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Către:    Bursa de Valori Bucureşti (BVB) 

Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) 

Bursa de Valori Londra (LSE) 

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă, Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi Codului Bursei de Valori Bucureşti 

Data Raportului: 23 octombrie 2018 

Denumirea entității emitente: Societatea Energetică Electrica S.A. 

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: 

Cerere de anulare in tot a Ordinului Presedintelui ANRE nr. 168/2018 privind stabilirea ratei 

reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei 

electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019 si cerere 

de anulare partiala a Ordinului Presedintelui ANRE nr. 169/2018 privind aprobarea Metodologiei de 

stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 

Electrica informează că în data de 19 octombrie 2018, impreuna cu filialele de distributie din grup au 

formulat plangere prealabila catre ANRE in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, avand 

ca obiect cererea de revocare in tot a Ordinului Presedintelui ANRE nr. 168/2018 privind stabilirea ratei 

reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice 

prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019 si de emitere a unui 

ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității, cu respectarea procedurii de consultare şi în 

conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. In paralel, Electrica impreuna cu filialele de distributie au 

depus la Curtea de Apel Bucuresti o actiune in contencios administrativ impotriva ANRE, avand ca obiect 

cererea de anulare in tot a Ordinului Presedintelui ANRE nr. 168/2018 si de emitere a unui ordin privind 

stabilirea ratei reglementate a rentabilității, cu respectarea procedurii de consultare şi în conformitate cu 

dispoziţiile legale aplicabile. 

 

Totodata, in data de 22 octombrie 2018, Electrica impreuna cu filialele de distributie din cadrul grupului au 

formulat o plangere prealabila catre ANRE, in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

avand ca obiect cererea de revocare in parte a  Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de 

distribuţie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 169/2018,  in ceea ce priveste 

art. 5 definitie BAR, art. 18 - 19, art. 26, art. 33- 34, art. 39, art. 43- 44, art. 47 -49, art. 54-57, art. 64, art. 67- 
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68, art. 93- 94, art. 103, art. 107, art. 126 alin 1, art. 129 din Metodologia aprobata prin Ordin si de emitere a 

unui nou Ordin, care sa tina cont de observatiile transmise de catre societati.  

 

In paralel, aceleasi parti au formulat la Curtea de Apel Bucuresti o actiune in contencios administrativ 

impotriva ANRE, avand ca obiect cererea de anulare in parte a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru 

serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 169/2018, in ceea 

ce priveste articolele sus mentionate si de emitere a unui nou ordin.  

 

 

 

Director General,       

Cătălin STANCU       

  

Strategie şi Guvernanţă Corporatixandra BORISLAVSCHI 


