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Către:    Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) 

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) 

   Bursa de Valori Londra (LSE)  

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind piața de capital din România, Legii nr. 297/2004 

privind piața de capital din România, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM şi Codului Bursei de 

Valori Bucureşti 

Data Raportului: 27 aprilie 2018 

Denumirea entității emitente: Societatea Energetică Electrica S.A. (Electrica) 

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucureşti, România 

Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 

Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 

Capital social subscris și vărsat: 3.459.399.290 RON  

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) 

şi Bursa de Valori Londra (LSE)  

 

Evenimente importante de raportat: Actele juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din 

Legea nr. 24/ 2017 încheiate de Societatea Energetică Electrica S.A. (Electrica) în semestrul I al anului 

2018 – prestări servicii către filialele de distribuție 

Electrica informează acţionarii şi investitorii asupra încheierii în data de 27 aprilie 2018 a trei acte juridice 

fiecare cu o valoare mai mare de 50.000 euro, cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice „Muntenia 

Nord” SA (SDMN), Societatea de Distribuție a Energiei Electrice „Transilvania Nord” SA (SDTN) și 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice „Transilvania Sud” SA (SDTS), entități afiliate, în care 

Electrica este acţionar majoritar. 

Detalii privind contractele încheiate de Electrica, în calitate de prestator, cu SDMN, SDTN și SDTS, în 

calitate de beneficiari, conţinând informaţii cu privire la data încheierii, natura actului, descrierea obiectului 

acestuia, valoarea totală a actului juridic, data expirării, creanţele reciproce, garanţiile constituite, 

penalităţile stipulate, termenele şi modalităţile de plată sunt prezentate în Anexa 1. 

Raportul de constatări efective privind tranzacţiile raportate de Electrica conform art. 82 din Legea nr. 

24/2017, care va fi întocmit de un auditor financiar, va fi publicat în maxim 30 de zile de la sfârşitul 

perioadei de raportare, conform prevederilor art. 113 lit G alin (6) din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM.   

 

Director General 

Dan Cătălin Stancu   
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Anexa 1: Detaliile actelor juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 încheiate de Electrica în semestrul I 2018 

Prestator: Societatea Energetică Electrica S.A.    

Beneficiari: Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Muntenia Nord” SA, Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Nord” SA, Societatea 

de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Sud” SA 

 

Societatea 
Tip si Nr. 

Contract 

Obiect 

contract 

Valoare 

(mii 

RON) 

Data 

încheierii 

Dată 

expirare 

Creanțe 

reciproce 

Garanţii 

constituite 

(mii RON) 

Penalităţi stipulate 

Termene şi 

modalităţi 

de plată 

Societatea de 

Distributie a 

Energiei 

Electrice 

„Muntenia 

Nord” SA 

Contract de 

servicii nr. 

153/27.04.2018  

Prestare 

servicii in 

cadrul 

sistemului 

AMR 

 

5.496 
1 aprilie 

2018 
30 sept 2018 0 55 

Beneficiar: orice neplata a sumei datorate 

prestatorului va fi supus unei penalitati de 0,005% 

pentru fiecare zi de intarziere ce depaseste cu 30 

de zile data cand factura respectiva a devenit 

scadenta. 

45 de zile de 

la data 

comunicarii 

facturii 

Societatea de 

Distributie a 

Energiei 

Electrice 

„Transilvania 

Nord” SA 

Contract de 

servicii nr. 

155/27.04.2018 

Prestare 

servicii in 

cadrul 

sistemului 

AMR 

8.943 
27 aprilie 

2018 

27 aprilie 

2019 
0 89 

Prestator: In cazul in care, din vina sa exclusiva, 

prestatorul nu reuseste sa isi execute obligatiile 

asumate prin contract, atunci beneficiarul are 

dreptul de a factura ca penalitati suma echivalenta 

cu 0,03% pe zi de intarziere din valoarea 

prestatiilor neefectuate sau efectuate cu intarziere, 

pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

Beneficiar: in cazul in care beneficiarul nu 

onoreaza facturile in 30 de la zile de la termenul 

stabilit la art. 9.1, prestatorul are dreptul de a 

solicita beneficiarului, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu 0,03% pe zi de intarziere din  plata 

neefectuata, pana la data platii (exclusiv). 

45 de zile de 

la data 

inregistrarii 

facturii la 

sediul 

beneficiarului 

Societatea de 

Distributie a 

Energiei 

Electrice 

„Transilvania 

Sud” SA 

 

Contract de 

servicii nr. 

154/27.04.2018 

Prestare 

servicii in 

cadrul 

sistemului 

AMR 

7.354 
1 aprilie 

2018 

31 decembrie 

2018 
0 74 

Prestator: In cazul in care, din vina sa exclusiva, 

prestatorul nu reuseste sa isi execute obligatiile 

asumate prin contract, atunci beneficiarul are 

dreptul de a factura ca penalitati suma echivalenta 

cu 0,03% pe zi de intarziere din valoarea 

prestatiilor neefectuate sau efectuate cu intarziere, 

pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

Beneficiar: in cazul in care beneficiarul nu 

onoreaza facturile in 30 de la zile de la termenul 

stabilit la art. 9.1, prestatorul are dreptul de a 

solicita beneficiarului, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu 0,03% pe zi de intarziere din  plata 

neefectuata, pana la data platii (exclusiv). 

60 de zile de 

la data 

inregistrarii 

facturii la 

sediul 

entitatii 

contractante 

 


