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RAPORT CURENT 

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

 

Data raportului:  09.07.2019 

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. 

 

 

 

EVENIMENTE DE RAPORTAT 

 

 

SNTGN Transgaz SA Mediaș transmite spre informare tuturor celor interesați erata referitoare la actele 

juridice raportate în data de 25.01.2019: 

 

Data raportului: 25.01.2019 

Datele Contractului Clauze contractuale prevăzute in contract 

Părți contractante încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 

Data încheierii şi 

natura contractului 
În loc de ”Contract nr. 70T/2018” se va citi ”Contract nr. 70T/21.12.2018” 

Obiectul 

Contractului 

prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de intrare în 

SNT 

Părți contractante încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 

Data încheierii şi 

natura contractului 
În loc de ”Contract nr. 71T/2018” se va citi ”Contract nr. 71T/21.12.2018” 

Obiectul 

Contractului 

prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de ieșire din 

SNT 

Termene și 

modalități de plata 

Punctul (6) al ART. 6 din raport se înlocuiește cu punctul (6) de mai jos: 

(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite 

UR: 

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni 

de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală 

cu valoarea capacităţii rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a 
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serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la 

nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă; 

(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, 

o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării finale. 

Părți contractante încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 

Data încheierii şi 

natura contractului 
În loc de ”Contract nr. 257L/2018” se va citi ”Contract nr. 257L/27.12.2018” 

Obiectul 

Contractului 
prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de intrare în SNT 

Garanții constituite, 

penalități stipulate 

Garanții:  

ART. 17 din raport se înlocuiește cu ART. 18 de mai jos: 

ART. 18 

(1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma 

prevăzută la alin. (2), cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începerea 

perioadei de prestare a serviciului de transport. 

(2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea 

facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei 

perioade de utilizare. 

(3) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă 

începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului 

de transport şi îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la 

încetarea contractului prin ajungerea lui la termen. 

(4) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea 

serviciului de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR 

declară OTS, în scris, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data 

terminării perioadei de rezervare de capacitate, opţiunea de plată în avans. 

(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru 

serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare. 

(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare 

a lunii pentru care s-a efectuat plata. 

(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de 

regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data 

scadentă a facturii. 

Părți contractante încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 

Data încheierii şi 

natura contractului 
În loc de ”Contract nr. 259L/2018” se va citi ”Contract nr. 259L/27.12.2018” 

Obiectul 

Contractului 
prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de ieșire din SNT 

Garanții constituite, 

penalități stipulate 

Garanții:  

ART. 17 din raport se înlocuiește cu ART. 18 de mai jos: 

ART. 18 
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(1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma 

prevăzută la alin. (2), cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începerea 

perioadei de prestare a serviciului de transport. 

(2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea 

facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei 

perioade de utilizare. 

(3) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă 

începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului 

de transport şi îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la 

încetarea contractului prin ajungerea lui la termen. 

(4) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea 

serviciului de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR 

declară OTS, în scris, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data 

terminării perioadei de rezervare de capacitate, opţiunea de plată în avans. 

(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru 

serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare. 

(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare 

a lunii pentru care s-a efectuat plata. 

(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de 

regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data 

scadentă a facturii. 

Termene și 

modalități de plata 

Punctul (6) al ART. 6 din raport se înlocuiește cu punctul (6) de mai jos: 

(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite 

UR: 

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni 

de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală 

cu valoarea capacităţii rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a 

serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la 

nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă; 

(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, 

o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării finale. 

Părți contractante încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi Electrocentrale Constanța S.A. 

Data încheierii şi 

natura contractului 
În loc de ”Contract nr. 25T/2018” se va citi ”Contract nr. 25T/21.12.2018” 

Obiectul 

Contractului 

prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de ieșire din 

SNT 

Termene și 

modalități de plata 

Punctul (6) al ART. 6 din raport se înlocuiește cu punctul (6) de mai jos: 

(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite 

UR: 

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni 

de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală 
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cu valoarea capacităţii rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a 

serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la 

nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă; 

(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, 

o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării finale. 

Părți contractante 
încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi Electrocentrale București S.A. 

(în insolvență) 

Data încheierii şi 

natura contractului 
În loc de ”Contract nr. 76T/2018” se va citi ”Contract nr. 76T/21.12.2018” 

Obiectul 

Contractului 

prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de ieșire din 

SNT 

Termene și 

modalități de plata 

Punctul (6) al ART. 6 din raport se înlocuiește cu punctul (6) de mai jos: 

(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite 

UR: 

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni 

de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală 

cu valoarea capacităţii rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a 

serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la 

nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă; 

(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, 

o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării finale. 

Părți contractante 
încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi Electrocentrale București S.A. 

(în insolvență) 

Data încheierii şi 

natura contractului 
În loc de ”Contract nr. 266L/2018” se va citi ”Contract nr. 266L/27.12.2018” 

Obiectul 

Contractului 
prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de ieșire din SNT 

Garanții constituite, 

penalități stipulate 

Garanții:  

ART. 17 din raport se înlocuiește cu ART. 18 de mai jos: 

ART. 18 

(1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma 

prevăzută la alin. (2), cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începerea 

perioadei de prestare a serviciului de transport. 

(2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea 

facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei 

perioade de utilizare. 

(3) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă 

începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului 

de transport şi îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la 

încetarea contractului prin ajungerea lui la termen. 
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(4) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea 

serviciului de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR 

declară OTS, în scris, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data 

terminării perioadei de rezervare de capacitate, opţiunea de plată în avans. 

(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru 

serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare. 

(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare 

a lunii pentru care s-a efectuat plata. 

(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de 

regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data 

scadentă a facturii. 

Termene și 

modalități de plata 

Punctul (6) al ART. 6 din raport se înlocuiește cu punctul (6) de mai jos: 

(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite 

UR: 

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni 

de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală 

cu valoarea capacităţii rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a 

serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la 

nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă; 

(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, 

o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării finale. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

STERIAN ION 


