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RAPORT CURENT 
Conform prevederilor art. 224 din Legea nr.297/2004 

 
 
 

Data raportului: 8 martie 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.  
  

  
CCOOMMPPLLEETTAARREEAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRUULLUUII  AADDUUNNAARRIIII  GGEENNEERRAALLEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARREE  AA  AACCTTIIOONNAARRIILLOORR  
((  ccoonnffoorrmm  ssoolliicciittaarriiii  MMiinniisstteerruulluuii  EEccoonnoommiieeii,,  CCoommeerrttuulluuii  ssii  MMeeddiiuulluuii  ddee  AAffaacceerrii  iinn  ccaalliittaattee  ddee  aaccttiioonnaarr  mmaajjoorriittaarr  aall  

SSNNTTGGNN  „„TTrraannssggaazz””  SS..AA..))  
  

  CCoonnssiilliiuull  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  aall  SSoocciieettaattiiii  NNaattiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee    ’’’’TTRRAANNSSGGAAZZ’’’’  SS..AA..  ccuu  
sseeddiiuull  ssoocciiaall  iinn  mmuunniicciippiiuull  MMeeddiiaass,,  PPiiaattaa  CC..II..  MMoottaass,,  nnrr..11,,  jjuuddeettuull  SSiibbiiuu,,  iinnrreeggiissttrraattaa    llaa  OOffiicciiuull  RReeggiissttrruulluuii  
CCoommeerrttuulluuii  ddee  ppee  llaannggaa  TTrriibbuunnaalluull  SSiibbiiuu  ssuubb  nnuummaarruull  JJ//3322//330011//22000000,,  CCoodd  ddee  IInnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallaa  RROO1133006688773333,,  iinn  
ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  LLeeggiiii  nnrr..3311//11999900  rreeppuubblliiccaattaa  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree  ssii  pprreevveeddeerriillee  
aarrtt..1166  aalliinn..11..11  ddiinn  AAccttuull  CCoonnssttiittuuttiivv  aall  SSNNTTGGNN  ’’’’TTRRAANNSSGGAAZZ””  SS..AA,,  aaccttuuaalliizzaatt  llaa  ddaattaa  ddee  3300..0011..22000099,,  llaa    ssoolliicciittaarreeaa  
aaccttiioonnaarruulluuii  mmaajjoorriittaarr  aall  SSNNTTGGNN  „„TTrraannssggaazz””  SS..AA..,,  MMiinniisstteerruull  EEccoonnoommiieeii,,  CCoommeerrttuulluuii  ssii  MMeeddiiuulluuii  ddee  AAffaacceerrii  ((ccoottaa  ddee  
ppaarrttiicciippaarree  ddee  7733,,5511%%  ddiinn  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall)),,  pprriinn  OOrrddiinnuull  nnrr..  229911//1199..0022..22001100,,  iinn  tteemmeeiiuull  aarrtt..  111177^̂¹¹  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  
3311//11999900  aa  ssoocciieettaattiilloorr  ccoommeerrcciiaallee,,  rreeppuubblliiccaattaa,,  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree,,  ccoommpplleetteeaazzaa  oorrddiinneeaa  ddee  
zzii  aa  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  EExxttrraaoorrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr,,  ppuubblliiccaattaa  iinniittiiaall  iinn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  PPaarrtteeaa  aa--IIVV--aa,,  
nnrr..  440066//1199..0022..22001100,,  iinn  zziiaarruull  EEvveenniimmeennttuull  ZZiilleeii  ddiinn  ddaattaa  ddee  2200  ffeebbrruuaarriiee  22001100  ssii  iinn  zziiaarruull  BBuurrssaa  ddiinn  ddaattaa  ddee  2222  
ffeebbrruuaarriiee  22001100  aassttffeell::      
  

11..  AApprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccaarriiii  aarrtt..  88,,  ppcctt..  33,,  pprriimmaa  lliinniiuuttaa  ddiinn  AAccttuull  CCoonnssttiittuuttiivv  aall  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SS..AA..  aaccttuuaalliizzaatt  
llaa  ddaattaa  ddee  3300..0011..22000099,,  dduuppaa  ccuumm  uurrmmeeaazzaa::  
““  SSttaattuull  rroommaann  rreepprreezzeennttaatt  ddee  MMiinniisstteerruull  EEccoonnoommiieeii,,  CCoommeerrttuulluuii  ssii  MMeeddiiuulluuii  ddee  AAffaacceerrii  ((  ssaauu  ddee  ssuucccceessoorriiii  
aacceessttuuiiaa,,  ppoottrriivviitt  lleeggiiii)),,  uunn  nnuummaarr  ddee  88..665566..008833  aaccttiiuunnii,,  ccuu  oo  vvaallooaarree  ttoottaallaa  ddee  8866..556600..883300,,0000  lleeii,,  
rreepprreezzeennttaanndd  7733,,55119966%%  ddiinn  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall””..  

                                              
                                                                                                                                                                
  AAssttffeell  ppeennttrruu  sseeddiinnttaa  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ddiinn  ddaattaa  ddee  2299  mmaarrttiiee,,  oorraa  11000000    llaa  ssaallaa  ddee  
sseeddiinnttee  ddee  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ddiinn  mmuunniicciippiiuull  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaass,,  nnrr..  11,,  jjuudd..  SSiibbiiuu,,  ppeennttrruu  ttoottii  aaccttiioonnaarriiii  
iinnrreeggiissttrraattii  iinn  RReeggiissttrruull  aaccttiioonnaarriilloorr  ssoocciieettaattiiii  ddee  llaa  ssffaarrssiittuull  zziilleeii  ddee  1199  mmaarrttiiee  22001100,,  vvaa  ffii  uurrmmaattooaarreeaa::          
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OORRDDIINNEE  DDEE  ZZII::  
  

11..  AApprroobbaarreeaa  ddeemmaarraarriiii  ddee  ccaattrree  TTrraannssggaazz  aa  pprroocceedduurriilloorr  ddee  oobbţţiinneerree  aa  ggaarraannţţiiiilloorr  gguuvveerrnnaammeennttaallee  nneecceessaarree  
ppeennttrruu  ffiinnaannţţaarreeaa  PPrrooiieeccttuulluuii  NNaabbuuccccoo,,  pprreeccuumm  ssii  ccoonnţţiinnuuttuull  ddooccuummeenntteelloorr  nneecceessaarree  iinniiţţiieerriiii  aacceesstteeii  
pprroocceedduurrii,,  rreessppeeccttiivv::  

aa))    DDrraafftt  MMEEMMOORRAANNDDUUMM  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccţţiiaa  ccoonndduucctteeii  ddee  ttrraannssppoorrtt  ggaazzee  nnaattuurraallee  ddiinn  rreeggiiuunneeaa  
MMăărriiii  CCaassppiiccee  şşii  OOrriieennttuull    MMiijjlloocciiuu  sspprree  EEuurrooppaa  ddee  VVeesstt  ppee  tteerriittoorriiuull  TTuurrcciieeii,,  BBuullggaarriieeii,,  RRoommâânniieeii,,  
UUnnggaarriieeii  şşii  AAuussttrriieeii  --  ““PPRROOIIEECCTTUULL    NNAABBUUCCCCOO””  

bb))  NNOOTTĂĂ  DDEE  FFUUNNDDAAMMEENNTTAARREE  ppeennttrruu  eellaabboorraarreeaa  ddee  ccăăttrree  MMiinniisstteerruull  FFiinnaannţţeelloorr  PPuubblliiccee  şşii  
MMiinniisstteerruull  EEccoonnoommiieeii,,  CCoommeerrttuulluuii  ssii  MMeeddiiuulluuii  ddee  AAffaacceerrii  aa  ““AAccoorrdduulluuii  ddee  pprriinncciippiiuu  pprriivviinndd  
îînncchheeiieerreeaa  uunnoorr  aaccoorrdduurrii  ddee  ggaarraannţţiiee  ccuu  iinnssttiittuuţţiiiillee  ffiinnaanncciiaarree  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee  pprreeccuumm  şşii  aapprroobbaarreeaa  
mmaannddaattuulluuii  ddee  nneeggoocciieerree””  îînn  vveeddeerreeaa  ssuussţţiinneerriiii  ppaarrttiicciippăărriiii  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  
GGaazzee  NNaattuurraallee  TTRRAANNSSGGAAZZ  SSAA  MMeeddiiaaşş  llaa  PPrrooiieeccttuull  NNAABBUUCCCCOO..  

22..  AApprroobbaarreeaa  ppaarrttiicciippaarriiii  SSoocciieettaattiiii  NNaattiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee    ’’’’TTRRAANNSSGGAAZZ’’’’  SS..AA,,  iinn  ccaalliittaattee  ddee  
aassoocciiaatt,,  llaa  bbuuggeettuull  ccoonnssoolliiddaatt  aall  ccoommppaanniieeii  NNaabbuuccccoo  GGaass  PPiippeelliinnee  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGmmbbHH  ppee  aannuull  22001100..  

33..  AApprroobbaarreeaa  nnoouulluuii  ccoonncceepptt  aall  ssiisstteemmuulluuii  ddee  ccoonndduuccttee  NNaabbuuccccoo  ssii  mmaajjoorraarreeaa  ccootteeii  ddee  ppaarrttiicciippaarree  aa  
TTRRAANNSSGGAAZZ  llaa  bbuuggeettuull  ccoonnssoolliiddaatt  aall  CCoommppaanniieeii  NNaabbuuccccoo  GGaass  PPiippeelliinnee  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGmmbbHH  ppeennttrruu  aannuull  
22001100..  

44..  AApprroobbaarreeaa  pprreemmiiuulluuii  aannuuaall  aall  ddiirreeccttoorruulluuii  ggeenneerraall  aall  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee  
„„TTrraannssggaazz””  SS..AA  MMeeddiiaaşş  ppeennttrruu  aannuull  22000088,,  ccaa  uurrmmaarree  aa  iinnddeepplliinniirriiii  ccrriitteerriiiilloorr  ssii  oobbiieeccttiivveelloorr  ddee  ppeerrffoorrmmaannttaa  
ppeennttrruu  aannuull  22000088..    

55..  AApprroobbaarreeaa  iinnddeemmnniizzaattiieeii  lluunnaarree  ccuuvveenniittee  iinn  ppeerriiooaaddaa  11  iiaannuuaarriiee  22001100  ––  3300  iiuunniiee  22001100,,  mmeemmbbrriilloorr  
CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  aall  SSoocciieettaattiiii  NNaattiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee  ““TTRRAANNSSGGAAZZ””  SS..AA..,,  iinn  
ccuuaannttuumm  ddee  11%%  ddiinn  rreemmuunneerraattiiaa  DDiirreeccttoorruulluuii  GGeenneerraall  aall  ssoocciieettaattii,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  OOUUGG  
nnrr..111155//2233..1122..22000099..  

66..  SSttaabbiilliirreeaa  ddaatteeii  ddee  1155  aapprriilliiee  22001100  ccaa  ddaattaa  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  aassuupprraa  ccaarroorraa  ssee  vvoorr  rraassffrraannggee  
eeffeecctteellee  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr..  

77..  IImmppuutteerrnniicciirreeaa  DD--lluuii  SScchhmmiiddtt  VViiccttoorr  AAlleexxaannddrruu,,  iinn  ccaalliittaattee  ddee  PPrreesseeddiinnttee  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  
ppeennttrruu  sseemmnnaarreeaa  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssii  aa  DDoommnnuulluuii  FFlloorriinn  MMuunntteeaann  iinn  
ccaalliittaattee  ddee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  aall  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee    „„TTrraannssggaazz””  SS..AA  MMeeddiiaaşş  
ppeennttrruu  sseemmnnaarreeaa  ddooccuummeenntteelloorr  nneecceessaarree  pprriivviinndd  iinnrreeggiissttrraarreeaa  ssii  ppuubblliiccaarreeaa  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  
OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  llaa  OOffiicciiuull  RReeggiissttrruulluuii  CCoommeerrttuulluuii  ddee  ppee  llaannggaa  TTrriibbuunnaalluull  SSiibbiiuu..  

  
  

  AAssttffeell  ppeennttrruu  sseeddiinnttaa  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  EExxttrraaoorrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ddiinn  ddaattaa  ddee  2299  mmaarrttiiee  22001100,,  oorraa  11110000    
llaa  ssaallaa  ddee  sseeddiinnttee  ddee  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ddiinn  mmuunniicciippiiuull  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaass,,  nnrr..  11,,  jjuudd..  SSiibbiiuu,,  ppeennttrruu  ttoottii  
aaccttiioonnaarriiii  iinnrreeggiissttrraattii  iinn  RReeggiissttrruull  aaccttiioonnaarriilloorr  ssoocciieettaattiiii  zziilleeii  ddee  llaa  ssffaarrssiittuull  zziilleeii  ddee  1199  mmaarrttiiee  22001100,,  vvaa  ffii  
uurrmmaattooaarreeaa::          
  

OORRDDIINNEE  DDEE  ZZII::  
    

11..  AApprroobbaarreeaa  cceessiiuunniiii  iinnttrreegguulluuii  ppaacchheett  ddee  aaccttiiuunnii  ddeettiinnuutt  ddee  SSNNTTGGNN  ””TTrraannssggaazz””  SS..AA..  llaa  SSCC  WWIIRROOMM  GGAASS  SSAA  
ccaattrree SSCC  „„GGDDFF  SSUUEEZZ  EEnneerrggyy  RRoommaanniiaa””  SSAA  ((  ffoossttuull  SSCC  ““DDiissttrriiggaazz  SSuudd””  SS..AA..))  llaa  pprreettuull  ssttaabbiilliitt  iinn  bbaazzaa  
RRaappoorrttuulluuii  ddee  eevvaalluuaarree..  

  22..  AApprroobbaarreeaa  ppaarrttiicciippaarriiii  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee    „„TTrraannssggaazz””  SS..AA  MMeeddiiaaşş,,  iinn  ccaalliittaattee  
ddee  aassoocciiaatt  llaa  oorrggaanniizzaattiiaa  „„RReetteeaauuaa  EEuurrooppeeaannaa  aa  OOppeerraattoorriilloorr  SSiisstteemmeelloorr  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee  ––  
EENNTTSSOOGG  ssii  aa  ddooccuummeenntteelloorr  aassoocciieerriiii::  

      --  AArrttiiccoollee  ddee  AAssoocciieerree  ppeennttrruu  AAssoocciiaattiiaa  IInntteerrnnaattiioonnaallaa  NNoonn--PPrrooffiitt  ((AAIISSBBLL//IIVVZZWW))  ;;  
      --  RReegguullii  ddee  PPrroocceedduurraa  aallee  AAssoocciiaattiieeii  IInntteerrnnaattiioonnaallee  NNoonn--PPrrooffiitt  ((AAIISSBBLL))..  
33..    AApprroobbaarreeaa  rraaddiieerriiii  SSeeccttoorruulluuii  BBuuccuurreessttii  ssii  iinnffiiiinnttaarreeaa  sseeccttooaarreelloorr  BBuuccuurreessttii  SSuudd,,  BBuuccuurreessttii  NNoorrdd  ssii  BBuuccuurreessttii  

VVeesstt  ccuu  oobbiieeccttiivveellee  aappaarrttiinnaanndd  aacceessttoorraa  ccoonnffoorrmm  AAnneexxeeii  nnrr..  11  llaa  ccoonnvvooccaattoorr  ssii  iinnffiiiinnttaarreeaa  uunnoorr  nnooii  ppuunnccttee  ddee  
lluuccrruu  iinn  ssttrruuccttuurraa  EExxppllooaattaarriiii  TTeerriittoorriiaallee  BBuuccuurreessttii  ccoonnffoorrmm  aanneexxeeii  nnrr..22  llaa  ccoonnvvooccaattoorr,,  pprreeccuumm  ssii  
iimmppuutteerrnniicciirreeaa  ddoommnnuulluuii  FFlloorriinn  MMuunntteeaann,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  aall  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  
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NNaattuurraallee  „„TTrraannssggaazz””  SS..AA  MMeeddiiaaşş  ddee  aa  iinnddeepplliinnii  ffoorrmmaalliittaattiillee  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  llaa  OOffiicciiuull  RReeggiissttrruulluuii  CCoommeerrttuulluuii  
ddee  ppee  llaannggaa  TTrriibbuunnaalluull  SSiibbiiuu..  

44..  AApprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccaarriiii  aarrtt..  88,,  ppcctt..  33,,  pprriimmaa  lliinniiuuttaa  ddiinn  AAccttuull  CCoonnssttiittuuttiivv  aall  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SS..AA..                  
        aaccttuuaalliizzaatt  llaa  ddaattaa  ddee  3300..0011..22000099,,  dduuppaa  ccuumm  uurrmmeeaazzaa::  

““  SSttaattuull  rroommaann  rreepprreezzeennttaatt  ddee  MMiinniisstteerruull  EEccoonnoommiieeii,,  CCoommeerrttuulluuii  ssii  MMeeddiiuulluuii  ddee  AAffaacceerrii  ((  ssaauu  ddee  ssuucccceessoorriiii  
aacceessttuuiiaa,,  ppoottrriivviitt  lleeggiiii)),,  uunn  nnuummaarr  ddee  88..665566..008833  aaccttiiuunnii,,  ccuu  oo  vvaallooaarree  ttoottaallaa  ddee  8866..556600..883300,,0000  lleeii,,  
rreepprreezzeennttaanndd  7733,,55119966%%  ddiinn  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall””..  

55..  SSttaabbiilliirreeaa  ddaatteeii  ddee  1155  aapprriilliiee  22001100  ccaa  ddaattaa  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  aassuupprraa  ccaarroorraa  ssee  vvoorr  rraassffrraannggee  
eeffeecctteellee  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  EExxttrraaooddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr..  

66..  IImmppuutteerrnniicciirreeaa  DD--lluuii  SScchhmmiiddtt  VViiccttoorr  AAlleexxaannddrruu,,  iinn  ccaalliittaattee  ddee  PPrreesseeddiinnttee  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  
ppeennttrruu  sseemmnnaarreeaa  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  EExxttrraaoorrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr,,  pprreeccuumm  ssii  aa  AAccttuulluuii  CCoonnssttiittuuttiivv  aall  
SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee  ““TTrraannssggaazz””  SS..AA..,,  aaccttuuaalliizzaatt  ssii  aa  DDoommnnuulluuii  FFlloorriinn  MMuunntteeaann  
iinn  ccaalliittaattee  ddee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  aall  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee    „„TTrraannssggaazz””  SS..AA  MMeeddiiaaşş  
ppeennttrruu  sseemmnnaarreeaa  ddooccuummeenntteelloorr  nneecceessaarree  pprriivviinndd  iinnrreeggiissttrraarreeaa  ssii  ppuubblliiccaarreeaa  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  
EExxttrraaoorrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  llaa  OOffiicciiuull  RReeggiissttrruulluuii  CCoommeerrttuulluuii  ddee  ppee  llaannggaa  TTrriibbuunnaalluull  SSiibbiiuu..  

  
IInn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  nnuu  ssee  vvaa  iinnttrruunnii  ccvvoorruummuull  nneecceessaarr  llaa  ddaattaa  mmeennttiioonnaattaa,,  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  OOrrddiinnaarraa  aa  

AAccttiioonnaarriilloorr  ssii  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  EExxttrraaoorrddiinnaarraa  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssee  vvoorr  ttiinnee  iinn  ddaattaa  ddee  3300  mmaarrttiiee  22001100  llaa  oorraa  
11000000,,  rreessppeeccttiivv  oorraa  1111˚̊˚̊  iinn  ssaallaa  ddee  sseeddiinnttee  ddee  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ddiinn  mmuunniicciippiiuull  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaass,,  nnrr..  11,,  jjuudd..  
SSiibbiiuu,,    ccuu  aacceeeeaassii  oorrddiinnee  ddee  zzii..  

DDaattaa  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  aassuupprraa  ccaarroorraa  ssee  vvoorr  rraassffrraannggee  eeffeecctteellee  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  
OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssii  aallee  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  EExxttrraaoorrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssoocciieettaattiiii  eessttee  
ssttaabbiilliittaa  ddee  AAGGOOAA  ssii  AAGGEEAA  ssii  eessttee  ddaattaa  ddee  1155  aapprriilliiee  22001100..  
    
PPrrooiieecctteellee  ddee  hhoottăărrâârrii  aallee  AAGGOOAA  şşii  AAGGEEAA,,  ddooccuummeenntteellee  ssii  mmaatteerriiaalleellee  ddee  sseeddiinnttaa  ssuunntt  ddiissppoonniibbiillee  îînncceeppâânndd  ccuu  
ddaattaa  ddee  2266  ffeebbrruuaarriiee  22001100,,  aassttffeell::      

‐‐  ddooccuummeenntteellee  şşii  mmaatteerriiaalleellee  rreeffeerriittooaarree  llaa  ppuunncctteellee  11,,22,,33,,44,,55  iinncclluussee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  
OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssuunntt  ddiissppoonniibbiillee  ppee  ssuuppoorrtt  ddee  hhâârrttiiee  llaa  sseeddiiuull  ccoommppaanniieeii    ddiinn  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  CC..II  
MMoottaass,,  nnrr..11,,  iinnttrree  oorreellee  880000––  11550000  şşii  ssee  ppoott  ccoonnssuullttaa  llaa  SSeerrvviicciiuull  SSeeccrreettaarriiaatt  AAGGAA  şşii  CCAA;;  

‐‐  ddooccuummeenntteellee  ssii  mmaatteerriiaalleellee  ddee  sseeddiinnttaa  rreeffeerriittooaarree  llaa  ppuunncctteellee  11,,22,,33,,44  iinncclluussee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  AAdduunnaarriiii  
GGeenneerraallee  EExxttrraaoorrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssuunntt  ddiissppoonniibbiillee  iinn  ffoorrmmaatt  eelleeccttrroonniicc,,  ppee  wweebbssiittee--uull  ssoocciieettaattiiii  llaa  
aaddrreessaa  ((wwwwww..ttrraannssggaazz..rroo)),,  lliinnkkuull  RReellaaţţiiii  IInnvveessttiittoorrii//AAGGAA..  

FFoorrmmuullaarruull  ddee  pprrooccuurraa  ssppeecciiaallaa  vvaa  ffii  ddiissppoonniibbiill  ssii  iinn  ffoorrmmaatt  eelleeccttrroonniicc  ppee  wweebbssiittee--uull  ssoocciieettaattiiii  ((wwwwww..ttrraannssggaazz..rroo))  
iinncceeppaanndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2266  ffeebbrruuaarriiee  22001100..      
AAccţţiioonnaarriiii  rreepprreezzeennttâânndd,,  iinnddiivviidduuaall  ssaauu  îîmmpprreeuunnăă,,  cceell  ppuuttiinn  55%%  ddiinn  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall  aarree//aauu  ddrreeppttuull::  

‐‐  ddee  aa  iinnttrroodduuccee  ppuunnccttee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  aadduunnaarriilloorr  ggeenneerraallee,,  ccuu  ccoonnddiittiiaa  ccaa  ffiieeccaarree  ppuunncctt  ssaa  ffiiee  iinnssoottiitt  ddee  
oo  jjuussttiiffiiccaarree  ssaauu  ddee  uunn  pprrooiieecctt  ddee  hhoottaarraarree  pprrooppuuss  sspprree  aaddooppttaarree  ddee  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa,,  iinn  tteerrmmeenn  ddee  cceell  
mmuulltt  1155  zziillee  ddee  llaa  ddaattaa  ppuubblliiccaarriiii  ccoonnvvooccaarriiii,,  rreessppeeccttiivv  55  mmaarrttiiee  22001100;;  

‐‐  ddee  aa  pprreezzeennttaa  pprrooiieeccttee  ddee  hhoottaarraarree  ppeennttrruu  ppuunncctteellee  iinncclluussee  ssaauu  pprrooppuussee  sspprree  aa  ffii  iinncclluussee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  
aa  aadduunnaarriilloorr,,  cceell  ttaarrzziiuu  ccuu  oo  zzii  lluuccrraattooaarree  iinnaaiinnttee  ddee  ddaattaa  aadduunnaarriilloorr,,  rreessppeeccttiivv  2266  mmaarrttiiee  22001100;;  

‐‐  ddrreeppttuurriillee  pprreevvaazzuuttee  mmaaii  ssuuss  ppoott  ffii  eexxeerrcciittaattee  nnuummaaii  iinn  ssccrriiss,,  ttrraannssmmiissee  iinn  aatteennttiiaa  DD--lluuii  SSoorriinn  BBoollcchhiiss  pprriinn  
sseerrvviicciiii  ddee  ccuurriieerraatt,,  llaa  ffaaxx..  00226699--880033..441122  ssaauu  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill::  bboollcchhiiss..ssoorriinn@@ttrraannssggaazz..rroo..  

FFiieeccaarree  aaccttiioonnaarr  ppooaattee  aaddrreessaa  iinnttrreebbaarrii  pprriivviinndd  ppuunncctteellee  ddee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  aadduunnaarriilloorr  ggeenneerraallee,,  llaa  sseeccrreettaarriiaattuull  
AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  aa  AAccttiioonnaarriilloorr    ssiittuuaatt    llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ddiinn  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaass,,  nnrr..11,,  iinn  aatteennttiiaa  DD--lluuii  SSoorriinn  
BBoollcchhiiss,,  pprriinn  sseerrvviicciiii  ddee  ccuurriieerraatt,,  llaa  ffaaxx..  00226699--880033..441122  ssaauu  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill::  bboollcchhiiss..ssoorriinn@@ttrraannssggaazz..rroo..  PPeennttrruu  
iiddeennttiiffiiccaarreeaa  ppeerrssooaanneelloorr  ccaarree  aaddrreesseeaazzăă  îînnttrreebbăărrii,,  aacceesstteeaa  vvoorr  aanneexxaa  ssoolliicciittăărriiii  şşii  ccooppiiii  aallee  ddooccuummeenntteelloorr  ccaarree  ssăă  
llee  aatteessttee  iiddeennttiittaatteeaa..  
RRaassppuunnssuurriillee  llaa  iinnttrreebbaarriillee  aaddrreessaattee  vvoorr  ffii  ccoommuunniiccaattee  iinn  ssccrriiss,,  ssaauu  ppuubblliiccaattee  ppee  wweebbssiittee--uull  ssoocciieettaattiiii  
((wwwwww..ttrraannssggaazz..rroo))..  
AAccţţiioonnaarriiii  îînnrreeggiissttrraaţţii  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă  aauu  ppoossiibbiilliittaatteeaa  ddee  aa  vvoottaa  pprriinn  ccoorreessppoonnddeennţţăă,,  îînnaaiinnttee  ddee  aadduunnaarreeaa  
ggeenneerraallăă,,  pprriinn  uuttiilliizzaarreeaa  ffoorrmmuullaarruulluuii  ddee  vvoott  pprriinn  ccoorreessppoonnddeennţţăă  ppuuss  llaa  ddiissppoozziiţţiiee  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2266  
ffeebbrruuaarriiee  22001100,,  ppee  ppaaggiinnaa  wweebb  aa  ssoocciieettăăţţiiii  llaa  aaddrreessaa  wwwwww..ttrraannssggaazz..rroo,,  lliinnkk  ––  RReellaaţţiiii  IInnvveessttiittoorrii//AAGGAA..  
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FFoorrmmuullaarreellee  ddee  vvoott  pprriinn  ccoorreessppoonnddeennţţăă  ((  ccoommpplleettaattee  ddee  ccăăttrree  aaccţţiioonnaarrii  şşii  îînnssooţţiittee  ddee  oo  ccooppiiee  aa  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee  
aa  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  ffiizziiccăă//aa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  jjuurriiddiiccăă,,  pprreeccuumm  şşii  ppeennttrruu  
ppeerrssooaanneellee  jjuurriiddiiccee,,  ddee  ddooccuummeennttuull  ooffiicciiaall  ccaarree  îîii  aatteessttăă  ccaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  aall  aaccţţiioonnaarruulluuii))  vvoorr  ttrreebbuuii  
ssăă  ppaarrvviinnăă  îînn  oorriiggiinnaall,,  pprriinn  ppooşşttăă  ssaauu  pprriinn  sseerrvviicciiii  ddee  ccuurriieerraatt,,  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăăţţiiii  ssiittuuaatt  îînn  mmeeddiiaaşş,,  PPiiaaţţaa  CC..II  MMoottaaşş  
nnrr..11,,  ppâânnăă  llaa  ddaattaa  ddee  2255  mmaarrttiiee  22001100  oorraa  99..0000  llaa  sseeccrreettaarriiaattuull  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  aa  AAccttiioonnaarriilloorr    ssiittuuaatt    llaa  sseeddiiuull  
ssoocciieettaattiiii  ddiinn  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaass,,  nnrr..11,,  iinn  aatteennttiiaa  DD--lluuii  SSoorriinn  BBoollcchhiiss..  
LLaa  aadduunnaarree  ppoott  ppaarrttiicciippaa  şşii  vvoottaa  nnuummaaii  aaccţţiioonnaarriiii  îînnssccrriişşii  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă  ddee  1199  mmaarrttiiee  22001100,,  ppeerrssoonnaall  ssaauu  pprriinn  
rreepprreezzeennttaannţţii,,  îînn  bbaazzaa  uunneeii  pprrooccuurrii  ssppeecciiaallee,,  ccoonnffoorrmm  ddiissppoozziiţţiiiilloorr  lleeggaallee..  PPrrooccuurraa  ssppeecciiaallăă  îînn  oorriiggiinnaall  ssee  ddeeppuunnee  
ppâânnăă  llaa  ddaattaa  ddee  2266  mmaarrttiiee  22001100  oorraa  99..0000,,  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăăţţiiii  ddiinn  MMeeddiiaaşş,,  PPiiaaţţaa  CC..II..MMoottaaşş  nnrr..11,,  jjuuddeeţţuull  SSiibbiiuu,,    ssaauu  
sseemmnnaattăă  eelleeccttrroonniicc  ccuu  sseemmnnăăttuurraa  eelleeccttrroonniiccăă  eexxttiinnssăă,,  ccoonnffoorrmm  pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  nnrr..  445555//22000011  pprriivviinndd  sseemmnnăăttuurraa  
eelleeccttrroonniiccăă,,  pprriinn  ee--mmaaiill  llaa  aaddrreessaa::  bboollcchhiiss..ssoorriinn@@ttrraannssggaazz..rroo,,  ssuubb  ssaannccttiiuunneeaa  pprreevvaazzuuttaa  ddee  aarrtt..  112255    aalliinn..  33  ddiinn  
LLeeggeeaa  nnrr..  3311//11999900  rreeppuubblliiccaattaa  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree..    
IInnffoorrmmaattiiii  ssuupplliimmeennttaarree  ssee  ppoott  oobbttiinnee  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  llaa  tteell..  00226699--880033..005555;;  00226699--880033..005566  ;;  ffaaxx..  00226699--880033..441122,,  
ssaauu  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill  ::  bboollcchhiiss..ssoorriinn@@ttrraannssggaazz..rroo..                
  
  
  
  
  

PPrreesseeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  

SScchhmmiiddtt  VViiccttoorr  AAlleexxaannddrruu 


