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Anexa 2 – LegislaŃie aplicabilă Emitentului
Anexa 2 a – LegislaŃie aplicabilă activităŃii specifice a Emitentului

Acte normative naŃionale
I. LegislaŃie primară (emisă de Parlament, Guvern)
1.

Legea gazelor nr. 351/2004 (publicată în M.O. nr. 679/28.07.2004), cu modificările şi completările
ulterioare

2.

Legea nr. 238/2004 a petrolului (publicată in M.O. nr. 535/15.06.2004)

3.

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (M.O. nr.
448/24.11.1998), cu modificările şi completările ulterioare

4.

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (publicată în
M.O. nr. 418/15.05.2006), cu modificările şi completările ulterioare

5.

Hotărârea Guvernului nr. 2075/2004 pentru aplicarea Legii nr. 238/2004 a petrolului (publicată în
M.O. nr. 1170/10.12.2004), cu modificările şi completările ulterioare

6.

Hotărârea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al
AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în Domeniul Energiei (publicată în M.O. 337/18.05.2007)

7.

Hotărârea Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaŃiilor şi
licenŃelor în sectorul gazelor naturale aşa cum a fost republicată (publicată în M.O. nr.
160/13.03.2003), cu modificările şi completările ulterioare

8.

Hotărârea de Guvern nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul
naŃional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuŃie a
gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte (publicată
în M.O. nr. 693/02.08.2004), cu modificările şi completările ulterioare

9.

Hotărârea Guvernului nr. 638/2007 privind deschiderea integrală a pieŃei de energie electrică şi de gaze
naturale (publicată în M.O. 427/27.06.2007)

10.

Hotărârea Guvernului nr. 890/2003 pentru aprobarea „Foii de parcurs din domeniul energetic din
România” (publicată în M.O. nr. 581/14.08.2003), cu modificările şi completările ulterioare

11.

Hotărârea Guvernului nr. 334/2000 privind reorganizarea SocietăŃii NaŃionale de Gaze Naturale
„Romgaz” S.A. (publicată în M.O. nr. 194/04.05.2000), cu modificările şi completările ulterioare
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II. LegislaŃie secundară (emisă de Autoritatea de Reglementare)
1.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 183/2007 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a
pieŃei interne a gazelor naturale (publicată în M.O. nr. 224/2.04.2007)

2.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1361/2006 privind aprobarea Standardului de performanŃă
pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanŃă pentru serviciul de
distribuŃie a gazelor naturale (publicată în M.O. nr. 27/16.01.2007)

3.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1362/2006 privind aprobarea CondiŃiilor de valabilitate a
licenŃei pentru transportul gazelor naturale (publicată în M.O. nr. 27/16.01.2007)

4.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1304/2006 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a
cantităŃilor de gaze naturale tranzacŃionate pe piaŃa angro (publicată în M.O. 1014/20.12.2006), cu
modificările şi completările ulterioare

5.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1139/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind separarea
contabilă, legală, funcŃională şi organizatorică a activităŃilor reglementate din sectorul gazelor naturale
(publicată în M.O. nr. 878/27.10.2006)

6.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1.000/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
furnizorul de ultimă instanŃă (publicată în M.O. nr. 754/05.09.2006)

7.

Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr. 635/2006 privind stabilirea tarifului reglementat pentru
prestarea serviciului de transport al gazelor naturale (publicat în M.O. 524/16.06.2006), cu modificările
şi completările ulterioare

8.

Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr. 10/2007 privind prelungirea duratei de valabilitate a tarifelor
reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) şi
(2) din Ordinul AutorităŃii de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 635/2006 (publicat în
M.O. nr. 427/27.06.2007)

9.

Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr. 530/2006, privind valorificarea cantităŃilor de gaze naturale pe
piaŃa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale (publicat în M.O. nr.
489/06.06.2006)

10.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 460/2006 privind aprobarea Contractului-cadru pentru
prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin Sistemul naŃional de
transport (publicată în M.O. nr. 488/06.06.2006), cu modificările şi completările ulterioare

11.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 528/2006 privind aprobarea Contractului-cadru pentru
prestarea serviciilor intreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naŃional de transport al
gazelor naturale (publicată în M.O. nr. 466/30.05.2006), cu modificările şi completările ulterioare

12.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 757/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
managementul congestiilor contractuale din Sistemul naŃional de transport al gazelor naturale
(publicată în M.O. nr. 898/07.10.2005)

13.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 400/2005 pentru aprobarea Metodologiei privind medierea
neînŃelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale – segmentul reglementat (publicată în M.O.
nr. 408/13.05.2005)

14.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind
aplicarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preŃurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în
sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia AutorităŃii de Reglementare în Domeniul Gazelor
naturale nr. 1078/2003 (publicată în M.O. nr. 317/14.04.2005), cu modificările şi completările
ulterioare

15.

Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr. 16/2007 privind unele măsuri în domeniul preŃurilor, tarifelor
şi veniturilor reglementate unitare aprobate pentru operatorii licenŃiaŃi din sectorul gazelor naturale
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care au obligaŃia separării legale a activităŃii de distribuŃie de activitatea de furnizare (publicat în M.O.
nr. 470/12.07.2007)
16.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1354/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind
alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi racordaŃi direct în Sistemul naŃional de transport
şi/sau la conductele din amonte şi a consumatorilor eligibili (publicată în M.O. nr. 1165/09.12.2004)

17.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru
autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităŃi de proiectare, execuŃie şi
exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenŃilor
economici care desfăşoară activităŃi de proiectare, execuŃie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, cu
modificările ulterioare (publicată în M.O. 1017/04.11.2004), cu modificările şi completările ulterioare

18.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1345/2004 pentru aprobarea Regulamentului de funcŃionare a
Comisiei de soluŃionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distribuŃie, înmagazinare
subterană a gazelor naturale şi la conductele din amonte (publicată în M.O. nr. 1016/03.11.2004), cu
modificările şi completările ulterioare

19.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1231/2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare,
notificare şi sancŃionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, cu
completările şi modificările ulterioare (publicată în M.O. nr. 892/30.09.2004), cu modificările şi
completările ulterioare

20.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 825/2004 pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale
lichefiate (publicată în M.O. nr. 562/24.06.2004)

21.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 620/2004 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea
abuzului de poziŃie dominantă pe piaŃa internă de gaze naturale (publicată în M.O. nr. 416/10.05.2004)

22.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 339/2004, privind duratele reglementate pentru amortizarea
imobilizărilor corporale şi necorporale (publicată în M.O. nr. 248/22.03.2004)

23.

Ordinul Ministerului Economiei şi ComerŃului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind
proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (publicat în M.O.
173/27.02.2004), cu modificările şi completările ulterioare

24.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1078/2003 privind aprobarea Criteriilor şi metodelor pentru
aprobarea preŃurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale (publicată în M.O.
nr. 40/19.01.2004), cu modificările şi completările ulterioare

25.

Ordinul MEC/MTCT/MAI nr. 47/1.203/509/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în
vederea autorizării executării construcŃiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/ sistemelor din
sectorul petrol şi gaze naturale (publicat în M.O. nr. 611/29.08.2003)

26.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 891/2002, privind aprobarea Normelor tehnice – de timp şi de
personal – pentru exploatarea în siguranŃă a Sistemului naŃional de transport al gazelor naturale
(publicată în M.O. nr. 793/31.10.2002)

27.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 636/2002 de aprobare a Regulilor comerciale privind piaŃa
gazelor naturale (publicată în M.O. nr. 506/12.07.2002)

28.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 616/2002 pentru aprobarea Codului tehnic al sectorului gazelor
naturale (publicată în M.O. nr. 438/24.06.2002)

29.

Ordinul Ministrului Muncii şi SolidarităŃii Sociale nr. 187/2002, privind aprobarea Normelor specifice
de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale (publicat în M.O. nr.
323/16.05.2002)

30.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 947/2001 privind aprobarea Standardului de performanŃă
pentru furnizarea gazelor naturale pe piaŃa angro (publicată în M.O. nr. 7/09.01.2002)
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31.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 260/2001 pentru aprobarea Acordului tehnic privind
exploatarea punctelor de predare/ preluare comercială a gazelor naturale (publicată în M.O. nr.
491/23.08.2001)

32.

Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 52/2001 privind aprobarea Regulamentului de programare,
funcŃionare şi dispecerizare a sistemului naŃional de transport gaze naturale (publicată în M.O. nr. 45
bis/26.01.2001)

Acte normative comunitare
1.

Directiva 2003/55/EC privind reglementările comune pentru piaŃa internă în sectorul gazelor naturale
(publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L176/15.07.2003)

2.

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1775/2005, din 28 septembrie 2005,
privind condiŃiile de acces la reŃelele pentru transportul gazelor naturale (publicată în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 289/03.11.2005)

3.

Directiva 2004/67/CE privind măsurile de garantare a securităŃii aprovizionării cu gaze naturale
(publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 127/29.04.2004)
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Anexa 2b – Acte normative principale privind societăŃile acceptate la tranzacŃionare pe o piaŃă
reglementată
Acte normative naŃionale

1.

Legea pieŃei de capital nr. 297/2004 (publicată în M.O. nr. 571 /29.06.2004), cu modificările şi
completările ulterioare.

2.

Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenŃii şi operaŃiunile cu valori mobiliare, aprobat prin
Ordinul nr. 23 din 09.03.2006, (publicat în M.O. nr. 312/06.04.2006), aşa cum a fost modificat prin
Regulamentul CNVM nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale CNVM, în vederea
implementării unor prevederi ale directivelor europene aprobat prin Ordinul nr. 106 din 14.12.2006,
(publicat în Monitorul Oficial nr. 5/04.01.2007).

3.

Reglementări ale BVB – Codul Bursei de Valori Bucureşti S.A. – Operator de PiaŃă, cu modificările
ulterioare, în ediŃia actualizată urmare a Deciziei CNVM nr. 1219 din 17 iulie 2007

4.

Reglementări ale Depozitarului Central – Codul Depozitarului Central, aprobat prin Decizia CNVM
nr. 1407 din 20.06.2006 şi modificat prin Deciziile CNVM nr. 3362/07.11.2006, nr. 3564/14.12.2006
şi nr. 337/12.03.2007

Acte normative comunitare

1.

Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la prospectele ce urmează a
fi publicate atunci când sunt oferite publicului valori mobiliare sau când acestea sunt admise la
tranzacŃionare şi pentru modificarea Directivei 2001/34/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 345/64 din 31.12.2003,

2.

Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei
2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaŃiile conŃinute în
prospectele, structura prospectelor, includerea de informaŃii prin trimiteri, publicarea prospectelor şi
difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, (Text cu relevanŃă pentru SEE), publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 149/1 din 30.4.2004, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 211/2007
al Comisiei din 27.02.2007, publicat în JOUE L61/24 din 28.02.2007.

7 noiembrie 2007

Transgaz – Prospect Final - Anexe

Anexa 3 – Elemente de legislaŃie secundară
În cele ce urmează se vor trata numai câteva dintre cele mai importante reglementări la nivelul legislaŃiei
secundare ce guvernează activitatea Emitentului, cu descrierea unor principii cuprinse în acestea.
Standardul de performanŃă pentru serviciul de transport al gazelor naturale
Standardul de performanŃă pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Decizia AutorităŃii
de Reglementare nr. 1361/2006 reglementează criteriile de calitate comercială, definite prin indicatorii de
performanŃă, pentru asigurarea serviciului de transport al gazelor naturale şi a serviciilor auxiliare realizate
împreună de Operatorul Sistemului de Transport – OST. Se definesc obligaŃiile OST în raport cu utilizatorii
SNT, cu solicitanŃii de acces la SNT, cu reglementatorul. Standardul stabileşte nivele pentru indicatorii de
performanŃă pentru activităŃi precum:
•

racordarea la SNT a solicitanŃilor;

•

asigurarea siguranŃei şi continuităŃii serviciului;

•

soluŃionarea reclamaŃiilor şi sesizărilor utilizatorilor SNT;

•

informarea utilizatorilor SNT;

•

verificarea periodică a SNT pentru detectarea pierderilor de gaze.

Printre cei mai importanŃi indicatori se regăsesc indicatorii de siguranŃă din grupa IP 11, care includ:
•

procentul anual de reŃea supusă controlului cu aparate pentru detectarea pierderilor de gaze;

•

numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze localizate pe un kilometru de reŃea verificată;

•

numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizărilor unor terŃi
pe un kilometru de reŃea activă;

•

numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze cauzate de acŃiunea unor terŃi pe un kilometru
de reŃea activă.

Codul Tehnic al Sectorului Gazelor Naturale
Codul Tehnic al Sectorului Gazelor Naturale, aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr.
1362/2006, are ca scop impunerea şi promovarea cerinŃelor tehnice minime specifice sectorului gazelor
naturale, cu caracter general, atât cele prevăzute în legislaŃia primară şi secundară, în normativele şi
standardele în vigoare, cât şi cele ce necesită a fi detaliate prin norme tehnice de către operatorii licenŃiaŃi.
Aceste cerinŃe tehnice sunt menite să asigure funcŃionarea în condiŃii de siguranŃă, stabilitate şi eficienŃă
economică a infrastructurii din sector. Prevederile Codului Tehnic se aplică la proiectarea, construcŃia,
exploatarea şi întreŃinerea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale. Obiectivele Codului Tehnic
includ:
•

stabilirea cerinŃelor tehnice pentru activităŃile de bază, legate de infrastructura din sectorul gazelor
naturale (proiectare, construcŃie, exploatare, întreŃinere);

•

stabilirea condiŃiilor generale de calitate a gazelor;

•

responsabilităŃile operatorilor licenŃiaŃi şi ale utilizatorilor sistemului de transport, înmagazinare şi de
distribuŃie;

•

stabilirea cerinŃelor pentru dezvoltarea sistemelor de transport, înmagazinare şi de distribuŃie;

•

stabilirea cerinŃelor tehnice de racordare la sistemele de transport şi distribuŃie;
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•

transmiterea fluxurilor informaŃionale între titularii de licenŃe şi/sau autorizaŃii şi între aceştia şi
Autoritatea de Reglementare;

•

stabilirea evidenŃelor obligatorii în sectorul gazelor naturale;

•

modalităŃi de exercitare a controlului şi a inspecŃiilor în sectorul gazelor naturale.

Conductele de transport şi staŃiile de comprimare aferente SNT, precum şi racordurile şi staŃiile de reglaremăsurare a gazelor aferente SNT constituie grupe de obiective/sisteme de infrastructură din sectorul gazelor
naturale tratate distinct în Codul Tehnic.
Regulile Comerciale privind piaŃa gazelor naturale
Regulile Comerciale privind piaŃa gazelor naturale, aprobate prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr.
636/19.06.2002, formează cadrul necesar desfăşurării activităŃilor specifice de pe piaŃa gazelor naturale în
condiŃii de concurenŃă, transparenŃă şi corectitudine între participanŃii pe piaŃă.
Obiectivele acestor Reguli sunt:
•

să ofere regulile necesare funcŃionării pieŃei gazelor naturale;

•

să stabilească în mod clar responsabilităŃile participanŃilor la piaŃa gazelor naturale;

•

să asigure un cadru eficient şi echitabil pentru rezolvarea neînŃelegerilor precontractuale dintre
participanŃii la piaŃa gazelor naturale, în baza Metodologiei de soluŃionare a neînŃelegerilor
precontractuale;

•

să asigure cadrul necesar accesului şi soluŃionării refuzului nejustificat al accesului la sistemul de
transport, distribuŃie şi înmagazinare subterană a gazelor naturale;

•

să asigure sancŃionarea adecvată în cazul abaterilor de la reglementările din sectorul gazelor naturale,
în conformitate cu Regulamentul de constatare, notificare şi sancŃionare a abaterilor de la
reglementările emise în sectorul gazelor naturale;

•

să asigure armonizarea acordurilor comerciale specifice sectorului de gaze naturale cu prevederile
reglementărilor tehnice ale reŃelelor de transport şi distribuŃie a gazelor naturale;

•

să asigure armonizarea cu directivele Europene privind liberalizarea pieŃei gazelor naturale.

Medierea neînŃelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale - segmentul reglementat
În vederea soluŃionării neînŃelegerilor pre-contractuale în segmentul reglementat (incluzând serviciul de
transport), Autoritatea de Reglementare a aprobat prin Decizia nr. 400/2005 Metodologia privind medierea
neînŃelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale – segmentul reglementat.
Comisia de soluŃionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distribuŃie, înmagazinare subterană a
gazelor naturale şi la conductele din amonte funcŃionează potrivit Regulamentului de funcŃionare a acesteia
aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1345/2004, respectiv modificat prin Decizia AutorităŃii
de Reglementare nr. 967/21.08.2006.
Regulamentul privind managementul congestiilor din SNT
Regulamentul privind managementul congestiilor din SNT, aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare
nr. 757/26.09.2005 are ca obiectiv reglementarea unor aspecte referitoare la gestionarea unor situaŃii apărute
în cadrul activităŃii desfăşurate de operatorul de transport, ca urmare a contractării excesive de capacitate faŃă
de necesarul real, de către utilizatorii acestui serviciu.

7 noiembrie 2007

Transgaz – Prospect Final - Anexe

Totodată s-a creat cadrul de reglementare necesar rezervării de capacitate de transport gaze naturale, prin
stabilirea principiilor şi etapelor necesare desfăşurării acestei activităŃi, instituindu-se totodată şi situaŃiile de
excepŃie de la regula rezervării anuale.
Regulamentul nu se aplică în cazul tranzitului de gaze naturale prin conducte magistrale dedicate.
Au dreptul de a rezerva capacitate de transport în SNT distribuitorii, operatorii depozitelor de înmagazinare
subterană, furnizorii, consumatorii eligibili şi persoane juridice străine beneficiare ale tranzitului pe teritoriul
României.
Capacitatea de transport poate fi solicitată până la data de 15 mai a anului gazier (care începe la 1 iulie), sau,
după 1 iulie pentru mai puŃin de un an gazier (dar numai până la sfârşitul acestuia).
La acordarea capacităŃii se respectă principiul „primul venit – primul servit” în cadrul fiecărui nivel de
prioritate, după cum urmează:
•

operatori de depozite de înmagazinare subterană, în scop tehnologic;

•

operatori ai sistemelor de distribuŃie, în scopul îndeplinirii obligaŃiilor de serviciu public;

•

furnizori, consumatori eligibili şi persoane juridice străine, beneficiare ale tranzitului de gaze pe
teritoriul Ńării.

Pentru rezolvarea congestiilor contractuale, capacitatea aprobată şi neutilizată poate face obiectul:
•

returnării voluntare la operatorul de transport – integrală sau parŃială, până la sfârşitul anului gazier,
obligatorie pentru operator numai dacă există o solicitare pentru acea capacitate de la un alt
solicitant/utilizator;

•

facilităŃii de transfer de capacitate (FTC) – pe baza unei cereri de transfer înaintate de utilizatorul care
transferă şi solicitantul/utilizatorul beneficiar de transfer;

•

transferului obligatoriu de către operatorul sistemului de transport de la un utilizator la un alt
solicitant/utilizator, cu modificarea unilaterală a contractului de transport (obligatorie pentru utilizator),
după informarea utilizatorilor existenŃi asupra cererii, îndemnarea lor să cedeze capacitate şi după
analizarea informaŃiilor şi justificărilor de la aceştia, în lipsa unei oferte voluntare de returnare de
capacitate.

Pentru consumatorii eligibili care schimbă furnizorul se aplică principiul „capacitatea urmează
consumatorul”.
Regulamentul de măsurare a cantităŃilor de gaze naturale tranzacŃionate pe piaŃa angro
Regulamentul de măsurare a cantităŃilor de gaze naturale tranzacŃionate pe piaŃa angro a fost aprobat prin
Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1304/30.11.2006. Acesta stabileşte condiŃiile de măsurare şi de
conversie în energie a cantităŃilor de gaze naturale tranzacŃionate pe piaŃa angro, între agenŃii economici din
sectorul gazelor naturale în baza unor contracte cadru ce îl includ pe cel de transport. Regulamentul se aplică
măsurării gazelor naturale în punctele de predare-preluare comercială, după cum urmează:
•

la intrarea în SNT din câmpurile de producŃie şi din depozitele de înmagazinare subterană;

•

la ieşirea din SNT, respectiv la intrarea directă în sistemele de distribuŃie, în depozitele de
înmagazinare subterană sau direct la consumatorii eligibili racordaŃi la SNT.

Măsurarea comercială a gazelor naturale pe piaŃa angro se realizează prin intermediul mijloacelor de
măsurare care sunt montate în staŃii de măsurare (SM) sau staŃii de reglare măsurare (SRM). Mijloacele de
măsurare sunt de regulă proprietatea titularului de licenŃă care predă gazele naturale. Acestea sunt sisteme de
măsurare pentru decontare fiscală şi sunt denumite sisteme de bază. Proprietarul/operatorul trebuie să accepte
instalarea de către beneficiar a unor sisteme de măsurare proprii, numite de control, care pot avea şi facilităŃi
de transmitere la distanŃă a datelor.
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Regulamentul descrie caracteristicile metrologice ale sistemelor de măsurare utilizate pe piaŃa angro, cerinŃele
tehnice (cerinŃe privind proiectarea, montarea, exploatarea şi întreŃinerea, caracteristicile elementelor de
măsură, echipamentelor electrice, etc).
Conversia volumelor de gaze naturale în unităŃi de energie se face aplicând formula:
E = Vb x Hs unde
E – energia gazelor naturale – [kWh]
Vb – volumul corectat (volumul măsurat în condiŃii de bază) – [m3C]
Hs – puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 25 °C – [kWh/m3C]
Regulamentul prevede şi periodicitatea măsurătorilor şi determinărilor în funcŃie de volumele vehiculate în
punctele de predare/preluare. Incertitudinea asociată determinării puterii calorifice trebuie să fie sub 1%.
Se introduce noŃiunea de Zona de Calitate Gaze (ZCG) – zona pentru care calitatea gazelor naturale se
consideră omogenă şi constantă pentru o perioadă determinată de timp, alimentată prin una sau mai multe
SRM sau panouri de măsurare, prin SNT sau direct de la producători. Puterea calorifică superioară
corespunzătoare fiecărei ZCG se determină ca medie ponderată a puterilor calorifice superioare aferente
fiecărei surse care alimentează zona de consum în parte. Lista ZCG se actualizează şi se publică de către
reglementator pe pagina de web. Responsabilitatea determinării puterii calorifice superioare aferente fiecărei
surse revine operatorilor care livrează gazele naturale în punctele de predare-primire. Operatorul sistemului
de transport trebuie să transmită în termen de trei zile de la data închiderii de lună de la operatorul de piaŃă,
clienŃilor direct racordaŃi la SNT, valoarea puterii calorifice aferente fiecărei ZCG. Regulamentul mai conŃine
reglementări referitoare la documente şi înregistrări la fiecare punct de măsurare, respectiv privind securitatea
măsurătorilor.
La măsurarea cantităŃilor de gaze tranzitate prin conducte dedicate pe teritoriul României, se admite o
diferenŃă între volumele intrate, respectiv ieşite din Ńară pentru o anumită perioadă de timp, în limita
volumelor calculate prin suma incertitudinilor sistemelor de măsurare utilizate între cele două puncte, la care
se adaugă sau se scade după caz variaŃia din aceeaşi perioadă de timp a volumelor de gaze din conducta
respectivă.
Regulamentul de Programare, FuncŃionare şi Dispecerizare a Sistemului NaŃional de Transport Gaze Naturale
(RPFD) a fost aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr 52/23.01.2001. Scopul său îl constituie
asigurarea condiŃiilor de exploatare, funcŃionare, programare şi dispecerizare a procesului de transport pe
SNT pentru efectuarea unor servicii de calitate în condiŃii de siguranŃă, eficienŃă, transparenŃă şi de protecŃie a
mediului.
Regulamentul redefineşte activitatea de dispecerizare, dispeceratul, precum şi alte entităŃi implicate în
funcŃionarea SNT. Se introduc noŃiuni precum CMS – Capacitate Marginală de Sistem, DO/DZ –
Disponibilitate orară/zilnică – debitul maxim posibil de transportat pe durata unei ore/zile pentru o
unitate/capacitate de producŃie a gazelor naturale supusă dispecerizarii, VMO/VMZ – valori medii
orare/zilnice, PO – Programarea Operativă – elaborarea programului zilnic de funcŃionare a instalaŃiilor de
producŃie şi transport precum şi a programelor de manevre aferente, etc.
Regulamentul reiterează competenŃele, atribuŃiile şi responsabilităŃile operatorului de transport.
Un capitol important este dedicat programării unităŃilor/capacităŃilor supuse dispecerizării. Ca bază de timp
se introduce Ziua Gazieră Dispecerizată – ZGD. Prin programare se stabileşte ordinea de încărcare a
unităŃilor/capacităŃilor supuse dispecerizării pentru următoarea lună de transport.
Regulamentul defineşte tipurile de restricŃii, care sunt cele ce fac ca circulaŃia între două noduri tehnologice
(SCV) şi/sau zone/subsisteme ale SNT să nu poată fi acceptată tehnic (ca siguranŃă), cu efecte asupra
dispecerizării. În astfel de cazuri se reglementează accesul la sistem al utilizatorilor (producători/furnizori şi
distribuitori/consumatori).
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În cazul manevrelor de sistem, operatorul SNT notifică producătorilor/furnizorilor necesitatea unor manevre,
în timp ce aceştia au obligaŃia de a comunica prin fax oferta privind capacităŃile supuse manevrei până la ora
10 a zilei anterioare celei pentru care se realizează dispecerizarea.
Programul surselor/consumului total de gaze se elaborează anual, sezonier, decadal şi zilnic de către agenŃii
economici implicaŃi, producători, furnizori, distribuitori din producŃia internă şi din import. Programele se
transmit operatorului de transport la termene fixe. Ele conŃin valorile medii zilnice/orare estimate ale
surselor/consumului de gaze naturale la nivel de distribuitor/furnizor în fiecare punct de intrare/ieşire, precum
şi valorile vârfurilor de producŃie/consum în fiecare punct de intrare/ieşire din schema tehnologică stabilită de
operatorul SNT.
Producătorii/furnizorii şi consumatorii eligibili comunică cantităŃile de gaze programate pentru transport,
defalcate pe puncte de intrare în şi puncte de ieşire din SNT. Operatorul SNT prin Dispecer elaborează
programele de transport la nivel de an, sezon, lună, decadă şi zi prin prelucrarea programului surselor şi
consumului de gaze naturale, considerând şi alte informaŃii precum istoricul, prognoza meteo, valorile
contractate şi confirmate, etc.
Operatorul SNT are obligaŃia de a organiza o bază de date cu caracteristici tehnologice în regim static şi
dinamic ale utilizatorilor SNT şi de a o actualiza permanent. Ea cuprinde informaŃii precum capacitatea
minimă tehnologică, capacitatea maximă tehnic posibilă, durata de încărcare/descărcare până la limita
maximă/minimă, limita de avarie a SNT, etc. Modificările trebuie anunŃate operativ de utilizatori.
Operatorul SNT stabileşte capacitatea marginală de sistem şi ordinea de prioritate, prin care se determină:
•

capacitatea cu care participă fiecare unitate/capacitate dispecerizabilă la acoperirea necesarului;

•

pragul minim la care funcŃionează fiecare unitate/capacitate supusă dispecerizării;

Ordinea de prioritate fără restricŃii FRAS şi capacitatea marginală de sistem se stabilesc de către Operatorul
SNT, conform regimurilor tehnologice, pentru fiecare zi următoare, până la ora 14 a fiecărei zile
calendaristice, în baza următoarelor criterii, luând în considerare eventuale restricŃii din SNT:
•

se poziŃionează în ordinea de prioritate unităŃile/capacităŃile supuse dispecerizării fără restricŃii;

•

pentru fiecare producător/furnizor semnatar al unui contract de transport se poziŃionează în continuare
unităŃile/capacităŃile supuse dispecerizării, în ordinea capacităŃilor rezervate (pe termen lung, mediu şi
scurt);

•

se poziŃionează în ordinea potenŃialelor de producŃie şi pe baza disponibilităŃilor declarate toate
unităŃile/capacităŃile dispecerizabile ofertate de producători/furnizori rămase;

•

se Ńine seama de poziŃia surselor şi de poziŃia/amplasamentul consumatorilor faŃă de configuraŃia SNT.

Capacitatea marginală de sistem se stabileşte pe baza ordinii de prioritate FRAS şi a pragului consumului şi
se determină pentru fiecare interval de timp, orar şi total zi din ZGD.
Pentru stabilirea ordinii de prioritate FRAS şi a capacităŃii marginale de sistem, Operatorul SNT utilizează un
program de calcul dedicat: PCOPCMS – Program de Calcul al Ordinii de Prioritate şi al CapacităŃii
Marginale de Sistem.
Ordinea de prioritate cu restricŃii de acces la sistem (CRAS) se construieşte pe baza unor programe de
transport optimizate pe SNT luând în considerare diferite restricŃii care pot apărea la punctele de intrare şi
ieşire din sistem.
Operatorul SNT face publică capacitatea marginală de sistem calculată pentru fiecare interval sezonier (vară,
iarnă) agenŃilor din Sectorul Gazelor Naturale (SGN).
Plecând de la FRAS şi CRAS, operatorul SNT va transmite cu 5 zile înaintea lunii de transport ordinea de
prioritate finală rezultată pentru fiecare utilizator al SNT.
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Aspecte privind activitatea de dispecerizare a SNT
Activitatea de dispecerizare a SNT se realizează de către un sistem unitar – integrat compus din unităŃi şi
compartimente bine definite din punct de vedere funcŃional şi relaŃional.
Principalele activităŃi desfăşurate de Dispeceratul NaŃional cuprind:
•

corelarea operativă a surselor, a capacităŃilor de transport şi a capacităŃilor reŃelelor de distribuŃie cu
consumurile;

•

activarea/dezactivarea staŃiilor de comprimare, depozite de înmagazinare subterană, etc;

•

corecŃia nivelului gazelor din import cu consumurile efective, în conformitate cu nivelele din
contractele de import;

•

compensări deficit/surplus de surse de gaze de pe un subsistem de transport pe altul prin injectări,
redeschideri/opriri surse şi capacităŃi, etc;

•

rezolvarea operativă a problemelor de orice natură apărute ca urmare a unor situaŃii deosebite (avarii,
cutremure, inundaŃii, temperaturi atmosferice foarte scăzute, etc)

InformaŃii publice sunt:
•

ordinea de prioritate;

•

capacitatea marginală a sistemului de transport;

•

algoritmii de calcul utilizaŃi de progamul PCOPCMS;

InformaŃii confidenŃiale sunt solicitările privind volumul şi urgenŃa cantităŃilor de gaze primite de operatorul
SNT şi informaŃiile financiare privind plăŃile pentru tarife. Caracterul confidenŃial al acestor informaŃii se
menŃine pe perioada de timp agreată de părŃi în acordurile de confidenŃialitate.
Regulamentul privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor eligibili şi consumatorilor captivi
racordaŃi direct în SNT /conductele din amonte
Prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1354/02.11.2004 a fost aprobat Regulamentul privind
alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor eligibili şi consumatorilor captivi racordaŃi direct în Sistemul
NaŃional de Transport/conductele din amonte, care conŃine reguli şi cerinŃe de ordin tehnic şi comercial,
menite să asigure funcŃionarea în condiŃii de siguranŃă a instalaŃiilor de utilizare. Regulamentul conŃine un
capitol dedicat condiŃiilor specifice de proiectare, execuŃie şi exploatare a instalaŃiilor de utilizare, cu obligaŃii
pentru consumatori, furnizori, distribuitori, precum şi producători şi operatorul de transport.
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Anexa 4 – Drepturi şi obligaŃii ale operatorului SNT
Principalele drepturi şi obligaŃii ale Emitentului în calitate de operator SNT, stabilite potrivit Legii gazelor
nr. 351/2004:
În exercitarea activităŃii sale, Emitentul, în calitate de operator al SNT are următoarele obligaŃii principale:
•

operarea SNT şi asigurarea echilibrului fizic al acestuia, respectiv programarea, dispecerizarea şi
funcŃionarea SNT în condiŃii de siguranŃă;

•

întreŃinerea, reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea SNT în condiŃii de siguranŃă, eficienŃă şi de
protecŃie a mediului;

•

realizarea, întreŃinerea şi dezvoltarea unui sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziŃie de
date, care să permită monitorizarea şi conducerea operativă a funcŃionării SNT;

•

accesul terŃilor la SNT, conform unor reglementări specifice, în condiŃii nediscriminatorii, în limitele
capacităŃilor de transport şi cu respectarea regimurilor tehnologice;

•

elaborarea şi aplicarea regimurilor optime de transport şi de livrare pentru cantităŃile de gaze naturale
notificate de producători, furnizori, operatori de înmagazinare şi/sau consumatori, pentru o anumită
perioadă, conform contractelor încheiate;

•

elaborarea şi actualizarea acordurilor tehnice de exploatare în zona de graniŃă, în cazul în care
furnizorul este un exportator sau un beneficiar de tranzit de gaze naturale pe teritoriul României;

•

întocmirea şi urmărirea bilanŃului de gaze naturale intrate în sistem şi, respectiv, ieşite din sistem;

•

elaborarea Programului de dezvoltare propriu privind SNT - pentru obiectivele care nu au fost
precizate prin acordul de concesiune -, în concordanŃă cu nivelul actual al consumului şi având în
vedere dezvoltarea de noi zone de consum şi evoluŃia celor existente, în condiŃii de eficienŃă economică
şi de siguranŃă în exploatare;

•

deŃinerea în depozitele subterane a cantităŃilor necesare asigurării permanente a echilibrului fizic al
SNT, în condiŃiile reglementărilor specifice emise de Autoritatea de Reglementare;

•

asigurarea nivelului de odorizare a gazelor naturale corespunzator reglementărilor în vigoare.

În exercitarea activităŃii sale, Emitentul, în calitate de operator al SNT are următoarele drepturi principale:
•

să perceapă tarife nediscriminatorii, corespunzătoare serviciilor prestate, să limiteze şi/sau să întrerupă
prestarea serviciului în caz de neplată, conform reglementărilor aplicabile emise de Autoritatea de
Reglementare;

•

prin derogare de la interdicŃia de a se angaja, în mod direct sau indirect în operaŃiuni de furnizare la
consumatori a gazelor naturale, să comercializeze cantităŃile proprii de gaze naturale primite ca plată
pentru serviciile de tranzit;

•

să refuze accesul terŃilor la SNT, în anumite condiŃii prevăzute de Legea gazelor nr. 351/2004;

•

să întrerupă sau să limiteze transportul gazelor naturale în condiŃiile în care sunt periclitate siguranŃa şi
integritatea sistemului de transport, conform reglementărilor specifice;

•

să întrerupă funcŃionarea instalaŃiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de
întreŃinere şi de reparaŃii, precum şi în alte situaŃii prevăzute de lege, cu anunŃarea prealabilă a
dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a consumatorilor;

•

să elaboreze norme tehnice specifice activităŃii proprii şi să le supună spre aprobare AutorităŃii de
Reglementare;
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•

să elaboreze reglementări obiective, transparente şi nediscriminatorii pentru echilibrarea sistemului de
transport al gazelor naturale, inclusiv propuneri pentru fundamentarea tarifelor care trebuie plătite de
utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic, şi să le supună spre aprobare AutorităŃii de
Reglementare;

•

să stocheze gaze naturale în SNT, în condiŃiile unor reglementări specifice emise de Autoritatea de
Reglementare;

•

să folosească, cu acordul autorităŃii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală
ocupate de obiectivele SNT, precum şi pe cele utilizate pentru lucrările de execuŃie, exploatare,
întreŃinere şi reparaŃii;

•

prin derogare de la interdicŃia de a se angaja, în mod direct sau indirect în operaŃiuni de furnizare la
consumatori a gazelor naturale, să efectueze operaŃiuni comerciale de cumpărare-vânzare a gazelor
naturale, în condiŃiile stabilite şi în limitele aprobate de Autoritatea de Reglementare, strict în vederea
asigurării echilibrului fizic şi menŃinerii în parametri operaŃionali a SNT.
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Anexa 5 – Obiectul de activitate
Obiect principal de
activitate

6030 – Transporturi prin conducte

Obiect secundar de
activitate

2223 – Legătorie
2852 – OperaŃiuni de mecanică generală
4011 – ProducŃia de energie electrică
4030 – ProducŃia şi distribuŃia energiei termice şi a apei calde
4512 – Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcŃii
4525 – Alte lucrări speciale de construcŃii
4531 – Lucrări de instalaŃii electrice
4532 – Lucrări de izolaŃii şi protecŃie anticorozivă
4533 – Lucrări de instalaŃii tehnico-sanitare
4534 – Alte lucrări de instalaŃii
4550 – Închirierea utilajelor de construcŃii şi demolare, cu personal de
deservire aferent
5010 – ComerŃ cu autovehicule
5020 – ÎntreŃinerea şi repararea autovehiculelor
5151 – ComerŃ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate
5157 – ComerŃ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
5523 – Alte mijloace de cazare
6023 – Transporturi terestre de călători, ocazionale
6024 – Transporturi rutiere de mărfuri
6420 – TelecomunicaŃii
6522 – Alte activităŃi de creditare
7020 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
7110 – Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică
7121 – Închirierea altor mijloace de transport terestru
7132 – Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcŃii, fără personal
de deservire aferent
7133 – Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou, inclusiv a
calculatoarelor
7134 – Închirierea altor maşini şi echipamente, n.c.a.
7310 – Cercetare-dezvoltare în ştiinŃe fizice şi naturale
7420 – ActivităŃi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanŃă tehnică
legate de acestea
7430 – ActivităŃi de testări şi analize tehnice
7486 – ActivităŃi ale centrelor de intermediere telefonică
8042 – Alte forme de învaŃământ
9261 – ActivităŃi ale bazelor sportive

7 noiembrie 2007

Transgaz – Prospect Final - Anexe

Anexa 6 – LicenŃe specifice sectorului de gaze naturale

Principalii termeni ai CondiŃiilor de valabilitate ale LicenŃei de transport a gazelor naturale nr.
40/17.01.2001, aprobată prin decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 43/2001
Titularul LicenŃei

Emitentul

Obiect

Acordarea dreptului de exploatare comercială a SNT de către Titularul LicenŃei, în
calitate de operator de transport.
Titularul LicenŃei utilizează obiectivele ce alcătuiesc SNT, precum şi alte obiective
aferente acestuia, indiferent de regimul de proprietate.
Titularul LicenŃei este unicul prestator al serviciului public de transport al gazelor
naturale, pentru toŃi utilizatorii SNT, având obligaŃia de a asigura în condiŃii egale şi
nediscriminatorii accesul terŃilor la SNT.

Durata

15 ani de la data emiterii
La expirarea valabilităŃii LicenŃei, aceasta nu poate fi prelungită, fiind necesară
obŃinerea unei noi licenŃe.

Principalele
drepturi ale
Titularului LicenŃei

Dreptul exclusiv de a desfăşura activitatea de transport al gazelor naturale utilizând
bunurile aferente SNT pe care le deŃine în calitate de concesionar/ proprietar, precum şi
bunurile proprietate a terŃilor, în condiŃiile legii.
De asemenea, Emitentul are următoarele drepturi în calitate de titular al LicenŃei:

- de a încasa tariful reglementat de Autoritatea de Reglementare reprezentând
contravaloarea costurilor suportate pentru serviciile prestate;
- de a achiziŃiona cantităŃile necesare de pe piaŃa internă şi/sau din import, în vederea
asigurării consumului propriu tehnologic şi echilibrării SNT;

- de a întrerupe sau limita transportul gazelor naturale, în cazul periclitării siguranŃei
şi integrităŃii SNT, în vederea executării lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii, pentru
timpul strict necesar acestor lucrări, conform clauzelor contractuale şi/ sau în cazul
consumatorilor intreruptibili;
- de a folosi, cu acordul autorităŃii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile
proprietate publică locală ocupate de obiectivele SNT, precum şi cele utilizate
pentru lucrările de execuŃie, exploatare, întreŃinere şi reparaŃii;
- de a stoca gaze naturale în SNT pentru funcŃionarea SNT în condiŃii de siguranŃă;

- de a se adresa AutorităŃii de Reglementare pentru mediere, în situaŃia
neînŃelegerilor precontractuale cu privire la transportul gazelor naturale;
- de a cere modificarea LicenŃei.
Principalele
obligaŃii ale
Titularului LicenŃei

- de a asigura operarea SNT şi asigurarea echilibrului acestuia, respectiv
programarea, dispecerizarea şi funcŃionarea SNT în condiŃii de siguranŃă;

- de a deŃine în depozitele subterane cantităŃile necesare asigurării permanente a
echilibrului fizic al SNT, în condiŃiile reglementărilor specifice emise de
Autoritatea de Reglementare;
- de a asigura întreŃinerea, reabilitarea, modernizarea SNT în condiŃii de siguranŃă,
eficienŃă şi protecŃie a mediului;

- de a respecta următoarele criterii, începând cu 1 iulie 2007, în vederea asigurării
independenŃei operatorului de transport:
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o

o

o

persoanele care asigură conducerea operatorului de transport nu pot face parte
din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale în care
răspund, direct sau indirect, de coordonarea furnizării gazelor naturale;
operatorul de transport trebuie să aibă drepturi efective de luare a deciziilor,
independent de întreprinderea integrată din sectorul gazelor naturale, cu privire
la activele necesare pentru exploatarea, întreŃinerea sau dezvoltarea reŃelei de
transport;
operatorul SNT stabileşte un program de măsuri, astfel încât să existe garanŃia
că practicile discriminatorii sunt excluse şi asigură condiŃiile monitorizării
acestuia;

- de a asigura prestarea serviciului de transport al gazelor naturale în mod
nediscriminatoriu pentru toŃi participanŃii la piaŃa gazelor naturale în baza
contractelor-cadru emise de Autoritatea de Reglementare, pe baza cărora vor fi
percepute tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de transport, stabilite de
Autoritatea de Reglementare;

- de a asigura în condiŃii egale şi nediscriminatorii accesul terŃilor la SNT;
- de a dezvolta SNT, conform clauzelor şi condiŃiilor prevăzute în Acordul de
concesiune; pentru aceste lucrări, Titularul LicenŃei poate încheia contracte cu
agenŃi economici autorizaŃi de către Autoritatea de Reglementare;

- de a elabora programul de dezvoltare propriu privind SNT – pentru obiectivele care
nu au fost precizate prin Acordul de concesiune – în concordanŃă cu nivelul actual
al consumului şi având în vedere dezvoltarea de noi zone de consum şi evoluŃia
celor existente, în condiŃii de eficienŃă economică şi de siguranŃă în exploatare;
- de a solicita AutorităŃii de Reglementare avizarea programelor de investiŃii, în
vederea recunoaşterii costurilor şi încadrării acestora în tarifele aprobate;

- de a deŃine toate autorizaŃiile şi licenŃele prevăzute de legislaŃia în vigoare;
- de a lua toate măsurile necesare în vederea trecerii la măsurarea cantităŃilor de gaze
naturale în unităŃi de energie astfel încât pâna la data de 1 septembrie 2007
facturarea cantităŃilor de gaze naturale să se facă în baza energiei conŃinute de
acestea;
- de a menŃine un sistem prin care poate primi şi/ sau oferi date, informaŃii şi
consultanŃă privind orice situaŃie sau împrejurare care afectează sau poate afecta
siguranŃa, disponibilitatea şi/sau continuitatea serviciului de transport al gazelor
naturale;

- de a organiza un sistem de informare a solicitanŃilor/ utilizatorilor în vederea
desfăşurării în mod operativ a procesului de acces la SNT;

- de a furniza informaŃii privind regimurile tehnologice celorlalŃi operatori care
predau/preiau gaze în/din SNT;
- de a respecta cerinŃele privind transparenŃa în conformitate cu prevederile art. 6
alin. 1, 3, 4, 5 şi 6 şi ale punctului 3 din Anexa la Regulamentul 1775/2005/CE
privind condiŃiile de acces la reŃelele pentru transportul gazelor naturale1

1

Conform acestor cerinŃe de transparenŃă, operatorii sistemelor de transport vor face publice, în condiŃii clare, uşor
accesibile şi nediscriminatorii, informaŃii detaliate cu privire la serviciile pe care le oferă şi la condiŃiile în care acestea sunt
oferite, împreună cu informaŃiile tehnice necesare pentru utilizatorii sistemului în scopul dobândirii de acces efectiv la
sistem. InformaŃiile care trebuie făcute publice vor fi aprobate de autoritatea competentă după consultare cu utilizatorii
sistemului. În cazul în care operatorul sistemului de transport consideră că nu este îndreptăŃit din motive de
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- de a desfăşura activităŃile ce fac obiectul LicenŃei, cu respectarea cerinŃelor
Standardului de performanŃă pentru serviciul de transport gaze naturale;

- de a asigura egalitatea de tratament a utilizatorilor SNT şi de a evita orice tratament
discriminatoriu în relaŃiile cu aceştia;
- de a separa evidenŃele financiar-contabile (respectiv de a întocmi situaŃii contabile
distincte pentru activităŃile ce fac obiectul LicenŃei);

- de a se asigura că nu are loc subvenŃionarea încrucişată între activităŃile care fac

-

-

-

-

-

-

obiectul LicenŃei şi alte activităŃi ale Titularului LicenŃei sau alte întreprinderi
asociate/ întreprinderi afiliate ale Titularului LicenŃei sau alŃi titulari de licenŃă din
sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot deŃine, la un moment dat,
acŃiuni la Titularul LicenŃei;
de a menŃine un sediu stabil şi de a notifica Autoritatea de Reglementare cu privire
la schimbarea acestuia cu 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea acestei
modificări;
de a notifica Autoritatea de Reglementare cu 20 de zile înainte asupra intenŃiei sale
de a perfecta operaŃiuni în urma cărora (i) s-ar dispune, în tot sau în parte, de
obiectivele aferente SNT, utilizate de Titularul LicenŃei pentru desfăşurarea
activităŃii de transport al gazelor naturale (notificarea va fi necesară numai în cazul
în care activele care formează obiectul operaŃiunilor menŃionate reprezintă mai mult
de 25% din activele utilizate) sau (ii) valoarea capitalului social al societăŃii s-ar
reduce într-o tranşă sau pe ansamblu cu mai mult de 25%;
de a respecta în totalitate prevederile legii, altor acte normative în vigoare în
sectorul gazelor naturale, reglementărilor emise de Autoritatea de Reglementare,
condiŃiile LicenŃei, normele şi prescripŃiile tehnice în sectorul gazelor naturale;
de a se asigura că informaŃiile obŃinute de el în cursul desfăşurării activităŃii ce face
obiectul LicenŃei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel
de informaŃii;
de a asigura, începând cu 1 ianuarie 2007, separarea legală, funcŃională şi
organizatorică între activităŃile reglementate pe care le desfăşoară în sectorul
gazelor naturale;
de a furniza AutoritaŃii de Reglementare datele şi informaŃiile care îi sunt necesare
în exercitarea atribuŃiilor sale;

- de a notifica Autoritatea de Reglementare cu 10 zile lucrătoare înainte de
schimbarea formei juridice, a denumirii sau a obiectului de activitate, sau de
modificări ale structurii capitalului social, precum şi de a informa Autoritatea de
Reglementare cu minim 60 de zile calendaristice înainte de începerea procedurii
legale de constituire, despre intenŃia de înfiinŃare a unei noi societăŃi/ filiale, având
ca obiect desfăşurarea de activităŃi în cadrul sectorului gazelor naturale din
Romania;

- de a informa Autoritatea de Reglementare când prin modificarea obiectului de
activitate, o societate al cărei asociat este Titularul LicenŃei şi la care acesta deŃine,
direct sau indirect, o participare la capitalul social de cel puŃin 51%, urmează să
desfăşoare activităŃi în sectorul gazelor naturale în România;

- de a se asigura că, pe toată durata de valabilitate a LicenŃei, dispune de personal
calificat şi autorizat şi dispune de organizarea internă de personal necesară pentru
confidenŃialitate să publice toate datele solicitate, va cere autorizarea autorităŃii competente de a limita informaŃiile pe care
le face publice.
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îndeplinirea în condiŃii de siguranŃă a tuturor activităŃilor legate de transportul de
gaze naturale;

- de a asigura continuitatea serviciului de transport al gazelor naturale, pe o perioadă
determinată, stabilită de Autoritatea de Reglementare, în situaŃia în care Titularul
LicenŃei renunŃă la acordul de concesiune, în conformitate cu cerinŃele legislaŃiei în
vigoare;
- de a plăti AutorităŃii de Reglementare un tarif anual stabilit prin decizie a AutorităŃii
de Reglementare, pe toată durata de valabilitate a LicenŃei.
SancŃiuni

Dacă în urma acŃiunii de inspecŃie/control, Autoritatea de Reglementare constată că
Titularul LicenŃei a încălcat prevederile legii sau una sau mai multe din condiŃiile
LicenŃei, va aplica sancŃiuni contravenŃionale.
Aplicarea unei amenzi contravenŃionale nu limitează în niciun fel dreptul AutorităŃii de
Reglementare de a suspenda/ retrage LicenŃa.

Modificarea
LicenŃei

Autoritatea de Reglementare poate decide modificarea LicenŃei în următoarele cazuri:
- survin schimbări ale circumstanŃelor de la data eliberării LicenŃei sau evenimente
care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităŃii de transport;

- modificări ale statutului Titularului LicenŃei – prin divizare, fuziune, transformare,
schimbarea obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificarea capitalului
social – sau ale unor modificări ale patrimoniului prin vânzarea unora dintre
obiectivele aferente SNT, precum şi în alte cazuri de afectare a condiŃiilor în care
LicenŃa a fost eliberată.
În cazul în care situaŃia nou-creată impune modificarea LicenŃei, Autoritatea de
Reglementare va dispune:

- modificarea corespunzătoare a LicenŃei, eliberând LicenŃa cu un conŃinut modificat;
- emiterea unor amendamente la condiŃiile asociate LicenŃei.
Suspendarea
LicenŃei

Autoritatea de Reglementare poate decide suspendarea LicenŃei în următoarele cazuri:

- dintr-o cauză imputabilă Titularului LicenŃei, acesta nu îşi îndeplineşte în mod
repetat obligaŃiile ce decurg din lege şi din condiŃiile asociate LicenŃei;
- începerea procedurilor de reorganizare judiciară sau de faliment contra Titularului
LicenŃei conform unei hotărâri judecătoreşti de deschidere a procedurii, rămase
irevocabile;
- neplata tarifelor anuale datorate pe întreaga perioadă de valabilitate a LicenŃei, la
termenele stabilite.
În primul caz, Autoritatea de Reglementare va suspenda LicenŃa pentru o perioadă de
60 de zile calendaristice, iar Titularul LicenŃei are obligaŃia de a depune la Autoritatea
de Reglementare, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data suspendării,
documente care să ateste remedierea situaŃiilor care au dus la suspendarea LicenŃei.
În vederea asigurării serviciului public obligatoriu şi pentru alimentarea în condiŃii de
continuitate a consumatorilor, pe perioada suspendării LicenŃei, Titularul LicenŃei are
obligaŃia de a realiza activitatea de transport a gazelor naturale, în regim controlat de
Autoritatea de Reglementare.

Retragerea LicenŃei

Autoritatea de Reglementare poate decide retragerea LicenŃei în următoarele cazuri:

- când, dintr-o cauză imputabilă sau neimputabilă Titularului LicenŃei, acesta se
găseşte în imposibilitatea de a îndeplini obligaŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare
şi/ sau condiŃiile LicenŃei;

- în situaŃia falimentului Titularului LicenŃei constatată printr-o hotărâre
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judecătorească definitivă şi irevocabilă.
În cazul retragerii LicenŃei, operatorul sistemului de transport are obligaŃia ca în
termenul dispus de Autoritatea de Reglementare, să predea titularului de licenŃă
desemnat de Autoritatea de Reglementare toate informaŃiile şi documentele şi să îi
pună la dispoziŃie toate activele aflate în posesia sa, necesare acestuia pentru
desfăşurarea neîntreruptă a activităŃii, fără ca aceasta să prejudicieze în vreun fel
calitatea sa de proprietar asupra acestor active.
Anexe

7 noiembrie 2007

Anexa 1 – „Terminologie”

Transgaz – Prospect Final - Anexe

Principalii termeni ai CondiŃiilor de valabilitate ale LicenŃei de furnizare a gazelor naturale nr.
560/13.01.2006, aprobată prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 15/13.01.2006
Titularul LicenŃei

Emitentul

Obiect

Acordarea dreptului de a desfăşura activitatea de furnizare a gazelor naturale pentru:

- consumatorii de gaze naturale amplasaŃi în localităŃile prevăzute la Anexa B1, alŃii
decât consumatorii eligibili, la preŃuri reglementate;

- consumatorii eligibili, alŃi furnizori, la preŃuri negociate.
Conform Anexei B, LicenŃa a fost acordată pentru o cantitate de gaze naturale de 5.000
mil. mc (pentru anul 2006). Pentru anul 2007 Emitentul a declarat o cantitate de 153
mil. mc.
Durata

2 ani de la data emiterii
La expirarea valabilităŃii, aceasta nu poate fi confirmată pentru o noua perioadă de
valabilitate şi nici prelungită, fiind necesară obŃinerea unei noi licenŃe.

Principalele
drepturi ale
Titularului LicenŃei

- de a încasa contravaloarea gazelor naturale furnizate (conform contractelor

Principalele
obligaŃii ale
Titularului LicenŃei

- de a desfăşura activitatea de comercializare a gazelor naturale pe bază de contracte

încheiate cu consumatorii eligibili, operatorii de sistem şi/sau cu alŃi furnizori);
- de a încheia contracte de înmagazinare a gazelor naturale cu operatorii depozitelor
de înmagazinare, contracte de transport a gazelor naturale cu operatorul de
transport, contracte de distribuŃie a gazelor naturale cu operatori de distribuŃie,
contracte de achiziŃie a gazelor naturale cu alŃi furnizori, conform contractelor cadru
emise de Autoritatea de Reglementare, precum şi contracte de tranzit;
- dreptul de acces la sistemele de transport şi distribuŃie, precum şi la depozitele de
înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform reglementărilor în vigoare.
comerciale;
- de a menŃine un sistem prin care pot primi şi/ sau oferi date, informaŃii şi
consultanŃă privind orice situaŃie sau împrejurare care afectează sau poate afecta
siguranŃa, disponibilitatea şi/ sau continuitatea serviciului de furnizare a gazelor
naturale;

- de a menŃine un sistem de înregistrare, soluŃionare şi raportare privind reclamaŃiile
făcute de orice persoană juridică sau fizică, la adresa sa, în legătură cu modul în
care îşi desfăşoară activitaŃile autorizate prin LicenŃă;

- de a asigura continuitatea şi siguranŃa în furnizarea gazelor naturale;
- de a asigura egalitatea de tratament a clienŃilor şi de a evita orice tratament
discriminatoriu în relaŃiile cu aceştia, acŃionând în sensul asigurării unui mediu
concurenŃial normal, al evitării dezechilibrelor pe piaŃa gazelor naturale şi a
practicilor anticoncurenŃiale;
- de a întocmi situaŃii contabile distincte pentru activităŃile ce fac obiectul LicenŃei;

- de a se asigura că nu are loc subvenŃionarea încrucişată între:
o

o
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activităŃile autorizate prin LicenŃă şi alte activităŃi ale Titularului LicenŃei sau
alte întreprinderi asociate/ întreprinderi afiliate ale Titularului LicenŃei sau alŃi
titulari de licenŃă din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot
deŃine, la un moment dat, acŃiuni la Titularul LicenŃei;
tipurile de consumatori sau tipul de utilizare a gazelor naturale;
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- de a menŃine, pe durata de valabilitate a LicenŃei, o garanŃie financiară prin care să
asigure desfăşurarea continuă a activităŃii de furnizare a gazelor naturale, având o
valoare echivalentă cu 1/12 din costul de achiziŃie a gazelor naturale pentru anul
precedent;

- de a menŃine un sediu stabil şi de a notifica AutorităŃii de Reglementare schimbarea
acestuia cu 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea acestei modificări;

- de a notifica AutorităŃii de Reglementare, cu 30 de zile lucrătoare înainte, intenŃia
acŃionarilor/ administratorilor săi de a perfecta operaŃiuni în urma cărora valoarea
capitalului social existent s-ar reduce într-o tranşă sau pe ansamblu cu mai mult de
25%;

- de a se asigura că informaŃiile obŃinute de el în cursul desfăşurării activităŃii ce face
obiectul LicenŃei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel
de informaŃii;
- de a furniza AutorităŃii de Reglementare datele şi informaŃiile care îi sunt necesare
în exercitarea atribuŃiilor sale, având obligaŃia să întocmească rapoarte specifice;

- de a notifica Autoritatea de Reglementare cu 10 zile lucrătoare înainte de
schimbarea sediului/ sediilor secundare, statutului juridic, structurii capitalului
social;

- de a notifica Autoritatea de Reglementare cu minim 60 de zile calendaristice înainte
de începerea procedurii legale de constituire, despre intenŃia de înfiinŃare a unei noi
societăŃi/ filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităŃi în cadrul sectorului
gazelor naturale din România, dacă (i) aceasta va aparŃine în totalitate Titularului
LicenŃei; (ii) Titularul LicenŃei va deŃine acŃiuni sau parŃi sociale ale acesteia; (iii)
aceasta va apartine parŃial sau total unei alte societăŃi al cărei asociat este Titularul
LicenŃei;
- de a informa Autoritatea de Reglementare când prin modificarea obiectului de
activitate, o societate al cărei asociat este Titularul LicenŃei urmează să desfăşoare
activităŃi în sectorul gazelor naturale din România;
- de a se asigura că, pe toată durata de valabilitate a LicenŃei, dispune de personal
calificat, autorizat şi în număr suficient pentru îndeplinirea în condiŃii de siguranŃă a
tuturor activităŃilor legate de furnizarea de gaze naturale;
- de a prelua contractele de furnizare a gazelor naturale, încheiate pentru piaŃa
reglementată, pentru o perioadă determinată, la solicitarea şi conform
reglementărilor AutorităŃii de Reglementare, în cazul în care un alt titular de licenŃă
de furnizare a gazelor naturale a fost sancŃionat cu retragerea licenŃei;

- de a plăti AutorităŃii de Reglementare un tarif anual stabilit prin decizie a AutorităŃii
de Reglementare, pe toată durata de valabilitate a LicenŃei.
Suspendarea
LicenŃei

Autoritatea de Reglementare poate decide suspendarea LicenŃei în cazul:
- în care dintr-o cauză imputabilă Titularului LicenŃei, acesta se află în una din
următoarele situaŃii care poate fi remediată de acesta:
o nu îşi îndeplineşte obligaŃiile prevăzute de lege;
o încalcă una sau mai multe condiŃii ale LicenŃei, de cel puŃin trei ori într-un an
din perioada de valabilitate a LicenŃei;

- începerii procedurilor de reorganizare judiciară sau de faliment contra Titularului
LicenŃei;

- nerespectării obligaŃiei de menŃinere a garanŃiei financiare;
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- neplăŃii tarifelor anuale către Autoritatea de Reglementare.
Retragerea LicenŃei

Autoritatea de Reglementare poate decide retragerea LicenŃei în următoarele cazuri:

- dintr-o cauză imputabilă sau neimputabilă Titularului LicenŃei, acesta se găseşte în
imposibilitatea de a îndeplini obligaŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare şi/ sau
condiŃiile LicenŃei;

- se constată falimentul Titularului LicenŃei printr-o hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă;
- Titularul LicenŃei a solicitat în scris AutorităŃii de Reglementare retragerea licenŃei.
Anexe
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Anexa A – „Terminologie”; Anexa B – „CantităŃile de gaze naturale pentru care s-a
acordat LicenŃa nr. 560 de furnizare a gazelor naturale”şi Anexa C – „Lista licenŃelor
acordate de Autoritatea de Reglementare Titularului LicenŃei în sectorul gazelor
naturale”
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Anexa 7 – Acord de concesiune
Principalii termeni ai Acordului de concesiune a conductelor magistrale, instalaŃiilor, echipamentelor şi
dotărilor aferente SNT şi a activităŃii de operare a SNT astfel cum a fost modificat şi completat prin Actul
adiŃional nr. 1/ 17.06.2003
Concedent

AgenŃia NaŃională pentru Resurse Minerale

Obiect

Concesionarea conductelor magistrale, instalaŃiilor, echipamentelor şi dotărilor
aferente SNT
Concesionarea activităŃii de operare a SNT
Concedentul recunoaşte concesionarul ca fiind societate licenŃiată să execute
operaŃiuni de transport si tranzit gaze naturale prin SNT.

Aprobare de
Guvern

Acordul a fost aprobat prin HG nr. 668/2002, publicată în Monitorul Oficial nr.
486/08.07.2002
Actul adiŃional nr. 1/17.06.2003 a fost aprobat prin HG nr. 1152/2003, publicată în
Monitorul Oficial nr. 707/09.10.2003

Durata

30 de ani de la data intrării în vigoare (data aprobării Acordului de concesiune de
către Guvernul României)

RedevenŃă şi
obligaŃii privind
plata

Reprezintă cota procentuală de 5% (pentru perioada 2002-2032) din valoarea
veniturilor brute realizate din operarea SNT, unde veniturile brute realizate din
operare se stabilesc pe baza cantităŃilor transportate/ capacităŃii comandate şi a
tarifelor de transport/ tranzit gaze naturale.
Cota procentuală a redevenŃei se modifică de drept în cazul în care prin lege se
dispune o alta cotă.
RedevenŃa este datorată din ziua începerii operaŃiunilor petroliere şi este plătibilă
trimestrial, cu scadenŃa la data de 25 a primei luni a trimestrului urmator.

Drepturile
concedentului

- dreptul de proprietate asupra tuturor datelor şi documentelor în legătură cu SNT,

ObligaŃiile
concedentului

- de a pune la dispoziŃia concesionarului spre operare SNT;
- de a solicita cuprinderea lucrărilor din programul de reabilitare, modernizare şi

indiferent de forma lor de stocare;
- de a ordona sistarea lucrărilor de modernizare şi dezvoltare a SNT, care nu sunt
aprobate de concedent.

dezvoltare a SNT ca investiŃii cu finanŃare din bugetul de stat conform legislaŃiei
în vigoare, dacă valoarea acestor lucrări nu poate fi acoperită din surse proprii şi
atrase.
Drepturile
concesionarului

- de a exploata în mod direct, pe riscul şi răspunderea sa, bunurile şi activitatea ce
fac obiectul concesiunii;
de a folosi bunurile ce fac obiectul Acordului de concesiune;
de a încasa contravaloarea tarifului de transport şi tranzit a gazelor naturale;
de a avea acces la suprafeŃele de teren necesare activităŃii de operare a SNT;
de a se asocia, cu acordul concedentului, cu alte persoane juridice române sau
străine, în vederea realizării activităŃii prevăzute în Acordul de concesiune;
- de a beneficia de scutirea de taxe vamale pentru importurile de bunuri efectuate
de acesta sau subcontractanŃii săi, necesare operării, reabilitării, modernizării şi
dezvoltării SNT;
- de a nu modifica parametrii capacităŃii SNT, pentru a asigura cererea

-
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solicitanŃilor, în cazul în care nu există capacitate disponibilă.
ObligaŃiile
concesionarului

- de a opera în condiŃii de siguranŃă SNT, respectând reglementările, instrucŃiunile
şi prescripŃiile tehnice în vigoare;

- de a reabilita, moderniza şi dezvolta SNT;
- de a presta servicii de transport gaze naturale în condiŃii egale pentru toŃi

-

-

-

producătorii, furnizorii, distribuitorii şi consumatorii eligibili, persoane fizice sau
juridice care solicită aceasta, în mod nediscriminatoriu şi în condiŃii de totală
transparenŃă în baza unor tarife aprobate potrivit legii;
de a nu se angaja în mod direct sau indirect în activităŃi de producŃie a gazelor
naturale, inclusiv prin deŃinere de acŃiuni sau pachete de acŃiuni ori printr-un
contract de management în care sunt implicate persoane fizice sau juridice
angajate în activităŃi de producŃie sau în alt mod ce ar putea fi rezonabil
considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune în pericol
operarea nediscriminatorie de către concesionar;
de a face publică capacitatea disponibilă estimată pentru următorul an
calendaristic, nu mai târziu de 31 octombrie a fiecărui an, specificând graficele
propuse pentru acest disponibil;
de a executa în primii 5 ani contractuali programul minimal prevăzut la Anexa 4
(Programul privind modernizarea şi dezvoltarea SNT în perioada 2002-2006);
urmând ca programele privind modernizarea şi dezvoltarea SNT să se actualizeze
la perioade de 5 ani şi să fie însuşite de părŃi prin act adiŃional;
de a întocmi programele de reabilitare, modernizare şi dezvoltare care vor
cuprinde obiective ce se stabilesc a se realiza anual pentru SNT şi pe care le va
prezenta concedentului spre aprobare;
de a desfăşura în mod direct activitatea de operare a SNT, fiindu-i interzisă
subconcesionarea totală sau parŃială atât a bunurilor ce compun SNT, cât şi a
activităŃii de operare a SNT;
de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea protecŃiei mediului, prevenirii
poluării şi repararea pagubelor aduse mediului înconjurător prin activitatea de
operare a SNT;
de a asigura paza SNT.

GaranŃii

Concedentul garantează concesionarului:
- dreptul de operare a SNT, în configuraŃia pe care acesta o are la momentul
încheierii Acordului de concesiune;
- împotriva oricărei tulburări din propria-i faptă, a dreptului de concesiune conferit
de Acordul de concesiune.

Tariful de transport

Toate cheltuielile generate de operarea SNT sunt suportate în întregime de către
concesionar şi se regăsesc în structura tarifului de transport, conform Acordului de
concesiune, reglementărilor legale în vigoare şi procedurii contabile prevăzute de
legislaŃia româna. Nu sunt incluse în tariful de transport cheltuielile de reabilitare,
dezvoltare şi modernizare finanŃate de la bugetul de stat.
Tariful de transport al gazelor naturale este cel aprobat de concedent conform
prevederilor legale.
Tariful de tranzit internaŃional de gaze naturale se stabileşte de către concesionar prin
negociere directă cu beneficiarul serviciilor.
Modificarea tarifului se poate face la solicitarea concesionarului, ori de câte ori este
necesar, determinat de modificarea structurii cheltuielilor aferente activităŃii de
operare sau a elementelor care au stat la baza fundamentării acestora şi a altor
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prevederi legale.
Răspundere
contractuală

În cazul în care concesionarul nu achită în termenul stabilit contravaloarea
redevenŃei prevăzute în Acordul de concesiune, se vor percepe majorări de întârziere
şi penalităŃi de întârziere conform legislaŃiei fiscale în vigoare.
În cazul denunŃării unilaterale a Acordului de concesiune de către concedent atunci
când această măsură este impusă de un interes naŃional ce nu se poate realiza prin
menŃinerea concesiunii, concesionarul are dreptul de a obŃine despăgubiri
echivalente cu beneficiul nerealizat calculat pentru perioada rămasă până la data
expirării Acordului de concesiune, în funcŃie de media profitului net obŃinut în
ultimii 5 ani din surse prevăzute în documentul normativ care declară interesul
naŃional.

Regimul bunurilor
SNT este în proprietatea publică a statului, este unic şi indivizibil. Orice reabilitare,
aferente concesiunii modernizare sau dezvoltare adusă acestuia va fi încorporată sistemului şi considerată
ca făcând parte integrantă din acesta, revenind concedentului la momentul încetării
concesiunii.
Concesionarul are dreptul să propună exproprierea suprafeŃelor de teren ce urmează a
fi incluse în SNT, potrivit legii. Terenurile astfel expropriate vor completa obiectul
Acordului de concesiune prin act adiŃional încheiat de părŃi.
Concesionarul are drept de servitute legală asupra terenurilor necesare accesului,
operării şi protecŃiei SNT. ExerciŃiul dreptului de servitute legală se face contra plăŃii
unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de acesta calculată potrivit
legii, care se suportă de către concesionar şi se include în cheltuielile de operare.
Bunurile aferente concesiunii sunt clasificate după cum urmează:
- Bunuri de retur: bunurile care fac obiectul concesiunii, bunurile rezultate din
investiŃiile efectuate de concesionar, precum şi bunurile care vor rezulta în urma
investiŃiilor realizate conform programului de modernizare şi dezvoltare revin de
plin drept, gratuit şi libere de orice sarcină concedentului, la încetarea Acordului
de concesiune.
Pe durata Acordului de concesiune, concesionarul are dreptul de exploatare asupra
bunurilor ce constituie SNT precum şi asupra bunurilor rezultate din investiŃiile
efectuate de concesionar, aferente SNT.
- Bunuri de preluare: bunurile care aparŃin concesionarului şi care sunt utilizate de
acesta pe durata concesiunii rămân pe durata concesiunii în deplină proprietate a
concesionarului. Acestea, precum şi alte bunuri realizate de concesionar pe durata
concesiunii pot trece în proprietatea publică a statului şi în administrarea
concedentului, libere de orice sarcini, conform opŃiunii exprimate de acesta la
data expirării Acordului de concesiune, cu plata către concesionar a unei
compensaŃii egale cu valoarea contabilă actualizată a acestora, calculată la data
expirării Acordului de concesiune, conform legislaŃiei în vigoare.
- Bunurile proprii (descrise în Anexa 6 la Acordul de concesiune) sunt şi rămân în
deplină proprietate a concesionarului, pe timpul şi după încetarea Acordului de
concesiune.
Încetare

- la data expirării Acordului de concesiune;
- prin renunŃarea concesionarului, oricând în timpul perioadei de concesiune, în
baza unei notificări către concedent, făcută cu cel puŃin 12 luni înainte, cu
condiŃia să fi executat Programele de reabilitare, modernizare şi dezvoltare
convenite, scadente la data renunŃării sau să restituie fondurile corespunzătoare
părŃii care nu a fost executată;
- dispariŃia din cauza de forŃă majoră a obiectului Acordului de concesiune privitor
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la bunurile ce compun SNT;
- retragerea concesiunii de către concedent, cu o notificare prealabilă de 6 luni,
într-una din situaŃiile de mai jos, cu excepŃia cazului în care concesionarul, în
perioada specificată de concedent, remediază în întregime şi înlătură
evenimentele care puteau duce la încetarea Acordului de concesiune:
o concesionarul nu realizează, din vina sa, Programele de modernizare sau
dezvoltare;
o concesionarul suspendă activitatea de operare a SNT fără aprobarea
concedentului;
o concesionarul aplică metode de exploatare sau tehnologii care nu asigură
integritatea SNT;
o concesionarul execută operaŃiuni de dezactivare, abandonare pentru care nu a
obŃinut aprobarea concedentului;

- în cazul în care concesionarul este declarat falit printr-o hotărâre judecătorească,
definitivă şi irevocabilă, după 30 (treizeci) de zile de la data notificării
concesionarului;
- prin denunŃarea unilaterală a Acordului de concesiune de către concedent, cu
notificare prealabilă de 30 (treizeci) de zile, atunci când această măsură este
impusă de un interes naŃional ce nu se poate realiza prin menŃinerea concesiunii.
Legea care
guvernează
contractul

Legea română

SoluŃionarea
litigiilor

PărŃile vor depune eforturi ca orice litigiu dintre ele să fie soluŃionat pe cale
amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluŃionarea litigiilor intră în
competenŃa instanŃelor judecătoreşti.

Alte prevederi

Exclusivitatea. Concedentul se obligă să asigure concesionarului exclusivitatea
executării obiectului Acordului de concesiune.
ConfidenŃialitatea. Datele şi informaŃiile în legătură cu SNT sunt caracterizate de
părŃile contractante ca fiind confidenŃiale pe toată durata Acordului de concesiune.
Dreptul de utilizare a acestor date şi informaŃii se acordă concesionarului de către
concedent numai pe durata Acordului de concesiune. Acestea nu pot fi transmise
altor persoane fizice sau juridice sau publicate fără aprobarea concedentului.
Concesionarul se obligă să nu divulge către terŃe părŃi nicio informaŃie confidenŃială
obŃinută de la concedent şi nici să folosească informaŃiile confidenŃiale în favoarea
sau în detrimentul unora dintre clienŃii săi. La expirarea Acordului de concesiune,
toate datele şi informaŃiile obŃinute de concesionar se pun la dispoziŃia
concedentului, împreună cu toate copiile care au fost eventual făcute.
Concedentul se obligă să păstreze confidenŃialitatea informaŃiilor privind:
- situaŃia financiară a concesionarului;
- stadiul realizării lucrărilor cuprinse în proiectul privind modernizarea şi
dezvoltarea, ce nu sunt finanŃate de la bugetul de stat;
- structura tarifului de transport şi volumul activităŃii concesionarului;
- orice alte date sau informaŃii caracterizate de părŃi ca fiind confidenŃiale.

Anexe

Anexa 1 – „Schema actualului Sistem NaŃional de Transport gaze naturale din
România”
Anexa 2 – „Lista cu inventarul bunurilor de retur aferente domeniului public al
statului ce fac obiectul concesiunii”

7 noiembrie 2007

Transgaz – Prospect Final - Anexe

Anexa 3 – „Bunuri de retur provenite ca urmare a lucrărilor de investiŃii ale
titularului”
Anexa 4 – „Programul de dezvoltare şi modernizare a Sistemului NaŃional de
Transport Gaze”
Anexa 5 – „Bunuri de preluare ale concesionarului”
Anexa 6 – „Categoriile de bunuri ce constituie bunuri proprii”
Anexa 7 – „Model de decont trimestrial pentru plata redevenŃei”
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Majorare

Majorare

3.

4.
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Majorare

Reducere

Majorare

Majorare/
reducere

2.

1.

Nr.
Crt.

103.806.050

103.742.950

103.713.760

22.044.957

Valoarea
iniŃială a
Capitalului
social (Lei)

22.470

63100

29.190

220.000

81.888.803

Valoarea
majorării/
reducerii
(Lei)

103.828.520

103.806.050

103.742.950

103.713.760

Valoarea
finală a
Capitalului
social (Lei)

10.382.852

10.380.605

10.374.295

10.371.376

Nr. total
acŃiuni

10

10

10

10

(Lei)

Nominală

Valoare

6/30
octombrie
2001

2/26 aprilie
2002

6/19
decembrie
2002

Ministerul
Industriei
şi
Resurselor
Ministerul
Industriei
şi
Resurselor

3/11 aprilie
2001

3/11 aprilie
2001

Hotărâre
Adunare
generală

Ministerul
Industriei
şi
Resurselor

Ministerul
Industriei
şi
Resurselor

AcŃionari

Moneda aferentă înregistrareii tuturor majorărilor, respectiv reducerilor de capital este Leul.

Anexa 8 – EvoluŃia capitalului social de la înfiinŃare şi până în prezent
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4674/14
martie
2003

19673/30
septembr
ie 2002

5043/12
martie
2002

7617/26
iunie
2001

7617/26
iunie
2001

Cerere
de
înscriere
menŃiuni

Emiterea de către
Minister a
certificatelor de
atestare a dreptului

Emiterea de către
Minister a
certificatelor de
atestare a dreptului
de proprietate nr.
7048-7054 din 15
septembrie 2001

Emiterea de către
Minister a
certificatelor de
atestare a dreptului
de proprietate nr.
6765-6768 din 15
august 2001

Active fixe şi
circulante predate
ANRGN

Suma diferenŃelor
rezultate din
reevaluarea unor
imobilizări
corporale

MotivaŃia
modificării

Reducere

Majorare

Majorare

Majorare

5.

6.

7.

8.
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Majorare/
reducere

Nr.
Crt.

103.630.870

103.591.540

103.483.560

103.828.520

Valoarea
iniŃială a
Capitalului
social (Lei)
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73.540

39.330

107.980

344.960

Valoarea
majorării/
reducerii
(Lei)

103.704.410

103.630.870

103.591.540

103.483.560

Valoarea
finală a
Capitalului
social (Lei)

10.370.441

10.363.087

10.359.154

10.348.356

Nr. total
acŃiuni

10

10

10

10

(Lei)

Nominală

Valoare

3/16 august
2002

3/18 aprilie
2003

4/31 iulie
2003

6/13 august
2004

Ministerul
Economiei
şi
ComerŃului

Ministerul
Economiei
şi
ComerŃului

Ministerul
Economiei
şi
ComerŃului

Hotărâre
Adunare
generală

Ministerul
Industriei
şi
Resurselor

AcŃionari

32040/16
noiembri
e 2004

23754/24
noiembri
e 2003

14164/8
iulie
2003

4675/14
martie
2003

Cerere
de
înscriere
menŃiuni

Emiterea de către
Minister a
certificatelor de
atestare a dreptului
de proprietate nr.
8824-8826 din 16
octombrie 2003,

Emiterea de către
Minister a
certificatelor de
atestare a dreptului
de proprietate nr.
8501-8516 din 30
mai 2003.

Emiterea de către
Minister a
certificatelor de
atestare a dreptului
de proprietate nr.
8211-8213 din 30
ianuarie 2003.

Transfer gratuit al
centralei termice
„Gloria” către
primăria Mediaş.

de proprietate nr.
7631 din 17 iulie
2002, 7642, 7643,
7645, 7646 din 11
octombrie 2002,
8114 din 30
noiembrie 2002.

MotivaŃia
modificării

Majorare

Majorare

Majorare

9.

10.

11.
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Majorare/
reducere

Nr.
Crt.

103.830.370

103.803.200

103.704.410

Valoarea
iniŃială a
Capitalului
social (Lei)
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58.510

27.170

98.790

Valoarea
majorării/
reducerii
(Lei)

103.888.880

103.830.370

103.803.200

Valoarea
finală a
Capitalului
social (Lei)

10.388.888

10.383.037

10.380.320

Nr. total
acŃiuni

10

10

10

(Lei)

Nominală

Valoare

3/10 mai
2005

7/20
octombrie
2005

2/8 martie
2006

Ministerul
Economiei
şi
ComerŃului

Ministerul
Economiei
şi
ComerŃului
Fondul
Proprietate
a

Hotărâre
Adunare
generală

Ministerul
Economiei
şi
ComerŃului

AcŃionari

465/9
ianuarie
2007

3558/7
februarie
2006

32040/25
iulie
2005

Cerere
de
înscriere
menŃiuni

Emiterea de către
Minister a
certificatelor de
atestare a dreptului
de proprietate nr.
10280-10283 şi
10285-10289 din
14 februarie 2005.

Emiterea de către
Minister a
certificatelor de
atestare a dreptului
de proprietate nr.
9995-9997, 10004
şi 10015-10025 din
30 iunie 2005.

Emiterea de către
Minister a
certificatelor de
atestare a dreptului
de proprietate nr.
9655-9659 din 3
noiembrie 2004,
9866-9870 din 13
martie 2005.

9384-9401 din 8
iunie 2004.

MotivaŃia
modificării
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Anexa 9 – AtribuŃiile Consiliului de administraŃie
Potrivit prevederilor Actului Constituitv, Consiliul de administraŃie are, în principal, următoarele atribuŃii:
a)
stabileşte direcŃiile principale de activitate şi de dezvoltare ale Emitentului;
b)
c)

stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobă planificarea financiară;
aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcŃionare a Emitentului;

d)

numeşte, suspendă sau revocă directorul general al Emitentului şi stabileşe remuneraŃia acestuia;

e)

supraveghează activitatea directorului general;

f)

pregăteşte raportul anual, organizează Adunările generale şi implementează hotărârile acestora;

g)

introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenŃei Emitentului, potrivit reglementărilor legale
în vigoare;

h)

aprobă nivelul garanŃiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

i)

încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie
în garanŃie bunuri aflate în patrimoniul Emitentului, cu aprobarea Adunării generale atunci când legea
impune această condiŃie;

j)

aprobă competenŃele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ,
financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al Emitentului;

k)

aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenŃa directorului general al
Emitentului;

l)

supune anual Adunării generale, după încheierea exerciŃiului financiar, raportul cu privire la activitatea
Emitentului, bilanŃul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent;

m)

supune Adunării generale programul de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru
anul următor;
convoacă Adunarea generală ori de câte ori este nevoie;

n)
o)

stabileşte drepturile, obligaŃiile şi responsabilităŃile personalului Emitentului, conform structurii
organizatorice aprobate;

p)
q)

stabileşte competenŃele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor
comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanŃiilor;
aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcŃionale şi de producŃie;

r)

aprobă programele de producŃie cercetare, dezvoltare şi investiŃii;

s)

aprobă politici pentru protecŃia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor
legale în vigoare;

t)

aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea generală, modificări în
structura acestuia, în limita competenŃelor pentru care a primit mandat;

u)

negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general şi aprobă statutul
personalului;
stabileşte şi aprobă nivelul indemnizaŃiei pentru secretarul Consiliului de adminstraŃie;

v)
w)

asigură şi răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini şi atribuŃii stabilite de
Adunarea generală a acŃionarilor sau care sunt prevăzute de legislaŃia în vigoare;

x)

adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea Emitentului, cu excepŃia celor care sunt de competenŃa
Adunării generale;
modifică obiectul secundar de activitate al Emitentului.

y)
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Anexa 10 – AtribuŃiile directorului general
Potrivit prevederilor Actului Constitutiv, directorul general are, în principal, următoarele atribuŃii:
a)

aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale Emitentului stabilite de Consiliul de administraŃie;

b)

angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiŃiile legii;

c)

numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor;

d)

participă la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere şi încheiere se desfăşoară în
condiŃiile legii în limita mandatului dat de Consiliul de administraŃie;

e)

negociază, în condiŃiile legii, contractele individuale de muncă;

f)

încheie acte juridice, în numele şi pe seama Emitentului în limitele stabilite prin hotărârile Consiliului
de administraŃie;

g)

stabileşte îndatoririle şi responsabilităŃile personalului Emitentului;

h)

aprobă operaŃiunile de încasări şi plăŃi, potrivit competenŃelor legale şi prevederilor Actului
Constitutiv;

i)

aprobă operaŃiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, în limita competenŃelor delegate de Consiliul de
administraŃie;

j)

împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice altă persoană să exercite
orice atribuŃie din sfera sa de competenŃă;

k)

indeplineşte orice altă sarcină pe care Consiliul de administraŃie a delegat-o în atribuŃia sa.

Potrivit hotarârii Consiliului de administraŃie nr. 10/31 august 2007, următoarele atribuŃii ale Consiliului de
administraŃie sunt delegate în sarcina directorului general. Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al
Emitentului urmează a se modifica în mod corespunzător:
a)

stabilirea nivelului garanŃiilor şi modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de
gestionar;

b)

încheierea de contracte de achiziŃii de lucrări, produse şi servicii, astfel cum sunt definite de OUG nr.
34/2006, aprobată cu modificari prin Legea nr. 337/2006 (cu excepŃia contractelor de publicitate
media), în limita unui plafon valoric, dupa cum urmează:
−

contracte de lucrări: plafonul maxim pentru contractele de lucrări va fi valoarea medie a
contractelor de acest tip încheiate în cursul unui an, acest plafon urmând să fie amendat la fiecare
sfârşit de exerciŃiu bugetar. Este exceptată din acest plafon valoarea contractelor privind lucrările
de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a SNT.
Până la determinarea şi prezentarea valorii medii a contractelor de lucrări executate în cursul unui
an, plafonul maxim este de 20.000.000 Lei/contract.

−

contracte de furnizare pentru produse: 20.000.000 Lei/contract;

−

contracte de prestări servicii: 20.000.000 Lei/contract;

c)

încheierea de acte juridice privind dobândirea şi închirierea de bunuri mobile şi imobile, altele decât
cele prevăzute la lit. b) de mai sus, în limita unui plafon valoric de 10.000.000 Lei/contract;

d)

contractarea de împrumuturi bancare curente, credite comerciale pe termen scurt şi mediu şi eliberarea
garanŃiilor în limita unui plafon valoric de 50.000.000 Lei/contract;

e)

încheierea contractelor de sponsorizare în limita unui plafon maxim lunar de 50.000 Lei, cu încadrarea
în suma anuală prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu informarea periodică a
Consiliului de administraŃie;
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f)

aprobarea deplasărilor în străinătate a personalului Emitentului în vederea participării la conferinŃe,
seminarii, cursuri, în situaŃii de urgenŃă, cu respectarea procedurii interne aprobate la nivelul
Emitentului şi cu informarea membrilor Consiliului de administraŃie în şedinŃa următoare.
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Anexa 11 – AtribuŃiile directorilor de exploatări teritoriale
Potrivit Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al Emitentului, directorii de exploatări teritoriale
organizate prin hotărârea Adunării generale nr. 9/26 iulie 2007) au următoarele atribuŃii şi responsabilităŃi:
a)

asigură conducerea curentă a exploatării teritoriale şi reprezintă Emitentul în relaŃiile cu terŃii, în limita
competenŃelor aprobate de conducerea Emitentului;

b)

răspunde de asigurarea condiŃiilor necesare pentru buna desfăşurare a întregii activităŃi, precum şi de
realizarea tuturor sarcinilor ce revin exploatării teritoriale sub aspect tehnic, economic, administrativ şi
al respectării legislaŃiei şi a normativelor tehnice în vigoare;

c)

reprezintă interesele exploatării teritoriale în faŃa organelor judecătoreşti sau în faŃa oricăror organe ale
puterii de stat sau administraŃiei de stat, în baza mandatului primit din partea directorului general;

d)

angajează cheltuieli şi efectuează plăŃi în limita fondurilor alocate;

e)

răspunde de utilizarea şi gestionarea fondurilor alocate şi lăsate în administrarea exploatării teritoriale;

f)

răspunde de realizarea volumelor de profit stabilite de Emitent;

g)

asigură continuitatea livrărilor de gaze naturale către toŃi beneficiarii;

h)

îndrumă şi coordonează activitatea sectoarelor de exploatare;

i)

angajează personalul necesar (TESA + muncitor), în limita numericului aprobat prin bugetul de
venituri şi cheltuieli şi structura organizatorică, cu următoarele limitări:
−
−

angajarea personalului TESA se face cu avizul directorului general al Emitentului;
numirea/angajarea personalului de conducere al exploatării teritoriale (director, inginer şef,
contabil şef) se face de către directorul general al Emitentului.

j)

propune promovarea sau sancŃionarea personalului din cadrul exploatării teritoriale;

k)

defalcă sarcinile economice şi programul de producŃie pe sectoare, asigurând desfăşurarea activităŃii în
condiŃii de rentabilitate;

l)

ia măsuri şi se preocupă pentru respectarea ordinii şi disciplinei tehnologice şi administrative în cadrul
exploatării;

m)

analizează şi soluŃionează contestaŃiile care sunt de competenŃa acestuia;

n)

organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi a respectării tuturor prevederilor legale în
cadrul exploatării şi a sectoarelor de lucru;

o)

organizează şi răspunde de desfăşurarea normală a proceselor tehnologice pentru asigurarea protecŃiei
oamenilor, maşinilor, utilajelor, instalaŃiilor din dotare;

p)

răspunde de gospodărirea bunurilor materiale din dotarea exploatării teritoriale;

q)

răspunde de asigurarea tuturor condiŃiilor necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a
îmbolnăvirilor profesionale şi a poluării mediului, şi a incendiilor, controlează la toate locurile de
muncă aplicarea normelor privind protecŃia muncii, protecŃia mediului, condiŃiile de muncă şi P.S.I.

r)

urmăreşte şi răspunde de respectarea prevederilor din contractul colectiv de muncă;

s)

întocmeşte aprecierile activităŃii desfăşurate de salariaŃii din subordine pe baza fişei anuale, conform
prevederilor din contractul colectiv de muncă.
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Anexa 12 – AtribuŃiile directorilor executivi
Potrivit Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al Emitentului, directorii executivi au următoarele
atribuŃii şi responsabilităŃi principale:
a)

b)

asigură conducerea curentă a departamentelor, direcŃiilor şi compartimentelor din subordine şi
reprezintă Emitentul în raporturile cu alte persoane juridice şi fizice, în baza competenŃelor şi
împuternicirilor acordate de directorul general;
stabilesc îndatoririle şi responsabilităŃile personalului din subordine;

c)

iniŃiază, coordonează şi participă la întocmirea studiilor, programelor şi lucrărilor specifice domeniilor
de activitate pe care le coordonează;

d)
e)

participă la realizarea unor lucrări de sinteză solicitate de conducerea Emitentului sau de alte autorităŃi;
prezintă anual directorului general rapoarte asupra activităŃii desfăşurate;

f)

acordă consultaŃii de specialitate în domeniile de activitate pe care le coordonează;

g)
h)

prezintă periodic informări şi rapoarte cu privire la evoluŃia principalilor indicatori tehnico-economici
specifici;
propun promovarea, premierea sau sancŃionarea personalului din subordine;

i)

emit puncte de vedere, la solicitarea conducerii Emitentului;

j)

reprezintă Emitentul în relaŃiile de colaborare internă şi internaŃională în limita atribuŃiilor şi
împuternicirilor acordate de către directorul general;

k)

semnează şi/sau aprobă, după caz, documente în baza împuternicirilor acordate de către directorul
general;
propun măsuri de îmbunătăŃire a activităŃilor din domeniile coordonate;

l)
m)

asigură respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la evidenŃa, manipularea,
multiplicarea, păstrarea, distrugerea şi transportul documentelor care conŃin informaŃii clasificate;

n)

întocmesc aprecierile activităŃii desfăşurate de salariaŃii din subordine pe baza fişei anuale, conform
prevederilor din contractul colectiv de muncă;

o)

rezolvă orice alte probleme pe care directorul general al Emitentului şi/sau Consiliul de administraŃie
le-au stabilit în sarcina lor.
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Anexa 13 – AtribuŃiile compartimentului de audit
Compartimentul de audit intern are următoarele atribuŃii principale:

a)

elaborează norme metodologice de audit intern specifice Emitentului, cu avizul Uniunii Centrale de
Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);

b)

elaborează proiectul planului anual de audit public intern, care se aprobă de către directorul general al
Emitentului;

c)

efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi
control ale Emitentului sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficienŃă şi eficacitate;

d)

informează UCAPPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul Emitentului, precum şi
despre consecinŃele acestora;

e)

raportează periodic Consiliului de administraŃie asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor
rezultate din activitatea de audit;

f)
g)

elaborează raportul anual al activităŃii de audit public intern;

h)

Compartimentul de audit intern auditează cel puŃin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, anumite
aspecte, incluzând:

în cazul identificării unor iregularităŃi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului
Emitentului şi Serviciului control financiar de gestiune;

−

angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaŃii de plată, inclusiv din
fondurile comunitare;

−

plăŃi asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

−

vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;

−

concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitaŃilor
administrativ-teritoriale;

−

constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanŃe,
precum şi a facilităŃilor acordate la încasarea acestora;

−

alocarea creditelor bugetare;

−

sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

−

sistemul de luare a deciziilor;

−

sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

i)

desfăşoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepŃional, necuprinse
în planul de audit intern, în condiŃiile legii;

j)

organizează reuniunea de conciliere cu structură auditată, în cadrul căreia se analizează constatările şi
concluziile, în vederea acceptării recomandărilor efectuate; trimite raportul de audit intern finalizat,
împreună cu rezultatele concilierii, conducătorului Emitentului;

k)
l)

la sfârşitul fiecărui misiuni de audit, elaborează raportul de audit pe care îl transmite structurii auditate;

m)

verifică şi raportează conducătorului Emitentului, asupra progreselor înregistrate în implementarea
recomandărilor.

informează conducătorul Emitentului despre recomandările care nu au fost avizate, însoŃite de
documentaŃia de susŃinere;
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Anexa 14 – AtribuŃiile Adunării generale ordinare
Adunarea generală ordinară are următoarele atribuŃii principale:
a)

aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de
restructurare economico-financiară a Emitentului;

b)

alege şi revocă potrivit legii administratorii;

c)

numeşte şi revocă preşedintele Consiliului de administraŃie al Emitentului;

d)

stabileşte nivelul remuneraŃiei lunare a membrilor Consiliului de administraŃie;

e)

aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi programul de activitate pentru exerciŃiul financiar
următor;
aprobă nivelul remuneraŃiei directorului general al Emitentului, precum şi premierea acestuia;

f)
g)
h)

discută, aprobă sau modifică situaŃiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor şi ale
auditorilor financiari şi fixează dividendul;
aprobă repartizarea profitului conform legii;

i)

hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
stabileşte competenŃele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaŃa internă şi
externă, a creditelor comerciale şi a garanŃiilor, inclusiv prin gajarea acŃiunilor aferente participaŃiilor
deŃinute în alte societăŃi potrivit legii;

j)

analizează rapoartele Consiliului de administraŃie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi
dividende, poziŃia pe piaŃa internă şi internaŃională, nivelul tehnic, calitatea, forŃa de muncă, protecŃia
mediului, relaŃiile cu clienŃii;

k)

se pronunŃă asupra gestiunii administratorilor;

l)
m)

hotărăşte cu privire la gajarea, închirierea sau desfiinŃarea uneia sau a mai multor unităŃi ale
Emitentului;
aprobă regulamentul de organizare şi funcŃionare al Consiliului de administraŃie;

n)

numeşte şi demite auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

o)

îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de lege în sarcina sa.
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Anexa 15 – AtribuŃiile Adunării generale extraordinare
Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuŃii principale:
a)
schimbarea formei juridice a Emitentului;
b)
c)

mutarea sediului Emitentului;
schimbarea domeniului sau/şi a obiectului principal de activitate al Emitentului;

d)
e)

majorarea capitalului social precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acŃiuni în
condiŃiile legii;
fuziunea cu alte societăŃi comerciale sau divizarea Emitentului;

f)

dizolvarea anticipată a Emitentului;

g)

emisiunea de obligaŃiuni;

h)

modificarea numărului de acŃiuni sau a valorii nominale a acestora;

i)

înfiinŃarea sau desfiinŃarea subunităŃilor Emitentului, participarea la constituirea de noi persoane
juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane juridice sau
fizice,din Ńară sau din străinătate.

j)

orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea
Adunării generale extraordinare.
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Anexa 16 – ComponenŃa actuală a Consiliului de administraŃie şi informaŃii privind mandatele
anterioare

ComponenŃa actuală a Consiliului de administraŃie
Nr.

Nume

Calitate

Data numirii

Data expirării
mandatului

1.

Nicolae Turdean

Preşedinte al Consiliului
de AdministraŃie

27.03.2007

27.03.2009

2.

Elena Ianda

Administrator

12.04.2005

12.04.2009

3.

Constantin Zidaru

Administrator

26.07.2007

27.03.2009

4.

Ioan Rusu

Administrator, Director
General

27.03.2007

27.03.2009

5.

Nicolae Simescu

Administrator

22.01.2007

12.04.2009

InformaŃii privind exercitarea mandatelor membrilor organelor de administrare conducere şi
supraveghere în ultimul exerciŃiu financiar al Emitentului (1 ianuare 2006- 31 decembrie 2006) şi
până în prezent
FuncŃia

Nume/ prenume

Perioada

Schmidt Victor

01.01.2006-07.03.2007

Cosmeanu Ştefan

27.03.2007-21.05.2007

Turdean Nicolae

21.05.2007- în funcŃie

Marica Anca

01.01.2006-26.01.2006

Muntean Florin Nicolae

01.01.2006-21.05.2007

Pantilie Dan

01.01.2006-29.12.2006

Ianda Elena

01.01.2006- în funcŃie

Crecana Virgil

01.01.2006-26.09.2006

Apan Ioana

26.09.2006-27.03.2007

Simescu Nicolaie

29.12.2006- în funcŃie

Turdean Nicolae

27.03.2007-21.05.2007

Rusu Ioan

21.05.2007- în funcŃie

Loghin Gheorghe

21.05.2007-23.07.2007

Zidaru Constantin

23.07.2007- în funcŃie

Muntean Florin

01.01.2006-21.05.2007

Rusu Ioan

21.05.2007- în funcŃie

Director general adjunct
Director Departament Tranzit

Pintican Juga Liviu Traian

01.01.2006 - 16.08.2007
16.08.2007 – in functie

Director general adjunct

Goage LaurenŃia

Preşedinte al Consiliului de
administraŃie

Membrii Consiliului de
administraŃie

Director general
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InformaŃii privind exercitarea mandatelor membrilor organelor de administrare conducere şi
supraveghere în ultimul exerciŃiu financiar al Emitentului (1 ianuare 2006- 31 decembrie 2006) şi
până în prezent
FuncŃia

Nume/ prenume

Perioada

Director Directia Cooperare
Internationala, Comunicare si
Imagine
Director general adjunct
Director Departament Cercetare
Inginerie si Reglementari

Pavlovschi Vlad

01.01.2006- 05.03.2007
05.03.2007-16.08.2007
16.08.2007- in functie

Director Dispeceratul National de
Gaze Naturale
Director Dispecerat Gaze Naturale
Bucureşti

Stroia Gheorghe Marius

01.01.2006-16.08.2007
01.01.2006- în funcŃie

Director adjunct Dispecerat
NaŃional al Gazelor Naturale
Bucureşti
Inginer Sef –Dispecerat de gaze
Naturale Bucuresti

Bunea Florin

01.01.2006-16.08.2007
16.08.2007- in functie

Director Directia Organizare
Resurse Umane
Director Directia Resurse Umane

Chis Ioan

01.01.2006- 16.08.2007
16.08.2007 - în funcŃie

Director adjunct Directia
Organizare şi Resurse Umane
Director Directia Calitate Mediu
Siguranta Securitate si Sanatate in
Munca

Mohan Aurel

01.01.2006-16.08.2007
16.08.2007- in functie

Director Directia Buget FinanŃe
Contabilitate
Director Directia Buget Finante

Marin Dumitru

01.01.2006-16.08.2007
16.08.2007- in functie

Director adjunct Directia Buget
FinanŃe Contabilitate
Director Departament Economic

Moldovan Radu Costica

01.01.2006-16.08.2007
16.08.2007- in functie

Director Tehnic Dezvoltare
Director General

Rusu Ioan

01.01.2006-21.05.2007
21.05.2007- in functie

Director Tehnic Dezvoltare adjunct
Sef Serv. Achizitii

Barbu Viorel

01.01.2006-16.08.2007
16.08.2007- in functie

Director DirecŃia Transport Gaze
Naturale şi Reglementări
Director Directia Reglementari

Florea Vasile Vladimir

01.01.2006-16.08.2007
16.08.2007-in functie

Director interimar Sucursala de
Cercetare şi Proiectare pentru
Transport Gaze Naturale
Inginer Sef Proiectare

Novac Mircea

01.01.2006-01.03.2006
01.03.2006- in functie

Director Sucursala de Cercetare şi

Cosma Emil Florin

01.03.2006-16.08.2007

7 noiembrie 2007

Transgaz – Prospect Final - Anexe

InformaŃii privind exercitarea mandatelor membrilor organelor de administrare conducere şi
supraveghere în ultimul exerciŃiu financiar al Emitentului (1 ianuare 2006- 31 decembrie 2006) şi
până în prezent
FuncŃia

Nume/ prenume

Proiectare pentru Transport Gaze
Naturale
Director Dispeceratul National de
Gaze Naturale

Perioada
16.08.2007- in functie

Director Sucursala de Transport
Gaze Naturale
Director Departament Operare

Chetan Ioan

01.01.2006-16.08.2007
16.08.2007 – in functie

Director tehnic Sucursala de
Transport Gaze Naturale
Director Departament Exploatare

Lata Ilie

01.01.2006-16.08.2007
16.08.2007- in functie

Director Regionala Cluj
Director Exploatarea Teritoriala
Cluj

Tandrau Marcel

01.01.2006-16.08.2007
16.08.2007 –in functie

Director Regionala Medias
Director Exploatarea Teritoriala
Mediaş

Polosan Zaharie

01.01.2006- 16.08.2007
16.08.2007 – in functie

Director Regionala Bucuresti
Director Exploatarea Teritoriala
Bucureşti

Baldea Dan Iulian

01.01.2006 – 16.08.2007
16.08.2007- in functie

Director Regionala Craiova
Director Exploatarea Teritoriala
Craiova

NiŃă Viorel

01.01.2006 – 16.08.2007
16.08.2007 – in functie

Director Regionala Constanta
Director Exploatarea Teritoriala
ConstanŃa

Gherghe Dumitru Doru
Gherghe Dumitru Doru
Andrei Romeo

01.01.2006 – 16.08.2007
16.08.2007 -01.11.2007
01.11.2007- in functie

Director Regionala Arad
Director Exploatarea Teritoriala
Arad

Bacila Ioan Nicolae

01.01.2006-16.08.2007
16.08.2007 – in functie

Director Regionala Brasov
Director Exploatarea Teritoriala
Braşov

Cristoloveanu Gheorghe

01.01.2006- 16.08.2007
16.08.2007 – in functie

Director Regionala Braila
Director Exploatarea Teritoriala
Brăila

Moraru Mihai

01.01..2006 – 16.08.2007
16.08.2007 – in functie

Director Regionala Bacau
Director Exploatarea Teritoriala
Bacău

Dimitriu Alexandru

01.01.2006- 16.08.2007
16.08.2007- in functie

Director Exploatare Teritoriala
Tranzit ConstanŃa

Gherghe Dumitru Doru

01.11.2007 – in functie
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Anexa 17 – ExperienŃa profesională a membrilor organelor administrative, de conducere şi
supraveghere
Cu excepŃia membrilor Consiliului de administraŃie, persoanele a căror experienŃă profesională este
prezentată în continuare au încheiat cu Emitentul contracte individuale de muncă pe perioade nedeterminate.
NICOLAE TURDEAN
Preşedinte al Consiliului de administraŃie
Mediaş, PiaŃa C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
27 martie-2007 - prezent (până in Transgaz - Preşedinte al Consiliului de administraŃie
27 martie 2009)
1999 – prezent
1993-1999

Ministerul Economiei şi ComerŃului - Unitatea de Management al
Proiectelor - Director





AgenŃia NaŃională pentru Resurse Minerale - DirecŃia
Generală pentru Administrarea Resurselor Minerale - Director
General,
Membru al Comisiei NaŃionale pentru restructurarea RENEL,
Membru al Comisiei NaŃionale pentru restructurarea industriei
miniere

1992-1993

Ministerul Industriei – Departamentul Industriei Miniere - Director
General Adjunct

1991-1992

Ministerul Industriei - Departamentul Industriei Miniere - Director al
DirecŃiei Cercetare, Dezvoltare şi Reabilitare

1989-1990

Ministerul Minelor - Departamentul ProducŃie - Şeful serviciului
cărbune

1987-1989

Compania Minieră Valea Jiului - Mina Valea de Brazi - Director
Tehnic de ProducŃie

1985-1987

Combinatului Minier Valea Jiului - exploatarea minieră Câmpul lui
Neag - Inginer şef producŃie

1983-1985

Întreprinderea de Microcariere a Combinatului Minier Valea Jiului Inginer şef producŃie

1980-1983

Combinatul Minier Valea Jiului - Inginer minier

1976-1980

Întreprinderea minieră Motru - Şef de sector la mina RoşiuŃa II

Principalele arii de expertiză ale dl. Turdean includ management de proiect şi proceduri de achiziŃii (bunuri,
servicii, lucrări civile) în cadrul proiectelor finanŃate de Banca Mondială, instituŃii de reglementare,
elaborarea de reglementări pentru domeniul resurselor minerale şi gazelor naturale, programe PHARE în
domeniul energiei (Synergy Group - Romania).
Dl. Turdean a absolvit cursuri de masterat în managementul activităŃii miniere la Universitatea Tehnica
Petroşani (1994-1995) şi deŃine o licenŃă cu specializarea inginer minier a UniversităŃii Tehnice Petroşani
(1972-1995).
Dl. Turdean este autorul a numeroase articole şi cărŃi de specialitate şi membru în diverse asociaŃii
(AsociaŃia Generală a Inginerilor din România (membru activ din 1993), AsociaŃia pentru Politici Energetice
din România (membru activ din 1995) şi Comisia NaŃională a Inginerilor Minieri (membru fondator din
1996)).
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ELENA IANDA
Membru al Consiliului de AdministraŃie
Mediaş, PiaŃa C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
12 aprilie 2005- prezent (până în Transgaz - administrator
12 aprilie 2009)
1994-prezent

Ministerul Economiei şi FinanŃelor - Domeniul Arhivelor Statului DirecŃia Generală de Reglementare - Director general adjunct

1993-1994

Romsim S.A., Director economic

1992-1993

Romicon 2000 S.A., Director economic

1990-1992

Ministerul FinanŃelor Publice, Economist

1983-1990

Ministerul Industriilor si Constructiilor de Masini, Ministerul Industiei
de Utilaj Greu, Economist

1980-1983

ICE Mecanoexport Import, Economist

1976-1980

IMA Semănătoarea Bucureşti, Economist

Dna. Ianda a participat la diverse programe de perfecŃionare şi specializare cum ar fi: curs de master în
management public (ASE), curs de management în instituŃii publice şi de programe şi bugete organizate de
Ministerul FinanŃelor Publice, cursul „Public Enterprise Restructuring and Privatization” ILI, cursul
„Investment Appraisal, Mergers and Acquisitions, Ratio Analysis” (Middlesex University Business School
and OK Service Corporation). Dna. Ianda este specializată şi ca auditor financiar şi expert contabil.
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NICOLAE SIMESCU
Membru al Consiliului de administraŃie
Mediaş, Piata C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
22 ianuarie 2007- prezent (până în
12 aprilie 2009)

Transgaz - administrator

1996-1997

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Consilier al
Directorului General

1992-1996

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Directorul DirecŃiei
Transport şi DistribuŃie Gaze Naturale

1978-1990

Centrala Gazului Metan (transformată în Romgaz RA Mediaş), în
care a ocupat diferite funcŃii (inginer principal I, şef servicii, inginer
şef, consilier al directorului general, director cu delegaŃie la
Dispeceratul NaŃional de Gaze Bucureşti)

1961-1978

Întreprinderea de Exploatare a Conductelor Magistrale Mediaş, diferite
funcŃii (şef servicii, inginer şef adjunct, inginer şef, director tehnic)

1956-1961

Trustul de Petrol Tg. Jiu, activitate în domeniul lucrărilor de
construcŃii, montaj şi exploatării specifice sectorului petrolier în
domeniul mecano-energetic;

Dl. Simescu este autorul a numeroase lucrări de specialitate, dar şi a unor invenŃii-inovaŃii şi deŃine
importante distincŃii precum şi titlul ştiinŃific – Doctor Inginer, obŃinut la Institutul de Petrol, Gaze şi
Geologie Bucureşti.
Dl. Simescu a urmat diverse studii de specialitate printre care amintim:
−
L’Ecole d’application des techniques gaziers, France (diplomă A.T.G./ 1996);
−
Facultatea de maşini şi utilaje din cadrul Institutului de petrol şi gaze (diplomă de inginer
mecanic)
−
Facultatea Tehnică Economică (diplomă inginer economist)
−
Centrul de perfecŃionare a cadrelor de conducere din economie şi administraŃia de stat,
Bucureşti;
−
„Customer-training, heavy mentenance” a firmei Gas Turbine Corporation – Dundee, Scotland;
−
Ministerul Petrolului - secŃia de perfecŃionare petrol şi gaze.
Dl. Simescu deŃine următoarele autorizaŃii speciale: autorizaŃia ca expert „Earth gas, commpresion,
transport, distribution, engineer” a Uniunii Europene cu „Code Diplomatique”; autorizaŃie gradul I pentru
proiectarea, exploatarea şi întreŃinerea conductelor de transport şi instalaŃii aferente; autorizaŃie gradul I
pentru proiectarea, exploatarea şi întreŃinerea conductelor de distribuŃie şi instalaŃiilor aferente.
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CONSTANTIN ZIDARU
Membru al Consiliului de administraŃie
Mediaş, Piata C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
26 iulie 2007- prezent (27 martie Transgaz - Administrator
2009)
octombrie 2006 - prezent

RODMIR EXPERT S.R.L. Bucureşti ,membru al consiliului de
administratie

mai 2004-septembrie 2006

CONPET S.A. Ploieşti - Director Dezvoltare

august 2002-mai 2004

CONPET S.A. Ploieşti - Director Tehnic

februarie 1990-iulie 2002

CONPET S.A. Ploieşti - Director General

iulie 1986-februarie 1990

Ministerul Minelor Petrolului şi Geologiei - Inspector principal de
specialitate

decembrie 1983-iunie 1986

Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei - Inginer

decembrie 1978-decembrie 1983

Întreprinderea de Transport łiŃei prin Conducte – Ploieşti - Şef birou

august 1972-decembrie 1978

Întreprinderea de Transport łiŃei prin Conducte Ploieşti - Inginer

Dl. Zidaru a efectuat diverse studii şi cursuri de specialitate cum ar fi: cursul „Introducere în managementul
calităŃii” la TUV Rheinland Berlin-Brandenburg Romania (2002); cursul „AlianŃe Strategice şi PerformanŃe
în Afaceri” - UPG Ploieşti (2001); curs postuniversitar, management şi relaŃii economice internaŃionale ASE
(1999); program „Leadership” - FPS – finanŃat PHARE (1996); curs „Evaluare economică şi financiară a
întreprinderii” - AGER Prahova (1995); curs „Probleme actuale ale relaŃiilor economice internaŃionale”Centrul International Bucureşti (1994); curs „Conducerea unităŃilor petroliere” - Centrul de PerfecŃionare al
Ministerului Petrolului (1990); studii superioare de lungă durată Institutul de Petrol şi Gaze şi Geologie
Bucureşti (1967-1972).
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IOAN RUSU
Membru al Consiliului de administraŃie şi Director General, Transgaz
Mediaş, Piata C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
27 martie 2007 – prezent (până în
27 martie 2009)

Transgaz - administrator

21 mai 2007- prezent

Transgaz - Director General

2000 – mai 2007

Transgaz, DirecŃia Tehnică-Dezvoltare - Director

1999 – 2000

SNGN Romgaz - DirecŃia Tehnică-Dezvoltare - Director

septembrie 1998 - 1999

SNGN Romgaz - Divizia exploatare conducte magistrale - Director

iulie 1998-septembrie 1998

SNGN Romgaz - Director adjunct tehnic dezvoltare

septembrie 1997 – iulie 1998

CONDMAG S.A. Braşov - Inginer Şef

mai 1997- septembrie 1997

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Serviciul InvestiŃii - Şef
Serviciu

1991 – mai 1997

Întreprinderea de Exploatare a Conductelor Magistrale de Gaz Metan
Mediaş - Director Adjunct Tehnic Dezvoltare

1990 – martie 1991

Întreprinderea Exploatare a Conductelor Magistrale de Gaz Metan
Mediaş - Şef Birou Supraveghere InvestiŃii

1984 - 1990

Întreprinderea de Exploatare a Conductelor Magistrale de Gaz Metan
Mediaş - Inginer – responsabil de coordonarea lucrărilor de reparaŃii
capitale la conductele magistrale de transport gaze şi instalaŃii aferente
acestora

1983 - 1984

Întreprinderea de Exploatare a Conductelor Magistrale de Gaz Metan
Mediaş – Regionala Mediaş - Şef Brigadă de intervenŃie rapidă

1982

Întreprinderea de Exploatare a Conductelor Magistrale de Gaz Metan
Mediaş

Dl. Rusu a absolvit o serie de cursuri de perfecŃionare între care:
- curs de perfecŃionare a activităŃii de investiŃii în cadrul “SecŃiei de perfecŃionare a personalului
Petrol şi Gaze din Centrala Gazului Metan Mediaş“ (1989) ;
- curs de perfecŃionare a activităŃii de investiŃii (1985) şi curs privind protecŃia anticorozivă
exterioară a conductelor metalice din sol (1986) în cadrul “Centrului de pregătire şi perfecŃionare a
personalului Petrol - Mine – Gaze“ – Bucureşti;
- cursuri de pregătire şi perfecŃionare a personalului Romgaz în domeniile managementului şi
conducerii companiilor de transport gaze, SCADA, şi telecomunicaŃii în industria gazeiferă - în
cadrul proiectelor de restructurare şi dezvoltare a companiei Romgaz, proiect elaborat de firmele
Arthur Andersen şi Andersen Consulting din Canada,
- cursuri de perfecŃionare organizate de Ministerul Economiei şi ComerŃului privind aplicarea
legislaŃiei armonizate în domeniul industriei şi comerŃului (2000 – 2006), cum ar fi : ”Metode şi
proceduri specifice de prevenire şi combatere a actelor de corupŃie în instituŃiile publice şi la agenŃii
economici”.
Activitatea de cercetare a dlui. Rusu include şi :
- Participare la elaborarea a diverse acte normative cum ar fi:
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Legea petrolului nr. 134/1995 şi Legea calităŃii în construcŃii nr. 10/1995 privind –
încadrarea construcŃiilor în categoria B de importanŃă, respectiv construcŃii de importanŃă
deosebită;
o Legea gazelor nr. 351/ 2004;
o HG nr. 1043/ 2004 – aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemul naŃional de
transport al gazelor naturale şi la sistemul de distribuŃie a gazelor naturale;
o Decizia ANRGN nr. 1231/ 2004 – Regulament de contestaŃie, notificare şi sancŃionare a
abaterilor de la regulamentele emise în sectorul gazelor naturale;
o Ordin Comun nr. 47/ 2003 al Ministerului Economiei şi ComerŃului, nr. 1203, 2003 al
Ministerului Transportului, ConstrucŃiilor şi Turismului şi nr. 509/ 2003 al Ministerului
Afacerilor Interne privind aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării
execuŃiei construcŃiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi
gaze.
Participare la elaborarea unor standarde şi normative, cum ar fi:
o ND nr. 3915 – 94/95 – Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport gaze
– elaborată de Gazproiect Braşov;
o Standarde de firmă privind izolarea anticorozivă a conductelor metalice îngropate elaborat
de I.C.P.P.C. Ploieşti;
o Îndrumător tehnic privind urmărirea lucrărilor de execuŃie a conductelor magistrale de
transport gaze naturale – modalităŃi de efectuare a controlului de calitate şi supravegherea
lucrărilor de construcŃii – montaj;
o Norme tehnice pentru proiectarea şi execuŃia conductelor de alimentare din amonte şi de
transport gaze naturale – aprobate prin Decizia ANRGN nr. 1.220/2006.
o

-
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GHEORGHE MARIUS STROIA
Director, Transgaz - Dispeceratul de Gaze Naturale Bucureşti
Bucureşti, Calea DorobanŃi nr. 30, sector 1
august 2007-prezent

Transgaz – Dispeceratul de Gaze Naturale Bucureşti - Director

2006 – august 2007

Transgaz - Dispeceratul NaŃional de Gaze Naturale Bucureşti Director

2000 -2005

Transgaz - Dispeceratul NaŃional de Gaze Naturale Bucureşti Director Adjunct

1998-2000

SNGN Romgaz - Dispeceratul NaŃional de Gaze Naturale Bucureşti Dispecer Şef de Tură

1997 -1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Dispeceratul NaŃional
de Gaze Naturale Bucureşti - Dispecer Şef de Tură

1993 -1997

Schela de producŃie gaze naturale Mediaş - Şef Birou Proiectare

1991 -1992

Schela de producŃie gaze naturale Mediaş - Inginer Proiectant

1990 -1991

Schela de producŃie gaze naturale Mediaş – Deleni - Adjunct Şef
Brigadă

1987 -1990

Schela de producŃie gaze naturale Mediaş-Filitelnic - Adjunct Şef
Brigadă

1985 -1987

Schela de producŃie gaze naturale Mediaş – Filitelnic - Inginer Stagiar
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IOAN CHEłAN
Director, Transgaz - Departamentul Operare
Mediaş, Piata C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz, Departamentul Operare - Director

2000 – august 2007

Transgaz, Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaş - Director

1999 – 2000

SNGN Romgaz, Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaş Director

1998-1999

SNGN Romgaz - Divizia Transport, Operare, Dispecerizare - Director

1998

SNGN Romgaz - Inginer Şef Transport şi Dispecerizare

1991 -1997

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Director TehnicProducŃie

1990 - 1991

Întreprinderea de Exploatare Conducte Magistrale de Gaz Metan
Mediaş - Director Tehnic-ProducŃie

1983 -1990

Întreprinderea de Exploatare Conducte Magistrale de Gaz Metan
Mediaş - Inginer producŃie şi Dispecerizare - Şef Birou ProducŃie

1978 -1983

Întreprinderea de Exploatare Conducte Magistrale de Gaz Metan
Mediaş - Inginer producŃie şi Dispecerizare

1974 -1978

Întreprinderea de Utilaj Minier Rogojelu – Tg. Jiu - Inginer Stagiar

Dl. Chetan a participat la cursul “Management Development Programe”, Atlantic Invest Lisabona, 2005
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EMIL FLORIN COSMA
Director, Transgaz - Dispeceratul NaŃional de Gaze Naturale Mediaş,
Mediaş, P-ta C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu
august 2007-prezent

Transgaz - Dispeceratul NaŃional - Director

martie 2006 – august 2007

Transgaz - Sucursala de Cercetare-Proiectare pentru Transport Gaze
Naturale Mediaş - Director

iulie 2000 – martie 2006

Transgaz - Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaş - Inginer Şef
Exploatare

iulie 1999 – iulie 2000

SNGN Romgaz - Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaş - Şef
Serviciu Măsurare Gaze

octombrie 1998 – iulie 1999

SNGN Romgaz - Divizia Transport, Operare, Dispecerizare - Inginer
Şef Exploatare

iunie 1997 – octombrie 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - E.C.M.G.M. Mediaş Şef Birou Proiectare

iunie 1997 – octombrie 1997

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - E.C.M.G.M. Mediaş Inginer

septembrie 1991 – iunie 1997

Armax – Gaz S.A. – Inginer
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VASILE – VLADIMIR FLOREA
Director, Transgaz – DirecŃia Reglementări
Mediaş, str. Unirii nr. 11, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz – DirecŃia Reglementări – Director

noiembrie 2005 – august 2007

Transgaz – DirecŃia Transport Gaze Naturale şi Reglementări Director

iunie 2000 - noiembrie 2005

ANRGN Bucureşti – DirecŃia Reglementări şi Atestări Tehnice Director

iulie 1999 – iunie 2000

SNGN Romgaz - Serviciul Măsurare Gaze Naturale - Inginer

octombrie 1998 - iunie 1999

SNGN Romgaz - Serviciul Măsurare Gaze Naturale - Şef Serviciu

august 1998-septembrie 1998

SNGN Romgaz – Transport şi DistribuŃie Gaze - Director

mai 1997 – august 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz – InstrumentaŃie şi
Măsurare Gaze Naturale - Şef Serviciu

februarie 1992 - mai 1997

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz – Serviciul Mecanic Inginer

februarie 1991 - februarie 1992

Romacon S.R.L. - Director Filială

octombrie 1987 - februarie 1991

CCPGM Mediaş - Şef Laborator Termoelectric

octombrie 1985 -septembrie 1987

CCPGM Mediaş - Şef colectiv proiectare „Automatizări şi reglări în
instalaŃii tehnologice cu gaze naturale”

iunie 1984 - septembrie 1985

CCPGM Mediaş - Inginer Proiectant colectiv „Piese de schimb moto
şi turbocompresoare”

ianuarie 1980 - iunie 1984

CCPGM Mediaş - Şef Atelier Prototipuri şi MicroproducŃie

noiembrie 1978 -decembrie 1980

CCPGM Mediaş – SecŃia Procese de Ardere - Inginer Stagiar

septembrie 1977 - noiembrie 1978

Întreprinderea de Aparataj Electric pentru InstalaŃii – TITU - Inginer
Stagiar
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IOAN CHIŞ
Director, Transgaz– DirecŃia Resurse Umane
Mediaş, str. Unirii nr. 11, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz – DirecŃia Resurse Umane - Director

iunie 2000 – august 2007

Transgaz – DirecŃia Organizare Resurse Umane - Director

septembrie 1998-iunie 2000

SNGN Romgaz - Şef Serviciu Politici Salariale

martie 1991 - septembrie 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz Mediaş - Director
DirecŃia de Management, Personal RelaŃii Sociale, Administrativ

martie 1975-martie 1991

Centrala Gazului Metan Mediaş - Economist, Economist Principal III,
Economist Principal II

septembrie 1974 -martie 1975

Întreprinderea de ConstrucŃii şi Montaje Conducte Magistrale Braşov
– Şantierul nr. 5 - Economist

septembrie 1972-iunie 1976

Centrala Industrială a Gazului Metan - Întreprinderea de ConstrucŃii şi
Montaje Conducte Magistrale Braşov – Şantierul nr. 5 - Economist

septembrie 1971-septembrie 1972

Centrala Industrială a Gazului Metan - Întreprinderea de ConstrucŃii şi
Montaje Conducte Magistrale Brasov – Şantierul nr. 5 - Economist
Stagiar

Dl. Chis a participat la o serie de cursuri, seminarii şi congrese de specialitate între care menŃionăm:
- Seminar „Managementul resurselor umane şi activitatea sindicală în economia globală”, Eulink-EuropeUNK-LTD, Viena, 2004;
- Seminar „Management şi activitate sindicală în economia globală”, Eulink-Europe-UNK-LTD, Praga,
2004;
- ConferinŃa privind privatizarea şi restructurarea managerială, Eulink-Europe-UNK-LTD, Londra, 2004;
- Programul „Managementul resurselor umane pentru organizaŃiile româneşti”, Centrul NaŃional de Instruire
„OK Service”, 2003;
- „ConferinŃa managementul resurselor umane şi conducerea pentru o dezvoltare susŃinută”, Focus plus
Company, Roma, 2003;
- Curs de instruire intensiv „Noi metode şi tehnici manageriale utilizate cu succes pentru dezvoltarea
resurselor umane”, Ministerul Industriei şi ComerŃului – Institutul de Management şi Informatică Bucureşti,
2000;
- Congresul European privind Managementul Personalului în Industria Energetică, Atena (1998), Londra
(1994).
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LIVIU TRAIAN PINTICAN-JUGA
Director, Transgaz – Departamentul Tranzit Gaze Naturale
Mediaş, PiaŃa C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
august 2007- prezent

Transgaz – Departamentul de Tranzit Gaze Naturale - Director

iunie 2000 – august 2007

Transgaz - Director General Adjunct

iulie 1999 – mai 2000

SNGN Romgaz - Director General Adjunct

septembrie 1998 - iunie 1999

SNGN Romgaz – Divizia Dezvoltare Tehnologică, Modernizare şi
Reabilitare Sisteme - Director Divizie

martie 1997 - septembrie 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz – Centrul de Cercetare şi
Inginerie Tehnologică pentru Gaz Metan Mediaş - Director

ianuarie 1991 - martie 1997

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz – Centrul de Cercetare şi
Inginerie Tehnologică pentru Gaz Metan Mediaş - Director Tehnic

februarie 1989 - decembrie 1990

Institutul de Cercetări şi Proiectări Petrol şi Gaze Câmpina – Centrul
de Cercetare şi Proiectare Gaz Metan Mediaş - Şef Atelier Studii,
Proiecte şi Inginerie Tehnologică (Inginer Proiectant Principal gr. I)

ianuarie 1978 - ianuarie 1989

Institutul de Cercetări şi Proiectări Petrol şi Gaze Câmpina – Centrul
de Cercetare şi Proiectare Gaz Metan Mediaş - Inginer Proiectant
Principal gr. II

1977 - ianuarie 1978

Întreprinderea de ReŃele şi InstalaŃii de DistribuŃie Gaze Naturale Tg.
Mureş - Inginer Exploatare Conducte şi InstalaŃii

iulie 1974 - decembrie 1977

Institutul de Cercetări şi Proiectări Petrol şi Gaze Câmpina – Centrul
de Cercetare şi Proiectare Mediaş - Inginer Proiectant Principal gr. III

1973 - martie august 1974

Centrala Gazului Metan – Centrul de Cercetare şi Proiectare Mediaş Inginer Stagiar

Dl. Pintican-Juga a participat la diverse programe de specializare între care menŃionăm:
- Programul de dezvoltare managerială – 2005, Atlantic-Invest (UK) şi Enigma Management Development;
- Programul „IniŃiere în probleme financiare pentru manageri nespecialişti în finanŃe” –Ministerul
Industriilor, Institutul de Management şi Informatică Bucureşti, 1996.
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VLAD PAVLOVSCHI
Director , Transgaz – Departamentul Cercetare, Inginerie şi Reglementări
Mediaş, str. Unirii nr. 11, jud. Sibiu
august 2007- prezent

Transgaz – Departamentul Cercetare, Inginerie şi Reglementări Director

martie 2007 – august 2007

Transgaz - Director General Adjunct

2005 - prezent

Compania „Nabucco Gas Pipeline International” - Procurist

mai 2006 - martie 2007

Transgaz - Director Directia de Cooperare InternaŃională, Comunicare
şi Imagine

martie 2004 - mai 2006

Transgaz - Director Unitatea de Management de Proiect „Nabucco”

iulie 2000 - martie 2004

Transgaz, Sucursala de Cercetare şi Proiectare pentru Transport Gaze
Naturale Mediaş - Inginer Şef

ianuarie 1999 - iulie 2000

- SNGN Romgaz– DirecŃia Cooperare InternaŃională - Inginer Şef
- Manager de Proiect „Studiul de fezabilitate privind evaluarea,
reorganizarea, reabilitarea şi modernizarea sistemului naŃional de
transport gaz” efectuat de Ruhrgas – Pipeline Engineering

martie 1998 - 1999

SNGN Romgaz - Serviciul Diagnosticare Conducte şi ProtecŃie
Catodică - Şef Serviciu

mai 1997 - martie 1998

Întreprinderea de Exploatare Conducte Magistrale de Gaz Metan
Mediaş - Director Adjunct Exploatare

martie 1995 - mai 1997

Întreprinderea de Exploatare Conducte Magistrale de Gaz Metan
Mediaş - Serviciul Diagnosticare Conducte şi ProtecŃie Catodică - Şef
Serviciu

octombrie 1993 - martie 1995

Întreprinderea de Exploatare Conducte Magistrale de Gaz Metan
Mediaş – Serviciul Mecano- Energetic - Inginer

aprilie 1993 - octombrie 1993

Întreprinderea de Exploatare Conducte Magistrale de Gaz Metan
Mediaş - Inginer Şef FormaŃie Schimb Regională Mediaş, S.C.G.
Brateiu

iulie 1991 - aprilie 1993

Întreprinderea de Exploatare Conducte Magistrale de Gaz Metan
Mediaş - Inginer – S.C.G. Lunca

Dl. Pavlovschi a urmat „Managementul Industrial” (prin British Know How Fund si Confederation of
Bristish Industries), Anglia, 1995.
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FLORIN BUNEA
Inginer şef, Transgaz – Dispeceratul de Gaze Naturale Bucureşti
Bucureşti, Calea DorobanŃi nr. 30, sector 1
august 2007 - prezent

Transgaz – Dispeceratul de Gaze Naturale Bucureşti - Inginer Şef

ianuarie 2006 – august 2007

Transgaz – Dispeceratul NaŃional de Gaze Naturale Bucureşti Director Adjunct

iunie 2000 – decembrie 2005

Transgaz - Dispeceratul NaŃional de Gaze Naturale Bucureşti Dispecer Şef Tură Compartiment Dispeceri

martie 1999 – mai 2000

SNGN Romgaz - Dispeceratul NaŃional de Gaze Naturale Bucureşti Dispecer Şef Tură Compartiment Dispeceri

august 1998 – martie 1999

SNGN Romgaz - Dispeceratul NaŃional de Gaze Naturale Bucureşti Inginer Serviciul Analiză Structură Consumuri

octombrie 1996 – august 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Dispeceratul NaŃional
de Gaze Naturale Bucureşti - Inginer Servicul Analiză Structură
Consumuri

1994 - 1996

Rocar S.A. Bucureşti - Inginer Proiectare Constructivă

1993 - 1994

Institutul NaŃional de Autovehicule Rutiere Braşov, filiala Rocar S.A.
Bucureşti - Inginer Proiectare Constructivă

1990 - 1991

Întreprinderea
Tehnologică

Mecanică

Băileşti,

Dolj

-

Inginer

Proiectare

Dl. Bunea a urmat programul de perfecŃionare „Managementul activităŃii de dispecerizare a sistemului
naŃional de transport gaze naturale”, Transgaz, 2005.
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AUREL MOHAN
Director , Transgaz – DirecŃia Calitate – Mediu, Sigurantă, Securitate şi Sănătate în Muncă
Mediaş, str. Unirii nr. 11, jud. Sibiu
august 2007-prezent

Transgaz – DirecŃia Calitate - Mediu, SiguranŃă, Securitate şi Sănătate
în Muncă - Director

iunie 2000 – august 2007

Transgaz - Director Adjunct, DirecŃia Organizare Resurse Umane

iulie 2002 – prezent

Transgaz – Membru al Structurii de Securitate (locŃiitor al şefului)

iulie1999 – iunie 2000

SNGN Romgaz – Şef Serviciu Resurse Umane

august 1998 – iulie 1999

SNGN Romgaz – Expert Instructor în cadrul Centrului de Instruire şi
Formare Profesională

martie 1992 – august 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz – Expert Instructor în
cadrul Centrului de Instruire şi Formare Profesională

iunie 1991 – martie 1992

I.C.P.T. Câmpina – Expert Instructor

mai 1990 – iunie 1991

CEMPIEX Bucureşti – Expert Instructor

ianuarie 1990 – mai 1990

Centrala Gazului Metan Mediaş – Inginer Principal

noiembrie 1984 – ianuarie 1990

Centrala Gazului Metan Mediaş – Director, Baza de Ateliere şi
Transport Mediaş

octombrie 1978 – noiembrie 1984

Comitetul (Consiliul) Municipal Mediaş - Secretar pe probleme
economice şi vicepreşedinte

august 1972 – octombrie 1978

Întreprinderea Emailul Roşu, Mediaş – Inginer

august 1963 – august 1967

Uzinele Chimico-Metalurgice, Copşa Mică – Muncitor, Operator
Chimist

Dl. Mohan este membru al AsociaŃiei Generale a Inginerilor din România - Societatea Inginerilor din
domeniul gazelor naturale şi a urmat diverse cursuri de perfecŃionare post universitare între care menŃionăm:
cursul de inginer economist, Academia de Studii Economice, Bucureşti 1975-1976 şi de inginer sudor
european, ISIM Tm. - SLV Munchen (Germania), 1996.
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MARIN DUMITRU
Director , Transgaz - DirecŃia Buget, FinanŃe, Contabilitate
Mediaş, Piata C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz – Directia Buget, FinanŃe, Contabilitate - Director

2000 – august 2007

Transgaz, DirecŃia Economică – Economist - Director Adjunct

1998 -2000

SNGN Romgaz, DirecŃia Economică - Director Adjunct, Economist

1993 - 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz Mediaş, DirecŃia
Economică - Director Adjunct, Economist

1971 - 1993

Automecanica SA - Economist, Şef Serviciu, Contabil Şef - Director
Economic

Dl. Dumitru a urmat diverse cursuri de perfecŃionare între care menŃionăm: cursuri de management,
CODECS – 1994-1998 ,de formare evaluator prin ANEVAR (1992) şi de atestare expert contabil prin
CECCAR – 1992.
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ILIE LAłA
Director , Transgaz - Departamentul Exploatare
Mediaş Str. G. Enescu nr. 11, , jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz, Departamentul Exploatare - Director

2000 – august 2007

Transgaz Mediaş, Sucursala de Transport Gaze Naturale - Director
Tehnic

1998 - 2000

SNGN Romgaz, Sucursala de Transport Gaze Naturale - Inginer Şef

1996 - 1998

Întreprinderea de Exploatare Conducte Magistrale Gaz Metan Mediaş
- Şef Serviciu Mecano- Energetic

1991 - 1996

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Regionala Mediaş Inginer Şef

1990 - 1991

Întreprinderea de Exploatare Conducte Magistrale Gaz Metan Mediaş,
Regionala Mediaş - Inginer Şef

1985 - 1990

Întreprinderea de Exploatare Conducte Magistrale de Gaz Metan
Mediaş (I.E.G.N.) - stagiatură la StaŃia de Comprimare Gaze Danes,
prima StaŃie de Electrocompresoare din cadrul I.E.G.N. Mediaş

1982 - 1985

Întreprinderea de ExtracŃie Gaze Naturale Mediaş - Inginer Stagiar

Dl. LaŃa deŃine titlul de doctor în ştiinŃe inginereşti (2006) şi a urmat diverse cursuri de perfecŃionare între
care menŃionăm cursurile organizate de Bentley Nevada U.SA. (Machinery Taining Curse, 2006), de
Enterprise Training International (2002 – 2004) şi de Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti.

IOAN TOMOŞ
Director, Departament Dezvoltare, Transgaz
Mediaş, PiaŃa C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz – Departament Dezvoltare, Director

2002 – august 2007

Transgaz - Serviciul investiŃii, Inginer

2001 – 2002

Armax S.A. - Director Tehnic

2000 – 2001

Armax S.A. - Director asigurarea calităŃii

1991 – 2000

Armax S.A. - SecŃia montaj aparate gaz, Şef secŃie

1985 – 1991

Armax S.A. - Serviciu CTC – Laboratoare Service, Şef serviciu

1983 – 1985

Armax S.A. - Inginer proiectant
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ION TĂTARU
Director, Transgaz - Departamentului Dezvoltare, DirecŃia Pregătire ExecuŃie Proiecte
Mediaş, PiaŃa C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz, Departamentul Dezvoltare - Director DirecŃia Pregătire
ExecuŃie Proiecte

iunie 2000 – august 2007

Transgaz - Şef Serviciu InvestiŃii

1998 - 1999

SNGN Romgaz, Serviciul InvestiŃii - Inginer

1997 – 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Sucursala de Transport
Gaze Naturale Mediaş - Şef Serviciu InvestiŃii

1994 – 1997

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Sucursala de Transport
Gaze Naturale Mediaş - Şef Serviciu Proiectare

1992 - 1994

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Sucursala de Transport
Gaze Naturale Mediaş - Serviciul Tehnic, Inginer

1991 - 1992

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Regionala Bucureşti,
Sector Ploieşti - Subinginer

1990 - 1991

Centrala Gazului Metan Mediaş Romgaz, Regionala Bucureşti, Sector
Ploieşti - Subinginer

1986 – 1990

Uzina 1 Mai Ploieşti, SecŃia Maşini Unelte - Şef atelier maşini unelte

1977 – 1986

Uzina 1 Mai Ploieşti, SecŃia Maşini Unelte - Lăcătuş mecanic

Dl. Tătaru a urmat cursul de integrare europeană – Armonizarea legislaŃiei în domeniul achiziŃiilor publice cu
legislaŃia europeană (2006).

DORIN VASILE DEAC
Director, DirecŃia Tehnologia InformaŃiei şi TelecomunicaŃii, Transgaz
Mediaş, Str. G. Enescu nr. 11, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz – DirecŃia Tehnologia InformaŃiei şi TelecomunicaŃii Director

iulie 2000 – august 2007

Transgaz – Serviciul strategii şi proiecte- Şef serviciu

iulie 1999 – iulie 2000

SNGN Romgaz, Serviciul strategii generale, politici de consolidare şi
privatizare - Şef serviciu

august 1998 – iulie 1999

SNGN Romgaz – Birou analize şi prognoze - Şef Birou

iulie 1997 – august 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz – Serviciul importexport, tranzit internaŃional de gaze - Inginer

octombrie 1996 – iulie 1997

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Serviciul tehnic
topografic - Întreprinderea de Exploatare Conducte Magistrale de Gaz
Metan Mediaş - Inginer

1995 - 1996

Garowa S.R.L. - Inginer
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MIHAI PĂTÎRNICHE
Director DirecŃia Exploatare-MentenanŃă, Transgaz
Mediaş, Str. G. Enescu nr. 11, , jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz – DirecŃia Exploatare-MentenanŃă - Director

martie 2006 – august 2007

Transgaz - Inginer şef exploatare

iulie 2000 – februarie 2006

Transgaz - Şef serviciu măsurare gaze

iulie 1999 – iunie 2000

SNGN Romgaz - Şef laborator metrologic

august 1998 – iunie 1999

SNGN Romgaz - Şef laborator termotehnic

august 1993 – iulie 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Şef laborator
termotehnic

IULIU MARIAN FODOR
Inginer Şef Proiectare CSP I, Transgaz, Departamentul Cercetare, Proiectare, Inginerie şi
Reglementări, DirecŃia Reglementări
Mediaş, str. Unirii nr. 6, jud. Sibiu
august 2007 - prezent
Transgaz, Departamentul Cercetare, Proiectare, Inginerie şi
Reglementări, DirecŃia Reglementări - Inginer Şef Proiectare CSP I,
iunie 2000 – august 2007
Transgaz, Şef SecŃie Cercetare – S.C.P.T.G.N. Mediaş
octombrie 1998 – iunie 2000
SNGN Romgaz- Centrul de Cercetare şi Proiectare pentru Gaz Metan Şef SecŃie Cercetare
martie 1991 – octombrie 1998
Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Centrul de Cercetare şi
Inginerie Tehnologică pentru Gaz Metan Mediaş - Şef SecŃie Cercetare
ianuarie 1983 – martie 1991
Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Petrol şi Gaze Câmpina Centrul de Cercetare şi Proiectare pentru Gaze Naturale Mediaş - Şef
atelier
iunie 1986 – ianuarie 1983
Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Petrol şi Gaze Câmpina Centrul de Cercetare şi Proiectare pentru Gaze Naturale Mediaş Cercetător ştiinŃific
martie 1974 – iunie 1976
Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Petrol şi Gaze Câmpina Centrul de Cercetare şi Proiectare pentru Gaze Naturale Mediaş Inginer
1971 - 1974
Centrala Industrială a Gazului Metan Mediaş - Inginer
1969 - 1971
Rafinăria Brazi - Inginer
Dl. Fodor este autorul a şapte brevete de invenŃie şi a participat la numeroase comunicări, simpozioane,
congrese de specialitate şi programe între care:
- Comitetul Mondial al Energiei – organizat la Neptun; cu participare la patru ediŃii 1994, 2000, 2002,
2006. La ediŃia 2006 a obŃinut premiul II cu lucrarea “Separarea energetică a gazelor naturale aplicată
la noile echipamente de încălzire, separare şi reglare a gazelor naturale”;
- Congresul de Petrol şi Gaze - Bucureşti 2007;
- Simpozionul InternaŃional al InstrumentaŃiei, organizat de A.A.I.R., participant la opt ediŃii cu lucrări
de comunicare, permanent din anul 2000;
- Programul naŃional ORIZONT 2000 - responsabil teme de cercetare.
Dl. Fodor este calificat ca instalator autorizat grad I D şi I T şi verificator de proiecte autorizat conform
Legii nr. 440/2002 şi Ordinului Ministerului Economiei şi ComerŃului nr. 268/2006 şi este membru al
Comitetului de Standardizare nr. 109 – Debitmetrie, care funcŃionează pe lângă A.S.R.O. Bucureşti şi al
AsociaŃiei pentru Automatizări şi InstrumentaŃie Bucureşti.
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HORST ADOLF KELP
Inginer Şef Exploatare, Transgaz, Departamentul Exploatare, DirecŃia Exploatare-MentenanŃă
Mediaş, Str. G. Enescu nr. 11, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz - DirecŃia Exploatare-MentenanŃă, Departamentul Exploatare
- Inginer Şef Exploatare

iunie 2000 – august 2007

Transgaz, StaŃia SMIR - Şef StaŃie

septembrie 1999 -iunie 2000

SNGN Romgaz, StaŃia SMIR, cu puncte de lucru la Mediaş, Oneşti şi
Piteşti - Şef StaŃie

septembrie 1998 – septembrie
1999

SNGN Romgaz, E.C.M.G.N. Mediaş - Director

mai 1997-septembrie 1998

Regia Autonomă a Gazului Metan Romgaz Mediaş, E.C.M.G.N.
Mediaş - Director

septembrie 1990 – mai 1997

CONDMAG, Braşov, fost I.M.C.M. şi I. A. M.C. M. Braşov - Şef
Şantier

iulie 1983 – septembrie 1990

CONDMAG Braşov, fost I.M.C.M. şi I. A. M.C. M. Braşov - Inginer
Şef

ianuarie 1979 – iulie 1983

I.E.C.M.G.M. Mediaş - Şef Birou Mecano-Energetic

septembrie 1972 – ianuarie 1979

I.E.C.M.G.M. Mediaş - Inginer Serviciul InvestiŃii

martie 1970 – septembrie 1972

I.L.L. ELCA Mediaş - Inginer tehnolog

noiembrie 1967 – decembrie 1968

Întreprinderea nr. 9 ConstrucŃii Montaj Cluj - Inginer stagiar

Dl. Kelp a participat la diverse cursuri de specializare între care menŃionăm:
-”Aplicarea legislaŃiei armonizate în domeniul industriei şi comerŃului” modul I (iunie 2006) şi modul II
(septembrie 2006);
- Training teoretic şi practic pentru sudură şi frezare sub presiune cu instalaŃiile T.D.Williamson, Belgia
(noiembrie 2005).
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VASILE MEDESAN
Inginer şef, Transgaz, Departamentul Dezvoltare, DirecŃia Pregătire ExecuŃie Proiecte
Mediaş, PiaŃa C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz, Departamentul Dezvoltare, DirecŃia Pregătire ExecuŃie
Proiecte - Inginer şef

iunie 2000 – august 2007

Transgaz, Serviciul InvestiŃii - Inginer

august 1998 – iunie 2000

SNGN Romgaz, Serviciul InvestiŃii - Inginer

1997 – august 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Serviciul InvestiŃii Inginer

1994 – 1997

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Serviciul InvestiŃii - Şef
Serviciul InvestiŃii

1992 – 1994

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Serviciul InvestiŃii - Şef
Birou ReparaŃii Capitale

1991 - 1992

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Exploatare Conducte
Magistrale de Gaze Naturale, Serviciul InvestiŃii - Inginer

1987 – 1991

Centrala Gazului Metan Mediaş - Exploatare Conducte Magistrale de
Gaze Naturale, Serviciul InvestiŃii - Inginer

1986 – 1987

Trustul de ConstrucŃii Montaj Sibiu - Şef Brigadă

1980 – 1986

Centrul de Cercetare şi Proiectare pentru Gaze naturale Mediaş,
Atelier de proiectare construcŃii instalaŃii - Inginer

1977 – 1980

Centrul JudeŃean de Proiectare Covasna - Sfântul Gheorghe, Atelier
Proiectare InstalaŃii - Inginer
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MIRCEA TRAIAN NOVAC
Inginer şef proiectare, Transgaz – Departamentul Cercetare, Proiectare, Inginerie şi Reglementări
Mediaş, PiaŃa C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz – Departamentul Cercetare, Proiectare, Inginerie şi
Reglementări - Inginer Şef

mai 2006 – august 2007

Transgaz – Sucursala de Cercetare şi Proiectare pentru Transport Gaze
Naturale - Inginer Şef

martie 2006 - mai 2006

Transgaz – Sucursala de Cercetare şi Proiectare pentru Transport Gaze
Naturale - Şef Atelier

ianuarie 2006 – martie 2006

Transgaz – Sucursala de Cercetare şi Proiectare pentru Transport Gaze
Naturale - Director (cu delegaŃie)

aprilie 2000 – ianuarie 2006

Transgaz – Sucursala de Cercetare şi Proiectare pentru Transport Gaze
Naturale - Şef Atelier

iulie 1999 – aprilie 2000

SNGN Romgaz – Sucursala de Cercetare şi Proiectare pentru
Transport Gaze Naturale - Şef Atelier

august 1998 – iulie 1999

SNGN Romgaz – Centrul de Cercetare şi Proiectare pentru Gaz Metan
Mediaş - Inginer proiectant

martie 1991 – august 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Centrul de Cercetare şi
Proiectare pentru Gaz Metan Mediaş - Inginer proiectant

octombrie 1982 – martie 1991

Institutul de Proiectare pentru Petrol şi Gaze Câmpina – Centrul de
Cercetare şi Proiectare pentru Gaze Naturale Mediaş - Inginer
proiectant

septembrie 1978–septembrie 1982

Întreprinderea Electrocentrale Turceni - şef tură, şef secŃie la grupurile
energetice 3 şi 4

Dl. Novac a urmat cursul de compresoare şi instalaŃii de co-generare COMOTI Bucureşti (2004).
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GHEORGHE MOLDOVAN
Inginer Şef Comprimare Gaze, Transgaz
Mediaş, Str. G. Enescu nr. 11, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz – Sucursala de Transport Gaze Naturale - Inginer Şef
Comprimare Gaze

iunie 2000 – august 2007

Transgaz, Sucursala de Transport Gaze Naturale, Serviciul mecanoenergetic - Şef serviciu

august 1998 – iunie 2000

SNGN Romgaz, Sucursala de Transport Gaze Naturale, Serviciul
mecano-energetic - Şef serviciu

aprilie 1991 – august 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Sucursala de Transport
Gaze Naturale, Serviciul mecanic - Şef serviciu

1983 – 1991

Schela de Foraj Mediaş - Inginer-şef mecano-energetic

1971 – 1983

Schela de Foraj Mediaş, SecŃia mecano-energetic - Inginer mecanic

Dl. Moldovan a urmat cursuri de master în Exploatare şi Valorificare Gaze Naturale, Universitatea Lucian
Blaga Sibiu, 1999 – 2001.
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ELENA ROŞU
Director, Transgaz – DirecŃia Juridică
Mediaş, PiaŃa C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
august 2007- prezent

Transgaz, DirecŃia Juridică - Director

octombrie 2000 – august 2007

Transgaz - Şef Oficiu Juridic

iunie 2000 - octombrie 2000

Transgaz - Şef Serviciu Juridic şi Contencios

septembrie 1998 – iunie 2000

SNGN Romgaz - Şef Serviciu Juridic şi Contencios

aprilie 1998 - septembrie 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz – Şef Serviciu SocietăŃi
Mixte

decembrie 1992 – aprilie 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Consilier Juridic Şef

aprilie 1992 – decembrie 1992

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Consilier Juridic

aprilie 1991 – aprilie 1992

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Consilier Juridic
Principal

decembrie 1990 – aprilie 1991

Centrala Gazului Metan Mediaş - Consilier Juridic Principal

iulie 1990 – decembrie 1990

Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timişoara - Consilier Juridic

ianuarie 1988 – iulie 1990

Centrala Gazului Metan Mediaş - Consilier Juridic Principal

septembrie 1986 – ianuarie 1988

Centrala Gazului Metan Mediaş - Consilier Juridic

ianuarie 1986 – septembrie 1986

Centrala Gazului Metan Mediaş - Jurisconsult Principal

august 1985 – ianuarie 1986

Schela de ProducŃie Gaze Naturale Mediaş - Jurisconsult Principal

noiembrie 1983 – august 1985

Schela de ProducŃie Gaze Naturale Mediaş - Jurisconsult

august 1979 – noiembrie 1983

Centrala Gazului Metan Mediaş - Uzina Mecanică Mediaş Jurisconsult

august 1978 – august 1979

Centrala Gazului Metan Mediaş - Uzina Mecanică Mediaş Jurisconsult Stagiar

august 1977 – august 1978

Centrala Gazului Metan Mediaş - Uzina Mecanică Mediaş - Jurist
Stagiar

Dna. Roşu deŃine titlul de prodecan al Colegiului Consilierilor Juridici - Sibiu, din 2004 până în prezent şi a
fost vicepreşedintele Uniunii NaŃionale a Colegiilor Consilierilor Juridici din România (2004 – 2006). Dintre
cursurile de perfecŃionare şi congrese la care a participat menŃionăm:
- cursul organizat de Institutul de GuvernanŃă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti „Transformarea unei societăŃi comerciale în emitent tranzacŃionat pe piaŃa bursieră”, Bucureşti –
2006;
- cursul „EULINK – EUROPE - UNK LTD”- Health and safety issues and human resources in the
modern EU, seminar, Roma – 2006;
- congresul European privind managementul personalului în industria energetică, Atena - septembrie
1998;
- curs de perfecŃionare „NoutăŃi în forajul sondelor de gaze”, Centrala Gazului Metan Mediaş - SecŃia
de perfecŃionare a personalului, perioada 1987 - 1988.
De asemenea Dna. Roşu a fost membru în diverse echipe de negociere între care menŃionăm:
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-

-

echipa SNGN Romgaz de negociere şi încheiere a ConvenŃiei interguvernamentale româno-ruse
privind extinderea capacităŃilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru creşterea
livrărilor de gaze naturale din FederaŃia Rusă în terŃele Ńări şi în România, în perioada 1992 – 1994;
comisia de negociere a contractelor colective de muncă la nivel de ramură pentru energia electrică,
termică, petrol şi gaze, şi la nivelul unităŃii, în perioada 1992- 1998;
comisiile de negociere a unor credite externe din partea Băncii Europene de InvestiŃii în 1995;
comisia de negociere a contractului colectiv de muncă la nivelul grupului de unităŃi din industria
gazelor naturale, din 1998 până în prezent;
comisiile de negociere a unor credite externe cu Gazprom Bank- FederaŃia Rusă în perioada 1999 2000.
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RADU COSTICĂ MOLDOVAN
Director Departamentul Economic, Transgaz
Mediaş, PiaŃa C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz – Departamentul Economic - Director

decembrie 2001 – august 2007

Transgaz – Directia Buget, FinanŃe Contabilitate - Director

iunie 2000 – decembrie 2001

Transgaz, Serviciu bugete şi prognoze financiare - Şef serviciu

august 1998 – iunie 2000

SNGN Romgaz, Serviciu bugete şi prognoze financiare - Şef serviciu

aprilie 1998 – august 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Serviciu bugete şi
prognoze financiare - Şef serviciu

octombrie 1997 – aprilie 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Centrul de Cercetare şi
Inginerie Tehnologică pentru Gaz Metan Mediaş - Şef birou

septembrie 1995 – octombrie 1997

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Centrul de Cercetare şi
Inginerie Tehnologică pentru Gaz Metan Mediaş - Economist

ANGELA ANETA MATES
Director, Transgaz, Departamentul Economic, DirecŃia contabilitate
Mediaş, PiaŃa C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu
august 2007 - prezent

Transgaz – Departamentul Economic, DirecŃia Contabilitate - Director

iunie 2000 – august 2007

Transgaz – Sucursala de Cercetare şi Proiectare pentru Transport Gaze
Naturale Mediaş - Contabil Şef

august 1998 – iunie 2000

SNGN Romgaz - Contabil şef

decembrie 1995 – august 1998

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz - Contabil şef

aprilie 1994 – decembrie 1995

Regia Autonomă a Gazelor Naturale Romgaz, Serviciul Decontări
Valutare - Economist

decembrie 1988 – aprilie 1994

Central S.A. Mediaş - Contabil Şef

octombrie 1982 – decembrie 1988

Centrala Gazului Metan Mediaş - Economist

Dna. Mates a efectuat audit financiar pentru firmele care au beneficiat de fonduri europene şi pentru toate
proiectele derulate de Primăria Mediaş cu fonduri provenite de la Uniunea Europeană.
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Anexa 18 – Filialele Emitentului
Denumirea: RESIAL SA
Actul de înfiinŃare

HG nr. 32/1991

Sediul

Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 23 Municipiul
Alba Iulia, cod 2500, judeŃul Alba, România

Nr. de înregistrare la Registrul ComerŃului J01/77/1991/1756330
Alba /CUI
Capitalul social

3.935.198,90 Lei

AcŃionariatul

Transgaz – 68,15811%
Popa Vasile Florin – 0,013234%
SIF Muntenia – 10,136054%
Persoane Fizice – Tip Listă – 21,692601%
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Anexa 19 – Contracte încheiate cu părŃi implicate
Potrivit declaraŃiei Emitentului, următoarele societăŃi sunt considerate părŃi implicate ale Emitentului:
•

SNGN Romgaz

•

Termoelectrica S.A.

•

Electrocentrale Bucureşti S.A.

•

Electrocentrale GalaŃi S.A.

•

Electrocentrale Deva S.A.

•

E.ON Gaz România S.A.

•

Distrigaz Sud S.A.

•
•

Petrom S.A.
Resial S.A.

1. Contracte de vânzare – cumpărare imobile încheiate de către Emitent cu părŃi implicate:
Obiect

Contract
de vânzare
cumpărare

Adresa

Contract
nr.
785/9.06.2
004

Jud. Prahova,
Breaza, str.
Sulfinelor nr.
2A

3.180

Contract
nr.
786/9.06.2
004

Jud. Prahova,
Sinaia, str.
Răscoalei
1907, nr. 12

Contract
nr.
405/17.02.
2000

Jud. Sibiu,
Şos. Sibiului
nr. 59

Înregistrare
Nr.
cadastral

Carte
Funciară

LocuinŃa
(compusă din 2
etaje cu
suprafată utilă
de 272,4 mp) şi
garaj

522

497

598.277,3172

Distrigaz
Sud S.A

827,79

„Vila
Scărişoara”
(compusă din 2
etaje şi
mansardă)

148

146N

3.651.461,6179

Distrigaz
Sud S.A

12.849

Hala (770 mp)
Spălătorie (228
mp)
Bazin
deversare (191
mp)

4727/2

12977

260.000

BAT
Mediaş SA

Teren

ConstrucŃie

(supraf
aŃa mp)
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2. Contracte specifice pieŃei gazelor naturale încheiate de către Emitent cu părŃi implicate:
•
Contracte pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de
capacitate prin SNT încheiate cu părŃi implicate la 30 iunie 2007
Contractele pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin SNT
încheiate cu părŃi implicate la 30 iunie 2007 au fost încheiate de Emitent într-o formă substanŃial similară cu
cea a Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate
prin SNT, aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 460/2006, modificată prin Decizia AutorităŃii
de Reglementare nr. 1360/2006, prezentat în Anexa 22.
În acest sens în cele ce urmează sunt prezentate diferenŃele specifice/elementele diferite ale contractelor
pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin SNT încheiate cu
părŃi implicate aferente anului gazier 2006-2007 în comparaŃie cu prevederile contractului-cadru menŃionat
mai-sus.
1.
Contract pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de
capacitate prin SNT nr. 1/2006-2007 încheiat la data de 30.06.2006
Utilizatorul
sistemului de
transport (beneficiar)

E.On Gaz România S.A.

Obiect

Prestarea serviciilor de transport, desemnând ansamblul de activităŃi şi operaŃiuni
desfăşurate de operatorul sistemului de transport pentru sau în legătură cu
rezervarea capacităŃii de transport şi transportul prin SNT al cantităŃilor
determinate de gaze naturale, pe perioada de valabilitate a contractului.
Prestarea serviciilor de transport se realizează pentru consumatorii eligibili –
clienŃi ai utilizatorului SNT şi pentru consumatorii captivi ai acestuia.

Capacitatea de
transport rezervată

60 mii mc pentru consumatorii eligibili pentru fiecare oră a perioadei de
valabilitate a contractului
900 mii mc pentru consumatorii captivi pentru fiecare oră a perioadei de
valabilitate a contractului

Durata

1 iulie 2006 – 30 iunie 2007

Tarif; ModalităŃi şi
condiŃii de plată

Tariful de transport în baza căruia se calculează contravaloarea serviciilor de
transport prestate este reglementat prin Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr.
635/08.06.2006 şi cuprinde: (i) componenta pentru rezervarea capacităŃii în SNT –
pentru 1000 mc şi ora de rezervare – 9,67 lei fără TVA şi (ii) componenta
volumetrică pentru fiecare 1000 mc transportaŃi – 25,35 lei fără TVA
Valoarea estimativă a serviciilor prestate de transportator:

- pentru consumatori eligibili: 20.619.682,04 lei cu TVA
- pentru consumatori captivi: 176.223.890,98 lei cu TVA
Facturarea lunară a contravalorii serviciilor de transport prestate se realizează
separat pentru consumatorii eligibili şi pentru consumatorii captivi. Plata sumelor
facturate conform contractului se va face prin transfer bancar în contul
transportatorului. Beneficiarul va achita 50% din valoarea lunară facturată până la
sfârşitul lunii următoare perioadei de livrare a gazelor naturale. Suma facturată va
fi achitată în termen de 15 zile de la sfârşitul lunii următoare lunii de livrare.
GaranŃii
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ForŃă majoră

Nu este definită în contract.
Partea care invocă un caz de forŃă majoră este obligată să notifice celeilalte părŃi în
termen de 10 zile de la declanşarea evenimentului, notificare urmată de remiterea
documentelor justificative în termen de 30 de zile calendaristice de la aceeaşi dată.
În lipsa unui acord al părŃilor cu privire la măsurile necesare pentru a face posibilă
executarea corespunzătoare a contractului, în termen de 3 luni de la producerea
unui caz de forŃă majoră, oricare dintre părŃi va putea pune capăt unilateral
contractului, cu efect imediat, prin expedierea unei scrisori recomandate cu
confirmare de primire.

Alte clauze

NeînŃelegerile contractuale – neînŃelegerile privind validitatea contractului sau
cele rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia care nu pot fi
rezolvate pe cale amiabilă vor fi depuse spre soluŃionare instanŃelor judecătoreşti
competente.

2.
Contract pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate
prin SNT nr. 2/2006-2007 încheiat la data de 30.06.2006
Utilizatorul
sistemului de
transport (beneficiar)

Distrigaz Sud S.A.

Obiect

Prestarea serviciilor de transport, desemnând ansamblul de activităŃi şi operaŃiuni
desfăşurate de operatorul sistemului de transport pentru sau în legătură cu rezervarea
capacităŃii de transport şi transportul prin SNT al cantităŃilor determinate de gaze
naturale, pe perioada de valabilitate a contractului.
Prestarea serviciilor de transport se realizează pentru consumatorii captivi ai
utilizatorului.
Programul de transport se stabileşte lunar.

Capacitatea de
transport rezervată

970 mii mc pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a contractului.

Durata

1 iulie 2006 – 30 iunie 2007

Tarif; ModalităŃi şi
condiŃii de plată

Tariful de transport în baza căruia se calculează contravaloarea serviciilor de
transport prestate este reglementat prin Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr.
635/08.06.2006 şi cuprinde: (i) componenta pentru rezervarea capacităŃii în SNT –
pentru 1000 mc şi ora de rezervare – 9,67 lei fără TVA şi (ii) componenta
volumetrică pentru fiecare 1000 mc transportaŃi – 25,35 lei fără TVA
Valoarea estimativă a serviciilor prestate de transportator: 194.822.310,14 lei cu
TVA

GaranŃii

PărŃile convin să accepte reciproc garanŃii asiguratorii privind îndeplinirea
obligaŃiilor asumate prin contract.

Alte clauze

NeînŃelegerile contractuale – neînŃelegerile privind validitatea contractului sau cele
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate
pe cale amiabilă vor fi depuse spre soluŃionare instanŃelor judecătoreşti competente.
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3.
Contract pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate
prin SNT nr. 3/2006-2007 încheiat la data de 30.06.2006
Utilizatorul
sistemului de
transport (beneficiar)

Distrigaz Sud S.A.

Obiect

Prestarea serviciilor de transport, desemnând ansamblul de activităŃi şi operaŃiuni
desfăşurate de operatorul sistemului de transport pentru sau în legătură cu rezervarea
capacităŃii de transport şi transportul prin SNT al cantităŃilor determinate de gaze
naturale, pe perioada de valabilitate a contractului.
Prestarea serviciilor de transport se realizează pentru consumatorii eligibili-clienŃi ai
utilizatorului.
Programul de transport se stabileşte lunar.

Capacitatea de
transport rezervată

177,1 mii mc pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a contractului.
Programul de transport se stabileşte lunar.

Durata

1 iulie 2006 – 30 iunie 2007

Tarif; ModalităŃi şi
condiŃii de plată

Tariful de transport în baza căruia se calculează contravaloarea serviciilor de
transport prestate este reglementat prin Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr.
635/08.06.2006 şi cuprinde: (i) componenta pentru rezervarea capacităŃii în SNT –
pentru 1000 mc şi ora de rezervare – 9,67 lei fără TVA şi (ii) componenta
volumetrică pentru fiecare 1000 mc transportaŃi – 25,35 lei fără TVA
Valoarea estimativă a serviciilor prestate de transportator: 39.913.785,77 lei cu TVA

GaranŃii

PărŃile convin să accepte reciproc garanŃii asiguratorii privind îndeplinirea
obligaŃiilor asumate prin contract.

Alte clauze

NeînŃelegerile contractuale – neînŃelegerile privind validitatea contractului sau cele
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate
pe cale amiabilă vor fi depuse spre soluŃionare instanŃelor judecătoreşti competente

4.
Contract pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate
prin SNT nr. 27/2006-2007 încheiat la data de 30.06.2006
Utilizatorul
sistemului de
transport (beneficiar)

Electrocentrale Bucureşti S.A.

Obiect

Prestarea serviciilor de transport, desemnând ansamblul de activităŃi şi operaŃiuni
desfăşurate de operatorul sistemului de transport pentru sau în legătură cu rezervarea
capacităŃii de transport şi transportul prin SNT al cantităŃilor determinate de gaze
naturale, pe perioada de valabilitate a contractului.

Capacitatea de
transport rezervată

230 mii mc pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a contractului

Durata

1 iulie 2006 – 30 iunie 2007

Tarif; ModalităŃi şi
condiŃii de plată

Tariful de transport în baza căruia se calculează contravaloarea serviciilor de
transport prestate este reglementat prin Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr.
635/08.06.2006 şi cuprinde: (i) componenta pentru rezervarea capacităŃii în SNT –
pentru 1000 mc şi ora de rezervare – 9,67 lei fără TVA şi (ii) componenta
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volumetrică pentru fiecare 1000 mc transportaŃi – 25,35 lei fără TVA
Valoarea estimativă a serviciilor prestate de transportator: 64.915.434,15 lei cu TVA
Plata contravalorii serviciilor de transport al gazelor naturale se va efectua de către
utilizator astfel:

- suma reprezentând contravaloarea capacităŃii rezervate pentru luna de livrare,
până la data de 10 a lunii de livrare, dar nu mai târziu de 5 zile de la data primirii
facturii
- suma reprezentând contravaloarea transportului cantităŃii de gaze lunare livrate şi
eventualele regularizări, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii
facturii de către utilizator.
GaranŃii

Utilizatorul garantează plata serviciilor de transport prin modul de plată stabilit
potrivit prevederilor contractuale (plata anticipată).
Operatorul sistemului de transport garantează prestarea serviciilor de transport prin
aplicarea regimurilor tehnologice optime de transport şi de livrare a cantităŃilor de
gaze naturale notificate de utilizator conform contractului pe toată perioada de
valabilitate a acestuia.

Alte clauze

NeînŃelegerile contractuale – neînŃelegerile privind validitatea contractului sau cele
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate
pe cale amiabilă vor fi depuse spre soluŃionare instanŃelor judecătoreşti competente

5.
Contract pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate
prin SNT nr. 5/2006-2007 încheiat la data de 30.06.2006
Utilizatorul
sistemului de
transport (beneficiar)

Petrom S.A.

Obiect

Prestarea serviciilor de transport, desemnând ansamblul de activităŃi şi operaŃiuni
desfăşurate de operatorul sistemului de transport pentru sau în legatură cu rezervarea
capacităŃii de transport şi transportul prin SNT al cantităŃilor determinate de gaze
naturale, pe perioada de valabilitate a contractului.

Capacitatea de
transport rezervată

101,39 mii mc pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a contractului.
Programul de transport se stabileşte lunar.

Durata

1 iulie 2006 – 30 iunie 2007

Tarif; ModalităŃi şi
condiŃii de plată

Tariful de transport în baza căruia se calculează contravaloarea serviciilor de
transport prestate este reglementat prin Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr.
635/08.06.2006 şi cuprinde: (i) componenta pentru rezervarea capacităŃii în SNT –
pentru 1000 mc şi ora de rezervare – 9,67 lei fără TVA şi (ii) componenta
volumetrică pentru fiecare 1000 mc transportaŃi – 25,35 lei fără TVA
Valoarea estimativă a serviciilor prestate de transportator: 33.157.701,05 lei cu TVA

GaranŃii

Asigurarea plăŃilor din acest contract este garantată de utilizator sub forma unei
scrisori de garanŃie bancară în valoare de 2.763.141,75 lei emisă în favoarea
operatorului şi care acoperă contravaloarea serviciilor de transport aferente
capacităŃii rezervate pentru o luna de livrare şi transportul unei cantităŃi medii lunare
de 63.363.000 mc gaze naturale. Scrisoarea de garanŃie bancară prin care utilizatorul
garantează plata serviciilor din acest contract va avea valabilitate până la data
ultimei scadenŃe de plată din cadrul contractului şi va fi reînnoită şi trimisă
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operatorului înainte de începerea lunii de livrare în cazul în care operatorul o va
utiliza datorită nerespectării obligaŃiilor de plată a facturilor la termenele scadente de
către utilizator.
Operatorul garantează prestarea serviciilor de transport conform contractului prin
scrisoare de garanŃie bancară în valoare de 2.763.141,75 lei care acoperă
contravaloarea serviciilor de transport aferente capacităŃii rezervate pentru o lună de
livrare şi transportul unei cantităŃi medii lunare de 63.363.000 mc gaze naturale.
Scrisoarea de garanŃie bancară prin care operatorul garantează prestarea serviciilor
de transport va avea valabilitate până la data ultimei scadenŃe de plată din cadrul
contractului şi va fi reînnoită şi trimisă utilizatorului în maxim 10 zile de la
utilizarea ei de către utilizator în cazul neîndeplinirii de către operator a obligaŃiilor
asumate prin contract.
Alte clauze

NeînŃelegerile contractuale – neînŃelegerile privind validitatea contractului sau cele
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate
pe cale amiabilă vor fi depuse spre soluŃionare instanŃelor judecătoreşti competente

6.
Contract pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate
prin SNT nr. 12/2006-2007 încheiat la data de 30.06.2006
Utilizatorul
sistemului de
transport (beneficiar)

Electrocentrale GalaŃi S.A.

Obiect

Prestarea serviciilor de transport, desemnând ansamblul de activităŃi şi operaŃiuni
desfăşurate de operatorul sistemului de transport pentru sau în legătură cu rezervarea
capacităŃii de transport şi transportul prin SNT al cantităŃilor determinate de gaze
naturale, pe perioada de valabilitate a contractului.

Capacitatea de
transport rezervată

70 mii mc pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a contractului.

Durata

1 iulie 2006 – 30 iunie 2007

Tarif; ModalităŃi şi
condiŃii de plată

Tariful de transport în baza căruia se calculează contravaloarea serviciilor de
transport prestate este reglementat prin Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr.
635/08.06.2006 şi cuprinde: (i) componenta pentru rezervarea capacităŃii în SNT –
pentru 1000 mc şi ora de rezervare – 9,67 lei fără TVA şi (ii) componenta
volumetrică pentru fiecare 1000 mc transportaŃi – 25,35 lei fără TVA.
Valoarea estimativă a serviciilor prestate de transportator: 19.312.080,65 lei cu TVA
Plata contravalorii serviciilor de transport al gazelor naturale se va efectua de către
utilizator astfel:

- suma reprezentând contravaloarea capacităŃii rezervate pentru luna de livrare,
până la data de 10 a lunii de livrare, în baza facturii emise de operator în prima zi
lucrătoare a lunii de livrare

- suma reprezentând contravaloarea transportului cantităŃii de gaze lunare livrate şi
eventualele regularizări, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii
facturii de către operator.
GaranŃii
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Utilizatorul garantează plata serviciilor de transport prin plata anticipată a acestora
astfel cum este stabilit potrivit prevederilor contractuale.
Operatorul garantează prestarea serviciilor de transport prin aplicarea regimurilor
tehnologice optime de transport şi de livrare a cantităŃilor de gaze naturale notificate
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de utilizator conform contractului pe toată perioada de valabilitate a acestuia.
Alte clauze

NeînŃelegerile contractuale – neînŃelegerile privind validitatea contractului sau cele
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate
pe cale amiabilă vor fi depuse spre soluŃionare instanŃelor judecătoreşti competente

7.
Contract pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate
prin SNT nr. 13/2006-2007 încheiat la data de 30.06.2006
Utilizatorul
sistemului de
transport (beneficiar)

Electrocentrale Deva S.A.

Obiect

Prestarea serviciilor de transport, desemnând ansamblul de activităŃi şi operaŃiuni
desfăşurate de operatorul sistemului de transport pentru sau în legătura cu rezervarea
capacităŃii de transport şi transportul prin SNT al cantităŃilor determinate de gaze
naturale, pe perioada de valabilitate a contractului.

Capacitatea de
transport rezervată

20 mii mc pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a contractului.

Durata

1 iulie 2006 – 30 iunie 2007

Tarif; ModalităŃi şi
condiŃii de plată

Tariful de transport în baza căruia se calculează contravaloarea serviciilor de
transport prestate este reglementat prin Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr.
635/08.06.2006 şi cuprinde: (i) componenta pentru rezervarea capacităŃii în SNT –
pentru 1000 mc şi ora de rezervare – 9,67 lei fără TVA şi (ii) componenta
volumetrică pentru fiecare 1000 mc transportaŃi – 25,35 lei fără TVA.
Valoarea estimativă a serviciilor prestate de transportator: 7.301.249,76 lei cu TVA.
Plata contravalorii serviciilor de transport al gazelor naturale se va efectua de către
utilizator astfel:

- suma reprezentând contravaloarea capacităŃii rezervate pentru luna de livrare,
până la data de 10 a lunii de livrare
- suma reprezentând contravaloarea transportului cantităŃii de gaze lunare livrate şi
eventualele regularizări, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii
facturii de către operator.
GaranŃii

Utilizatorul garantează plata serviciilor de transport prin plata anticipată a acestora
astfel cum este stabilit potrivit prevederilor contractuale.

Alte clauze

NeînŃelegerile contractuale – neînŃelegerile privind validitatea contractului sau cele
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate
pe cale amiabilă vor fi depuse spre soluŃionare instanŃelor judecătoreşti competente.

8.
Contract pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate
prin SNT nr. 29/2006-2007 încheiat la data de 25.09.2006
Utilizatorul
sistemului de
transport (beneficiar)

Termoelectrica Bucureşti S.A.

Obiect

Prestarea serviciilor de transport, desemnând ansamblul de activităŃi şi operaŃiuni
desfăşurate de operatorul sistemului de transport pentru sau în legătură cu rezervarea
capacităŃii de transport şi transportul prin SNT al cantităŃilor determinate de gaze
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naturale, pe perioada de valabilitate a contractului.
Capacitatea de
transport rezervată

30 mii mc pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a contractului.
Programul de transport se stabileşte lunar de comun acord.

Durata

1 iulie 2006 – 30 iunie 2007; părŃile contractante pot conveni prelungirea
contractului prin încheierea de acte adiŃionale.

Tarif; ModalităŃi şi
condiŃii de plată

Tariful de transport în baza căruia se calculează contravaloarea serviciilor de
transport prestate este reglementat prin Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr.
635/08.06.2006 şi cuprinde: (i) componenta pentru rezervarea capacităŃii în SNT –
pentru 1000 mc şi ora de rezervare – 9,67 lei fără TVA şi (ii) componenta
volumetrică pentru fiecare 1000 mc transportaŃi – 25,35 lei fără TVA.
Valoarea estimativă a serviciilor prestate de transportator: 7.649.457,44 lei cu TVA.
Plata contravalorii serviciilor de transport al gazelor naturale se va efectua de către
utilizator astfel:

- suma reprezentând contravaloarea capacităŃii rezervate pentru luna de livrare,
până la data de 10 a lunii de livrare
- suma reprezentând contravaloarea transportului cantităŃii de gaze lunare livrate şi
eventualele regularizări, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii
facturii de către operator.
GaranŃii

Utilizatorul garantează plata serviciilor de transport prin plata anticipată a acestora
astfel cum este stabilit potrivit prevederilor contractuale.

Alte clauze

NeînŃelegerile contractuale – neînŃelegerile privind validitatea contractului sau cele
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate
pe cale amiabilă vor fi depuse spre soluŃionare instanŃelor judecătoreşti competente

Notă : pentru anul gazier 2007 – 2008 Emitentul a încheiat următoarele Contracte pentru prestarea serviciilor
de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin SNT cu părŃi implicate :

1)

Contract nr. 1/2007-2008 încheiat la data de 29.06.2007 cu E.ON Gaz România S.A.

2)

Contract nr. 2/2007-2008 încheiat la data de 29.06.2007 cu Distrigaz Sud S.A.

3)

Contract nr. 3/2007-2008 încheiat la data de 29.06.2007 cu Distrigaz Sud S.A.

4)

Contract nr. 25/2007-2008 încheiat la data de 29.06.2007 cu Electrocentrale Bucureşti S.A.

5)

Contract nr. 5/2007-2008 încheiat la data de 29.06.2007 cu Petrom S.A.

6)

Contract nr. 12/2007-2008 încheiat la data de 29.06.2007 cu Electrocentrale GalaŃi S.A.
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•
Contracte pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin SNT
încheiate cu părŃi implicate la 30 iunie 2007
Contractele pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin SNT încheiate cu
părŃi implicate la 30 iunie 2007 au fost încheiate de Emitent într-o formă substanŃial similară cu cea a
Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin SNT,
aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 528/2006, modificată prin Decizia AutorităŃii de
Reglementare nr. 1360/2006 prezentat în Anexa 22.
În acest sens în cele ce urmează sunt prezentate diferenŃele specifice/elementele diferite ale contractelor
pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin SNT încheiate cu părŃi implicate
aferente anului gazier 2006-2007 în comparaŃie cu prevederile contractului-cadru menŃionat mai-sus.
1.
Contract pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin SNT
nr. 4 i /2006-2007 încheiat la data de 30.06.2006
Utilizatorul
sistemului de
transport (beneficiar)

Electrocentrale Bucureşti S.A.

Obiect

Prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale, desemnând
ansamblul de activităŃi şi operaŃiuni desfăşurate de operatorul sistemului de transport
pentru sau în legătură cu rezervarea capacităŃii de transport şi transportul prin SNT,
al cantităŃilor determinate de gaze naturale, pe perioada de valabilitate a contractului.

Capacitatea de
transport rezervată

120 mii mc pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a contractului.

Durata

1 iulie 2006 – 30 iunie 2007

Tarif; ModalităŃi şi
condiŃii de plată

Tariful de transport în baza căruia se calculează contravaloarea serviciilor de
transport prestate este reglementat prin Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr.
635/08.06.2006 şi cuprinde: (i) componenta pentru rezervarea capacităŃii în SNT –
pentru 1000 mc şi ora de rezervare – 9,14 lei fără TVA şi (ii) componenta
volumetrică pentru fiecare 1000 mc transportaŃi – 25,35 lei fără TVA
Valoarea estimativă a serviciilor prestate de transportator: 32.962.106,31 lei cu
TVA.
Plata contravalorii serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale se va
efectua de către utilizator astfel:
- suma reprezentând contravaloarea capacităŃii rezervate pentru luna de livrare,
până la data de 10 a lunii de livrare, dar nu mai târziu de 5 zile de la data primirii
facturii
- suma reprezentând contravaloarea transportului cantităŃii de gaze lunare livrate şi
eventualele regulărizari, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii
facturii de către utilizator.

GaranŃii

Utilizatorul garantează plata serviciilor de transport prin modul de plată stabilit
potrivit prevederilor contractuale (plata anticipată).
Operatorul garantează prestarea serviciilor de transport prin aplicarea regimurilor
tehnologice optime de transport şi de livrare a cantităŃilor de gaze naturale notificate
de utilizator conform contractului pe toată perioada de valabilitate a acestuia.

Alte clauze

NeînŃelegerile contractuale – neînŃelegerile privind validitatea contractului sau cele
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate
pe cale amiabilă vor fi depuse spre soluŃionare instanŃelor judecătoreşti competente
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2.
Contract pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin SNT
nr. 5 i /2006-2007 încheiat la data de 26.10.2006
Utilizatorul
sistemului de
transport (beneficiar)

Termoelectrica Bucureşti S.A.

Obiect

Prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale, desemnând
ansamblul de activităŃi şi operaŃiuni desfăşurate de operatorul sistemului de transport
pentru sau în legătură cu rezervarea capacităŃii de transport şi transportul prin SNT,
al cantităŃilor determinate de gaze naturale, pe perioada de valabilitate a contractului.

Capacitatea de
transport rezervată

90 mii mc pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a contractului.

Durata

1 octombrie 2006 – 30 iunie 2007

Tarif; ModalităŃi şi
condiŃii de plată

Tariful de transport în baza căruia se calculează contravaloarea serviciilor de
transport prestate este reglementat prin Ordinul AutorităŃii de Reglementare nr.
635/08.06.2006 şi cuprinde: (i) componenta pentru rezervarea capacităŃii în SNT –
pentru 1000 mc şi ora de rezervare – 9,14 lei fără TVA şi (ii) componenta
volumetrică pentru fiecare 1000 mc transportaŃi – 25,35 lei fără TVA
Valoarea estimativă a serviciilor prestate de transportator: 20.114.568 lei cu TVA.
Plata contravalorii serviciilor ntreruptibile de transport al gazelor naturale prestate se
va efectua de către utilizator astfel:

- suma reprezentând contravaloarea capacităŃii rezervate pentru luna octombrie
2006, până la data de 31 octombrie 2006
- suma reprezentând contravaloarea capacităŃii rezervate pentru lunile noiembrie
2006 – iunie 2007, până în ultima zi a lunii anterioare lunii de livrare
- suma reprezentând contravaloarea transportului cantităŃii de gaze lunare livrate,
consemnată în procesul-verbal şi eventuale regularizări, cantitative sau de tarif de
transport, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii
GaranŃii

Utilizatorul garantează plata serviciilor de transport prin modul de plată stabilit
potrivit prevederilor contractuale (plata anticipată).

Alte clauze

NeînŃelegerile contractuale – neînŃelegerile privind validitatea contractului sau cele
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate
pe cale amiabilă vor fi depuse spre soluŃionare instanŃelor judecătoreşti competente

Notă: pentru anul gazier 2007 – 2008 Emitentul a încheiat următorul Contract pentru prestarea serviciilor
întreruptibile de transport al gazelor naturale prin SNT cu o parte implicată – Contract pentru prestarea
serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin SNT nr. 2 i /2007-2008 încheiat la data de
29.06.2007, cu Termoelectrica Bucureşti S.A.
•

Contract de achiziŃie a gazelor naturale pentru consum tehnologic

Contract nr. 1/22 ianuarie 2003, încheiat cu SNGN Romgaz S.A. – pentru informaŃii în legătură cu acest
contract a se vedea Anexa 24 – Alte contracte specifice sectorului de gaze naturale.
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3. Contracte de împrumut
Contract de împrumut nr. 7677
Act adiŃional nr. 1/16.12.2004
PărŃi

Transgaz, în calitate de Creditor (acŃionar majoritar al Împrumutatului)
Resial S.A., în calitate Împrumutat

Data contractului

28 iulie 2004

Scopul împrumutului

Achitarea obligaŃiilor bugetare şi comerciale eşalonate la plată în condiŃiile
legii şi în mod excepŃional, pentru plata unor obligaŃii curente, dacă neplata
acestora ar avea efecte negative asupra derulării plăŃii obligaŃiilor eşalonate
sau ar conduce la sistarea furnizării unor utilităŃi care ar putea provoca pierderi
ca urmare a întreruperii activitaŃii de producŃie

Valoarea împrumutului

Plafon maxim de 36.000.000.000 Lei vechi

Termen de rambursare

1 an, cu posibilitate de prelungire cu maxim 6 luni

Dobânda

23% dobândă anuală, achitată lunar

GaranŃii

GaranŃii reale mobiliare asupra stocurilor de bunuri deŃinute în proprietate
Împrumutat

Alte obligaŃii neobişnuite
sau importante

-

Orice sume disponibile aflate în conturile Împrumutatului vor fi folosite
cu prioritate pentru restituirea împrumuturilor şi a dobânzilor aferente
Sumele vor fi solicitate lunar de către Împrumutat numai în cazul în care
nu dispune de surse proprii de finanŃare

Legea aplicabilă
Limba contractului

Română
Română

Alte clauze

Contractul va fi valabil pe perioada în care Creditorul va deŃine pachetul
majoritar de acŃiuni al Împrumutatului

Contract de garanŃie reală mobiliară asupra stocurilor de marfă nr. 196 din 16 decembrie 2004 cu
Anexa 1 (situaŃia stocurilor la 15 decembrie 2004)
Act adiŃional nr. 37 din 18 februarie 2005 cu Anexa 1 (situaŃia stocurilor la 31 decembrie 2004)
PărŃi

Transgaz, în calitate de Creditor garantat (acŃionar majoritar al Garantului)
Resial S.A., în calitate Garant

Obiectul garanŃiei

Contract de garanŃie reală mobiliară asupra stocurilor de marfă şi produselor
finite existente în societate la data de 31 decembrie 2004 în sumă de
31.424.035.022 Lei vechi şi la data de 15 decembrie 2004 în sumă de
28.279.543.599 Lei vechi

Suma garantată

36.000.000.000 Lei vechi, dobânzi şi toate celelalte obligaŃii care derivă din
Contractul de împrumut nr. 7677 din 28 iulie 2004

ObligaŃiile garantate

ObligaŃiile Garantului care rezultă din Contractul de împrumut nr. 7677 din 28
iulie 2004
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Alte clauze
importante/ObservaŃii

-

-

7 noiembrie 2007

în cazul în care Garantul îşi respectă graficele de achitare a dobânzilor şi
sumelor împrumutate, acesta poate dispune de vânzarea stocurilor de
marfă cu condiŃia să garanteze cu creanŃe izvorâte din contracte pe care le
încheie cu diverşi parteneri
Garantul se obligă să nu constituie nici o garanŃie asupra stocurilor de
marfă şi mijloacelor finite care sunt garantate
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Anexa 20 – Contracte de credit
1. Contract de credit
PărŃi

Commercial Bank for the Gas Industry Gazprombank, în calitate de Creditor
Transgaz, în calitate de Împrumutat

Data Contractului

8 februarie 2001

Scopul împrumutului

FinanŃarea proiectelor de extindere a capacităŃii de tranzit a gazelor naturale
pe teritoriul României (construirea unei conducte de gaz şi a instalaŃiilor
aferente)

Co-finanŃare

Proiectele vor fi co-finanŃate de Emitent – cu suma de 41.300.000 USD din
totalul de 108.800.000 USD

Valoarea împrumutului

Suma maximă de 67.500.000 USD împărŃită în trei tranşe:
- Tranşa A – o sumă maximă de 32.300.000 USD
- Tranşa B – o sumă maximă de 8.900.000 USD

- Tranşa C – o sumă maximă de 26.300.000 USD
Rambursare

Termenele de rambursare se determină conform algoritmului precizat în
contract:

-

Tranşa A – 102 rate egale
Tranşa B – 96 rate egale
Tranşa C – 96 rate egale
Termenul final de rambursare este octombrie 2010.

Dobânda

LIBOR şi 2%/an

PenalităŃi

LIBOR pentru depozitele în USD (făcute pentru o sumă comparabilă cu cea
pentru care nu s-a făcut plata cu respectarea obligaŃiilor contractuale), plus
4%.
Transgaz nu datorează penalităŃi dacă întârzierile sunt cauzate exclusiv de
încălcarea de către OOO Gazexport a obligaŃiilor sale de a plăti tarifele de
tranzit USD conform Contractului de furnizare de gaze existent (nr.
643/00157629/210237 încheiat cu OOO Gazexport) şi Contractului de
furnizare de gaze nou (nr. 643/00157629/210203 încheiat cu OOO
Gazexport).

Comisioane

1,25% din valoarea împrumutului ca taxă de organizare, deductibilă pro-rata la
fiecare plată

GaranŃii

Cesiunea drepturilor în legatură cu Contractul de Transport de Gaze Existent
(nr. 2102-06 din 3 iunie 1987 încheiat cu Soyuzgazexport) şi Noul Contract de
Transport de Gaze (nr. 643/00157629/210247 încheiat cu OOO Gazexport).

Alte obligaŃii neobişnuite
sau importante

Împrumutatul acceptă că fondurile nu vor fi eliberate de Creditor decât dacă
veniturile totale din Contractul de furnizare de gaze existent şi Contractul de
furnizare de gaze nou (menŃionate mai sus) sunt egale sau mai mari cu 111%
din suma care se va elibera către Împrumutat.
Transgaz se obligă:
- să nu modifice, să nu renunŃe sau să nu pună capăt oricăror Documente ale

7 noiembrie 2007

Transgaz – Prospect Final - Anexe

TranzacŃiei fără acordul scris, în prealabil al Creditorului
- să nu constituie sau să nu permită constituirea oricăror sarcini sau privilegii
pe oricare dintre proprietăŃile sale, pe venituri sau pe alte bunuri, prezente
sau viitoare, aflate în legătură cu proiectul pentru care se acordă finanŃarea
- să nu schimbe natura sau scopul proiectului pentru care se acordă
finanŃarea sau să nu schimbe faza a-II-a şi a a-III-a a studiului de
fezabilitate în nici o manieră substanŃială

- să nu schimbe în mod substanŃial natura sau scopul activităŃii sale sau
operaŃiunilor sale

- să nu creeze vreo garanŃie cu privire la o datorie sau să facă vreun
împrumut sau să acorde avansuri care ar putea împiedica îndeplinirea de
către Transgaz a obligaŃiilor sale din acest contract, implementarea
proiectului pentru care se acordă finanŃarea sau a bugetului pentru
construcŃie

- PărŃile renunŃă la orice imunitate faŃă de orice jurisdicŃie, proces, sechestru
sau orice proceduri legale legate de obligaŃiile sale contractuale
Rapoarte & Notificări

Transgaz va furniza Creditorului, între altele:

- lunar rapoarte de implementare a proiectului până la îndeplinirea
proiectului pentru care s-a acordat finanŃarea sau până la data efectivă de
îndeplinire;

- situaŃii financiare;
Transgaz se obligă:
- să informeze prompt Creditorul în cazul în care face obiectul unei fuziuni,
consolidări, restructurări sau reorganizări sau în cazul unei schimbări sau
propuneri de schimbare a proiectului pentru care se acordă finanŃarea
- să informeze pe Creditor despre orice schimbare sau intenŃie de schimbare
în natură sau scopul Proiectului şi orice privatizare, fuziune, consolidare
sau reorganizare sau intenŃie de privatizare, fuziune, consolidare sau
reorganizare a Împrumutatului

- să notifice în scris Creditorul cu privire la orice caz de neexecutare actual
sau potenŃial
Clauze privind modificări
ale acŃionariatului
împrumutatului

Transgaz trebuie să-l informeze pe Creditor despre amendamente la actul său
constitutiv

Plata anticipată

Nu sunt prevăzute clauze contractuale.

Accelerarea plăŃilor

În situaŃia în care apare un caz de neexecutare, Creditorul poate solicita plata
anticipată a sumelor datorate în baza contractului printr-o notificare scrisă dată
cu 10 zile înainte. Cazuri de neexecutare includ, între altele (spre exemplu,
neplata la scadenŃă, neîndeplinirea obligaŃiilor contractuale după perioada de
graŃie), şi:

- neîndeplinirea, de către Emitent, a obligaŃiilor prevăzute în alte contracte:
(i) Contractul de furnizare de gaze existent (nr. 643/00157629/210237
încheiat cu OOO Gazexport) şi Contractul de furnizare de gaze nou (nr.
643/00157629/210203 încheiat cu OOO Gazexport) şi (ii) contractul de
transport de gaz existent (nr. 2102-06 din 3 iunie 1987 încheiat cu
Soyuzgazexport), contractul de transport de gaze nou nr.
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643/00157629/210247 încheiat cu OOO Gazexport, (iii) contractul de
cesiune, garanŃie şi amendare modificat si redeclarat, (iv) contractele
încheiate de Transgaz pentru vânzarea gazului natural achiziŃionat în baza
Contractului de furnizare de gaze nou, precum şi (v) contractele nr. 4TGDG/2001 şi 4TG-DG/2001 încheiate de Transgaz cu Distrigaz Sud;

- incorectitudinea sau acordarea unor declaraŃii şi garanŃii înşelătoare de
către Împrumutat în favoarea Creditorului la data la care au fost făcute;
- neplata în termen de 30 de zile de la scadenŃă a datoriei Împrumutatului
faŃă de o persoană juridică străină sau care îşi desfăşoară activitatea în
străinătate, dacă aceasta depăşeşte 10 milioane de Euro, sau plata anticipată
a acesteia datorită unui caz de neexecutare sau apariŃia unui caz de
neexecutare în orice document cu privire la datoria Transgaz;

- încetarea Documentelor TranzacŃiei (altfel decât prin ajungerea la termen
sau acordul scris şi prealabil al Creditorului) sau modificarea acestora fără
acordul scris şi prealabil al Creditorului sau faptul că nu mai produc efecte
juridice

- abandonarea de către Împrumutat a proiectului pentru care a fost acordată
facilitatea
- modificarea statutului sau a structurii capitalului Transgaz care în opinia
rezonabilă a Creditorului prejudiciază implementarea proiectului pentru
care a fost acordată facilitatea
- fuziunea, consolidarea, restructurarea sau reorganizarea Transgaz care în
opinia rezonabilă a Creditorului prejudiciază în mod substanŃial
implementarea proiectului pentru care a fost acordată facilitatea sau
abilitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaŃiile contractuale din
Documentele TranzacŃiei
- neaducerea la îndeplinire a unei decizii împotriva Transgaz în termen de 60
de zile de la pronunŃare
Clauze de confidenŃialitate

ObligaŃii de confidenŃialitate ale Transgaz – referitor la orice informaŃii puse
la dispoziŃie de către Creditor în legătura cu acest contract sau cu
Documentele TranzacŃiei, cu excepŃia anumitor dezvăluiri privind acele
informaŃii care au căzut în domeniul public sau au devenit disponibile
publicului, dezvăluirea informaŃiilor cerută de lege sau de orice autoritate de
reglementare sau care este necesară în orice procedură legală sau de audit,
dezvăluirea către consultanŃii legali.

InstanŃa competentă

Tribunalul Arbitral Stockholm, conform regulilor de arbitraj UNCITRAL

Legea aplicabilă
Limba contractului

Engleză
Limba engleză, rusă şi română (engleza prevalează)

ObservaŃii

Emitentul nu a informat, potrivit angajamentelor contractuale, Creditorul cu
privire la anumite modificări corporative sau contractarea de noi credite şi
stabilirea de noi garanŃii.
Emitentul a informat Creditorul cu privire la reorganizare, intenŃia de
promovare a Ofertei, modificarea acŃionariatului.
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2. Contract de credit
PărŃi

Commercial Bank for The Gas Industry Gazprombank în calitate de Creditor,
SNTGN Romgaz SA, în calitate de Împrumutat

Data contractului

24 noiembrie 1999

Scopul împrumutului

FinanŃarea proiectului de extindere a capacităŃii de tranzit a gazelor pe
teritoriul României (construcŃia unor secŃiuni de conducta de la Isaccea la
Cogealac) care se derulează conform Acordului dintre FederaŃia Rusă şi
Guvernul României din 25 octombrie 1996

Co-finanŃare

Proiectele vor fi co-finanŃate de Împrumutat – cu suma de 27.000.000 USD
din totalul de 76.600.000

Valoarea împrumutului

49.600.000 USD, în două tranşe:
- Suma A – de maximum 48.600.000 USD
- Suma B – de maximum 1.000.000 USD

Rambursare

115 rate
Termenele de rambursare se determină conform algoritmului precizat în
contract;
Emitentul nu poate să specifice care este exact termenul de rambursare
calculat conform prevederilor contractuale

Dobânda

- până la primul termen de rambursare: 6%/an – rata dobânzii calculată de la
plata efectuată de Creditor şi

- după primul termen de rambursare: 0.5% din suma facilităŃii care este
scadentă în ziua imediat următoare după precedentul termen de rambursare
PenalităŃi

8%/an
Transgaz nu datorează penalităŃi dacă aceastea sunt cauzate exclusiv de
încălcarea de către OOO Gazexport a obligaŃiilor sale de a plăti tarifele de
tranzit USD conform Contractului de transport de gaze existent şi Contractului
de transport de gaze nou;

Comisioane

Conform scrisorii cu privire la comisioane

GaranŃii

Cesiunea drepturilor în legătură cu Contractul de Transport de Gaze Existent
(nr. 2102-06 din 3 iunie 1987 încheiat cu Soyuzgazexport) şi Noul Contract de
Transport de Gaze (nr. 643/00157629/210247 din 24 septembrie 1999 încheiat
cu OOO Gazexport).

Alte obligaŃii neobişnuite
sau importante

Transgaz se obligă:

- să-l informeze prompt pe Creditor în cazul în care face obiectul unei
fuziuni, consolidări, restructurări sau reorganizării care din punct de vedere
al Creditorului are un caracter prejudiciabil pentru acesta în implementarea
Proiectului sau care afectează posibilitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini
oricare din obligaŃiile asumate în baza contractului sau care ar avea efecte
materiale adverse

- să-l informeze pe Creditor despre orice schimbare sau intenŃie de
schimbare în natură sau scopul Proiectului şi orice privatizare, fuziune,
consolidare sau reorganizare sau intenŃie de privatizare, fuziune,
consolidare sau reorganizare a Împrumutatului
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- să nu modifice, să nu renunŃe sau să nu pună capăt oricăror Documente ale
TranzacŃiei fără acordul scris, în prealabil al Creditorului

- să nu constituie sau să nu permită constituirea oricăror sarcini sau privilegii
pe oricare dintre proprietăŃile sale, pe venituri sau pe alte bunuri, prezente
sau viitoare, aflate în legătură cu proiectul pentru care se acordă finanŃarea
- să nu schimbe natura sau scopul proiectului pentru care se acordă
finanŃarea sau să nu schimbe faza I a studiului de fezabilitate în nici o
manieră substanŃială
- să nu schimbe în mod substanŃial natura sau scopul activităŃii sale sau
operaŃiunilor sale
- să nu creeze vreo garanŃie cu privire la datorie sau să facă vreun împrumut
sau să acorde avansuri care ar putea împiedica îndeplinirea de către
Transgaz a obligaŃiilor sale din acest contract, implementarea proiectul
pentru care se acordă finanŃarea sau a bugetului pentru construcŃie

- PărŃile renunŃă la orice imunitate faŃă de orice jurisdicŃie, proces, sechestru
sau orice proceduri legale legate de obligaŃiile sale contractuale
Rapoarte & Notificări

Transgaz va furniza Creditorului, între altele:

- lunar rapoarte de implementare a proiectului până la îndeplinirea
proiectului pentru care s-a acordat finanŃarea sau până la data efectivă de
îndeplinire;

- situaŃii financiare;
Transgaz va notifica în scris Creditorul cu privire la orice caz de neexecutare
actual sau potenŃial.
Clauze privind modificări
ale acŃionariatului
Împrumutatului

Transgaz se obligă să-l informeze pe Creditor despre amendamente la actul
său constitutiv

Plata anticipată

Nu sunt incluse clauze contractuale

Accelerarea plăŃilor

În situaŃia în care apare un caz de neexecutare, Creditorul poate solicita plata
anticipată a sumelor datorate în baza contractului printr-o notificare scrisă dată
cu 10 zile înainte. Cazuri de neexecutare includ, între altele (spre exemplu,
neplata la scadenŃă, neîndeplinirea obligaŃiilor contractuale dupa perioada de
graŃie), şi:

- neîndeplinirea, de către Emitent, a obligaŃiilor prevăzute în alte contracte:
(i) Contractul de furnizare de gaze (nr. 643/00157629/210237 încheiat cu
OOO Gazexport), (ii) contractul de transport de gaz existent (nr. 2102-06
din 3 iunie 1987 încheiat cu Soyuzgazexport), contractul de transport de
gaz nou nr. 643/00157629/210247 încheiat cu OOO Gazexport ), (iii)
contractul de cesiune, asigurare şi amendare, contractul nr. VG2/19992000 din 5 octombrie 1999 şi (iv) contractul care va modifica contractul de
transport de gaze existent;

- încălcarea, de către oricare dintre părŃi (mai puŃin Creditorul şi Furnizorul)
la Documentele TranzacŃiei, a vreuneia dintre obligaŃiile sale, iar această
încălcare nu este remediată într-un termen de 30 de zile de la această
încălcare;
- incorectitudinea sau acordarea unor declaraŃii şi garanŃii înşelătoare de
către Împrumutat Creditorului la data la care au fost făcute;
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- neplata în termen de 30 de zile de la scadenŃă a datoriei Împrumutatului
faŃă de o persoană juridică străină sau care îşî desfăşoară activitatea în
străinătate, dacă aceasta depăşeşte 10 milioane de Euro sau plata anticipată
a acesteia datorită unui caz de neexecutare sau apariŃia unui caz de
neexecutare în orice document cu privire la datoria Împrumutatului;

- încetarea Documentelor TranzacŃiei (altfel decât prin ajungerea la termen
sau acordul scris şi prealabil al Creditorului) sau modificarea acestora fără
acordul scris şi prealabil al Creditorului sau faptul că nu mai produc efecte
juridice;

- abandonarea proiectului pentru care a fost acordată facilitatea
Împrumutatului;

- modificarea statutului sau a structurii capitalului Împrumutatului care în
opinia rezonabilă a Creditorului prejudiciază implementarea proiectului
pentru care a fost acordată facilitatea;

- fuziunea, consolidarea, restructurarea sau reorganizarea Împrumutatului
care în opinia rezonabilă a Creditorului prejudiciază în mod substanŃial
implementarea proiectului pentru care a fost acordata facilitatea sau
abilitatea Imprumutatului de a-si indeplini obligatiile contractuale din
Documentele Tranzactiei;
- neaducerea la îndeplinire a unei decizii împotriva Transgaz în termen de 60
de zile de la pronunŃare
Clauze de confidenŃialitate

ObligaŃii de confidenŃialitate ale Transgaz – referitor la orice informaŃii puse
la dispoziŃie de către Creditor în legătură cu acest contract sau cu
Documentele TranzacŃiei, cu excepŃia anumitor dezvăluiri privind acele
informaŃii care au căzut în domeniul public sau au devenit disponibile
publicului, dezvăluirea informaŃiilor cerută de lege sau de orice autoritate de
reglementare sau care este necesară în orice procedură legală sau de audit,
dezvăluirea către consultanŃii legali

InstanŃa competentă

Tribunalul Arbitral Stockholm, conform regulilor de arbitraj UNCITRAL

Legea aplicabilă
Limba contractului

Engleză
Engleză

ObservaŃii

În conformitate cu Protocolul din 13 iunie 2000, drepturile şi obligaŃiile
SNTGN Romgaz decurgând din acest contract au fost transferate către
Transgaz; în vederea confirmării acestui transfer conform dreptului englez,
Creditorul şi Transgaz au încheiat la 9 august 2000 un document („Deed of
Assumption”).
Emitentul nu a informat, potrivit angajamentelor contractuale, Creditorul cu
privire la anumite modificări corporative sau contractarea de noi credite şi
stabilirea de noi garanŃii. Emitentul a informat Creditorul cu privire la
reorganizare, intenŃia de promovare a Ofertei, modificarea acŃionariatului.

3. Contract de acordare a unei facilităŃi de credit nr. 5183 (CondiŃii generale şi CondiŃii speciale)
PărŃi

ABN AMRO BANK, în calitate de Creditor
Transgaz, în calitate de Împrumutat

Data contractului

14 decembrie 2005
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Scopul împrumutului

FinanŃarea achiziŃiei de bunuri de import de către Transgaz

Co-finanŃare

N/A

Valoarea împrumutului

Suma maximă de 6.436.919,95 Euro

Termen de rambursare

30 septembrie 2010, în rate trimestriale egale, începând cu 31 decembrie 2006
Perioda de tragere – maximum până la 31 iulie 2006

Dobânda

Până la 31 iulie 2006:
(i) la sumele denominate în Euroa.1 EURIBOR la o lună plus marja de 0,95 % /an, în cazul în care raportul
dintre datorii totale şi EDBITA nu depăşeşte 3, sau
a.2 EURIBOR la o lună plus marja de 1,50 % / an - în cazul în care raportul
dintre datorii totale şi EDBITA depăşeşte 3
(ii) la sumele denominate în lei: costul fondurilor plus o marjă de 2%/an
După 31 iulie 2006
(i) la sumele denominate în Euro:
a.1 EURIBOR la 3 luni plus marja de 0,95 % /an, în cazul în care raportul
dintre datorii totale şi EDBITA nu depăşeşte 3, sau
a.2 EURIBOR la 3 luni plus marja de 1,50 % / an - în cazul în care raportul
dintre datorii totale şi EDBITA depăşeşte 3
(ii) la sumele denominate în lei: costul fondurilor plus o marjă de 2%/an

PenalităŃi

Dobânda majorată– nerambursarea sau neplata la scadenŃă a oricărei sume din
documentele de finanŃare atrage aplicarea unor marje penalizatoare de
6.5%/an la sumele în valută şi de 40%/an la sumele în Lei peste rata dobânzii

Comisioane

- comision de acordare a facilităŃii de 0,50 % din suma maximă a facilităŃii;
- comision de administrare a facilităŃii de 0,15 % din suma maximă a
facilităŃii;

- comision de neutilizare de 0,50 % pe an;
- comision de rambursare anticipată;
- costuri şi cheltuieli efectuate de Creditor în legatură cu documentele de
finanŃare.
GaranŃii

GaranŃie reală mobiliară asupra tuturor creanŃelor sau altor datorii scadente
sau care pot fi datorate în orice moment Împrumutatului, aferente unor
contracte sau născute în orice mod care pot fi cerute debitorilor cedaŃi
Distrigaz Nord S.A., SNGN Romgaz., Petrom S.A. şi Petrom Gas S.R.L.,
precum şi a sumelor din conturile bancare încasate în baza acestor creanŃe şi
produsele legate de aceste creanŃe şi sume din conturi.

Alte obligaŃii neobişnuite
sau importante

- Emitentul are obligaŃia să deruleze prin conturile bancare deschise la
Creditor o parte din cifra sa de afaceri egală cu suma maximă a
împrumutului;

- Creditorul e autorizat să compenseze orice sumă exigibilă datorată de
Transgaz cu fondurile disponibile în orice cont curent sau de depozit;
- Transgaz nu poate cesiona sau transmite niciun drept sau obligaŃie
rezultând din documentele de finanŃare, fără acordul prealabil scris al
Creditorului.
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Rapoarte & notificări

Împrumutatul se obligă între altele:
- să prezinte Creditorului informaŃii financiare (cum ar fi situaŃiile financiare
anuale auditate);

- să notifice Creditorul cu privire la contractarea de angajamente purtătoare
de dobândă (inclusiv, dar fără a se limita la credite bancare) în termen de 5
zile de la data semnării;

- să notifice în scris Creditorul cu privire la orice împrejurare de natura
economică sau juridică care modifică starea de drept sau de fapt existentă
la data semnării, inclusiv orice propunere de modificare a actului
constitutiv al Împrumutatului, orice modificare a obiectului sau naturii
activităŃii comerciale desfăşurate, dacă sunt iniŃiate împotriva sa sau sunt
iminente orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale şi orice caz
de neîndeplinire.
Clauze privind modificări
ale acŃionariatului
Împrumutatului

Împrumutatul se obligă să notifice Creditorul în scris cu privire la orice
propunere de modificare în orice mod, direct sau indirect, a structurii
acŃionariatului, în special în privinŃa acŃionarului majoritar al Împrumutatului,
Ministerul Economiei şi FinanŃelor, în sensul că acesta îşi reduce cota de
participare la capitalul social al Împrumutatului sub 51% sau de divizare,
fuziune sau altă procedură de restructurare organizatorică, iniŃierea unei
proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la
capitalul social al altor societăŃi comerciale (indiferent dacă o astfel de
participare se realizează printr-o singură operaŃiune sau prin operaŃiuni
concomitente sau succesive).

Plata anticipată

- cu acordul Creditorului, facilitatea va putea fi rambursată şi înaintea
termenelor convenite, în tranşe de minimum 100.000 Euro fiecare şi numai
la oricare din termenele menŃionate în scadenŃar; posibilă cu plata unui
comision;
- la apariŃia unui caz de neîndeplinire, sau în cazul în care nu este remediat
satisfăcător un caz de neîndeplinire, Creditorul poate, printr-o notificare
scrisă, să declare plata anticipată a sumelor utilizate din facilitate şi a
oricăror altor sume datorate de client în baza documentelor de finanŃare;

Accelerarea plăŃilor

- cazurile de neîndeplinire includ, în plus faŃă de cele obişnuite (cum ar fi
neplata la scadenŃă sau încalcarea obligaŃiilor din documentele de
finanŃare), şi următoarele situaŃii:
o neplata la scadenŃă de către Transgaz a obligaŃiilor financiare faŃă de
terŃi sau cazul în care această obligaŃie devine plătibilă sau poate deveni
plătibilă înainte de scadenŃă;
o Creditorul nu este de acord cu (i) propunerea de modificare a actului
constitutiv sau de modificare în orice mod, direct sau indirect, a
structurii acŃionariatului, în special în privinŃa acŃionarului majoritar al
Împrumutatului, Ministerul Economiei şi FinanŃelor, în sensul că acesta
îşi reduce cota de participare la capitalul social al Transgaz sub 51%
sau de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare
organizatorică, iniŃierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare
sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societăŃi sau cu
(ii) modificarea obiectului sau naturii activităŃii comerciale desfăşurate;
o apariŃia unui eveniment care în opinia Creditorului poate avea un efect
negativ important asupra situaŃiei financiare, de afaceri, activelor sau
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o
o

Anularea creditului

activităŃii Transgaz sau capacităŃii acestuia de a-şi îndeplini în mod
corespunzător obligaŃiile conform documentelor de finanŃare;
încetarea aplicabilităŃii din orice motiv a Acordului de concesiune;
în cazul apariŃiei unui caz de forŃă majoră ale cărui efecte durează mai
mult de 15 zile, Creditorul poate să aleagă să declare facilitatea
scadentă anticipat.

- în cazul apariŃiei unui caz de neexecutare, printr-o notificare scrisă adresată
către Transgaz;
- dacă Creditorul aduce la cunoştinŃă Transgaz că menŃinerea sau producerea
de efecte a obligaŃiilor sale a devenit sau va deveni ilegală sau
necorespunzătoare legii sau cerinŃelor autorităŃilor, contractul va fi anulat şi
Transgaz va plăti imediat/la data specificată de Creditor toate sumele
datorate.

Clauze de confidenŃialitate

Nu sunt prevăzute

InstanŃa competentă

InstanŃele competente din Bucureşti (locul încheierii contractului)

Legea aplicabilă
Limba contractului

Română
Română

ObservaŃii

Transgaz nu a informat/notificat, potrivit angajamentelor contractuale,
Creditorul cu privire la anumite modificări corporative şi încheierea altor
contracte de credit.
În data de 31 iulie 2007, Emitentul a notificat Creditorul cu privire la
reorganizare, promovarea Ofertei.

4. Linie de credit
PărŃi

EFIBANCA S.p.A., în calitate de Creditor
Transgaz, în calitate de Împrumutat

Data contractului

30 iunie 2003 (data semnării); 15 septembrie 2003 (data intrării în vigoare)

Scopul împrumutului

Exclusiv pentru finanŃarea plăŃii în proporŃie de maximum 85% a achiziŃiei de
armături din Italia conform contractului nr. 261/76 încheiat cu Tyco Valves &
Controls Italia SRL

Co-finanŃare

Transgaz va finanŃa 15% din preŃul Contractului nr. 261/76 încheiat cu Tyco
Valves & Controls Italia SRL din resursele sale.

Valoarea împrumutului

3.106.007,10 Euro

Termen de rambursare

10 rate egale semi-anuale
14 mai 2009 – termenul maxim de rambursare

Dobânda

4,38% /an (fixă pe toata durata contractului)

PenalităŃi

În caz de neplată la scadenŃă a principalului sau dobânzii se calculează o rată
majorată care va fi cea mai mare dintre (i) 3%/an peste rata dobânzii şi (ii)
3%/an peste EURIBOR pentru rata oferită la depozite în Euro de sume
similare; dacă o asemnea rată nu este disponibilă, Transgaz va plăti orice alt
cost rezonabil al finanŃării la care se adaugă 3%.
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Comisioane

Comision de administrare - 10.550 Euro (inŃial 9.350 Euro)
Comision de facilitare – calculat ca diferenŃă între marja şi suma acordată de
SIMEST
Comision de management - 1%
Comision de angajament – 0,35%/an

GaranŃii

Asigurare SACE (the Italian Export-Credit Insurance Agency)

Alte obligaŃii neobişnuite
sau importante

Transgaz renunŃă la orice imunitate conferită de lege cu privire la sine şi la
activele sale, în măsura în care legea permite.
Transgaz nu va avea şi nu va crea pe întreaga durată a contractului nicio
ipotecă, garanŃie sau orice altă sarcină asupra activelor sau veniturilor sale
prezente sau viitoare care să aibă rang prioritar faŃă de obligaŃiile Transgaz
rezultând din acest contract (cu excepŃia celor rezultând din legislaŃia
insolvenŃei sau altă legislaŃie de aplicare generală).
Transgaz declară şi garantează că nu a apărut niciun caz de neîndeplinire cu
privire la niciun contract, obligaŃie sau instrument legat de o datorie externă la
care Transgaz este parte sau este legat, ori prin care veniturile sau activele sale
sunt legate.

Rapoarte & notificări

Transgaz:

- va furniza Creditorului, între altele, copii după situaŃiile sale financiare
anuale;
- va informa prompt Creditorul printr-o opinie legală cu privire la apariŃia
unor modificări în legislaŃia din România care ar putea afecta validitatea
sau punerea în executare a contractului sau obligaŃiile care rezultă din
acesta.
Clauze privind modificări
ale acŃionariatului
Împrumutatului

Nu sunt prevăzute.

Plata anticipată

Nu poate fi făcută o plată anticipată, în totalitate sau parŃială, fără acordul
expres comunicat în scris de către Creditor, de SIMEST (the Italian Financial
Institution for the development and promotion of Italian business abroad),
SACE (the Italian Export-Credit Insurance Agency), la cererea motivată a
Transgaz care va fi făcută cu cel puŃin 1 lună înainte de plata anticipată
propusă şi după expirarea perioadei de utilizare.
În cazul în care:

Accelerarea plăŃilor

- apare o modificare în legislaŃia aplicabilă sau o situaŃie care afectează
negativ pieŃele financiare internaŃionale sau dacă se modifică contractul de
garanŃie cu SACE (the Italian Export-Credit Insurance Agency) sau
Contractul SIMEST cu privire la rata dobânzii într-un mod care să afecteze
negativ acordarea finanŃării;

- apare un caz de neexecutare care nu este remediat în termen de 3 zile de la
suspendarea plăŃii.
Cazurile de neexecutare includ, între altele, şi:

- neîndeplinirea obligaŃiilor dintr-un alt contract de credit încheiat de către
Transgaz cu Creditorul sau situaŃia în care este declarat un caz de
neexecutare într-un asemenea contract;

- neplata la scadenŃă a oricărei datorii prezente sau viitoare sau declararea
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unui caz de neexecutare în orice contract de credit sau financiar;
- modificarea sau executarea Contractului nr. 261/76 din 8 ianuarie 2003
încheiat cu Tyco Valves & Controls Italia SRL în alte condiŃii decât cele
prevăzute în contract, fără acordul prealabil scris al Creditorului.
Anularea creditului

Nu sunt prevăzute clauze

Clauze de confidenŃialitate

Nu sunt prevăzute clauze

InstanŃa competentă

Tribunalul arbitral conform regulilor de arbitraj UNCITRAL

Legea aplicabilă
Limba contractului

Italiană
Engleză

5. Linie de credit
(modificat prin: (i) primul Act AdiŃional din 3 noiembrie 2004; (ii) al doilea Act AdiŃional din 15 decembrie
2004; (iii) al treilea Act AdiŃional din 7 februarie 2005)
PărŃi

Efibanca S.p.A., în calitate de Creditor
Transgaz, în calitate de Împrumutat

Data contractului

23 septembrie 2004 (data semnării); 15 aprilie 2005 (data intrării în vigoare)

Scopul împrumutului

Exclusiv pentru finanŃarea plăŃii în proporŃie de maximum 85% a achiziŃiei
diferitelor tipuri de valve şi serviciile în legătură cu acestea din Italia, conform
Actului AdiŃional nr. 2/2 iulie 2004 la Contractul nr. 261/76 din 8 ianuarie
2003 încheiat cu Tyco Valves & Controls Italia SRL („Act adiŃional la
contractul de achiziŃie”).

Co-finanŃare

Transgaz va finanŃa 15% din preŃul Actului adiŃional la contractul de achiziŃie
din resursele proprii.

Valoarea împrumutului

3.187.500 Euro

Termen de rambursare

10 rate egale semi-anuale
25 octombrie 2010 (termenul maxim de rambursare)

Dobânda

3,87%/an

PenalităŃi

În caz de neplată la scadenŃă a principalului sau dobânzii se calculeaza o rată
majorată care va fi cea mai mare dintre (i) 3%/an peste rata dobânzii şi (ii)
3%/an peste EURIBOR pentru rata oferită la depozite în Euro de sume
similare; dacă o asemenea rată nu este disponibilă din orice motiv, Transgaz
va plăti orice alt cost rezonabil al finanŃării, la care se adaugă 3%.

Comisioane

Euro 9.720 - Comision de administrare
Comision de facilitare – calculat ca diferenŃa dintre marja şi suma acordată de
SIMEST (the Italian Financial Institution for the development and promotion
of Italian business abroad)
1% – comision de management
0,35%/an – comision de angajament

GaranŃii

PoliŃa de asigurare SACE (the Italian Export-Credit Insurance Agency) prin
care se asigură obligaŃiile de plată asumate de împrumutat.

Alte obligaŃii financiare

Transgaz renunŃă la orice imunitate conferită de lege cu privire la sine şi la
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neobişnuite sau importante

activele sale, în măsura în care legea permite.
Transgaz nu va avea şi nu va crea pe întreaga durată a contractului nicio
ipotecă, garanŃie sau orice altă sarcină asupra activelor sau veniturilor sale
prezente sau viitoare care să aibă rang prioritar faŃă de obligaŃiile Transgaz
rezultând din acest contract (cu excepŃia celor rezultând din legislaŃia
insolvenŃei sau altă legislaŃie de aplicare generală).
Transgaz declară şi garantează că nu a apărut niciun caz de neîndeplinire cu
privire la niciun contract, obligaŃie sau instrument legat de o datorie externă la
care Transgaz este parte sau este legat ori prin care veniturile sau activele sale
sunt legate.

Rapoarte & notificări

Transgaz trebuie să notifice imediat Creditorului plata sumei reprezentând
15% din preŃul Actului adiŃional la contractul de achiziŃie din resursele proprii
Transgaz:

- va furniza Creditorului, între altele, copii după situaŃiile sale financiare
anuale;

- va informa prompt Creditorul printr-o opinie legală cu privire la apariŃia
unor modificări în legislaŃia din România care ar putea afecta validitatea
sau punerea în executare a contractului sau obligaŃiile care rezultă din
acesta;
- va notifica Creditorul în cazul în care are cunoştinŃă de un caz de
neexecutare.
Clauze privind modificări
ale acŃionariatului
Împrumutatului

Nu sunt prevăzute clauze.

Plata anticipată

Nu poate fi făcută o plată anticipată, în totalitate sau parŃială, fără acordul
expres comunicat în scris de către Creditor, de SIMEST (the Italian Financial
Institution for the development and promotion of Italian business abroad),
SACE (the Italian Export-Credit Insurance Agency) la cererea motivată a
Transgaz care va fi făcută cu cel puŃin 1 lună înainte de plata anticipată
propusă şi după expirarea prioadei de utilizare.
În cazul în care:

Accelerarea plăŃilor

- apare o modificare în legislaŃia aplicabilă sau o situaŃie care afectează
negativ pieŃele financiare internaŃionale sau dacă se modifică contractul de
garanŃie încheiat cu SACE (the Italian Financial Institution for the
development and promotion of Italian business abroad) sau contractul
SIMEST cu privire la rata dobânzii într-un mod care să afecteze negativ
acordarea finanŃării
- apare un caz de neexecutare care nu este remediat în termen de 3 zile de la
suspendarea plăŃii.
Cazurile de neexecutare includ, între altele, şi:

- neîndeplinirea obligaŃiilor dintr-un alt contract de credit încheiat de către
Transgaz cu Creditorul sau situaŃia în care este declarat un caz de
neexecutare într-un asemenea contract
- neplata la scadenŃă a oricărei datorii prezente sau viitoare, sau declararea
unui caz de neexecutare în orice contract de credit sau financiar
Anularea creditului
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Clauze de confidenŃialitate

Nu sunt prevăzute clauze

InstanŃa competentă

Tribunalul arbitral conform regulilor de arbitraj UNCITRAL

Legea aplicabilă
Limba contractului

Italiană
Engleză

ObservaŃii

Creditul va fi asigurat de SACE împotriva riscurilor, asigurarea şi dobânda
fiind de nu mai puŃin de 95% pentru riscuri politice şi comerciale, şi de 90%
pentru riscurile de credit.

6. Linie de credit
(modificat prin Act AdiŃional la linia de credit din 31 martie 2005)
PărŃi

Efibanca S.p.A., în calitate de Creditor
Transgaz, în calitate de Împrumutat

Data contractului

21 ianuarie 2005 (data semnării); 6 mai 2005 (data intrării în vigoare)

Scopul împrumutului

Exclusiv finanŃarea plăŃii de către Împrumutat către exportator a 79,07% din
valoarea contractului de furnizare de servicii nr. 9588/20 septembrie 2004 cu
Ghezzi Ugo s.p.A şi având ca obiect furnizarea de Ńeavă („Contractul de
achiziŃie”)

Co-finanŃare

Transgaz va asigura plata a 20,93% din preŃul Contractului de achiziŃie din
resurse proprii.

Valoarea împrumutului

2.127.720 Euro

Termen de rambursare

10 rate egale semi-anuale
18 mai 2010 (termen maxim de rambursare)

Dobânda

3,60%/an

PenalităŃi

În caz de neplată la scadenŃă a principalului sau dobânzii se calculează o rată
majorată care va fi cea mai mare dintre (i) 3%/an peste rata dobânzii şi (ii)
3%/an peste EURIBOR pentru rata oferită la depozite în Euro de sume
similare; dacă o asemenea rată nu este disponibilă din orice motiv, Transgaz
va plăti orice alt cost rezonabil al finanŃării la care se adaugă 3%.

Comisioane

Comision de administrare – 6.630 Euro
Comision de facilitate – calculat ca diferenŃa între marja şi suma acordată de
SIMEST (the Italian Financial Institution for the development and promotion
of Italian business abroad)
Comision de management – 1%
Comision de angajament – 0,35%/an

GaranŃii

PoliŃa de asigurare SACE (the Italian Export-Credit Insurance Agency) prin
care se asigură obligaŃiile de plată asumate de Împrumutat

Alte obligaŃii financiare
neobişnuite sau importante

Transgaz renunŃă la orice imunitate conferită de lege cu privire la sine şi la
activele sale, în măsura în care legea permite.
Transgaz nu va avea şi nu va crea pe întreaga durată a contractului nicio
ipotecă, garanŃie sau orice altă sarcină asupra activelor sau veniturilor sale
prezente sau viitoare care sa aibă rang prioritar faŃă de obligaŃiile Transgaz
rezultând din acest contract (cu excepŃia celor rezultând din legislaŃia
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insolvenŃei sau altă legislaŃie de aplicare generală).
Transgaz declară şi garantează că nu a apărut niciun caz de neîndeplinire cu
privire la niciun contract, obligaŃie sau instrument legat de o datorie externă la
care Transgaz este parte sau este legat, ori prin care veniturile sau activele sale
sunt legate.
Rapoarte & notificări

Transgaz:

- va furniza Creditorului, între altele, copii după situaŃiile sale financiare
anuale;
- va informa prompt Creditorul printr-o opinie legală cu privire la apariŃia
unor modificări în legislaŃia din România care ar putea afecta validitatea
sau punerea în executare a contractului sau obligaŃiile care rezultă din
acesta;

- va notifica Creditorul în cazul în care are cunostinŃă de un caz de
neexecutare.
Clauze privind modificări
ale acŃionariatului
Împrumutatului

Nu sunt prevăzute clauze.

Plata anticipată

Nu poate fi făcută o plată anticipată, în totalitate sau parŃială, fără acordul
expres comunicat în scris de către Creditor, de SIMEST – (the Italian
Financial Institution for the development and promotion of Italian business
abroad, SACE (the Italian Export-Credit Insurance Agency) la cererea
motivată a Transgaz care va fi făcută cu cel puŃin 1 lună înainte de plata
anticipată propusă şi după expirarea prioadei de utilizare.
În cazul în care:
- apare o modificare în legislaŃia aplicabilă sau o situaŃie care afectează
negativ pieŃele financiare internaŃionale sau dacă se modifică contractul de
garanŃie cu SACE (the Italian Export-Credit Insurance Agency) sau
Contractului cu privire la rata dobânzii încheiat de SIMEST într-un mod
care să afecteze negativ acordarea finanŃării;
- apare un caz de neexecutare care nu este remediat în termen de 3 zile de la
suspendarea plăŃii.
Cazurile de neexecutare includ, între altele, şi neîndeplinirea obligaŃiilor dintrun alt contract de credit încheiat de către Transgaz cu Creditorul sau situaŃia în
care este declarat un caz de neexecutare într-un asemenea contract
- neplata la scadenŃă a oricărei datorii prezente sau viitoare sau declararea
unui caz de neexecutare în orice contract de credit sau financiar

Accelerarea plăŃilor

- modificarea sau executarea Contractului de achiziŃie în alte condiŃii decât
cele prevăzute în contract, fără acordul prealabil scris al Creditorului
Anularea creditului

Nu sunt prevăzute clauze.

Clauze de confidenŃialitate

Nu sunt prevăzute clauze.

InstanŃa competentă

Tribunalul arbitral conform regulilor de arbitraj UNCITRAL

Legea aplicabilă
Limba contractului

Italiană
Engleză
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7. Contract de facilitate de credit pe termen mediu nr. 0077
(modificat prin act adiŃional nr. 1/19 iulie 2006)
PărŃi

RAIFFEISEN BANK S.A., în calitate de Creditor
Transgaz, în calitate de Împrumutat

Data contractului

3 septembrie 2005

Scopul împrumutului

FinanŃarea achiziŃionării echipamentului şi plăŃii cheltuielilor de instalare şi
punere în funcŃiune a echipamentului specific pentru modernizarea staŃiei de
măsurare gaze de la Isaccea II-import de la compania Daniel Europe ltd.
conform contractului de furnizare nr. 446003/24 iunie 2005.

Co-finanŃare

Din totalul valorii de achiziŃie a echipamentului Transgaz va suporta din surse
proprii cel puŃin 25%.

Valoarea împrumutului

1.142.467,50 Euro

Termen de rambursare

Perioada de valabilitate a creditului – până la 31 septembrie 2006. Rate
trimestriale egale, în conformitate cu graficul de rambursare, data scadenŃei
pentru ultima rată fiind 31 iulie 2008.

Dobânda

FluctuanŃa, la o rată anuală egală EURIBOR la 1 lună plus o marjă de 2%;
orice schimbare a ratei de bază se aplică din momentul afişării la sediul
Creditorului fără nicio altă formalitate.

PenalităŃi

Rata dobânzii penalizatoare aşa cum este percepută de Creditor la momentul
respectiv (al neplăŃii oricărei sume la scadenŃă).

Comisioane

Comision de acordare a facilităŃii – 0,5 % din suma facilităŃii
Comision de revizie a facilităŃii – 0,1% din porŃiunea utilizată şi nerambursată
înca din suma facilităŃii
Comision de angajament al facilităŃii – 0,1% calculat zilnic la soldul neutilizat
al facilităŃii pe perioada de valabilitate a facilităŃii

GaranŃii

Contract de gaj asupra disponibilităŃilor din conturi nr. 0077/GC/03
septembrie 2005 - asupra conturilor deschise de Transgaz la Creditor
Contract de cesiune de creanŃe nr. 0077/CC/03 septembrie 2005 – cesiune cu
titlu de garanŃie a creanŃelor prezente şi viitoare avute de Transgaz asupra
terŃilor debitori acceptaŃi de Creditor (cum ar fi: Distrigaz Sud S.A., Distrigaz
Nord S.A., Petrom S.A.); valoarea nominală a creanŃelor cedate cu titlu de
garanŃie va trebui să acopere lunar în raport de cel puŃin 120/100 valoarea
părŃii utilizate şi nerambursate încă din suma facilităŃii
Bilet la ordin emis în favoarea băncii pentru suma facilităŃii, fără protest
(Creditorul este autorizat să prezinte la plată biletul la ordin când va considera
necesar)

Alte obligaŃii neobişnuite
sau importante

Creditorul este autorizat să debiteze imediat şi automat oricare dintre conturile
Transgaz deschise la acesta cu sumele datorate la scadenŃă, fără notificare
prealabilă sau vreo altă acŃiune judiciară.
Transgaz se obligă să asigure în conturile curente orice sume sunt necesare
pentru plata datoriilor sale către Creditor rezultând din documentele de
finanŃare sau în legatură cu acestea.
Transgaz va suporta creşterea costurilor Creditorului în urma unor schimbări
apărute în legislaŃia actuală.
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ForŃa majoră nu exonerează de răspundere părŃile; pe durata forŃei majore se
va suspenda executarea obligaŃiilor părŃii care invocă forŃa majoră.
Rapoarte & notificări

Transgaz trebuie să notifice în scris Creditorul cu privire la orice împrejurare
de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar putea modifica starea de
drept sau de fapt existentă la momentul semnării contractului imediat după
apariŃia acesteia, inclusiv:

- orice modificare a obiectului sau naturii activităŃilor comerciale
desfăşurate;
- orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale iniŃiate sau iminente
împotriva Transgaz;

- orice caz de neîndeplinire sau culpă;
- Transgaz trebuie să pună la dispoziŃia Creditorului orice informaŃii
solicitate în legătură cu activitatea sau situaŃia financiară, comercială sau
de altă natură.
Clauze privind modificări
ale acŃionariatului
Împrumutatului

Transgaz se obligă să notifice Creditorul în scris, imediat după apariŃia
acesteia, cu privire la orice propunere de modificare a actului constitutiv sau
de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare organizatorică,
iniŃierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau
participarea la capitalul social al altor societăŃi comerciale.

Plata anticipată
Accelerarea plăŃilor

Nu sunt prevăzute clauze.
Creditorul poate decide accelerarea scadenŃei, transmiŃând o notificare scrisă
către Transgaz, dacă apare un caz de neîndeplinire sau culpă care constă, între
altele, în:

- oricare din garanŃiile constituite devine în opinia rezonabilă a Creditorului
nesatisfăcătoare pentru a acoperi tragerile şi/sau sumele datorate sau care ar
putea fi datorate sau încetează să existe;

- obligaŃie financiară a Transgaz faŃă de terŃi (societăŃi bancare, de leasing
sau alte instituŃii financiare) nu este plătită la scadenŃă sau devine plătibilă
sau poate deveni plătibilă înainte de scadenŃă;

- Transgaz începe negocieri cu terŃii creditori (societăŃi bancare, de leasing
sau alte instituŃii financiare) în scopul reeşalonării unor obligaŃii financiare
care ar putea afecta negativ capacitatea Transgaz de a-şi îndeplini
obligaŃiile asumate în documentele de finanŃare;
- Transgaz a ipotecat, gajat sau grevat de sarcini în orice alt mod, a dispus de
un bun asupra căruia a constituit o garanŃie în favoarea Creditorului, fără
acordul prealabil al acestuia;

- un drept al Creditorului încetează să mai fie în vigoare sau devine lipsit de
valabilitate şi aplicabilitate sau este contestat;

- apare un eveniment politic, social sau de altă natură care, în opinia
rezonabilă a Creditorului, poate afecta semnificativ în mod negativ situaŃia
financiară, de afaceri, activele sau activitatea Transgaz sau capacitatea
acestuia de a-şi îndeplini obligaŃiile contractuale, inclusiv modificarea,
revocarea, suspendarea, expirarea oricărui/oricărei autorizaŃii, licenŃe,
termen de depunere, înregistrări sau a altor condiŃii care fac posibilă
îndeplinirea obligaŃiilor contractuale.
Anularea creditului
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neutilizată este anulată, din acest moment obligaŃiile Creditorului încetând în
totalitate.
Clauze de confidenŃialitate

ObligaŃia părŃilor de a respecta confidenŃialitatea informaŃiilor din contract,
indiferent de suportul acestora, cu excepŃia cazului în care informaŃiile sunt
solicitate şi comunicate unei autorităŃi publice şi/sau terŃilor potrivit
prevederilor legale.

InstanŃa competentă

InstanŃele competente din Bucureşti (locul încheierii contractului)

Legea aplicabilă
Limba contractului

Română
Română

ObservaŃii

Emitentul:
- nu a informat, potrivit angajamentelor contractuale, Creditorul cu privire la
anumite modificări corporative;

- nu a solicitat acordul prealabil al Creditorului în vederea constituirii de
garanŃii;
- în 31 iulie, a notificat Creditorul cu privire la reorganizare, promovarea
Ofertei, respectiv a solicitat şi obŃinut aprobarea Creditorului în vederea
dezvăluirii în prospect a informaŃiilor legate de acest contract.
Contractul include: Anexa 1 – Interpretări; Anexa 2 – Cazuri de neîndeplinire
sau culpă; Anexa 3 – Alte prevederi speciale; Anexa 4 – Graficul de
rambursare.

8. Acord de împrumut subsidiar
PărŃi

Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BIRD), în calitate de
Creditor
Transgaz în calitate de subîmprumutat la împrumutul acordat României şi
Ministerul FinanŃelor Publice (MFP) (în prezent Ministerul Economiei şi
FinanŃelor) în calitate de reprezentant al statului român

Data contractului

2 octombrie 2001

Scopul împrumutului

Ministerul FinanŃelor Publice acordă Împrumutatului un împrumut subsidiar la
Acordul de Împrumut nr. 3723 RO între România şi Banca InternaŃională
pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare semnat la 1 iunie 1994 pentru finanŃarea
plăŃii bunurilor şi/sau serviciilor necesare realizării părŃii C a Proiectului de
reabilitare a sectorului petrolier din România.

Co-finanŃare

N/A

Valoarea împrumutului

7.768.009,55 USD (valoarea iniŃială); 6.933.684 USD (valoarea ajustată)

Termen de rambursare

Rate semestriale – data ultimei scadenŃe fiind 20 aprilie 2014

Dobânda

Trangaz va plăti MFP dobânda calculată în Acordul de Împrumut nr. 3723 RO
între România şi BIRD semnat la 1 iunie 1994 comunicată de BIRD şi
repartizată de MFP asupra sumelor trase şi nerambursate plus o cotă de 10%
din suma dobânzii plătibile.

PenalităŃi

Penalitate egală cu cea prevăzută pentru neplata obligaŃiilor la bugetul de stat,
conform legislaŃiei în vigoare, aplicată valorii obligaŃiilor de plată neachitate
la termen.
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Comisioane

Comision de aranjament conform Acordului de Împrumut nr. 3723 RO între
România şi BIRD semnat la 1 iunie 1994, comunicat de BIRD şi repartizat de
MFP – 0.75%/an asupra sumelor netrase.
În cazul achitării obligaŃiilor de plată în Lei, Transgaz va achita echivalentul
în Lei al sumelor în valută majorat cu o cota de 5% care să acopere fluctuaŃia
cursului valutar dintre data scadenŃei Transgaz la MFP şi data scadenŃei la
extern.

GaranŃii

Fond de garanŃie într-un cont de depozit purtător de dobândă care îşi va înceta
activitatea la data încheierii contractului de ipotecă, alternativ cu încheierea
unui contract de ipotecă asupra tuturor bunurilor sale imobile (în prezent fiind
constituit doar fondul de garanŃie)

Alte obligaŃii neobişnuite
sau importante

MFP este îndreptăŃit să suspende finanŃarea Transgaz din sumele
împrumutului şi să recupereze sumele deja trase de Transgaz prin executare
silită în cazul apariŃiei oricărei abateri de la normele şi reglementările BIRD.
Transgaz stabileşte un colectiv separat pentru implementarea proiectului (PIU)
care răspunde, între altele, de coordonarea şi supervizarea proiectului,
gestionarea, utilizarea subîmprumtului.
Transgaz va răspunde de realizarea părŃii C a Proiectului de reabilitare a
sectorului petrolier din România şi de îndeplinirea obligaŃiilor sale rezultând
din acordul de proiect cu diligenŃa şi eficienŃa necesare şi va asigura toate
serviciile, facilităŃile şi resursele în conformitate cu practicile administrative,
financiare şi inginereşti din industria de petrol şi gaze şi va asigura din surse
interne fondurile necesare, facilităŃile şi serviciile sau alte resurse necesare
realizării acestui proiect.
Transgaz se angajează să asigure din surse interne proprii, înaintea oricăror
cheltuieli (cu excepŃia salariilor): (i) rambursarea ratelor scadente către MFP,
(ii) fondurile necesare acoperirii costurilor locale privind realizarea
componentei din proiect, plăŃii auditului financiar şi a tuturor costurilor
necesare funcŃionării şi întreŃinerii instalaŃiilor, echipamentelor şi a altor
proprietăŃi şi pentru asigurarea împotriva riscurilor uzuale.

Rapoarte & notificări

Transgaz va furniza, între altele:
- către MFP (pentru a fi transmise BIRD) toate documentele cerute de
Acordul de Împrumut nr. 3723 RO între România şi BIRD semnat la 1
iunie 1994 sau solicitate de BIRD pentru a permite MFP să efectueze
tragerile din contul împrumutului;

- către BIRD şi MFP copii ale bilanŃurilor şi orice alte informaŃii cu privire
la situaŃiile financiare, planul de afaceri conform acordului de proiect.
Clauze privind modificări
ale acŃionariatului
Împrumutatului

Transgaz va informa MFP şi BIRD, ori de câte ori este cazul, asupra
modificărilor survenite sau care se întrevăd să apară în structura sau statutul
fizic sau juridic al patrimoniului care pot prejudicia parŃial sau total realizarea
proiectului de restructurare şi reabilitarea sectorului petrolier din România.

Plata anticipată

Nu sunt prevăzute clauze în acordul subsidiar. Conform CondiŃiilor Generale
aplicabile contractelor de credit şi garanŃie ale BIRD, Împrumutatul poate
solicita plata în avans prin notificare prealabilă, cu condiŃia ca după aceasta
plata să nu fie datorată.
În cazul în care Transgaz nu va plăti la scadenŃă sumele datorate sau nu îşi va
îndeplini orice altă obligaŃie contractuală pe o perioada de 30 de zile,

Accelerarea plăŃilor
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Creditorul va putea, între altele, să declare scadente şi să obŃină plata imediată
a tuturor sumelor nerambursate (inclusiv dobânzi, penalităŃi şi alte sume)
Anularea creditului

Neplata la scadenŃă şi nici după un termen de 30 de zile a sumelor datorate sau
neîndeplinirea de către Transgaz a oricărei obligaŃii din acest contract pe o
perioadă de 30 de zile dă dreptul MFP, între altele, să anuleze dreptul
Transgaz de a mai beneficia de finanŃare.

Clauze de confidenŃialitate

Nu sunt prevăzute.

InstanŃa competentă

InstanŃele judecătoreşti competente

Legea aplicabilă
Limba contractului

Română (nu sunt prevăzute clauze în acordul subsidiar)
Română

ObservaŃii

Prin Acordul de Împrumut nr. 3723 RO între România şi BIRD semnat la 1
iunie 1994, BIRD a împrumutat statului roman în diferite valute suma
echivalentă cu 175.600.000 USD pentru finanŃarea proiectului de reabilitare a
sectorului petrolier şi s-a convenit ca o parte din aceste sume să fie
subîmprumutate către SNGN Romgaz în baza acordului de împrumut
subsidiar încheiat între MPF, în calitate de reprezentant al Împrumutatului, şi
SNGN Romgaz la data de 4 iulie 1994.
Prevederile CondiŃiilor generale BIRD şi ale Acordului de Împrumut nr. 3723
RO între România şi BIRD semnat la 1 iunie 1994 se vor aplica mutatis
mutandis şi împrumutului subsidiar al Transgaz.
Anexa 7 a Acordului de Împrumut dintre România şi BIRD din 1 iunie 1994
(ratificat prin OrdonanŃa de Guvern nr. 42/1994) stipulează condiŃiile
principale pe care le vor conŃine acordurile de împrumut subsidiar.
De menŃionat că:
- o parte din împrumutul neutilizat a fost anulat de către Creditor (în suma
834.325.55 USD) la 5 noiembrie 2003;

- Emitentul nu dispune de un scadenŃar al rambursării împrumutului datat şi
semnat de Creditor sau Ministerul Economiei şi FinanŃelor;

- Emitentul a constituit un depozit purtător de dobândă, la nivelul unei tranşe
semestriale plătibile în contul obligaŃiilor sale aferente creditului, care se
reînnoieşte semestrial ca alternativă la obligaŃia de a constitui o garanŃie
sub formă de ipotecă (care nu a fost constituită);

- Emitentul nu a informat BIRD cu privire la anumite modificări
corporative; în data de 31 iulie 2007, Emitentul a informat Ministerul
Economiei şi FinanŃelor cu privire la promovarea Ofertei şi modificarea
acŃionariatului ca urmare a realizării acesteia.

9. Contract de facilitate de credit nr. 22
PărŃi

BRD Groupe Societe Generale SA – sucursala Mediaş, în calitate de Creditor
Transgaz, în calitate de Împrumutat

Data contractului

31 august 2006

Durata

31 august 2007

Scopul împrumutului

FinanŃarea nevoilor curente de exploatare ale Transgaz
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Valoarea împrumutului

20.000.000 Lei (valoare iniŃială); majorată la 45.000.000 Lei (valoare actuală)

Termen de rambursare

31 august 2007

Dobândă

Rata dobânzii este suma dintre:
rata dobânzii de piaŃă, BUBOR la 1 an şi
marja de 0,5% p.a.

PenalităŃi

Dobânda curentă majorată cu 1% p.a. sau cu 3% p.a. în funcŃie de obligaŃiile
contractuale încălcate

Comisioane

Comision de facilitate – 0,5 %

GaranŃii

Cesiunea cu titlu de garanŃie a încasărilor din contractul pentru prestarea
serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin SNT
nr.27/2006-2007 încheiat cu Electrocentrale Bucureşti S.A.
GaranŃie reală mobiliară asupra încasărilor din conturile curente deschise la
Creditor.

Alte obligaŃii financiare
neobişnuite sau importante

Transgaz se obligă:

- să nu cesioneze sau să transmită nici un drept şi/sau obligaŃie rezultând din
acest contract, fără acordul prealabil scris al Creditorului;
- să plătească majorarea costurilor Creditorului rezultate din schimbarea
condiŃiilor pieŃei sau a condiŃiilor legale;

- să nu vândă sau transfere în orice fel activele care sunt esenŃiale pentru
desfăşurarea activităŃii sale, fără acordul scris al Creditorului;
- să nu constituie nicio sarcină asupra unui activ din patrimoniul său cu
excepŃia garanŃiilor create prin acest contract, şi să nu încheie înŃelegeri
prin care activele din bilanŃ să devină obiect de compensaŃie cu alte
obligaŃii, fără acordul prealabil al Creditorului;

- să păstreze în bune condiŃii şi să nu instrăineze garanŃiile care au stat la
baza acordării creditului;
- să menŃină valoarea contractelor cesionate cu titlu de garanŃie care să
acopere 125% din valoarea facilităŃii de credit.
Rapoarte & notificări

Transgaz se obligă să notifice Creditorului orice încălcare a obligaŃiilor
asumate în cel mult 5 zile de la încălcarea acesteia, precum şi măsura luată
pentru remedierea acesteia.

Clauze privind modificări
ale acŃionariatului
Împrumutatului

Transgaz se obligă să solicite acordul prealabil al Creditorului în cazul
modificărilor organizatorice şi statutare (divizare, asociere, modificare
acŃionariat, modificarea obiectului de activitate etc.).
Este considerat un caz de neexecutare situaŃia în care acŃionarul majoritar
încetează să deŃină cel puŃin 51% din capitalul social al Împrumutatului sau
renunŃă la controlul efectiv.

Plata anticipată

În cazurile de neexecutare prevăzute de contract Creditorul este îndreptăŃit, la
libera alegere, să declare scadenŃa anticipată a tuturor sumelor datorate de
Împrumutat.
Creditorul poate să solicite scadenŃa anticipată a tuturor sumelor datorate de
Trasgaz în caz de nerespectare a obligaŃiilor contractuale în anumite cazuri,
inclusiv:

Accelerarea plăŃilor
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- încetarea oricăror noi trageri, aplicarea dobânzii penalizatoare;
- Transgaz are o datorie financiară în orice contract de credit faŃă de Creditor
sau de alŃi creditori, care nu este plătită la scadenŃă sau după perioada de
graŃie, sau Împrumutatul are obligaŃia de rambursare a acesteia înainte de
scadenŃă, sau, ca urmare a unor dificultăŃi financiare curente sau anticipate,
iniŃiază discuŃii cu ceilalŃi creditori în scopul reeşalonării datoriilor, iar
Împrumutatul nu remediază situaŃia în termen de 10 zile de la apariŃie;
- acŃionarul majoritar încetează să deŃină cel puŃin 51% din capitalul social al
Transgaz sau renunŃă la controlul efectiv;

- în cazul apariŃiei oricărui eveniment/circumstanŃe ce ar putea avea ca şi
consecinŃă deteriorarea situaŃiei financiare a Împrumutatului, şi care, în
opinia Creditorului, ar avea un impact negativ asupra capacităŃii
Împrumutatului de a-şi onora obligaŃiile de plată asumate faŃă de Creditor;

- neplată a costurilor majorate stabilite de Creditor.
Anularea creditului

Nu sunt prevăzute clauze.

Clauze de confidenŃialitate

Nu sunt prevăzute clauze.

InstanŃa competentă

InstanŃele judecătoreşti

Legea aplicabilă
Limba contractului

Română
Română, engleză (româna prevalează)

ObservaŃii

Emitentul a notificat Creditorul cu privire la reorganizare şi efectuarea Ofertei
şi a obŃinut acordul Creditorului pentru efectuarea Ofertei, dar nu şi în vederea
reorganizării.
Emitentul nu a notificat Creditorul cu privire la constituirea de noi garanŃii.

10. Contract de acordare a unei facilităŃi de credit nr. 4167
(condiŃii speciale revizuite şi condiŃii generale)
PărŃi

ABN AMRO BANK, în calitate de Creditor
Transgaz, în calitate de Împrumutat

Data contractului

16 iulie 2007

Scopul împrumutului

Facilitate tip descoperit de cont („overdraft”)
Emitere de scrisori de garanŃie, disponibile în orice valută, acordate în scopul
finanŃării capitalului de lucru al Transgaz

Valoarea împrumutului

30.000.000 Lei

Termen de rambursare

12 iulie 2008 (termen de valabilitate şi de rambursare)

Dobândă

BUBOR la o lună plus o marjă – 0,50% pe an pentru sumele trase sub formă
de overdraft

PenalităŃi

6,5%/an marjă penalizatoare pentru sumele în valută şi de 40%/an pentru
sumele în lei peste rata dobânzii

Comisioane

-
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EURO pentru emiterea de scrisori de garanŃie în valută
GaranŃii

GaranŃie reală mobiliară asupra tuturor creanŃelor Transgaz şi sumelor din
conturi bancare

Alte obligaŃii neobişnuite
sau importante

-

-

-

-

Rapoarte & notificări

Facilitatea este acordată în condiŃii de neangajare prin care Creditorul are
dreptul, oricând şi fără vreo justificare, de a opri disponibilizarea facilităŃii
şi respectiv utilizarea acesteia şi de a declara facilitatea scadentă imediat,
chiar în cazul în care nu există vreun caz de neexecutare a obligaŃiilor din
partea Transgaz
Transgaz va avea obligaŃia să deruleze prin conturile sale curente deschise
la Creditor 30.000.000 Lei din activitatea sa operaŃională pe parcursul
valabilităŃii contractului
Transgaz poate continua să utilizeze facilitatea fără ca Creditorul să
împiedice acest lucru şi după trecerea termenului de valabilitate a
facilităŃii, contractul considerându-se prelungit prin acordul tacit al
părŃilor până la manifestarea voinŃei contrare a Creditorului, notificată în
scris către Transgaz
Transgaz nu poate cesiona sau transmite niciun drept sau obligaŃie
rezultând din documentele de finanŃare fără acordul prealabil scris al
Creditorului
Orice angajament (scrisoare de garanŃie) asumat de Creditor va avea
termen maxim de valabilitate sau plată 11 iulie 2008

Transgaz se obligă între altele:
- să prezinte Creditorului informaŃii financiare (cum ar fi situaŃiile financiare
anuale auditate);

- să notifice în scris Creditorul cu privire la orice împrejurare de natură
economică sau juridică care modifică starea de drept sau de fapt existentă
la data semnării, inclusiv orice propunere de modificare a actului
constitutiv a Transgaz, orice modificare a obiectului sau naturii activităŃii
comerciale desfăşurate, dacă sunt iniŃiate împotriva sa sau sunt iminente
orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale şi orice caz de
neîndeplinire.
Clauze privind modificări
ale acŃionariatului
împrumutatului

Transgaz se obligă să notifice Creditorul în scris cu privire la orice:

- propunere de modificare în orice mod, directă sau indirectă a structurii
acŃionariatului, în special în privinŃa acŃionarului majoritar al Transgaz,
Ministerul Economiei şi FinanŃelor, în sensul că acesta îşi reduce cota de
participare la capitalul social sub 51%;

- operaŃiune de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare
organizatorică;

- iniŃierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare;
- participare la capitalul social al altor societăŃi comerciale (indiferent dacă o
astfel de participare se realizează printr-o singură operaŃiune sau prin
operaŃiuni concomitente sau succesive).
Plata anticipată
Accelerarea plăŃilor
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Cazurile de neîndeplinire se referă, în plus faŃă de cele obişnuite (cum ar fi
neplata la scadenŃă sau încălcarea prevederilor din documentele de finanŃare)
şi următoarele situaŃii:
- neplata la scadenŃă de către Transgaz a obligaŃiilor financiare faŃă de terŃi
sau cazul în care această obligaŃie devine plătibilă sau poate deveni
plătibilă înainte de scadenŃă;
- Creditorul nu este de acord cu modificarea obiectului sau naturii activităŃii
comerciale desfăşurate;

- apariŃia unui eveniment care în opinia Creditorului poate avea un efect
negativ important asupra situaŃiei financiare, de afaceri, activelor şi
activităŃii Transgaz sau capacităŃii acestuia de a-şi îndeplini în mod
corespunzător obligaŃiile conform documentelor de finanŃare;
- încetarea aplicabilităŃii din orice motiv a Acordului de Concesiune din 22
martie 2002 între Transgaz şi ANRM;

- acŃionarul majoritar, Ministerul Economiei şi FinanŃelor îşi reduce cota de
participare la capitalul social al Transgaz sub 51%.
În cazul apariŃiei unui caz de forŃă majoră ale cărui efecte durează mai mult de
15 zile, Creditorul poate să aleagă să declare facilitatea scadentă anticipat.
Anularea creditului

La apariŃia unui caz de neexecutare, Creditorul poate să declare orice parte
neutilizată ca fiind anulată printr-o notificare scrisă adresată Transgaz

Clauze de confidenŃialitate

Nu sunt prevăzute

InstanŃa competentă

InstanŃele judecătoreşti
contractului)

Legea aplicabilă
Limba contractului

Română
Română şi engleză (româna prevalează)

ObservaŃii

PărŃile convin să preia, în prezentul contract, toate obligaŃiile Transgaz
derivând din trageri deja efectuate în temeiul contractului de acordare a unei
facilităŃi de credit nr. 4167 din 02 noiembrie 2004 şi din contractul de credit
nr. 1501/2001 din 29 noiembrie 2001 (înlocuit cu contractul de acordare a
unei facilităŃi de credit nr. 4167 din 2 noiembrie 2004) încheiate cu ABN
AMRO România SA.
Emitentul nu a efectuat notificări scrise către Creditor în îndeplinirea acestui
contract, cu exceptia notificării din data de 31 iulie 2007, cu privire la
reorganizare şi promovarea Ofertei.

competente

din

Bucureşti

(locul

încheierii

11. Contract de credit nr. SIB/16/2007
PărŃi

UniCredit łiriac Bank SA, în calitate de Creditor („Bancă” sau ,,Creditor”)
Transgaz, în calitate de Împrumutat

Data Contractului

31 octombrie 2007

Scopul împrumutului

FinanŃarea parŃială a programului de investiŃii pe anul 2007/2008 al Transgaz.

Valoarea împrumutului

100.600.000,00 RON, împărŃită în patru tranşe:

- 30 octombrie 2007-o suma de 17.650.000 RON
- 30 noiembrie 2007-o suma de 17.650.000 RON
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- 31 decembrie 2007-o suma de 17.650.000 RON
- 31 ianuarie 2008-o suma de 47.650.000 RON
Perioada de utilizare

15 februarie 2008
Toate sumele neutilizate în perioada de utilizare vor fi anulate de către Bancă.

Rambursare

În conformitate cu dispoziŃiile Contractului, rambursarea se face în 19 rate
trimestriale a câte 5.294.737 RON, în valuta de utilizare – RON.
Ratele urmează a fi plătite începând cu 31 martie 2008.
Termenul final de rambursare este 30 septembrie 2012.

Dobânda

BUBOR la 3 luni + 0 (zero) % p.a.; se va acumula zilnic;

Dobanda penalizatoare

BUBOR la 3 luni + 0 (zero) % p.a.

Comisioane

Comision de Acordare: 0,25% din Valoarea Totală a Creditului, plătibil la
data de 31 octombrie 2007;
Cuantumul Comisionulului de Rambursare în Avans - 0%
Cuantumul Comisionului de Neutilizare - 0%
Cuantumul Comisionului de Administrare - 0%

GaranŃii

- GaranŃie reală mobiliară având ca obiect toate disponibilităŃile băneşti
prezente şi viitoare/soldurile creditoare aflate în conturile şi subconturile
sale prezente şi viitoare deschise de Bancă, conform contractului de
garanŃie reală mobiliară.
- Cesiunea drepturilor de creanŃă precum şi a accesoriilor acestora,
provenind din contractele încheiate de Transgaz SA şi care vor semna
notificarea în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de
cesiune a creanŃelor.

Suspendarea creditului

Banca poate notifica oricând Emitentului suspendarea, parŃială sau totală, a
dreptului acestuia de a utiliza Creditul în anumite situaŃii, cum ar fi:

- Emitentul sau entităŃile reprezentând un singur debitor cu acesta conform
contractului şi normelor BNR nu şi-a/u îndeplinit sau şi-a/u îndeplinit cu
întârziere obligaŃiile de plată a sumelor împrumutate, a dobânzilor sau a
oricărei alte sume datorate Băncii;

- Emitentul nu şi-a îndeplinit ori a încălcat orice obligaŃie prevăzută în
Contractul de Credit, CondiŃiile Speciale şi contractele de garanŃii.
- a apărut o situaŃie neprevăzută care, în opinia Băncii, face să devină
improbabil ca Emitentul să-şi poată îndeplini obligaŃiile conform
contractului;

- orice prezentare a unei situaŃii confirmate sau întocmite de Emitent în
derularea sau legată de contract se dovedeşte ca fiind incorectăp

- prevederile legislative aplicabile activităŃii bancare au fost modificate,
abrogate, revocate, afectând în sens negativ activitatea Băncii;
- a apărut una din situaŃiile de scadenŃă anticipată;

- Emitentul, fără avizul prealabil al Băncii, întrerupe activităŃile pentru care a
solicitat Creditul, sau efectuează alte operaŃiuni decât cele care au stat la
baza acordării Creditului, modificând unilateral destinaŃia Creditului faŃă
de prevederile contractului.
În caz de suspendare, pentru orice sumă, pe o perioadă neîntreruptă de 10 zile,
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Banca poate retrage definitiv dreptul Emitentului de a efectua utilizări din
Credit.
Alte obligaŃii neobişnuite
sau importante

Emitentul se obligă:
- să furnizeze la cererea Băncii garanŃii suplimentare, dacă au intervenit
modificări negative importante în situaŃia financiară, economică, juridică a
Emitentului (care în opinia Băncii ar putea afecta capacitatea Emitentului
de a-şi respecta serviciu datoriei privind obligaŃiile de plată faŃă de Bancă);

- pe durata Creditulul, să nu constituie nici un fel de garanŃii asupra oricăruia
dintre activele sale în favoarea vreunei terŃe părŃi, fără notificarea
prealabilă scrisă a Băncii;

- să nu işi asume nici o garanŃie şi să nu acorde nici un credit vreunei terŃe
părŃi fără notificarea prealabilă scrisă a Băncii, cu excepŃia celor necesare
desfăsurării activităŃii curente şi care vor fi notificate Băncii într-un termen
de cel mult 5 zile de la data constituirii acestora;
- să nu contracteze vreo datorie necomercială faŃă de altă instituŃie de credit
şi/sau financiară şi să nu solicite sau primească vreun alt credit de la altă
instituŃie de credit şi/sau financiară fără notificarea prealabilă în scris a
Băncii;
- să nu contracteze vreo datorie necomercială faŃă de alte terŃe părŃi (inclusiv
dar nelimitându-se la acŃionari) fără notificarea prealabilă în scris a Băncii,
cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte;

- să se asigure că obligaŃiile în baza acestui Contract vor fi egale în rang de
preferiŃă şi executare cu toate obligaŃiile negarantate şi nesubordonate,
prezente şi viitoare;
- pe durata Creditului, să nu determine sau permită, fără acordul prealabil al
Băncii, care nu va fi refuzat în mod nerezonabil şi neîntemeiat,
următoarele:
o diminuarea valorii capitalului social sub limita existentă la momentul
acordării Creditului;

o

iniŃierea procedurii de fuziune/divizare în ceea ce priveşte Emitentul
sau entităŃile reprezentând un Singur Debitor cu acesta, conform
Contractului;
- să ruleze prin conturile deschise la Bancă minimum 180 milioane RON
anual şi maximum o valoare din cifra de afaceri proporŃională cu ponderea
facilităŃilor de credit acordate de Banca în totalul împrumuturilor bancare
obŃinute de Emitent.
Dacă, la orice moment, Banca va ajunge la concluzia că au fost utilizate părŃi
din credit (i) pentru o tranzacŃie care nu are legatură cu destinaŃia Creditului;
(ii) fără a se prezenta documentele justificative necesare, după caz; după
notificarea primită din partea Băncii, de îndată Emitentul:
- va furniza documentele suplimentare considerate necesare, sau

- va rambursa o sumă egală cu valoarea celei utilizate sau egală cu valoarea
tranzacŃiei care nu are legatură cu destinaŃia Creditului sau care nu a fost
justiticată.
Emitentul autorizează Banca să debiteze, fără nici o notificare prealabilă sau
îndeplinirea altei formalităŃi, oricare din contunile sale deschise în evidenŃele
Băncii cu toate sumele datorate în baza prezentuhui Contract de Credit şi
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neachitate la scadenŃă.
Banca va avea dreptul în anumite circumstanŃe să majoreze costurile.
Rapoarte & Notificări

Emitentul se obligă:
- să notifice Banca cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte de a
întreprinde una din următoarele acŃiuni:

(i) modificarea sau schimbarea echipei de conducere a Emitentului;
(ii) modificarea actelor constitutive ale Emitentului sau ale entităŃilor
reprezentând un Singur Debitor cu acesta, conform Contractului;

(iii)reorganizarea Emitentului sau a entităŃilor reprezentând un Singur
Debitor cu acesta conform Contractului;
(iv) modificări în structura acŃionariatului (direct şi/sau indirect) mai mari
de 10%;

(v) emiterea de noi părŃi sociale/acŃiuni reprezentând peste 1% din
capitalul social;
(vi) diminuarea valorii nominale a părŃilor sociale/acŃiunilor existente la
momentul acordării Creditului;

- să notifice Banca în mod prompt despre orice sesizare, cerere, atenŃionare
sau altă notificare dată Emitentului în baza oricărei legi de protecŃie a
mediului.
- să pregătească şi să furnizeze Băncii, semestrial şi anual, Contul de Profit
şi Pierdere, BilanŃul Contabil, balanŃe de verificare şi situaŃia fluxului de
numerar (anual); precum şi lunar balanŃa de verificare lunară cu
semnăturile autorizate.
- să permită accesul reprezentanŃilor Băncii la sediul său în scopul verificării
oricăror alte situaŃii/registre/jurnale, considerate necesare de către Bancă,
în situaŃia nerespectării de către Emitent a obligaŃiilor de plată.
Clauze privind modificări
ale acŃionariatului
Emitentului

Pe durata Creditulul, Emitentul se obligă să nu determine sau permită
transferul controlului asupra Emitentului sau asupra entităŃilor reprezentând un
Singur Debitor cu acesta, conform Contractului, către alte persoane, fără
notificarea prealabilă a Băncii cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte.

Plata anticipată

Emitentul poate rambursa în avans, parŃial sau în totalitate, Creditul, la orice
dată până la scadenŃă, pe baza unei notificări scrise transmise Băncii cu cel
putin 1 (una) zi lucrătoare înainte şi având în vedere că:

- orice notificare de rambursare anticipată este irevocabilă;
- respectarea unei sume minime pentru orice rambursăre anticipată, e nu a
fost stabilită între părŃi la momentul semnării;
- Emitentul nu este îndreptăŃit să utilizeze orice sume rambursate, dacă nu se
stipulează altfel în CondiŃiile Speciale;
Accelerarea plăŃilor

În cazul apariŃiei oricăreia dintre următoarele situaŃii, în orice moment, Banca
va avea dreptul să declare anticipat soldul Creditulul ca fiind scadent şi
rambursabil împreună cu dobânda aferentă şi toate celelalte cheltuieli:
- suspendarea creditului;

- iniŃierea sau executarea oricărei acŃiuni judecătoreşti, hotărâri de sechestru,
executări silite sau acŃiuni similare împotriva Emitentului de natură să
perturbe grav desfăşurarea activităŃii acestuia sau a oricăror entităŃi
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reprezentând un Singur Debitor cu acesta conform contractului, a activelor
sale/lor sau situaŃia în care activele care au fost constituite ca şi garanŃii în
scopul obŃinerii Creditului sunt în orice mod sechestrate sau dacă asupra
lor sunt constitute sarcini;
- iniŃierea procedurii insolvenŃei/ falimentului/ lichidării/ dizolvării/
reorganizării (cu excepŃia cazului unei fuziuni sau a unei reorganizări
pentru care Banca şi-a dat în prealabil acordul scris) împotriva Emitentului
sau a oricaror entităŃi reprezentând un Singur Debitor cu acesta conform
contractului;
În cazul declarării Creditului ca scadent anticipat, Banca nu răspunde faŃă de
Emitent/terŃi pentru nicio daună ce ar putea fi provocată sau ar avea legătură
directă sau indirectă cu declararea creditului scadent anticipat.
Clauze de confidenŃialitate

PărŃile se obligă să nu utilizeze informaŃiile încredinŃate lor de cealaltă Parte în
alt scop decât pentru îndeplinirea prevederilor prezentului Contract şi să nu
dezvăluie terŃilor fără acordul scris al celeilalte PărŃi conŃinutul, termenii şi
condiŃiile prezentului Contract şi ale documentelor accesorii, cu excepŃia
cazurilor expres prevăzute de lege şi de prezentul Contract.

InstanŃa competentă

InstanŃele române

Legea aplicabilă

Legea româna
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Anexa 21 – Contracte de garanŃie
FaŃă de contractele de garanŃie prezentate mai jos, Emitentul a încheiat alte două contracte de garanŃie
(cesiune de drepturi) ce nu au fost înregistrate în Arhiva Electronică de GaranŃii Reale Mobiliare. În legatură
cu aceste contracte Emitentul şi-a asumat obligaŃii de confidenŃialitate referitor la orice informaŃii puse la
dispoziŃie de către Creditor în legătură cu Documentele TranzacŃiei, în cauză,, cu excepŃia anumitor
dezvăluiri privind acele informaŃii care sunt de domeniul public sau au devenit disponibile publicului,
dezvăluirii informaŃiilor cerută de lege sau de orice autoritate de reglementare sau care este necesară în orice
procedură legală sau de audit, dezvăluirii către consultanŃii legali. Întrucât nu a fost obŃinut acordul
Creditorului cu privire la dezvăluirea informaŃiilor detalii cu privire la aceste două contracte nu sunt cuprinse
în această anexă.
1.

Contract de garanŃie reală mobiliară/14 decembrie 2005

PărŃi

ABN AMRO Bank, în calitate de Creditor Garantat şi,
Transgaz, în calitate de Garant

Obiectul garanŃiei

GaranŃie reală mobiliară asupra tuturor creanŃelor sau altor datorii scadente sau
care pot fi datorate în orice moment de Transgaz, aferente unor contracte sau
născute în orice mod, care pot fi cerute următorilor debitori cedaŃi: Distrigaz
Nord S.A. (în prezent E.On Gaz România S.A.), SNGN Romgaz, Petrom S.A.
şi Petrom Gas S.R.L., precum şi a sumelor din conturile RO87ABNA 3300
2641 0009 4850 şi RO48ABNA 3300 2641 0012 4555 încasate în baza acestor
creanŃe şi produsele legate de aceste creanŃe şi sume din conturi.

Suma garantată

6.436.919,95 Euro, plus dobânzi aferente şi orice alte sume exigibile

ObligaŃiile garantate

Transgaz garantează plata la scadenŃă a tuturor obligaŃiilor sale, prezente sau
viitoare, existente în prezent sau asumate ulterior şi aferente Contractului de
acordare a unei facilităŃi de credit nr. 5183/14 decembrie 2005 şi toate
cheltuielile suportate de Creditorul Garantat în legatură cu executarea silită a
oricăror drepturi conform respectivului contract.

Alte clauze
importante/ObservaŃii

Transgaz se angajează şi garantează că, fără consimŃământul prealabil al
Creditorului Garantat, dat în scris, nu va transfera, vinde, greva cu sarcini, ceda
sau înstrăina niciun drept de proprietate sau dezmembrământ al acestuia şi
niciun drept sau interes asupra sumelor din conturi şi produselor, în tot sau în
parte, în afara activităŃilor sale curente.
Transgaz nu poate cesiona sau transmite nici un drept sau obligaŃie rezultată
din contract fără acordul prealabil scris al Creditorului Garantat.
ParŃile renunŃă la imunitate cu privire la ele şi la activele acestora în cazuri
cum ar fi, între altele, acŃiuni în justiŃie, executare silită.
Legea aplicabilă – română
Limba – română, engleză (varianta în limba româna prevalează)
InstanŃa competentă în caz de litigiu – instanŃele judecătoreşti din Bucureşti
ObservaŃii: Emitentul nu a informat Creditorul garantat cu privire la
constituirea de alte garanŃii.
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2.

Contract de gaj asupra disponibilităŃilor din conturi nr. 0077/GC/3 septembrie 2005

PărŃi

Raiffeisen Bank SA, în calitate de Creditor Garantat
Transgaz, în calitate de Debitor Garant

Obiectul garanŃiei

Gaj asupra conturilor deschise de Transgaz la Creditorul Garantat

Suma garantată

1.142.467,50 Euro, plus dobânzi, dobânzi penalizatoare, costuri şi comisioane
şi alte cheltuieli convenŃionale

ObligaŃii garantate

Transgaz se obligă la executarea tuturor obligaŃiilor de plată, prezente şi
viitoare, determinate sau determinabile, asumate în baza Contractului de
facilitate de credit pe termen mediu nr. 0077 din 3 septembrie 2005, încheiat
de Trangaz cu Creditorul Garantat, şi a contractului nr. 0077/GC/03
septembrie 2005, a căror valoare totală include suma principală acordată şi
nerambursată, la care se vor adăuga dobânzile, dobânzile penalizatoare,
comisioanele, precum şi orice alte costuri, taxe, comisioane şi cheltuieli
ocazionate direct sau indirect de acordarea creditului de finanŃare şi/sau
încheierea acestui contract de gaj şi orice sumă datorată ca urmare a
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaŃiilor contractuale
asumate.

Alte clauze
importante/ObservaŃii

Transgaz are obligaŃia să nu lichideze, gajeze sau să facă orice alte acte de
dispoziŃie asupra conturilor gajate, cu excepŃia operaŃiunilor curente efectuate
prin aceste conturi curente care nu vor fi considerate ca acte de dispoziŃie
asupra acestora.
Legea aplicabilă – română
Limba contractului – română
InstanŃa competentă în caz de litigiu – instanŃele judecătoreşti

3.
Contract de cesiune de creanŃe cu titlu de garanŃie nr. 0077/CC/03 septembrie 2005
Anexa A – Lista debitorilor cedaŃi
Anexa B - Notificare de cesiune
PărŃi

Raiffeisen Bank., în calitate de Creditor Garantat
Transgaz, în calitate de Garant

Obiectul garanŃiei

GaranŃie asupra creanŃelor rezultate din contractul de transport nr. 27/20052006 încheiat cu Distrigaz Sud SA

Suma garantată

1.142.467,50 Euro, plus dobânzi, dobânzi penalizatoare, costuri şi comisioane
şi alte cheltuieli convenŃionale

ObligaŃii garantate

Transgaz se obligă la executarea tuturor obligaŃiilor de plată, prezente şi
viitoare, determinate sau determinabile, asumate în baza Contractului de
facilitate de credit pe termen mediu nr. 0077 din 3 septembrie 2005 încheiat de
Trangaz cu Creditorul Garantat şi a Contractului nr. 0077/CC/03 septembrie
2005, a căror valoare totală include suma principală acordată şi nerambursată,
la care se vor adăuga dobânzile, dobânzile penalizatoare, comisioanele etc.,
precum şi orice alte costuri, taxe, comisioane şi cheltuieli ocazionate direct sau
indirect de acordarea facilităŃii de finanŃare şi/sau încheierea/executarea acestui
contract de cesiune şi orice sumă datorată ca urmare a neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzatoare a obligaŃiilor asumate.
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Alte clauze importante/
ObservaŃii

În numele Creditorului Garantat, Transgaz îi va notifica pe debitorii cedaŃi cu
privire la cesiunea creanŃelor şi necesitatea efectuării plăŃilor în limita unei
sume minime anuale reprezentând 120/100 din suma facilităŃii de finanŃare in
contul colector mentionat.
Transgaz se obligă să nu vândă, să nu schimbe, să nu cesioneze, sau să
transfere, să nu constituie o altă garanŃie, sau să dispună în orice fel de niciuna
dintre creanŃe fără acordul scris prealabil al Creditorului Garantat.
Transgaz se obligă să depună toate diligenŃele pentru ca toate plăŃile
creanŃelor, în limita anuală de minim 120/100 din suma facilităŃii de finanŃare
să se facă în contul nr. RO 42RZBR0000060002652684.
Legea aplicabilă – română
Limba contractului – română
InstanŃa competentă în caz de litigiu – instanŃele judecătoreşti

4.
Amendamentul nr. 1 la contractul de garanŃie reală mobiliară încheiat la data de 29 noiembrie
2001/28 decembrie 2005, Amendamentul nr. 2 la contractul de garanŃie reală mobiliară încheiat la data
de 29 noiembrie 2001/28 mai 2007
PărŃi

ABN AMRO Bank în calitate de Creditor garantat
Transgaz, în calitate de Garant

Obiectul garanŃiei

GaranŃie reală mobiliară (i) asupra tuturor creanŃelor sau altor datorii, scadente
care pot fi cerute la plată de debitorii săi sau care vor fi datorate în orice
moment de Transgaz, aferente unor contracte sau născute în orice mod şi (ii)
asupra sumelor din conturile bancare RO87ABNA3300 2641 0012 4555 şi RO
48ABNA 3300 2641 0012 4555

Suma garantată

30.000.000 Lei, plus dobânzile aferente şi orice alte sume exigibile

ObligaŃii garantate

Transgaz garantează plata la scadenŃă a tuturor obligaŃiilor sale, prezente sau
viitoare, existente în prezent sau asumate ulterior şi aferente contractului de
acordare a unei facilităŃi de credit nr. 4167 din 20 decembrie 2006, indiferent
dacă sunt directe sau indirecte, absolute sau incidentale, şi indiferent dacă se
referă la sume principale, dobânzi, prime, comisioane, despăgubiri, costuri,
cheltuieli etc. şi este de acord să achite oricare şi toate cheltuielile suportate de
Creditorul garantat în legătură cu executarea silită a oricăror drepturi conform
contractului de garanŃie.

Alte clauze importante/
ObservaŃii

Transgaz se angajează şi garantează că, fără consimŃământul prealabil al
Creditorului garantat, exprimat în scris, nu va transfera, vinde, greva cu
sarcini, ceda sau înstrăina nici un drept de proprietate sau dezmembrământ al
acestuia şi nici un drept sau interes asupra sumelor din conturi şi creanŃelor, în
tot sau în parte, în afara activităŃilor sale curente.
Legea aplicabilă – română
Limba contractului – română, engleză (limba română prevalează)
InstanŃa competentă în caz de litigiu – instanŃele judecătoreşti din Bucureşti
ObservaŃii: Emitentul nu a informat Creditorul garantat cu privire la
constituirea de alte garanŃii. Înscrierea garanŃiei în Arhiva Electronică de
GaranŃii Reale Mobiliare nu mai este activă.
Contractul include: Anexa A – Lista debitorilor cedaŃi; Anexa B – Notificare
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de cesiune
5.
Contract de cesiune de creanŃă cu titlu de garanŃie nr. 155/31.08.2006
(modificat prin Act AdiŃional nr. 1/25.10.2006 şi Act AdiŃonal nr. 2/18.05.2007)
PărŃi

BRD – Groupe Société Générale- Sucursala Mediaş, în calitate de Creditor
Garantat
Transgaz, în calitate de Garant

Obiectul garanŃiei

Cesiune cu titlu de garanŃie a creanŃei pe care Garantul o are împotriva
Electrocentrale Bucureşti SA în suma de 64.915.434,15 Lei şi accesoriile
acesteia, izvorând din contractul nr. 27/2006-2007 din 30 iunie2006.

Suma garantată

45.000.000 Lei, plus dobânda şi marja

ObligaŃii garantate

ObligaŃiile Garantului rezultate din Contractul de credit nr. 22 din 31 august
2006

Alte clauze importante/
ObservaŃii

Legea aplicabilă – română
Limba contractului – română
InstanŃa competentă în caz de litigiu – instanŃele judecătoreşti de la sediul
Creditorului Garantat

6.
Contract de garanŃie reală mobiliară pe sume de bani viitoare nr. 156/31.08.2006
(modificat prin Actul adiŃional nr. 1 si Actul adiŃional nr. 2 /18.05.2007)
PărŃi

BRD – Groupe Société Générale- Sucursala Mediaş, în calitate de Creditor
Garantat
Transgaz, în calitate de Garant

Obiectul garanŃiei

GaranŃie reală mobiliară fără deposedare asupra tuturor sumelor prezente şi
viitoare provenite din încasările viitoare în lei şi în valută, inclusiv depozitele
constituite din aceste sume aflate în conturile Garantului deschise la Creditorul
Garantat sau la alte entităŃi ale grupului Société Générale şi a dobânzilor
aferente acestor sume

Suma garantată

45.000.000 Lei, plus dobânda şi marja

ObligaŃii garantate

ObligaŃiile Garantului rezultate din Contractul de credit nr. 22 din 31 august
2006

Alte clauze importante/
ObservaŃii

ObligaŃia Garantului de:

- a nu constitui nici o altă sarcină asupra sumelor de bani ce reprezintă
obiectul garanŃiei, altfel decât în favoarea creditorului;
- a nu transfera sau dispune în niciun alt mod de dreptul de proprietate asupra
sumelor de bani.

7.

Contract de cesiune a creanŃelor din 31 octombrie 2007

PărŃi
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Obiectul garanŃiei

GaranŃie reală mobiliară asupra drepturilor şi intereselor prezente şi viitoare
ale Emitentului născute din contractele pentru prestarea serviciilor de transport
gaze naturale prin sistemul naŃional de transport, încheiate pentru anul gazier
2007-2008, cu următorii debitori cedaŃi:

- Interagro S.A. (contract nr. 3 I/2007-2008, garanŃie de rangul I),
- Electrocentrale Galati S.A. (contract nr. 12/2007-2008, garanŃie de rangul
I),

- Termoelectrica S.A. Bucureşti (contract nr. 2 I/2007-2008, garanŃie de
rangul I)

- E.On Gaz România S.A. (contract nr. 1/2007-2008, garanŃie de rangul II)
contracte cu valoarea anuală totală de 373.441.199 Lei.
Suma garantată

100.600.000 RON acordată drept credit în baza Cpntractului de credit nr.
SIB/16/2007 încheiat între părŃi, plus dobânzile aferente şi comisioanele şi
costurile legate de acesta, astfel încât valoarea medie lunară a creanŃelor
cesionate să acopere patru rate trimestriale (stabilite conform graficului de
rambursare a creditului) şi dobânda aferentă la sumele utilizate din credit.

ObligaŃiile garantate

Emitentul garantează plata la scadenŃă a tuturor obligaŃiilor sale, prezente sau
viitoare, existente în prezent sau asumate ulterior şi aferente Contractul de
Credit nr. SIB/16/2007 încheiat la data de 31 octombrie 2007 şi toate
cheltuielile suportate de Creditor în legătură cu executarea silită a oricăror
drepturi conform respectivului contract.

Alte clauze
importante/ObservaŃii

Emitentul şi-a asumat între altele următoarele obligaŃii:
- să prezinte Creditorului periodic/ oricând la cererea acestuia, situaŃia
creanŃelor cesionate aflate în sold şi să informeze imediat Creditorul cu
privire la apariŃia oricărei situaŃii de fapt sau de drept în legătură directă cu
creanŃa cedată;

- Emitentul nu este absolvit prin contractul de cesiune de obligaŃiile sale de
plată, fiind Ńinut fata de Creditor în solidar cu debitorii cedaŃi pentru
întreaga creanŃă cesionată, inclusiv dobânzile, comisioanele si alte speze
bancare, suportând si toate cheltuielile efectuate de Creditor pentru
urmărirea şi încasarea creanŃei cesionate;

- să actualizeze garanŃia instituită după încheierea fiecărui an gazier, în
funcŃie de contractele încheiate cu debitorii cedaŃi;
- să nu greveze sau să permită grevarea vreunei sarcini asupra creanŃelor
cesionate în beneficiul terŃilor fără acordul prealabil scris al Creditorului şi
să nu transfere, vândă, cedeze, dispună sau să înstrăineze în alt mod
drepturile cesionate;
În cazul în care Creditorul, după notificarea debitorilor cedaŃi, le propune
acestora, prin intermediul unei instanŃe judecătoreşti sau în alt mod, încheierea
unui acord, va trebui să îl informeze pe Emitent. Acesta din urmă poate
împiedica încheierea unui astfel de acord numai prin achitarea către Creditor a
valorii creanŃei cesionate.
Cesiune – drepturile şi obligaŃiile Emitentului, specificate în contract, nu pot fi
cesionate sau transferate în alt mod, decât dacă intervin schimbări de
proprietate sau alte schimbări în statutul Emitentului. Creditorul poate
transfera drepturile şi obligaŃiile sale oricărei persoane. Contractul este
obligatoriu pentru toŃi succesorii şi cesionarii Emitentului şi ai Creditorului.
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Legea aplicabilă – legea română.
InstanŃa competentă în caz de litigiu – instanŃele judecătoreşti competente din
România.

8.

Contract de garanŃie reală mobiliară asupra soldurilor conturilor din 31 octombrie 2007

PărŃi

Unicredit Tiriac Bank SA, în calitate de Creditor Garantat şi
Transgaz, în calitate de Garant.

Obiectul garanŃiei

Soldurile creditoare, prezente si viitoare, ale anumitor conturi (neidentificate în
contract) deschise de către Emitent la Creditorul Garantat, precum şi toate
soldurile conturilor şi subconturilor care vor fi deschise de către Emitent la
Creditorul Garantat (denumite “Conturile”).

Suma garantată

100.600.000 RON plus dobânzile aferente si comisioanele şi costurile legate
de acesta

ObligaŃiile garantate

Emitentul garantează plata la scadenŃă a tuturor obligaŃiilor sale, prezente sau
viitoare, existente în prezent sau asumate ulterior şi aferente Contractului de
Credit nr. SIB/16/2007 încheiat între părŃi la data de 31 octombrie 2007.

Alte clauze
importante/ObservaŃii

Emitentul se obligă să nu greveze sau să permită grevarea vreunei sarcini
asupra Conturilor în beneficiul terŃilor fără acordul prealabil scris al
Creditorului Garantat.
Creditorul Garantat are dreptul să refuze plăŃile oferite de către Emitent şi să
execute garanŃia instituită dacă va considera că plata oferită poate fi contestată.
Cesiune – drepturile si obligaŃiile Emitentului, specificate în contract, nu pot fi
cesionate sau transferate în alt mod. Creditorul poate transfera drepturile şi
obligaŃiile sale oricărei persoane. Contractul este obligatoriu pentru toŃi
succesorii şi cesionarii Emitentului şi ai Creditorului.
Legea aplicabilă – legea română.
InstanŃa competentă în caz de litigiu – instanŃele judecătoreşti competente din
România.
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Anexa 22 – Contracte cadru de transport gaze naturale
Emitentul a încheiat (i) contracte pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de
capacitate prin SNT pe baza contractului cadru aprobat prin Decizia nr. 460/2006, aşa cum a fost modificată,
cât şi (ii) contracte pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin SNT pe baza
contractului-cadru aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 528/2006, aşa cum a fost modificată.
Principalii termeni ai Contractului-Cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu
rezervare de capacitate prin SNT aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 460/2006,
modificată prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1360/2006
Obiect

Prestarea serviciilor de transport, desemnând ansamblul de activităŃi şi operaŃiuni
desfăşurate de operatorul sistemului de transport pentru sau în legătură cu rezervarea
capacităŃii de transport şi transportul prin SNT al cantităŃilor determinate de gaze
naturale, pe perioada de valabilitate a contractului.

Rezervarea de
capacitate

Capacitatea de transport rezervată se stabileşte la solicitarea utilizatorului SNT, de
comun acord cu operatorul SNT, în condiŃiile prevăzute în Regulament2. Rezervarea
capacităŃii în SNT se realizează pentru întreaga durată de valabilitate a contractului.
Utilizatorul SNT poate depăşi capacitatea rezervată, în limita a 5% din aceasta. Orice
depăşire a capacităŃii rezervate peste limita de 5% din capacitatea rezervată, se face
numai cu acordul prealabil al operatorului SNT.

Durata

1 an gazier (1 iulie ... – 30 iunie ...)
Contractul se poate încheia pentru o perioadă determinată, în intervalul de 1 an gazier,
în situaŃia unei solicitări justificate de încheiere a contractului de transport, potrivit
prevederilor Regulamentului.

Tarif de transport;
modalităŃi şi
condiŃii de plată

Utilizatorul SNTva plăti operatorului SNT contravaloarea serviciilor de transport
prestate, calculată în baza tarifului de transport stabilit în conformitate cu legislaŃia în
vigoare.
Facturarea lunară a contravalorii serviciilor de transport al gazelor naturale prestate se
realizează în baza capacităŃii rezervate în SNT, a numărului de ore din fiecare lună şi a
cantităŃilor de gaze naturale predate/ preluate de operatorul SNT, precum şi, după caz,
a celorlalte obligaŃii de plată care derivă din executarea contractului.

Principalele
drepturi ale
operatorului SNT

- să încaseze contravaloarea serviciilor de transport al gazelor naturale prestate
- să limiteze/ întrerupă prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale, cu
preavizare conform prevederilor din contract, în cazul neîndeplinirii la termenele şi
în condiŃiile stipulate prin contract a obligaŃiilor de plată;
- să iniŃieze modificarea şi/sau completarea contractului, în cazul modificării
circumstanŃelor care au stat la baza încheierii acestuia;

- să sisteze prestarea serviciilor de transport, în cazul în care utilizatorul SNT nu
respectă prevederile Regulamentului referitoare la derularea contractului;
- să modifice unilateral contractul, în conformitate cu prevederile Regulamentului;
Principalele
obligaŃii ale
operatorului
2

- să permită accesul la SNT al utilizatorului SNT sau al unui terŃ desemnat de acesta,
în punctele de predare/ preluare comercială;

- să menŃină la dispoziŃia utilizatorului SNT capacitatea rezervată la nivelul prevăzut

Regulamentul privind managementul congestiilor contractuale din Sistemul naŃional de transport al gazelor naturale,
aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 757/2005, denumit în continuare „Regulament”.
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sistemului de
transport

în contract;
- să preia cantităŃile de gaze naturale în condiŃiile de calitate şi de presiune specificate
în contract, la punctele de predare/ preluare comercială de la intrarea în SNT, să le
transporte şi să le livreze utilizatorului SNT sau unui terŃ desemnat de acesta, în
punctele de predare/ preluare comercială de la ieşirea din SNT, la nivelurile şi în
condiŃiile de calitate şi de presiune specificate în contract;

- să preia riscurile legate de preluarea în, transportul prin şi predarea din SNT a
gazelor naturale, cu excepŃia riscurilor contractuale ce derivă din obligŃia prevazută
la punctul de mai sus privind condiŃiile de calitate a gazelor naturale, obligaŃie
pentru care răspunderea contractuală a operatorului SNT este angajată începând cu
1 iulie 2007;

- să livreze cantităŃile de gaze naturale în conformitate cu programul de transport, în
punctele de predare/ preluare comercială de la ieşirea din SNT, cu excepŃia
cazurilor de limitare/ întrerupere pentru neîndeplinirea obligaŃiilor de plată sau
pentru remedierea avariilor apărute în SNT;

- să notifice utilizatorului SNT orice modificare a circumstanŃelor care au stat la baza
întocmirii contractului.
Principalele
drepturi ale
utilizatorului SNT

- să aibă acces la SNT, în punctele de predare/ preluare comercială prevăzute în
contract

- să solicite operatorului SNT modificarea şi completarea contractului, în cazul
modificării circumstanŃelor care au stat la baza încheierii acestuia
- să solicite operatorului SNT preluarea integrală sau parŃială a capacităŃii rezervate,
în conformitate cu prevederile Regulamentului

- să transfere integral sau parŃial capacitatea rezervată, cu acordul operatorului SNT,
în conformitate cu prevederile Regulamentului
- să solicite şi să primească din partea operatorului SNT despăgubiri în cazul stabilirii
răspunderii contractuale a acestuia
Principalele
obligaŃii ale
utilizatorului SNT

- să asigure cantităŃile de gaze naturale în punctele de predare/ preluare comercială de
la intrarea în SNT, în limita capacităŃii rezervate, corespunzator programului de
transport

- să preia cantitatea de gaze naturale transportată la punctele de predare/ preluare
comercială de la ieşirea din SNT, prevazută în contract

- să notifice operatorului SNT orice modificare a circumstanŃelor care au stat la baza
întocmirii contractului
GaranŃii

La data încheierii contractului, părŃile pot să îşi prezinte reciproc unul sau mai multe
instrumente de garantare a propriilor obligaŃii convenite de acestea. Constituirea
instrumentelor de garantare se realizează în condiŃii de echivalenŃă.

Schimbări de
control

Nu e cazul.

ConfidenŃialitate

PărŃile sunt obligate ca pe perioada valabilităŃii contractului să păstreze
confidenŃialitatea datelor, a documentelor şi a informaŃiilor obŃinute în baza acestuia,
cu excepŃia următoarelor date, documente şi informaŃii:
- cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părŃi contractante;
- cele care la data dezvăluirii sunt de circulaŃie publică;

- cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaŃii legale de
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informare;
- cele considerate a nu avea caracter confidenŃial, conform legislaŃiei în vigoare.
Răspundere
contractuală a
operatorului SNT

Utilizatorul SNT are dreptul să solicite şi să primească:

- o sumă calculată prin înmulŃirea diferenŃei dintre cantitatea predată şi cea preluată
de utilizatorul SNT cu preŃul gazelor naturale din import, considerat de Autoritatea
de Reglementare la evaluarea sumei fixe unitare pentru achiziŃia gazelor naturale în
perioada respectivă – în situaŃia în care cantitatea de gaze naturale predată
operatorului SNT la punctul de predare/ preluare de la intrarea în SNT nu este
integral livrată utilizatorului SNT în punctul de predare/ preluare de la ieşirea din
SNT;

- începând cu 1 iulie 2007, o sumă egală cu 0,1% din contravaloarea gazelor naturale
predate la ieşirea din SNT şi care se află în condiŃii de calitate sub cele prevăzute în
Acordul tehnic, calculată prin înmulŃirea cantităŃii de gaze naturale consemnate în
procesul-verbal în punctul de predare/preluare comercială de la ieşirea din SNT,
corespunzător perioadei de neasigurare a calităŃii, cu suma fixă unitară pentru
acoperirea costurilor de achiziŃie a gazelor naturale, evaluată de Autoritatea de
Reglementare în perioada respectivă;
- o sumă egală cu contravaloarea componentei pentru rezervarea capacităŃii de
transport, majorată cu 100%, aplicată la diferenŃa dintre capacitatea rezervată prin
contract şi cea efectiv asigurată de operatorul SNT, pentru luna respectivă - în
situaŃia în care, pe parcursul lunii de livrare, operatorul SNT nu menŃine la
dispoziŃia utilizatorului SNT întreaga capacitate de transport rezervată de acesta.
În cazul în care suma prevăzută mai sus nu acoperă integral prejudiciul înregistrat,
utilizatorul SNT are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese,
până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaŃia în care operatorul
SNT nu îşi îndeplineşte din culpă obligaŃia de prestare a serviciilor de transport al
gazelor naturale, precum şi orice alte obligaŃii stabilite prin contract.
Încetare

Contractul încetează:

-

la încheierea perioadei de valabilitate a contractului;
prin acordul părŃilor;
prin denunŃare unilaterală;
de drept, în cazul în care forŃa majoră nu încetează în termen de 60 de zile
calendaristice;

- în cazul preluării de către operatorul SNT a capacităŃii totale rezervate;
- în cazul cesionării totale de către utilizatorul SNT a capacităŃii rezervate;
- în cazul transferului obligatoriu al capacităŃii totale rezervate, în condiŃiile
prevăzute în Regulament.
ParŃile sunt îndreptăŃite să procedeze la denunŃarea unilaterală a contractului în
următoarele situaŃii:

- neexecutarea de către una dintre părŃi a obligaŃiilor contractuale principale, derivate
din obiectul contractului;

- declanşarea procedurii falimentului uneia dintre părŃi;
- dacă în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data notificării motivate
a intenŃiei de amendare a contractului, având ca obiect una dintre obligaŃiile
contractuale principale, părŃile nu ajung la o înŃelegere comună în legătură cu
modificarea şi/ sau cu completarea acestuia;
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- modificarea obiectului propriu de activitate, de natură a conduce la infirmarea
calităŃii de operator al SNT/ utilizator al SNT.
IntenŃia de denunŃare unilaterală a contractului trebuie notificată celeilalte părŃi în
termen de 60 de zile calendaristice de la:

- data exigibilităŃii obligaŃiei neîndeplinite;
- data declanşării procedurii falimentului;
- data expirării termenului de 30 de zile calendaristice de la data notificării motivate a
intenŃiei de amendare a contractului fără ca părŃile să fi ajuns la o înŃelegere
comună în legătură cu modificarea şi/ sau cu completarea acestuia;

- data modificării obiectului propriu de activitate.
Încetarea valabilităŃii contractului nu are niciun efect asupra obligaŃiilor contractuale
decurgând din executarea acestuia pâna la data încetării.
Alte clauze

Măsurarea cantităŃilor de gaze naturale - se face continuu, în punctele de predare/
preluare comercială, cu ajutorul contoarelor/ sistemelor şi al echipamentelor de
măsurare care îndeplinesc condiŃiile prevăzute de reglementările metrologice şi de
standardele în vigoare.
Modificarea programului de transport - poate fi cerută de oricare dintre părŃi, se
realizează pe baza acordului părŃilor, potrivit unei proceduri stabilite în contract.
ForŃa majoră – partea care invocă un caz de forŃă majoră este obligată să îl notifice
celeilalte părŃi în termen de 48 de ore de la declanşarea evenimentului, respectiv să
remită documentele justificative în termen de 10 zile calendaristice de la încetarea
evenimentului. În cazul în care forŃa majoră nu încetează în termen de 60 de zile
calendaristice, părŃile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără
ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
Lege aplicabilă – legea româna în vigoare
SoluŃionarea litigiilor – părŃile convin ca toate neînŃelegerile privind validitatea
contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie
rezolvate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse spre soluŃionare
instanŃelor judecătoreşti competente ori vor fi supuse arbitrajului.
Cesiune – niciuna dintre părŃi nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot sau în
parte, drepturile şi/ sau obligaŃiile sale corelative decurgând din contract decât cu
acordul scris şi prealabil al celeilalte părŃi, cu excepŃia celor care derivă din rezervarea
de capacitate; în acest ultim caz, cesionarea este posibilă exclusiv în condiŃiile
Regulamentului.
Modificare – contractul poate fi modificat şi/ sau completat cu prevederi specifice,
potrivit înŃelegerii părŃilor, cu condiŃia ca acestea să nu fie neconforme cu obligaŃiile
părŃilor, în calitate de titular de licenŃe/ consumator eligibil, respectiv să nu contravină
prevederilor Contractului-Cadru aplicabil, precum şi altor reglementări în vigoare

ObservaŃii

Fac parte de drept din contract:
Regulamentul de programare, funcŃionare şi dispecerizare a sistemului naŃional de
transport gaze naturale, aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 52/2001,
denumit „RPFD al SNT”
Acordul tehnic privind exploatarea punctelor de predare/ preluare comercială a gazelor
naturale, aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 260/2001, denumit
„Acord tehnic”
Regulamentul privind managementul congestiilor contractuale din Sistemul naŃional de
transport al gazelor naturale, aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr.
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757/2005, denumit „Regulament”
Anexe

7 noiembrie 2007

Anexa 1 – „Definirea unor termeni”
Anexa 2 – „Programul de transport”
Anexa 3 – „Tariful pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu
rezervare de capacitate prin SNT”
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Principalii termeni ai Contractului-Cadru pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al
gazelor naturale prin SNT aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 528/2006, modificată
prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 1360/2006
Obiect

Prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale, desemnând
ansamblul de activităŃi şi operaŃiuni desfăşurate de operatorul SNT pentru sau în
legătură cu rezervarea capacităŃii de transport şi transportul prin SNT, al cantităŃilor
determinate de gaze naturale, pe perioada de valabilitate a contractului.

Rezervarea de
capacitate

Capacitatea de transport rezervată se stabileşte la solicitarea utilizatorului SNT, de
comun acord cu operatorul SNT, în condiŃiile prevăzute în Regulament. Rezervarea
capacităŃii în SNT se realizează pentru întreaga durată de valabilitate a contractului,
cu excepŃia situaŃiei de limitare/ întrerupere a serviciilor de transport.
Utilizatorul SNT poate depăşi capacitatea rezervată, în limita a 5% din aceasta. Orice
depăşire a capacităŃii rezervate peste limita de 5% din capacitatea rezervată, se face
numai cu acordul prealabil al operatorului SNT.

Durata

1 an gazier (1 iulie ... – 30 iunie ...)
Contractul se poate încheia pentru o perioadă determinată, în intervalul de 1 an
gazier, în situaŃia unei solicitări justificate de încheiere a contractului de transport,
potrivit prevederilor Regulamentului.

CondiŃii de
limitare/ întrerupere
a serviciilor de
transport

Operatorul SNT are dreptul să limiteze/ întrerupă prestarea serviciilor de transport în
scopul asigurării funcŃionării SNT în condiŃii de siguranŃă şi echilibru, având în
vedere necesitatea îndeplinirii obligaŃiei de serviciu public.
Operatorul SNT va notifica utilizatorului SNT asupra limitării/ întreruperii prestării
serviciilor de transport, precum şi asupra duratei estimate a limitării/ întreruperii, cu
cel puŃin 24 de ore înainte.
Utilizatorul SNT va accepta necondiŃionat limitarea/ întreruperea prestării serviciilor
de transport, dispusă în condiŃiile prevăzute mai sus.

Tarif de transport;
modalităŃi şi
condiŃii de plată

Utilizatorul SNT va plăti operatorului SNT contravaloarea serviciilor de transport
prestate, calculată în baza tarifului de transport stabilit în conformitate cu legislaŃia
în vigoare.
Facturarea lunară a contravalorii serviciilor de transport al gazelor naturale prestate
se realizează în baza capacităŃii rezervate în SNT, a numărului de ore din fiecare lună
în care serviciile de transport prestate nu au fost limitate/ întrerupte şi a cantităŃilor
de gaze naturale predate/ preluate de operatorul SNT, precum şi, după caz, a
celorlalte obligaŃii de plată care derivă din executarea contractului.

Principalele
drepturi ale
operatorului SNT

- să încaseze contravaloarea serviciilor de transport al gazelor naturale prestate;
- să limiteze/ întrerupă prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale, cu
preavizare conform prevederilor din contract, în cazul neîndeplinirii la termenele
şi în condiŃiile stipulate prin contract a obligaŃiilor de plată;

- să limiteze/ întrerupă prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor
naturale, în condiŃiile de limitare/ întrerupere a serviciilor de transport, cu un
preaviz de minimum 24 de ore, transmis anterior momentului limitării/
întreruperii; preavizul va conŃine şi durata estimată a limitării/ întreruperii;

- să iniŃieze modificarea şi/sau completarea contractului, în cazul modificării
circumstanŃelor care au stat la baza încheierii acestuia;
- să sisteze prestarea serviciilor de transport, în cazul în care utilizatorul SNT nu
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respectă prevederile Regulamentului referitoare la derularea contractului;
- să modifice unilateral contractul, în conformitate cu prevederile Regulamentului.
Principalele
obligaŃii ale
operatorului SNT

- să permită accesul la SNT al utilizatorului SNT sau al unui terŃ desemnat de
acesta, în punctele de predare/ preluare comercială;
- să menŃină la dispoziŃia utilizatorului SNT capacitatea rezervată la nivelul
prevăzut în contract;

- să preia cantităŃile de gaze naturale în condiŃiile de calitate şi de presiune
specificate în contract, la punctele de predare/ preluare comercială de la intrarea
în SNT, să le transporte şi să le livreze utilizatorului SNT sau unui terŃ desemnat
de acesta, în punctele de predare/ preluare comercială de la ieşirea din SNT, la
nivelurile şi în condiŃiile de calitate şi de presiune specificate în contract;

- să preia riscurile legate de preluarea în, transportul prin şi predarea din SNT a
gazelor naturale, cu excepŃia riscurilor contractuale ce derivă din obligaŃia
prevăzută la punctul de mai sus privind condiŃiile de calitate a gazelor naturale,
obligaŃie pentru care răspunderea contractuală a operatorului SNT este angajată
începând cu 1 iulie 2007;

- să livreze cantităŃile de gaze naturale în conformitate cu programul de transport,
în punctele de predare/ preluare comercială de la ieşirea din SNT, cu excepŃia
cazurilor de limitare/ întrerupere pentru neîndeplinirea obligaŃiilor de plată sau
pentru remedierea avariilor apărute în sistemul de transport;

- să notifice utilizatorul SNT, cu cel puŃin 48 de ore înainte, asupra reluării prestării
serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale, în cazul în care prestarea
serviciilor de transport a fost limitată/ întreruptă în condiŃiile de limitare/
întrerupere a serviciilor de transport;
- să notifice utilizatorul SNT orice modificare a circumstanŃelor care au stat la baza
întocmirii contractului.
Principalele
drepturi ale
utilizatorului SNT

- să aibă acces la SNT, în punctele de predare/ preluare comercială prevăzute în
contract

- să solicite operatorului SNT modificarea şi completarea contractului, în cazul
modificării circumstanŃelor care au stat la baza încheierii acestuia
- să solicite operatorului SNT preluarea integrală sau parŃială a capacităŃii
rezervate, în conformitate cu prevederile Regulamentului

- să transfere integral sau parŃial capacitatea rezervată, cu acordul operatorului
SNT, în conformitate cu prevederile Regulamentului
- să solicite şi să primească din partea operatorului SNT despăgubiri în cazul
stabilirii răspunderii contractuale a acestuia
Principalele
obligaŃii ale
utilizatorului SNT

- să accepte necondiŃionat limitarea/ întreruperea serviciilor de transport prestate în
condiŃiile de limitare/ întrerupere a serviciilor de transport;

- să asigure cantităŃile de gaze naturale în punctele de predare/ preluare comercială
de la intrarea în SNT, în limita capacităŃii rezervate, corespunzator programului
de transport;

- să preia cantitatea de gaze naturale transportată la punctele de predare/ preluare
comercială de la ieşirea din SNT, prevazută în contract;
- să notifice operatorului SNT orice modificare a circumstanŃelor care au stat la
baza întocmirii contractului;
- să limiteze/ întrerupă livrarea gazelor naturale la punctele de predare/ preluare de
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la intrarea în SNT, în cazul în care primeşte notificarea operatorului SNT
referitoare la limitarea/ întreruperea prestării serviciilor de transport.
GaranŃii

La data încheierii contractului, părŃile pot să îşi prezinte reciproc unul sau mai multe
instrumente de garantare a propriilor obligaŃii convenite de acestea. Constituirea
instrumentelor de garantare se realizează în condiŃii de echivalenŃă.

Schimbări de
control

Nu e cazul.

ConfidenŃialitate

PărŃile sunt obligate ca pe perioada valabilităŃii contractului să păstreze
confidenŃialitatea datelor, a documentelor şi a informaŃiilor obŃinute în baza acestuia,
cu excepŃia următoarelor date, documente şi informaŃii:
- cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părŃi
contractante;
- cele care la data dezvăluirii sunt de circulaŃie publică;

- cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaŃii legale de
informare;

- cele considerate a nu avea caracter confidenŃial, conform legislaŃiei în vigoare.
Răspundere
contractuală

Utilizatorul SNT este îndrituit să solicite şi să primească:

- o suma calculată prin înmulŃirea diferenŃei dintre cantitatea predată şi cea preluată
de utilizatorul SNT cu preŃul gazelor naturale din import, considerat de
Autoritatea de Reglementare la evaluarea sumei fixe unitare pentru achiziŃia
gazelor naturale în perioada respectivă – în situaŃia în care cantitatea de gaze
naturale predată operatorului SNT la punctul de predare/ preluare de la intrarea în
SNT nu este integral livrată utilizatorului SNT în punctul de predare/ preluare de
la ieşirea din SNT, cu excepŃia cazului în care operatorul SNT limitează/
întrerupe serviciile de transport în condiŃiile prevăzute mai sus;

- începând cu 1 iulie 2007, o sumă egală cu 0,1% din contravaloarea gazelor
naturale predate la ieşirea din SNT şi care se află în condiŃii de calitate sub cele
prevăzute în Acordul tehnic, calculată prin înmulŃirea cantităŃii de gaze naturale
consemnate în procesul-verbal în punctul de predare/preluare comercială de la
ieşirea din SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calităŃii, cu sumă fixă
unitară pentru acoperirea costurilor de achiziŃie a gazelor naturale, evaluată de
Autoritatea de Reglementare în perioada respectivă;
- o sumă egală cu contravaloarea componenŃei pentru rezervarea capacităŃii de
transport, majorată cu 100%, aplicată la diferenŃa dintre capacitatea rezervată prin
contract şi cea efectiv asigurată de operatorul SNT, pentru luna respectivă - în
situaŃia în care, pe parcursul lunii de livrare, operatorul SNT nu menŃine la
dispoziŃia utilizatorului SNT întreaga capacitate de transport rezervată de acesta,
cu excepŃia cazului în care operatorul SNT limitează/ întrerupe serviciile de
transport în condiŃiile prevăzute mai sus.
În cazul în care suma prevăzută mai sus nu acoperă integral prejudiciul înregistrat,
utilizatorul sistemului de transport are dreptul să solicite şi să primească suplimentar
daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaŃia în
care operatorul SNT nu îşi îndeplineşte din culpă obligaŃia de prestare a serviciilor
de transport al gazelor naturale, precum şi orice alte obligaŃii stabilite prin contract.
Încetare

Contractul încetează:

- la încheierea perioadei de valabilitate a contractului;
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- prin acordul părŃilor;
- prin denunŃare unilaterală;
- de drept, în cazul în care forŃa majoră nu încetează în termen de 60 de zile
calendaristice;

- în cazul preluării de catre operatorul SNT a capacităŃii totale rezervate;
- în cazul cesionării totale de către utilizatorul SNT a capacităŃii rezervate;
- în cazul transferului obligatoriu al capacităŃii totale rezervate, în condiŃiile
prevăzute în Regulament.
PărŃile sunt îndreptăŃite sa procedeze la denunŃarea unilaterală a contractului în
următoarele situaŃii:

- neexecutarea de către una dintre părŃi a obligaŃiilor contractuale principale,
derivate din obiectul contractului;
- declanşarea procedurii falimentului uneia dintre părŃi;
- dacă în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data notificării
motivate a intenŃiei de amendare a contractului, având ca obiect una dintre
obligaŃiile contractuale principale, părŃile nu ajung la o înŃelegere comună în
legătură cu modificarea şi/ sau cu completarea acestuia;

- modificarea obiectului propriu de activitate, de natură a conduce la infirmarea
calităŃii de operator al SNT/ utilizator al SNT.
IntenŃia de denunŃare unilaterală a contractului trebuie notificată celeilalte părŃi în
termen de 60 de zile calendaristice de la:
- data exigibilităŃii obligaŃiei neîndeplinite;
- data declanşării procedurii falimentului;

- data expirării termenului de 30 de zile calendaristice de la data notificării
motivate a intenŃiei de amendare a contractului fără ca părŃile să fi ajuns la o
înŃelegere comună în legătură cu modificarea şi/ sau cu completarea acestuia;

- data modificării obiectului propriu de activitate.
Încetarea valabilităŃii contractului nu are niciun efect asupra obligaŃiilor contractuale
decurgând din executarea acestuia până la data încetării.
Alte clauze
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Măsurarea cantităŃilor de gaze naturale – se face continuu, în punctele de predare/
preluare comercială, cu ajutorul contoarelor/ sistemelor şi al echipamentelor de
măsurare care îndeplinesc condiŃiile prevăzute de reglementările metrologice şi de
standardele în vigoare.
Modificarea programului de transport – poate fi cerută de oricare dintre părŃi, se
realizează pe baza acordului părŃilor, potrivit unei proceduri stabilite în contract.
ForŃa majoră – partea care invocă un caz de forŃă majoră este obligată să îl notifice
celeilalte părŃi în termen de 48 de ore de la declanşarea evenimentului, respectiv să
remită documentele justificative în termen de 10 zile calendaristice de la încetarea
evenimentului. În cazul în care forŃa majoră nu încetează în termen de 60 de zile
calendaristice, părŃile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără
ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
Lege aplicabilă – legea română în vigoare
SoluŃionarea litigiilor – părŃile convin ca toate neînŃelegerile privind validitatea
contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să
fie rezolvate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse spre soluŃionare
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instanŃelor judecătoreşti competente ori vor fi supuse arbitrajului.
Cesiune – niciuna dintre părŃi nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot sau
în parte, drepturile şi/ sau obligaŃiile sale corelative decurgând din contract decât cu
acordul scris şi prealabil al celeilalte părŃi, cu excepŃia celor care derivă din
rezervarea de capacitate; în acest ultim caz, cesionarea este posibilă exclusiv în
condiŃiile Regulamentului.
Modificare – contractul poate fi modificat şi/ sau completat cu prevederi specifice,
potrivit înŃelegerii părŃilor, cu condiŃia ca acestea să nu fie neconforme cu obligaŃiile
părŃilor, în calitate de titular de licenŃe/ consumator eligibil, respectiv să nu
contravină prevederilor Contractului-Cadru aplicabil, precum şi altor reglementări în
vigoare.
ObservaŃii

Fac parte de drept din contract:

- Regulamentul de programare, funcŃionare şi dispecerizare a sistemului naŃional de
transport gaze naturale, aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr.
52/2001

- Acordul tehnic privind exploatarea punctelor de predare/ preluare comercială a
gazelor naturale, aprobat prin Decizia AutorităŃii de Reglementare nr. 260/2001
- Regulamentul privind managementul congestiilor contractuale din Sistemul
naŃional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Decizia AutorităŃii de
Reglementare nr. 757/2005
Anexe
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Anexa 1 – „Definirea unor termeni”
Anexa 2 – „Programul de transport”
Anexa 3 – „Tariful pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu
rezervare de capacitate prin SNT”
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Anexa 23 – Contracte de tranzit al gazelor naturale încheiate de Emitent

1.
Contract nr. 10726 privind tranzitul pe teritoriul României al gazelor naturale pentru Republica
Bulgaria din data de 19 octombrie 2005
PărŃi

BULGARGAZ EAD („Client”)
Transgaz („Transportator”)

Obiect:

- contractul de tranzit este încheiat pe baza Acordului din 29 octombrie 2002 privind
cooperarea în domeniul energetic între Ministerul Industriei şi Resurselor din
România şi Ministerul Energiei şi Resurselor Energetice din Republica Bulgaria
aprobată prin HG nr. 87/2003 şi are ca obiect tranzitul gazelor naturale, proprietate
a Clientului, exclusiv pentru Client, pe teritoriul României de la graniŃa Ucraina/
România (punct de predare-primire Isaccea) până la graniŃa România/ Bulgaria
(punct de predare-primire Negru-Vodă), folosind posibilităŃile tehnice ale conductei
tranzit gaze;
- conducta de tranzit gaze va fi folosită exclusiv pentru Client şi fără acordul acestuia
nu vor putea fi conectaŃi alŃi consumatori la acea conductă şi nu se vor transporta
alte gaze naturale decât cele pe care Clientul le-a predat Transportatorului la
punctul de predare-primire Isaccea.

Termen

01.10.2005 – 31.12.2011

Principalele
drepturi şi obligaŃii
ale părŃilor

Drepturile şi obligaŃiile Transportatorului:
- să încaseze valoarea serviciului de tranzit;
- să tranziteze gazele naturale pe teritoriul României, prin conducta de tranzit gaze;
- să predea Clientului gazele pe care acesta le-a predat Transportatorului în scopul
tranzitului;
- să asigure operarea conductei de tranzit gaze şi a facilităŃilor asociate în
conformitate cu legile şi reglementările tehnice, precum şi să pună la dispoziŃie
personal operator pentru îndeplinirea acestei obligaŃii;
- să asigure pe cheltuiala Transportatorului condiŃii de lucru şi de cazare pentru
reprezentanŃii Clientului – în Isaccea şi în Negru-Vodă;
- să asigure toate condiŃiile necesare pentru primirea şi predarea gazelor naturale la
punctul de predare-primire Isaccea.
Drepturile şi obligaŃiile Clientului:
- să asigure la punctul de predare-primire Isaccea, în vederea tranzitării, gazele
naturale la cantitatea, presiunea şi calitatea prevăzute în contract;
- să preia fără întrerupere cantităŃile de gaze tranzitate la punctul de predare-primire
Negru Vodă, în conformitate cu prevederile contractului;
- să plătească valoarea serviciului de tranzit în conformitate cu termenii prevăzuŃi în
contract.

PreŃul serviciului
de tranzit

Emitentul nu a obŃinut acordul cu privire la dezvăluirea valorii contractului potrivit
obligaŃiilor de confidenŃialitate stabilite potrivit contractului.

Răspundere /risc
contractual

Riscul contractual: responsabilitatea şi toate riscurile vor fi transferate de la Client la
Transportator după trecerea gazelor prin punctul de predare-primire Isaccea. Gazele
naturale vor fi considerate predate de către Transportator şi primite de către Client doar
după ce aceste gaze au trecut frontiera comună româno-bulgară. Responsabilitatea şi
toate riscurile vor fi transferate de la Transportator către Client după ce gazele au
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traversat frontiera comună româno-bulgară.
Răspundere contractuală: în cazul în care diferenŃele dintre cantităŃile de gaze naturale
predate de Client Transportatorului la punctul de predare-primire Isaccea şi cantităŃile
de gaze naturale predate de Transportator Clientului la punctul de predare-primire
Negru Vodă sunt mai mari de 0,5% după calculul acumulării de gaze naturale în
conductă, atunci Transportatorul va plăti Clientului contravaloarea cantităŃilor de gaze
naturale nepredate (în conformitate cu un preŃ egal cu cel al gazelor şi valoarea
serviciului de tranzit din anul despăgubirii aferentă acelor cantităŃi de gaze). Daunele
se vor plăti în Euro în a 15-a zi după înaintarea pretenŃiei respective sau prin deducerea
sumelor respective din valoarea serviciului de tranzit prevazută în contract.
În caz de întârziere la plată, Clientul va plăti penalizări de întârziere în valoare de
0,03%/zi de întârziere pentru primele 21 de zile calendaristice, respectiv 0,06%/zi de
întârziere începând din a 22-a zi calendaristică.
Schimbări de
control

PărŃile contractante sunt obligate să treacă asupra succesorilor lor drepturile şi
obligaŃiile succesorale în conformitate cu acest contract, astfel încât aceste drepturi şi
obligaŃii să aparŃină organizaŃiei sale în continuare chiar în cazul unei schimbări
structurale organizatorice ale vreuneia dintre părŃi sau în cazul schimbării denumirii
sau fuzionării prin absorbŃie în cadrul altei organizaŃii.

ConfidenŃialitate

PărŃile vor lua toate măsurile necesare pentru ca acest contract şi conŃinutul său să
rămână secret faŃă de terŃi.

Încetare

Nu există prevederi speciale.
Acordul din 29 octombrie 2002 privind cooperarea în domeniul energetic între
Ministerul Industriei şi Resurselor din România şi Ministerul Energiei şi Resurselor
Energetice din Republica Bulgaria este valabil cât timp niciuna dintre părŃi nu
expediază o notificare scrisă referitoare la denunŃarea acestuia. Acest acord va fi
considerat terminat începând cu ultima zi a celei de-a şasea luni de la primirea
notificării.

SoluŃionarea
Litigiilor

Disputele apărute în cadrul contractului pentru care rezolvarea pe cale amiabilă este
imposibilă vor fi rezolvate de următoarele autorităŃi:
- Curtea InternaŃională de Arbitraj a Camerei de ComerŃ şi Industrie a României,
Bucureşti, în conformitate cu Regulile de procedură ale CurŃii de Arbitraj
menŃionate, dacă pârâtul este Transportatorul;
- Curtea de Arbitraj a Camerei de ComerŃ şi Industrie a Republicii Bulgaria, Sofia, în
conformitate cu Regulile de Arbitraj ale acesteia, dacă pârât este Clientul.
Deciziile tribunalelor arbitrale vor fi finale şi obligatorii pentru ambele părŃi şi nu vor
face obiectul unui recurs.

Legea aplicabilă

Contractul este încheiat în baza Acordului din 29 octombrie 2002 privind cooperarea în
domeniul energetic între Ministerul Industriei şi Resurselor din România şi Ministerul
Energiei şi Resurselor Energetice din Republica Bulgaria, aprobat prin HG 87/2003.
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Anexa 24 – Alte contracte specifice sectorului de gaze naturale
1.

Contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 5/24 octombrie 2006

PărŃi

Emitentul („Vânzator”)
Petrom Gas S.R.L. („Cumpărător”)

Obiect:

Vânzarea-cumpărarea unei cantităŃi de gaze naturale din import reprezentând
contravaloarea serviciilor de tranzit prestate de către Vânzător.

Termen

Durata iniŃială a contractului: 1 octombrie 2006 – 31 decembrie 2006.
Prin Actul adiŃional nr. 2/12 aprilie 2007, contractul s-a prelungit pe perioada 1 aprilie
2007 – 30 iunie 2007, în aceleaşi condiŃii tehnice care au stat la baza încheierii
acestuia.

PreŃ; modalităŃi de
facturare

Potrivit Actului adiŃional nr. 2/12 aprilie 2007, preŃul gazelor naturale livrate conform
contractului pentru perioada 01 aprilie 2007 – 30 iunie 2007 este de 274,5 USD/ 1000
mc gaze naturale la 15ºC. PreŃul nu conŃine TVA şi tariful pentru serviciile de
transport.
Facturarea gazelor livrate se va face lunar de către Vânzător, pe baza procesului verbal
încheiat, în termen de 8 zile de la încheierea lunii de livrare. Plata contravalorii gazelor
naturale se va efectua de către Cumpărător lunar, astfel: i. 50% din valoarea lunară a
contractului până la data de 20 a lunii de livrare; ii. 50% din valoarea lunară a
contractului şi eventuale regularizări cantitative şi de curs valutar, în termen de 20 de
zile de la emiterea facturii.

CantităŃi
contractate

Potrivit Actului adiŃional nr. 2/12.04.2007, cantitatea lunară estimată este de
11.700.000 mc gaze naturale la 15º C.
Cantitatea de gaze naturale contractată va fi livrată la punctul de predare/ preluare
Isaccea pe baza de proces-verbal de predare-primire lunar. Cumpărătorul
împuterniceşte Vânzătorul, în calitate de transportator licenŃiat cu predarea/ preluarea
gazelor în punctul Isaccea în baza contractului de transport existent.

Principalele
drepturi şi obligaŃii
ale părŃilor

Principalele obligaŃii ale Vânzătorului:

- să asigure din import cantitatea de gaze naturale contractate de Cumpărător în
condiŃiile contractului;
- să efectueze reviziile şi reparaŃiile echipamentelor şi instalaŃiilor programate de
comun acord cu Cumpărătorul;
- să anunŃe Cumpărătorul cu 6 ore înainte despre întreruperile neprogramate în
furnizarea gazelor naturale;

- să iniŃieze modificarea şi completarea contractului sau a anexelor la acesta în cazul
modificării reglementărilor sau a condiŃiilor tehnico-economice care au stat la baza
încheierii acestuia, atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau
introducerea unor clauze noi;
- să factureze Cumpărătorului cantitatea de gaze naturale consumate la preŃurile în
vigoare.
Principalele drepturi ale Vânzătorului:
- să întrerupă cu preavizare livrarea gazelor naturale Cumpărătorului în cazul în care
nu achită în termen facturile emise de Vânzător şi penalităŃile de întârziere;

- să limiteze sau să întrerupă, cu preavizare, livrarea gazelor cu scopul remedierii
avariilor apărute în instalaŃiile sale;
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- să limiteze sau să întrerupă livrarea gazelor naturale cu scopul efectuării reviziilor
sau reparaŃiilor.
Principalele obligaŃii ale Cumpărătorului:

- să achite integral şi la termen facturile emise de Vânzător, eventualele corecŃii sau
regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare;
- să comunice în scris Vânzătorului orice modificare a elementelor care au stat la
baza întocmirii contractului.
Principalele drepturi ale Cumpărătorului:
- să dispună de gazele naturale cumpărate în baza acestui contract;

- să solicite Vânzătorului modificarea şi completarea contractului în condiŃii similare
cu acelea prevăzute pentru Vânzător;
- să conteste în mod justificat cantităŃile de gaze naturale livrate de Vânzator.
Răspundere
contractuală

În cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte în termen de 30 de zile faŃă de
scadenŃa prevăzută obligaŃia de plată a contravalorii gazelor naturale cumpărate sau o
îndeplineşte în mod necorespunzător, acesta se obligă să plătească Vânzătorului
penalităŃi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere pentru suma rămasă neachitată.
În situaŃia în care Vânzătorul nu îşi onorează obligaŃia de livrare conform contractului,
Cumpărătorul este îndreptăŃit să solicite şi să primească daune-interese.

Schimbări de
control

Nu e cazul.

ConfidenŃialitate

PărŃile se obligă una faŃă de cealaltă să obŃină şi să păstreze confidenŃialitatea datelor,
informaŃiilor şi documentelor pe care le deŃin ca urmare a executării clauzelor acestui
contract.

Încetare

Vânzătorul este îndreptăŃit să rezilieze contractul şi să solicite Cumpărătorului dauneinterese în următoarele situaŃii:
- neplata contravalorii gazelor naturale furnizate şi a penalităŃilor aferente în termen
de 15 zile calendaristice de la scadenŃă;
- reorganizarea judiciară sau falimentul Cumpărătorului.
Rezilierea contractului se poate face de către o parte contractantă, cu solicitarea unor
daune-interese, dacă în urma notificării, cealaltă parte contractantă nu a reuşit să
îndeplinească obligaŃiile asumate prin contract şi să remedieze situaŃia creată în termen
de 15 zile lucrătoare de la data notificării.
Rezilierea contractului înainte de expirarea acestuia operează şi în situaŃia în care una
dintre părŃi notifică celeilalte părŃi refuzul ei de a renegocia contractul existent în baza
intervenirii unei modificări de circumstanŃe. Contractul va fi considerat reziliat de
drept de la momentul comunicării notificării.

ObservaŃii

Modificarea circumstanŃelor. Prin modificare de circumstanŃe se înŃelege legiferarea,
intrarea în vigoare, modificarea textului sau a interpretării privind orice cerinŃă legală
ori aplicarea unei noi cerinŃe legale, care nu era în vigoare la data semnării acestui
contract. Modificarea circumstanŃelor poate include introducerea unor noi impozite sau
taxe, o schimbare a modalităŃilor de impunere sau taxare ori o majorare – diminuare a
oricărora dintre impozitele şi taxele existente. Dacă apare o modificare de
circumstanŃe, părŃile convin renegocierea clauzelor determinate de acestea.
ForŃa majoră. Partea care invocă forŃa majoră este obligată să notifice aceasta
celeilalte părŃi, în termen de 48 de ore de la apariŃia evenimentului. Dacă în termen de
5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părŃile au dreptul să îşi
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notifice încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.
Legea aplicabilă: legea română în vigoare.
SoluŃionarea litigiilor. Eventualele neînŃelegeri între părŃi, care nu se pot rezolva pe
cale amiabilă în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de către una dintre
părŃi, cu obiecŃiuni sau divergenŃe, se vor înainta spre mediere AutorităŃii de
Reglementare. Toate neînŃelegerile privind validitatea contractului sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, a căror rezolvare nu este posibilă pe
cale amiabilă se vor adresa instanŃelor judecătoreşti competente.
Modificarea contractului. Clauzele cuprinse în acest contract se pot modifica şi
completa prin Acte adiŃionale, cu acordul părŃilor sau ca efect al modificării cadrului
legislativ în domeniu.
Prin Actul adiŃional nr. 3/16 iulie 2007, contractul s-a prelungit pe perioada 1 iulie
2007 – 30 septembrie 2007, în aceleaşi condiŃii tehnice care au stat la baza încheierii
acestuia, iar preŃul gazelor naturale livrate conform contractului a fost stabilit la 277,4
USD/1000 mc gaze naturale la 15ºC si 1,0132 bar. PreŃul nu conŃine TVA şi tariful
pentru serviciile de transport.
Anexe

2.

Anexa 1 – „Definirea unor termeni”

Contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 6/24 octombrie 2006

PărŃi

Emitentul („Vânzător”)
Egl Gas&Power România S.A.(„Cumpărător”)

Obiect:

Vânzarea-cumpărarea unei cantităŃi de gaze naturale din import reprezentând
contravaloarea serviciilor de tranzit prestate de către Vânzător.

Termen

Durata iniŃială a contractului: 1 octombrie 2006 – 31 decembrie 2006.
Prin Actul adiŃional nr. 2/12 aprilie 2007, contractul s-a prelungit pe perioada 1 aprilie
2007 – 30 iunie 2007, în aceleaşi condiŃii tehnice care au stat la baza încheierii
acestuia.

PreŃ; modalităŃi de
facturare

Potrivit Actului adiŃional nr. 2/12 aprilie 2007, preŃul gazelor naturale livrate conform
contractului pentru perioada 1 aprilie 2007 – 30 iunie 2007 este de 274,5 USD/ 1000
mc gaze naturale la 15ºC.
PreŃul nu conŃine TVA şi tariful pentru serviciile de transport.
Facturarea gazelor livrate se va face lunar de către Vânzător, pe baza procesului verbal
încheiat, în termen de 8 zile de la încheierea lunii de livrare. Plata contravalorii gazelor
naturale se va efectua de către Cumpărător în termen de 20 de zile de la emiterea
facturii.

CantităŃi
contractate

Potrivit Actului adiŃional nr. 2, cantitatea lunară estimată este de 2.000.000 mc gaze
naturale la 15º C.
Cantitatea de gaze naturale contractată va fi livrată la punctul de predare/ preluare
Isaccea pe bază de proces-verbal de predare-primire lunar. Cumpărătorul
împuterniceşte Vânzătorul, în calitate de transportator licenŃiat cu predarea/ preluarea
gazelor în punctul Isaccea în baza contractului de transport existent.

Principalele
drepturi şi obligaŃii
ale părŃilor

Principalele obligaŃii ale Vânzătorului:
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- să efectueze reviziile şi reparaŃiile echipamentelor şi instalaŃiilor programate de
comun acord cu Cumpărătorul;

- să anunŃe Cumpărătorul cu 6 ore înainte despre întreruperile neprogramate în
furnizarea gazelor naturale;
- să iniŃieze modificarea şi completarea contractului sau a anexelor la acesta în cazul
modificării reglementărilor sau a condiŃiilor tehnico-economice care au stat la baza
încheierii acestuia, atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau
introducerea unor clauze noi;

- să factureze Cumpărătorului cantitatea de gaze naturale consumate la preŃurile în
vigoare.
Principalele drepturi ale Vânzătorului:
- să întrerupă cu preavizare livrarea gazelor naturale Cumpărătorului în cazul în care
nu achită în termen facturile emise de Vânzător şi penalităŃile de întârziere;
- să limiteze sau să întrerupă, cu preavizare, livrarea gazelor cu scopul remedierii
avariilor apărute în instalaŃiile sale;

- să limiteze sau să întrerupă livrarea gazelor naturale cu scopul efectuării reviziilor
sau reparaŃiilor.
Principalele obligaŃii ale Cumpărătorului:

- să achite integral şi la termen facturile emise de Vânzător, eventualele corecŃii sau
regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare;
- să comunice în scris Vânzătorului orice modificare a elementelor care au stat la
baza întocmirii contractului.
Principalele drepturi ale Cumpărătorului:
- să dispună de gazele naturale cumpărate în baza acestui contract;
- să solicite Vânzătorului modificarea şi completarea contractului în condiŃii similare
cu acelea prevăzute pentru Vânzător;
- să conteste în mod justificat cantităŃile de gaze naturale livrate de Vânzător.
Răspundere
contractuală

În cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte în termen de 30 de zile faŃă de
scadenŃa prevăzută obligaŃia de plată a contravalorii gazelor naturale cumpărate sau o
îndeplineşte în mod necorespunzător, acesta se obligă să plătească Vânzătorului
penalităŃi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere pentru suma rămasă neachitată.
În situaŃia în care Vânzătorul nu îşi onorează obligaŃia de livrare conform contractului,
Cumpărătorul este îndreptăŃit să solicite şi să primească daune-interese.

Schimbări de
control

Nu e cazul.

ConfidenŃialitate

PărŃile se obligă una faŃă de cealaltă să obŃină şi să păstreze confidenŃialitatea datelor,
informaŃiilor şi documentelor pe care le deŃin ca urmare a executării clauzelor acestui
contract.

Încetare

Vânzătorul este îndreptăŃit să rezilieze contractul şi să solicite Cumpărătorului dauneinterese în următoarele situaŃii:

- neplata contravalorii gazelor naturale furnizate şi a penalităŃilor aferente în termen
de 15 zile calendaristice de la scadenŃa;

- reorganizarea judiciară sau falimentul Cumpărătorului.
Rezilierea contractului se poate face de către o parte contractantă, cu solicitarea unor
daune-interese, dacă în urma notificării, cealaltă parte contractantă nu a reuşit să
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îndeplinească obligaŃiile asumate prin contract şi să remedieze situaŃia creată în termen
de 15 zile lucrătoare de la data notificării.
Rezilierea contractului înainte de expirarea acestuia operează şi în situaŃia în care una
dintre părŃi notifică celeilalte părŃi refuzul ei de a renegocia contractul existent în baza
intervenirii unei modificări de circumstanŃe. Contractul va fi considerat reziliat de
drept de la momentul comunicării notificării.
ObservaŃii

Modificarea circumstanŃelor. Prin modificare de circumstanŃe se înŃelege legiferarea,
intrarea în vigoare, modificarea textului sau a interpretării privind orice cerinŃă legală
ori aplicarea unei noi cerinŃe legale, care nu era în vigoare la data semnării acestui
contract. Modificarea circumstanŃelor poate include introducerea unor noi impozite sau
taxe, o schimbare a modalităŃilor de impunere sau taxare ori o majorare – diminuare a
oricărora dintre impozitele şi taxele existente. Dacă apare o modificare de
circumstanŃe, părŃile convin renegocierea clauzelor determinate de acestea.
ForŃa majoră. Partea care invocă forŃa majoră este obligată să notifice aceasta
celeilalte părŃi, în termen de 48 de ore de la apariŃia evenimentului. Dacă în termen de
5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părŃile au dreptul să îşi
notifice încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.
Legea aplicabilă: legea româna în vigoare.
SoluŃionarea litigiilor. Eventualele neînŃelegeri între părŃi, care nu se pot rezolva pe
cale amiabilă în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de către una dintre
părŃi, cu obiecŃiuni sau divergenŃe, se vor înainta spre mediere AutorităŃii de
Reglementare. Toate neînŃelegerile privind validitatea contractului sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, a căror rezolvare nu este posibilă pe
cale amiabilă, se vor adresa instanŃelor judecătoreşti competente.
Modificarea contractului. Clauzele contractuale se pot modifica şi completa prin Acte
adiŃionale, cu acordul părŃilor sau ca efect al modificării cadrului legislativ în domeniu.
Prin Actul adiŃional nr. 3/16 iulie 2007, contractul s-a prelungit pe perioada 1 iulie
2007 – 30 septembrie 2007, în aceleaşi condiŃii tehnice care au stat la baza încheierii
acestuia, iar preŃul gazelor naturale livrate conform contractului este de 277,4
USD/1000 mc gaze naturale la 15ºC si 1,0132 bar.

Anexe

Anexa 1 – „Definirea unor termeni”

3.

Contract de achiziŃie a gazelor naturale pentru consum tehnologic nr. 1/22 ianuarie 2003

PărŃi

SNGN Romgaz („Vânzător”)
Emitentul („Cumpărător”)

Obiect:

Conform Actului adiŃional nr. 17/2007, obiectul contractului constă în vânzareacumpărarea de gaze naturale din producŃie internă curentă a Vânzătorului necesare
consumului tehnologic din SNT. Gazele pot fi supuse de către Cumpărător procesului
de înmagazinare subterană, fără a fi renegociate condiŃiile de preŃ.
CantităŃile de gaze naturale contractate vor fi livrate la punctul/ punctele de predare/
preluare comercială convenite. Cumpărătorul poate modifica cantităŃile estimate ce
urmează a fi livrate (prevăzute în Anexa 3), prin notificare până la data de 14 a lunii
anterioare lunii de livrare.
Gazele naturale furnizate vor avea aceeaşi calitate cu cea a gazelor predate pentru
transport de către Vânzător în punctele de predare/ preluare. Preluarea gazelor în SNT
de către Cumpărător, în calitate de operator al SNT, echivalează cu îndeplinirea
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obligaŃiei de livrare a Vânzătorului şi trecerea gazelor în proprietatea Cumpărătorului,
precum şi cu îndeplinirea condiŃiilor de calitate impuse de reglementările legale în
vigoare. În cazul refuzului justificat al Cumpărătorului, în calitate de operator al SNT,
de a prelua cantităŃile de gaze, motivat de neîndeplinirea condiŃiilor de calitate,
cantităŃile în cauză se consideră nelivrate.
Termen

Durata iniŃială: 1 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2003. PărŃile contractante pot conveni
prelungirea contractului prin încheierea de acte adiŃionale.
Potrivit Actului AdiŃional nr. 17/2007, durata contractului a fost prelungită pe perioada
1 aprilie 2007 – 31 martie 2008.

CantităŃi
contractate

În perioada 1 aprilie 2007 – 31 martie 2008, Vânzătorul va livra Cumpărătorului
cantitatea de 413.000,000 mii mc gaze.

Răspundere
contractuală

Astfel cum a fost modificat prin Actul adiŃional nr. 17/2007, în condiŃile în care
Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaŃia de plată în termen de 15 zile calendaristice
de la data scadenŃei facturii de regularizare, se obligă să plăteasca Vânzătorului
penalităŃi de întârziere în cota de 0,10% pentru fiecare zi de întârziere pentru suma
rămăsă neachitată. PenalităŃile se vor calcula începând cu prima zi după data scadentă,
inclusiv ziua plăŃii, respectiv ziua în care suma plătită a fost înregistrată în contul
Vânzătorului.

Schimbări de
control

În cazul schimbării formei juridice/ reorganizării judiciare, părŃile se obligă să
comunice, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la această dată, modul de
preluare a obligaŃiilor contractuale reciproce.

ConfidenŃialitate

PărŃile sunt obligate ca pe perioada valabilităŃii acestui contract să păstreze
confidenŃialitatea datelor, a documentelor şi a informaŃiilor obŃinute în baza acestuia,
fiind exceptate următoarele date, documente şi informaŃii:
- cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părŃi contractante;

- cele care la data dezvăluirii lor sunt de circulaŃie publică;
- cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaŃii legale de
informare.
Încetare

PărŃile sunt îndreptăŃite să procedeze la rezilierea contractului în următoarele situaŃii:

- neexecutarea de către una dintre părŃi a obligaŃiilor contractuale;
- declanşarea procedurii falimentului uneia dintre părŃi;
- dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării intenŃiei de
amendare a contractului părŃile nu ajung la o înŃelegere comună în legătură cu
modificarea şi/ sau cu completarea acestuia.
IntenŃia de reziliere a contractului trebuie notificată celeilalte părŃi în termen de 30 de
zile calendaristice de la data exigibilităŃii obligaŃiei neîndeplinite.
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Anexa 25 – Contracte de execuŃie lucrări
Contracte de execuŃie lucrări în vigoare la 30 iunie 2007 având o valoare estimată mai mare de
500.000 Euro sau echivalent in Lei.
1. Contract de execuŃie lucrări nr. 368 din data de 8 august 2006 (modificat prin Act AdiŃional
subsecvent)
PărŃi

Transgaz (achizitor)
AsociaŃia formată din AMARAD S.A. (lider de asociaŃie) şi TIM S.A.; IMI S.A., AMI
S.A. (asociaŃi) (executant)

Obiect:

ExecuŃia şi finalizarea Conductei de transport gaze naturale Dn 400x40 Căpâlna Stei,
jud. Bihor - etapa II, L=37,33 Km

Termen

6 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor; ordinul de
începere a lucrărilor intră în vigoare la data de 27 decembrie 2006; prin act adiŃional
subsecvent termenul iniŃial a fost decalat până la 31 iulie 2007

PreŃ

20.013.790,45 Lei fără TVA

ObligaŃiile
principale ale
achizitorului

- obŃinerea tuturor autorizaŃiilor şi avizelor necesare;
- plata preŃului, cu respectarea următoarelor reguli: (i) facturile trebuie achitate în 30
de zile de la data înregistrării acestora la Emitent, iar plăŃile parŃiale trebuie făcute,
în cel mai scurt timp posibil; (ii) dacă nu plăteşte în termen de 14 zile, achizitorul
nu se poate opune sistării/diminuării ritmului de execuŃie a lucrărilor; (iii) plata
finală se face în 30 de zile de la data recepŃiei lucrărilor / imediat după verificarea şi
acceptarea situaŃiei de plată definitive de către Emitent;

- remedierea defecŃiunilor apărute în perioada de garanŃie de 24 de luni, care nu se
datorează culpei executantului;
- restituirea garanŃiei de bună execuŃie: (i) 70% în termen de 14 zile de la încheierea
procesului-verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor; şi (ii) restul de 30% la
expirarea perioadei de garanŃie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de
recepŃie finală;

- obligaŃia de a notifica executantul asupra emiterii vreunei pretenŃii asupra garanŃiei.
ObligaŃiile
principale ale
executantului

- constituirea garanŃiei de bună execuŃie: în maxim 10 zile de la semnarea
contractului şi în cuantum de 6% din preŃul contractului;
- execuŃia lucrării, inclusiv: (i) prezentarea în termen de 7 zile de la sfârşitul lunii a
situaŃiei lucrărilor executate în luna precedentă; (ii) prezentarea, înainte de
începerea execuŃiei lucrării, a graficului de plăŃi necesar acesteia;
- garanŃia pentru vicii, incluzând: (i) executarea tuturor lucrărilor de modificare,
reconstrucŃie, remediere pentru o perioadă de garanŃie de 24 de luni şi (ii)
răspunderea pentru viciile ascunse ale construcŃiei ivite în 10 ani de la recepŃia
lucrării, iar pentru viciile structurii de rezistenŃă pe toată durata de existenŃă a
construcŃiei;

- redarea în termen şi la starea iniŃială de fertilitate a terenurilor scoase temporar din
circuitul agricol/fondul forestier; suportarea despăgubirilor generate de
neîndeplinirea acestei obligaŃii;
- încheierea unei asigurări pentru toate riscurile ce ar putea apărea, inclusiv pentru
asigurarea persoanelor de pe şantier;

- transferul total/parŃial al obligaŃiilor asumate prin contract se va face numai cu
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acordul prealabil, în scris, al achizitorului.
Răspundere
contractuală

PenalităŃi:

- pentru executant: 0,1 % din valoarea obiectivelor nerealizate la termen, pentru
fiecare zi de întârziere, în cazul neîndeplinirii la termen a obligaŃiilor asumate
- pentru achizitor: 0,1 % din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de
întarziere, în cazul neonorării în termen a facturilor

Schimbări de
control /structura
acŃionariatului

Nu este cazul.

ConfidenŃialitate

Fiecare dintre părŃi are obligaŃia ca, în absenŃa acordului scris al celeilalte părŃi:

- să nu facă cunoscut contractul /orice prevedere a acestuia unei alte părŃi care nu este
implicată în îndeplinirea acestuia

- să nu utilizeze informaŃiile şi documentele obŃinute/la care are acces pe parcursul
derulării contractului, în alt scop decât acela al îndeplinirii obligaŃiilor asumate
Încetare

- denunŃare unilaterală a contractului de achizitor în cazul apariŃiei unor circumstanŃe
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii: (i) nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului şi (ii) conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel
încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public;

- intervenŃia unui caz de forŃă majoră care acŃionează/se estimează că va acŃiona o
perioadă mai mare de 6 luni;
- rezilierea contractului în cazul neexecutării obligaŃiilor asumate.
Celelalte contracte de achiziŃie de lucrări sunt încheiate într-o formă substanŃial similară, astfel că în
continuare sunt prezentate numai elementele de diferenŃiere faŃă de contractul prezentat mai sus.
2. Contract de execuŃie lucrări nr. C115 din data de 3 mai 2006
(modificat prin Act adiŃional nr.1 din data de 1 martie 2007)
PărŃi

Transgaz (achizitor)
AsociaŃia formată din TMUCB S.A. (lider de asociaŃie) şi INSPET S.A. (asociat)
(executant)

Obiect

ExecuŃia Conductei t.g.n.Dn 500 pentru alimentarea cu gaze naturale a municipiului
Giurgiu

Termen

30 mai 2007 potrivit Actului adiŃional nr. 1;
Prin Actul AdiŃional 2/29.05.2007 termenul iniŃial a fost decalat până la 30.07.2007

PreŃ

PreŃ iniŃial: 35.730.021,76 Lei (9.718.488,17 Euro) la care se adaugă TVA în valoare
de 6.788.704,13 Lei.
În prezent potrivit Actului AdiŃional nr. 1 preŃul este de: 43.118.088,46 Lei
(11.716.871 Euro) fără TVA.

DiferenŃe specifice

Termene de plată:
Facturile trebuie achitate în maximum 90 de zile de la data înregistrării acestora la
Emitent, iar plăŃile parŃiale trebuie făcute, în cel mai scurt timp posibil.
Plata finală se face în termen de 90 de zile de la data recepŃiei lucrării / imediat după
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verificarea şi acceptarea situaŃiei de plată definitive de către Emitent.
ObservaŃii

Prin Actul AdiŃional nr. 3 /30.07.2007 termenul de punere în funcŃiune a fost stabilit ca
fiind 30 septembrie 2007.

3. Contract de execuŃie lucrări nr.242/3778 din data de 07 decembrie 2006
PărŃi

Transgaz (achizitor)
AsociaŃia formată din Condmag S.A. (lider de asociaŃie) şi TMUCB S.A.; Inspet S.A.
(asociaŃi) (executant)

Obiect

ExecuŃia, finalizarea şi întreŃinerea până la punerea în funcŃiune a Conductei de
transport gaze naturale DN 800 Crevedia-Podişor

Termen

6 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrării; ordinul de
începere a lucrărilor intră în vigoare la data de 14 mai 2007;

PreŃ

59.013.923,42 Lei (16.488.020,63 Euro) la care se adaugă TVA în valoare de
11.212.645,45 Lei.
Prin Actul AdiŃional nr. 1/7 mai 2007 valoarea contractului a fost stabilită la
61.177.149,25 Lei (17.092.408,71 Euro) la care se adaugă TVA în valoare de
11.623.658,36 Lei.

DiferenŃe specifice

GaranŃia de bună execuŃie:

- garanŃia de bună execuŃie reprezintă 5% din valoarea contractului;
- emiterea unei pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie trebuie notificată
executantului, cu precizarea obligaŃiilor ce nu au fost respectate.
Aspecte privind mecanismul de plată:

- Emitentul plăteşte avans executantului numai contra unei scrisori de returnare a
avansului;
- situaŃiile de plată provizorii se confirmă de achizitor în maxim 5 zile de la
depunere;

- facturile trebuie achitate în maximum 90 de zile de la data emiterii; plăŃile parŃiale
trebuie făcute în cel mai scurt timp posibil;
- plata finală se face în maximum 90 de zile de la data recepŃiei lucrării/ în maximum
90 de zile după verificarea şi acceptarea situaŃiei de plată definitive de către
Emitent.

4. Contract de execuŃie lucrări nr. 10656/ din data de 15 noiembrie 2006
PărŃi

Transgaz (achizitor)
AsociaŃia formată din TIM S.A. (lider de asociaŃie) şi CONDMAG S.A.; IMI S.A.,
AMI S.A. (asociaŃi) (executant)

Obiect

ExecuŃia şi finalizarea Conductei de transport gaze naturale Biharia Alesd, jud.Bihor,
inclusiv ProtecŃia Catodică

Termen

6 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrării; ordinul de
începere a lucrării intră în vigoare la data de 14 mai 2007

PreŃ

22.558.482,12 Lei (6.413.032,21 Euro) la care se adaugă TVA în valoare de
4.286.111,6 Lei
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DiferenŃe specifice

Aspecte privind mecanismul de plată:
- facturile trebuie achitate în maximum 90 de zile de la data înregistrării acestora la
Emitent, iar plăŃile parŃiale trebuie făcute, în cel mai scurt timp posibil

- plata finală se face în maximum 90 de zile de la data recepŃiei lucrării/ imediat după
verificarea şi acceptarea situaŃiei de plată definitive de către Emitent
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Anexa 26 – Furnizare produse
Principalii termeni ai contractelor de furnizare produse în vigoare la 30 iunie 2007 având o valoare
estimată mai mare de 500.000 Euro sau echivalent in Lei.
Contract de furnizare sisteme de izolaŃie de tip Gazband nr. 940/30 ianuarie 2002 (încheiat în baza
Acordului din 23 ianuarie 2003 privind exploatarea în comun a invenŃiei care face obiectul Cererii de
brevet nr. A2002/00117/5 februarie 2002 - „Acordul de exploatare”)
PărŃi

Transgaz (beneficiar/ achizitor);
Pro Auto Industries S.A. (producător/ furnizor)

Obiect

Furnizarea de sisteme de protecŃie anticorozivă tip Gazband produse în baza
Acordului de exploatare

Termen

Pe perioada de valabilitate a Acordului de exploatare, respectiv până la data de
31.12.2007.
Acordul de exploatare nu prevede o perioadă de valabilitate,însă prevede drept cauze
de încetare următoarele:

-

neacordarea brevetului de invenŃie de către OSIM;
ajungerea la termen;
falimentul sau dizolvarea vreuneia din părŃi;
neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor asumate;
acordul părŃilor.

PreŃ

PreŃul este stabilit în funcŃie de cantităŃile de sisteme de izolare livrate şi este
modificat o dată cu modificările acestor cantităŃi după cum se convine periodic, prin
acte adiŃionale.
În conformitate cu prevederile Actului AdiŃional nr. 4/12 ianuarie 2005, preŃul
convenit pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2005 este de 129.745.944.000
Lei vechi (3.384.000 Euro) – fără TVA şi 154.397.673.360 Lei vechi (4.026.960
Euro) - cu TVA;

ObligaŃiile
principale ale
producătorului

- despăgubirea Beneficiarului: împotriva oricăror (i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie,

Răspundere
contractuală/
PenalităŃi de
7 noiembrie 2007

ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală, legate de
echipamentele, materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură
cu produsele achiziŃionate, şi (ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice
natură aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă din
respectarea caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar;
- garanŃia produselor: perioada de garanŃie acordată produselor este de minimum
40 de ani de la aplicare, cu condiŃia respectării întocmai a instrucŃiunilor de
aplicare; perioada de garanŃie în timpul transportului, manipulării şi depozitării
este de 1 an şi este valabilă în condiŃiile respectării instrucŃiunilor Producătorului.
Produsele care, în timpul perioadei de garanŃie, le înlocuiesc pe cele defecte,
beneficiază de o nouă perioadă de garanŃie care curge de la data înlocuirii
produsului; înlocuirea produselor defecte se face pe cheltuiala Producătorului.
În cazul transferului total sau parŃial al obligaŃiilor asumate prin contract,
producătorul este obligat să obŃină acordul prealabil, în scris, al Beneficiarului.
Producătorul datorează penalităŃi în cuantum de 0,06 % / zi de întârziere din valoarea
produselor nelivrate la termen.
Beneficiarul datorează penalităŃi în cuantum de 0,06 % /zi de întârziere din plata
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întârziere

neefectuată la termenul stabilit prin contract.

Schimbări de
control /structura
acŃionariatului

Nu este cazul

ConfidenŃialitate şi
ConcurenŃă

O parte nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părŃi: (i) de a face cunoscut
contractul sau orice prevedere a acestuia unei terŃe părŃi, în afara acelor persoane
implicate în îndeplinirea contractului; (ii) de a utiliza informaŃiile şi documentele
obŃinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât
acela de a-şi îndeplini obligaŃiile contractuale.
Dezvăluirea oricărei informaŃii, faŃă de persoanele implicate în îndeplinirea
contractului, se va face confidenŃial şi se va extinde numai asupra acelor informaŃii
necesare îndeplinirii contractului.
O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaŃii
referitoare la contract dacă:

- informaŃia era cunoscută parŃii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la
cealaltă parte contractantă, sau
- informaŃia a fost dezvăluită după ce a fost obŃinut acordul scris al celeilalte părŃi
contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaŃia.
Încetare

Rezilierea contractului în caz de nerespectare a obligaŃiilor asumate, caz în care
partea lezată are dreptul de a cere daune-interese.
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul în cel mult 30 de
zile de la apariŃia unor circumstanŃe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa masură încât
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public; în acest caz,
Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până în momentul denunŃării unilaterale a contractului.

ObservaŃii

Prin Actul adiŃional nr. 7/2 iulie 2007 preŃul contractului a fost stabilit la valoarea de
7.360.584 Lei (2.315.960 Euro la cursul de 3,1782 Lei/Euro).
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Anexa 27 – InformaŃii privind clădirile principale uitilizate de către Emitent
Emitentul deŃine următoarele atestări în legătură cu clădirile aferente sediului Emitentului, sediilor
aferente sucursalelor desfiinŃate, sediului aferent Dispeceratului de Gaze Naturale Bucureşti şi
sediului aferent Dispeceratului NaŃional de Gaze Naturale Mediaş şi sediilor exploatărilor teritoriale
de transport şi tranzit:
o

Protocolul de predare-preluare încheiat în data de 13 iunie 2000 între SNGN Romgaz şi
Emitent menŃionează în Anexa 11 predarea – preluarea:
(i) sediului sucursalei Transport Gaze Naturale a SNGN Romgaz situat în str. George
Enescu nr. 11, Mediaş – care a devenit sediul Sucursalei de Transport Gaze Naturale;
(ii) sediului Sucursalei C.C.P.I.T.G.N. a SNGN Romgaz situat în str. Unirii nr. 6, Mediaş –
care a devenit sediul Sucursalei de Cercetare şi Proiectare pentru Transport Gaze
Naturale;
(iii) sediului SNGN Romgaz (clădire II) situat în str. Unirii nr. 11, Mediaş – care a devenit
sediul Sucursalei de Cercetare şi Proiectare pentru Transport Gaze Naturale) respectiv
are destinaŃia de sedii secundare ale Emitentului ulterior reorganizării;
(iv) –sediilor de birouri SNGN Romgaz situate în Calea DorobanŃilor nr. 30 Bucureşti – care
a devenit sediul Dispeceratului NaŃional de gaze Naturale Bucureşti (respectiv
Dispeceratul de Gaze Naturale Bucureşti în urma reorganizării);
(v) sediului reprezentanŃă comercială – sediu birouri situat în Calea Victoriei nr. 153, bl D.4,
sc B, et. 3, Bucureşti – în prezent sediu birouri aparŃinând Dispeceratului de Gaze
Naturale Bucureşti;

o

Sediul administrativ al Emitentului şi al Dispeceratului de Gaze Naturale Mediaş – situate în
Str. PiaŃa Constantin I. Motas, nr. 1 – deŃinut în baza autorizaŃiei de construire nr. 1257/96 şi
1484/2001, în timp ce terenul este deŃinut în baza contractului de concesiune 26/28.12.1995;

o

Centrul de Instruire şi Formare Profesională situat în str. Metanului nr. 1, Mediaş deŃinut în
baza unui contract de închiriere aşa cum a fost modificat prin actul adiŃional nr. 218/2006ş

o

Sediul Exploatării teritoriale Arad, situat în Arad, str. Poetului nr. 29, jud. Arad – deŃinut în
baza autorizaŃiei de construire nr. 21648/noiembrie 1986 şi 510/12.07.1994, în timp ce asupra
terenului este deŃinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate nr. 7054/27.12.2001;

o

Sediul Exploatării teritoriale Bacău, situat în Bacău, str. George Bacovia nr. 63, jud. Bacău –
deŃinut în baza autorizaŃiei de construire nr. 376/24.11.1994, în timp ce asupra terenului este
deŃinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate nr. 6767/15.08.2001;

o

Sediul Exploatării teritoriale Brăila, situat în Brăila, str. Ioan Ghica nr. 5, jud. Brăila – este
construit pe un teren deŃinut în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate nr.
6765/15.08.2001, fiind înregistrat în cartea funciară nr. 34250/N;

o

Sediul Exploatării teritoriale Braşov, situat în Braşov, str. Grigore Ureche nr. 12 A – deŃinut în
baza autorizaŃiei de construcŃie nr. 56/15.05.1991, iar terenul este deŃinut în baza Decretului
nr. 237/1959 şi a Ordinului M.I.P.Ch. nr. 550/1962 de dare în administrare DirecŃiei Generale
a Gazelor Mediaş;

o

Sediul Exploatării teritoriale Bucureşti, situat în Bucuresti, str. Lacul Ursului nr. 4, sector 6 –
deŃinut în baza autorizaŃiilor de construire nr. 15/02.04.1996 şi 30/08.12.2000, în timp ce
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asupra terenului este deŃinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate nr.
8114/30.11.2002;
o

Sediul Exploatării teritoriale Cluj, situat în Cluj Napoca, str. Crişului nr. 12, jud. Cluj – deŃinut
în baza autorizaŃiei de construire nr. 12601/261/26.05.1993 în timp ce terenul este deŃinut în
baza Deciziei nr. 220/1965 de dare în administrare;

o

Sediul Exploatării teritoriale Craiova, situat în Craiova, str. Arhitect Ioan Mincu nr. 35, jud.
Dolj – deŃinut în baza autorizaŃiei de construire nr. 276/1993, în timp ce asupra terenului este
deŃinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate nr. 7048/27.12.2001;

o

Sediul Exploatării teritoriale ConstanŃa şi al Exploatării teritoriale ConstanŃa de tranzit situat
în ConstanŃa, str. Caraiman nr. 2 bis, jud. ConstanŃa – deŃinut în baza autorizaŃiilor de
construire nr. 198/10.04.1992 şi 866/24.06.1998;

o

Sediul Exploatării teritoriale Mediaş situat în Mediaş, str. George Coşbuc nr. 29, jud. Sibiu –
deŃinut în baza autorizaŃiei de construire nr. 78/1998 în timp ce terenul este deŃinut în baza
contractului de vânzare – cumpărare nr. 5166/1995.
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AcŃiune în pretenŃii
constând în obligarea
Transgaz la plata sumei de
1.841.221,17 Lei
reprezentând
contravaloarea gazelor
naturale livrate în baza
contractului nr. 1520/1998

AcŃiune în pretenŃii
constând în obligarea la
plata despăgubirilor
reprezentând lipsa de
folosinŃă a terenului
proprietatea reclamantei
pe ultimii trei ani, precum
şi achitarea unei chirii
lunare în cuantum de
2.800 Euro pentru
servitutea legal constituită
asupra terenului
reclamantei pentru aceeaşi
perioadă.

AcŃiune în pretenŃii şi

1.

2.

3.
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Natura şi obiectul
litigiului

Nr.
crt.

Tribunalul

Tribunalul
Prahova, dosar
nr.1506/2004
În prezent,
dosar recurs
nr.16146/1/200
6 pe rolul ICCJ

Tribunalul
Bucureşti,
dosar
nr.9812/2004

InstanŃa/
Nr. Dosar

Popescu

Mitroi
Maria

Petrom SA

Partea
adversă

5.000 Lei -

100.800 Euro
reprezentând
chirie lunară de
2.800 Euro
pentru ultimii
trei ani şi
despăgubiri

1.841.221,71
Lei

Valoarea
pretenŃiilor

Prima instanŃă

Recurs declarat
de reclamantă

Prima instanŃă

Etapa
procesului

05.09.2007

Urmează a fi
transmisă
citaŃia.

Nu a fost
primită citaŃie
cu noul termen
de judecată.

Termenul
următor

A fost comunicată acŃiunea

Prin sentinŃa civilă nr.
556/2005, Tribunalul Prahova
a respins acŃiunea reclamantei
în prima instanŃă.
Apelul declarat de reclamantă
a fost, de asemenea, respins
prin decizia nr. 171/2006 a
CurŃii de Apel Ploieşti.
Recursul reclamantei este în
curs de soluŃionare pe rolul
ICCJ, unde a fost constituit
dosarul 16146/1/2006. La
termenul de judecată din
04.05.2007 instanŃa a dispus
scoaterea cauzei de pe rolul
SecŃiei Comerciale a ICCJ şi
trimiterea acesteia la SecŃia
Civilă şi de Proprietate
Intelectuală a ICCJ.

Prin sentinŃa nr.
5373/19.04.2007 acŃiunea
reclamantei a fost respinsă ca
neîntemeiată.
La data de 30 iunie 2007
Emitentul nu deŃine informaŃii
cu privire la declararea
apelului de către reclamantă.

Comentarii/ informaŃii
generale

Litigii având o valoare de peste 100.000 de Euro în care Emitentul are calitatea de Pârât
(informaŃii la data de 30 iunie 2007)

Anexa 28 – SituaŃia litigiilor şi a notificărilor în care este implicat Emitentul
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ObligaŃia de a face
mutarea conductei de gaz
pe un alt teren şi obligarea
la plata daunelor-interese
pentru lipsa de folosinŃă a
terenului de la data
edificării conductei în
noiembrie 2005 şi până în
prezent

AcŃiune în pretenŃii
constând în obligarea
Transgaz la plata sumei de
851.654,71 Lei cu titlu de
daune pentru utilizarea
conductei Oiejdea-SRM

4.

5.
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Natura şi obiectul
litigiului
obligaŃia de a face
întemeiată pe dispoziŃiile
art. 480 şi art. 998-999
Cod civil, constând în
obligarea Transgaz la
despăgubiri reprezentând
indemnizaŃia lunară de
500 Lei pentru lipsa de
folosinŃă şi utilizare
normală a terenului
(pentru ultimii trei ani) şi
prejudicii, precum şi
ridicarea conductei de
transport (care a fost
identificată prin raportul
de expertiză întocmit ca
aparŃinând Emitentului).

Nr.
crt.
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Tribunalul
Alba
SecŃia
comercială şi
de contencios
administrativ

Judecătoria
OlteniŃa
dosar nr.
1693/269/2007

InstanŃa/
Nr. Dosar
Dolj, SecŃia
Comercială,
dosar
nr.3366/63/200
6

EON Gaz
România
SA

Rădoi NuŃa

Partea
adversă
Ştefan şi
Ileana

851.654,71 Lei

Cuantumul
despăgubirilor
solicitate
urmează a fi
precizat de
reclamantă
până la
termenul de
judecată

Valoarea
pretenŃiilor
prejudiciu şi
500 Lei
indemnizaŃie
lunară pentru
lipsă folosinŃă
teren

Prima instanŃă

Prima instanŃă

Etapa
procesului

Suspendat

06.09.2007

Termenul
următor

La termenul de judecată din
data de 30.11.2006, instanŃa a
hotărât suspendarea cauzei
până la data soluŃionarii unei
cauze aflate pe rolul ICCJ care
are legătură cu această acŃiune,

La termenul de judecată din
data de 07.06.2007 instanŃa, în
baza art. 132 Cod procedură
civilă, a dispus amânarea
cauzei în vederea întregirii sau
modificării cererii, precum şi
propunerii de noi dovezi şi
respectiv comunicarea cererii
modificate pârâtului, în
vederea completării
întâmpinării.

Comentarii/ informaŃii
generale
împreună cu două precizări la
acŃiunea iniŃială:
- solicită obligarea pârâŃilor la
ridicarea conductelor;
- solicită indemnizaŃia lunară
de 500 Lei pentru lipsa de
folosinŃă şi utilizare normală a
terenului.

Natura şi obiectul
litigiului
Fabrica de zahăr Teiuş
după data de 23.09.2003,
când conducta a fost
dezafectată.
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Nr.
crt.
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InstanŃa/
Nr. Dosar
dosar nr.
1969/107/2006
Partea
adversă

Valoarea
pretenŃiilor

Etapa
procesului

Termenul
următor

Comentarii/ informaŃii
generale
în baza art. 244 alin. 1, pct. 1
C.proc. civ.
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ObligaŃie de a face –
Tribunalul Gorj, Rămaescu
readucerea terenului la
dosarul
Mihai
forma iniŃială şi obligarea la nr.2163/95/2006
plata de daune interese şi
daune cominatorii, al căror
cuantum nu poate fi

3.

Niculae
Mirel şi
Veronica

ObligaŃie de a face,
Judecătoria
OlteniŃa, dosar
constând în obligarea
Transgaz la mutarea
nr.2540/2005
conductei în lungime de
98,60 m de pe terenul
proprietatea reclamanŃilor şi
refacerea platformei
betonate.

2.

Partea
adversă

Tribunalul
Prista Oil
Sibiu, dosar
România
nr.3160/85/2006 SRL

InstanŃa/
Nr. Dosar

Anularea hotărârii
nr.10.442/2006 a Comisiei
de Evaluare privind licitaŃia
de achiziŃie de uleiuri
lubrifiante, anularea adresei
nr. 10.453/2006 şi a
deciziei nr. 10.550/2006.

Natura şi obiectul
litigiului

Obiect
neevaluabil în
bani

Obiect
neevaluabil în
bani

Obiect
neevaluabil în
bani

Valoarea
pretenŃiilor

Prima
instanŃă

Apel declarat
de reclamanŃi

Recurs

Etapa
procesului

Se aşteaptă
primirea
citaŃiei de la
Judecătoria
Mediaş

.

Urmează a fi
transmisă
citaŃia

Termenul
următor

Litigii cu valoare nedeterminată sau care nu au obiect o valoare monetară
în care Transgaz are calitatea de pârât
(informaŃii la data de 30 iunie 2007)

1.

Nr.
crt.
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Ca urmare a admiterii excepŃiei
de necompetenŃă materială,
cauza a fost trimisă
Judecătoriei Mediaş spre
competenta soluŃionare.

Prin sentinŃa civilă
307/02.03.2006 instanŃa a
admis, în parte, acŃiunea şi a
obligat Transgaz să refacă
platforma betonată.
ReclamanŃii au declarat apel
împotriva sentinŃei civile nr.
307/02.03.2006 pronunŃată de
judecătoria OlteniŃa în dosar
nr. 2540/2005. Prin decizia
civilă nr. 43 A/27.03.2007 a
fost respins apelul declarat de
reclamanŃi, în baza art. 296
Cod procedură civilă. Decizia
iniŃială poate fi atacată cu
recurs de reclamanŃi.

Prin sentinŃa nr.
1121/C/24.04.2007 s-a admis
acŃiunea reclamantei şi a fost
anulată hotărârea Comisiei de
evaluare de desemnare a
ofertei câştigătoare şi obligă
Transgaz la reluarea procedurii
de licitaŃie.

Comentarii/ informaŃii
generale

ObligaŃie de a face –
ridicarea conductei
transport de gaze naturale
care subtraversează
Bucureşti – OlteniŃa şi
aducerea terenului la forma
iniŃială, precum şi
despăgubiri nedeterminate.

ObligaŃie de a face –
mutarea conductei de gaze
naturale sau schimbarea
amplasamentului conductei,
care a fost montată în
subsolul terenului
proprietatea reclamanŃilor şi
readucerea terenului în
starea iniŃială.

AcŃiune în constatare – s-a
solicitat instanŃei să
constate că SRM a fost
construită cu încălcarea
legii şi să oblige Transgaz
să mute conducta de gaz la
distanŃa legală faŃă de
proprietatea reclamanŃilor.

4.

5.

6.
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Natura şi obiectul
litigiului
determinat la momentul
acŃiunii

Nr.
crt.
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Judecătoria
Timişoara,
dosar nr.
11493/325/2006

Judecătoria
Timişoara,
dosar nr.
703/325/2006

Judecătoria
OlteniŃa, dosar
nr.
4035/269/2006

InstanŃa/
Nr. Dosar

Timbuş
Vasile şi
Viorica

Apostol
Adrian şi
Camelia

Manolache
Niculae şi
Tudora

Partea
adversă

Obiect
neevaluabil în
bani

Obiect
neevaluabil în
bani

Obiect
neevaluabil în
bani/
despăgubiri
nedeterminate

Valoarea
pretenŃiilor

Fond

Fond

Fond

Etapa
procesului

13.09.2007

06.09.2007

Urmează a fi
comunicată
sentinŃa.

Termenul
următor

În cauză a fost introdusă,
alături de Transgaz şi Timgaz
SA Buziaş, în calitate de pârât.
InstanŃa a dispus efectuarea
unei expertize tehnicetopografice privind locul de
amplasare a SRM faŃă de
proprietatea reclamanŃilor.

InstanŃa a dispus efectuarea
unei expertize tehnicetopografice la faŃa locului
pentru stabilirea traseului
conductei în cauză (dacă se
respectă traseul stabilit prin
proiectul tehnic, pe terenul
reclamanŃilor).

Reclamantul a renunŃat la
capătul de cerere privind
despăgubirile. La termenul din
data de 27.06.2007 s-a judecat
fondul, instanŃa a rămas în
pronunŃare.

Comentarii/ informaŃii
generale

ObligaŃia de reparare a
prejudiciului cauzat (art.
998-999 şi art. 1352 Cod
Civil) constând în diferenŃa
dintre valoarea terenului la
data achiziŃiei şi valoarea
actuală de cumpărare a
aceluiaşi teren, precum şi
beneficiul nerealizat.

Natura şi obiectul
litigiului

7 noiembrie 2007

7.

Nr.
crt.
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Judecătoria
Piteşti, dosar nr.
6225/2006

InstanŃa/
Nr. Dosar
Soare Vasile
şi Rodica

Partea
adversă

Etapa
procesului

Fond
IniŃial 30.000
Lei – urmează
a se stabili prin
expertiză

Valoarea
pretenŃiilor
07.09.2007

Termenul
următor

Prin cererea de chemare în
judecată reclamanŃii au
solicitat Transgaz, Primăriei
Mărăcineni şi fostului
proprietar al terenului
repararea prejudiciului cauzat,
respectiv diferenŃa de valoare
între valoarea terenului la data
achiziŃiei acestuia şi valoarea
actuală de cumpărare a
aceluiaşi teren, plata
contravalorii beneficiului
nerealizat, constând în
diferenŃa de valoare a terenului
cu şi fără conductă, înlocuirea
unei suprafeŃe de teren şi
despăgubiri materiale, estimate
la suma de 30.000 Lei.
InstanŃa a dispus efectuarea
unei expertize tehnice judiciare
în cauză pentru a se calcula, în
principal, lipsa de folosinŃă a
terenului în perioada
septembrie 2003 până în
prezent, raport completat, la
solicitarea instanŃei, cu
stabilirea valorii de circulaŃie a
terenului traversat de conducta
de gaze, lucru care îl face
inutilizabil ca şi cămin de case
şi, totodată, stabilirea valorii de
circulaŃie a terenului fără a se
lua în calcul diminuarea valorii
sale de circulaŃie ca efect al
existenŃei unei conducte de
gaze.

Comentarii/ informaŃii
generale

AcŃiune în revendicare lăsarea în deplină
proprietate şi liniştită
posesie a terenului
proprietatea reclamantului.

ObligaŃia de a face întocmirea documentaŃiei
pentru eliberarea avizului
de amplasament pentru un
imobil construcŃie şi
emiterea avizului favorabil.

ObligaŃie de a face –
ridicarea pe cheltuiala
Emitentului a conductei 20”

9.

10.

11.

7 noiembrie 2007

ObligaŃie de a face –
punerea în funcŃiune a
livrării gazelor naturale în
oraşul Năsăud, până la
reglementarea definitivă a
divergenŃelor care au dus la
încetarea furnizării de gaze
naturale.

Natura şi obiectul
litigiului

8.

Nr.
crt.
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Judecătoria Iaşi
dosar nr.

Judecătoria
Târgu Jiu
dosar nr.
4287/318/2007
Tribunalul Gorj
dosar nr.
5268/95/2007

Tribunalul Sibiu
dosar nr.
3804/306/2006

Tribunalul
BistriŃa Năsăud,
dosar nr.
3038/265/2006
Tribunalul
Năsăud – dosar
de rejudecare
nr.
263/112/2007

InstanŃa/
Nr. Dosar

Buzdugan
Ioan

Cărbunescu
Virgil

Matoiu
Nicolae

Municipiul
Năsăud, prin
Primar

Partea
adversă

Obiect
neevaluabil în

Obiect
neevaluabil în
bani

Valoare
nedeterminată

Obiect
neevaluabil în
bani

Valoarea
pretenŃiilor

Apelul
reclamantului

Prima
instanŃă

Prima
instanŃă

Rejudecare în
urma
admiterii
recursului

Etapa
procesului

Dosarul se află pe rol. Prin
sentinŃa civilă nr.
3406/09.05.2007 Judecătoria
Târgu Jiu a declinat cauza
Tribunalului Gorj, SecŃia
Contencios Administrativ.
Prin sentinŃa civilă nr.
661/2007 a fost respinsă

05.09.2007

La termenul din 10.11.2006,
cauza a fost suspendată în
temeiul art. 244 alin 1 C.pr.civ.
până la soluŃionarea cauzei
având ca obiect uzucapiunea
cu privire la suprafaŃa pe care
reclamantul o deŃine în posesie.

Prin sentinŃa civilă nr.
1256/2006 a fost admisă
cererea reclamantei şi s-a
dispus reluarea livrărilor de
gaze naturale către oraşul
Năsăud. Recursul formulat de
celălalt pârât, Amgaz Furnizare
SRL, a fost admis şi sentinŃa
nr. 1256/2006 a fost casată cu
trimitere spre rejudecare la
Tribunalul Năsăud, unde s-a
format dosarul nr.
263/112/2007. La termenul din
11.04.2007 cauza a fost
suspendată în baza art. 242
alin. 1 punctul 2 C.pr.civ.
(neprezentarea părŃilor).

Comentarii/ informaŃii
generale

06.07.2007

Suspendat

Suspendat

Termenul
următor

ObligaŃie de a face –
obligarea pârâŃilor la
efectuarea lucrărilor de
întreŃinere a conductei de
gaz, de întreŃinere a albiilor
şi de refacere şi consolidare
a drumurilor de acces.

AcŃiune în revendicare
imobiliară, având ca obiect
mai multe terenuri, printre
care un teren situat în
Azuga, în suprafaŃă de
2.011 mp.

ObligaŃia de a face –
izolarea conductei de gaze
ce traversează terenul
reclamantului pe cheltuiala
Emitentului.

12.

13.

14.

7 noiembrie 2007

Natura şi obiectul
litigiului
CUG Iaşi şi racord, precum
şi daune interese

Nr.
crt.
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Judecătoria
Ploieşti
dosar nr.
14.518/2005

Tribunalul
Prahova
dosarul nr.
5708/2006
Curtea de Apel
Ploieşti
Cerere apel –
nr.
1037/42/2007

Judecătoria
RâmnicuVâlcea Dosar
nr.
7528/2005
Tribunalul
Vâlcea
dosar nr.
1959/90/2007

Tribunalul Iaşi
dosar nr.
1056/245/2005

InstanŃa/
Nr. Dosar
1056/2005

Olteanu
Marian

Omnimpex
Hârtia SA
Buşteni

Dumitrescu
Constantin

Partea
adversă

Valoare
nedeterminată

Valoare
nedeterminată

Obiect
neevaluabil în
bani

Valoarea
pretenŃiilor
bani
Au fost
solicitate şi
daune interese
de 50 Lei/zi de
la data
pronunŃării
sentinŃei

Prima
instanŃă – s-a
dispus
efectuarea
unei
expertize de
specialitate

Apel

Apel

Etapa
procesului

14.09.2007

18.09.2007

04.09.2007

Termenul
următor

În cauză s-a dispus efectuarea
unei expertize specialitatea
petrol

Prin sentinŃa nr. 1518/2006 a
Tribunalului Prahova a fost
respinsă cererea reclamantei.
Apelul împotriva acestei
sentinŃe, înregistrat sub nr.
1037/42/2007, este în curs de
soluŃionare pe rolul CurŃii de
Apel Ploieşti.

Prin sentinŃa nr. 553/2007 s-a
admis în parte acŃiunea
reclamantului şi a fost obligată
cealaltă pârâtă, respectiv Apele
Române să efectueze lucrări de
consolidare.
A fost declarat apel de către
reclamant.

Comentarii/ informaŃii
generale
acŃiunea reclamantului.
Împotriva acestei sentinŃe a
fost declarat apel, care
formează obiectul dosarului nr.
1056/245/2005.

ObligaŃie de a face –
obligaŃia de a ridica
conductele care
subtraversează terenul
reclamantului sau
contravaloarea terenului
situat în comuna Livezeni,
jud. Mureş.

ObligaŃie de a face –
obligaŃie de a prezenta
valoarea finală a lucrărilor
efectuate în baza
autorizaŃiei de construire nr.
33/2002 pentru executarea
lucrării de RK conducta
20” Abramut – Salonta –
Arad pentru regularizarea
taxei pentru autorizaŃia de
construcŃie

15.

16.

7 noiembrie 2007

Natura şi obiectul
litigiului

Nr.
crt.
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Judecătoria
Oradea
dosar nr.
1817/2006
în urma
conflictului
negativ de
competenŃă –
dosarul nr.
6038/111/2006.
Curtea de Apel
Oradea – Dosar
nr.
6038/111com/2
006
Judecătoria
Oradea Dosar
nr.
1009/271/2007.

Judecătoria
Târgu Mureş
declinare
competenŃă în
favoarea
Tribunalului
Mureş, SecŃia
Comercială înregistrare sub
nr. 1584/2006

InstanŃa/
Nr. Dosar

Consiliul
JudeŃean
Bihor

Nyaradi
Lasylo

Partea
adversă

Obiect
neevaluabil în
bani

Valoare
nedeterminată

Valoarea
pretenŃiilor

Prima
instanŃă

Prima
instanŃă – s-a
dispus
efectuarea
unei
expertize

Etapa
procesului
07.09.2007

Termenul
următor

Prin sentinŃa nr. 5271/2006
Judecătoria Oradea şi-a
declinat competenŃa de
soluŃionare în favoarea
Tribunalului Bihor.
Tribunalul Bihor, prin sentinŃa
nr. 1224/2006, pronunŃată în
dosarul nr. 6038/111/2006 şi-a
declinat competenŃa în
favoarea Judecătoriei Oradea.
După soluŃionarea conflictului
negativ de competenŃă, instanŃa
competentă a fost desemnată
Judecătoria Oradea, formânduse dosarul nr. 6038/111/2006.
Prin sentinŃa civilă nr.
3939/01.06.2007 a fost
respinsă cererea formulată de
Consiliul JudeŃean Bihor. Până
la acest moment nu există
informaŃii cu privire la

Prin sentinŃa nr. 1225/2006 a
fost admisă excepŃia
necompetenŃei materiale a
Judecătoriei Tg. Mureş
invocată din oficiu de instanŃă
şi a fost declinată competenŃa
în favoarea Tribunalului
Mureş, SecŃia Comercială,
unde a fost înregistrată sub nr.
1584/2006. În cauză se
efectuează o expertiză care să
stabilească valoarea de
circulaŃie a terenului.

Comentarii/ informaŃii
generale

ObligaŃie de a face –
modificarea traseului
conductei Moara
Domnească – Butimanu
situată pe terenul din
comuna Corbeanca.

ObligaŃie de a face –
ridicare SRM de pe terenul
proprietatea reclamantului
în suprafaŃă de 596,5 mp pe
care este amplasat SRM
Drăgăşani

Despăgubiri reprezentând
valoarea de circulaŃie a
tererenului situat în Sinaia,
str. 1 Mai nr. 22, jud.
Prahova deoarece este

17.

18.

19.
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Natura şi obiectul
litigiului

Nr.
crt.
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Judecătoria
Sinaia
dosar nr.
262/310/2007

Judecătoria
Drăgăşani
dosar nr.
2873/2006
Apel inregistrat
sub nr.
824/90/2007.

Judecătoria
Buftea
dosar nr.
1172/94/2006
Înregistrare apel
nr.
1172/94/2006.

InstanŃa/
Nr. Dosar

Obiect
neevaluabil în
bani

Obiect
neevaluabil în
bani

Valoarea
pretenŃiilor

Blaise Iuliana Valoare
nedeterminată

Bălăşoiu
Marian

Dimian Aura
şi alŃii.

Partea
adversă

Fond

Recurs

Apel declarat
de reclamanŃi

Etapa
procesului

14.08.2007

S-a amânat cauza pentru
refacerea expertizei.

Prin sentinŃa nr. 2331/2006 a
fost respinsă acŃiunea
reclamantului.
Apelul a fost înregistrat la
Tribunalul Vâlcea sub nr.
824/90/2007.
Prin decizia civilă nr.
148/A/2007 a fost admis apelul
reclamantului şi a fost
schimbată în parte sentinŃa de
la fond în sensul că Emitentul a
fost obligat la plata sumei de
450.954 Lei reprezentând
daune interese şi 9.096 Lei
cheltuieli de judecată.
A fost declarat recurs de
Emitent prin adresa nr.
7386/18.06.2007.

Prin sentinŃa Judecătoriei
Buftea nr. 5101/2006 a fost
respinsă acŃiunea
reclamanŃilor. Apelul declarat
de reclamanŃi a fost înregistrat
sub nr. 1172/94/2006.

04.09.2007

Urmează a fi
transmisă
citaŃia.

Comentarii/ informaŃii
generale
declararea unui eventual apel
de către Consiliul JudeŃean
Bihor.

Termenul
următor

ObligaŃie de a face - ridicarea
conductei 010" MogoşeştiSlatina de pe terenul situat în
extravilanul cormunei
Priseaca, jud Olt, obligarea la
încheierea unui contract de
închiriere pentru suprafaŃa
afectată şi plata de despăgubiri
în cuantum de 2.000 Lei.

ObligaŃie – comunicarea unei
xerocopii a unei adrese a
Primăriei Corneşti prin care sar fi analizat configuraŃia şi
caracteristicile tehnice ale SRM
pentru alimentarea prin SRM
2 Catunu, a satelor Cătunu,
Bujoreanca, CrivăŃ si Hodărăşti

Plângere împotriva deciziei nr.
671/1C1/615 din 10.05.2007 a
Consiliului naŃional de
soluŃionare a ContestaŃiilor
(CNSC) privind constatarea
încălcării de către Transgaz a
prevederilor OUG nr. 34/2006
privind achiziŃiile publice

20.

21.

22.
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Natura şi obiectul
litigiului
subtraversat de o conductă
de gaze naturale

Nr.
crt.
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Curtea de Apel
Alba-Iulia
dosar nr.
874/57/2007

Tribunalul
Sibiu
dosar nr.
2051/85/2007

Judecătoria
Slatina
dosar nr.
2174/311/2007

InstanŃa/
Nr. Dosar

Siemens SRL
Bucureşti

Andrei Ghe.
Aurelian

Pitiş Ion

Partea
adversă

Obiect
neevaluabil în
bani

Obiect
neevaluabil în
bani

Obiect
neevaluabil în
bani, respectiv
despăgubiri în
valoare de
2.000 Lei

Valoarea
pretenŃiilor

Recurs
declarat de
reclamant
împotriva
Deciziei
CNSC

Fond

Fond

Etapa
procesului

03.09.2007

18.09.2007

Termenul
următor

Prin decizia nr. 671/ICI/ 2007
CNSC a respins contestaŃia
reclamantei, în baza art. 278
alin. 5 din OUG nr. 34/2006,
ca fiind inadmisibilă, motivată
în drept pe prevederile art. 255
alin. 5 coroborat cu art. 270
alin. 1 din acelaşi act normativ,
deşi i s-a solicitat expres acest
lucru prin adresa nr.
2460/615C1/18.04.2007.

InstanŃa cere să se comunice
argumentele care au stat la
baza modificării devizului de
gaze prevăzut pentru StaŃia de
reglare, măsurare gaze pentru
alimentarea cu gaze naturale a
comunei Corneşti de la 1500
mc – 2000mc/ oră la cantitatea
de 1200mc/oră, aşa cum s-a
rectificat şi adăugat în
procesul-verbal încheiat la data
de 26.04.2004.

Prin sentinŃa civilă nr.
3446/2007 s-a respins acŃiunea
reclamantului. Emitentul nu
deŃine informaŃii cu privire la
declararea unui eventual apel
de către reclamant.

Comentarii/ informaŃii
generale

AcŃiune în constatare –
respectiv stabilirea faptului că
Emitentul foloseşte un teren
din com. Terova proprietatea
reclamantului
Obligarea la încheierea unui
contract de închiriere pentru
acest teren şi plata de
despăgubiri

Plata drepturi salariale şi alte
drepturi decurgând din
contractul colectiv de muncă
pe care le-ar fi obŃinut în
perioada 01.05.2005 - 01.05
2007

ObligaŃia de a face – efectuare
consolidări de teren pentru
conducta de transport SRM
Botoşani

Anularea act administrativ
respectiv dispoziŃia nr.
485/2006 emisă de primarul
Municipiului Mediaş

23.

24.

25.

26.
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Natura şi obiectul
litigiului

Nr.
crt.
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Tribunalul
Sibiu
dosar nr.
2115/85/2007

Judecătoria
Botoşani
dosar nr.
6620/193/2006

Judecătoria
Mediaş
dosar nr.
1501/257/2007

Judecătoria
ReşiŃa
dosar nr.
1796/290/2007

InstanŃa/
Nr. Dosar

Municipiul
Mediaş

Bejinariu
Vasile

Muscan Iosif

Ceangar
Emanuel

Partea
adversă

Obiect
neevaluabil în
bani

8.000 Lei

Sume
necuantificate
(vor fi stabilite
în urma
expertizei)

Obiect
neevaluabil în
bani
Despăgubiri
necuantificate

Valoarea
pretenŃiilor

Fond

09.07.2007

03.08.2007

12.09.2007

Fond

Fond

19.09.2007

Termenul
următor

Fond

Etapa
procesului

Tribunalul Sibiu şi-a declinat
competenŃa în favoarea
Judecătoriei Mediaş.

Conducta de racord este
dezafectată, conducta nouă are
traseul pe un alt teren.

În cauză s-a dispus efectuarea
unei expertize contabile.

S-a acordat termen pentru
studierea întâmpinării şi pentru
a se formula precizare de
acŃiune de către reclamant.

Comentarii/ informaŃii
generale
Reclamanta a depus recurs
împotriva deciziei CNSC.

Tribunalul
Bucureşti,
SecŃia a VI-a
Comercială,
dosar nr.
1292/2002
Curtea de Apel
Ploieşti, dosar
nr.
10662/105/2006

InsolvenŃă

InsolvenŃă/
acŃiune în
răspunderea
administratorilor

2.

3.

7 noiembrie 2007

Tribunalul
Braşov,
dosar nr.
2683/2001

InsolvenŃă

1.

Tribunalul
Hunedoara
dosar nr.
5146/1999

Natura şi obiectul
litigiului

Nr.
crt.

InstanŃa/
Nr. Dosar

Asigurarea
NaŃională
Română SA
Bucureşti

Sere SA Braşov

Sidermet SA
Călan

Partea adversă

Procedura a
fost inchisă

Fond

10.599.522,66 Lei

11.759.726,06 Lei
+ 34,2 Lei
cheltuieli de
judecată

Fond

Etapa
procesului

215.495,20 Lei +
9.146,57 Lei
cheltuieli de
judecată+
687.766,17 Lei
penalităŃi

Valoarea
pretenŃiilor

12.09.2007

Urmează să
se redacteze
sentinŃa

Termenul
următor

Transgaz este cuprinsă în Tabelul
consolidat al creditorilor.
De asemenea, s-a introdus o
cerere de angajare a răspunderii
patrimoniale a administratorilor.
S-a pronunŃat sentinŃa nr.
62/02.02.2007, comunicată la
data de 28.05.2007, prin care s-a
dispus închiderea procedurii şi
radierea societăŃii din evidenŃele
Oficiului Registrului ComerŃului.
Admite, în parte, cererea de
angajare a răspunderii

Transgaz este cuprinsă în Tabelul
creditorilor cu suma de
10.599.522,66 Lei, care se
compune din:
-3.384.751,86 Lei –creanŃă;
-7.184.541,82 Lei-penalităŃi;
-30.228,97 Lei–cheltuieli de
judecată.

Transgaz este înscrisă în Tabelul
preliminar al creanŃelor cu o
creanŃă de 912.376,35 Lei. La
termenul de judecată din
07.06.2007 instanŃa a admis
contestaŃiile formulate de AVAS
şi Ministerul Economiei şi
FinaŃelor. Se aşteaptă redactarea
sentinŃei.

Comentarii/ informaŃii generale

Litigii având o valoare de peste 100.000 de Euro în care Transgaz are calitatea de reclamant
(informaŃii la data de 30 iunie 2007)
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InsolvenŃă/ acŃiune
în răspunderea
administratorilor

InsolvenŃă

InsolvenŃă

InsolvenŃă

InsolvenŃă

4.

5.

6.

7.

8.
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Natura şi obiectul
litigiului

Nr.
crt.

InstanŃa/
Nr. Dosar

Tribunalul Iaşi
dosar nr.
5/2004/com

Tribunalul
GalaŃi, dosar nr.
324/LJ/2005

Tribunalul
NeamŃ
dosarul nr.
387/F/2003

Tribunalul
Braşov
dosar nr.
261/F/2004

Tribunalul
Bucureşti
dosar nr.
862/2003
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Nectar S.A.
Paşcani

Siderca SA
Călăraşi

Melana SA
Săvineşti

Nitramonia SA
Făgăraş

2.398.930,5 Lei +
35.764,71 Lei
cheltuieli de
judecată
169.265,26 Lei +
124,00 Lei
cheltuieli de
judecată+
425.916,42 Lei
penalităŃi

3.015.304,88+
289.774,90 USD
+ 34,2 Lei
cheltuieli de
judecată,
4.840.824,60
Lei +
808.268,64 USD
127.858,80 Lei +
244,80 Lei
cheltuieli de
judecată+
367.294,00 Lei,
penalităŃi

Fond

Fond

Fond

20.08.2007

19.09.2007

25.07.2007

17.09.2007

Termenul
următor

Fond

Etapa
procesului

21.08.2007

Valoarea
pretenŃiilor

Fond
Delta Telecom SA 2.285.532 Lei +
39,2 Lei cheltuieli
Bucureşti
de judecată

Partea adversă

Transgaz este cuprinsă în Tabelul
Preliminar al creditorilor cu
întreaga creanŃă. CreanŃa datorată
de debitoare se compune din:
- 169.265,26 Lei-c/val. gaze
naturale furnizate din redevenŃă

Transgaz este cuprinsă în Tabelul
definitiv al creditorilor.

Transgaz este cuprinsă în Tabelul
creditorilor cu sumele solicitate.

Transgaz este cuprinsă în Tabelul
definitiv consolidat şi în Planul de
distribuire parŃială între creditori
cu suma de 11.575.312,76 Lei.

Transgaz a fost cuprinsă în
Tabelul creditorilor cu suma
pretinsă.
De asemenea, s-a introdus cerere
de angajare a răspunderii
patrimoniale a administratorilor.

administratorilor (pentru un
singur administrator) pentru suma
de 14.356.605,73 Lei şi 3.887,13
USD.

Comentarii/ informaŃii generale

InsolvenŃă/ acŃiune
în răspunderea
administratorilor

InsolvenŃă

InsolvenŃă

9.

10.

11.
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Natura şi obiectul
litigiului

Nr.
crt.

InstanŃa/
Nr. Dosar

Tribunalul
Alba, dosarul

Tribunalul Dolj
dosarul nr.
27/F/2003

Tribunalul
Dolj,
dosarul nr.
115/F/2005
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Resial SA AlbaIulia

Reconversia SA
Podari, BDJ SA
Craiova

Sironex SRL
Craiova

Partea adversă

Fond

Fond

Fond

2.296.654,47 Lei
+ 40,30 Lei
cheltuieli de
judecată +
1.533.205 Lei
penalităŃi
4.713.372,90 Lei

Etapa
procesului

6.169.834,56
Lei + 1.583,2
Lei cheltuieli de
judecată+
5.167.319,71 Lei
penalităŃi

Valoarea
pretenŃiilor

25.09.2007

06.09.2007

13.09.2007

Termenul
următor

Transgaz a încasat din distribuire
suma de 832.931,00 Lei.

Transgaz este cuprinsă în Tabelul
creditorilor cu creanŃa solicitată
(2.296.731,68 Lei), mai puŃin
dobânda legală pentru care s-a
formulat contestaŃie, care însa a
fost respinsă.

Transgaz este cuprinsă în Tabelul
definitiv al creanŃelor cu suma de
11.338.737,48 Lei. De asemenea,
s-a depus cerere de angajare a
răspunderii administratorilor.

petrolieră;
- 425.916,42 Lei majorări de
întârziere;
- 35 Lei cheltuieli de judecată;
- 10,5 Lei taxă de timbru achitată
pentru executarea silită;
- 41,6 Lei taxă de timbru pentru
cererea de deschidere a procedurii
reorganizării judiciare;
- 36,9 Lei taxă de timbru pentru
cererea de admitere a creanŃei.
Suma de 595.216,69 Lei este
creanŃă constatată prin titlu
executoriu, respectiv prin
ordonanŃa civilă nr.
255/C/14.02.2002, pronunŃată de
Tribunalul Sibiu în dosar nr.
4/2002, investită cu formulă
executorie.

Comentarii/ informaŃii generale

Procedura
insolvenŃei

Procedura
insolvenŃei

12.

13.
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Natura şi obiectul
litigiului

Nr.
crt.

Tribunalul
Caraş-Severin dosar nr.

Tribunalul
Bucureşti SecŃia a VII-a
Comercială dosar nr.
558/2005 (nr.
dosar in format
nou:
3827/3/2005);

InstanŃa/
Nr. Dosar
nr. 5370/2005
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Gavazzi Steel SA
OŃelu Roşu

Dumimpex S.M.
SRL Bucureşti

Partea adversă

Etapa
procesului

Transgaz va
formula
recurs

Fond

Valoarea
pretenŃiilor

CreanŃa:
2.760.000,00 Lei
+ cheltuieli de
judecată: 217,96
Lei

CreanŃa:
407.494,06 Lei
(din care 35.000
Lei reprezentând

13.09.2007

Termenul
următor

Prin decizia civilă nr.
2311/16.12.2005 pronunŃată de
Curtea de Apel Timişoara a fost

Transgaz a depus cererea
introductivă nr. 4722 la data de
13.05.2005, iar la data de
25.10.2005 a formulat cerere de
repunere pe rol a cauzei. Prin
sentinŃa comercială nr.
999/20.04.2006 pronunŃată de
Tribunalul Bucureşti, SecŃia a
VII-a Comercială, în dosarul nr.
3872/3/2005 instanŃa a admis
cererea Transgaz de deschidere a
procedurii reorganizării şi
lichidării judiciare împotriva
societăŃii debitoare. Prin sentinŃa
comercială nr. 1753/10.05.2007
pronunŃată de instanŃă în acelaşi
dosar a fost admisă excepŃia lipsei
capacităŃii procesuale de folosinŃă
a debitoarei, invocat de către
administratorul judiciar şi a fost
închisă procedura de insolvenŃă
faŃă de debitoare. Transgaz va
formula recurs împotriva acestei
sentinŃe.

Pe rolul ICCJ se afla cererea
formulată de lichidatorul judiciar
Ioan Jibetean de suspendare a
soluŃionării dosarului având nr.
41/107/2005 aflat pe rolul
Tribunalului Alba până la
soluŃionarea cererii de strămutare.

Comentarii/ informaŃii generale

PretenŃii
reprezentând
contravaloare
servicii de transport
(mai, iunie, iulie
2002)

14.
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Natura şi obiectul
litigiului

Nr.
crt.

Curtea de Apel
Bucureşti
SecŃia a VI-a
Comercială
dosar nr.
11181/3/2005

InstanŃa/
Nr. Dosar
2822/COM/200
2
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Termoelectrica
SA Bucureşti

Partea adversă

Valoarea
pretenŃiilor
contravaloare
gaze naturale din
redevenŃa
petrolieră şi
372.494,06 Lei
reprezentând
majorări de
întârziere
calculate în
conformitate cu
dispoziŃiile
Ordinului ANRM
nr. 41/1998 până
la data
deschiderii
procedurii
împotriva
debitoarei la data
de 21.11.2002
1.823.810,29
Lei + 7.866,82
Lei cheltuieli de
judecată+
1.731.922,04
Lei penalităŃi.
Recurs

Etapa
procesului

Urmează să
se comunice
hotărârea

Termenul
următor

Prin sentinŃa comercială nr.
551/15.02.2006 a fost admisă în
parte acŃiunea formulată de
Transgaz şi obligată pârâta la
plata sumei de 2.640.193,00 Lei
reprezentând contravaloarea
serviciilor de transport gaze şi
penalităŃi, precum şi plata sumei
de 7.298,14 Lei cheltuieli de
judecată.
Transgaz a declarat apel (Curtea
de Apel Bucureşti SecŃia a VI-a
Comercială dosar nr.
11181/3/2005).
Prin decizia comercială nr.
472/26.09.2006 a fost respins, ca
nefondat, apelul declarat de
Transgaz, şi a fost admis apelul

admis recursul declarat de
Gavazzi Steel SA OŃelu Roşu, a
fost modificată sentinŃa recurată
în sensul ca s-au admis în parte
obiecŃiunile formulate de
lichidatorul judiciar al debitoarei,
şi s-a dispus ca acesta sa înscrie
în tabelul creanŃelor suma de
35.000 Lei reprezentând
contravaloare gaze naturale din
redevenŃa petrolieră, la care se
adaugă majorări de întârziere
calculate conform Ordinului
ANRM nr. 41/1998 până la data
deschiderii procedurii împotriva
debitoarei (21.11.2002) în
favoarea creditoarei Transgaz.

Comentarii/ informaŃii generale

PretenŃii
reprezentând
contravaloare
servicii de transport
gaze naturale
prestate în perioada
octombriedecembrie 2002

16.
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Curtea de Apel
Bucureşti,
SecŃia a VI-a
Comercială,
dosar nr.
21989/3/2006.

PretenŃii
reprezentând
contravaloare
servicii transport
gaze naturale
prestate în perioada
iulie-decembrie
2003 şi ianuariedecembrie 2004

15.

Curtea de Apel
Bucureşti,
SecŃia a V-a
Comercială,
dosar nr.
33329/3/2005

InstanŃa/
Nr. Dosar

Natura şi obiectul
litigiului

Nr.
crt.
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Termoelectrica
SA Bucureşti

Termoelectrica
SA Bucureşti

Partea adversă

Prin sentinŃa comercială nr.
4792/23.11.2005 s-a admis
integral cererea formulată de
Transgaz, iar pârâta a fost
obligată la plata sumei de
38.515.532,17 Lei.
Termoelectrica a formulat apel, la
Curtea de Apel Bucureşti, SecŃia
a V-a Comercială, dosar nr.

Executare
silită
22.342.930, 86
Lei + 388.161
Lei cheltuieli de
judecată+
16.172.601,31 Lei
pretenŃii

formulat de Termoelectrica şi a
fost schimbată, în tot, sentinŃa
comercială atacată, în sensul că sa respins acŃiunea Transgaz ca
nefondată.
Transgaz a formulat recurs, care a
fost admis de Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie prin decizia nr.
1803/15.05.2007.

Comentarii/ informaŃii generale

Prin sentinŃa comercială nr.
11186/05.12.2006 a fost admisă
acŃiunea Transgaz.
Termoelectrica a formulat apel,
aflat pe rol la Curtea de Apel
Bucureşti, SecŃia a VI-a
Comercială, dosar nr.
21989/3/2006. Prin decizia
comercială nr. 277/25.05.2007 a
fost respins, ca nefondat, apelul
declarat de Termoelectrica. S-a
solicitat investirea cu formulă
executorie a sentinŃei (conform
art. 376 alin. 1 coroborat cu art.
377 alin. 1 C.proc.civ.) în vederea
executării silite.

Termenul
următor

Investire cu
formula
executorie

Etapa
procesului

24.733.149,07 Lei
+ 378.809,40 Lei
cheltuieli de
judecată+
12.828.639,66 Lei
penalităŃi

Valoarea
pretenŃiilor

PretenŃii
reprezentând
contravaloare
servicii de transport
gaze naturale
aferente perioadei
ianuarie-iunie 2003

17.
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Natura şi obiectul
litigiului

Nr.
crt.

InstanŃa/
Nr. Dosar

Tribunalul
Bucureşti
SecŃia a VI-a
Comercială
dosar nr.
1332/3/2006
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Termoelectrica
SA Bucureşti

Partea adversă

25.256.178,58
Lei +
426.902,24 Lei
cheltuieli de
judecată+
17.115.393,17 Lei
penalităŃi

Valoarea
pretenŃiilor

Executare
silită

Etapa
procesului

Termenul
următor

Prin sentinŃa comercială nr.
2347/2006 a fost admisă, în parte,
acŃiunea Transgaz pentru suma de
41.858.871,32 Lei (servicii
transport şi penalităŃi) şi
411.523,23 Lei cheltuieli de
judecată.
SentinŃa comercială a fost
investită cu formulă executorie; sa început executarea silită a
debitoarei de către B.E.J. Dorina
GonŃ din Bucureşti

33329/3/2005, apel anulat ca
netimbrat.
SentinŃa comercială a fost
investită cu formulă executorie; sa început executarea silită a
debitoarei, iar din adresa nr.
1674-20.04.2007 expediată de
B.E.J. Dorina GonŃ din Bucureşti
rezultă că s-a încasat suma de
6.039.132,25 Lei.

Comentarii/ informaŃii generale

Evacuare din locuinŃa de Judecătoria ClujintervenŃie
Napoca, dosar nr.
2767/2006
Rejudecare Judecătoria ClujNapoca în
dosarul nr.
14882/211/2006
Apel - Tribunalul
Cluj - dosar nr.
14882/211/2006

2.
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Evacuarea din locuinŃa
de intervenŃie

1.
Judecătoria Cluj
– Napoca dosar
nr. 2783/2006
Tribunalul Cluj
Apel nr.
7809/117/2006

Natura şi obiectul
litigiului

Nr.
crt.

InstanŃa/
Nr. Dosar

Pal
Alexandru

Rad Maria

Partea
adversă

Obiect
neevaluabil în
bani

Obiect
neevaluabil în
bani

Valoarea
pretenŃiilor

PotenŃial recurs

Apel declarat de
Rad Maria

Etapa
procesului
Suspendat

Termenul
următor

Comentarii/ informaŃii
generale

Prin sentinŃa nr. 3140/2006
Judecătoria Cluj şi-a declinat
competenŃa în favoarea
Tribunalului Cluj, care a
pronunŃat sentinŃa comercială
nr. 3193/C/2006 în dosarul
nr. 3170/2006 prin care a fost
admisă acŃiunea de evacuare.
În apel, prin decizia nr.
132/2006 pronunŃată în
doarul nr. 3173/1285/2006
Curtea de Apel Cluj-Napoca a
anulat sentinŃa tribunalului şi
a trimis cauza spre
competenta soluŃionare
Judecătoriei Cluj-Napoca.
După rejudecare s-a pronunŃat
sentinŃa civilă nr. 139/2007
de către Judecătoria ClujNapoca în dosarul nr.
14882/211/2006 prin care a
fost admisă cererea de
evacuare.

Prin sentinŃa civilă nr.
4801/2006 a Judecătoriei
Cluj-Napoca a fost admisă
cererea de evacuare. Apelul
declarat de către pârâtă a fost
înregistrat sub nr.
7809/117/2006 pe rolul
Tribunalului Cluj.

Litigii având obiect neevaluabil în bani în care Transgaz are calitatea de Reclamant
(informatii la data de 30 iunie 2007)
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Natura şi obiectul
litigiului

7 noiembrie 2007

Nr.
crt.
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InstanŃa/
Nr. Dosar
Partea
adversă

Valoarea
pretenŃiilor

Etapa
procesului

Termenul
următor

Comentarii/ informaŃii
generale
Împotriva ei a fost declarat
apel de către pârât dosar nr.
14882/211/2006, apel care a
fost respins de către
Tribunalul Cluj menŃinânduse sentinŃa de fond, prin
decizia nr. 255/A/19.04.2007,
decizie ce poate fi atacata cu
recurs. Emitentul nu deŃine
informaŃii cu privire la
declararea unui eventual
recurs.

Ciubotariu Ioan, Ciubotariu
Marioara, Paraschiv Florea,
Paraschiv Dumitru

Brînzaru Iulia

Constantinescu Mihai

Postica Vasile

2.

3.

4.

5.
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Maria Camelia Varvara

1.

PetenŃa
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Solicită despăgubiri în valoare de 36.000 Euro
pentru lipsa de folosinŃă a terenului proprietatea sa
care este subtraversat de conducta de transport gaze
naturale.

Solicită despăgubiri pentru faptul că o conductă de
transport gaze naturale subtraversează terenul
proprietatea sa cauzând astfel limitarea dreptului de
proprietate.

Ridicarea conductei şi a instalaŃiilor aferente de pe
terenul proprietatea petentului şi în subsidiar
despăgubiri periodice pentru lipsa de folosinŃă a
terenului afectat prin încheierea unui contract de
închiriere şi suma de 7.500 Euro pentru lipsa de
folosinŃă a terenului pentru ultimii 3 ani.

Solicită mutarea conductei de gaze naturale de pe
terenul proprietatea lor, întrucât amplasarea
conductei pe terenul proprietatea petenŃilor le
cauzează pierderi prin imposibilitatea de folosinŃă a
terenului pentru construcŃii. Nu se menŃioneaza
cuantumul.

Se solicită (i) în principal, ridicarea conductei ø16”
şi SRM Cluj de pe terenul proprietatea sa, situate
în zona Cluj şi (ii) în subsidiar acordarea unei
despăgubiri de 146.000 Euro, respectiv 200
Euro/mp, reprezentând contravaloarea prejudiciului
cauzat datorită imposibilităŃii de a folosi suprafaŃa
de 730 mp teren proprietatea petentei

Obiect

PoziŃie Transgaz

Transgaz a formulat un răspuns în apărarea sa, respingând
solicitările petentei.
Nu s-a formulat cerere de chemare în judecată de către
petent.

Transgaz a formulat un răspuns în apărarea sa, respingând
solicitările petentei.
Nu s-a formulat cerere de chemare în judecată de către
petentă.

Transgaz a formulat un răspuns în apărarea sa, respingând
solicitările petentei.
Nu s-a formulat cerere de chemare în judecată de către
petentă.

Transgaz a formulat un răspuns în apărarea sa, respingând
solicitările petenŃilor.
Nu s-a formulat cerere de chemare în judecată de către
petenŃi.

Transgaz a formulat un răspuns în apărarea sa, respingând
solicitările petentei.
Nu s-a formulat cerere de chemare în judecată de către
petentă.

Convocări la Conciliere in care este implicat Emitentul
(informatii la data de 30 iunie 2007)

Brinzi Ştefan

Prodal SRL Slatina

Spătărelu Ion, Galan
Petrişor, NiŃa Eleonora
Primavera

7.

8.

9.
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10. Dima Olimpia

Rusu Ştefan Cosmin

6.

PetenŃa
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Solicită ca Transgaz să prezinte toate actele de
proprietate privind deŃinerea terenurilor pe care au
fost amplasate conductele de gaze naturale, precum
şi autorizaŃiile care au stat la baza amplasării
conductelor, în caz contrar urmând să acŃioneze în
judecată Transgaz pentru eliberarea terenului de
construcŃiile edificate fără acordul proprietarului.

Solicită acordul Transgaz pentru edificarea unor
case de locuit pe suprafeŃele de teren subtraversate
de conducte de gaze naturale, pentru a nu solicita
instanŃei de judecată ridicarea construcŃiei
conductei sau o despăgubire pentru terenurile care
nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost
achiziŃionate.

Solicită despăgubiri pentru executarea de lucrări de
montare a conductei pe terenul proprietatea sa fără
a acordulul Prodal SRL. Despăgubirile solicitate
sunt la valoarea de înlocuire a terenului în suprafaŃă
de 712 mp.

Solicită cumpărarea terenului proprietatea sa care
este subtraversat de conducta 028 Sinaia-Filipeşti
datorită limitărilor de construire.

Solicită obligarea Transgaz la plata unor
despăgubiri pentru limitările de construire pe
terenul proprietate privată.

Obiect

Prin adresa nr. 7157 din data de 08.06.2007 Transgaz a
formulat un răspuns petentei (către Societatea Civilă de
AvocaŃi: Popi Carmen şi BecuŃ Doina ), prin care a solicitat
stabilirea datei concilierii directe Ńinându-se cont de
prevederile dispoziŃiilor art. 720 1 alin. 3) din Codul de
procedură civilă, deoarece prima dată pentru conciliere a
fost stabilită mai devreme de 15 zile de la primirea de către
Transgaz a actelor comunicate. Până la data prezentei
petenta nu a comunicat Transgaz o nouă dată pentru
concilierea directă şi nici nu a formulat o cerere de chemare
în judecată.

Prin adresa nr. 7809 din data de 08.03.2007 Transgaz a
formulat un răspuns petenŃilor (către Cabinet avocat Pârvu
Mirel), prin care le-a solicitat să motiveze în drept pretenŃiile
care fac obiectul invitaŃiei la conciliere, precum şi să depună
toate actele doveditoare pe care îşi întemeiază pretenŃiile.
Până la data prezentei petenŃii nu au dat curs solicitării
Transgaz şi nici nu au formulat o cerere de chemare în
judecată.

Ca urmare a chemării la conciliere, Transgaz a procedat la
sistarea lucrărilor, redând terenul în folosinŃa în starea
iniŃială, potrivit informaŃiilor Emitentului nu există nici
obligaŃia corelativă de reparare a prejudiciului presupus.
Nu s-a formulat cerere de chemare în judecată de către
petentă.

Transgaz a formulat un răspuns în apărarea sa, respingând
solicitările petentei.
Nu s-a formulat cerere de chemare în judecată de către
petent.

Transgaz a formulat un răspuns în apărarea sa, respingând
solicitările petentei.
Nu s-a formulat cerere de chemare în judecată de către
petent.

PoziŃie Transgaz

InvitaŃie la conciliere către Termoelectrica SA
pentru data de 02.07.2007 la sediul Transgaz,
pentru pretenŃii în suma de 9.957.304,60 Lei,
reprezentând contravaloare facturi neachitate în
suma de 6.979.488,71 Lei pentru prestarea
serviciilor de transport în perioada 30.01.200531.12.2005 şi penalităŃi aferente în suma de
2.977.815,89 Lei.

12. Transgaz

7 noiembrie 2007

Solicită despăgubiri ca urmare a beneficiului
nerealizat cauzat de lipsa de folosinŃă a imobilului
proprietatea lor, totodata să se comunice data la
care vor începe lucrările de modificare a traseului
conductei şi timpul cât vor dura aceste lucrări.

Obiect

11. “D.D. Décor” Bucureşti

PetenŃa
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Termoelectrica nu s-a prezentat la întalnirea de conciliere
din data de 02.07.2007. Transgaz va depune cererea de
chemare în judecată la Tribunalul Bucureşti, SecŃia a VI-a
Comercială.

Transgaz a formulat un răspuns în apărarea sa, respingând
solicitările petentei.
Nu s-a formulat cerere de chemare în judecată de către
petent.

PoziŃie Transgaz

Emitentul a solicitat
anularea unui act
administrativ emis în
baza Legii nr. 10/2001 de
către primarul mun.
Mediaş, respectiv
dispoziŃia nr. 485/2006
emisă de Primarul mun.
Mediaş
Actul are drept obiect
următoarea suprafaŃă de
teren şi/sau construcŃie:
-pivniŃă în suprafaŃă de
141,5 mp situată
administrativ în Mediaş,
PiaŃa Regele Ferdinand I,
nr. 20

1.

7 noiembrie 2007

Natura si obiectul
litigiului

Nr.
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InstanŃa /
Nr. Dosar
Tribunalul
Sibiu
dosar nr.
2115/85/2007

Partea
adversă
Municipiul
Mediaş,
Primar

Termenul
următor
09.07.2007

Neevaluabil

Valoarea
pretenŃiilor
Fond

Etapa
procesului

Litigii în baza Legii nr. 10/2001 în care este implicat Emitentul
(informaŃii la data de 30 iunie 2007)

Anulare dispoziŃie primar nr.
485/2006 privind soluŃionarea
notificării formulate de
petentele Mocanu Irmgard şi
Teudan Karin pentru imobilul
situat în Mediaş, P-Ńa Regele
Ferdinand I, C.F. 340, nr. top
518/2.
Transgaz deŃine imobilul în
litigiu în baza deciziei nr.
35/25.01.1969 emisă de către
Consiliul Popular JudeŃean
Sibiu, modificată şi completată
prin decizia nr. 244/14.05.
1969.
Litigiul are ca obiect acelaşi
imobil cu cel ce face obiectul
notificării introduse în baza
Legii nr. 10/2001, menŃionat în
Anexa nr. 28 la Prospect Notificări în baza Legii nr.
10/2001 punctul 7, cu
precizarea că acest litigiu
priveşte doar o parte din
imobil, respectiv pivniŃa.

Comentarii/ informaŃii
generale

Mokos Jolan

Predoaica
Constantin

Dienes
Angela

Bokor Albert

2.

3.

4.

5.
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Costea Paris

Partea

1.

Nr.
Crt.

Teren în suprafaŃă
de 2590 mp situat
în Sovata, înscris în
CF nr. 180 top

Teren în suprafaŃa
de 1260 mp situat
în Tg. Secuiesc

Teren în suprafaŃa
de 1300 mp situat
în loc. Craiova, str.
Dudului, nr. 28,
jud. Dolj

Teren în suprafaŃa
de 3.640 mp situat
în Dej, str. 1 Mai

Teren în suprafaŃa
de 189 mp situat în
ConstanŃa, str.
Dragoş Vodă nr. 1

Obiectul
Notificării
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Despăgubiri băneşti
Petentul nu precizează
cuantumul despăgubirilor
băneşti.

Restituirea în natură sau
despăgubiri băneşti
Petenta nu precizează
cuantumul despăgubirilor.

Restituirea în natură sau
despăgubiri băneşti în sumă
de 58.500 Lei.

Despăgubiri băneşti în sumă
de 300.000 Lei.

Despăgubiri băneşti în sumă
de 300.000 Lei.

PretenŃii

Comentarii/ informaŃii

Pe teren se află amplasat SRM Sovata.
Prin decizia nr. 5/004 emisă de Transgaz, aceasta şi-a declinat competenŃa
către Prefectura Mureş. Decizia nu a fost contestată în instanŃă.
Emitentul nu deŃine informaŃii privind evoluŃia procesului ulterior

Pe teren se află amplasată SRM Tg. Secuiesc. Prin decizia nr. 29/2002
emisă de Transgaz, aceasta si-a declinat competenŃa soluŃionării către
Prefectura Covasna. Decizia nu a fost contestată în instanŃă.
Emitentul nu deŃine informaŃii privind evoluŃia procesului ulterior
declinării competenŃei.

Pe teren se află sediul regionalei Craiova.
Prin decizia nr. 29/2002 emisă de Transgaz, aceasta şi-a declinat
competenŃa soluŃionării către Prefectura Craiova. Decizia nu a fost
contestată în instanŃă.
Emitentul nu deŃine informaŃii privind evoluŃia procesului ulterior
declinării competenŃei.

Pe teren se află SRM Dej.
Prin decizia nr. 27/2002 emisă de Transgaz s-a declinat competenŃa
soluŃionării către Prefectura Mureş. Decizia nu a fost contestată în instanŃă.
Emitentul nu deŃine informaŃii privind evoluŃia procesului ulterior
declinării competenŃei.

Pe teren se află sediul dispeceratului zonal din ConstanŃa şi locuinŃe de
serviciu.
Prin decizia nr. 25/2002 emisă de Transgaz, aceasta şi-a declinat
competenŃa soluŃionării către Prefectura ConstanŃa. Decizia nu a fost
contestată în instanŃă.
Emitentul nu deŃine informaŃii privind evoluŃia procesului ulterior
declinării competenŃei.

Notificări în baza Legii nr. 10/2001
(informaŃii la data de 30 iunie 20073)

7 noiembrie 2007

Mocanu
Imobil (teren şi
Irmgard şi
construcŃii) situate
Teudan Karin în Mediaş, PiaŃa
Regele Ferdinand I,
nr. 20

7.

Teren situat în
Mediaş, Şoseaua
Sibiului nr. 9

Obiectul
Notificării
6644/2

Fleser Maria

Partea

6.

Nr.
Crt.
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Restituire în natură

Restituire în natură

PretenŃii

Terenul este ocupat parŃial de sucursala TGN Mediaş. Prin decizia nr.
233/21.06.2007 a fost respinsă cererea de restituire în natură a imobilului
formulată de către petenŃi, întrucât pentru acelaşi imobil a fost soluŃionată
definitiv notificarea d-nei Schieb Hildegard.
Decizia nu a fost contestată în instanŃă.

Prin adresa nr. 11663/09.10.2006, notificarea petentei a fost restituită
Primăriei Mediaş, motivat de faptul că Transgaz nu deŃine terenul
revendicat de către petentă.
Emitentul nu deŃine informaŃii privind evoluŃia procesului ulterior
declinării competenŃei.

declinării competenŃei.

Comentarii/ informaŃii

Valoarea
Obiect
pretenŃiilor
Plângere prealabilă administrativă Neevaluabil Plângerea
prealabilă are ca
formulată pentru anularea parŃială în bani
obiect revocarea
a unui certificat de atestare a
dreptului de proprietate, în baza
parŃială a
certificatului de
HG nr. 834/1991 (Certificat M03
atestare a dreptului
nr. 9400 –mun. Brăila – emis
de proprietate
pentru o suprafaŃa de 1.638 m.p.
asupra terenului
din suprafaŃa totală de 2.375,07
seria MO3 nr.
m.p. IniŃiatorul procedurii de
anulare parŃială a certificatului de
9400/08.06.2004
atestare a dreptului de proprietate
emis de Ministerul
Economiei si
este municipiul Brăila.
Comertului.

Stadiu/etapa
următoare
Prin adresa
Ministerului
Economiei şi
FinanŃelor nr.
156.258/14.05.2007
se comunică mun.
Brăila faptul că
certificatul de
atestare a dreptului
de proprietate
asupra terenului a
intrat în circuitul
civil şi nu mai
poate fi anulat sau
modificat de către
autoritatea
emitentă, ci numai
de către instanŃa
judecătorească.

Plângerea prealabilă a fost adresată Ministerului
Economiei şi FinanŃelor ca instituŃie emitentă a
certificatului contestat şi comunicată spre ştiinŃa
Emitentului.
SuprafaŃa pentru care s-a solicitat anularea
certificatului de atestare a proprietăŃii este de
1.638 mp.
Cauza se află în faza de judecată pe rolul
Tribunalului Brăila, dosar nr. 942/44/2007 şi are
ca obiect constatarea nulităŃii absolute parŃiale a
certificatului de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenului.

Comentarii/ informaŃii

Proceduri de natură administrativă în care Emitentul este implicat
(informaŃii la data de 30 iunie 2007)

Natura şi obiectul notificării

7 noiembrie 2007

Nr.
Crt.
1.
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Anexa 29 – Hotărârile Adunării Generale Extraordinare privitoare la majorarea capitalului
social şi aprobarea preŃului de emisiune

7 noiembrie 2007

Transgaz – Prospect Final - Anexe

Anexa 30 – AnunŃul de ofertă

7 noiembrie 2007

ANUNŢ PRIVIND OFERTA PUBLICĂ PRIMARĂ INIŢIALĂ
DE VÂNZARE DE ACŢIUNI
AVÂND ATAŞATE DREPTURI DE ALOCARE

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
Numele şi Adresa Emitentului:

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., având număr de înregistrare în Registrul Comerţului J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO 13068733 şi
sediul social în Mediaş, judeţul Sibiu, Piaţa C. I. Motaş, nr. 1

Obiectul Ofertei Publice:

Vânzarea unui număr de 1.177.384 acţiuni nominative având ataşate drepturi de alocare emise de către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în forma dematerializată, ordinare, indivizibile
şi liber negociabile de la data admiterii la tranzacţionare pe BVB. Valoarea nominala a acţiunii este de 10 RON.

Destinaţia Fondurilor:

Fondurile atrase prin Ofertă vor fi folosite, alături de surse proprii, la finanţarea programului minimal de investiţii convenit cu Autoritatea Natională a Resurselor Minerale
pentru anul 2008

Preţul de Vânzare pe Acţiune::

191,92 RON

Valoarea minimă a subscrierii:

Contravaloarea unui numar de 11 acţiuni

Tranşele ofertei:
Număr de acţiuni (procent din Ofertă):
Valoarea minimă/maximă a subscrierii:

Tranşa Subscrierilor Mari
706.430 acţiuni (60% din mărimea Ofertei)
minim 500.000 RON, inclusiv

Perioada de Derulare a Ofertei:

26 noiembrie - 7 decembrie 2007 (10 zile lucrătoare). Durata Ofertei poate fi prelungită cu aprobarea CNVM.

Programul de Subscriere:

Luni – Vineri, între orele 9.00 – 15.00. In ultima zi de subscriere (7 decembrie 2007), programul de subscriere este: 9.00 – 13.00.

Modalitatea de Subscriere:

Subscrierea se realizează prin completarea de către Investitori a formularelor de subscriere puse la dispoziţie de Intermediar şi unităţile membre ale Grupului de Distribuţie în
cadrul Ofertei. Plata acţiunilor se va efectua prin virament bancar în conturile colectoare menţionate mai jos. Ordinele de subscriere sunt irevocabile.

Grupul de Distribuţie:

Grupul de distribuţie este format din reţeaua de sucursale şi agenţii aparţinând Raiffeisen Capital & Investment, Raiffeisen Bank şi Intercapital Invest. Lista unităţilor unde se
poate efectua subscrierea este prezentată in cadrul acestui anunţ.

Conturile de subscriere:

Pentru subscrierile prin Raiffeisen Bank S.A: RO93RZBR0000060004592833, deschis la Raiffeisen Bank S.A., Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar „Raiffeisen Capital & Investments
S.A.”

Tranşa Subscrierilor Mici
470.954 acţiuni (40% din mărimea Ofertei)
minim echivalentul a 11 acţiuni şi maxim 500.000 RON exclusiv.

Pentru subscrierile prin Raiffeisen Capital & Investment: RO13RZBR0000060002087405, deschis la Raiffeisen Bank , Sucursala Municipiului Bucureşti, beneficiar RCI;
Pentru subscrierile prin Intercapital Invest: RO41BRDE450SV05477804500 deschis la BRD – MCC, beneficiar Intercapital Invest;

Alocarea acţiunilor in caz de suprasubscriere

Pro-rata, corespunzător gradului de supra-subscriere aferent fiecărei tranşe ale ofertei. Diferenţa de bani aferenta acţiunilor subscrise dar nealocate se va returna investitorului
prin transfer bancar în contul indicat de acesta în formularul de subscriere.

Încheierea cu Succes a Ofertei

Oferta va fi considerată a fi încheiată cu succes dacă, la data închiderii acesteia au fost subscrise minimum 90% din Acţiunile Oferite. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii
subscrierile vor fi respinse şi sumele plătite în Perioada de Subscriere vor fi returnate Investitorilor.

Notificarea Investitorilor

Se va face în cinci Zile Lucrătoare de la data emiterii de către CNVM a răspunsului la notificarea privind rezultatele Ofertei. Managerul Ofertei va publica un anunţ în două
ziare cu acoperire naţională privind factorul de subscriere în cadrul fiecărei tranşe.

Tranzacţionarea pe Piaţa Secundară

După confirmarea de către CNVM a raportului privind rezultatele ofertei publice de vânzare pe piaţa primară, emitentul va face toate demersurile necesare în vederea admiterii
la tranzacţionare la cota Bursei de Valori Bucureşti.

Prospectul de Oferta

Prospectul poate fi consultat pe suport hârtie la toate unităţile unde se poate face subscrierea, atât ale Intermediarului cât şi ale grupului de distribuţie, pe întreaga perioadă de
desfăşurare a ofertei. Orice investitor interesat poate solicita un exemplar de prospect în format hârtie prin completarea unui formular standard ce poate fi procurat de la fiecare
din unităţile unde se poate face subscrierea.
De asemenea, prospectul de emisiune este disponibil pe pagina de Internet a Emitentului www.transgaz.ro, a Intermediarului, www.rciro.ro, şi ale membrilor grupului de
distribuţie , www. raiffeisen.ro şi www.intercapital.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de call center 021 306 3006. Numar de telefon cu tarif normal, accesibil
din orice retea de telefonie fixă sau mobilă.

Intermediarul Ofertei

Grupul de Distribuţie

Metoda de Intermediere

Cea mai buna execuţie.

Decizia CNVM de aprobare a Ofertei
Publice:

Decizia nr. 2199/14.11.2007

CITIŢI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE!
Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu
privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea
ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifică numai regularitatea ofertei în privinţa exigentelor legii şi ale
normelor adoptate în aplicarea acesteia.

REŢEAUA DE UNITĂŢI UNDE SE POT FACE SUBSCRIERI
RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT
BUCURESTI: sediul RCI (Pta Charles de Gaulle nr. 15, etaj 4, sector 1) si agentia RCI din Sucursala
Municipiului Bucuresti Raiffeisen (Calea Victoriei nr.155, bl D1, tronson 6, parter, sect 1)

RAIFFEISEN BANK
ALBA, Suc. Alba (Alba Iulia, Pta. I.C. Bratianu nr. 20), Ag. Sebes (Sebes, Str. Lucian Blaga nr.47),
ARAD, Suc. Arad (Arad, Str. Andrei Saguna nr.1-3), Ag. Teatru (Arad, Str. Unirii nr.1, ap 30), Ag
Podgoria (Arad, B-dul Revolutiei nr 8, ap 27, parter), ARGES, Suc. Arges (Pitesti, Str. Craiovei nr. 42) ,
Ag. Campulung (Campulung Muscel, Str. Negru Voda nr.117, bl 1), Ag. Pitesti 2 (Pitesti, Pta. Vasile Milea,
bl A4, parter ), BACAU, Suc. Bacau (Bacau, Str. Dumbrava Rosie nr.2), Ag. Comanesti (Comanesti, Str.
Republicii nr.22), Ag. Onesti (Onesti, B-dul Oituz nr 19), Ag. Vasile Alecsandri (Bacau, Str. Ionita Sandu
Sturza nr.2), BIHOR, Suc. Bihor (Oradea, Str. Nufarului nr.30), Ag. Vulturul Negru (Oradea, Piata Unirii
nr.2-4), Ag. Salonta (Salonta, Str. Libertatii nr 1-3, bl A), BISTRITA NASAUD, Suc. Bistrita (Bistrita,
Str. Liviu Rebreanu nr.51) , Ag. Nasaud (Nasaud, Str. Granicerilor nr. 20), BOTOSANI, Suc. Botosani
(Botosani, Calea Nationala nr. 68), Ag. Nicolae Iorga (Botosani, B-dul George Enescu nr 2), BRAILA,
Suc. Braila (Braila, Str. Calea Calarasilor nr.34), Ag. 1 Decembrie (Braila, Str.1 Decembrie 1918 nr.2),
BRASOV, Suc. Brasov (Brasov, Str. Mihail Kogalniceanu nr.3), Ag. Kronstadt (Brasov, Calea Bucuresti
nr. 54), Ag. Piata Sfatului (Brasov, Str. Pta Sfatului nr.18), Ag. Fagaras (Fagaras, Str. Republicii nr.27),
BUZAU, Suc. Buzau (Buzau, Str. Nicolae Balcescu nr.2), Ag. Ramnicu Sarat (Ramnicu Sarat,
Str.Victoriei nr 2), Ag Unirii Sud (Buzau, Str. Unirii , bl O2), CALARASI, Suc. Calarasi (Calarasi, Str.
Progresului nr. 27 bl BBB), Ag. Belsugului (Calarasi, Str. Belsugului bl D2,sc.1), CARAS SEVERIN, Suc.
Caras Severin (Resita, Pta. 1 Decembrie 1918 nr. 4), Ag. Caransebes (Caransebes, Str. Ardealului Bl 3, sc
A), CLUJ, Suc. Cluj (Cluj-Napoca, Str. Aviator Badescu nr.1), Ag. Turda (Turda, Str. Libertatii nr.4, Bl
A1), Ag. Manastur (Cluj-Napoca, Str. Bucegi nr.11, ap 1A), Ag. Marasti (Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu
nr.2, ap nr.91C), CONSTANTA, Suc. Constanta (Constanta, Str. Traian nr. 51), Ag.Delfinarium
(Constanta, B-dul Mamaia nr.264, bl.PS 5), Ag. Mangalia (Mangalia, Sos. Constantei nr.30, bl H1 a,
parter), Ag. Medgidia (Medgidia, Str. Republicii nr.12, Bl G4, mag 40 si mag 107), Ag. Tomis (Constanta,
Str.Cismelei nr.16, Bl B 5), Ag Trocadero (Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu nr.89,bl LE 33),
COVASNA, Suc. Covasna (Sfantu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 nr.33-37), Ag Tirgu Secuiesc (Targu
Secuiesc, Str.Curtea 20, nr 1), DAMBOVITA, Suc. Dambovita (Targoviste, Str. Calea Domneasca nr.
227) Ag. Chindia (Targoviste, Str. Constantin Brancoveanu , bl 11, sc D, parter), DOLJ, Suc. Dolj
(Craiova, Str. Fratii Buzesti nr.17), Ag. Oltenia ( Ag Craiovita Noua) (Craiova, str. Calea Bucuresti, bl
A14-A 15 ), Ag. Nicolae Titulescu (Craiova, Str. Nicolae Titulescu nr 8), GALATI, Suc. Galati (Galati,
Str. Brailei nr. 31), Ag. Tecuci (Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.42), Ag. Anghel Saligny (Galati, Str.
Anghel Saligny bl G4 sc.3), Ag. Dunarea de Jos (Galati, Str. Brailei nr.232, bl E4, parter), GIURGIU, Suc.
Giurgiu (Giurgiu, Str. Portului bl. 32), Ag. Bolintin Vale (Bolintin Vale, Str. Republicii bl B 5), GORJ,
Suc. Gorj (Targu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr.17 ), HARGHITA, Suc. Harghita (Miercurea Ciuc, Bdul
Florilor nr.20, bl 27), Ag. Gheorgheni (Gheorghieni, Pta Libertatii nr.7), Ag. Odorheiul Secuiesc
(Odorheiul Secuiesc, Str. Rakoczi nr.13), HUNEDOARA, Suc. Hunedoara (Deva, Str. Iuliu Maniu nr.18),
Ag. Petrosani (Petrosani, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 92, bl B1), Ag. Corvinul (Hunedoara, B-dul Dacia,
bl A2/2, parter ), IALOMITA, Suc. Ialomita (Slobozia, Bdul. Chimiei nr.13), Ag. Fetesti (Fetesti, Str.
Ceahlaul nr.1-3), Ag. Urziceni (Urziceni, Str.Transilvaniei nr.3, bl 14), IASI, Suc. Iasi (Iasi, Sos Nationala
nr 23), Ag. Stefan cel Mare (Iasi, Str. Stefan cel Mare si Sfant nr 2), Ag. Independentei (Iasi, Str. Piata
Unirii nr 2, et P+S), MARAMURES, Suc. Maramures (Baia Mare, Str. Bdul Unirii nr.18) , Ag. Sighetu
Marmatiei (Sighetu Marmatiei, Str. Traian nr 7. magazin 28), Ag. George Cosbuc (Baia Mare, Str. George
Cosbuc, nr. 14, parter), MEHEDINTI, Suc. Mehedinti (Drobeta Turnu Severin, Bdul T.Vladimirescu nr
125-127), Ag. Drobeta (Drobeta Turnu Severin, B-dul T. Vladimirescunr 256), MUN. BUCURESTI,
Sucursala Municipiului Bucuresti (Calea Victoriei nr.155, bl D1, tronson 6, parter, sect 1), Ag. Lujerului
(Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 16, bl. 14 sect 6), Ag. Sebastian (Bucuresti, Str.Calea 13 Septembrie
nr.221-225, sect 5) , Ag. Toporasi (Bucuresti, Str.Sos Giurgiului nr.131, parter, sect 4), Ag. Unirea
(Bucuresti, Pta. Unirii nr.1,sect 3), Ag. Mosilor (Bucuresti, Calea Mosilor nr. 221 bl 31A, corp A, sect 2),
Ag. Iancului (Bucuresti, Sos Iancului nr.2, bl 113C), Ag. Titan (Bucuresti, Bld. Nicolae Grigorescu nr 53,
Ca 13, sect 3) , Ag. Stirbei Voda (Bucuresti, Calea Stirbei Voda nr 152, bl 26 B), Ag. Timpuri Noi
(Bucuresti, Str. Calea Vacaresti nr 220, bl 69, sp com ( mag 64) ), Ag.Nerva Traian (Bucuresti, Str.Nerva
Traian nr 15, bl M69, tronson 2 partial/2), Ag. Ion Mihalache (Bucuresti, Str. Ion Mihalache nr 109, bl 13
A, parter, sect 1), MURES, Ag. Fortuna (Targu Mures, Str. Infratirii nr 4), Ag. Bartok Bela (Targu Mures,
Str. Bartok Bela nr 1-3), Ag. Sighisoara (Sighisoara, Str. Morii nr 14-18), Suc. Mures (Targu Mures, Str.
Gheorghe Doja nr 64-68), NEAMT, Suc. Neamt (Piatra Neamt, Pta. Stefan cel Mare nr.3), Ag. Roman
(Roman, Str. Nicolae Titulescu nr.42), OLT, Suc. Olt (Slatina, Str. Tudor Vladimirescu nr.1-3), Ag.
Slatina (Slatina, B-dul.Alex Ioan Cuza Bl D10,parter), PRAHOVA, Suc. Prahova (Ploiesti, Str. Unirii nr.
2), Ag. Campina (Campina, Str.1 Mai bl 12 G, parter), Ag. Ploiesti 1 (Ploiesti, B-dul.Republicii
nr.118,bl.15 B2,parter), Ag Sinaia (Sinaia, B-dul Carol nr. 32), SALAJ, Ag. Meses (Zalau, Str. Tudor
Vladimirescu nr. 54), Suc. Salaj (Zalau, Str Unirii nr. 19), SATU MARE, Ag. Soarelui (Satu Mare, Str.
Lucian Blaga, bloc UU18, spatiu comercial, parter), Suc. Satu Mare (Satu Mare, Piata 25 Octombrie,Bl
05), SIBIU, Suc. Sibiu (Sibiu, Piata Aurel Vlaicu, parter, etI si II), Ag.Hermannstadt (Sibiu, Str. 9 Mai nr.2)
, Ag. Medias (Medias, Str. I.C. Bratianu nr.3), Ag. Bruckenthal (Sibiu, Str. Nicolae Balcescu nr.29), Ag
Vasile Aaron (Sibiu, Str. Semaforului, bl. 14, Vasile Aaron), Ag. Vitrometan (Medias, Str Calafat nr 2, bl 8,
parter), SUCEAVA, Suc. Suceava (Suceava, Bdul George Enescu nr 16), Ag Burdujeni (Suceava, Calea
Unirii nr.39, bl 92, sc F, parter), Ag. Vatra Dornei (Vatra Dornei, Str. Luceafarului nr.15),
TELEORMAN, Suc. Teleorman (Alexandria, Str. Av. Al.Colfescu nr.63), TIMIS, Suc. Timis
(Timisoara, Str. Circumvalatiunii nr. 8-12), Ag. Aries (Timisoara, Str. Aries nr.20), Ag. Bega (Timisoara,
Str.Paris nr 2A, parter, zona B), TULCEA, Suc. Tulcea (Tulcea, Str. Grivitei nr 19), Ag .Dunarea (Tulcea,
Str. Isaccei nr.4 bl G 0), VALCEA, Suc. Valcea (Ramnicu Valcea, Str. Stirbei Voda, bl T1), Ag. Ostroveni
(Ramnicu Valcea, B-dul Tineretului nr 8), VASLUI, Suc. Vaslui (Vaslui, Str. Stefan cel Mare bl 94, sc C,
D, nr 2-4), Ag. Barlad (Barlad, Str. V Lupu si Str. 1 Decembrie, bl. M4, sc. B si D, parter), VRANCEA,
Suc. Vrancea (Focsani, Str. Maior Gheorghe Pastia nr.1), Ag. Republicii (Focsani, Str.Republicii nr 18,
parter)

INTERCAPITAL INVEST
BUCURESTI (Blvd. Aviatorilor nr. 33, etaj 1, sector 1, Bucureşti), MARAMURES (Baia Mare, Strada
George Cosbuc Nr. 1, Ap. 21 - 22, Parter, jud. Maramureş), CONSTANTA (Constanta, Strada Mircea Cel
Bătrân Nr. 99C, Etaj 2), DOLJ (Craiova, Calea Bucureşti, Bloc R1-R2, parter), BACAU (Bacau, Strada
Pictor Aman, nr. 94, etaj VI.), ARGES (Pitesti, Strada Banu Maracine, nr 1, Etaj 1)
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Anexa 31 – Dovada Publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor Adunării Generale
Extraordinare a acŃionarilor referitoare la majorarea capitalului social şi la aprobarea
preŃului de emisiune (copie din Monitorul Oficial al Romaniei)
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PA R T E A A I V- A

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Luni, 22 octombrie 2007

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
Societatea Națională
de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A.
Mediaș, județul Sibiu
HOTĂRÂREA NR. 11
din data de 17 octombrie 2007
a adunării generale extraordinare a acționarilor
Societății Comerciale TRANSGAZ - S.A.
Acționarii Societății Naționale de Transport Gaze
Naturale „Transgaz” - S.A., societate pe acțiuni
constituită în mod valabil și funcționând în mod legal
conform legislației din România, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu
nr. J 32/301/2000, cod unic de înregistrare fiscală
RO13068733, având sediul social în Mediaș, Piața
Constantin I. Motas nr. 1, cod poștal 551018, județul
Sibiu,
1. Ministerul Economiei și Finanțelor, deținând
8.831.840 acțiuni emise de Societate, cu o valoare
totală de 88.318.400,00 lei, reprezentând 85,012371 %
din capitalul social al Societății, reprezentat de dna
Marica Anca, dl Sterian Ion și dl Zeveleanu Cornel,
conform Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr.
1647/17.10.2007, și
2.
Societatea
Comercială
FONDUL
PROPRIETATEA - S.A., București, deținând un număr
de 1.557.041 acțiuni emise de S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A., cu o valoare totală de 15.570.480,00 lei,
reprezentând 14,987629 % din capitalul social al
Societății, reprezentată de dna Lulache Daniela,
conform procurii speciale nr. 160 din data de
17.10.2007 emisă de consiliul de supraveghere,
s-au întrunit în mod legal în adunarea generală
extraordinară a acționarilor la data de 17 octombrie
2007, ora 11.00, la sediul Dispeceratului de gaze
naturale București, Calea Dorobanților nr. 30.
Acționarii, prin reprezentanții autorizați ai acestora,
declară în unanimitate că renunță la toate formalitățile
pentru convocarea adunării generale extraordinare a
acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Acționarii, prin reprezentanții autorizați ai acestora,
mandatați să participe, să analizeze și să hotărască în
condițiile legii, în legătură cu materialele de pe ordinea
de zi a adunării generale extraordinare, întrunind
condițiile impuse de dispozițiile art. 16 și art. 17 din
actul constitutiv al Societății actualizat la data de
2 august 2007, respectiv dispozițiile art. 120 din Legea
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, adoptă
următoarea hotărâre:
Art. 1. Aprobă prețul de emisiune al acțiunilor în
cadrul majorării capitalului social al S.N.T.G.N.
Transgaz” - S.A. și alți termeni referitori la Oferta
publică, după cum urmează:

1.1. Prețul cu care acțiunile nou emise vor fi oferite
în cadrul Ofertei publice va fi echivalentul în lei a 57
euro/acțiune, calculat la cursul leu/euro comunicat de
B.N.R., valabil pentru ziua depunerii Prospectului final
la C.N.V.M.;
1.2. Aprobă termenul și condițiile de exercitare de
către acționarii S.N.T.G.N. „Transgaz” - S.A. a dreptului
de preferință cu privire la acțiunile nou emise de
societate, în următoarele condiții:
a) renunțarea de către Ministerul Economiei și
Finanțelor, în calitate de acționar al S.N.T.G.N.
„Transgaz” - S.A., la dreptul de preferință privind
subscrierea de acțiuni noi în cadrul operațiunii de
majorare a capitalului social pentru ducerea la
îndeplinire a mandatului acordat prin „Strategia de
privatizare”;
b) exercitarea dreptului de preferință de către
acționarul Societatea Comercială Fondul Proprietatea S.A. cu privire la un număr de 207.572 acțiuni,
reprezentând numărul de acțiuni aferent cotei deținute
în capitalul social al S.N.T.G.N. „Transgaz” - S.A. la
prețul de subscriere de 56,43 euro/acțiune, în
următoarele condiții cumulative:
• Prețul se va plăti în RON la cursul B.N.R. valabil
pentru ziua la care Fondul Proprietatea va subscrie;
• Fondul Proprietatea își va exercita dreptul de
preferință și va subscrie cele 207.572 acțiuni, în termen
de o zi lucrătoare de la data publicării în Monitorul
Oficial al României a hotărârii adunării generale
extraordinare a acționarilor privind exercitarea
dreptului de preferință, prin depunerea la S.N.T.G.N.
„Transgaz” - S.A. a unui angajament de subscriere;
• Fondul Proprietatea va plăti acțiunile subscrise în
baza exercitării dreptului de preferință, integral, la data
subscrierii;
• Fondul Proprietatea se angajează în mod ferm și
irevocabil să nu subscrie acțiuni în cadrul Ofertei
publice, să nu vândă nicio acțiune (existentă sau nou
dobândită prin această majorare de capital) sau drept
de alocare aferent acțiunilor nou dobândite (în cazul
emiterii unui astfel de instrument), în termen de 6 luni
de la admiterea acțiunilor S.N.T.G.N. „Transgaz” - S.A.
la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de
Valori București, angajament ce va fi formalizat printrun document separat ce va fi transmis S.N.T.G.N.
„Transgaz” - S.A. și intermediarului Ofertei, cel mai
târziu până la îndeplinirea termenului de subscriere.
Subscrierea de către Fondul Proprietatea, în
condițiile de mai sus, va fi validată, iar capitalul
societății va fi majorat în mod corespunzător numai în
condițiile în care Oferta publică inițială desfășurată de
S.N.T.G.N. „Transgaz” - S.A. pe piața reglementată
administrată de Bursa de Valori București se va încheia
cu succes în condițiile prospectului de emisiune.
1.3. Aprobă majorarea capitalului social al
S.N.T.G.N. „Transgaz” - S.A. cu valoarea de
13.849.560 lei, prim emiterea unui număr de 1.384.956

acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare,
după cum urmează:
a) un număr de acțiuni reprezentând 10% din
capitalul social al S.N.T.G.N. „Transgaz” - S.A. după
majorarea de capital, respectiv 1.177.384 acțiuni, vor fi
oferite spre subscriere publicului în cadrul unei Oferte
publice derulate de S.N.T.G.N. „Transgaz” - S.A. în
scopul admiterii la tranzacționare a acțiunilor
S.N.T.G.N. „Transgaz” - S.A. pe piața reglementată
administrată de Bursa de Valori București;
b) un număr de 207.572 acțiuni nou emise de
S.N.T.G.N. „Transgaz” - S.A. care vor fi subscrise de
Fondul Proprietatea în exercitarea dreptului de
preferință.
1.4. Aprobă, sub condiția adoptării de către Comisia
Națională a Valorilor Mobiliare a reglementărilor aflate
în faza de proiect, emiterea și admiterea la
tranzacționare la Bursa de Valori București a unui nou
instrument financiar denumit „drepturi de alocare”,
aferent acțiunilor subscrise și alocate în cadrul Ofertei
publice.
1.5. Aprobă împuternicirea consiliului de
administrație al Societății pentru ducerea la îndeplinire
a hotărârilor adoptate, inclusiv, fără limitare:
a) luarea măsurilor necesare în vederea constatării
finalizării operațiunii de majorare a capitalului social
(inclusiv, dar fără a se limita la determinarea numărului
de acțiuni subscrise în cadrul Ofertei publice, respectiv
a valorii cu care se majorează capitalul social, anularea
acțiunilor rămase nesubscrise) și semnarea oricăror
documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a
efectelor acestei hotărâri (inclusiv, dar fără a se limita
la actul constitutiv actualizat) și înregistrării ei
corespunzătoare;
b) aprobarea prospectului final al Ofertei publice ce
urmează a fi derulată la S.N.T.G.N. „Transgaz” - S.A.
pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori
București;
c) întocmirea, aprobarea și semnarea oricărui
document necesar pentru admiterea la tranzacționare
a acțiunilor subscrise și alocate și a drepturilor de
alocare aferente acestora;
d) luarea oricăror altor măsuri și decizii, precum și
semnarea oricăror documente în vederea
implementării hotărârilor menționate mai sus.
1.6. Aprobă împuternicirea directorului general al
S.N.T.G.N. „Transgaz” - S.A., dl Rusu Ioan, să
îndeplinească toate formalitățile, în scopul depunerii la
Oficiul registrului comerțului și publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării
generale extraordinare a acționarilor.
Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei
hotărâri revine consiliului de administrație și conducerii
executive de la S.N.T.G.N. „Transgaz” - S.A. Mediaș.
(1/263.475)
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Societatea Comercială
NOVA COMPANY GROUP - S.R.L., Constanța
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale NOVA COMPANY GROUP - S.R.L., cu
sediul în Constanța, Str. Docherilor, nr. 26, camera 1,
județul Constanța, înregistrată cu nr. J 13/654/2005
cod unic de înregistrare 17312880, care a fost
înregistrat cu nr. 49381 la data de 30.10.2007.
(35/285.257)
Societatea Națională de Transport
Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A.
Mediaș, județul Sibiu
HOTĂRÂREA NR. 14
din data de 6 noiembrie 2007
a adunării generale extraordinare a acționarilor
Societății Naționale de Transport Gaze Naturale
TRANSGAZ - S.A., Mediaș
Acționarii Societății Naționale de Transport Gaze
Naturale TRANSGAZ - S.A., societate pe acțiuni
constituită în mod valabil și funcționând în mod legal
conform legislației din România, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu
numărul de înregistrare J 32/301/2000, cod de
înregistrare fiscală RO13068733, având sediul social
în Mediaș, Piața Constantin I. Motas nr. 1, cod poștal
551018, județul Sibiu:
1. Ministerul Economiei și Finanțelor deținând
8.831.840 acțiuni emise de Societate, cu o valoare
totală de 88.318.400,00 lei, reprezentând 85,012371 %
din capitalul social al Societății, reprezentat de doamna
Marica Anca, domnul Sterian Ion și domnul Zeveleanu
Cornel, conform Ordinului ministrului economiei și
finanțelor nr. 1.963/6.11.2007, și
2.
Societatea
Comercială
FONDUL
PROPRIETATEA - S.A. București, deținând un număr
de 1.557.048 acțiuni emise de S.N.T.G.N. TRANSGAZ
- S.A., cu o valoare totală de 15.570.480,00 lei,
reprezentând 14,987629 % din capitalul social al
Societății, reprezentat de Magirescu Ana, conform
procurii speciale nr. 170 din data de 30.10.2007 emisă
de Consiliul de supraveghere,
s-au întrunit în mod legal, în adunarea generală
extraordinară a acționarilor la data de 6 noiembrie
2007, ora 12.00, la sediul Dispeceratului de gaze
naturale București, Calea Dorobanților nr. 30.
Acționarii, prin reprezentanții autorizați ai acestora,
declară în unanimitate că renunță la toate formalitățile
pentru convocarea adunării generale extraordinare a
acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Acționarii, prin reprezentanții autorizați ai acestora,
mandatați să participe, să analizeze și să hotărască în
condițiile legii, în legătură cu materialele de pe ordinea
de zi a adunării generale extraordinare, întrunind
condițiile impuse de dispozițiile art. 16 și art. 17 din
Actul constitutiv al Societății actualizat la data de 2
august 2007, respectiv dispozițiile art. 120 din Legea
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, adoptă
următoarea hotărâre:
Art. 1. Aprobă completarea paragrafului final al
punctului 1.2 din hotărârea adunării generale
extraordinare a acționarilor Societății Naționale de
Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. nr.
11/17.10.2007 - „Exercitarea de către acționarii
Societății a dreptului de preferință în cadrul majorării
capitalului social prin emiterea de noi acțiuni”, cu
următoarea condiție:

Subscrierea de către Fondul Proprietatea, în
condițiile aprobate prin punctul 1.2 din hotărârea
adunării generale extraordinare a acționarilor nr.
11/17.10.2007 va produce efecte în ceea ce privește
dobândirea acțiunilor nou emise și în mod
corespunzător majorarea capitalului social al Societății,
cu condiția suplimentară ca dacă acțiunile oferite în
cadrul ofertei publice nu vor fi subscrise în totalitate,
numărul de acțiuni pentru care subscrierea de către
Fondul Proprietatea își produce efecte va fi stabilit
astfel încât numărul de acțiuni deținute de către Fondul
Proprietatea în urma finalizării Ofertei publice să
reprezinte 14,987629 % din capitalul social al Societății
determinat în urma finalizării operațiunii de majorare de
capital.
Art. 2. Aprobă modificarea punctului 1.4 din
hotărârea adunării generale extraordinare a
acționarilor a S.N.T.G.N. TRANSGAZ - S.A. nr.
11/17.10.2007, după cum urmează:
Aprobă emiterea și admiterea la tranzacționare în
cadrul Bursei de Valori București a unui nou instrument
financiar denumit „drepturi de alocare”. Emiterea
drepturilor de alocare se va realiza numai dacă, până
la aprobarea prospectului final de către Comisia
Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) calificarea drepturilor de alocare ca valori
mobiliare de către C.N.V.M. și
b) aprobarea de către C.N.V.M. a propunerilor de
modificare a reglementărilor Bursei de Valori București,
respectiv ale Depozitarului Central, impuse de
calificarea drepturilor de alocare ca valori mobiliare.
În funcție de conținutul actului individual prin care
C.N.V.M. califică drepturile de alocare ca fiind valori
mobiliare, se va emite un număr de:
a) 1.384.956 drepturi de alocare, dacă potrivit
actului individual emis de C.N.V.M. drepturile de
alocare vor fi atașate tuturor acțiunilor nou emise în
cadrul majorării de capital social sau dacă actul
individual în cauză nu conține nici un fel de
mențiuni/mențiuni explicite cu privire la acțiunile cărora
li se pot atașa drepturi de alocare; sau
b) 1.177.384 drepturi de alocare, dacă potrivit
actului individual emis de C.N.V.M. drepturile de
alocare vor fi atașate numai acțiunilor nou emise și
care vor fi oferite spre subscriere în cadrul Ofertei
publice.
În măsura în care după închiderea Ofertei publice,
numărul total de acțiuni emise în cadrul majorării de
capital social se ajustează în conformitate cu
prevederile punctului 1.2 din hotărârea adunării
generale extraordinare a acționarilor nr. 11/17.10.2007,
astfel cum a fost completat prin prezenta hotărâre,
consiliul de administrație este împuternicit să ajusteze
în mod corespunzător și numărul drepturilor de alocare
emise atașat acțiunilor.
Art. 3. Aprobă împuternicirea consiliului de
administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii
de mai sus, inclusiv, fără limitare:
a) luarea măsurilor necesare în vederea finalizării
operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile
acestei hotărâri și ale hotărârii adunării generale
extraordinare a acționarilor nr. 11/17.10.2007, inclusiv,
dar fără a se limita la:
• determinarea numărului de acțiuni pentru care
subscrierea de către Fondul Proprietatea își produce
efecte, respectiv anularea acțiunilor cu privire la care,
această subscriere nu își va produce efectele și
restituirea sumei de bani plătită de către Fondul
Proprietatea pentru subscrierea acțiunilor ce vor fi
anulate;
• determinarea valorii cu care se majorează capitalul
social, precum și ajustarea numărului de drepturi de
alocare dacă este cazul, potrivit celor prevăzute la pct.
1.4 ultimul paragraf din hotărârea adunării generale
extraordinare a acționarilor nr. 11/17.10.2007, astfel
cum a fost modificat de prezenta hotărâre;
• semnarea oricăror documente necesare pentru
ducerea la îndeplinire a efectelor acestei hotărâri

(inclusiv, dar fără a se limita la Actul constitutiv
actualizat) și înregistrării ei corespunzătoare;
b) luarea oricăror altor măsuri și decizii, precum și
semnarea oricăror documente în vederea
implementării condiției suplimentare la exercitarea
dreptului de preferință al Fondului Proprietatea
menționate mai sus.
Toate celelalte prevederi cuprinse în hotărârea
adunării generale extraordinare a acționarilor a
S.N.T.G.N. TRANSGAZ - S.A. nr. 11/17.10.2007 rămân
neschimbate.
Art. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei
hotărâri revine consiliului de administrație și conducerii
executive de la S.N.T.G.N. TRANSGAZ - S.A. Mediaș.
(36/291.082)
Societatea Comercială
COBILITA IMPEX - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 1
din 14.05.2007
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Subsemnatii
Apostol Irina Gabriela, domiciliată în București, Str.
Intr. Craiovei nr. 1, bl. A5, sc. B, et. 3, ap. 32, sector 6,
CNP: 2670827296186, identificată cu CI, seria RX nr.
131198 emisă de Secția 20 de Poliție, la data
25.06.1999 și
Apostol Radu Florin, domiciliat în București, Str.
Intr. Craiovei nr. 1, bl. A5, sc. B, et. 3, ap. 32, sector 6,
CNP: 1680712460047, identificat cu CI, seria RR nr.
036266 emisă de Secția 20 de Poliție, la data
06.05.1998, asociați în cadrul S.C. COBILITA IMPEX
S.R.L., am hotărât:
1. Declararea punctului de lucru situat în București,
Calea Giulești nr. 177, sector 6.
(37/54623)

Societatea Comercială
ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.
HOTĂRÂREA NR.1/23.05.2007
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.C. ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.
VASILE RAZVAN, cetățean român, născut la data
de 05.06.1977, în București, necăsătorit, domiciliat în
București, Str. Vatra Dornei, nr. 11, bl. 18 B+C. sc 2, et
1, ap.52, sector 4, identificat cu CI seria RD, nr.
099179, eliberat de Secția 15 Poliție la data de
03.12.1999, cu CNP 1770605441519
VASILE DRAGOS, cetățean român, născut la data
de 16.02.1979, în București. căsătorit, domiciliat în
București, Sos Mihai Bravu, nr.4, bl 60 C, sc 3, et 5.
ap.98, sector 2, identificat cu CI seria DP, nr. 104331,
eliberat de D.G.E.I.P. - D.E.P. la data de 16.03.2004, cu
CNP 1790216441535,
VASILE DELIA- BEATRICE cetățean român,
născută la data de 19.04.1980, în București, căsătorită,
domiciliată în București, Sos Mihai Bravu, nr.4, bl 60 C,
sc 3, et 5. ap.98, sector 2, identificat cu CI seria DP, nr.
107024, eliberat de D.G.E.I.P. - D.E.P. la data de
14.07.2004, cu CNP 2800419420088,
În calitate de asociați ai S.C.ADVANCED
TECHNOLOGIES S.R.L., cu sediul social în București,
Str. Vatra Dornei, nr.4, bl F2, sc. 1, et. 2, ap. 9, sector
4, înregistrată sub nr.J40/8464/1996, și având CUI R
8887308, au decis urmatoarele
Se va completa obiectul de activitate al societății cu
următoarele activități:
cod caen 7020 închirierea și subînchirierea
bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate
cod caen 6024 transporturi rutiere de mărfuri
(38/54624)
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Anexa 32 – Declaratia Preşedintelui Consiliului de Administratie al Emitentului din care sa
reiasă că nu au fost formulate opoziŃii şi nu au fost formulate cereri de anulare împotriva
hotararii Adunarii Generale Extraordinare a acŃionarilor care a aprobat pretul de emisiune si
emisiunea de actiuni in conformitate cu prevederile legale

7 noiembrie 2007
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Anexa 33 – SituaŃiile financiare statutare ale Emitentului întocmite în conformitate cu
Reglementarile Contabile Româneşti pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie

2007 (neauditat), perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2007 (neauditat), exerciŃiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2006 (auditat), exerciŃiul financiar încheiat la 31
decembrie 2005 (auditat) şi exerciŃiul financiar încheiat la 31 decembrie 2004 (auditat)

7 noiembrie 2007
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Anexa 34 – Modelul formularului de subscriere

7 noiembrie 2007

Serie formular subscriere/ subscription form serial number:
Cod emisiune/ Issue number:
FORMULAR SUBSCRIERE ACTIUNI_____________________________ EMISE DE /
SUBSCRIPTION FORM SHARES_______________________________ ISSUED BY:

Persoana fizica / Natural person:
CNP :
Adresa/ Adress :
Localit./ City :

Jud./ County :

Tara/ Country :
Resedinta fiscala in / Fiscal residence in :
Telefon/ Phone number :

Reprezentat prin/ Represented by :
Pasaport/ Passport

serie/series :

numar/number :

Suma transferata/Amount transf. :
Suma subscrisa/Amount subscribed :
Reprezentand/Representing :
Pret subscriere Val. Mob/ Price :
Numar cont curent platitor/
Number current account payer :
Banca/Bank :
Numar cont curent plati catre subscriitor /
Current acc. Payments to subscriber :
Banca/Bank :
Titular cont beneficiar/ Account holder :
Adresa de corespondenta subscriitor :

bucati/ pieces

Serie formular subscriere/ Subscription form serial number :
Cod emisiune / Issue number :

Declare ca am luat la cunostinta, am inteles si am acceptat termenii si conditiile ofertei publice
de vanzare de valori mobiliare dupa cum sunt descrise in prospectul de oferta si anexele la
acesta. Am inteles si acceptat faptul ca in caz de suprasubscriere numarul de valori mobiliare ce
imi vor reveni la sfarsitul ofertei poate fi mai mic decat numarul de valori mobiliare subscrise. In
aceasta situatie inteleg sa primesc diferenta de bani ramasa in urma alocarii in contul bancar
mentionat in prezentul formular. Subsemnatul/ subscrisa declar prin prezentul ca am capacitatea
legala si statutara, precum si resursele necesare de a cumpara valorile mobiliare subscrise prin
prezentul. Nu am cunostinta despre nici un fapt sau actiune a unei terte parti care ar putea
afecta sau limita aceasta capacitate. /I, the undersigned declare that I am aware of, I have
understood and I accept the terms and conditions of the public offer for this security issue as
they are described in the prospectus. I understood and accepted the fact that, in case of
oversubscription, the number of securities I will get at the end of the public offer may differ from
the number of securities subscribed. In such a situation I accept to receive the unallocated
amount in the bank account indicated in the present form. I, the undersigned, hereby declare
that I have legal and statutory capacity, as well as the needed resources, to buy the securities
subscribed. I have no knowledge of a deed or action initiated by a third party that might limit this
capacity.

Semnatura/ Signature

Data/ Date :
Semnatura si stampila
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Anexa 35 – Modelul formularului de revocare a subscrierii valorilor mobiliare oferite

7 noiembrie 2007

Serie formular revocare/ Subscription reversal form serial no :
Cod emisiune / Issue number :

FORMULAR REVOCARE SUBSCRIERE ACTIUNI_____________________ EMISE DE /
CANCELLATION FORM SHARES__________________________ ISSUED BY :

Serie formular subscriere/ Subscription for serial number :
Persoana fizica/ Natural person :
CNP:
Reprezentat prin/ Represented by :
Pasaport/ Passport serie/series :

numar/number :

Nr. Valori mobiliare subscrise/Number securities subscribed :
Nr. Valori mobiliare revocate/Number securities un-subscribed :
Contravaloarea valorilor mobiliare revocate mi se va rambursa in contul/
The value of the securities un-subscribed shall be paid in the account no. :

Banca/Bank :

Semnatura/Signature

Data/Date :
Semnatura si stampila
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Anexa 36– Copie a contractului de intermediere şi contractelor de distribuŃie

7 noiembrie 2007
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Anexa 37 – DeclaraŃie pe propria raspundere a reprezentantului legal al Intermediarului că
nu există conflicte de interese cu privire la intermedierea acestei oferte publice.

7 noiembrie 2007
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Anexa 38 – Acordul de principiu al BVB cu privire la admiterea AcŃiunilor la tranzacŃionare.

7 noiembrie 2007
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Anexa 39 – Actul Constitutiv al Emitentului (actualizat la data de 2 august 2007)

7 noiembrie 2007

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂłII NAłIONALE DE TRANSPORT
GAZE NATURALE
"TRANSGAZ" S.A.

1

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea
1

Denumirea societăŃii este Societatea NaŃională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ"
S.A. denumită în continuare TRANSGAZ S.A.

2

În toate actele, facturile, anunŃurile, publicaŃiile ori în alte acte emanând de la TRANSGAZ
S.A., denumirea societăŃii naŃionale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe
acŃiuni" sau iniŃialele "S.A.", sediul social, numărul de înmatriculare în Registrul ComerŃului,
codul unic de înregistrare şi capitalul social subscris şi cel vărsat.

3

În cazul în care documentele de la alineatul 2 sunt emise de o sucursală, acestea vor
menŃiona şi oficiul registrului comerŃului la care a fost înregistrată sucursala şi numărul ei de
înregistrare.

4

InformaŃiile de la alineatele 2 şi 3 de mai sus, se vor publica şi pe pagina de internet a
TRANSGAZ S.A.

ARTICOLUL 2
Forma juridică
TRANSGAZ S.A., este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe
acŃiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române, şi cu prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 3
Sediul
1

Sediul TRANSGAZ S.A. este în România, municipiul Mediaş, PiaŃa Constantin I. Motaş nr. 1,
jud. Sibiu.

2

Sediul TRANSGAZ S.A. poate fi schimbat în orice altă localitate din România, pe baza
hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară a acŃionarilor ori a deciziei consiliului
de administraŃie, potrivit legii şi Actului Constitutiv.

2

3

TRANSGAZ S.A. poate înfiinŃa sedii secundare, fără personalitate juridică, situate şi în alte
localităŃi din Ńară sau străinătate, care se vor or

3

CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate
ARTICOLUL 5
Scopul
TRANSGAZ S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naŃionale stabilite pentru transportul, tranzitul
internaŃional, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de
gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislaŃiei române, de acte de comerŃ
corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 6
Domeniul şi obiectul de activitate
1

Domeniul de activitate al TRANSGAZ S.A. este Cod CAEN 603 Transporturi prin conducte.

2

TRANSGAZ S.A. are ca obiect principal de activitate: Cod CAEN 6030 - Transporturi prin
conducte.

3

TRANSGAZ S.A. poate desfăşura ca obiect secundar de activitate, următoarele activităŃi:
•

Cod CAEN 2223 –Legătorie;

•

Cod CAEN 2852 – OperaŃiuni de mecanică generală;

•

Cod CAEN 4011 – ProducŃia de energie electrică;

•

Cod CAEN 4030 – ProducŃia şi distribuŃia energiei termice şi a apei calde;

•

Cod CAEN 4512 – Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcŃii;

•

Cod CAEN 4525 – Alte lucrări speciale de construcŃii;

•

Cod CAEN 4531 – Lucrări de instalaŃii electrice;

•

Cod CAEN 4532 – Lucrări de izolaŃii şi protecŃie anticorozivă;

•

Cod CAEN 4533 – Lucrări de instalaŃiii tehnico-sanitare;

•

Cod CAEN 4534 – Alte lucrări de instalaŃii;

•

Cod CAEN 4550 – Închirierea utilajelor de construcŃii şi demolare, cu personal de
deservire aferent;

•

Cod CAEN 5010 – ComerŃ cu autovehicule;

•

Cod CAEN 5020 – ÎntreŃinerea şi repararea autevehiculelor;

•

Cod CAEN 5151 – ComerŃ cu ridicata al combustibililor - solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate;
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•

Cod CAEN 5157 – ComerŃ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;

•

Cod CAEN 5523 – Alte mijloace de cazare:

•

Cod CAEN 6023 – Transporturi terestre de calatori, ocazionale;

•

Cod CAEN 6024 – Transporturi rutiere de marfuri.

•

Cod CAEN 6420 – TelecomunicaŃii;

•

Cod CAEN 6522 – Alte activităŃi de creditare;

•

Cod CAEN 7020 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate ;

•

Cod CAEN 7110 – Închirierea altor mijloace de transport terestru ;

•

Cod CAEN 7121 – Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcŃii, fără
personal de deservire aferent;

•

Cod CAEN 7132 – Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou, inclusiv a
calculatoarelor;

•

Cod CAEN 7133 – Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică;

•

Cod CAEN 7134 – Închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a.;

•

Cod CAEN 7310 – Cercetare-dezvoltare în ştiinŃe fizice şi naturale ;

•

Cod CAEN 7420 – ActivităŃi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanŃă tehnică
legate de acestea ;

•

Cod CAEN 7430 – Activitatea de testări şi analize tehnice;

•

Cod CAEN 7486 – ActivităŃi ale centralelor de intermediere telefonică; şi

•

Cod CAEN 8042 – Alte forme de învăŃământ;

•

Cod CAEN 9261 – ActivităŃi ale bazelor sportive.

4

Domeniul şi obiectul principal de activitate al TRANSGAZ S.A. pot fi modificate numai în urma
unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acŃionarilor.

5

Obiectul secundar de activitate al TRANSGAZ S.A. poate fi modificat prin decizia consiliului
de administraŃie.

5

CAPITOLUL III
Capitalul social, acŃiunile
ARTICOLUL 7
Capitalul social
1

Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este de 103.888.880,00 lei, subscris şi vărsat integral de
acŃionarii societăŃii, din care 103.368.800,00 lei, reprezentând 99,499388% din capitalul social
al TRANSGAZ S.A. aport în numerar şi 520.080,00 lei, reprezentând 0,500612% din capitalul
social al TRANSGAZ S.A. aport în natură.

2

Capitalul social este împărŃit în 10.388.888 acŃiuni nominative, emise
dematerializată. Valoarea nominală a unei acŃiuni TRANSGAZ S.A. este de 10 lei.

3

Capitalul social este deŃinut astfel:

4

în

formă

−

Statul român, reprezentat de Ministerul Economiei şi FinanŃelor (sau de succesorii
acestuia potrivit legii), un număr de 8.831.840 acŃiuni, cu o valoare totală de
88.318.400,00 lei, reprezentând 85,012371% din capitalul social;

−

S.C. Fondul Proprietatea S.A., un număr de 1.557.048 acŃiuni cu o valoare totală de
15.570.480,00 lei, reprezentând 14,987629% din capitalul social.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.136(3) din ConstituŃia
României, republicată.

ARTICOLUL 8
Majorarea şi reducerea capitalului social
1

Majorarea capitalului social

1.1

Majorarea capitalului social se face în condiŃiile legii.

1.2

Orice majorare a capitalului social trebuie decisă de adunarea generală extraordinară
a acŃionarilor.

1.3

Adunarea generală extraordinară a acŃionarilor va putea autoriza majorarea capitalului
social de către consiliul de administraŃie al TRANSGAZ S.A. în limita unui prag
maximal stabilit de adunare, care nu va putea depăşi jumătate din capitalul social
subscris, existent la momentul autorizării. Durata de valabilitate a delegării date de
adunarea generală extraordinară a acŃionarilor în baza acestui articol nu poate depăşi
un an, şi va putea fi reînnoită pe perioade care nu vor depăşi, pentru fiecare reînnoire,
un an.
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1.4

2

Capitalul social va putea fi majorat prin:
(a)

emisiunea de acŃiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acŃiunilor
existente în schimbul unor aporturi în numerar şi/sau în natură;

(b)

încorporarea rezervelor, cu excepŃia rezervelor legale, precum şi a
beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanŃe
lichide şi exigibile asupra TRANSGAZ S.A., cu acŃiuni ale acesteia;
DiferenŃele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve,
fără a majora capitalul social;

1.5

În cazul în care legea nu prevede altfel ridicarea dreptului de preferinŃă al acŃionarilor
existenŃi de a subscrie noile acŃiuni în cazul majorării capitalului social prin aport în
numerar, trebuie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acŃionarilor la care
participă cel puŃin ¾ (trei pătrimi) din numărul titularilor capitalului social, şi cu votul
unui număr de acŃionari care reprezintă cel puŃin 75% din totalul drepturilor de vot.

1.6

În cazul în care legea nu prevede altfel, majorarea capitalului social prin aport în
natură trebuie să fie aprobată de adunarea generală extraordinară a acŃionarilor, la
care participă cel puŃin ¾ (trei pătrimi) din numărul titularilor capitalului social, şi cu
votul acŃionarilor ce deŃin cel puŃin 75% din drepturile de vot. Prevederile paragrafului
1.3 de mai sus nu sunt aplicabile în această situaŃie.

1.7

Aportul în natură pentru majorarea capitalului social al TRANSGAZ S.A. poate consta
numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al TRANSGAZ
S.A.

1.8

Hotărârea adunării generale a acŃionarilor ori, după caz, decizia consiliului de
administraŃie al TRANSGAZ S.A. privind majorarea capitalului social va preciza în
mod expres numărul drepturilor de preferinŃă necesare pentru achiziŃionarea unei
acŃiuni noi, preŃul de subscriere de acŃiuni noi pe baza drepturilor de preferinŃă şi
perioada în care va avea loc subscrierea, preŃul la care se oferă acŃiunile noi ulterior
subscrierii în baza drepturilor de preferinŃă, dacă este cazul, precum şi orice alte
menŃiuni obligatorii potrivit legii.

1.9

În cazul în care adunarea generală a acŃionarilor ori consiliul de administraŃie aprobă
şi tranzacŃionarea drepturilor de preferinŃă, va fi întocmit şi un document de prezentare
în vederea tranzacŃionării drepturilor de preferinŃă pe aceeaşi piaŃă reglementată pe
care sunt tranzacŃionate valorile mobiliare la care se referă. Documentul va avea
conŃinutul obligatoriu potrivit legislaŃiei aplicabile.

Reducerea capitalului social

2.1

Reducerea capitalului social se face în condiŃiile legii.

2.2

În cazul în care administratorii constată că în urma unor pierderi, activul net,
determinat ca diferenŃa între totalul activelor şi datoriilor societăŃii, reprezintă mai puŃin
de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată adunarea
generală extraordinară a acŃionarilor pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea
lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societăŃii.

2.3

Atunci când reducerea capitalului se datorează unor pierderi, capitalul social nu poate
fi redus decât prin reducerea numărului de acŃiuni sau reducerea valorii nominale a
tuturor acŃiunilor, fără returnarea către acŃionari a unei părŃi din aport şi fără scutirea
acŃionarilor de la plata sumelor datorate în contul acŃiunilor.

7

2.4

Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale
extraordinare a acŃionarilor.

ARTICOLUL 9
AcŃiunile
1

AcŃiunile TRANSGAZ S.A. sunt nominative şi emise în formă dematerializată prin
înregistrarea acestora în registrul acŃionarilor societăŃii şi vor cuprinde toate elementele
prevăzute de lege.

2

EvidenŃa acŃiunilor şi a altor valori mobiliare emise de TRANSGAZ S.A. va fi Ńinută potrivit
reglementărilor emise de Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare.

3

În registrul acŃionarilor se pot efectua modificări numai cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.

4

AcŃiunile emise de TRANSGAZ S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în
condiŃiile legii.

5

Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deŃine acŃiuni ale TRANSGAZ S.A.
potrivit reglementărilor în vigoare. Drepturile şi obligaŃiile aferente acŃiunilor aflate în
proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Economiei şi FinanŃelor sau succesorii
acestuia.

ARTICOLUL 10
ObligaŃiuni
TRANSGAZ S.A. este autorizată să emită obligaŃiuni în condiŃiile legii.

ARTICOLUL 11
Drepturi şi obligaŃii decurgând din acŃiuni
1

AcŃiunile TRANSGAZ S.A., subscrise şi integral plătite, conferă titularului legal drepturile
prevăzute de legislaŃia în vigoare pentru tipul respectiv de acŃiuni şi de prezentul Act
Constitutiv.
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2

DeŃinerea acŃiunii certifică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

3

Drepturile şi obligaŃiile legate de acŃiuni urmează acŃiunile în cazul trecerii lor în proprietatea
altor persoane.

4

Când o acŃiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie
transmiterea decât în condiŃiile în care acestea desemnează un reprezentant unic, pentru
exercitarea drepturilor rezultând din acŃiune.

5

ObligaŃiile TRANSGAZ S.A. sunt garantate cu patrimoniul societăŃii, iar acŃionarii răspund în
limita acŃiunilor de care dispun.

6

Patrimoniul TRANSGAZ S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaŃii personale ale
acŃionarilor.

ARTICOLUL 12
Transferul şi grevarea acŃiunilor TRANSGAZ S.A.
1

AcŃiunile sunt indivizibile cu privire la TRANSGAZ S.A., care nu recunoaşte decât un singur
proprietar pentru fiecare acŃiune.

2

Cesiunea parŃială sau totală a acŃiunilor între acŃionari sau către terŃi se efectuează în
condiŃiile şi cu procedura prevăzute de lege.

3

Transferul dreptului de proprietate sau constituirea altor drepturi reale asupra acŃiunilor
admise la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată se vor face în conformitate cu legislaŃia
aplicabilă societăŃilor deŃinute public.
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CAPITOLUL IV
Adunarea generală a acŃionarilor
ARTICOLUL 13
Reprezentare
1

Interesele statului în adunarea generală a acŃionarilor TRANSGAZ S.A. sunt reprezentate de
Ministerul Economiei şi FinanŃelor ori de către succesorii acestuia.

2

Reprezentantul statului în adunarea generală a acŃionarilor se numeşte şi se revocă prin ordin
al ministrului economiei şi finanŃelor. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea
generala a acŃionarilor TRANSGAZ S.A. va fi exercitat in baza unui mandat special acordat
prin ordin al ministrului economiei si finanŃelor.

3

Ulterior admiterii la tranzacŃionare a acŃiunilor TRANSGAZ S.A. pe o piaŃă reglementată,
reprezentarea acŃionarilor, alŃii decât statul, în adunarea generală a acŃionarilor se va putea
face şi prin alte persoane decât acŃionarii, cu excepŃia administratorilor, directorilor şi
angajaŃilor TRANSGAZ S.A., pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor Comisiei
NaŃionale a Valorilor Mobiliare.

ARTICOLUL 14
AtribuŃii
1

Adunarea generală a acŃionarilor TRANSGAZ S.A. este organul de conducere care decide
asupra activităŃii acesteia şi asupra politicii sale economice.

2

Adunările generale ale acŃionarilor sunt ordinare şi extraordinare.

3

Adunarea generală ordinară a acŃionarilor are următoarele atribuŃii principale:
(a)

aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare,
modernizare, de restructurare economico-financiară a TRANSGAZ S.A.;

(b)

alege şi revocă potrivit legii administratorii;

(c)

numeşte şi revocă preşedintele Consiliului de AdministraŃie al TRANSGAZ S.A.;

(d)

stabileşte nivelul remuneraŃiei lunare a membrilor consiliului de administraŃie;

(e)

aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi programul de activitate pentru
exerciŃiul financiar următor;

(f)

aprobă nivelul remuneraŃiei directorului general al TRANSGAZ S.A., precum şi
premierea acestuia;
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4

5

(g)

discută, aprobă sau modifică situaŃiile financiare anuale pe baza rapoartelor
administratorilor şi ale auditorilor financiari şi fixează dividendul;

(h)

aprobă repartizarea profitului conform legii;

(i)

hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a
celor externe; stabileşte competenŃele şi nivelul de contractare a împrumuturilor
bancare de pe piaŃa internă şi externă, a creditelor comerciale şi a garanŃiilor, inclusiv
prin gajarea acŃiunilor aferente participaŃiilor deŃinute în alte societăŃi potrivit legii;

(j)

analizează rapoartele consiliului de administraŃie privind stadiul şi perspectivele
referitoare la profit şi dividende, poziŃia pe piaŃa internă şi internaŃională, nivelul tehnic,
calitatea, forŃa de muncă, protecŃia mediului, relaŃiile cu clienŃii;

(k)

se pronunŃă asupra gestiunii administratorilor;

(l)

hotărăşte cu privire la gajarea, închirierea sau desfiinŃarea uneia sau a mai multor
unităŃi ale societăŃii;

(m)

aprobă regulamentul de organizare şi funcŃionare a consiliului de administraŃie;

(n)

numeşte, demite auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit
financiar;

(o)

îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de lege în sarcina sa.

Adunarea generală extraordinară a acŃionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele:
(a)

schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A.;

(b)

mutarea sediului TRANSGAZ S.A.;

(c)

schimbarea domeniului sau/şi a obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A.;

(d)

majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de
noi acŃiuni în condiŃiile legii;

(e)

fuziunea cu alte societăŃi comerciale sau divizarea TRANSGAZ S.A.;

(f)

dizolvarea anticipată a TRANSGAZ S.A.;

(g)

emisiunea de obligaŃiuni;

(h)

modificarea numărului de acŃiuni sau a valorii nominale a acestora;

(i)

hotărăşte cu privire la înfiinŃarea sau la desfiinŃarea subunităŃilor TRANSGAZ S.A.,
participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea
acestora sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din Ńară sau din
străinătate,

(j)

orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este
cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acŃionarilor.

Adunarea generală extraordinară a acŃionarilor va putea delega consiliului de administraŃie, în
condiŃiile prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv, exerciŃiul următoarelor atribuŃii:
(a)

mutarea sediului societăŃii;

(b)

modificarea obiectului secundar de activitate; şi
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(c)

majorarea capitalului social.

ARTICOLUL 15
Convocarea adunării generale a acŃionarilor
1

2

GeneralităŃi

1.1

Adunarea generală a acŃionarilor se convoacă prin decizia consiliului de administraŃie
ori de câte ori este necesar.

1.2

Adunarea generală ordinară a acŃionarilor se întruneşte cel puŃin o dată pe an, în cel
mult 5 luni de la încheierea exerciŃiului financiar.

1.3

Adunarea generală a acŃionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziŃiile prezentului Act
Constitutiv.

1.4

Consiliul de administraŃie va convoca de îndată adunarea generală, la cererea
acŃionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puŃin 5% din capitalul social,
dacă cererea cuprinde dispoziŃii ce intră în atribuŃiile adunării generale.

Convocarea - termen, conŃinut, dată de referinŃă

2.1

2.2

Convocatorul va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a şi într-un ziar
central de largă răspândire, precum şi pe pagina de internet a TRANSGAZ S.A. cu cel
puŃin 30 de zile anterior datei de întrunire şi va cuprinde în mod obligatoriu
următoarele informaŃii:
(a)

denumirea societăŃii;

(b)

data adunării generale;

(c)

ora de începere a adunării generale;

(d)

locul de desfăşurare a adunării generale;

(e)

data de referinŃă;

(f)

ordinea de zi;

(g)

data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe
ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;

(h)

modalitatea de distribuire a documentelor şi informaŃiilor referitore la
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum şi data
începând cu care acestea vor fi disponibile;

(i)

modalitatea de obŃinere a formularului de procură specială pentru
reprezentarea în adunarea generală a acŃionarilor;

(j)

data limită şi locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale;

(k)

propunerea privind data de înregistrare.

Adunarea generală a acŃionarilor se întruneşte la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt
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loc indicat în convocare.

3

2.3

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv,
convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

2.4

Data de referinŃă este ulterioară cu cel puŃin 4 (patru) zile lucrătoare datei de publicare
în presă a convocatorului adunării generale şi este anterioară datei limita până la care
se pot depune/expedia către TRANSGAZ S.A. procurile speciale.

Materiale de informare şi participare

3.1

Prin grija consiliului de administraŃie vor fi puse la dispoziŃia acŃionarilor interesaŃi
documentele ce urmează a fi dezbătute şi aprobate de adunarea generală a
acŃionarilor, precum şi procurile speciale şi materiale cu informaŃiile corespunzătoare
fiecărui punct de pe ordinea de zi.

3.2

Data începând cu care documentele, materialele informative şi procurile speciale
vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi făcute disponibile acŃionarilor, este
anterioară cu cel puŃin 5 (cinci) zile datei de întrunire a adunării generale, dacă legea
nu prevede altfel.

3.3

Documentele, materialele informative, precum şi procurile speciale vor fi puse la
dispoziŃia acŃionarilor pe website-ul TRANSGAZ S.A. sau la sediul acesteia, precum şi
în alte locuri ce pot fi stabilite de consiliul de administraŃie şi precizate în convocator.

3.4

La solicitarea acŃionarilor, acestora le vor fi furnizate, contra cost, documentaŃiile şi
materialele respective. Tarifele percepute acŃionarilor care solicită eliberarea unor
copii ale documentelor menŃionate în alineatul precedent, nu vor depăşi costurile
multiplicării.

3.5

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea generală a acŃionarilor pentru
care a fost solicitată, iar formularul de procură specială va avea conŃinutul prevăzut de
lege şi va fi pus la dispoziŃia acŃionarilor interesaŃi în 3 exemplare, care vor avea
următoarele destinaŃii: unul pentru acŃionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru
emitent.

ARTICOLUL 16
Organizarea adunării generale a acŃionarilor
1

Cvorum şi majoritate de vot

1.1

Adunarea generală ordinară a acŃionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri,
dacă la prima convocare sunt prezenŃi acŃionari care deŃin cel puŃin jumătate din
capitalul social, iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital social
reprezentată de acŃionarii prezenŃi.

1.2

Dacă adunarea generală ordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu
majoritatea voturilor exprimate (jumătate plus 1).

1.3

Adunarea generală extraordinară a acŃionarilor este constituită valabil şi poate lua
hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenŃi acŃionari care deŃin cel puŃin ¾ (trei
pătrimi) din capitalul social, iar la a doua convocare, aceştia deŃin cel puŃin jumătate
din capitalul social.
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2

3

1.4

Dacă adunarea generală extraordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu
majoritatea voturilor deŃinute de acŃionarii prezenŃi sau reprezentaŃi, dar nu mai puŃin
de voturile acŃionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, la prima convocare
sau o treime din capitalul social, la a doua convocare.

1.5

Se exceptează de la prevederile aliniatului precedent hotărârea privind modificarea
obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A., de reducere sau majorare a
capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare
pentru care hotărârile se iau cu o majoritate de cel puŃin 2/3 din drepturile de vot
deŃinute de acŃionarii prezenŃi sau reprezentaŃi.

Dezbaterile

2.1

In ziua şi la ora arătate în convocator, şedinŃa adunării generale a acŃionarilor se va
deschide de preşedintele consiliului de administraŃie sau, în lipsa acestuia, de către
cel care îi Ńine locul.

2.2

Adunarea generală va alege, dintre acŃionarii prezenŃi, 1 până la 3 secretari, care vor
verifica lista de prezenŃă a acŃionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă
fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului
acŃiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităŃilor cerute de lege şi de Actul
Constitutiv pentru Ńinerea adunării generale.

Procesul - verbal

3.1

Procesul-verbal al adunării generale a acŃionarilor va fi semnat de preşedintele
consiliului de administraŃie şi de către secretarul de şedinŃă care l-a întocmit.

3.2

Procesul-verbal al adunării generale a acŃionarilor va fi trecut într-un registru sigilat şi
parafat.

3.3

La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de
prezenŃă a acŃionarilor, şi după caz, mandatul special al reprezentantului Ministerului
Economiei şi FinanŃelor.

3.4

La şedinŃele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acŃionarilor, în care se
dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul TRANSGAZ S.A.,
vor fi invitaŃi şi reprezentanŃii salariaŃilor care nu vor avea drept de vot.

ARTICOLUL 17
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acŃionarilor
1

Hotărârile adunării generale a acŃionarilor se iau prin vot deschis.

2

Fiecare acŃionar prezent la adunare primeşte un buletin de vot care poartă ştampila
TRANSGAZ S.A. şi pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum şi
opŃiunile "pentru", "împotrivă" sau "abŃinere".
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3

Persoana care reprezintă mai mulŃi acŃionari pe bază de procuri speciale exprimă voturile
persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotrivă" sau
"abŃinere" fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei
al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.

4

Pentru a fi opozabile terŃilor, hotărâri le adunării generale a acŃionarilor vor fi depuse în termen
de 15 zile la oficiul registrului comerŃului, pentru a fi menŃionate, în extras, în registru şi
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. .

5

Hotărârile luate de adunările generale ale acŃionarilor în limitele legii şi ale Actului Constitutiv
sunt obligatorii chiar şi pentru acŃionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat
împotrivă.

6

AcŃionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri luate de adunarea generală a acŃionarilor
cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului TRANSGAZ S.A. în
străinătate, schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. ori cu privire la fuziunea sau
divizarea TRANSGAZ S.A., au dreptul de a se retrage din societate în condiŃiile prevăzute de
lege.
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CAPITOLUL V
Consiliul de administraŃie
ARTICOLUL 18
Organizare
1

2

3

GeneralităŃi

1.1

TRANSGAZ S.A. va fi administrată de un consiliu de administraŃie care va avea
competenŃa generală, cu excepŃia aspectelor care sunt de competenŃa adunării
generale a acŃionarilor conform prevederilor Actului Constitutiv sau ale legilor
aplicabile.

1.2

Consiliul de administraŃie al TRANSGAZ S.A. este compus din 5 membri.

Alegerea administratorilor

2.1

Membrii consiliului de administraŃie sunt aleşi de adunarea generală a acŃionarilor
pentru un mandat de 4 ani.

2.2

La cererea unui acŃionar semnificativ, alegerea membrilor consiliului de administraŃie
al TRANSGAZ S.A. se va face, în mod obligatoriu prin metoda votului cumulativ. In
sensul acestui alineat acŃionar semnificativ înseamnă persoana fizică, persoana
juridică sau grupul de persoane care acŃionează în mod concertat şi care deŃine direct
sau indirect o participaŃie de cel puŃin 10% din capitalul social al TRANSGAZ S.A. sau
din drepturile de vot, ori o participaŃie care permite exercitarea unei influenŃe
semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de
administraŃie al TRANSGAZ S.A., după caz.

2.3

Consiliul de administraŃie este condus de un preşedinte numit de adunarea generală a
acŃionarilor, din rândul membrilor consiliului de administraŃie.

2.4

Membrii consiliului de administraŃie pot avea calitatea de acŃionar.

2.5

In situaŃia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraŃie, adunarea
generală a acŃionarilor propune un nou administrator, în vederea ocupării acestuia.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală
cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Convocarea consiliului de administraŃie

3.1

Consiliul de administraŃie se întruneşte la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc pe
care el îl stabileşte, ori de câte ori este necesar dar cel puŃin o dată la 3 luni.

3.2

ŞedinŃele consiliului de administraŃie vor fi convocate după cum urmează:
(i)

de către preşedintele consiliului de administraŃie ori de câte ori este necesar,
dar cel puŃin o dată la 3 luni;

(ii)

de către doi membri ai consiliului de administraŃie sau de către directorul
general.
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4

5

3.3

ŞedinŃele consiliului de administraŃie vor fi convocate printr-o înştiinŃare transmisă cu
cel puŃin 7 (şapte) zile înainte de data propusă pentru Ńinerea şedinŃei.

3.4

Perioada de înştiinŃare nu va include ziua transmiterii şi ziua în care urmează să aibă
loc şedinŃa. ÎnştiinŃarea va fi transmisă tuturor administratorilor conform prevederilor
prezentului Act Constitutiv.

3.5

Convocarea şedinŃei consiliului de administraŃie va fi transmisă fiecărui administrator
în scris, prin fax sau prin poşta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale
permise de comunicare, la adresa şi numărul de fax al respectivului administrator.
Fiecare administrator este obligat să anunŃe societatea în scris, prin fax, prin poşta
electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu privire
la modificarea adresei şi/sau numărului de fax, după caz, şi nu va putea opune
societăŃii schimbarea adresei şi/sau numărului de fax, dacă acestea nu au fost
comunicate în scris de administrator.

3.6

ÎnştiinŃarea privind întrunirea consiliului de administraŃie va menŃiona data şi ora
şedinŃei, precum şi faptul că va avea loc la sediul societăŃii (cu excepŃia cazului în care
administratorii hotărăsc să Ńină şedinŃa în alt loc, caz în care se va menŃiona şi adresa)
.

3.7

ŞedinŃele consiliului de administraŃie pot avea loc şi prin intermediul mijloacelor
electronice de comunicare (inclusiv prin conferinŃe telefonice sau video-conferinŃe).
ÎnştiinŃarea şedinŃei consiliului de administraŃie va menŃiona de asemenea ordinea de
zi.

3.8

Consiliul de administraŃie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse
pe ordinea de zi, cu excepŃia urgenŃelor şi cu condiŃia ca hotărârile adoptate să fie
ratificate la următoarea şedinŃă de către membrii absenŃi.

3.9

Preşedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

ŞedinŃele consiliului de administraŃie

4.1

Consiliul de administraŃie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său regulament
şi a reglementărilor legale în vigoare.

4.2

Consiliul de administraŃie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul din
membri.

4.3

Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului de administraŃie, fie
din afara acestuia.

4.4

ŞedinŃele consiliului de administraŃie pot avea loc prin telefon sau prin video-conferinŃă
sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care
participă la şedinŃă se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de şedinŃă se
consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerinŃelor cu privire la cvorum şi
condiŃii de vot.

Adoptarea deciziilor
Pentru valabilitatea hotărâri lor consiliului de administraŃie este necesară prezenŃa a cel puŃin
două treimi din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenŃi.
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6

7

Procesul-verbal

6.1

Dezbaterile consiliului de administraŃie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte, cu cel puŃin 7 zile înainte de data Ńinerii şedinŃei.

6.2

Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinŃei, care se înscrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraŃie.

6.3

Procesul-verbal se semnează de toŃi membrii consiliului de administraŃie şi de
secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraŃie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.

Delegare
Consiliul de administraŃie va delega conducerea societăŃii către directorul general al
TRANSGAZ S.A. Directorul general al TRANSGAZ S.A. reprezintă societatea în relaŃiile cu
terŃii.

8

ObligaŃii de informare
Consiliul de administraŃie este obligat să pună la dispoziŃia auditorilor financiari documentele
TRANSGAZ S.A. şi rapoarte de activitate potrivit dispoziŃiilor legale.

9

Răspunderea administratorilor
Răspunderea administratorilor este reglementată de dispoziŃiile legale referitoare la mandat
precum şi de cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale.

10

IncompatibilităŃi

10.1

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraŃie persoanele
prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

10.2

Nu poate fi director general al TRANSGAZ S.A. persoana care este incompatibilă cu
calitatea de administrator, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 19
AtribuŃiile Consiliului de administraŃie, ale directorului general şi ale
directorilor executivi
1

AtribuŃiile consiliului de administraŃie
Consiliul de administraŃie are, în principal, următoarele atribuŃii:
(a)

stabileşte direcŃiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăŃii;

(b)

stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobă planificarea financiară;
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(c)

aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcŃionare ale
TRANSGAZ S.A.;

(d)

numeşte, suspendă sau revocă directorul general al TRANSGAZ S.A. şi stabileşte
remuneraŃia acestuia;

(e)

supraveghează activitatea directorului general;

(f)

pregăteşte raportul anual, organizează adunările generale a acŃionarilor şi
implementează hotărârile acesteia;

(g)

introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenŃei TRANSGAZ S.A., potrivit
reglementarilor legale în vigoare;

(h)

aprobă nivelul garanŃiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

(i)

încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să
schimbe sau să constituie în garanŃie bunuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ S.A., cu
aprobarea adunării generale a acŃionarilor atunci când legea impune această condiŃie;

(j)

aprobă competenŃele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial,
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate
al TRANSGAZ S.A.;

(k)

aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenŃa directorului
general al TRANSGAZ S.A.;

(l)

supune anual adunării generale a acŃionarilor, după încheierea exerciŃiului financiar,
raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ S.A., bilanŃul contabil şi contul de profit şi
pierderi pe anul precedent;

(m)

supune adunării generale a acŃionarilor programului de activitate şi proiectul de buget
de venituri şi cheltuieli pentru anul următor;

(n)

convoacă adunarea generală a acŃionarilor ori de câte ori este nevoie;

(o)

stabileşte drepturile, obligaŃiile şi responsabilităŃile personalului TRANSGAZ S.A.,
conform structurii organizatorice aprobate;

(p)

stabileşte competenŃele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a
creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanŃiilor;

(q)

aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcŃionale
şi de producŃie;

(r)

aprobă programele de producŃie, cercetare, dezvoltare şi investiŃii;

(s)

aprobă politici pentru protecŃia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit
reglementărilor legale în vigoare;

(t)

aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a
acŃionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenŃelor pentru care a
primit mandat;

(u)

negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general şi aprobă
statutul personalului;

(v)

stabileşte şi aprobă nivelul indemnizaŃiei pentru secretarul consiliului de administraŃie;

(w)

asigură şi răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini şi atribuŃii
stabilite de adunarea generală a acŃionarilor sau care sunt prevăzute de legislaŃia în
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vigoare;
(x)

2

3

adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societăŃii, cu excepŃia celor care sunt
de competenŃa adunării generale a acŃionarilor.

AtribuŃiile directorului general

2.1

Directorul general al TRANSGAZ S.A. este numit de către consiliul de administraŃie,
dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administraŃie.

2.2

Directorul general are, în principal, următoarele atribuŃii:
(a)

aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale TRANSGAZ S.A., stabilite de
consiliul de administraŃie;

(b)

angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiŃiile legii;

(c)

numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi şi directorii din cadrul
sucursalelor;

(d)

participă la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere şi
încheiere se desfăşoară în condiŃiile legii, în limita mandatului dat de consiliul
de administraŃie;

(e)

negociază, în condiŃiile legii, contractele individuale de muncă;

(f)

încheie acte juridice, în numele şi pe seama TRANSGAZ S.A., în limitele
stabilite prin hotărârile consiliului de administraŃie;

(g)

stabileşte îndatoririle şi responsabilităŃile personalului TRANSGAZ S.A.;

(h)

aprobă operaŃiunile de încasări şi plăŃi, potrivit competenŃelor legale şi
prezentului Act Constitutiv;

(i)

aprobă operaŃiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, în limita
competenŃelor delegate de consiliul de administraŃie;

(j)

împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice
altă persoană să exercite orice atribuŃie din sfera sa de competenŃă;

(k)

îndeplineşte orice altă sarcină pe care consiliul de administraŃie a delegat-o
în atribuŃia sa.

AtribuŃiile directorilor executivi

3.1

Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiŃi de directorul general
şi se află în subordinea acestuia, sunt funcŃionari ai TRANSGAZ S.A., execută
operaŃiunile acesteia şi sunt răspunzători faŃă de aceasta pentru îndeplinirea
îndatoririlor lor, în aceleaşi condiŃii ca şi membrii consiliului de administraŃie.

3.2

AtribuŃiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite
prin regulamentul de organizare şi funcŃionare al TRANSGAZ S.A.

3.3

Nu pot exercita funcŃia de directori executivi sau directori de sucursale persoanele
care sunt incompatibile potrivit Legii nr.31/1990 privind societăŃile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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CAPITOLUL VI
Auditul financiar şi auditul intern
ARTICOLUL 20
Auditul financiar
SituaŃiile financiare ale TRANSGAZ S.A. vor fi auditate de către un auditor financiar în condiŃiile
prevăzute de lege.

ARTICOLUL 21
Auditul intern
TRANSGAZ S.A. va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor
Financiari din România, în acest scop.

CAPITOLUL VII
Activitatea TRANSGAZ S.A.
ARTICOLUL 22
FinanŃarea activităŃii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuŃiile stabilite, TRANSGAZ S.A.,
utilizează sursele de finanŃare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.

ARTICOLUL 23
ExerciŃiul financiar
ExerciŃiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciŃiu
financiar începe la data înregistrării TRANSGAZ S.A. la registrul comerŃului.
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ARTICOLUL 24
Personalul
1

Personalul societăŃii TRANSGAZ S.A. este numit, angajat şi concediat de către directorul
general.

2

Angajarea şi concedierea personalului din sucursalele TRANSGAZ S.A. se face de către
conducătorul fiecărei sucursale.

3

Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor
obligaŃii faŃă de bugetul de stat se va face potrivit legii.

4

Drepturile şi obligaŃiile personalului TRANSGAZ S.A. se stabilesc prin regulamentul de
organizare şi funcŃionare, prin contractul colectiv de muncă şi prin contractele individuale de
muncă.

5

Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de
muncă şi de către consiliul de administraŃie pentru directorul general.

ARTICOLUL 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul TRANSGAZ S.A. se va calcula potrivit
modului de amortizare stabilit de consiliul de administraŃie în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 26
EvidenŃa contabilă şi bilanŃul contabil
1

TRANSGAZ S.A. va Ńine evidenŃa contabilă în lei, va întocmi anual situaŃiile financiare cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

2

BilanŃul contabil şi contul de profit şi pierderi, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
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ARTICOLUL 27
Calculul şi repartizarea profitului
1

Profitul TRANSGAZ S.A. se stabileşte pe baza bilanŃului contabil aprobat de adunarea
generală a acŃionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiŃiile legii.

2

Profitul TRANSGAZ S.A. rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform
dispoziŃiilor legale în vigoare şi hotărârii adunării generale a acŃionarilor, pentru constituirea de
fonduri destinate dezvoltării, investiŃiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea
fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acŃionarilor pentru plata dividendelor.

3

TRANSGAZ S.A. îşi constituie fond de rezervă şi alte fonduri în condiŃiile legii.

4

Plata dividendelor cuvenite acŃionarilor se face de TRANSGAZ S.A. în condiŃiile legii, după
aprobarea situaŃiilor financiare anuale aferente exerciŃiului financiar încheiat de către
adunarea generală a acŃionarilor.

5

In cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acŃionarilor va analiza cauzele şi va
hotărî în consecinŃă, potrivit legii.

ARTICOLUL 28
Registrele
TRANSGAZ S.A. va Ńine, prin grija membrilor consiliului de administraŃie, toate registrele prevăzute
de lege, cu excepŃia prevederilor Art. 9.2 din prezentul Act Constitutiv.
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CAPITOLUL VIII
Asocierea
ARTICOLUL 29
TRANSGAZ S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române
ori străine, alte societăŃi comerciale sau alte persoane juridice, în condiŃiile prevăzute de lege şi de
prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 30
TRANSGAZ S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără
constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului
său de activitate.

ARTICOLUL 31
CondiŃiile de participare a TRANSGAZ S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte
de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate
de adunarea generală extraordinară a acŃionarilor.

ARTICOLUL 32
Schimbarea formei juridice
Schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării
generale extraordinare a acŃionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităŃi lor prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33
Dizolvarea TRANSGAZ S.A.
1

Dizolvarea TRANSGAZ S.A. va avea loc în următoarele situaŃii:
(a)

imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

(b)

declararea nulităŃii TRANSGAZ S.A.;

(c)

hotărârea adunării generale a acŃionarilor;

(d)

reducerea capitalului social sub minimul prevăzut de lege;

(e)

falimentul TRANSGAZ S.A. ;
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2

(f)

când numărul acŃionarilor scade sub minimul legal, după admiterea la tranzacŃionare
pe o piaŃă reglementată;

(g)

alte cauze prevăzute de lege.

Dizolvarea TRANSGAZ S.A trebuie să fie înregistrată la oficiul registrului comerŃului şi
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 34
Lichidarea TRANSGAZ S.A.
1

Dizolvarea TRANSGAZ S.A are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

2

Lichidarea TRANSGAZ S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiŃiile legii şi cu
respectarea procedurii prevăzute de lege.
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CAPITOLUL IX
DispoziŃii finale
ARTICOLUL 35
Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziŃiile Legii nr. 31/1990 privind
societăŃile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului comercial şi
ale actelor normative în vigoare aplicabile pieŃei de capital.
Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat la data de 2 august 2007, în baza Hotărârilor Adunării
Generale Extraordinare a AcŃionarilor, luate în şedinŃele din data de 26 iulie 2007 şi 02 august 2007.

Preşedintele Consiliului de AdministraŃie
mandatat prin Hotărârile Adunării Generale
Extraordinare a AcŃionarilor din 26.07.2007 şi
02.08.2007 să semneze forma actualizată a
Actului Constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

NICOLAE TURDEAN
_________________________
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