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Eveniment important de raportat: numire membru Directorat
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” SA informează acţionarii şi investitorii
că, în conformitate cu atribuțiile sale potrivit prevederilor statutare și legale, ca urmare a finalizării procesului
de selecție pentru ocuparea postului vacant din Directorat, desfășurat conform OUG nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de
Supraveghere, prin Decizia nr. 88/27 iulie 2015, a numit în funcţia de membru al Directoratului pe domnul
Cătălin Lucian CHIMIREL.
Mandatul se acordă pentru perioada rămasă din durata de valabilitate a mandatului predecesorului său,
respectiv până la data de 16 septembrie 2017.
Numirea domnului Cătălin Lucian CHIMIREL a devenit efectivă începând cu data semnării declarației de
acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica” SA, respectiv 29 iulie 2015. Cu aceeași dată încetează calitatea de membru al Consiliului
de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA, funcție deținută de domnul Cătălin Lucian CHIMIREL din
data de 21 iulie 2014.
Domnul Cătălin Lucian CHIMIREL este licențiat al Institutului Politehnic Bucuresti – Facultatea de
Energetică, promoția 1986. În cei peste 28 de ani de experiență profesională, domnul Cătălin Lucian
CHIMIREL a deținut numeroase funcții în sectorul energetic, atât în zona de operare sistem cât și în zona de
proiectare – consultanță și dezvoltare – investiții, dovedind seriozitate și profesionalism. Ȋn prezent, domnul
Cătălin Lucian CHIMIREL este și Consultant Independent în domeniul Energiei Electrice (Consultanță și
proiectare) și Auditor Energetic pentru clădiri.
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