Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și Codului BVB
Data raportului: 29 noiembrie 2016
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: 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 important de raportat: numire membru Directorat
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” SA informează acţionarii şi investitorii
că, în baza unui proces de selecţie în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Supraveghere, în
ședința din 23 noiembrie 2016, a numit în funcţia de membru al Directoratului pe domnul Mircea –Toma
MODRAN.
Domnul Mircea-Toma MODRAN a semnat declarația de acceptare a mandatului de membru al
Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA în data de 29
noiembrie 2016, numirea acestuia devenind efectivă începând cu data de 01 decembrie 2016, conform
declarației de acceptare a mandatului.
Mandatul se acordă pentru perioada rămasă din durata de valabilitate a mandatului predecesorului său,
respectiv până la data de 16 septembrie 2017.
Domnul Mircea-Toma MODRAN este licențiat al Facultății de Electrotehnică din cadrul Universităţii din
Craiova și intră în echipa Transelectrica cu o experiență managerială de peste 29 de ani în domenii precum:
IT, strategii de afaceri, restructurare și eficientizare, continuitatea afacerilor și gestionarea riscurilor,
dezvoltarea și operarea sistemelor de business, anterior prestând servicii din poziția de Director Unitate de
afaceri Logistică Gaze / Manager Program - Continuitatea Afacerilor pentru compania OMV – Petrom SA.
De asemenea, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SC Romaero SA, domnul MirceaToma MODRAN coordonează programul de restructurare și eficientizare al acestei companii.
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