
 

 

 

 

 

 

Către:  Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia 
Emitenţi 

Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 
Data raportului: 10 Ianuarie 2019 
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 
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 
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: C 5 / 07.01.2019, înregistrat cu nr. 1029 / 09.01.2019; 

Părți: CNTEE Transelectrica SA,  în calitate de Achizitor; 
SC SMART SA, în calitate de Executant; 

Obiectul contractului: ,,Montare trafo T3-400/110kV, 250 MVA în stația 400/110 kV Sibiu Sud-
Echipament primar Trafo 250 MVA+Celule 400/110kV aferente”; 

Valoare contract: 13.139.510,65 lei fără TVA; 

Garanții: Cuantumul garanţiei de bună execuţie a Contractului reprezintă 10% din preţul 
fără TVA al Contractului, respectiv 1.313.951,06 lei; 
Garanţia de bună execuţie a Contractului se constituie sub formă de scrisoare de 
garanţie irevocabila eliberată de o bancă/societate de asigurări; 

Penalități: Pentru nerealizarea din culpa exclusivă a Executantului/ 

Subcontractorilor/Furnizorilor a activităților în conformitate cu termenele aferente 

etapelor din graficul de execuţie al lucrării, Executantul datorează Achizitorului 

penalități de întârziere în procent de 0,1% aplicat asupra valorii activităților 

aferente etapei principale respective, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua următoare datei scadenței obligației până în ziua îndeplinirii obligaţiei 

(inclusiv). Valoarea penalităţilor nu va depăşi valoarea cumulată a activităților 

aferente etapei principale respective.  

Plata penalităţilor se va efectua în baza unei facturi emise de către Achizitor. 
Executantul va achita factura în maxim 30 de zile de la data primirii acesteia; 

Pentru neonorarea facturilor emise de catre Executant, la termenele convenite 
prin Contract, Achizitorul datorează Executantului penalităţi de întârziere în 
cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către 
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bugetul de stat aplicat asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întarziere, 
începand cu ziua urmatoare datei scadenţei obligaţiei pana în ziua îndeplinirii 
acesteia (inclusiv). 

Creanţe reciproce: Executantul poate cesiona către terţi,  în condiţiile legii, doar drepturile de creanţă 
născute din Contract, obligațiile corelative rămânând în sarcina Executantului, 
astfel cum au fost stipulate și asumate inițial; 

La încetarea anticipată a contractului, părţile pot agrea ca Executantul să 
cesioneze Achizitorului unul sau mai multe dintre contractele încheiate de 
Executant cu subcontractanţii/furnizorii acestuia. Prezentul aliniat reprezintă 
clauza de revizuire în sensul art. 236 alin. (1) din Legea nr. 99/2016; 

Termene de plată: În termen de 30 zile de la data înregistrării facturii fiscale la Achizitor, în condițiile 
respectării clauzelor contractuale. 

 

 

 

 

 

Marius – Dănuț CARAȘOL 
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Director General Executiv 
Preşedinte Directorat 
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