Raport curent conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004
Data raportului: 27 martie 2009
Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0213035611/0213035610
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 13328043
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000
Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Prin prezentul raport curent CNTEE TRANSELECTRICA SA informeaza publicul investitor ca
incepand cu data de 01 aprilie 2009 Compania va trece la o noua structura organizatorica (anexa).
Noua structura organizatorica a avut in vedere elemente de simplificare si comasare a unor
compartimente, inclusiv elemente pentru perfectionarea contractelor de performanta.

Director General
Adrian BAICUSI

Sediu Social:
Bd. Gen. Gh. Magheru nr.33 RO-010325;
sector 1, Bucuresti

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ
- valabilă de la 01 aprilie 2009 ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL

Filiala S.C. "Opcom" - S.A.
Director general adjunct

UNO-DEN *)
Director divizie /
Directori direcţie (2)
Direcţia exploatare reţele
Director direcţie

Direcţia management proiecte
de investiţii
Director/Director adj. direcţie

Director economic

Directia buget, finanţe,
contabilitate
Director direcţie
Compartimentul tranzacţii
financiare

Consilieri director general

Direcţia strategie corporativă, piaţă de
capital, comunicare si relaţii internaţionale
Director direcţie
Compartimentul management resurse umane
Manager resurse umane

Manager relaţii financiare externe

Oficiul juridic şi contencios
Şef oficiu juridic şi contencios

Serviciul patrimoniu
Şef serviciu

Control managerial intern **)
Manager general

Compartimentul
planificarea dezvoltării
reţelei şi studii de sistem

Audit intern ***)
Inspector şef

Manager planificare reţea

Compartimentul tehnologia informaţiei şi
comunicaţii
Manager tehnologia informaţiei şi comunicaţiei

Serviciul administrativ
Şef serviciu

Director comercial

Filiala S.C. "Smart" - S.A.
Direcţia managementul
comercial al RET
Director direcţie

Filiala S.C. "FORMENERG" - S.A.

Compartimentul achiziţii
Manager achiziţii

Filiala S.C. "TELETRANS" - S.A.

Compartimentul relaţia cu
autoritatea de reglementare
Manager relaţia cu reglementatorii

Filiala S.C. "ICEMENERG" - S.A.

Filiala S.C. "ICEMENERG Service" - S.A.

Sucursale de transport

DET-uri
Sucursala de măsurare OMEPA

Unitatea operaţională - DEN (UNO - DEN) funcţionează la nivel de divizie
functioneazã la nivel de compartiment si coordonează activităţile: control intern; management integrat calitate, mediu, securitate si sănătate în muncă; management integrat al riscului; securitate, managementul situaţiilor de
urgenţă; inspectori incidente
***) functioneazã la nivel de serviciu
Sucursalele de transport, prin delegare de competenţă de la Directorul general, sunt coordonate, din punct de vedere funcţional, de către Directorul general adjunct
*)
**)

Sucursala de măsurare OMEPA, prin delegare de competenţă de la Directorul general, e coordonată, din punct de vedere funcţional, de către Directorul general adjunct şi directorul Direcţiei managementul comercial al RET
coordonare în domeniul activităţilor pentru care unităţile organizatorice sunt responsabile
coordonare operativă şi metodologică pentru domeniul IT & C şi SCADA pentru: DET-uri, Sucursalele de transport şi Sucursala de măsurare OMEPA

