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Raport curent conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și 
Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 18 aprilie 2014 

 
Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. 
Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130 
Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901 
Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 
Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE) 
 
Eveniment important de raportat: 
 

● Chemare în judecată pentru debitorul S.C. Electrocentrale București S.A.  
 
În conformitate cu prevederile art.113 pct. A lit. j) din Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M. privind emitenții și operațiunile cu valori 
mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raportează înaintarea cererii de chemare în judecată 
către Tribunalul Sibiu pentru debitorul S.C. Electrocentrale București S.A. (ELCEN), având ca obiect recuperarea sumei de 
240.280.906,05 lei, reprezentând creanța datorată de ELCEN. 
 
Creanța este compusă din: 
 

1) Suma de 230.487.843,79 lei reprezentând penalități de întârziere care au fost calculate conform Contractului de vânzare 
cumpărare gaze naturale nr.38/2003, în raport cu prețul gazelor naturale neachitate; 
 
Perioada pentru care s-au calculat aceste penalități este 12.07.2011 (data rezilierii convenției de eșalonare nr.4045/14.05.2009) 
- 31.01.2013 (data încheierii actului de dare în plată prin care s-a stins debitul principal). 
 
2) Suma de 5.333.743, 55 lei reprezentând dobânda legală aferentă neachitării sumei de 61.252.481,37 lei; 
 
Perioada pentru care s-a perceput acest debit accesoriu, adițional convenției de eșalonare nr.4045/14.05.2009, este 
12.07.2011 (data rezilierii convenției de eșalonare) – 31.01.2013 (data încheierii actului de dare în plată care a stins debitul 
principal). 
 
3) Suma de 4.459.318,71 lei reprezentând dobânda legală aferentă ratelor eșalonării stabilite potrivit convenției de eșalonare 
nr.4045/14.05.2009. 
 
Perioada pentru care se pretinde această sumă este 28.02.2011 (reprezentând scadența primei rate de eșalonare neachitată la 
termen) - 31.01.2013 (data încheierii actului de dare în plată prin care s-a stins debitul principal). 
 

Cererea de chemare în judecată face obiectul Dosarului nr.781/85/2014, aflat în procedură prealabilă, conform noilor prevederi ale 
Codului de procedură civilă. 
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