
 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

• CNTEE Transelectrica SA a realizat în primul semestru al anului 2020 un profit 

net de 116 de milioane de lei, comparativ cu doar 30 de milioane de lei în 

aceeași perioadă a anului 2019;  

• Profitul obținut în S1 2020 din activitățile de exploatare a cunoscut o creștere 

substanţială de 267% față de S1 2019; 

• În contextul economic dificil din S1 2020, CNTEE Transelectrica SA, în calitate 

de Operator de Transport și de Sistem, a implementat un set de măsuri de 

urgenţă pentru atenuarea impactului COVID-19.  

 

București, 17 august 2020. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice 

Transelectrica SA a înregistrat în primul semestru al anului 2020 un profit net de 116 

de milioane de lei.  Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, profitul net obținut 

în S1 2020 a cunoscut o creștere importantă de 282%. Rezultatul financiar pozitiv a 

fost obținut ca urmare a asumării unor măsuri de reformare şi de reaşezare a societăţii 

în acord cu actuala conjunctură economică.  

De asemenea, CNTEE Transelectrica SA a înregistrat în S1 2020 o îmbunătăţire din punct 

de vedere al profitabilității activităţii comparativ cu S1 2019. Astfel, profitul total din activitatea 

de exploatare a înregistrat o creștere cu 108 milioane lei față de primul semestru al anului 

precedent, în principal pe fondul reducerii costurilor operaționale (inclusiv amortizare).  

Pe zona principală a activităţilor de bază (transport şi dispecerizare SEN), în S1 2020 

Compania a obţinut rezultate financiare comparative cu S1 2019, înregistrând o scădere 

nesemnificativă determinată, în principal, de scăderea cu 8% a veniturilor din transport și a 

altor venituri pe piaţa de energie şi provenită din diminuarea cantității de energie electrică 

livrată consumatorilor. Scăderea se datorează atât  impactului generat de pandemia COVID-

19, dar și reducerii tarifului mediu pentru serviciul de transport aprobat de ANRE. 

 

Contextul primului semestru al anului 2020 a fost unul dificil, însă managementul CNTEE 
Transelectrica SA, în calitate de Operator de Transport și de Sistem, a implementat un set 
de măsuri de urgenţă pentru atenuarea efectelor pandemiei COVID-19. Prin deciziile de 
management şi măsurile dispuse în prima jumatate a acestui an, Compania nu a înregistrat 
efecte negative și a asigurat continuitatea activității în condiții de siguranță, precum și 
continuitatea obiectivelor investiţionale ale Companiei. “Angajamentul nostru pentru investiții 
și performanță este ferm chiar și în condiții speciale precum cele impuse de contextul 
economic actual. Pentru Transelectrica, investițiile reprezintă principala sursă de dezvoltare 
și de evoluție la nivel tehnologic. Ca în orice organizație, strategia investițională și, mai ales, 
atingerea obiectivelor investiționale au un rol-cheie în raport cu toate celelalte activități. 
Printr-o abordare unitară în ceea ce privește deciziile strategice vom îmbunătăţi gradul de 



 

realizare al Planului de Investiții și al atingerii obiectivelor de dezvoltare ale companiei. Şi 
pentru că Transelectrica are nevoie de dezvoltare pe toate planurile, acest lucru este posibil 
doar prin regândirea întregii paradigme organizaționale. În acest sens, am început anul 
acesta o serie de demersuri pentru eficientizarea tuturor proceselor interne și pentru 
identificarea mijloacelor de obținere a unei productivități tot mai bune atât la nivel 
organizațional, cât și din perspectiva poziției pe care o are Compania în Sistemul Energetic 
Național, dar și în regiune. Transelectrica trebuie să devină o companie dinamică, cu 
procese și resurse integrate, care să se adapteze condițiilor actuale de business, să 
genereze încredere și sustenabilitate”, a declarat Cătălin NIȚU, Director General Executiv 
CNTEE Transelectrica SA.  
 
Pe segmentul activităților cu profit zero, S1 2020 înregistrează o creștere financiară de 103 

milioane lei faţă de pierderea de -58 milioane lei înregistrată în S1 2019. În semestrul I 2020, 

veniturile din serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o creștere de 16% comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2019 (343 milioane lei la 30 iunie 2020, față de 295 milioane lei la 

30 iunie 2019). Această creştere a fost determinată de majorarea tarifului aprobat de ANRE 

pentru aceste servicii, în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată 

consumatorilor şi concomitent cu scăderea cheltuielilor privind serviciile de sistem 

tehnologice în S1 2020, comparativ cu cele din perioada aferentă anului 2019 (298 milioane 

lei în S1 2020, comparativ cu 353 milioane lei S1 2019).  

 

 
  

U.M. S1 2020 S1 2019 ∆ 

Financiar         

Cantitate tarifată [TWh] 26,26 27,92 ▼ 6% 

ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS     

Venituri totale [mil lei] 581 609 ▼5% 
Tarif mediu transport (realizat) [lei/MWh] 17,91 18,05 ▼ 1% 
Venituri din transport și alte activități pe piața de energie [mil lei] 507 552 ▼ 8% 
EBITDA [mil lei] 236 239 ▼ 1% 
Amortizare [mil lei] 136 142 ▼ 4% 
EBIT [mil lei] 100 97 ▲ 3% 

ACTIVITĂȚI PROFIT ZERO     

EBIT [mil lei] 45 (58) ▲ n/a 

TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS ȘI PROFIT 
ZERO) 

    

EBIT [mil lei] 145 40 ▲ 267% 
Profit net [mil lei] 116 30 ▲ 282% 
     

Operaţional         

Consum intern net [TWh] 27,1 29,1 ▼ 7% 
Producție netă internă [TWh] 26,0 29,5 ▼ 12% 
Export [TWh] 2,3 2,5 ▼ 8% 

 

Nota: Pentru ușurința citirii și înțelegerii rezultatelor, anumite cifre prezentate în grafice utilizeaza mil. lei ca unitate 
de masura și sunt rotunjite la aceasta unitate. Aceasta convenție de prezentare poate determina, în anumite cazuri, 
diferențe minore între cifrele totalizatoare și totalurile obținute prin însumarea elementelor componente. 
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