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Raport curent conform prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004, art. 113 lit. G, alin. 3 din Regulamentul nr. 1/2006 al 
CNVM și Codului BVB 
Data raportului: 9 august 2012 
Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA 
Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 
Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 
Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 
Codul unic de înregistrare: 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: 
 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor asupra 
contractelor sau actelor adiţionale cu valoare mai mare de 50.000 de euro, încheiate cu OPCOM SA, societate afiliată, la 
sfârşitul anului 2011 cu efecte în perioada 1 ianuarie 2012-30 iunie 2012: 
 
Act adiţional la contractul pentru serviciul de administrare a pieţei angro de energie electrică 
 

OPCOM SA asigură serviciul de administrare a pieţei angro de energie electrică în baza contractului nr.1/01.02.2002, 
încheiat în baza Decizei ANRE nr. 157/30.06.2000 pentru aprobarea contractului cadru pentru serviciul de administrare a 
pieţei angro de energie electrică.   

Tariful pentru serviciul de administrare a pieţei angro de energie electrică este reglementat de ANRE prin Ordine. 

Termenele de plată şi penalităţile sunt în conformitate cu actul adiţional nr. 10/29.12.2006 la C1/01.02.2002: termenul de 
plată este de 10 de zile lucrătoare de la data primirii facturii. În cazul în care plata este neonorată după 10 zile de la data 
scadenţei, se aplică penalităţi de întârziere la suma datorată, de 0,1% pe zi de întârziere. Valoarea totală a penalităţilor 
nu poate depăşi valoarea facturii. 

Contractul nu prevede constituirea de garanţii.  

Transelectrica a încheiat actul aditional nr. 15/19.12.2011 la contractul nr. 1/01.02.2002 prin care se prelungeşte durata 
contractului pentru perioada 01.01.2012-31.12.2012.  

Tariful în vigoare în anul 2012 a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 45/23.12.2010.  

Valoarea totală a acestui contract, estimată la 30.06.2012, a fost de 8.203.842 lei.  

 
 
Detalii de contact: relatii.investitori@transelectrica.ro 
 
p. Director General  
 
Marius Ion MATEESCU 
Director DPDRETAFE 
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