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• finalizarea unei etape importante pentru realizarea inelului national de 400 kV al SEN, 
(urmatoarea etapa fiind linia de 400 kV spre zona deficitara Transilvania, si anume catre statia 
Gadalin), ceea ce va conduce la cresterea sigurantei in alimentare a consumatorilor din partea 
de nord a Romaniei 

RON 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 
 

Prin prezentul raport curent informam publicul investitor interesat ca azi, 23 iunie 2009, CN 
Transelectrica SA si Consortiul de firme format din Areva Energie Technik GmbH (Germania) si 
Electromontaj (Romania) vor inaugura oficial punerea in functiune a axului de 400 kV Moldova.  

Proiectul „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Moldova” format din retehnologizarea statiilor 
Gutinas, Bacau Sud, Roman Nord si Suceava, a avut o valoare a contractului  de aproximativ 24 
milioane Euro. Finantarea a fost asigurata in proportie de 80% de catre Banca Mondiala printr-un 
credit in cadrul Programului Pietei de Electricitate a Romaniei si de 20% din surse proprii 
Transelectrica. 

Lucrarile de retehnologizare s-au realizat in patru etape, incepand cu anul 2006, in urmatoarea 
ordine: Statia Bacau Sud, Statia de 400 kV Roman Nord, Statia de 400 kV Suceava si Statia de 220 
kV Suceava. 

Proiectul a constat din lucrari realizate in cele patru statii, prin inlocuirea vechilor echipamente 
primare si secundare existente in statie din anii ’70 – ’80 cu echipamente performante de ultima 
generatie, care permit o functionare mai eficienta a sistemului de comanda-control-protectii si a 
echipamentelor de comutatie. Aceasta va conduce la cresterea sigurantei in functionare a sistemului 
energetic, la imbunatatirea tranzitului de puteri si la reducerea costurilor de exploatare.  

Avantajele pe care aceasta investitie le aduce pentru Sistemul Energetic National (SEN) sunt: 

• reducerea pierderilor la nivelul SEN pe liniile trecute de la 220 kV la 400 kV cu aproximativ 2 
MW, ceea ce va conduce la un beneficiu anual de aproximativ 0.24 milioane Euro. 
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