
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara     
Bursa de Valori Bucuresti 

  
 

RAPORT  CURENT   
Intocmit in baza Legii nr.  27/2017  

 si a Regulamentului ASF nr.5/2018  
 
 
Data raportului: 27.11.2018 
Denumire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A 
Sediul social:  in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu 
Telefon/fax: 0269 844 668; 0269/841618 
Cod unic de inregistrare la O.R.C: RO 7203436,  
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995 
Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
Bucuresti. 
 

I. Evenimente importante de raportat 
 

Tranzactii de tipul celor enumerate de art.234 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 
privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare. 

 În conformitate cu prevederile art.234 lit.i) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, vă comunicăm ca societatea a încheiat 
contracte/acte adiţionale cu următoarele societăţi, iar valoarea cumulata/individuală a 
contractelor încheiate cu aceşti contractanţi depăşeşte 10 % din cifra de afaceri neta aferenta 
situaţiilor financiare anuale de la 31.12.2017: 

 
Nr.
crt 

Contracta
nt 

Nr. 
contract / 
act 
aditional 

Obiectul 
Contractului 

Valoare 
contract/ act 
aditional 

Penalitati si 
garantii 

Termene  
de plata 

1 SNGN 
ROMGAZ 
SA -
Beneficiar 

22202/22.
11.2018 

Lucrări 
foraj 
sonda 7 
Fierbinti 
Vest 

9.274.922,82 
lei plus TVA 
plus cheltuieli 
diverse si 
neprevazute 
778.681,23 
lei 

Penalitati  de 0,1 
%  pe zi de 
intarziere. Se va 
constitui garantie 
de buna executie 
de 10 % din 
valoarea 
contractului. 

30 zile de la 
primirea 
facturii 

2 OMV 
PETROM 
SA -
Beneficiar 

Comanda 
8WR/845211
28182 din 
12.10.2018 

Lucrări 
foraj 
Sonda 
Tintea 

Valoare 
estimata 
1.081.995 
usd plus TVA 

Penalitati  de 
0,06 %  pe zi 
de intarziere. 
Se va constitui 
garantie de 

60 zile de 
la primirea 
facturii 



buna executie 
de 10 % din 
valoare 

3 DAFLOG 
SRL    
(Prestator)                 

Anexa 
26943/ 
27.11.2018 

Servicii mud 
logging 
sonda 7 
Fierbinti 
Vest 

186578,14 lei 
plus TVA  

Penalitati  de 
0,06 %  pe zi 
de intarziere. 
Nu s-au 
constituit 
garantii. 

30 zile de 
la primirea 
facturii, 
prin 
Convenţie 
de plata 

4 AMC OILL 
& GAS 
ROM SRL    
(Prestator)                 

Act 
aditional 
nr. 
26918/26.
11.2018 

Furnizare 
fluid de 
foraj 
sonda 7 
Fierbinti 
Vest 

1.438.330,59 
lei plus TVA 

Penalitati  de 
0,06 %  pe zi 
de intarziere. 
Se va constitui 
garantie de 
buna executie 
de 10 % din 
valoare. 

35 zile de 
la primirea 
facturii, 
prin 
Convenţie 
de plata 

5 Independent 
Oil Tools 
SRL 
(Prestator)                 

Act 
aditional 
nr.  
26913/26.
11.2018 

Inchiriere 
prajini de 
foraj 
sonda 911 
Frasin 

1.337.898,37 
lei plus TVA 

Penalitati  de 
0,1 %  pe zi de 
intarziere. 
Nu s-au 
constituit 
garantii. 

30 zile de 
la primirea 
facturii, 
prin 
Convenţie 
de plata 

 
 
 
 
Administrator special,    
Călburean Gheorghe                    
                                 
     
 


