
 

 

 

 

 

 

 

Către:  Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi 

 

Raport curent conform prevederilor art. 108 din Legea nr. 24/2017 
Data raportului curent: 10 septembrie 2021 

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: Addendum privind raportările aferente tranzacțiilor cu afiliații 

 

 

În completarea rapoartelor curente diseminate prin intermediul instituțiilor pieței de capital în 

data de 23 august și 01 septembrie 2021, prin care Transelectrica a informat publicul 

interesat cu privire la încheierea unei tranzacții semnificative cu filiala sa, Societatea pentru 

Servicii de Mentenanță a rețelei Electrice de Transport ”SMART” S.A., respectiv contractul 

C266/2021, coroborat cu prevederile alin. (13) art. 108 din in L-24/2017, forma republicată, 

publicăm în cele ce urmează informațiile/datele aferente contractului C 64/2021. 

 

Natura relaţiei cu partea afiliată Filială, controlată de către Companie cu o cotă de 

deținere de 100% din capitalul social 

Denumirea părții afiliate  Societatea pentru Servicii de Mentenanță a rețelei 

Electrice de Transport ”SMART” S.A 

Data și natura tranzacției 15.03.2021. Contract sectorial de execuție lucrări, 

încheiat în baza Legii 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;  

Obiectul contractului: executarea și finalizarea lucrării „Montare Bobină de 

Compensare în stația 400 kV Sibiu Sud (execuție)” 

Valoare tranzacției: 1.247.532,97 Lei, fără TVA 

Datoriile reciproce: Nu sunt prevăzute datorii reciproce 

Garanţiile constituite Garanție de bună execuție a contractului constituită de 



 

 

executant în valoare de 124.753,30 lei, reprezentând 

10% din valoarea fără TVA a contractului;  

Executantul garantează produsele/materialele, serviciile 

prestate și lucrările executate pentru o perioada de 60 

luni, începând cu data emiterii Procesului verbal de 

Recepție a Punerii în Funcțiune (fără obiecțiuni) pentru 

întreaga lucrare. 

Termene și modalitățile de plată: Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către 
executant, respectiv subcontractant, în termen de 30 de 
zile de la înregistrarea facturii la achizitor. Factura va fi 
depusă la achizitor, după verificarea și acceptarea 
situației de plată de către acesta. Partea/părțile efectuate 
de subcontractant vor fi evidențiate distinct în facturile 
emise de către Executant. Contravaloarea facturilor se 
va plăti prin transfer bancar la banca şi în contul 
executantului, respectiv subcontractantului, sau prin alte 
forme de plată prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Alte informaţii esenţiale necesare 

pentru determinarea efectelor 

tranzacţiei respective asupra 

situaţiei financiare a TEL, 

respectiv pentru a se putea 

evalua corectitudinea economică 

a tranzacţiei din perspectiva TEL 

şi a acţionarilor care nu sunt 

parte afiliată, inclusiv a 

acţionarilor minoritari. 

Procedura de atribuire derulată: licitație deschisă, 

desfășurată în conformitate cu reglementările Legii 

99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

 

 

Bogdan TONCESCU 

 

 Ionuț-Bogdan GRECIA 

Director General Executiv 

Preşedinte Directorat 

 

 

 Membru Directorat 

 

 

 

 


