
 

 

 

 

 

 

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, art. 144 lit. B din Regulamentul ASF nr. 5/2018  
Data raportului: 17 iulie 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 

intrării în vigoare în data de 27.06.2019 a Actului adițional nr. 5 la contractul nr. C256/01.07.2014  “Servicii de 

mentenanță și operare a sistemelor de telecomunicații, informatică de proces și tehnologia informației”, încheiat cu 

filiala Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețelele Electrice de Transport 

‘‘TELETRANS‘‘ S.A. în calitate de prestator.  

 

Modificările survenite ca urmare a încheierii Actului adițional sunt următoarele: 

data încheierii şi natura actului Actul adițional nr. 5 la C 256/2014  intrat în vigoare în 27.06.2019 

descrierea obiectului actului aditional Prelungirea contractului C256/2014 cu 6 luni până la data de 

31.12.2019. Fondurile necesare în cuantum de 22.528,80 euro fără TVA 

(3.754,80 euro * 6 luni)  echivalent a aproximativ 120.000 lei fără TVA, la 

un curs estimat de 1euro= 4,9 lei, se pot asigura fără majorarea valorii 

contractului, prin redistribuirea economiilor realizate  la capitolul 

Comenzi pe producție, evidențiate mai jos: 

- 120.000 lei economii înregistrate la capitolul Servicii pe bază de 

comandă - comenzi pe producție în semestrul I 2017.  

garanţiile constituite "Prestatorul are obligația de a reconstitui garanția de bună execuție a 

contractului reprezentând 5% din valoarea prezentului act adițional 

pentru perioada de prelungire de la 01.07 – 31.12.2019, fără TVA, 

respectiv suma de 6.000 de lei într-un cont deschis la dispoziția 

autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 

organului fiscal competent." 

Restituirea Garanției de bună execuție se va face: 

-  pentru primii 2 (doi) ani contractuali, restituirea se face anual, în cel 

mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor 

asumate prin contract pentru anul respectiv, dacă achizitorul nu a ridicat 

până la acea dată pretenții asupra ei. Suma care se va restitui va 

reprezenta garanția constituită prin alimentarea contului prin rețineri 

succesive, pentru anul de contract finalizat;  
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- pentru următorii 2 (doi) ani contractuali, restituirea se va face în termen 

de 14 zile de la emiterea de către Prestator a ultimei facturi aferentă 

serviciilor prestate în aceasta perioada contractuală; 

- pentru suma constituită drept garanție de bună execuție pentru 

perioada 01.07-31.12.2018, aceasta va fi restituită în termen de 14 zile 

de la data îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin 

contract, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra 

garanției. 

- pentru suma constituită drept garanție de bună execuție pentru 

perioada 01.01-30.06.2019, aceasta va fi restituită în termen de 14 zile 

de la data îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin 

contract, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra 

garanției; 

- pentru suma constituită drept garanție de bună execuție pentru 

perioada 01.07-31.12.2019, aceasta va fi restituită în termen de 14 zile 

de la data îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin 

contract, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra 

garanției.” 

penalităţile stipulate nu au suferit modificări față de contractul inițial 

creanțe reciproce - - 

termene de plată nu au suferit modificări față de contractul inițial 
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Alina – Elena TEODORU 

Director General Executiv 
Preşedinte Directorat 
 

Membru Directorat 

 


