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Prin prezentul raport curent CN TRANSELECTRICA SA informeaza publicul investitor interesat ca
Ministerul Economiei, in baza avizului anterior emis de ANRE, a aprobat Planul de Pespectiva pentru
perioada 2008 – 2017. Planul de perspectiva (http://www.transelectrica.ro/plan.php) ia in considerare
prognoza consumului de energie electrica si situatia la zi privind intentiile declarate de reabilitare si
modernizare a capacitiatilor de productie existente precum si dezvoltarea de noi capacitati de
productie ( greenfield projects ) atat pe combustibili clasici cat si pe surse regenerabile. Pe acesta
baza se definesc care sunt investitiile necesare atat pentru a conecta la retea noile capacitati cat si
pentru a continua cu noi proiecte implementarea strategiei energetice nationale pe directiile
dezvoltarii capacitatilor de interconexiune, reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente.
In esenta, planul de perspectiva este planul orientativ de investitii necesare in reteaua de transport
pentru a mentine si imbunatati parametrii tehnici si economici de functionare, la nivelul impus ( UE si
national ) de siguranta si eficienta. Precizam ca, potrivit avizului ANRE, Planul de Perspectiva este
in aceasta etapa unul neangajant in ceea ce priveste investitiile noi. Transelectrica continua cu
programul de investitii asa cum a fost el aprobat anterior de ANRE pentru actuala perioada de
reglementare, 2008 – 2012 si in plus se vor lansa studii de fezabilitate pentru toate noile prioritati
evidentiate in planul de perspectiva. O eventuala majorare a programelor de investitii va putea fi luata
in considerare numai pe baza realizarii studiilor de fezabilitate si aprobarii acestora de catre ANRE.
Pe masura ce, la nivelul fiecarui proiect se va trece de la stadiul de intentie la stadiul de aprobare,
consecintele economico-financiare vor fi notificate prin Rapoarte Curente care va sta la dispozitia
actionarilor si investitorilor.
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