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Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA S.A., 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: Ocupare posturi vacante din Directorat  
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informează acţionarii şi investitorii că, în conformitate cu 
atribuțiile sale potrivit prevederilor statutare și legale, ca urmare a finalizării procesului de selecție pentru ocuparea posturilor vacante 
din Directorat, desfășurat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și 
completările ulterioare, Consiliul de Supraveghere a decis în ședința din data de 08 mai 2014, prin Decizia nr. 15619/08.05.2014, 
numirea în funcţia de membru al Directoratului, începând cu data de 08 mai 2014, a următoarelor persoane:  

● domnul Octavian LOHAN – membru;  
● domnul Gheorghe Cristian VISAN – membru.  

 
Mandatul se acordă noilor membri ai Directoratului pentru perioada rămasă din durata de valabilitate a mandatelor predecesorilor 
acestora.  
Octavian LOHAN are o experiență profesională în domeniul tehnic de peste 40 de ani, din care în ultimii 15 ani în diferite funcții de 
conducere operativă, printre care semnificativă fiind cea de director al Dispecerului Energetic Național. Se remarcă printr-o vastă 
activitate pe plan național în sistemul electroenergetic național (SEN) al României și deopotrivă în colaborarea cu operatorii de 
transport și de sistem din țările europene cu care SEN al României funcționează interconectat pentru dezvoltarea pieței unice 
europene de energie electrică.  
Gheorghe Cristian VIȘAN are experiență profesională în sectorul energetic de peste 24 de ani, iar în domeniul transportului de 
electricitate, dobândită în special în cadrul Companiei și precursoarelor acesteia, de peste 15 ani dedicați efectiv derulării proiectelor 
de investiții și pieței de energie, ocupând diferite funcții de conducere.  
 
Ștefan-Doru BUCĂTARU  
Director General Executiv  
Președinte al Directoratului 
 


