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Eveniment de important de raportat – Moody’s reconfirmă Companiei ratingul Ba1, cu perspectivă 

pozitivă 

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrica ”Transelectrica” SA a obținut, pentru al treilea 

an consecutiv, ratingul Ba1 (Corporate Family Rating) cu perspectivă pozitivă, din partea Agenției 

Internațională de Rating Moody's Investors Service.  

Ratingul Ba1 cu perspectivă pozitivă reflectă un profil de risc de afaceri scăzut al CNTEE ”Transelectrica” SA, 

având în vedere importanța strategică a Companiei de monopol natural, în contextul unei îmbunătățiri 

continue a cadrului de reglementare.  

În plus, ratingul Companiei, la nivel individual (Baseline Credit Assessments) a cunoscut o îmbunătățire, 

urcând de la Ba2 la Ba1. Ratingul individual reprezintă capacitatea intrinsecă a unei companii de a face față 

obligațiilor financiare fără suportul guvernamental. 

 

Reconfirmarea ratingului cu perspectivă pozitivă este o validare a credibilității Companiei în relația cu 

investitorii. Transelectrica dorește să mențină și să consolideze această credibilitate prin seriozitate și 

profesionalism și prin consecvență în implementarea planurilor investiționale.  

 

Obținerea ratingului Ba1 cu perspectivă pozitivă consolidează o poziție favorabilă cu privire la capacitatea 

Companiei de a-și onora obligațiile financiare prezente și viitoare, arătând că Transelectrica are un profil 

financiar solid, cu un nivel redus de îndatorare și valori financiare puternice, stabile și predictibile, în contextul 

unui parcurs caracterizat prin aplicarea continuă și consecventă a principiilor-cheie ale cadrului de 

reglementare. De asemenea, se așteaptă menținerea profilului financiar puternic al Companiei prin 

implementarea planurilor de investiții.  

 

Comunicatul integral al Agenției Internaționale de Rating Moody's Investors Service poate fi citit la 

adresa www.moodys.com.  
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https://www.moodys.com/research/Moodys-announces-completion-of-a-periodic-review-of-ratings-of--PR_416582.

