
 
 
 
 
RAPORT CURENT 
Conform prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004  

Data raportului: 20.09.2016 
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 
Cumparator – SNTGN Transgaz SA Medias 
Vanzator – SNGN Romgaz SA Medias 

Data incheierii si natura contractului 
Data incheierii 16.09.2016 Incheiat in urma derularii licitatiei cu Nr 
202/14.09.2016 pe platforma disponibil.ro detinuta si administrata de 
Bursa Romana de Marfuri 

Obiectul Contractului Gaze naturale cu titlu de Consum Tehnologic 

Valoarea contractului 
63.791.370,00 lei, fara TVA, accize sau costuri de rezervare de 
capacitate 

Creante reciproce - 

Garantii constituite si penalitati 
stipulate 

Garantii reciproce sub forma de SGB in cuantum de 10% din 
valoarea contractului – respectiv 6.379.137,00lei; 
Penalitati: 
Cumparatorului – in cazul in care nu-si indeplineste obligatiile de 
plata aferente, penalitati in cuantum de 0,05% din factura restanta 
incepand din ziua 16 de la scadenta facturii;  
Cumparatorului – in cazul in care nu isi respecta obligatia de 
preluare, penalitati in cuantum de 5% din valoarea gazelor 
nepreluate 
Vanzatorului – in cazul in care nu isi respecta obligatia de livrare, 
penalitati in cuantum de 5% din valoarea gazelor nelivrate 

Termene si modalitati de plata 

Plata contravalorii gazelor naturale achiziționate prin prezentul 
Contract se va efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii de 
către Vânzător a facturii aferente cantității de gaze naturale efectiv 
livrate/preluate. 

Director General 

Petru Ion Vaduva 


