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Transelectrica va retehnologiza statia de transformare 220/110/20 kV Cetate 
 
Transelectrica si consortiul format din  SIEMENS-Romania si Energomontaj Bucuresti au semnat la Bucuresti in 
data de 7 iunie 2010 contractul de retehnologizare a statiei de 220 kV Cetate inclusiv celule 20 kV.  
 
Contractul are ca obiect modernizarea circuitelor primare si secundare in statia de 220 kV prin retehnologizarea 
completa a statiei 220 kV, modernizarea completa a celulelor 20 kV din statie si completari de circuite primare si 
secundare in statia de 110 kV. 
 
Valoarea contractului este de 4.337.396 euro (17.900.00 lei), iar finantarea investitiei se va realiza din surse 
proprii Transelectrica. 
 
Lucrarile pentru acest nou proiect de investitie sunt programate pentru aproximativ 2 ani (iunie 2010 - 
septembrie 2012). 
 
Situata in judetul Dolj in marginea comunei Cetate, langa drumul national Calafat-Cetate–Drobeta Tr.Severin, 
statia de 220/110/20 kV Cetate a fost prima data pusa in functiune in anul 1975.  
 
Prin modernizarea şi retehnologizarea staţiei de 220/110/20 kV Cetate cu tehnologii competitive de ultimă 
generaţie, aceasta va fi adusă la nivelul corespunzător importanţei zonei, eliminindu-se riscul de evenimente 
majore si minimizandu-se cheltuielile anuale de intretinere si exploatare.   
 
“Optimizarea schemei electrice primare, modernizarea echipamentului energetic primar şi secundar, 
implementarea unui  sistem SCADA nou cu protectii moderne, redundande si fiabile si a unui sistem nou de 
metering cu posibilitatea transmiterii la distanta a informatiilor, vor   asigura teleconducerea statiei de la de la 
centrele de dispecer centrale şi teritoriale.  Pe de alta parte,  racordarea in statia Cetate a unei linii noi de 220 
kV (linia de 220 kV Ostrovu mare)  pe langa cele existente (linia de 220 kV Portile de Fier si  linia 220 kV 
Calafat) va  avea  ca rezultat creşterea calităţii serviciului de transport al energiei electrice, creşterea siguranţei 
în deservirea utilizatorilor reţelei electrice de transport şi  reducerea pe  viitor  a  costurilor de mentenanţă, prin 
monitorizarea si diagnoza de la distanţă a tuturor echipamentelor”, a declarat cu aceasta ocazie directorul 
general al Transelectrica, domnul Adrian Baicusi.  
 
Transelectrica este Operatorul de Transport si de Sistem din Romania, care gestioneaza, opereaza, intretine, 
modernizeaza si dezvolta reteaua de transport care ecuprinde 78 statii electrice de transformare, cu o 
capacitate de circa 35.000 MVA, si 9.028 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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