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RAPORT CURENT 

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

 

Data raportului:  30.01.2020 

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 04.10.2019, 13.11.2019 și 19.12.2019: 

 

Datele Contractului Clauze contractuale prevăzute in contract 

Data raportului: 04.10.2019 

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

(în insolvență) 

Data încheierii şi 

natura contractului 
Contract nr. 37/26.08.2019 (perioada 1 octombrie 2019 – 1 octombrie 2020) 

Obiectul Contractului prestarea serviciilor anuale de transport aferent punctelor de ieșire în SNT 

Garanții constituite, 

penalități stipulate 

Alin. (1), lit. a) și b) al ART. 23 din raport se înlocuiește cu alin. (1), lit. a) și b) de mai 

jos: 

(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin. 

(1), atrage: 

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii 

neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la 

termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 91-a 

zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, 

inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în contract, în cazul 

neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;   

b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu 

preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării 

termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii 

obligaţiei de plată. 

Termene și modalități 

de plata 

ART. 7 din raport se înlocuiește cu ART. 7 de mai jos: 

(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) şi alin. (6) pct. (ii) se face în 

termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data 

scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi 

lucrătoare 
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(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) pct. (i) se realizează până la 

data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise în 

acest sens.  

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

(în insolvență) 

Data încheierii şi 

natura contractului 
Contract nr. 8T/26.08.2019 pentru trimestrul IV 2019 

Obiectul Contractului prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de ieșire în SNT 

Garanții constituite, 

penalități stipulate 

Alin. (1), lit. a) și b) al ART. 23 din raport se înlocuiește cu alin. (1), lit. a) și b) de mai 

jos: 

(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin. 

(1), atrage: 

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii 

neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la 

termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 91-a 

zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, 

inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în contract, în cazul 

neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;   

b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu 

preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării 

termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii 

obligaţiei de plată. 

Termene și modalități 

de plata 

ART. 7 din raport se înlocuiește cu ART. 7 de mai jos: 

(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) şi alin. (6) pct. (ii) se face în 

termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data 

scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi 

lucrătoare. 

(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) pct. (i) se realizează până la 

data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise în 

acest sens.  

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

(în insolvență) 

Data încheierii şi 

natura contractului 
Contract nr. 38/26.08.2019 (perioada 1 octombrie 2019 – 1 octombrie 2020) 

Obiectul Contractului prestarea serviciilor anuale de transport aferent punctelor de ieșire în SNT 

Garanții constituite, 

penalități stipulate 

Alin. (1), lit. a) și b) al ART. 23 din raport se înlocuiește cu alin. (1), lit. a) și b) de mai 

jos: 

(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin. 

(1), atrage: 

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii 

neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la 

termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 91-a 

zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, 

inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în contract, în cazul 

neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;   

b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu 

preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării 

termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii 

obligaţiei de plată. 

Termene și modalități 

de plata 

ART. 7 din raport se înlocuiește cu ART. 7 de mai jos: 

(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) şi alin. (6) pct. (ii) se face în 

termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data 

scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi 

lucrătoare. 
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(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) pct. (i) se realizează până la 

data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise în 

acest sens. 

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

(în insolvență) 

Data încheierii şi 

natura contractului 
Contract nr. 18T/26.08.2019 pentru trimestrul IV 2019 și trimestrul I 2020 

Obiectul Contractului prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de ieșire în SNT 

Garanții constituite, 

penalități stipulate 

Alin. (1), lit. a) și b) al ART. 23 din raport se înlocuiește cu alin. (1), lit. a) și b) de mai 

jos: 

(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin. 

(1), atrage: 

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii 

neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la 

termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 91-a 

zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, 

inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în contract, în cazul 

neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;   

b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu 

preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării 

termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii 

obligaţiei de plată. 

Termene și modalități 

de plata 

ART. 7 din raport se înlocuiește cu ART. 7 de mai jos: 

(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) şi alin. (6) pct. (ii) se face în 

termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data 

scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi 

lucrătoare. 

(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) pct. (i) se realizează până la 

data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise în 

acest sens. 

  

Data raportului: 13.11.2019 

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

(în insolvență) 

Data încheierii şi 

natura contractului 
Contract nr. 113L/23.10.2019 pentru luna noiembrie 2019 

Obiectul Contractului prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de ieșire în SNT 

Valoarea contractului În loc de ”757.928,71 lei” se va citi ”293.939,52 lei” 

  

Data raportului: 19.12.2019 

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

(în insolvență) 

Data încheierii şi 

natura contractului 
Contract nr. 183L/20.11.2019 pentru luna decembrie 2019 

Obiectul Contractului prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de ieșire în SNT 

Valoarea contractului În loc de ”8.997.810,39 lei” se va citi ”7.596.467,38 lei” 

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

(în insolvență) 

Data încheierii şi 

natura contractului 
Contract nr. 176L/20.11.2019 pentru luna decembrie 2019 

Obiectul Contractului În loc de ”prestarea serviciilor anuale …” se va citi ”prestarea serviciilor lunare …” 

 

DIRECTOR GENERAL 

STERIAN ION 


