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RAPORT CURENT 

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

 

Data raportului: 11.06.2019 

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 informează pe toți cei interesați asupra actelor juridice încheiate cu 

societăți în care Statul Român își exercită controlul direct sau indirect si a căror valoare cumulată 

reprezintă cel puțin echivalentul in lei a 50.000 de euro: 

 

Datele Contractului Clauze contractuale prevăzute in contract 

Părți contractante 

BENEFICIAR:  

Vestmoldtransgaz S.R.L.  

PRESTATOR:  

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. 

Data încheierii şi 

natura contractului 
Contract de prestare servicii nr. 223 , încheiat la data de 24.09.2018 

Obiectul Contractului 
Servicii de suport la crearea şi funcţionarea continuă a comisiilor de 

achiziţii ale Vestmoldtransgaz S.R.L. 

Valoarea contractului 

Valoarea contractului a fost calculată conform Art. 1.1. și Art. 4.4. din 

Contract, respectiv 948.776,58 lei  

„1.1. În schimbul prestării Serviciilor, Beneficiarul se obligă să plătească  

Prestatorului un preț format din costurile înregistrate de către Prestator  

conform art. 4.4. din prezentul Contract ca urmare a prestării Serviciilor, 

plus  

o marjă de profit de 5% din costurile salariale astfel înregistrate. 

4.4. Pe durata prezentului Contract, Prestatorul va suporta cheltuielile 

pentru remunerarea salariaților săi desemnați să presteze servicii pentru 

VMTG, inclusiv cheltuielile cu  delegarea acestora (cazare, transport, 

diurnă).” 
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Creanțe reciproce Nu este cazul 

Garanții constituite, 

penalități stipulate 

Penalitățle au fost stabilite în conformitate cu Art. 7 din Contract:  

„7.1. În cazul în care Prestatorul nu execută, execută cu întârziere sau  

defectuos obligaţiile asumate prin Contract, va plăti Beneficiarului daune  

care să acopere toate prejudiciile suferite de acesta din urmă ca o  

consecință directă a încălcării respective, care nu pot depăși valoarea  

totală a contractului.   

7.2. În cazul în care Beneficiarul nu execută obligația de plată la scadență,  

atunci Prestatorul are dreptul de a pretinde, cu titlu de penalități, un 

procent de 0,05 din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de 

întârziere, de la data scadenței și până la îndeplinirea efectivă a obligației.”  

Termene și modalități 

de plata 

Termene și modalitățile de plată au fost stabilite în  conformitate cu Art. 

6 din Contract: 

„6.1.Facturile emise de Prestator vor fi achitate de Beneficiar în termen de 

maxim 30 de zile de la primirea acestora. Emiterea facturilor se va efectua 

după încheierea Raportului final privind declararea câștigătorului/ ilor și 

semnarea Contractului/ elor de atribuire cu acesta/știa.” 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

STERIAN ION 

 

 

                        

        

 


