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DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ŞI EMITENT 

 
 

 

RAPORT CURENT 

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017 

 

Data raportului: 1 iunie 2017 

Denumirea societăţii comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA  

Sediul social: Mediaş, P-ţa Constantin I. Motaş, nr.1, cod: 551130 

Număr de telefon/fax: 0269-803333/0269-839029 

Cod de înregistrare fiscală: RO13068733 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 

Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 

 

 

 

EVENIMENTE DE RAPORTAT:  

  

În conformitate cu prevederile legislației pieței de capital privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori 

mobiliare, SNTGN TRANSGAZ SA aduce la cunoștința tuturor celor interesați faptul că, în temeiul articolului 2, 

alineatul (1) din Regulamentul (CE) 773/2004, Comisia Europeană a decis inițierea  procedurilor în cazul AT 40335 

Romanian Gas Interconnectors. Comunicarea oficială a Comisiei Europene cu privire la inițierea procedurilor în 

acest caz s-a efectuat în data de 1.06.2017 și a fost publicată pe website-ul Comisiei Europene.   

 

Inițierea procedurilor împotriva SNTGN TRANSGAZ SA și a tuturor întreprinderilor controlate direct sau indirect de 

aceasta, nu înseamnă că a fost concluzionat definitiv de către Comisie că există o încălcare ci doar faptul că, acest 

caz va fi tratat în mod prioritar de Comisie. În conformitate cu prevederile articolului 11, alineatul (6) din 

Regulamentul nr.1/2003, această inițiere a procedurilor privează autoritățile de concurență ale Statelor Membre 

de competența lor de aplica articolul 101 și articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea 

ce privește același caz. 
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Încălcarea presupusă și care urmează a fi obiectul unor investigații suplimentare, se referă la restricționarea 

fluxului liber al gazelor naturale dinspre România către Statele Membre învecinate, inclusiv prin utilizarea strategică 

a: tarifelor de transport în punctele de interconectare, investițiilor insuficiente sau întârzierii proiectelor de 

infrastructură relevante, argumentelor tehnice nefondate ca pretext pentru a împiedica/justifica întârzierile în 

exporturi. Presupusele practici ar putea reprezenta o încălcare a Articolului 102 din Tratatul Privind Funcționarea 

Uniunii Europene. 

 

În considerarea bunelor practici de guvernanță corporativă, SNTGN TRANSGAZ SA, dorește să informeze  pe toți 

cei interesați asupra faptului că, în continuare, compania va întreprinde cu celeritate toate diligențele necesare 

pentru clarificări și pentru mobilizarea eficace a resurselor și asigurarea datelor, informațiilor, și documentelor de 

care Comisia Europeană va avea nevoie în procesul de investigații suplimentare inițiat. 

 

Demersul Comisiei Europene nu afectează capacitatea SNTGN TRANSGAZ SA de a-și îndeplini în continuare 

misiunea, compania fiind un actor responsabil în efectuarea la timp și în condiții de siguranță a tuturor operațiunilor 

din domeniul său de competență. SNTGN TRANSGAZ SA acordă atenție și importanță în egală măsură planurilor 

de dezvoltare a rețelei naționale de transport al gazelor naturale pe teritoriul României, cât și implementării 

măsurilor adecvate pentru integrarea acesteia cu piața europeană a gazelor naturale, inclusiv - fără a se reduce 

la - dezvoltarea interconectărilor cu state membre ale UE. 

 

SNTGN TRANSGAZ SA dorește să precizeze faptul că, în măsura în care va fi relevant, va  informa de îndată, 

prin comunicat oficial, în mod transparent și cu respectarea prevederilor legale, în legătură cu acele aspecte care 

pot să fie de interes deopotrivă pentru publicul larg, ca și pentru cei care participă la ori sunt în mod direct interesați 

de performanța companiei noastre. 

 

 

 

STERIAN ION 

DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

 

 

 


