ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE TRANSPORT
GAZE NATURALE
"TRANSGAZ" S.A.
( ACTUALIZAT la data de 24.08.2020 )
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CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata şi emblema
ARTICOLUL 1
Denumirea
1.

Denumirea societăţii este Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A.
denumită în continuare TRANSGAZ S.A.

2.

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la TRANSGAZ S.A.,
denumirea societăţii naţionale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau
iniţialele "S.A.", sediul social, numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului, 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 menţiona
şi oficiul registrului comerţului la care a fost înregistrată sucursala şi numărul ei de înregistrare.

4.

Informaţiile 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 pe acţiuni 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, Piaţa 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 acţionarilor ori a deciziei consiliului de
administraţie, potrivit legii şi Actului Constitutiv.

3.

TRANSGAZ S.A. poate înfiinţa sedii secundare, fără personalitate juridică, situate şi în alte
localităţi din ţară sau străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanţe sau agenţii,
cu aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în condiţiile prezentului Act
Constitutiv.
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ARTICOLUL 4
Durata
TRANSGAZ S.A. va funcţiona pe o perioadă nelimitată de timp cu începere de la data înmatriculării în
Registrul Comerţului.

ARTICOLUL 5
Emblema SNTGN Transgaz SA

1

Emblema constă în reprezentarea grupurilor de litere:”TRANSGAZ”, cu caractere de culoare
albastră, cu o grafie specială, iar dedesubt, cu caractere de dimensiuni mici, de culoare neagră,
grupul de litere :”MAGISTRALA ENERGIEI” ; iar în stânga este plasat un cerc de culoare albastră
în interiorul căruia se află reprezentarea unor conducte; cercul este încadrat de 2 arce de cerc,
de culoare gri.

2.

Emblema TRANSGAZ va putea fi folosită pe panouri de reclamă oriunde ar fi aşezată, pe facturi,
scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afişe, publicaţii şi în orice alt mod, numai dacă va fi
însoţită în mod vizibil de firma societăţii.
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CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate
ARTICOLUL 6
Scopul
TRANSGAZ S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul
internaţional, transport transfrontalier, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea în
domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de
comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 7
Domeniul şi obiectul de activitate
1

Domeniul de activitate al TRANSGAZ S.A. este Cod CAEN 495 Transporturi prin conducte.

2

TRANSGAZ S.A. are ca obiect principal de activitate: Cod CAEN 4950 - Transporturi prin
conducte.

3.

TRANSGAZ S.A. poate desfăşura, având ca obiect secundar de activitate, următoarele activităţi:


Cod CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplãrie, pentru construcţii;



Cod CAEN 1814 –Legătorie şi servicii conexe;



Cod CAEN 2562 – Operaţiuni de mecanică generală;



Cod CAEN 2599 - Confectii metalice;



Cod CAEN 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;



Cod CAEN 3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;



Cod CAEN 3511 – Producţia de energie electrică;



Cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur şi aer condiţionat;



Cod CAEN 3812 – Colectarea deşeurilor periculoase;



Cod CAEN 4221 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;



Cod CAEN 4313 – Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;



Cod CAEN 4321 – Lucrări de instalaţiii electrice;



Cod CAEN 4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;



Cod CAEN 4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;



Cod CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;



Cod CAEN 4511 – Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone);



Cod CAEN 4519 – Comerţ cu alte autovehicule;
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Cod CAEN 4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;



Cod CAEN 4671 – Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate;



Cod CAEN 4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;



Cod CAEN 4690 – Comerţ cu ridicata nespecializat;



Cod CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;



Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;



Cod CAEN 4942 – Servicii de mutare;



Cod CAEN 5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare;



Cod CAEN 5040 – Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;



Cod CAEN 5210 – Depozitări;



Cod CAEN 5221 – Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;



Cod CAEN 5222 – Activităţi de servicii anexe transportului pe apă;



Cod CAEN 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată;



Cod CAEN 5590 – Alte servicii de cazare;



Cod CAEN 5920 – Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare
muzicală;



Cod CAEN 6010 – Activităţi de difuzare a programelor de radio;



Cod CAEN 6020 – Activităţi de difuzare a programelor de televiziune;



Cod CAEN 6110 – Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu;



Cod CAEN 6120 – Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit);



Cod CAEN 6130 – Activităţi de telecomunicaţii prin satelit;



Cod CAEN 6190 – Alte activităţi de telecomunicaţii;



Cod CAEN 6399 – Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.;



Cod CAEN 6619 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de
asigurări şi fonduri de pensii;



Cod CAEN 6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;



Cod CAEN 6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;



Cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management;



Cod CAEN 7111 – Activităţi de arhitectură;



Cod CAEN 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;



Cod CAEN 7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice;



Cod CAEN 7211 – Cercetare – dezvoltare în biotehnologie;



Cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;



Cod CAEN 7220 – Cercetare – dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;
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Cod CAEN 7410 – Activităţi de design specializat;



Cod CAEN 7430 – Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi);



Cod CAEN 7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;



Cod CAEN 7711 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere
uşoare;



Cod CAEN 7712 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele;



Cod CAEN 7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru
construcţii;



Cod CAEN 7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou
(inclusiv calculatoare);



Cod CAEN 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri
tangibile n.c.a.;



Cod CAEN 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);



Cod CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;



Cod CAEN 7911 – Activități ale agențiilor turistice



Cod CAEN 8020 – Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;



Cod CAEN 8211 – Activităţi combinate de secretariat;



Cod CAEN 8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi
specializate de secretariat;



Cod CAEN 8220 – Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center);



Cod CAEN 8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;



Cod CAEN 8291 – Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare
a creditului;



Cod CAEN 8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;



Cod CAEN 8551 – Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional;



Cod CAEN 8552 – Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans,
arte plastice, etc.);



Cod CAEN 8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.;



Cod CAEN 9311 – Activităţi ale bazelor sportive;



Cod CAEN 9312 – Activităţi ale cluburilor sportive;



Cod CAEN 9319 – Alte activităţi sportive;



Cod CAEN 9329 – Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

4.

Domeniul şi obiectul principal de activitate al TRANSGAZ S.A. pot fi modificate numai în urma
unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acţionarilor.

5.

Obiectul secundar de activitate al TRANSGAZ S.A. poate fi modificat prin decizia consiliului de
administraţie.
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CAPITOLUL III
Capitalul social, acţiunile
ARTICOLUL 8
Capitalul social
1.

Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este de 117.738.440,00 lei, subscris şi vărsat integral de
acţionarii societăţii.

2

Capitalul social este împărţit în 11.773.844 acţiuni nominative, emise în formă dematerializată.
Valoarea nominală a unei acţiuni TRANSGAZ S.A. este de 10 lei.

3

4.

Capitalul social este deţinut astfel:


Statul român, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului, un număr de 6.888.840
acţiuni, cu o valoare totală de 68.888.400,00 lei, reprezentând 58,5097 % din capitalul
social;



Alţi acţionari (free-float), persoane fizice şi juridice, române şi strãine, un numar de
4.885.004 acţiuni, cu o valoarea totala de 48.850.040,00 lei reprezentând 41.4903% din
capitalul social.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.136(3) din Constituţia
României, republicată.

ARTICOLUL 9
Majorarea şi reducerea capitalului social
1.

Majorarea capitalului social

1.1

Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.

1.2

Orice majorare a capitalului social trebuie decisă de adunarea generală extraordinară a
acţionarilor.

1.3

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea autoriza majorarea capitalului social de
către consiliul de administraţie 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
acţionarilor 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. Capitalul social va putea fi majorat prin:

1.4

(a)

emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor
existente în schimbul unor aporturi în numerar şi/sau în natură;

(b)

încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor
sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile
asupra TRANSGAZ S.A., cu acţiuni ale acesteia; Diferenţele favorabile din
reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social;

În cazul în care legea nu prevede altfel, ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi
de a subscrie noile acţiuni în cazul majorării capitalului social prin aport în numerar, trebuie
hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acţionarilor la care participă acționari
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reprezentând cel puţin ¾ (trei pătrimi) din capitalul social subscris, şi cu votul acționarilor care
dețin cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot.

1.5

În cazul în care legea nu prevede altfel, majorarea capitalului social prin aport în natură trebuie
să fie aprobată de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acționari
reprezentând cel puţin ¾ (trei pătrimi) din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care
să reprezinte cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot. Prevederile paragrafului 1.3 de mai
sus nu sunt aplicabile în această situaţie.

1.6

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.

1.7

Hotărârea adunării generale a acţionarilor ori, după caz, decizia consiliului de administraţie al
TRANSGAZ S.A. privind majorarea capitalului social va preciza în mod expres numărul
drepturilor de preferinţă necesare pentru achiziţionarea unei acţiuni noi, preţul de subscriere de
acţiuni noi pe baza drepturilor de preferinţă şi perioada în care va avea loc subscrierea, preţul
la care se oferă acţiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferinţă, dacă este cazul,
precum şi orice alte menţiuni obligatorii potrivit legii.

1.8

În cazul în care adunarea generală a acţionarilor ori consiliul de administraţie aprobă şi
tranzacţionarea drepturilor de preferinţă, va fi întocmit şi un document de prezentare în vederea
tranzacţionării drepturilor de preferinţă pe aceeaşi piaţă reglementată pe care sunt
tranzacţionate valorile mobiliare la care se referă. Documentul va avea conţinutul obligatoriu
potrivit legislaţiei aplicabile.

2.

Reducerea capitalului social

2.1

Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.

2.2

În cazul în care administratorii constată că în urma unor pierderi, activul net, determinat ca
diferenţa între totalul activelor şi datoriilor societăţii, reprezintă mai puţin de jumătate din
valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată adunarea generală extraordinară a
acţionarilor pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau
dizolvarea societăţii.

2.3

Atunci când reducerea capitalului se datorează unor pierderi, capitalul social nu poate fi redus
decât prin reducerea numărului de acţiuni sau reducerea valorii nominale a tuturor acţiunilor,
fără returnarea către acţionari a unei părţi din aport şi fără scutirea acţionarilor de la plata
sumelor datorate în contul acţiunilor.

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
acţionarilor.

ARTICOLUL 10
Acţiunile
1.

Acţiunile TRANSGAZ S.A. sunt nominative şi emise în formă dematerializată prin înregistrarea
acestora în registrul acţionarilor societăţii şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

2.

Evidenţa acţiunilor şi a altor valori mobiliare emise de TRANSGAZ S.A. va fi ţinută potrivit
reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
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3.

În registrul acţionarilor se pot efectua modificări numai cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.

4.

Acţiunile emise de TRANSGAZ S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în
condiţiile legii.

5.

Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale TRANSGAZ S.A.
potrivit reglementărilor în vigoare. Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea
statului sunt exercitate de Secretariatul General al Guvernului sau succesorii acestuia.

ARTICOLUL 11
Obligaţiuni
TRANSGAZ S.A. este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.

ARTICOLUL 12
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
1.

Acţiunile TRANSGAZ S.A., subscrise şi integral plătite, conferă titularului legal drepturile
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru tipul respectiv de acţiuni şi de prezentul Act Constitutiv.

2.

Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

3.

Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor
persoane.

4.

Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie
transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic, pentru
exercitarea drepturilor rezultând din acţiune.

5.

Obligaţiile TRANSGAZ S.A. sunt garantate cu patrimoniul societăţii, iar acţionarii răspund în limita
acţiunilor de care dispun.

6.

Patrimoniul TRANSGAZ S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale
acţionarilor.
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ARTICOLUL 13
Transferul şi grevarea acţiunilor TRANSGAZ S.A.

1. Acţiunile sunt indivizibile. Când o acţiune devine proprietatea mai multor persoane, compania
nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune. Atât timp cât o acţiune
este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în
mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor.
2. Cesiunea acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura
prevăzute de lege.
3. Transferul dreptului de proprietate sau constituirea altor drepturi reale asupra acţiunilor admise
la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se vor face în conformitate cu legislaţia aplicabilă
societăţilor deţinute public.

CAPITOLUL IV
Adunarea generală a acţionarilor
ARTICOLUL 14
Reprezentare
1. Interesele statului în adunarea generală a acţionarilor TRANSGAZ S.A. sunt reprezentate de
Secretariatul General al Guvernului, ori de către succesorii acestuia.
2. Reprezentantul statului în adunarea generală a acţionarilor se numeşte şi se revocă prin ordin
al secretarului general al Guvernului. Dreptul de vot al reprezentantului statului în adunarea
generala a acţionarilor TRANSGAZ S.A. va fi exercitat in baza unui mandat special acordat prin
ordin al secretarului general al Guvernului.
3. Ulterior admiterii la tranzacţionare a acţiunilor TRANSGAZ S.A. pe o piaţă reglementată,
reprezentarea acţionarilor, alţii decât statul, în adunarea generală a acţionarilor se va putea face
şi prin alte persoane decât acţionarii, directorii și angajații TRANSGAZ S.A., pe baza unei
împuterniciri speciale sau generale, potrivit reglementărilor legislației pieței de capital.

31 Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură
adunare generală și conține instrucțiuni specifice din partea acționarului emitent.
32 Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani,
permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor
generale ale acționarilor ale uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv
în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală poate fi acordată de acționar
doar unui avocat sau unui intermediar, astfel cum acesta este definit în legislația pieței de
capital, cu respectarea interdicțiilor prevăzute în legislația pieței de capital.
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33 Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 24 de ore înainte de
adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura
reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de către societate, făcânduse mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.
34 Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condiţiile în care persoana împuternicită
este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei
persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.
4. Acţionarii Trangaz SA şi persoanele care fac parte din organele de conducere ale societãţii au
obligaţia de a îndeplini cerinţele prevãzute la art.128 din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr.123/2012.

ARTICOLUL 15
Atribuţii
1.

Adunarea generală a acţionarilor TRANSGAZ S.A. este organul de conducere care decide asupra
activităţii acesteia şi asupra politicii sale economice.

2.

Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.

3.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:

(a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economicofinanciară, politicile Transgaz S.A. elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare;
(a1) negociază şi aprobă indicatorii financiari şi nefinanciari, fundamentaţi pe baza scrisorii de aşteptări
şi a planului de administrare aprobat de consiliul de administraţie ;
(b) numeşte şi revocă membrii consiliului de administraţie şi auditorii societăţii;
(b1) stabilește criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau
mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de
acționari.
(c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar
următor;
(d) stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație şi aprobă limitele generale ale
remuneraţiilor directorilor, în structura şi limitele prevăzute de lege; aprobă forma contractului de mandat
ce urmează a fi încheiat cu membrii consiliului de administraţie şi desemnează persoana împuternicită
să semneze contractele de mandat cu aceştia;
(e) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor şi ale
auditorilor financiari şi fixează dividendul;
(f)

aprobă repartizarea profitului conform legii;

(g) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit
şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia
mediului, relaţiile cu clienţii;
(h) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;
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(i)
hotărăşte cu privire la gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale
societăţii;
(j)

aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;

(k)

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

(l)

îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.

4.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor 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 acţiuni în condiţiile legii;
(e)

fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea TRANSGAZ S.A.;

(f)

dizolvarea anticipată a TRANSGAZ S.A.;

(g)

emisiunea de obligaţiuni;

(h)

modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora;

(i)
hotărăşte cu privire la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau
dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din ţară sau din străinătate;
(j)

prelungirea duratei societăţii;

(k)

conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

(l)
aproba actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor
active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat,
pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, încheiate de
către administratorii sau directorul societăţii;
(m)

conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;

(n)
aprobă în prealabil inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un
an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori
care acţionează în mod concertat depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin
creanţele la data încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an;
(o)
aprobă moneda în care vor fi emise valorile mobiliare admise sau care urmează să fie
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
(p)
orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută
aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor.

5.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie, în
condiţiile prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv, exerciţiul următoarelor atribuţii:

(a)

mutarea sediului societăţii;

(b)

modificarea obiectului secundar de activitate; şi

(c)

majorarea capitalului social.
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ARTICOLUL 16
Convocarea adunării generale a acţionarilor
1.

Generalităţi
Adunarea generală a acţionarilor se convoacă prin decizia consiliului de administraţie ori de
câte ori este necesar.
1.1 Adunarea generală ordinară a acţionarilor se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult
5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.
1.2 Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv.
1.3 Consiliul de administraţie va convoca de îndată adunarea generală, la cererea acţionarilor
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde
dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării generale.

2.

Convocarea - termen, conţinut, dată de referinţă
2.1 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 puţin 30
de zile anterior datei de întrunire şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:

(a) denumirea societăţii;
(b) data adunării generale;
(c) ora de începere a adunării generale;
(d) locul de desfăşurare a adunării generale;
(e) data de referinţă, precum şi menţionarea faptului că doar persoanele care sunt acţionari la acea dată
au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale;
(f) ordinea de zi;
(g) o descriere clară şi precisă a procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea
participa şi vota în cadrul adunării generale;
(h) data limită până la care se pot pot face propunerile privind candidaţii pentru posturile de
administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
(i) modalitatea de distribuire a documentelor şi informaţiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi a adunării generale, data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și adresa de website
unde acestea urmează să fie disponibile;
(j) modalitatea de obţinere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în adunarea
generală a acţionarilor;
(j1) modalitatea de obținere a formularului de vot prin corespondență;
(k) data limită şi locul unde vor fi depuse/primite împuternicirile, precum și formularele de vot prin
corespondență;
(l) propunerea privind data de înregistrare;
(m) ziua si ora pentru cea de-a doua adunare generala, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

2.2

Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc
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indicat în convocare.
Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv,
convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

2.3

Data de referinţă trebuie să nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunării
generale căreia i se aplică, între data limită permisă pentru convocarea adunării generale şi
data de referință să existe un termen de cel puţin 8 zile, totodată data de referință trebuie să fie
anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate împuternicirile. Între
data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale şi
data de referinţă trebuie să existe un termen de cel puţin 6 zile “

2.4

3.

Materiale de informare şi participare
3.1
Prin grija consiliului de administraţie vor fi puse la dispoziţia acţionarilor interesaţi
documentele ce urmează a fi dezbătute şi aprobate de adunarea generală a acţionarilor,
împuternicirile speciale, formularele de vot prin corespondență, precum şi materialele cu
informaţiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Data începând cu care documentele, materialele informative, împuternicirile speciale,
precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență vizând
problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi făcute disponibile acţionarilor, este anterioară cu cel
puţin 30 de zile datei de întrunire a adunării generale, dacă legea nu prevede altfel.

3.2

Documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum și formularele
de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pe website-ul TRANSGAZ S.A.
sau la sediul acesteia, precum şi în alte locuri ce pot fi stabilite de consiliul de administraţie şi
precizate în convocator.

3.3

La solicitarea acţionarilor, acestora le vor fi furnizate, contra cost, documentaţiile şi
materialele respective. Tarifele percepute acţionarilor care solicită eliberarea unor copii ale
documentelor menţionate în alineatul precedent, nu vor depăşi costurile multiplicării.

3.4

Împuternicirea specială și formularul de vot prin corespondență sunt valabile doar
pentru adunarea generală a acţionarilor pentru care a fost solicitată, iar formularul de
împuternicire specială va avea conţinutul prevăzut de lege şi va fi pus la dispoziţia acţionarilor
interesaţi în 3 exemplare, care vor avea următoarele destinaţii: unul pentru acţionar, unul pentru
reprezentant şi unul pentru emitent.

3.5

ARTICOLUL 17
Organizarea adunării generale a acţionarilor
1.

Cvorum şi majoritate de vot
Adunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri,
dacă la prima convocare sunt prezenţi acţionari care deţin cel puţin jumătate din capitalul social,
iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi.

1.1

Dacă adunarea generală ordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu
majoritatea voturilor exprimate (jumătate plus 1).

1.2
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Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua
hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenţi acţionari care deţin cel puţin 3/4 (trei pătrimi)
din capitalul social, iar la a doua convocare, aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.

1.3

Dacă adunarea generală extraordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu
majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, dar nu mai puţin de voturile
acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, la prima convocare sau o treime din
capitalul social, la a doua convocare.

1.4

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 puţin 2/3 din drepturile de vot deţinute de acţionarii
prezenţi sau reprezentaţi.

1.5

In situația în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor
există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă
majoritate de voturi decât cele prevăzute de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica în mod
corespunzător, acele prevederi legale.

1.6

2.

Dezbaterile
In ziua şi la ora arătate în convocator, şedinţa adunării generale a acţionarilor se va
deschide de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi
ţine locul.

2.1

Adunarea generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, 1 până la 3 secretari, care vor
verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare,
procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acţiunilor depuse şi
îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de Actul Constitutiv pentru ţinerea adunării
generale.

2.2

3.

Procesul - verbal
Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor va fi semnat de preşedintele
consiliului de administraţie şi de către secretarul de şedinţă care l-a întocmit.

3.1
3.2

Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor va fi trecut într-un registru sigilat şi

parafat.
La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de
prezenţă a acţionarilor, şi după caz, mandatul special al reprezentantului Secretariatului
General al Guvernului.

3.3

La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se
dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul TRANSGAZ S.A., vor fi
invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor care nu vor avea drept de vot.

3.4
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ARTICOLUL 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
1.

Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot deschis, daca legea nu prevede altfel.
11 Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin
corespondență sau prin mijloace electronice.
12 În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății cu cel
puţin o oră înainte de adunare, sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată,
atașată sau logic asociată semnătura electronică.
13
În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care
necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit
deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor
secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în
secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

2.

Fiecare acţionar 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 opţiunile
"pentru", "împotrivă" sau "abţinere".

3.

Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de împuterniciri speciale exprimă voturile
persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotrivă" sau "abţinere"
fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al
împuternicirilor speciale, de către secretariatul adunării generale.

4.

Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de
15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. .

5.

Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale Actului Constitutiv sunt
obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

6.

Acţionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri luate de adunarea generală a acţionarilor 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 condiţiile prevăzute de lege.

7.

Acţionarilor care deţin mai mult de 5% din acţiuni le este interzis exerciţiul drepturilor ce decurg
din calitatea de acţionar prevãzutã la art.128 alin.(2) lit.i) şi ii) din Legea energiei electrice si a
gazelor naturale nr.123/2012, în situatia în care exercitã vreun drept sau control, asupra unei
societãţi cu activitate de producere ori furnizare de energie electricã şi/sau gaze naturale.
Interdictia se aplicã acţionarului/acţionarilor pânã la încetarea stãrii de incompatibilitate ce rezultã
din neîndeplinirea cerinţelor prevãzute la art.128 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale
nr.123/2012.
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CAPITOLUL V
Consiliul de administraţie
ARTICOLUL 19
Organizare
1.

Generalităţi
TRANSGAZ S.A. va fi administrată de un consiliu de administraţie care va avea
competenţa generală, cu excepţia aspectelor care sunt de competenţa adunării generale a
acţionarilor conform prevederilor Actului Constitutiv sau ale legilor aplicabile.

1.1

1.2

2.

Consiliul de administraţie al TRANSGAZ S.A. este compus din 5 membri.

Alegerea administratorilor
Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor
pentru un mandat de 4 ani.

2.1

La cererea unui acţionar semnificativ, alegerea membrilor consiliului de administraţie al
TRANSGAZ S.A. se va face, în mod obligatoriu prin metoda votului cumulativ. In sensul acestui
alineat acţionar semnificativ înseamnă persoana fizică, persoana juridică sau grupul de
persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de
cel puţin 10% din capitalul social al TRANSGAZ S.A. sau din drepturile de vot, ori o participaţie
care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea
generală sau în consiliul de administraţie al TRANSGAZ S.A., după caz.

2.2

2.3
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, ales de către acesta din rândul
membrilor săi. Preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi şi Director General al
Transgaz S.A..
2.4

Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.

In situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, alegerea unui
nou membru se face în condiţiile prevăzute de lege. 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.

2.5

3.

Convocarea consiliului de administraţie
Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc pe care
el îl stabileşte, ori de câte ori este necesar dar cel puţin o dată la 3 luni.

3.1
3.2

Şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocate după cum urmează:
(i)
de către preşedintele consiliului de administraţie ori de câte ori este
necesar, dar cel puţin o dată la 3 luni;
(ii)
de către doi membri ai consiliului de administraţie sau de către
directorul general.

3.3
Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraţie va fi transmisă
administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie
a consiliului de administraţie.
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Convocarea va fi transmisă tuturor administratorilor conform prevederilor prezentului
Act Constitutiv.

3.4

Convocarea şedinţei consiliului de administraţie 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 anunţe 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 societăţii schimbarea adresei şi/sau numărului de fax,
dacă acestea nu au fost comunicate în scris de administrator.

3.5

Înştiinţarea privind întrunirea consiliului de administraţie va menţiona data şi ora
şedinţei, precum şi faptul că va avea loc la sediul societăţii (cu excepţia cazului în care
administratorii hotărăsc să ţină şedinţa în alt loc, caz în care se va menţiona şi adresa) .

3.6

Şedinţele consiliului de administraţie pot avea loc şi prin intermediul mijloacelor
electronice de comunicare (inclusiv prin conferinţe telefonice sau video-conferinţe). Înştiinţarea
şedinţei consiliului de administraţie va menţiona de asemenea ordinea de zi.

3.7

3.8
Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în
cazuri de urgenţă.
3.9

4.

Preşedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

Şedinţele consiliului de administraţie
Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său regulament şi
a reglementărilor legale în vigoare.

4.1

Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte. În cazul în care preşedintele se
află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de
imposibilitate, consiliul de administraţie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea
funcţiei de preşedinte.

4.2

Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din
afara acestuia.

4.3

Şedinţele consiliului de administraţie pot avea loc prin telefon sau prin video-conferinţă
sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la
şedinţă se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de şedinţă se consideră participare în
persoană în scopul îndeplinirii cerinţelor cu privire la cvorum şi condiţii de vot.

4.4

5.

Adoptarea deciziilor
Pentru valabilitatea hotărâri lor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a trei membri
din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenţi sau reprezentați prin
mandat.

6.

Procesul-verbal
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.

6.1

Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal alşedinţei, care se înscrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.

6.2

La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele
participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile

6.3
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separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un
alt administrator. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.

7.

Delegare
Consiliul de administraţie va delega conducerea societăţii către Directorul General al SNTGN
„Transgaz” S.A., care nu este preşedintele consiliului de administraţie. Directorul General al
SNTGN „Transgaz” S.A. reprezintă societatea în relaţiile cu terţii.

8.

Obligaţii de informare
Consiliul de administraţie este obligat să pună la dispoziţia auditorilor financiari documentele
TRANSGAZ S.A. şi rapoarte de activitate potrivit dispoziţiilor legale.
81
Consiliul de administrație informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce
urmează încheierii actului juridic, asupra:
- oricărei tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin
controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia:
- tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai
persoanelor prevăzute mai sus;
- oricărei tranzacții încheiate între TRANSGAZ S.A. cu o altă întreprindere publică ori cu
autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau intr-o serie de
tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
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Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția adunării generale a
acționarilor și a auditorilor financiari documentele TRANSGAZ S.A și rapoartele de activitate
potrivit dispozițiilor legale.

9.

Răspunderea administratorilor
Răspunderea administratorilor este reglementată de dispoziţiile legale referitoare la mandat
precum şi de cele speciale prevăzute de Legea societãţilor nr. 31/1990, republicatã, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.

10.

Incompatibilităţi
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute în Legea societãţilor nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

10.1

10.2 Nu poate fi director general al TRANSGAZ S.A. persoana care este incompatibilă cu
calitatea de administrator, potrivit Legii societãţilor nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.

11.

Comitetele consultative
La nivelul consiliului de administraţie se constituie, în conformitate cu prevederile legale,
Comitetul de Nominalizare şi Remunerare şi Comitetul de Audit şi Rating. consiliul de
administraţie poate hotărî constituirea şi a altor comitete consultative pentru examinarea unor
tematici impuse de legislaţia în vigoare sau alese de către consiliul de administraţie, având ca
scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.1

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare şi Comitetul de Audit şi Rating sunt formate
din administratori neexecutivi, cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

11.2
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Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administrație,
componenţa acestora va fi stabilită de consiliul de administraţie.
11.3 Consiliul de administraţie evaluează independenţa membrilor săi neexecutivi, criteriile de
evaluare bazându-se pe analiza următoarelor situaţii:
(a) un administrator neexecutiv nu este director al societăţii sau al unei societăţi controlate de
aceasta şi nu a îndeplinit o asemenea poziţie în ultimii cinci ani;
(b) nu este un salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta şi nu a avut un
astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani;
(c) nu primeste şi nu a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o
remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decat cele corespunzând calităţii sale de
administrator neexecutiv;
(d) nu este şi nu reprezintă în vreun fel un acţionar semnificativ al societăţii;
(e) nu are şi nu a avut în ultimul exerciţiu financiar relaţii de afaceri cu societatea sau cu o
societate controlată de aceasta, fie personal sau ca asociat, acţionar, administrator, director sau
salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă prin caracterul lor
substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea. Relaţiile de afaceri includ, fara a se
limita la poziţia de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale,
de consultanţă, etc.) şi/sau client important al societăţii sau al organizaţiilor care primesc
contribuţii semnificative de la societate sau grupul acesteia, după caz;
(f) nu este şi nu a fost în ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau
trecut al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
(g) nu este administrator/director în altă societate în care un administrator/director al societăţii
este administrator neexecutiv şi nu are legături semnificative cu administratorii/directorii
societăţii datorită poziţiei deţinută în alte societăţi sau entităţi;
(h) nu a fost membru neexecutiv al consiliului de administraţie al societăţii pe o perioadă mai
mare de trei mandate;
(i) nu este membru al familiei apropiate – soţ/soţie sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv - a
unuia dintre membrii consiliului de cdministraţie sau directori ai societăţii sau ai persoanelor la
care se referă lit. a)-h) de mai sus.
11.4. Funcţionarea şi adoptarea deciziilor
(a) comitetele consultative işi desfăsoară activitatea în baza regulamentului intern privind
organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative constituite la nivelul consiliului de
administraţie;
(b) comitetele vor înainta consiliului de administraţie, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii
lor privind procesul de supraveghere, analiză şi evaluare a activităţii directorilor, precum şi
a modului în care sunt duse la îndeplinire de către aceştia, dispoziţiile consiliului de
administraţie.
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ARTICOLUL 20
Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale
directorilor executivi
1.

Atribuţiile consiliului de administraţie
Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
(a)
stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii, elaborează
politicile Transgaz S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare;
(a1) elaborează planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata
mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de
mandat;
(a2)
aprobă regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative
constituite la nivelul consiliului de administrație și componența acestora;
(b)
stabileşte politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobă planificarea
financiară;
(c)
aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale
TRANSGAZ S.A.;
(d)
numeşte si revocă directorul general al TRANSGAZ S.A. şi stabileşte remuneraţia
acestuia;
(d1)
aprobă planul de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat al
directorului general al TRANSGAZ S.A;
(e)

supraveghează activitatea directorului general;

(f)
pregăteşte raportul anual, organizează
implementează hotărârile acesteia;

adunările generale a acţionarilor şi

(g)
introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei TRANSGAZ S.A., potrivit
reglementarilor legale în vigoare;
(h)

aprobă nivelul garanţiilor 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 garanţie bunuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ S.A., cu aprobarea
adunării generale a acţionarilor atunci când legea impune această condiţie;
(j)
aprobă competenţele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial,
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al
TRANSGAZ S.A.;
j1)

aprobã modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN „Transgaz” S.A;

j2)
aprobã înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe
sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, precum şi a punctelor de lucru – obiective
aparţinând SNT;
(k)
aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului
general al TRANSGAZ S.A.;
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(l)
supune anual adunării generale a acţionarilor, după încheierea exerciţiului financiar,
raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi
pe anul precedent;
(m)
supune adunării generale a acţionarilor programul de activitate şi proiectul de buget de
venituri şi cheltuieli pentru anul următor;
(n)

convoacă adunarea generală a acţionarilor ori de câte ori este nevoie;

(o)
stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului TRANSGAZ S.A.,
conform structurii organizatorice aprobate;
(p)
hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe;
stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa internă
şi externă, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor aferente
participaţiilor deţinute în alte societăţi potrivit legii; aprobă eliberarea garanţiilor;
(q)
aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale
şi de producţie;
(r)

aprobă programele de producţie, cercetare, dezvoltare şi investiţii;

(s)
aprobă politici pentru protecţia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit
reglementărilor legale în vigoare;
(t)
aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a
acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat;
(u)
negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general şi aprobă
statutul personalului;
(v)
asigură şi răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini şi atribuţii
stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare;
(v1 )
hotărăşte în numele şi pentru Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii cu răspundere
limitată de pe teritoriul Republicii Moldova;
(w)
adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societăţii, cu excepţia celor care sunt de
competenţa adunării generale a acţionarilor.

2.

Atribuţiile directorului general

2.1

Directorul general al TRANSGAZ S.A. este numit de către consiliul de administraţie, dintre
membrii consiliului sau din afara consiliului de administraţie.

2.2

Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii:
(a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale TRANSGAZ S.A., stabilite de consiliul de
administraţie;
(a1) elaborează și supune spre aprobare consiliului de administrație planul de management pe
perioada mandatului și pentru primul an de mandat;
(b) angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile 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 condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
(e) negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă;
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(f) încheie acte juridice, în numele şi pe seama TRANSGAZ S.A., în limitele stabilite prin
hotărârile consiliului de administraţie;
(g) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului TRANSGAZ S.A.;
(h) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi prezentului Act
Constitutiv;
(i) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, în limita competenţelor delegate de
consiliul de administraţie;
(j) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice altă persoană să
exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţă;
(k) îndeplineşte orice altă sarcină pe care consiliul de administraţie a delegat-o în atribuţia sa.

2.3

Directorul general elaborează și prezintă consiliului de administrație rapoartele prevăzute de
lege.

2.4

Directorul general supune aprobării consiliului de administrație tranzacțiile încheiate cu
administratorii, ori directorii, cu angajații, respectiv acționarii care dețin controlul asupra
Transgaz sau cu o societate controlată de aceștia, dacă tranzacția are, individual sau într-o serie
de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.

3.

Atribuţiile directorilor executivi

3.1
Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general
şi se află în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai TRANSGAZ S.A., execută operaţiunile
acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi
condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.
3.2
Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin
regulamentul de organizare şi funcţionare al TRANSGAZ S.A.
Nu pot exercita funcţia de directori executivi sau directori de sucursale persoanele care
sunt incompatibile potrivit Legii societãţilor nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.

3.3

4

Deciziile referitoare la activitatea şi funcţionarea curentã a Transgaz SA se vor lua numai de cãtre
persoanele care fac parte din structura de conducere a societãţii, fiind interzisã intervenţia
oricãrei alte persoane sau entitãţi publice ori private în luarea acestor decizii.
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CAPITOLUL VI
Auditul financiar şi auditul intern
ARTICOLUL 21
Auditul financiar
Situaţiile financiare ale TRANSGAZ S.A. vor fi auditate de către un auditor financiar în condiţiile
prevăzute de lege.

ARTICOLUL 22
Auditul intern
TRANSGAZ S.A. va organiza auditul intern In conformitate cu prevederile legale în materia auditului
public intern.

CAPITOLUL VII
Activitatea TRANSGAZ S.A.
ARTICOLUL 23
Finanţarea activităţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, TRANSGAZ S.A.,
utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.

ARTICOLUL 24
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu
financiar începe la data înregistrării TRANSGAZ S.A. la registrul comerţului.
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ARTICOLUL 25
Personalul
1.

Personalul societăţii 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 obligaţii
faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.

4.

Drepturile şi obligaţiile personalului TRANSGAZ S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare
şi funcţionare, 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 administraţie pentru directorul general.

ARTICOLUL 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul TRANSGAZ S.A. se va calcula potrivit
modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 27
Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil
1.

TRANSGAZ S.A. va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual situaţiile financiare cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

2.

Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 28
Calculul şi repartizarea profitului
1.

Profitul TRANSGAZ S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală
a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.

2.

Profitul TRANSGAZ S.A. rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform
dispoziţiilor legale în vigoare şi hotărârii adunării generale a acţionarilor, pentru constituirea de
fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri,
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precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.

3.

TRANSGAZ S.A. îşi constituie fond de rezervă şi alte fonduri în condiţiile legii.

4.

Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de TRANSGAZ S.A. în condiţiile legii, după
aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat de către adunarea
generală a acţionarilor.

5.

In cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî
în consecinţă, potrivit legii.

ARTICOLUL 29
Registrele

TRANSGAZ S.A. va ţine, prin grija membrilor consiliului de administraţie, toate registrele prevăzute de
lege, cu excepţia prevederilor Art. 10.2 din prezentul Act Constitutiv.
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CAPITOLUL VIII
Asocierea
ARTICOLUL 30
TRANSGAZ S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori
străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de
prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 31
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 32
Condiţiile 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 acţionarilor.

ARTICOLUL 33
Schimbarea formei juridice
Schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării
generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţi lor prevăzute de lege.

ARTICOLUL 34
Dizolvarea TRANSGAZ S.A.
1.

Dizolvarea TRANSGAZ S.A. va avea loc în următoarele situaţii:
(a)

imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

(b)

declararea nulităţii TRANSGAZ S.A.;

(c)

hotărârea adunării generale a acţionarilor;

(d)

reducerea capitalului social sub minimul prevăzut de lege;

(e)

falimentul TRANSGAZ S.A. ;
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2.

(f)

când numărul acţionarilor scade sub minimul legal, după admiterea la tranzacţionare pe
o piaţă reglementată;

(g)

alte cauze prevăzute de lege.

Dizolvarea TRANSGAZ S.A trebuie să fie înregistrată la oficiul registrului comerţului şi publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 35
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 condiţiile legii şi cu respectarea
procedurii prevăzute de lege.
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CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale
ARTICOLUL 36

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii societãţilor nr. 31/1990,
republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale actelor normative în vigoare aplicabile pieţei
de capital.
Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat la data de 24.08.2020, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului
de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr.27 din 24.08.2020, având la bază Actul Constitutiv
actualizat la data de 18.11.2019.
Prezentul Act Constitutiv a fost redactat şi semnat în 2 (două) exemplare originale, la Mediaș, azi
24.08.2020.

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION
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