
 

 

 

 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi 

Data comunicatului: 28 august 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 publicul investitor 

asupra faptului că în data de 27 august 2019 ANRE a emis procesul verbal de constatare și sancționare nr. 

74109 prin care a stabilit sancționarea Companiei, în conformitate cu art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. c) din Legea 

energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, pentru nerespectarea de către operatorul de transport și 

de sistem a obligațiilor prevăzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, pentru un număr de șapte 

contravenții cu amendă în cuantum total de 2.400.000 lei, Compania având posibilitatea să achite în termen 

de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii totale prevăzute de 

actul normativ, în cuantum de 70.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 94 din Legea Energiei electrice 

și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 28 

alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Compania va analiza motivația prezentată în cadrul respectivului proces-verbal în vederea exercitării 

dreptului de a contesta în instanță eventualele neregularități existente în cadrul acestuia. 
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