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RAPORT CURENT 

Conform prevederilor art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018  

 

Data raportului: 16.07.2019 

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. 

 

Eveniment de raportat: 

 

SNTGN Transgaz SA a încheiat un act juridic de tipul celor prevăzute la art. 234 alin. 1, lit. i) 

din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de 

piață 

 

În conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNTGN 

Transgaz SA  raportează un act juridic a cărui valoare depășește 10% din cifra de afaceri neta aferenta 

anului financiar 2018. 

Obiectivul de investiții ” Consolidarea sistemului de transport în România, între Onești – Isaccea 

și inversarea fluxului la Isaccea ” – faza 2 ( Interconectarea Sistemului Național de Transport 

cu Sistemul Internațional și reverse floe la Isaccea – faza 2 ) : Modernizarea Stației de 

comprimare Onești și Modernizarea Stației de comprimare Siliștea, este cuprins in Programul de 

Modernizare și Dezvoltare Investiții pe anul 2019 al SNTGN TRANSGAZ S.A. Mediaș, la poziția 2.2.6.  

 

Datele Contractului Clauze contractuale prevăzute in contract 

Părți contractante 

Lider de asociere: IRIGC IMPEX S.R.L. 

Asociat 1: EURO CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L. 

Asociat 2: INSPET S.A. 

Data încheierii şi 

natura contractului 

Acord contractual nr. 669/05.07.2019. privind proiectarea și execuția 

lucrărilor: 

„Consolidarea sistemului de transport din România, între Onești – Isaccea 

și inversarea fluxului la Isaccea” – faza 2 (Interconectarea Sistemului 

Național de Transport cu Sistemul Internațional și reverse flow la Isaccea – 

faza 2): Modernizarea Stației de comprimare Onești și Modernizarea Stației 

de comprimare Siliștea 
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Obiectul 

Contractului 

„Consolidarea sistemului de transport din România, între Onești – Isaccea 

și inversarea fluxului la Isaccea” – faza 2 (Interconectarea Sistemului 

Național de Transport cu Sistemul Internațional și reverse flow la Isaccea – 

faza 2): Modernizarea Stației de comprimare Onești și Modernizarea Stației 

de comprimare Siliștea 

Valoarea 

contractului 
64.300.000,00 euro exclusiv TVA 

Creanțe reciproce Nu este cazul 

Garanții constituite, 

penalități stipulate 

GARANȚII 

1. Garanție de bună execuție în valoare de 6.430.000 euro (reprezentând 

10% din Prețul Contractului fără TVA). 

2. Asigurare pentru daune aduse terților (10% din valoarea Contractului 

pentru fiecare eveniment și 20% din valoarea Contractului, în agregat) 

PENALITĂȚI 

1. 4.000 lei/zi, sumă reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de 

Execuție. 

2. 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 

50.1[Situația de lucrări], valoare reținută din Certificat de Plată dacă 

Antreprenorul nu reușește să atingă un punct de referință la termenul 

stabilit. 

3. valoarea penalităților de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere este 

prețul contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului împărțit la 

durata de execuție la semnarea contractului exprimată în zile. 

4. 10.000 lei/zi pentru înlocuirea personalului cheie al Antreprenorului fără 

respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 și/sau 14.4 pe eveniment. 

5. 5.000 lei/zi pentru nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2. 

6. 20.000 lei/zi pentru nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3. 

7. 5.000 lei/zi pentru nerespectarea prevederilor subclauzei 30.1. 

Termene și 

modalități de plata 

1.  Posibilitatea plății în avans într-o singură tranșă până la maxim 30% din 

prețul Contractului, la prezentarea facturii de avans, dar nu mai devreme de 

7 zile de la semnarea contractului, valoarea deducerilor procentuale din 

Certificatele de platî se va face cu 30% din fiecare certificat în parte. 

2. Beneficiarul va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 

30 de zile de la primirea Certificatului de plată. Supervizorul va verifica 

situațiile de lucrări transmise de către Antreprenor și în termen de 30 de zile 

de la primirea situației de lucrări va emite un certificat de plată către 

Beneficiar. 

3. Beneficiarul va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 

30 de zile de la primirea Certificatului final de plată.  

 

 

DIRECTOR GENERAL 

STERIAN ION 

 
 

                               


