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Eveniment important de raportat  
 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor 
interesat asupra faptului că, în ședința Consiliului de Administrație, întrunit în data de 21 februarie a.c., prin 
Decizia nr. 4, membrii CA au luat cunoștință de Informarea privind încheierea cu Filiala Societatea Comercială 
pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de transport Smart SA, pe o perioadă de 3 ani, a Contractului 
de realizare a serviciilor/lucrărilor strategice în instalațiile aflate în gestiunea Transelectrica.   
Contractul nr. 57/2012 a fost încheiat între CNTEE Transelectrica SA și SC Smart SA având ca obiect furnizarea 
de servicii/lucrări strategice în instalațiile din gestiunea Transelectrica – servicii de mentenanță preventivă 
minoră și/sau corectivă, precum și lucrările accesorii acestora, și servicii speciale și lucrările accesorii acestora, 
cu impact asupra siguranței în funcționare a RET.  
Valoarea contractului este de 361.341.461 lei, suma fiind repartizată pe perioada 2012-2015. Valorile repartizate  
pe fiecare an nu vor depăși bugetul anual al Companiei, aprobat cu această destinație pentru anii 2012-2015. 
Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 36 de luni și a intrat în vigoare odată cu semnarea sa de către părți.  
SC Smart SA, în calitate de prestator, are obligația să constituie garanția de bună execuție în cuantum de 5% 
din valoarea maximală a contractului pentru fiecare an contractual. Garanția de bună execuție se va constitui 
prin rețineri succesive din plata cuvenită prin facturile fiscale lunare. Contul de garanție de bună execuție 
urmează să fie alimentat de Transelectrica cu sume provenind din rețineri succesive de câte 4.5% din sumele 
datorate și cuvenite prestatorului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție anuală a 
contractului, inclusiv actele adiționale, după caz.    
Transelectrica are obligația de a efectua plata către Smart în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturilor la 
Transelectrica. Contravaloarea facturilor se va plăti prin instrumentele prevăzute de lege. Plățile trebuie să fie 
făcute la valoarea serviciilor/lucrărilor finalizate și acceptate la plată conform contractului. Emiterea facturilor 
lunare se va face după verificarea și acceptarea situațiilor de servicii/lucrări de către Transelectrica. În baza 
situațiilor de servicii/lucrări aprobate de Transelectrica, Smart va emite facturi lunare defalcate pe tipuri de 
servicii /lucrări.   
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