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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: 10 iulie 2017 
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 la Oficiul Registrului Comerţului: 13328043 
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 unui act adițional cu valoare mai mare de 50.000 de euro cu Societatea pentru Servicii de 

Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA. 

Act adițional (AA): AA nr. 2 la contractul C256/2014; 

Părți: CNTEE Transelectrica SA – în calitate de achizitor; 

TELETRANS SA – în calitate de prestator; 

Obiectul contractului: Servicii de mentenanță și operare a sistemelor de telecomunicații, informatică de 

proces și tehnologia informației; 

Valoarea totală a AA: 28.164.402,02 lei fără TVA; 

Durata actului adițional: 12 luni; 

Garanții: În termen de 10 zile de la semnarea Actului adiţional, Prestatorul va suplimenta 

cuantumul garanţiei de bună execuţie a Contractului, până la concurența sumei de 

1.408.220,10 lei, reprezentând 5% din valoarea cu care a fost suplimentat preţul 

Contractului; 

Penalități (clauze 

modificate): 

În cazul în care Prestatorul nu reușește să își îndeplinească la termen obligațiile 

asumate prin Contract, Achizitorul poate solicita o penalitate în valoare egală cu 0,02 

% pe zi de întârziere din valoarea comenzii/serviciului neexecutat/executat cu 

întârziere; 

Prestatorul se obligă să despăgubească împotriva reclamațiilor și acțiunilor în justiție 

ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu 

serviciile prestate, daune interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură; 

Creanţe reciproce: Nu există; 

Termene de plată: Conform contractului inițial (Contract raportat conform art. 225 din Legea nr. 297/2004, 

în data de 01 iulie 2014). 

Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. C256/2014 care nu sunt modificate prin prevederile Actului adițional, 

rămân valabile și se aplică în continuare.  
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