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Consiliul de administrație al Filialei Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport
”Smart”- SA a adus la cunoștința acționarilor societății (CNTEE Transelectrica SA și Statul Român, prin
Ministerul Economiei) deteriorarea semnificativă în ultima perioadă a situației financiare a societății, datorată
lipsei resurselor financiare pentru plata obligațiilor legale și contractuale scadente, fapt ce a condus la
acumularea unui volum total de obligații de plată cu scadența depășită de mai mult de 60 de zile în cuantum
de 4,19 milioane de lei. În aceste condiții, Consiliul de administrație al Smart SA a transmis spre aprobare
acționarilor un Program de restructurare economico-financiara a activității Smart SA, ce conține ca element
central necesitatea capitalizării Smart în cuantum de 24 de milioane de lei.
În considerarea rolului Smart SA de filială de mentenanță a rețelei electrice de transport, precum și datorită
importanței deosebite pe care o are asigurarea activităților de mentenanță a rețelei în raport cu siguranța
Sistemului Electroenergetic National, conducerea executivă a CNTEE Transelectrica SA a analizat în regim
de urgență situația societății și a dispus inițierea demersurilor legale necesare pentru adoptarea măsurilor de
soluționare a situației Smart, astfel încât să nu fie pusă în pericol continuitatea activităților de mentenanță și
să se combată starea de insolventa a Smart SA.
În baza art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, acționarii filialei Smart SA, respectiv CNTEE
Transelectrica SA și Statul Român prin Ministerul Economiei, s-au întrunit în data de 28 martie 2019 în
Adunarea generală a acționarilor, în cadrul căreia a fost aprobat în unanimitate Programul de restructurare
economico-financiară a activității Smart SA.
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