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Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și Codului BVB 

Data raportului: 05 martie 2014 

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: Status investigație Comisie Europeană 

 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acţionarii şi investitorii 

asupra statusului investigației întreprinse de Comisia Europeană (CE), privind ”abuzul de poziție dominantă 

al  OPCOM SA din perioada cuprinsă între 30.06.2008 şi până cel puţin la 16.09.2013”, investigație deschisă 

în luna decembrie 2012. 

Direcţia Generală Concurenţă din cadrul Comisiei Europene a comunicat CNTEE Transelectrica SA, 

informal, decizia dată în cazul antitrust AT 39984 referitor la discriminarea de către OPCOM SA a 

comercianţilor din Uniunea Europeană care doreau să participe la Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) şi 

Piaţa Intrazilnică (PI) de energie electrică din România.  

Sancţiunea pecuniară se situează la un nivel al cărui cuantum este la limita inferioară a amenzilor aplicabile 

în astfel de situaţii. Motivarea Direcţiei Generale Concurenţă pentru implicarea CNTEE Transelectrica SA 

alături de OPCOM SA a fost că, în cazuri antitrust filiala şi societatea mamă sunt ţinute solidar la plata 

amenzilor.  

Administratorii companiei analizează exercitarea căilor de atac ce se impun, având în vedere şi faptul că 

presupusa acţiune de discriminare ar fi putut fi reţinută doar în sarcina OPCOM SA în calitatea sa de unic 

operator al celor doua pieţe de energie electrică.  
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