
Nr. 12368/07.04.2014 valabilitate a contractului existent si majorarea valorii acestuia cu suma de 
Raport curent conform prevederilor Regulamentului CNVM 7.426.620 lei (fãrã TVA). Valoarea actului adiþional include acelaºi tarif 
nr. 1/2006 ºi Codului BVB lunar pentru activitãþile de service ºi o suma de 150.000 lei alocatã 

asistenþei tehnice oferitã de Teletrans pentru punerea în funcþiune a unor Data raportului: 07 aprilie 2014
obiective de investiþii ale Transelectrica în perioada de valabilitate a actului Denumirea entitãþii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA,
adiþional.Societate Administratã în Sistem Dualist

Sediul social: Bucureºti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Prelungirea termenului contractului este necesarã pentru finalizarea Punct de lucru: Bucureºti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

analizelor desfãsurate de Companie, inclusiv cu consultanþã externã de Numãr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
specialitate, cu privire la tipurile de servicii care urmeazã a fi contractate in Codul unic de înregistrare: 13328043
viitor de la Teletrans si pentru determinarea valorii corecte, prin raportare la Numãr de ordine în Registrul Comerþului: J40/8060/2000
preþuri de piaþã, pentru serviciile prestate. Capital social subscris ºi vãrsat: 733.031.420 RON

Piaþa reglementatã pe care se tranzacþioneazã valorile mobiliare emise: 
Transelectrica este preocupatã, în perioada actualã, atât de asigurarea Bursa de Valori Bucureºti

condiþiilor optime de dezvoltare a activitãþii ºi valorii afacerii filialelor sale, 
cât ºi de optimizarea costurilor sale operaþionale (service, reparaþii, Eveniment important de raportat: Raportare act juridic 
mentenanþã), având în vedere necesitãþile propriului program de investiþii ºi conform art. 225 din Legea 297/2004
fãrã a pune o presiune nejustificatã asupra tarifelor practicate de Companie 

Compania Naþionalã de Transport al Energiei Electrice pentru serviciile de transport ºi sistem.
“Transelectrica” SA informeazã acþionarii ºi investitorii asupra semnãrii, în 
data de 31.03.2014, a actului adiþional nr. 9 la contractul nr. C – ªtefan-Doru BUCÃTARU 
243/30.07.2010 “Prestãri servicii de informaticã ºi telecomunicaþii pentru 
CNTEE Transelectrica SA” cu filiala TELETRANS SA în calitate de prestator. Director General Executiv 

Obiectul actului adiþional îl reprezintã prelungirea cu 3 luni a duratei de Preºedinte al Directoratului
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