
 

 

 

 

 

 
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 curent: 16 Aprilie 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 semnării, în data de 01.04.2019, a Actului adițional nr. 1 la contractul nr. C136/28.06.2018  “Servicii 

de mentenanță în domeniul telecomunicații, tehnologia informației și informatică de proces la nivelul CNTEE 

Transelectrica SA” cu filiala TELETRANS SA în calitate de prestator.  

 
Modificările survenite ca urmare a încheierii Actului adițional sunt următoarele:  

Valoarea estimată a 

actului juridic: 

 

Majorarea valorii contractului cu 3.714.692 lei fără TVA, reprezentând 3,472%, 

suplimentare a valorii contractului de la 106.977.472 lei fără TVA la 110.692.164 lei 

fără TVA; 

Garanții: Suplimentarea cu 185.734,60 lei a garanției de bună execuție a contractului, care 
reprezintă 5% din valoarea acestuia până la concurența sumei de 5.534.608,20 lei 
prin suplimentarea cu 18.573,46 lei a valorii inițiale de 0,5% din valoarea 
contractului – de la 534.887,36 lei la 553.460,82 lei, restul de 4,5% din valoarea 
contractului urmând să fie reținută succesiv din facturile emise de Prestator, 
conform prevederilor contractuale;   
 

Penalități: Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a 
obligațiilor asumate, Partea în culpă datorează celeilalte Părți: 

 pentru nerealizarea din culpă a activităților Contractului, la termenele convenite, 
Prestatorul va plăti Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu dobânda 
datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, aplicată 
asupra valorii obligațiilor neexecutate sau executate necorespunzător ori cu 
întârziere, pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare datei 
scadenței obligației. Plata daunelor-interese se va efectua în baza unei facturi 
emise de către Achizitor, pe care Prestatorul o va achita în maxim 30 de zile de la 
data primirii acesteia; 

 în plus, în cazul neîndeplinirii obiectului Contractului, Prestatorul va plăti 
Achizitorului daune-interese a căror cuantum va fi stabilit prin raportare la valoarea 
serviciilor neexecutate; 

 pentru neplata facturilor la termenele convenite prin Contract, Achizitorul datorează 
Prestatorului dobânda penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent 
dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, 
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pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare datei scadenței obligației 
până în ziua îndeplinirii acesteia (inclusiv). Plata dobânzii penalizatoare se va 
efectua în baza unei facturi distincte emise de către Prestator, pe care Achizitorul o 
va achita în maxim 30 de zile de la data primirii acesteia; 

Creanţe reciproce: Nu există; 

Modalitățile de plată: Nu au suferit modificări față de contractul inițial. 
 

 

Notă: Contractul C-136/2018 a fost raportat către BVB și ASF în data de 02.07.2018 

 

 

 

 

Marius – Dănuț CARAȘOL 

 

               Constantin SARAGEA 

Director General Executiv 
Preşedinte Directorat 

 

 

 

 

 

               Membru Directorat 

 


