
 

                                                                                                                                                                                                                                         

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: 07 decembrie 2017 
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 
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 actelor jurid ice 
cu valoare cumulată mai mare de 50.000 de euro, încheiate cu societăți în care Statul Român își exercită controlul direct sau 
indirect, astfel:  
 
 

Contract: C 256/04.12.2017, data intrării în vigoare a contractului este 07.12.2017  

Părți: CNTEE Transelectrica SA - în calitate de cumpărător; 

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA – în calitate de vânzător; 

Obiectul contractului: Achiziţie energie electrică pentru CPT pe PCCB-NC; 

 

Valoarea estimată: 38.544.000 lei fără TVA; 

Garanții: Din partea cumpărătorului 6.864.000 lei fără TVA (contravaloarea energiei electrice contractate 
calculată pentru 65 de zile calendaristice. Nedepunerea garanției înseamnă neintrarea în vigoare 
a Contractului și conduce la obligarea cumpărătorului să plătească vânzătorului o despăgubire 
egală cu contravaloarea energiei electrice pentru 31 de zile de livrare); 
 
Din partea vânzătorului 3.854.400 lei fără TVA (10% din contravaloarea energiei electrice 
contractate. Nedepunerea garanției înseamnă neintrarea în vigoare a Contractului și conduce la 
obligarea vânzătorului de a plăti cumpărătorului o despăgubire egală cu contravaloarea energiei 
electrice pentru 31 de zile de livrare). 
 

Penalități: Nivelul dobânzilor penalizatoare corespunde ca procent dobânzii datorate pentru neplata la 
termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere;  

Creanţe reciproce: Nu există; 

Termene de plată: Vânzătorul va transmite facturile în prima zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare. 

Facturile vor fi plătite de cumpărător până la termenul scadent care este cel mai târziu în a șaptea 

zi lucrătoare de la data transmiterii facturii. 

 
 
 
Georgeta – Corina POPESCU 
 
Director General Executiv 
Președinte al Directoratului 

  

 
 
 

  

   
 


