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Eveniment important de raportat: Ocupare posturi vacante din Directorat

Compania Naþionalã de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA informeazã acþionarii ºi investitorii cã, în conformitate cu atribuþiile sale potrivit
prevederilor statutare si legale, ca urmare a finalizãrii procesului de selecþie pentru ocuparea posturilor vacante din Directorat, desfãºurat conform OUG nr.
109/2011 privind guvernanþa corporativã a întreprinderilor publice cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Consiliul de Supraveghere a decis în ºedinþa din
data de 08 mai 2014, prin Decizia nr. 15619/08.05.2014, numirea în funcþia de membru al Directoratului, începând cu data de 08 mai 2014, a urmãtoarelor
persoane:

l domnul Octavian LOHAN - membru;
l domnul Gheorghe Cristian VISAN - membru. 

Mandatul se acordã noilor membri ai Directoratului pentru perioada ramasã din durata de valabilitate a mandatelor predecesorilor acestora.
Octavian LOHAN are o experienþã profesionalã în domeniul tehnic de peste 40 de ani, din care în ultimii 15 ani în diferite funcþii de conducere operativã, printre 
care semnificativã fiind cea de director al Dispecerului Energetic Naþional. Se remarcã printr-o vastã activitate pe plan naþional în sistemul electroenergetic
naþional (SEN) al Romaniei ºi deopotrivã în colaborarea cu operatorii de transport ºi de sistem din þãrile europene cu care SEN al României funcþioneazã
interconectat pentru dezvoltarea pieþei unice europene de energie electricã.
Gheorghe Cristian VIªAN are experienþã profesionalã în sectorul energetic de peste 24 de ani, iar în domeniul transportului de electricitate, dobânditã în
special în cadrul Companiei ºi precursoarelor acesteia, de peste 15 ani dedicaþi efectiv derulãrii proiectelor de investiþii ºi pieþei de energie, ocupând diferite
funcþii de conducere.
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