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Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează că, în vederea asigurării 
unui cadru organizaţional optim pentru desfăşurarea cu eficienţă sporită a activităţilor, pentru o mai bună 
coordonare a acestora precum şi pentru creşterea eficienţei şi răspunderii actului decizional, a făcut unele 
schimbări în structura organizatorică.  

Astfel, în directa subordonare a Directorului General se înfiinţează două posturi de Director General Adjunct, 
primul pentru conducerea Sistemului Energetic Naţional, cu răspundere tehnică, iar cel de-al doilea pentru 
management economic, financiar şi comercial. 

In subordinea Directorului General Adjunct pentru conducerea sistemului va funcţiona, pe lângă Dispecerul 
Energetic Naţional, Direcţia de măsurare OMEPA, care se formează prin reorganizarea Sucursalei OMEPA şi  
Compartimentul planificare şi studii de sistem. 

Tot în vederea întăririi conducerii tehnice a SEN şi RET se înfiinţează Direcţia tehnică şi coordonare sucursale, 
în subordinea Directorului General. 

La nivelul Directorului General Adjunct pentru management economic, financiar şi comercial se află următoarele 
structuri: Direcţia buget, contabilitate-fiscalitate, patrimoniu, Direcţia financiară şi analize economico-financiare 
şi un Director Comercial, care are în subordine Direcţia managementul comercial al RET şi Direcţia achiziţii. 

Se înfiinţează Divizia Management Active, în subordinea căreia se vor regăsi: Direcţia dezvoltare sistem, care 
regrupează toate activităţile legate de mai buna coordonare a extinderii RET în special datorită conectării noilor 
capacităţi de producţie din surse regenerabile, Direcţia mentenanţă sistem, Compartimentul tehnologia 
informaţiei şi comunicaţii şi Direcţia administrativă. 

Alte compartimente în directa subordonare a Directorului General sunt: Direcţia strategie corporativă, cooperare 
şi comunicare, care se va ocupa în principal de strategie corporativă, relaţia cu investitorii, relaţia cu autoritatea 
de reglementare, Direcţia juridică şi resurse umane, Direcţia management integrat şi securitate active, Inspecţia 
generală, Auditul intern şi Secretariatul general.  

Totodată, a fost avizată şi reorganizarea la nivel teritorial a Sucursalelor, care vor funcţiona la nivel de 
Sucursale de transport şi dispecerizare şi Agenţii teritoriale de transport; în plus, se vor înfiinţa Sucursala de 
transport şi dispecerizare energie din surse regenerabile şi Sucursala pentru activităţi suport, consultanţă, 
expertiză şi noi tehnologii (ASCENT). 

Noua structură organizatorică va intra în vigoare în două etape, începând cu 15.04.2010 pentru modificările 
privind executivul şi după efectuarea tuturor demersurilor necesare conform legislaţiei în vigoare, inclusiv la 
nivel AGA, pentru cele privind entităţile din teritoriu. 
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