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Comunicat de presă
Transelectrica si Verbund (Holdingul energetic din Austria – Osterreichische ElektrizitatswirtschaftsAktiengesellschaft) au semnat Memorandum-ul de Intelegere si Scrisoarea de Intentie privind
cooperarea in domeniul sistemelor electroenergetice, a pietelor de energie electrica si a retelelor de
transport al energiei electice.
In cadrul Memorandumului de Intelegere cele doua parti au convenit analiza posibilitatii de
implementare a proiectelor privind dezvoltarea retelor electrice de transport din regiunea sud-est
europeana pentru cresterea nivelelor de asigurare a alimentarii cu energie electrica si a securitatii
sistemului electroenergetic din Romania, precum si pentru crearea si consolidarea “coridoarelor de
electricitate” intre regiunile central si sud-est europeane.
Transelectrica si Verbund vor coordona de asemenea initiativele de colaborare cu institutiile si
organizatiile care sprijina crearea pietelor regionale din Europa centrala si de sud-est si integrarea
acestora in piata interna de energie electrica din Uniunea Europeana.
Documentele semnate au ca scop analizarea si realizarea unui oficiu centralizat de licitatii, coordonat
in comun de catre cele doua parti, pentru alocarea capacitatilor pe liniile de interconexiune intre tarile
interesate din zona CEE (definita prin Ghidul de gestionare a Congestiilor - anexa la Directiva UE
1228/2003) si cele din zona SEE (Comunitatea Energetica, definita de Tratatul pentru crearea pietei
regionale de electricitate si gaze in tarile din sud-estul Europei), in vederea extinderii alocarii
capacitatilor pe liniile de interconexiune in baza unui schimb reciproc de know-how tehnic si de
management corporativ.
Ambele companii au convenit asupra implementarii de programe comune de cooperare pentru servicii
de asistenta tehnica in sectorul energiei electrice din Europa de sud-est.
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