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RAPORT CURENT 

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

Data raportului: 23.07.2020 

Denumirea entității emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ 

Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, 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 Bucuresti. 

EVENIMENTE DE RAPORTAT 

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș informează pe toți cei interesați asupra actelor juridice încheiate cu 

societăți în care Statul Roman își exercită controlul direct sau indirect și a căror valoare cumulată 

reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro: 

Datele Contractului Clauze contractuale prevăzute în contract 

Părți contractante 

BENEFICIAR: 

Vestmoldtransgaz S.R.L. 

PRESTATOR: 

Societatea Natională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. 

Data Incheierii și natura 

contractului 

Contract de prestări servicii nr.8, încheiat la data de 24.06.2020, 

înregistrat la SNTGN TRANSGAZ S.A. cu nr. 390 la data de 

25.06.2020. 

Obiectul Contractului 

Transmiterea în locațiune de catre Executant către VMTG, 

pentru perioada termenului locațiunii, a dreptului de posesie 

și folosință asupra a patru (4) stații de reglare-măsurare a 

gazelor naturale. 

Valoarea contractului 

Valoarea chiriei a fost calculată conform Art. 3.1. și Anexei 2 

din Contract, respectiv 938.053 Euro: 

„3.1. VMTG va plăti Executantul pentru posesia şi folosința SRM-

urilor chiria în sumă totală de 938.053 EUR, fără TVA, (în 

continuare „Chiria”) în rate lunare conform scadențarului 

detaliat în Anexa 2 la Contract.” 

Creanțe reciproce Nu este cazul. 

Garantii constituite, penalități 

stipulate 

Penalitățile au fost stabilite în conformitate cu Art. 10.5 și Art. 

10.6 din Contract: 
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"10.5. Penalități plătibile de Executant 

VMTG va putea solicita Executantului plata de penalități în cazul 

în care Executantul: 

a) nu îndeplinește, total sau parțial, sau îndeplinește cu 

întârziere Lucrările angajate în termenul convenit în Contract la 

articolul 4.1.  

b) nu asigura folosința netulburată a SRM-urilor pe durata 

Contractului. 

În aceste cazuri Executantul va datora VMTG penalități, după 

cum urmează: 

a) începând cu prima de întârziere si până în ziua a 90-a: 

0,00%/zi de întârziere din prețul contractului; 

b) începând cu ziua a 91-a și până și până la data remedierii 

efective: 0,10%/zi de întârziere din prețul contractului  

În nici un caz valoarea cumulată a penalităților nu va depăși 

10% din valoarea Contractului. 

10.6. Penalități plătibile de VMTG 

Executantul va putea solicita VMTG penalități pentru 

neplata/plata cu întârziere a ratelor lunare de plată a Chiriei în 

cuantum de 0.1% per zi de întârziere din suma datorată și 

neplătită." 

Termene și modalități 

de plată 

Termenele și modalitățile de plată au fost stabilite în 

conformitate cu Art. 

2 din Contract: 

”2.1. Contractul intră în vigoare de la data emiterii de către 

VMTG a unui ordin de începere a contractului („Ordin de 

Începere”). 

2.2. Termenul locațiunii SRM-urilor va începe la data la care s-

au îndeplinit cumulativ următoarele: 

a) A fost emis de către VMTG Ordinul de Începere a 

Contractului și  

b) A fost semnat de către Parți un Proces Verbal de predare-

primire în forma convenită de Părți, prin care se va confirma 

livrarea și recepția SRM-urilor în amplasamentele indicate în 

Anexa 3. 

2.3. Contractul va înceta la expirarea a 12 luni calculate de la 

data începerii termenului de locațiune (în continuare „Termenul 

locațiunii”), cu excepția cazului când Părțile vor conveni 

prelungirea termenului locațiunii prin Act adițional.” 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

STERIAN ION 

 


