
 

 

 

 

DREPT LA REPLICĂ 

 

Ca urmare a apariției articolului ”Drujbele de la Transelectrica” în publicația online 

www.stiripesurse.ro, pentru o bună și corectă informare a opiniei publice, transmitem 

următoarele precizări:  

  

- Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA are 

obligația legală, care derivă atât din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 

123/2012, cât și din Licența 161, pentru prestarea serviciului de transport al energiei 

electrice, pentru prestarea serviciilor de sistem și pentru administrarea pieței de 

echilibrare, de a realiza mentenanța permanentă a rețelei și a instalațiilor electrice 

gestionate, în vederea asigurării funcționării în condiții de siguranță a Sistemului 

Electroenergetic Național. Întreținerea permanentă a culoarelor liniilor electrice 

aeriene, prin defrișarea vegetației, face parte din activitatea de mentenanță; 

- Pasivitatea manifestată în actul managerial anterior al CNTEE Transelectrica SA și al 

SMART SA, în ceea ce privește asigurarea mentenanței, a condus la situații la limita 

pericolului de a fi afectată siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic 

Național;  

- În ultimele patru luni, conducerea CNTEE Transelectrica SA, după a o analiză 

serioasă a situației, a întreprins demersuri susținute menite să impulsioneze 

mentenanța sistemului și să accelereze investițiile,  fără a avea un răspuns adecvat și 

așteptat, în bazele contractuale și legale, din partea filialei care asigură serviciile de 

mentenanță; 

- Nu întâmplător, acest articol apare pe fondul schimbării conducerii SMART SA, care 

din cauza tratării cu superficialitate a actului managerial și a abordării neserioase a 

mentenanței rețelei de transport al energiei electrice a reușit să aducă societatea 

SMART SA la limita insolvenței; 

- CNTEE Transelectrica SA a întreprins demersuri susținute în ultimele luni pentru a 

capacita filiala SMART la un potențial sporit, în condițiile în care în primul semestru al 

anului 2018 au fost înregistrate 130 de evenimente în SEN cauzate de vegetație; 
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- Prin urmare, incapacitatea profesională, operațională, tehnică și de asumare a 

managementului SMART SA a condus societatea în situația de a pune în pericol 

funcționarea Sistemului Electroenergetic Național în condiții de siguranță; 

- În ceea ce privește societățile enumerate în articol (SC Keyron Electric Company 

SRL, Electroprecizia AG SRL, SC Energotech SRL), menționăm că procedurile de 

achiziție pentru aceste servicii sunt responsabilitatea SMART SA; 

- Precizăm că statutul de filială a CNTEE Transelectrica SA presupune organe 

conducere proprii și responsabilitate în ceea ce privește contractele de achiziții 

publice și îndeplinirea obligațiilor contractuale care decurg din acestea; 

- Considerăm afirmațiile făcute prin intermediul articolului menționat de rea-credință și 

nefondate, menite să exercite presiuni asupra unei companii strategice, de interes 

național, cum este Compania Națională de Transport al Energiei Electrice 

Transelectrica SA.  
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