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Prin prezentul raport curent informam publicul investitor ca Transelectrica si firma Vattenfall Power 
Consultant AB (Suedia) au semnat Contractul de Servicii pentru realizarea Studiului de Fezabilitate, 
inclusiv Studiul de Mediu si Caietele de Sarcini, pentru proiectul „Cablu Submarin Romania - Turcia 
(HVDC Link)”. 

Contractul de servicii cuprinde toate activitatile legate de realizarea studiului de fezabilitate, inclusiv 
aspecte legate de evaluarea impactului asupra mediului, precum si realizarea specificatiilor tehnice 
necesare intr-o faza ulterioara.  

Durata de realizare a serviciilor de inginerie contractate este de 14 luni, realizarea studiului de 
fezabilitate fiind de 12 luni. Valoarea contractului de servicii este de 1.241.826 Euro. 

Ideea realizarii acestui proiect este mai veche, ea facand obiectul unor intelegeri preliminare intre 
autoritatile din Romania si Turcia si are in vedere facilitarea comertului cu energie electrica intre cele 
doua tari, in principal pentru satisfacerea nevoilor in crestere de consum de electricitate din Turcia, 
precum si valorificarea potentialului de productie pentru export din Romania, potential in crestere 
semnificativa prin noile proiecte de tip „greenfield” din zona Dobrogea. 

Transelectrica este Operatorul de Transport si de Sistem din Romania, care gestioneaza, opereaza, 
intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua de transport care este formata din 78 statii electrice de 
transformare, cu o capacitate de circa 35.000 MVA, si 8.990 km de linii electrice aeriene de 110/220 
kV, 400 kV si 750 kV, aflate in gestiunea a 8 sucursale de transport. 
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