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Comunicat  

 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor 

interesat asupra semnării contractului privind finanțarea  din fonduri europene a proiectului de interes comun 

„Linia internă dintre  Cernavodă și Stâlpu” între Comisia Europeana și Transelectrica. 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a încasat prima tranșă, în valoare 

de 2,2 milioane de euro, din finanțarea aprobată în luna ianuarie de Comisia Europeană pentru construirea 

liniei interne de înaltă tensiune Cernavodă-Stâlpu, aflată pe lista proiectelor de interes comun. Valoarea 

totală a grantului aprobat de Comisia Europeană, prin Mecanismul de Interconectare a Europei, este de 27 

de milioane de euro. Această sumă acoperă 50% din cheltuielile eligibile ale investiției, restul costurilor fiind 

asigurate din surse proprii ale Companiei. Termenul de finalizare a investiției este de 31 decembrie 2020.  

„Linia de 400 kV Cernavodă - Stâlpu este primul proiect care primește finanțare dintre cele șase pe care 

Transelectrica le are pe lista proiectelor de interes comun a Comisiei Europene. Acest grant este rezultatul 

eforturilor extraordinare depuse de echipele de specialiști din Transelectrica și al demersurilor consistente 

din ultimele luni pentru accelerarea programului de investiții al Companiei”, a declarat Georgeta - Corina 

Popescu, Director General Executiv al Transelectrica.  

Linia 400 kV dublu circuit Cernavodă – Stâlpu vizează consolidarea secțiunii transversale între coasta de 

vest a Mării Negre (estul României) și restul sistemului european, contribuind totodată la întărirea rețelei de 

transport al energiei electrice din România, la creșterea capacității de interconexiune dintre România și 

Bulgaria și la integrarea energiei eoliene din zona Dobrogei.  

Noua linie de 400 kV va avea o lungime de circa 160 de kilometri, iar pentru punerea ei  în funcţiune este 

necesară construirea staţiei 400 kV Stâlpu şi extinderea staţiilor Cernavodă şi Gura Ialomiţei. 
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