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COMUNICAT DE PRESA 
 
 

Transelectrica nu are datorii la bugetul consolidat al statului 
 in 2006 

 
Cresterea economica a Romaniei de 7,8% in primele 9 luni ale anului (conform datelor 
Institutului National de Statistica), dar si masurile interne menite sa sporeasca eficienta 
companiei au avut o influenta favorabila asupra performantelor Transelectrica, care a 
inregistrat un profit net neconsolidat la 9 luni in valoare de 163 milioane lei, in crestere cu 
70% fata de aceeasi perioada a anului anterior. 
 
Activitatea economico-financiara a Transelectrica pe parcursul anului 2006 s-a desfasurat in 
baza indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HG nr. 
498/12.04.2006 si bugetul rectificat aprobat prin HG nr. 1595/08.10.2006. Compania si-a 
stabilit un program permanent de reducere a cheltuielilor organizand activitati pe baza de 
proiecte si centre de cost, ceea ce a condus la cresterea eficientei economice si la obtinerea 
profitului. 
 
La 31 octombrie 2006 cifra neta de afaceri  era de 1.811.074.392 lei, creantele restante fiind  
de 149.562.802,38 lei, reprezentand servicii prestate si neincasate, in principal de la 
Electrica SA si RAAN (Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare), pentru care s-au  
incheiat grafice de reesalonare a datoriilor pina la 31.12.2006, respectiv 31.08.2007. 
 
Datoriile Transelectrica la 31 octombrie 2006 sunt de 1.479.527.350 lei, din care datorii pe 
termen scurt in valoare de 498.675.000 lei,  iar datorii pe termen lung in valoare de 
980.852.350 lei. Datoriile pe termen scurt sunt reprezentate in principal de datoriile 
comerciale. 
 
Pe parcursul intregului an 2006 Transelectrica nu a inregistrat datorii restante la 
bugetul consolidat al statului. 
 

 
Transelectrica este Operatorul de Transport si de Sistem din Romania,  operatorul  pietei de 
energie electrica din Romania si operatorul de masurare pe piata angro de energie electrica. 
De asemenea, Transelectrica  asigură serviciul de transport transfrontalier al energiei 
electrice şi coordonează funcţionarea interconectată a SEN în reţeaua europeană a UCTE. 
Transelectrica gestioneaza, opereaza, intretine si modernizeaza reteaua de transport care este 
formata din 78 statii electrice de transformare, cu o capacitate de circa 33.000 MVA, si 8.800 km 
de linii electrice aeriene de 220 kV,400 kV si 750 kV, aflate in gestiunea a 8 sucursale de 
transport. 


