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Raportul curent conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 
Data raportului: 16 aprilie 2010  
Denumirea entitatii emitente: CN 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 
Eveniment important de raportat: 
 

Convocarea  Adunarii Generale a Actionarilor in sedinta Extraordinara in data de 29 aprilie 2010 
- Completarea agendei initiale - 

 
Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, cu 
sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comertului sub numărul J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, conform solicitării Ministerului 
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în calitate de actionar majoritar al Companiei Nationale de 
Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, prin Nota nr. 9511/13.04.2010, în temeiul art. 117^1 din 
Legea nr. 31/1990 a societătilor comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, completează 
ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a actionarilor din data de 29 aprilie 2010, ora 9,00, în clădirea 
„PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, sala nr. 1002, pentru toti actionarii 
înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 20 aprilie 2010, publicată initial în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1340/29.03.2010 si în Ziarul Financiar nr. 2861/29.03.2010, cu următorul 
punct : 
 

1. Aprobarea modificării si completării Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport 
al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel : 

a) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Bacău” în „Compania Natională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport si Dispecerizare STD Bacău” ;  

b) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Bucuresti” în „Compania Natională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport si Dispecerizare STD Bucuresti” ;  

c) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Cluj” în „Compania Natională de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport si Dispecerizare STD Cluj”;  

d) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Craiova” în „Compania Natională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport si Dispecerizare STD Craiova” ;  

e) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Timisoara” în „Compania Natională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport si Dispecerizare STD Timisoara” ;  

f) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Constanta” în „Compania Natională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport si Dispecerizare Energie din Surse 
Regenerabile STDESR Constanta” ;  

g) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Sibiu” în „Compania Natională de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala pentru activităti suport, consultantă, expertiză si noi 
tehnologii ASCENT Sibiu” ;  

h) desfiintarea Sucursalei „Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. 
Bucuresti Sucursala OMEPA Bucuresti” ;  

i) desfiintarea Sucursalei „Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. 
Bucuresti Sucursala de Transport Pitesti” ;  
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j) înfiintarea unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. – „Agentia de Transport Pitesti”, cu adresa în Municipiul Pitesti, Str. Fratii Golesti, Nr. 25 
B, Judetul Arges, unde se vor desfăsura următoarele activităti : 

Cod CAEN 3512 – transportul energiei electrice ; 
Cod CAEN 1812 – alte activităti de tipărire n.c.a. ; 
Cod CAEN 2712 – fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitătii ; 
Cod CAEN 4520 – întretinerea si repararea autovehiculelor ; 
Cod CAEN 4690 – comert cu ridicata nespecializat ; 

        Cod CAEN 4939 – alte transporturi terestre de călători n.c.a. ;                            
Cod CAEN 4941 – transporturi rutiere de mărfuri ; 
Cod CAEN 5510 – hoteluri si alte facilităti de cazare similare ; 
Cod CAEN 5590 – alte servicii de cazare ; 
Cod CAEN 5621 – activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente ; 
Cod CAEN 5629 – alte servicii de alimentatie n.c.a. ; 
Cod CAEN 6110 – activităti de telecomunicatii prin retele cu cablu ; 
Cod CAEN 6120 – activităti de telecomunicatii prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit) ; 
Cod CAEN 6130 – activităti de telecomunicatii prin satelit ; 
Cod CAEN 6190 – alte activităti de telecomunicatii ; 
Cod CAEN 6311 – prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe ; 
Cod CAEN 7022 – activităti de consultantă pentru afaceri si management ; 
Cod CAEN 7112 – activităti de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea ; 
Cod CAEN 7120 – activităti de testări si analize tehnice ;  
Cod CAEN 7490 – alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. ; 
Cod CAEN 8010 – activităti de protectie si gardă ;  
Cod CAEN 8020 – activităti de servicii privind sistemele de securizare ; 
Cod CAEN 8030 – activităti de investigatii ; 
Cod CAEN 8220 – activităti ale centrelor de intermediere telefonică (call center) ; 
Cod CAEN 8299 – alte activităti de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ; 
Cod CAEN 8412 – reglementarea activitătilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii 

sănătătii, învătământului, culturii si a altor activităti sociale, exclusiv protectia socială ;  
Cod CAEN 8559 – alte forme de învătământ n.c.a. ; 
Cod CAEN 8621 – activităti de asistentă medicală generală ;  
Cod CAEN 8622 – activităti de asistentă medicală specializată ; 
Cod CAEN 8690 – alte activităti referitoare la sănătatea umană ; 
inclusiv activităti specifice de birouri. 
k) înfiintarea unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 

„Transelectrica”–S.A. – „Agentia de Transport Sibiu”, cu adresa în Municipiul Sibiu, B-dul. Corneliu Coposu, Nr. 
3, Judetul Sibiu, unde se vor desfăsura următoarele activităti : 

Cod CAEN 3512 – transportul energiei electrice ; 
Cod CAEN 1812 – alte activităti de tipărire n.c.a. ; 
Cod CAEN 2712 – fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitătii ; 
Cod CAEN 4520 – întretinerea si repararea autovehiculelor ; 
Cod CAEN 4690 – comert cu ridicata nespecializat ; 

        Cod CAEN 4939 – alte transporturi terestre de călători n.c.a. ;                            
Cod CAEN 4941 – transporturi rutiere de mărfuri ; 
Cod CAEN 5510 – hoteluri si alte facilităti de cazare similare ; 
Cod CAEN 5590 – alte servicii de cazare ; 
Cod CAEN 5621 – activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente ; 
Cod CAEN 5629 – alte servicii de alimentatie n.c.a. ; 
Cod CAEN 6110 – activităti de telecomunicatii prin retele cu cablu ; 
Cod CAEN 6120 – activităti de telecomunicatii prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit) ; 
Cod CAEN 6130 – activităti de telecomunicatii prin satelit ; 
Cod CAEN 6190 – alte activităti de telecomunicatii ; 
Cod CAEN 6311 – prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe ; 
Cod CAEN 7022 – activităti de consultantă pentru afaceri si management ; 
Cod CAEN 7112 – activităti de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea ; 
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Cod CAEN 7120 – activităti de testări si analize tehnice ;  
Cod CAEN 7490 – alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. ; 
Cod CAEN 8010 – activităti de protectie si gardă ;  
Cod CAEN 8020 – activităti de servicii privind sistemele de securizare ; 
Cod CAEN 8030 – activităti de investigatii ; 
Cod CAEN 8220 – activităti ale centrelor de intermediere telefonică (call center) ; 
Cod CAEN 8299 – alte activităti de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ; 
Cod CAEN 8412 – reglementarea activitătilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii 

sănătătii, învătământului, culturii si a altor activităti sociale, exclusiv protectia socială ;  
Cod CAEN 8559 – alte forme de învătământ n.c.a. ; 
Cod CAEN 8621 – activităti de asistentă medicală generală ;  
Cod CAEN 8622 – activităti de asistentă medicală specializată ; 
Cod CAEN 8690 – alte activităti referitoare la sănătatea umană ; 
inclusiv activităti specifice de birouri. 
l) modificarea si completarea Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei 

Electrice „Transelectrica”–S.A., astfel : 
Punctul 1. Sucursalele „Transelectrica”–S.A. al Anexei nr. 1 la Actul constitutiv al Companiei Nationale 

de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. „LISTA cuprinzând sucursalele, operatorii de sistem si 
filialele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A.” se modifică si va avea 
următorul continut : 

 
1. Sucursalele „Transelectrica”–S.A.  
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea sucursalei Localitatea Sediul

1. Sucursala de transport STD Bacău Bacău Str. Oituz nr. 41 
2. Sucursala de transport STD Bucuresti Bucuresti Sos. Stefan cel Mare nr. 1 A, 

sectorul 1 
3. Sucursala de transport STD Cluj Cluj-Napoca Str. Memorandumului nr. 27 
4. Sucursala de transport STD Craiova Craiova Str. Brestei nr. 5 
5. Sucursala de transport STD Timisoara Timisoara Str. Piata Romanilor nr. 11 
6. Sucursala de transport si dispecerizare 

energie din surse regenerabile STDESR 
Constanta 

Constanta B-dul. Alexandru Lăpusneanu nr. 
195 A, bloc LAV 1, etaj. P 

7. Sucursala pentru activităti suport, consultantă, 
expertiză si noi tehnologii ASCENT Sibiu 

Sibiu B-dul. Corneliu Coposu nr. 3 

 
  
Astfel, pentru sedinta extraordinară din data de 29 aprilie 2010, ora 9,00, de la clădirea „PLATINUM Center”, 
str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, sala nr. 1002, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul 
actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 20 aprilie 2010, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea 
a IV-a, nr. 1340/29.03.2010 si în Ziarul Financiar nr. 2861/29.03.2010, va fi următoarea 
 

ORDINE DE ZI : 
 

1. Aprobarea modificării si completării Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport 
al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel : 
„In tot cuprinsul Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–SA, sintagma „Ministerul Economiei si Finantelor” se înlocuieste cu 
„Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri”, iar sintagma „ministrul economiei 
si finantelor” se înlocuieste cu „ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri”.” 

2. Aprobarea înfiintării unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica”–SA în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, 
Bucuresti. 
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3. Aprobarea înfiintării unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica”–SA în localitatea Păltinis, comuna Poplaca, judetul Sibiu. 

4. Aprobarea modificării si completării Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport 
al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel : 

a) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Bacău” în „Compania Natională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport si Dispecerizare STD Bacău” ;  

b) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Bucuresti” în „Compania Natională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport si Dispecerizare STD Bucuresti” ;  

c) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Cluj” în „Compania Natională de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport si Dispecerizare STD Cluj”;  

d) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Craiova” în „Compania Natională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport si Dispecerizare STD Craiova” ;  

e) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Timisoara” în „Compania Natională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport si Dispecerizare STD Timisoara” ;  

f) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Constanta” în „Compania Natională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport si Dispecerizare Energie din Surse 
Regenerabile STDESR Constanta” ;  

g) schimbarea denumirii „Sucursalei Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Sibiu” în „Compania Natională de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica”–S.A. Bucuresti Sucursala pentru activităti suport, consultantă, expertiză si noi 
tehnologii ASCENT Sibiu” ;  

h) desfiintarea Sucursalei „Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. 
Bucuresti Sucursala OMEPA Bucuresti” ;  

i) desfiintarea Sucursalei „Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. 
Bucuresti Sucursala de Transport Pitesti” ;  

j) înfiintarea unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. – „Agentia de Transport Pitesti”, cu adresa în Municipiul Pitesti, Str. Fratii Golesti, Nr. 25 
B, Judetul Arges, unde se vor desfăsura următoarele activităti : 

 
 
Cod CAEN 3512 – transportul energiei electrice ; 
Cod CAEN 1812 – alte activităti de tipărire n.c.a. ; 
Cod CAEN 2712 – fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitătii ; 
Cod CAEN 4520 – întretinerea si repararea autovehiculelor ; 
Cod CAEN 4690 – comert cu ridicata nespecializat ; 

        Cod CAEN 4939 – alte transporturi terestre de călători n.c.a. ;                            
Cod CAEN 4941 – transporturi rutiere de mărfuri ; 
Cod CAEN 5510 – hoteluri si alte facilităti de cazare similare ; 
Cod CAEN 5590 – alte servicii de cazare ; 
Cod CAEN 5621 – activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente ; 
Cod CAEN 5629 – alte servicii de alimentatie n.c.a. ; 
Cod CAEN 6110 – activităti de telecomunicatii prin retele cu cablu ; 
Cod CAEN 6120 – activităti de telecomunicatii prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit) ; 
Cod CAEN 6130 – activităti de telecomunicatii prin satelit ; 
Cod CAEN 6190 – alte activităti de telecomunicatii ; 
Cod CAEN 6311 – prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe ; 
Cod CAEN 7022 – activităti de consultantă pentru afaceri si management ; 
Cod CAEN 7112 – activităti de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea ; 
Cod CAEN 7120 – activităti de testări si analize tehnice ;  
Cod CAEN 7490 – alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. ; 
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Cod CAEN 8010 – activităti de protectie si gardă ;  
Cod CAEN 8020 – activităti de servicii privind sistemele de securizare ; 
Cod CAEN 8030 – activităti de investigatii ; 
Cod CAEN 8220 – activităti ale centrelor de intermediere telefonică (call center) ; 
Cod CAEN 8299 – alte activităti de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ; 
Cod CAEN 8412 – reglementarea activitătilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii 

sănătătii, învătământului, culturii si a altor activităti sociale, exclusiv protectia socială ;  
Cod CAEN 8559 – alte forme de învătământ n.c.a. ; 
Cod CAEN 8621 – activităti de asistentă medicală generală ;  
Cod CAEN 8622 – activităti de asistentă medicală specializată ; 
Cod CAEN 8690 – alte activităi referitoare la sănătatea umană ; 
inclusiv activităti specifice de birouri. 
k) înfiintarea unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 

„Transelectrica”–S.A. – „Agentia de Transport Sibiu”, cu adresa în Municipiul Sibiu, B-dul. Corneliu Coposu, Nr. 
3, Judetul Sibiu, unde se vor desfăsura următoarele activităti : 

Cod CAEN 3512 – transportul energiei electrice ; 
Cod CAEN 1812 – alte activităti de tipărire n.c.a. ; 
Cod CAEN 2712 – fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitătii ; 
Cod CAEN 4520 – întretinerea si repararea autovehiculelor ; 
Cod CAEN 4690 – comert cu ridicata nespecializat ; 

        Cod CAEN 4939 – alte transporturi terestre de călători n.c.a. ;                            
Cod CAEN 4941 – transporturi rutiere de mărfuri ; 
Cod CAEN 5510 – hoteluri si alte facilităti de cazare similare ; 
Cod CAEN 5590 – alte servicii de cazare ; 
Cod CAEN 5621 – activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente ; 
Cod CAEN 5629 – alte servicii de alimentatie n.c.a. ; 
Cod CAEN 6110 – activităti de telecomunicatii prin retele cu cablu ; 
Cod CAEN 6120 – activităti de telecomunicatii prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit) ; 
Cod CAEN 6130 – activităti de telecomunicatii prin satelit ; 
Cod CAEN 6190 – alte activităti de telecomunicatii ; 
Cod CAEN 6311 – prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe ; 
Cod CAEN 7022 – activităti de consultantă pentru afaceri si management ; 
Cod CAEN 7112 – activităti de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea ; 
Cod CAEN 7120 – activităti de testări si analize tehnice ;  
 
Cod CAEN 7490 – alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. ; 
Cod CAEN 8010 – activităti de protectie si gardă ;  
Cod CAEN 8020 – activităti de servicii privind sistemele de securizare ; 
Cod CAEN 8030 – activităti de investigatii ; 
Cod CAEN 8220 – activităti ale centrelor de intermediere telefonică (call center) ; 
Cod CAEN 8299 – alte activităti de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ; 
Cod CAEN 8412 – reglementarea activitătilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii 

sănătătii, învătământului, culturii si a altor activităti sociale, exclusiv protectia socială ;  
Cod CAEN 8559 – alte forme de învătământ n.c.a. ; 
Cod CAEN 8621 – activităti de asistentă medicală generală ;  
Cod CAEN 8622 – activităti de asistentă medicală specializată ; 
Cod CAEN 8690 – alte activităi referitoare la sănătatea umană ; 
inclusiv activităti specifice de birouri. 
l) modificarea si completarea Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei 

Electrice „Transelectrica”–S.A., astfel : 
Punctul 1. Sucursalele „Transelectrica”–S.A. al Anexei nr. 1 la Actul constitutiv al Companiei Nationale 

de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. „LISTA cuprinzând sucursalele, operatorii de sistem si 
filialele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A.” se modifică si va avea 
următorul continut : 

 
1. Sucursalele „Transelectrica”–S.A.  
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Nr. 
crt. 

Denumirea sucursalei Localitatea Sediul

1. Sucursala de transport STD Bacău Bacău Str. Oituz nr. 41 
2. Sucursala de transport STD Bucuresti Bucuresti Sos. Stefan cel Mare nr. 1 A, 

sectorul 1 
3. Sucursala de transport STD Cluj Cluj-Napoca Str. Memorandumului nr. 27 
4. Sucursala de transport STD Craiova Craiova Str. Brestei nr. 5 
5. Sucursala de transport STD Timisoara Timisoara Str. Piata Romanilor nr. 11 
6. Sucursala de transport si dispecerizare 

energie din surse regenerabile STDESR 
Constanta 

Constanta B-dul. Alexandru Lăpusneanu nr. 
195 A, bloc LAV 1, etaj. P 

7. Sucursala pentru activităti suport, consultantă, 
expertiză si noi tehnologii ASCENT Sibiu 

Sibiu B-dul. Corneliu Coposu nr. 3 

 
5. Stabilirea datei de 17 mai 2010 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora  se vor 

răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor. 
6. Imputernicirea domnului Adrian BĂICUŞI, în calitate de Presedinte al Consiliului de 

administratie, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor si a 
Actului constitutiv actualizat al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A., precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si 
publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor si a modificărilor Actului 
constitutiv, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. 

 
In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală 

extraordinară a actionarilor se va tine la data de 30 aprilie 2010, ora 9,00, în clădirea „PLATINUM Center”, 
str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, sala nr. 1002, cu aceeasi ordine de zi.  

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele 
Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de 
Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 17 mai 2010.  

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a actionarilor, documentele si 
materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 29 martie 2010 în format electronic pe 
website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau 
pot fi obtinute la „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între 
orele 8,00 – 15,00, începând cu data de 29 martie 2010. Formularul de procură specială va fi disponibil si 
în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 29 martie 2010.  

 
Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul : 
– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie 

însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 13 aprilie 2010 ; 

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 
13 aprilie 2010, ora 9,00 ; 

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atentia domnului 
Ionel ŢĂRANU, la fax. 021.303.56.10 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro. 

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 
generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările 
vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea „PLATINUM Center”, str. 
Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : 
ionel.taranu@transelectrica.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor 
anexa solicitării si copii ale documentelor care să le ateste identitatea. 

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte 
de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând 
cu data de 29 martie 2010, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si 
rapoarte financiare / AGA.  



 

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

sector 1, Bucuresti 

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari si însotite de o copie a 
actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană 
juridică, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de 
reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de 
curierat, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 27 aprilie 
2010, ora 9,00.  

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 20 aprilie 2010, 
personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în 
original se depune până la data de 27 aprilie 2010, ora 9,00, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, 
sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea 
prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii 
suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.56.11. 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL, 
Adrian BAICUSI 
 
 
DIRECTOR MANAGEMENT ECONOMIC, FINANCIAR SI COMERCIAL    
Cornel ENE           
 
 
PIATA DE CAPITAL 
Cristina LOGHIN 


