
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Raport curent conform prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și Codului BVB 
Data raportului: 16 mai 2013 
Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist 
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 actelor juridice1) cu 
valoare cumulată mai mare de 50.000 de euro, încheiate cu societăți în care Statul Român își exercită controlul direct sau indirect, 
valabile în 2013, astfel: 
 

1. Contracte de achiziție pentru Servicii Tehnologice de Sistem (STS)  
Transelectrica, în calitate de beneficiar, a încheiat următoarele contracte în anul 2013:  
- Romgaz SA – C49/22.02.2013 – valoare contract: 2.245.300,00 lei; 
- Electrocentrale Grup SA – C50/22.02.2013 – valoare contract: 986.027,00 lei; 
Valorile contractelor sunt valori estimate la 30.06.2013, valorile realizate vor face obiectul unui raport ulterior. 
 
2. Contracte de transport al energiei electrice (TR) 
Transelectrica, în calitate de executant, a încheiat în anul 2013 următorul contract:  
- Romgaz SA – C57/22.02.2013 – valoare contract: 22.880.569,28 lei. 
Valoarea contractului este valoarea estimată la 31.12.2013, valoarea realizată va face obiectul unui raport ulterior. 

 
3. Convenții de Participare la Echilibrarea Sistemului pe Piața de Echilibrare (PRE) 
Transelectrica, în calitate de executant, a încheiat în 2013 următoarele convenţii: 
- Romgaz SA – C61/27.02.2013 – facturi primite: 0,00 lei, facturi emise: 0,00 lei 
- Electrocentrale Grup SA – C70/28.02.2013 – facturi primite: 0,00 lei, facturi emise: 0,00 lei 
Transelectrica are în derulare următoarele convenții2): 
- CE Oltenia – C214/29.06.2012 – facturi primite: 1.364.926,18 lei, facturi emise: 6.861.610,98 lei 
- CE Hunedoara – C428/26.11.2012 – facturi primite: 205.962,06 lei, facturi emise: 4.828.832.55 lei  
Valorile convenţiilor3) PRE pentru CE Oltenia şi CE Hunedoara reprezintă valorile realizate pe lunile ianuarie şi februarie 
2013.  
 
4. Convenții de Participare la Echilibrarea Sistemului pe Piața de Echilibrare (PPE) 
Transelectrica, în calitate de executant, a încheiat în 2013 următoarele convenţii: 
- Romgaz SA – C64/27.02.2013 – facturi primite: 0,00 lei, facturi emise: 0,00 lei 
- Electrocentrale Grup SA – C62/27.02.2013 – facturi primite: 0,00 lei, facturi emise: 0,00 lei 
Transelectrica are în derulare următoarele convenții2): 
- CE Oltenia – C215/29.06.2012 – facturi primite: 25.505.300,17 lei, facturi emise: 7.647.918,36 lei 
- CE Hunedoara – C426/26.11.2012 – facturi primite: 3.215.532,08 lei, facturi emise: 5.069.746,70 lei  
Valorile convenţiilor3) PRE pentru CE Oltenia şi CE Hunedoara reprezintă valorile realizate pe lunile ianuarie şi februarie 
2013.  
 

Note:1)  Actele juridice enumerate în prezentul raport sunt reglementate prin Ordine ANRE iar informațiile care descriu tranzacțiile (natura 
actului, descrierea obiectului acestuia, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată),  conform anexei 29 din 
Regulamentul 1/2006 al CNVM, sunt similare celor diseminate prin Raport curent în data de 23.01.2013. 
          2) Convențiile de Participare la Echilibrarea Sistemului au o valabilitate nelimitată, până în momentul retragerii licențelor PRE/PPE. 
                3) Conform clauzelor contractuale, în cazul convenţiei PPE/PRE facturarea obligaţiilor de plată se finalizează în prima zi din a  III-a 
lună calendaristică care urmează fiecărei luni de livrare.  
 
Detalii de contact: relatii.investitori@transelectrica.ro             
  
Membru Directorat 
 
Constantin VĂDUVA 
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