
 

Sediu Social: 
Bd. Gen. Gh. Magheru nr.33 RO-010325;  

sector 1, Bucureşti 

 
Raport curent conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004 
Data raportului: 09 iunie 2008 
Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA 
Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 
Numărul de telefon/fax: 0213035611/0213035610 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 13328043 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 
Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 
 

Comunicat de presă 

Transelectrica se confrunta cu infractori care atentează la securitatea Sistemului 
Electroenergetic Naţional   

Doua incidente neplăcute, care ar fi putut periclita siguranţa funcţionării Sistemului Electroenergetic, 
Naţional au avut loc in cadrul Transelectrica in ziua de 8 iunie si in noaptea de 8/9 iunie 2008: 

I. In ziua de 8 iunie 2008, la ora 15.04, persoane neidentificate au sustras tiranţii (armăturile de 
fixare a ancorei care sustine un stâlp de inaltă tensiune) de la 3 stâlpi de inaltă tensiune de 220 kV de 
pe linia electrica de 220 kV Peştiş – Oţelarie Hunedoara. Ca urmare, stâlpul nr. 11  este in prezent 
căzut la pamânt, iar stalpii nr. 12 si nr. 13 sunt in pericol de a se prabuşi. 

Pagubele directe pentru remedierea avariei (inlocuirea fundatiilor, a stalpilor metalici, a izolatiei si a 
conductoarelor, refacerea cadrului natural, paza stalpului cazut la pamant ) se ridica la aproximativ 
350.000 lei. Echipele de intervenţie ale Transelectrica s-au deplasat de urgenţă la locul incidentului 
pentru constatarea pagubelor produse, organizarea lucrarilor de interventie necesare si instituirea a 3 
posturi de paza mobile pentru evitarea furtului conductoarelor si a elementelor stalpului cazut.  

Linia de 220 kV kV Peştiş-Oţelarie Hunedoara aparţine domeniului public al statului si este in 
administrarea Transelectrica, prin Sucursala de Transport Timisoara. Linia, care are o lungime de 
11,25 km, a fost pusă în funcţie in anul 1965 si asigură alimentarea consumatorului Arcelor Mittal.  

Sucursala de Transport Timisoara s-a mai confruntat cu o problema similara in data de 5 mai 2008, 
când, la inspecţia tehnică executată pe aceeaşi linie de 220 kV Peştiş – Oţelărie, s-au constatat 
sustrageri de tiranţi la ancorele de la stâlpii nr. 11, 12 si 13, fiind afectata stabilitatea stâlpului nr. 11. 
Prejudiciul inregistrat atunci a fost de 33000 lei si a inclus materiale, manopera si despagubirile 
proprietarilor din zona stalpilor. Si acum ca şi atunci, a fost inştiinţată Politia Municipiului Hunedoara, 
care s-a deplasat la faţa locului şi a efectuat marcări criminalistice. S-a incheiat proces verbal de 
constatare a furtului şi s-a declanşat ancheta pentru prinderea celor vinovati.  

II. In noaptea de 8/9 iunie 2008, in jurul orei 0.30, un grup de 7-8 persoane neidentificate si cu faţa 
acoperită a patruns prin efracţie in incinta staţiei electrice de 220/110 kV Teleajen, in scopul 
sustragerii de cabluri electrice din tamburii de cabluri necesari lucrărilor care urmează sa fie efectuate 
pentru modernizarea serviciilor interne. Persoanele au atacat si au ranit pe seful de tură si pe 
persoana de pază. A fost anuntata politia, serviciul de ambulanţă şi personalul de conducere din 
centrul de exploatare Ploiesti. In afara de distrugerea unor ferestre de la camera de comanda si a 
gardului imprejmuitor, nu s-au inregistrat alte lipsiri.  

Statia electrica de 220/110 Teleajen este un nod energetic important care alimenteaza zona 
industriala din raza orasului Ploiesti. Prin linia de 220 kV Teleajen – Stalpu se face legatura cu statia 
electrica de 220/110 kV Stalpu, care  alimenteaza zona industriala din jurul orasului Buzau.  
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Constatam ca fenomenul sustragerii elementelor componente ale liniilor de transport al energiei 
electrice se repeta, desi prin Codul Penal furtul de componente din reţeaua electrică se pedepseşte 
cu închisoarea de la 4-18 ani.  

Facem din nou apel la autoritatile abilitate ale statului la nivel local sa intervina pentru depistarea 
infractorilor si pedepsirea acestora. 

De asemenea, atentionam toti cetătenii că sustragerea unor elemente, aparent de mica importanţă, 
poate conduce la defecţiuni majore in activitatea de transport al energiei electrice, punând astfel in 
pericol siguranţa Sistemului Electroenergetic National, dar şi viaţa persoanelor.  
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