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RAPORT CURENT 

Conform prevederilor art. 226 din Legea nr.297/2004 

 

Data raportului: 18 august 2010 

Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS  

Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu  

Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 

Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 

Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.  

Evenimente de raportat : Litigii în care este implicată societatea comercială                           

În conformitate cu prevederile legislaţiei specifice pieţei de capital, respectiv: 
• Art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, privind piaţa de capital, modificată,  
• Art.113 lit.J din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 

mobiliare, modificat,  

Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi faptul ca SC „Romaqua Group” SA, cu sediul în Borsec, str. 
Carpaţi, nr.46, judeţ Harghita, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr.J19/297/2008, 
CUI:RO402911 a acţionat în judecată SNTGN „Transgaz” SA Mediaş pentru plata de daune/despăgubiri 
reprezentând contravaloarea terenului în suprafaţă de 46,900 mp, situat în oraşul Buftea ca urmare a 
imposibilităţii folosirii acestuia în scopul pentru care a fost achiziţionat datorită conductelor magistrale de 
gaze naturale care subtraversează terenul. 

Instanţa sesizată în acest litigiu este Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI –a Comercială  
- Dosar nr.25934/3/2010 

Valoarea litigiului este de 4.508.138 Euro, în echivalentul în lei la data plăţii, cu titlul de daune şi 
despăgubiri. 

Termenul de judecată este 21 februarie 2011. 

Informaţii suplimentare: 

• Anterior chemării în judecată SNTGN „Transgaz” SA, la solicitarea reclamantei 
nr.3295/09.10.2007, a răspuns cu adresa nr.10/12.10.2007, cu privire la situaţia celor două 
conducte magistrale de transport gaze naturale Ø 700 mm Inel Bucureşti şi Ø 500 mm Ardeal 
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Fir I, respectiv cu privire la interdicţiile instituite în zona de protecţie şi de siguranţă din 
vecinătatea capacităţilor de transport gaze naturale, prin „Normele tehnice pentru proiectarea şi 
execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale” aprobate prin 
Decizia ANRGN (ANRE) nr.1220/2006, modificată. 

• Netemeinicia pretenţiilor a fost susţinută de SNTGN „Transgaz” SA, cu adresa nr. 
DJ/8065/08.04.2010  în  răspunsul  la  concilierea  directă  iniţiată de reclamantă. 

 

Director General 

Florin Muntean 

  

 

 

 

Director Direcţia 

Strategie şi Management Corporativ  

Elisabeta Ghidiu 


