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RAPORT CURENT 

Conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017  

 

Data raportului: 30 MAI 2017 

Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ 

Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I.Motas, 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 

SNTGN Transgaz SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra actelor juridice încheiate cu 

societăţi în care Statul Român îşi exercită controlul direct sau indirect si a caror valoare cumulată 

reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 de euro: 

Datele Contractului Clauze contractuale prevazute in contract 

Parti contractante 
încheiat între SNTGN Transgaz SA si  

S.N.G.N. “ROMGAZ” S.A. Mediaş – SUCURSALA Ploiesti 

Data incheierii si 

natura contractului 
Contract nr. 15757 /2017 (perioada  01.04.2017 – 31.03.2018) 

Obiectul Contractului prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale 

Valoarea contractului 7.212.860,14 lei -Valoarea estimată a actului juridic fara TVA (LEI) 

Creante reciproce - 

Garantii constituite, 

penalitati stipulate 

Garanţii : 

Art. 15. – (1)La data încheierii prezentului contract părţile decid dacă pot 

să îşi prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de garantare a 

propriilor obligaţii, convenite de către acestea, astfel: 

a) garanţii financiare; 

b) garanţii reale, cu excepţia gazelor naturale înmagazinate. 

(2) Garanţia prevăzută la alin. (1) este destinată realizării obligaţiilor 

contractuale ale parţilor, în cazul neîndeplinirii din culpă a acestora. 

Valoarea acestei garanţii va fi egală cu 5 % din contravaloarea serviciilor 

prestate prin prezentul contract. 
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(3) În cazul executării garanţiei constituite în condiţiile alin. (1), partea în 

cauză este obligată să reconstituie garanţia depusă, în termen de 7 zile 

calendaristice de la executare. 

Art. 16. – Dacă părţile constituie garanţii reale, contractele de garanţie 

vor fi perfectate o dată cu semnarea prezentului contract. 

Penalitati : 

Art. 24. – (1) În situaţia în care prestatorul nu îşi indeplineşte obligația de 

prestare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform 

programului convenit prin prezentul contract, precum şi orice alte obligaţii 

stabilite prin prezentul contract, beneficiarul este îndrituit să solicite şi să 

primească daune-interese, corespunzător prejudiciului cauzat. 

2) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a contravalorii serviciilor de 

înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevazută la art. 10 alin. (2), 

atrage: 

a) perceperea de majorări de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, 

în cotă egală cu nivelul dobânzilor datorate pentru neplata la termen a 

obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi 

calendaristică de la emiterea facturii și până la achitarea integrală a acesteia, 

inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată într-un termen 

de graţie de 15 zile calendaristice de la data scadenţei; 

b) întreruperea prestării serviciilor de injecţie/extracţie a gazelor naturale 

în/din depozitele de înmagazinare subterană, cu un preaviz de 3 zile 

calendaristice, începand cu a 31-a zi calendaristică de la data emiterii 

facturii; 

c)  executarea garanţiei constituite conform art.15, cu o notificare prealabilă, 

transmisă după expirarea celor 15 zile de grație și cu cel puțin 3 zile înainte 

de data executării propriu-zise; 

d) exercitarea dreptului de retenţie asupra cantităţii de gaze naturale 

înmagazinată. 

(3) Exercitarea dreptului de executare a garanţiei, în condițiile prevăzute la 

art.24 alin.2 lit.c din prezentul contract, precum, precum şi dreptul de de 

retenţie se poate realiza şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale 

ale beneficiarului, altele decât cea prevăzută la alin. (2). 

(4) În cazul în care angajarea măsurilor prevăzute la alin. (2) si (3) nu este 

de natură a asigura acoperirea integrală a prejudiciului înregistrat de 

prestator, beneficiarul va plăti acestuia daune-interese, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare.  

Termene si modalitati 

de plata 

Art.9. Beneficiarul va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor de 

înmagazinare subterană a gazelor naturale, calculată în baza tarifului 

reglementat pentru serviciile de înmagazinare subterană, prevăzut în anexa 

nr.7, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Art.10.– (1) Conform formulei şi tarifului prevăzut în anexa nr. 7 la 

prezentul contract, prestatorul va factura lunar beneficiarului, 

contravaloarea serviciilor de înmagazinare efectuate. Plata contravalorii 

serviciilor de înmagazinare se va realiza in ordinea scadenţei facturilor 
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emise, prin Ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată convenit 

între părţi şi se consideră efectuată la momentul disponibilizării sumelor în 

contul prestatorului nr. RO74 RNCB 0205 0448 6013 0001, deschis la 

BCR-Sucursala Ploieşti. 

(2) Plata contravalorii serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor 

naturale se face lunar în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii 

facturii de către PRESTATOR. PRESTATORUL va transmite factura 

emisă în conformitate cu prevederile prezentului contract către 

BENEFICIAR prin fax/e-mail la data emiterii şi ulterior prin poştă. În cazul 

în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în 

urmatoarea zi lucrătoare. 

(3) Părţile convin ca la sfârşitul ciclului de injecţie, respectiv de extracţie să 

se facă regularizarea/revizuirea obligaţiilor/drepturilor de plată/încasare 

aferente rezervării de capacitate în funcţie de cantitatea totală de gaze 

naturale efectiv înmagazinată de către beneficiar. 

 

 

Director General  

Ion STERIAN 

 

 


