
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Data raportului:  04.12.2017 
Denumirea entități emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ 
Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu 
Numărul de telefon/fax: 0269803333/0269839029 
Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000 
Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București. 
 
 

EVENIMENTE DE RAPORTAT 

SNTGN Transgaz SA Mediaș informează pe toți cei interesați asupra actelor juridice încheiate cu societăți în care 

Statul Român își exercită controlul direct sau indirect si a căror valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul 

in lei a 50.000 de euro: 

Datele Contractului Clauze contractuale prevăzute în contract 

Părți contractante 
Cumpărător – SNTGN Transgaz SA Medias 

Vânzător – SNGN Romgaz SA Medias 

Data încheierii şi natura 
contractului 

Data incheierii 29.11.2017  

Încheiat în urma derulării licitației cu Nr 541/21.11.2017 pe platforma disponibil.ro 

deținută și administrată de Bursa Română de Marfuri 

Obiectul Contractului Gaze naturale din Depozitele de Înmagazinare Subterane 

Valoarea contractului 11.171.711,67 lei, fără TVA, accize sau costuri de rezervare de capacitate 

Creanțe reciproce - 

Garanții constituite, 
penalități stipulate 

Garanții :  

Garanție de bună execuție constituită de către vânzător în favoarea 

cumpărătorului sub forma de SGB in cuantum de 10% din valoarea contractului – 

1.117.171,16 lei; 

Penalități : 

Cumpărătorului – în cazul în care nu-și îndeplinește obligațiile de plată aferente: 

dobânzi penalizatoare, care se calculează pentru fiecare zi de întârziere începând 

cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării 

integrale a debitului principal, inclusiv ziua plăţii; nivelul dobânzilor penalizatoare 



 
 

este egal cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a 

obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere;  

Vânzătorului – în cazul în care nu iși respectă obligația de livrare, Cumpărătorul 

poate solicita daune Vânzătorului în cazul limitărilor sau întreruperilor în livrarea 

gazelor naturale, în alte situaţii decât cele permise în prezentul Contract sau de 

legea aplicabilă, cauzate din culpa dovedită a acestuia. 

Termene și modalități de 
plată 

Plata contravalorii gazelor naturale achiziționate prin prezentul Contract se va 

efectua în termen de 5 (cinci) zile de la data emiterii de către Vânzător a facturii 

aferente cantității de gaze naturale efectiv livrate/preluate. 
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