
 

 

 

 

 

 Nr. 20.930/09.06.2020 

 

Către:  

În atenția: 

Ziarul Libertatea 

doamnei Anamaria Nedelcoff 

 

Ref: Solicitare de presă înregistrată cu numărul 20.930/09.06.2020 

 

Stimată doamnă,  

Ca urmare a solicitării dumneavoastră în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informații de interes public, înregistrată cu numărul 20.930/09.06.2020, vă comunicăm faptul 

că în această perioadă, entități competente la nivelul CNTEE Transelectrica SA efectuează, 

în baza prevederilor legale și a normelor interne de securitate, verificări în legătură cu un 

incident intern care a condus la crearea premiselor de prejudiciere a imaginii societății. Având 

în vedere că în acest moment verificările realizate asupra unui incident, ci nu asupra unor 

persoane, se află în derulare, nu vă putem pune la dispoziție mai multe detalii.   

Subliniem faptul că până la momentul stabilirii rezultatelor finale, toate persoanele implicate în 

cursul verificărilor se bucură de prezumția de nevinovăție. Însă în cazul în care concluziile 

verificărilor o vor cere, constatându-se o ilegalitate, cu siguranță ne vom adresa organelor 

abilitate să facă cercetări într-o astfel de situație.  

În acest context, menționăm faptul că este datoria Companiei, în calitate de societate 

strategică de interes național, să-și protejeze interesele și să întreprindă toate diligențele 

necesare, astfel încât să prevină producerea unor incidente de natură să afecteze activitatea 

și imaginea Companiei.  

În ceea ce privește presupusele abuzuri „pe linie profesională”, vă informăm că în ultimele 6 

luni conducerea Companiei nu a întreprins nicio acțiune pe cale administrativă sau disciplinară 

îndreptată împotriva doamnei Alina Straton-Cristiadis, care să conducă la o presupusă 

„hărțuire“ a domniei sale. Doamna Alina Straton-Cristiadis și-a desfășurat activitatea în cadrul 

Companiei bucurându-se de toate drepturile prevăzute în contractul individual de muncă.  

Referitor la discuția de joi, 4 iunie 2020, la care faceți referire, considerăm că afirmația 

„bruscată fizic“ este complet deplasată, mincinoasă și tendențioasă făcută cu scopul de a 

discredita onoarea și reputația liderilor unei companii strategice cum este CNTEE 

Transelectrica SA. Luăm în calcul sesizarea organelor abilitate de cercetare privind 

propagarea acestei calomnii, având în vedere faptul că acestea nu sunt susținute de dovezi.  



 

Referitor la prezumtiva dispariție a unei sume de bani și a unor documente personale 

aparținând unor angajați ai Companiei, conducerea CNTEE Transelectrica SA nu comentează 

presupuse fapte infracționale, cu atât mai mult cu cât au fost deja sesizate în acest scop 

organele de cercetare, existând o investigație în curs în acest sens.   

Considerăm neadevărate afirmațiile comunicate public și vă asigurăm că activitatea 

Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA se desfășoară în 

condiții de perfectă legalitate, iar relația cu angajații Companiei este guvernată doar de 

legislația muncii în vigoare, regulamentele și procedurile operaționale interne și în spiritul 

protejării intereselor Companiei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul Comunicare și Relații Publice  

CNTEE Transelectrica SA 


