
 

 
 

 

RAPORT CURENT 

Conform prevederilor art. 234 alin.(1) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

 

Data raportului:  06.12.2022 

Denumirea entității emitente: SNTGN TRANSGAZ SA  

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. 

 

SNTGN Transgaz SA informează pe toți cei interesați asupra faptului că instanța de 

judecată a comunicat decizia pronunțată în Dosarul nr. 76/2/2021 având obiect 

cererea subscrisei de anulare a Deciziei Consiliului Concurenței nr. 43/11.08.2020. 

Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în judecată formulată 

împotriva deciziei de sancționare ca neîntemeiată. Hotărârea nu este definitivă, 

urmând fi atacată cu recurs.  

Reamintim că Decizia Consiliului Concurenței nr. 43/11.08.2020 prevedea, în esență, 

următoarele: 

- constatarea încălcării de către Transgaz a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea 

Concurenței nr. 21/1996 și a art. 101 din TFUE în calitate de facilitator al 

înțelegerii și/sau unei practici concertate unice și continue de împărțire a pieței  

construcțiilor de conducte pentru transportul gazelor naturale și lucrărilor 

conexe acestora din România, prin denaturarea procesului competitiv în cadrul 

a opt proceduri de achiziție publică organizate în anul 2011; 

- sancționarea Transgaz cu amendă în cuantum de 34.166.615,90320 lei, 

reprezentând 1,84644% din cifra de afaceri totală realizată de întreprindere în 

anul 2019; 

- obligația de a achita amenda în termen de 30 de zile de la data comunicării 

deciziei; 

- posibilitatea de a ataca decizia în contencios administrativ. 

 

 



 

 

 

 

Având în vedere faptul că investigația declanșată de Consiliul Concurenței a 

reprezentat un factor de risc asupra activității companiei prin aplicarea amenzii 

contravenționale, compania a constituit din anul 2019 provizion pentru acest litigiu 

la nivelul amenzii stabilite prin Decizia Consiliului Concurenței. 

Așa cum am comunicat deja, investigația Consiliului Concurenței are în vedere 

activități desfășurate în cadrul unor proceduri de atribuire a unor contracte de 

achiziție de lucrări din perioada 2009-2011, anterior implementării dispozițiilor 

legale privind guvernanța corporativă la nivelul SNTGN Transgaz SA. Menționăm că 

nu există alte investigații ale Consiliului Concurenței cu privire la procedurile de 

achiziții sectoriale. 

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) 

al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, 

siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind 

transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora 

precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației 

europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare 

durabilă. 
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