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Eveniment important de raportat: status litigiu cu SC Eolica Dobrogea SRL 
 
 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acţionarii şi investitorii 
asupra statusului actualizat a litigiului cu SC Eolica Dobrogea SRL. 
În şedinţa din data de 08.02.2013 în dosarul nr. 10870/2/2011 având ca obiect anulare act administrativ, instanţa: 
- a respins excepţiile lipsei de interes şi a lipsei de obiect a acţiunii invocate de pârâta CNTEE Transelectrica SA,  
- a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ANRE,  
- a anulat adresa nr. 37650/16.12.2011 emisă de pârâta CNTEE Transelectrica SA,  
- a constatat refuzul ANRE de a soluţiona în termenul legal cererea înregistrată la sediul acesteia sub nr. 
54068/21.12.2011,  
- a constatat refuzul nejustificat al pârâtei CNTEE Transelectrica SA de a soluţiona cererea reclamantei de 
încheiere a procesului verbal de confirmare a îndeplinirii "condiţiilor suspensive" conform art. 5.3 din Contractul de 
racordare, reţinând culpa exclusivă a pârâtei CNTEE Transelectrica SA, 
- a constatat îndeplinite în termenul contractual condiţiile suspensive prev. de art. 5.1 din Contractul de racordare, 
obligând pârâta CNTEE Transelectrica SA la executarea contractului de racordare nr. C63/18.02.2011 
- a admis cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenienta SC Rokura SRL, 
- a respins cererile de intervenţie accesorii formulate de intervenienţii SC Eolica Dobrogea (SCHWEIZ) AG şi 
Iberdrola Renovables Energia SA ca nefondate.  
Compania va declara recurs după primirea sentinţei. 
 
Detalii de contact: relatii.investitori@transelectrica.ro 
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