
 

                                                                                                                                                                                                                      

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 şi Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM 
Data raportului: 26 aprilie 2012 
Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA 
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 
Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 
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 
 
Eveniment important de raportat:  
 
HOTĂRÂREA nr. 4 a Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–SA,  înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului de pe 
lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/8060/2000, CUI 13328043 

 

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al 

Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, din data de 26 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea a IV-a, nr. 1178/26.03.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3368/26.03.2012 și afișată pe site-ul societății 

(www.transelectrica.ro) ;   

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 

mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale 

societătilor comerciale, precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 

aprilie 2012, reprezentanții Ministerului Economiei, Comertului și Mediului de Afaceri în Adunarea generală a 

actionarilor și actionarii persoane fizice si juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice 

„Transelectrica”–SA, emit următoarea 

HOTĂRÂRE: 

1.  Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar al anului 2011 
(bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, 
note explicative la situațiile financiare, repartizarea profitului la data de 31.12.2011) ale Companiei 
Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, întocmite în conformitate cu prevederile 
Legii contabilitătii nr. 82/1991 și ale Ordinului MFP nr. 3055/2009, caracterizate prin următorii indicatori : 
 

Indicator 
(lei) 

2011 
 

Venituri, total 3.273.229.540 

Cheltuieli, total 3.146.227.537 

Rezultatul brut al exercitiului – profit 127.002.003 

Rezultatul net al exercitiului – profit 90.913.316 

Cifra de afaceri netă  3.113.142.778 

Capitaluri, total 2.468.483.557 

 
Reprezentanții Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri solicită Consiliului de 

administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA cuprinderea 
în convocatorul următoarei Adunări generale ordinare a acționarilor a unui subiect privind punctul de 

http://www.transelectrica.ro/


 

                                                                                                                                                                                                                      

vedere asupra opiniei cu rezerve a Auditorului financiar independent, „KPMG Audit” SRL, cuprinsă în 
Raportul de audit la pct. 6 si 7. 

2. Se aprobă Situațiile financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar al anului 2011 
(bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, 
note explicative la situațiile financiare) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–SA, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară 
(IFRS) și caracterizate prin următorii indicatori : 

 

Indicator 
[mii lei] 

2011 
 

Venituri, total 3.147.458 

Cheltuieli pentru exploatare 2.936.507 

Rezultatul din exploatare – profit 210.951 

Rezultatul financiar – pierdere 33.677 

Rezultatul brut al exercitiului – profit 177.274 

Impozit pe profit  39.468 

Rezultatul net al exercitiului – profit 137.806 

Rezultatul total global 160.645 

Rezultatul per actiune (lei)  1,88 

 
Conform Raportului administratorilor, consolidarea situatiilor financiare pentru exercitiul 

financiar al anului 2011 s-a efectuat în cadrul grupului Companiei Nationale de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica”–SA, cu Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei 
Electrice de Transport „Smart”–SA, Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si 
Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA si Societatea Comercială 
Filiala Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice – „ICEMENERG”–SA Bucuresti, cu respectarea 
prevederilor legale. 

3. Ia cunostintă de Raportul anual al administratorilor privind situatiile financiare individuale 
(neauditate) încheiate la data de 31 decembrie 2011 si de Raportul anual consolidat al administratorilor 
Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA privind situatiile financiare 
consolidate (neauditate) la data de 31 decembrie 2011. 

4. Ia cunostintă de Raportul auditorului financiar independent asupra Situatiilor financiare 
anuale individuale si de Raportul auditorului financiar independent asupra Situatiilor financiare anuale 
consolidate, ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA aferente 
anului financiar 2011. 

5. Se aprobă dividendul brut pe actiune, pentru anul 2011, la valoarea de 1,10 lei/actiune, plătibil 
actionarilor înregistrati la SC „Depozitarul Central” SA la data de 15 mai 2012, conform prevederilor 
legale, începând cu data de 20 august 2012.   

6. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012, al Companiei Nationale de Transport 
al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, în forma si continutul prevăzut în Anexa la HG nr. 
160/13.03.2012. 

7. Se aprobă rezultatele evaluării/reevaluării bunurilor apartinând domeniului public al statului, la 
data de 31 decembrie 2011 si promovarea proiectului de Hotărâre de Guvern la Ministerul Economiei, 
Comertului si Mediului de Afaceri pentru modificarea valorilor de inventar din Anexa nr. 7 din HG nr. 
1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificările si completările ulterioare. 

8. Se aprobă inaintarea la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a 
documentatiei tehnice în vederea promovării proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor 
date tehnice si a unor valori de inventar ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, 
concesionate Companiei de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA. 



 

                                                                                                                                                                                                                      

9. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de 
Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA (Anca 
DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de 
profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificărilor capitalului propriu, politici 
contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza 
Raportului administratorilor, Raportului Auditorului financiar independent si a Raportului cenzorilor, 
precum si pentru repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011, caracterizate prin următorii 
indicatori : 
 

Indicator 
[lei] 

2011 
 

Cifra de afaceri netă 52.365.849 

Total venituri  54.119.616 

Total cheltuieli  47.947.923 

Rezultatul brut al exercitiului 6.171.693 

Rezultatul net al exercitiului 5.022.587 

Capitaluri, total 24.243.362 

Propuneri repartizare profit :  

- Rezerve legale  177.972 

- Participarea salariatilor la profit  183.000 

- Dividende  4.360.154 

- Surse proprii de finantare  484.461 

 
10. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 

„Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale Filiala „ICEMENERG-
SERVICE”–SA Bucuresti (Constantin NEDELCU, Lucica ONCEA), pentru aprobarea Situatiilor financiare 
anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificărilor capitalului 
propriu, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, 
întocmite pe baza Raportului administratorilor, Raportului Auditorului financiar independent si a 
Raportului cenzorilor, caracterizate prin următorii indicatori : 

 

Indicator 
[lei] 

2011 
 

Cifra de afaceri netă 4.539.965 

Total venituri  4.684.887 

Total cheltuieli  15.098.721 

Rezultatul brut al exercitiului -10.413.834 

Rezultatul net al exercitiului -10.413.834 

Capitaluri, total 12.040.783 

 
11. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 

„Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale Filiala Institutul de 
Cercetări si Modernizări Energetice – „ICEMENERG”–SA Bucuresti (Şerban Nicolae PANAITESCU, 
Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, 
situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificărilor capitalului propriu, politici contabile si note 
explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului 
administratorilor, Raportului Auditorului financiar independent si a Raportului cenzorilor, precum si 
pentru repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011, caracterizate prin următorii indicatori : 
 



 

                                                                                                                                                                                                                      

Indicator 
[lei] 

2011 
 

Cifra de afaceri netă 10.968.377 

Total venituri  12.450.858 

Total cheltuieli  12.401.853 

Rezultatul brut al exercitiului 49.005 

Rezultatul net al exercitiului 15.439 

Capitaluri, total 13.655.790 

Propuneri repartizare profit :  

- Dividende  13.895 

- Alte rezerve  1.544 

 
12. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 

„Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei 
de Energie Electrică „Opcom”–SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ŞTEFĂNESCU, Simona 
Mariana TUDOR), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, 
situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificărilor capitalului propriu, politici contabile si note 
explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului 
administratorilor, Raportului Auditorului financiar independent si a Raportului cenzorilor, precum si 
pentru repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011, caracterizate prin următorii indicatori : 
 

Indicator 
[lei] 

2011 
 

Cifra de afaceri netă 16.816.861 

Total venituri  18.013.395 

Total cheltuieli  15.708.508 

Rezultatul brut al exercitiului 2.304.887 

Rezultatul net al exercitiului 1.881.500 

Capitaluri, total 13.184.252 

Propuneri repartizare profit :  

- Rezerve legale  11.353 

- Dividende 1.693.350 

- Alte rezerve 176.796 

 
13. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 

„Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de 
Mentenantă a Retelei Electrice de Transport „Smart”–SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian 
DIACONU), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia 
fluxurilor de trezorerie, situatia modificărilor capitalului propriu, politici contabile si note explicative la 
situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului administratorilor si a 
Raportului Auditorului financiar independent, precum si pentru repartizarea profitului realizat la data de 
31 decembrie 2011, caracterizate  prin următorii  indicatori : 
 

Indicator 
[lei] 

2011 
 

Cifra de afaceri netă 185.422.258 

Total venituri  186.340.119 

Total cheltuieli  178.836.555 

Rezultatul brut al exercitiului 7.503.564 



 

                                                                                                                                                                                                                      

Rezultatul net al exercitiului 5.787.945 

Capitaluri, total 82.979.579 

Propuneri repartizare profit :  

- Rezerve legale  399.484 

- Acoperire pierderi din anii precedenti 1.739.996 

- Participarea salariatilor la profit  192.033 

- Dividende  3.456.591 

- Alte rezerve  192.033 

 

14. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a 
Energeticienilor din România „FORMENERG”–SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe 
INDRE), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia 
fluxurilor de trezorerie, situatia modificărilor capitalului propriu, politici contabile si note explicative la 
situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului administratorilor si a 
Raportului cenzorilor, precum si pentru repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011, 
caracterizate  prin următorii  indicatori : 
 

Indicator 
[lei] 

2011 
 

Cifra de afaceri netă 7.702.394 

Total venituri  11.105.257 

Total cheltuieli  10.692.313 

Rezultatul brut al exercitiului 412.944 

Rezultatul net al exercitiului 282.695 

Capitaluri, total 14.301.075 

Propuneri repartizare profit :  

- Rezerve legale  16.729 

- Acoperire pierderi din anii precedenti 8.240 

- Dividende  231.953 

- Alte rezerve  25.772 

 
15. Se stabileste data de 15 mai 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor 

răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor. 
16. Se împuterniceste presedintele de sedintă a Adunării generale ordinare a actionarilor 

Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, domnul Octavian LOHAN, să 
semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind 
înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul National al 
Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. 
 
 
p. Director General 
 
Octavian LOHAN 
 
Director General Adjunct 
Conducere Sistem 
 
 


