
 

                                                                                                                                                                                                                                         

Raport curent conform prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004 

Data raportului: 26 februarie 2016 

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 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 de raportat  

 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acționarii și investitorii asupra semnării 

unui contract cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu filiala SMART SA. 

 

Contract: Nr. 3 / 24.02.2016. 

Părți:   CNTEE Transelectrica SA – Sucursala de Transport Sibiu,  în calitate de achizitor. 

SC SMART SA – în calitate de executant. 

Obiectul contractului: Execuție lucrări pentru racord 110 kV Codlea – CET și Bartolomeu – Harman, în stația 400/110 kV 

Brașov, conform documentației de proiectare. 

Valoarea totală: 344.000,00 lei fără TVA, inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute. 

Garanții:  Garanţie de bună execuţie a contractului în sumă de 31.272,73 lei, constituită prin rețineri succesive 

din sumele datorate de achizitor pentru facturi parțiale.  

Penalități:  În cazul în care Executantul nu îşi îndeplinește obligaţiile asumate prin contract, Achizitorul va 

calcula iar Executantul va plăti o dobândă penalizatoare, corespunzătoare ca procent dobânzii 

datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, valabilă la data calculării 

dobânzii penalizatoare, aplicată asupra prețului contractului, pentru fiecare zi de întârziere, începând 

cu ziua următoare datei scadenței obligației până în ziua îndeplinirii obligației (inclusiv). Valoarea 

totală a penalităților nu poate depăși prețul contractului. 

În cazul în care Achizitorul nu achită facturile remise de Executant la termenele convenite prin 

contract, Achizitorul datorează Executantului, în afara sumei datorate o dobândă penalizatoare la 

această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor 

către bugetul de stat, valabilă la data calculării dobânzii penalizatoare, pentru fiecare zi de întârziere, 

începând cu ziua următoare datei scadenței până în ziua plății (inclusiv). Valoarea totală a 

penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate. 

Creanţe reciproce: Nu există. 

Termene de plată: 30 de zile de la data înregistrării facturii fiscale la Achizitor în condiţiile respectării clauzelor 

contractuale. 

 

 

Ion-Toni TEAU 

 

Director General Executiv 

Preşedinte Directorat 

 

 

 


