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Targo\'iste 

se Mechel Targoviste SA~ 

şoseaua Găeşti nf. 9-lJ~ Târgovişte, România 
Tel.: +40 245630-439.632-345, Fax: +40 245616-681.216-568 
E-mail: mtthtl(~:~m«btl-*2V.ro.wl''W.mttbtl.tom 

Nr. Înreg: 0130/149/29.07.2010 

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI 
FAX: 021/3079517;3079519 

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE 
FAX: 021/3266848 

RAPORT CURENT 
conform prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentului nr.1I2006 privind 
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare 
Data raportului: 29.07.2010 
Denumirea entitatii emitente: S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. 
Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita 
Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 /0245 217846 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/284/04.02.1991 
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 

Evenimente importante de raportat: 
In conformitate cu obligatia stipulata in art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, S.c. 

Meche1 Targoviste S.A. declara incheierea următoarele contracte: 
a) Contractul cadru de vanzare - cumparare nr. 263/27.04.2010, încheiat cu HBL STAI-ll..HANDEL 
BREMEN GmbH cu sediul in Wemer von Siemensstr., 8, Gemmnia, nr. înregistrare HRA 120856, in care 
Mechel Targoviste S.A. are calitatea de vânzător. Obiectul contractului il reprezinta vanzarea - cumpararea 
de produse metalurgice. Cantitatile, preturile, conditiile si termenele de livrare, modalitatile de plata se vor 
stabili prin anexe la contract. 
b) Contractul cadru de vanzare - cumparare nr. 264/03.01.2010, încheiat cu MECHEL SERVICE 
BELGIUM BVBA cu sediul in General Lemanstraat 27, B-2018, Antwerpen, Belgia, nr. înregistrare 
0820534876 , in care Mechel Targoviste S.A. are calitatea de vânzător. Obiectul contractului il reprezinta 
vanzarea - cumpararea de produse metalurgice. Cantitatile, preturile, conditiile si termenele de livrare, 
modalitatile de plata se vor stabili prin anexe la contract. 
c) Contractul de vânzare cumpărare nr.1410/2931l8.05.2010, încheiat cu URALS STAMPINGS PLANT 
OAO, cu sediul în Dzerzhinskiy, nr.7, Chebarkul, nr. înregistrare 456440, în care Mechel Targoviste SA are 
calitatea de vânzător. Obiectul contractului îl constituie vânzarea a doua utilcţje. Prin anexa 1 la contract, 
preţul utilajului SXl6 este de 604500,00 EURO, iar prin anexa 2 la contract, s-a stabilit preţul pentru al 
doilea utilaj, SX26, de 944908,00 EURO. Preturile au fost stabilite de Mechel Targovişte pe baza unei 
evaluări de specialitate efectuata de un expert independent. 
d) Contractul de vânzare cumpărare nr.9000/13115.01.201O, încheiat cu SC LAMINORUL SA Braila, cu 
sediul în Braila, Str.industria Sarmei, nr.2, inregistrata la ORC Braila sub nrJ09/42/1991, CIF RO 2266948 
în care Mechel Targoviste SA are calitatea de cumparator. Obiectul contractului il reprezinta vanzarea 
cumpararea de deseuri feroase. Cantitatile, preturile, conditiile si termenele de livrare, modalitatile de plata 
se vor stabili prin anexe la contract. 
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e) Contractul de vânzare cumpărare nr.301012482/l8.06.2010, încheiat cu SC LAMINORUL SA Braila, cu 
sediul în Braila, Str.industria Sarmci, nr. 2, inregistrata la ORC Braila sub nr.109/42/ 1991, CIF RO 2266948 
în care Mechcl Targoviste SA are calitatea de vânzător. Obiectul contractului îl constituie vânzarca a patru 
vagoane uzinale siderurgice folosite. Preţul contractului este de 1000 lei/tona fara TVA Sunt prevăzute 

daune moratorii de 0,05% pentru intarzierea in livrare a marfii si de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere in 
plata pretului.Termenul de livrare a fost stabilit la 23.06.2010. 
f) Contractul de vânzare cumpărare nr.9000/l47/l7.05.201O, încheiat cu SC LAMINORVL SA Braila, cu 
sediul în Braila, Str.industria Sarmei,nr.2, inregistrata la ORC Braila sub nr.J09/42/ 1991, CIF RO 2266948 
în care Mechel Targoviste SA are calitatea de cumparator. Obiectul contractului il reprezinta vanzarca 
cumpararea de produse metalurgice. Cantitatile, preturile, conditiile si termenele de livrare, modalitatile de 
plata se vor stabili prin anexe la contract. 
g) Actul Aditional nr.l la Contractul comercial de vanzare cumparare nr.1509331l7.03 incheiat cu S.c. 
Mechel Service Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 3, Str. Branduselor, nr.2-4, et.5, J 
40/7795/2008, CVI 23463101, in care Mechel Targoviste S.A. are calitatea de vanzator. Prin anexa s-a 
prelungit valabilitatea contractului pana la data de 31.12.2010. 
h) Contractul de cesiune a dreptului de restituire TVA nr. 9000/99/09.06.2010, încheiat cu SC 
LAMINORUL SA Braila, cu sediul în Braila, Str.industria Sarmei, nr. 2, inregistrata la ORC Braila sub 
nr.J09/42/1991, CIF RO 2266948 în care Mechel Targoviste SA are calitatea de cesionar. Obiectul 
contractului îl constituie cedarea de catre cedent- SC LAMINORUL SA Braila - in favoarea cesionarului a 
dreptului sau de incasare a TVA. Preţul contractului este de 3.008.189 lei suma stabilita potrivit legii prin 
decont de TVA. Termenul de executare imediat. 
i) Contractul de cesiune a dreptului de restituire TVA nr. 9000/100/09.06.2010, încheiat cu SC 
LAMINORUL SA Braila, cu sediul în Braila, Str. Industria Sarmei, nr.2, inregistrata la ORC Braila sub 
nr.J09/42/199 1, CIF RO 2266948 în care Mechel Targoviste SA are calitatea de cesionar. Obiectul 
contractului îl constituie cedarea de catre cedent- SC LAMINORUL SA Braila - in favoarea cesionarului a 
dreptului sau de incasare a TVA. Preţul contractului este de 1.049.634 lei suma stabilita potrivit legii prin 
decont de TVA Termenul de executare imediat. 
j) Actul Aditional nr. 5/12.03.2010 la Contractul de colaborare nr. 0130/74/01.04.2008 incheiat cu S.C. 
Mechel Reparatii Targoviste cu sediul in Targoviste, Soseaua Gaiesti, nr.9-11, J 15/127812007, CUI RO 
22513589, in care Mechel Targoviste S.A are calitatea de prestator. 

Prin acest act aditional s-au modificat urmatoarele : 
Cap. III - Prestarea Serviciilor - se reformuleaza, dupa cum urmeaza: 

Art 3.2 - se intituleaza:"Prestarea serviciilor pentru situatii de urgenta". 
Art.3.2.I- se modifica si va avea urmatorul continut: "Pentru prestarea serviciilor pentru situatii de urgenta, 
atat in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor, cat si protectia civila, precum si in alte situatii ce pun 
in pericol bunurile aflate in folosinta Beneficiarului sau salariatii proprii ai Beneficiarului, 
FumizorullPrestatorul, prin serviciile proprii, va asigura servicii de interventie in conditiile prevazute de 
Anexa 6". 
Art.3.2.2. - se modifica si va avea urmatorul continut: "C/valoarea serviciilor pentru situatii de urgenta va fi 
achitata de catre Beneficiar in conditiile stabilite la Cap. IV din Contract". 

Cap.IV. Inchirierea terenurilor,cladirilor si a mijloacelor fixe ,art 4.2 se modifica si va avea 
urmatorul continut: "'Terenuri si constructii in suprafata utila totala de 54.351,23 m.p. prevazute in ANEXA 
2". 
Art..4.4 se modifica si va avca urmatorul continut: "Pentru terenurile si constructiile inchiriate, Beneficiarul 
datoreaza o chirie in suma de 6908 lei/luna, iar pentru mijloacele fixe inchiriate Beneficiarul datoreaza o 
chirie in suma de 23658 lei/luna + TVA. Valoarea chiriei ramane neschimbata pana la urmatoarea 
renegociere trimestriaIa" 

Cap. V - Termen - din contract se modifica si va avea unnatorul continut: ""Prezentul contract va fi 
valabil pe o perioada de I (unu) an de la data incheierii prezentului act aditional, contractul putand fi 
prelungit pentru termene consecutive egale de I (un) an fiecare, prin act aditional semnat de reprezcntantii 
imputemiciti ai partilor contractante". 

Anexa 5 - Conditii asigurare servicii de paza: 
Pct. 2. se modifica si va avea urmatorul continut: '''C!valoarea serviciilor de paza efectuate este de 29531 
.lei/luna la care se adauga TVA" 
Pct. 3. se modifica si va avea urmatorul continut: "Pretul este valabil in cursul trim. 1 20 10 urmand a fi 
renegociat trimestrial" 

Anexa 6 - Conditii asigurare servicii pentru situatii de urgenta. 
Pct.2. se modifica si va avea unnatorul continut: "C/valoarea serviciilor pentru situatii de urgenta este de 
1830 Icilluna la care se adauga TVA. "'. 
Pct.4. se modifica si va avea urmatorul continut: "Pretul este valabil in cursul trim. 1 2010 urmand a fi 
renegociat trimestrial". 



I 
f 

l' 

Anexa 7 - Conditii asigurare servicii medicale 
Pct.3. se modifica si va avea unnatoml continut: "C/valoarea serviciilor medicale efectuate, exclusiv 
controalele medicale periodice, efectuate de laboratoare specializate si medici specialist, este de 3158 
leilluna la care se adauga TVA". 
Pct.5. se modifica si va avea urmatorul continut: "Pretu1 este valabil in cursul trim. 1 2010 urmand a fi 
renegociat trimestrial". 

Anexa 8 - Conditii asigurare servicii telefonie,IT,HP 
Pct.5. se modifica si va avea unnatorul continut: "C/valoarea serviciilor de telefonie, interna si intretinere 
terminale este de 2176 lei/luna la care se adauga TVA, iar clval.serviciilor IT, HP este de 11276 lei/luna la 
care se adauga TVA". 
Pct.6. se modifica si va avea urmatorul continut: "Pretul este valabil in cursul trim. 1 2010 urmand a fi 
renegociat trimestrial". 
k) Contractul cadru de vanzare - cumparare Of. 265/15.04.2010, Încheiat cu MECHEL SERVICE CZECH 
REPUBLIC cu sediul in Pobrezni 294/12 186 00, Praga 9, Of. Înregistrare 24658529, in care Mcchcl 
Targoviste S.A. are calitatea de vânzător. Obiectul contractului il reprezinta vanzarca - cumpararea de 
produse metalurgice. Cantitatile, preturile, conditiile si termenele de livrare, modalitatile de plata se vor 
stabili prin anexe la contract. 


