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≈9,000 km

Linii Electrice aeriene

≈ 1,000 €m
Capex pentru următorii 10 ani

≈ 3,7 mil.Lei

Plan de investiții pe următorii 

5 ani 

20
De proiecte strategice



Atingerea țintelor europene. Măsuri investiționale

• Nivelul actual de dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport (RET)

necesită o accelerare a stadiilor de realizare a proiectelor de

infrastructură energetică, în scopul asigurării trecerii graduale la o

economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon.

• Pentru a obține o reconfigurare a sistemului energetic și a rețelei de

transport al energiei electrice în acord cu noile direcții stabilite prin

pachetele legislative europene „Green Deal” și „Fit for 55”, țintele de

realizare a planurilor de investiții implementate de CNTEE

Transelectrica SA trebuie să le depășească pe cele planificate deja.

• Planul de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport are în vedere

dezvoltarea sistemului în toate zonele sale, pentru a asigura o

dezvoltare economică a tuturor zonelor, de a asigura accesul la

rețea a comunităților locale, a investitorilor pentru dezvoltarea de

locuri de muncă și reducerea prețurilor la energia electrică.

• În acest context, CNTEE Transelectrica SA a elaborat o listă deschisă

de proiecte strategice, care vor permite flexibilizarea Rețelei

Electrice de Transport. Propunerea Companiei cuprinde minim 20

proiecte, unele dintre ele aflate deja în derulare, pentru care este

necesară accelerarea ritmului de implementare.

• Cele mai multe proiecte vizează evacuarea producției de energie

electrică din zonele puternic excedentare, cum ar fi zona de sud –

est și zona de sud – vest a României.

• Am transmis deja către Comisia Europeană o aplicație pentru

Fondul pentru Modernizare, cu o valoare eligibilă de 23 de milioane

de euro. Este vorba despre LEA 400 kV Constanța Nord – Medgidia

Sud, aflată pe lista celor 20 de proiecte strategice, o investiție ce va

permite integrarea unei producții suplimentare de energie electrică

din surse regenerabile de circa 685 MW în zona Dobrogea, raportat

la orizontul de timp 2025.



20 de Proiecte Strategice pentru RET
1. Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Porțile de Fier – Reșița;

2. LEA 400 kV dublu circuit Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad;

3. LEA 400 kV dublu circuit Cernavodă – Stâlpu, cu un circuit de intrare /

ieșitre în Stația Gura Ialomiței;

4. LEA 400 kV dublu circuit Smârdan – Gutinaș;

5. LEA 400 kV Gădălin – Suceava;

6. LEA 400 kV Suceava – Bălți (Republica Moldova);

7. LEA 400 kV Medgidia Sud – Constanța Nord;

8. LEA 400 kV Isaccea – Tulcea Vest;

9. Linia Electrică Subterană (LES) București Sud – Grozăvești;

10. LES 400 kV Domnești – Grozăvești;

11. Stația 400/110 kV Grozăvești;

12. Închiderea Inelului de 400 kV București – Ilfov, în zona de est;

13. Reconductorarea LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței;

14. Reconductorarea Axului 400 kV București Sud – Pelicanu –

Cernavodă;

15. Reconductorarea Axului 220 kV Gutinaș – Dumbrava – Stejaru –

Gheorgheni – Fântânele – Ungheni;

16. Reconductorarea Axului 220 kV Urechești – Târgu Jiu Nord –

Paroșeni – Baru Mare – Hășdat;

17. Reconductorarea LEA 220 kV Porțile de Fier – Reșița circuitele 1 și 2;

18. Trecerea la tensiunea de 400 kV a Axului 220 kV Brazi Vest –

Teleajen – Stâlpu și reconductorarea acestuia;

19. LEA 400 kV Stâlpu – Brașov;

20. Linii noi de curent alternativ și de curent continuu de evacuare a

producției eoliene on-shore și off-shore din zona Dobrogea, respectiv

a producției generate de Unitatea 3 și de Unitatea 4 ale Centralei

Electrice Nucleare de la Cernavodă, pe traseul Tuzla – Podișor și

Podișor – Corbu – Hurezani – Hațeg – Recaș – Horia – Nădlac.



Creșterea capacității de interconexiune

Proiectele de dezvoltare a rețelei electrice de transport vor conduce la creșterea capacității de interconexiune transfrontalieră (NTC),

valoarea din prezent de aproximativ 3000 MW, în sezonul rece, va ajunge până în anul 2025 la 5500 MW și va fi de peste 7000 MW

în anul 2030, luându-se în considerare și interconectarea Republicii Moldova și a Ucrainei la sistemul european, iar corelat cu

dezvoltarea de capacități noi de producere a energiei electrice va conduce la o creștere a exportului de energie electrică a

României.

NTC RO 2021 2022 2023 2024 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030*

Bulgaria 1200 1110 1470 1830 2190 2600 2600 2600 2600 2600

Serbia 500 700 700 700 1000 1000 1000 1300 1300 2000

Ungaria 1000 980 1160 1340 1520 1700 1700 1700 1700 1700

Ucraina 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Moldova 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600

Total 3000 2990 3530 4070 5510 6100 6100 6400 6400 7100

* Valori NTC estimate pe granița cu MD după montarea stației Back to Back la Vulcănești în Republica

Moldova



Creșterea capacității de integrare în RET
• În prezent, în RET este instalată o 

capacitate de aproximativ 17.000 MW;

• În acest moment, fără luarea în 

considerare a proiectelor de dezvoltare a 

RET, sistemul dispune de o capacitate 

însemnată de racordare de centrale 

electrice noi în zonele deficitare ale 

acestuia (potrivit calculelor noastre, 

aproximativ 8.900 MW).

• Proiectele de investiții propuse de 

Transelectrica vor crește capacitatea de 

integrare a surselor de energie în rețea, 

în special în zonele care în prezent sunt 

excedentare;

• Pentru orizontul de timp 2030, există 

cereri de racordare pentru peste 15000 

MW.



Etape următoare

• Modificarea legislației relevante în vederea declarării proiectelor

strategice de importanță națională;

• Îmbunătățirea proceselor interne;

• Armonizarea procesului de achiziții publice cu cerințele

europene;

• Implementarea unei strategii de finanțare;

• Realizarea unei strategii corporative.
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