
 

 

 

 

 

 
Către:  Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi 

Data comunicatului: 08 Aprilie 2019 
Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist 
Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 
Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 
Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 
Codul unic de înregistrare: 13328043 
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 
Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 
 

Comunicat: - Proiect de investiții - LEA 400 kV Gutinaș – Smârdan 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acţionarii şi investitorii 

asupra aprobării de către Ministerul Fondurilor Europene a unei finanțări europene nerambursabile de 

31,019 milioane de euro pentru Proiectul ”Linia Electrică Aeriană 400 kV Gutinaş-Smârdan”, în cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Valoarea totală a investiției este de 56,8 

milioane de euro.   

Linia Electrică Aeriană 400 kV Gutinaș-Smârdan va avea o lungime de 140 de kilometri și va străbate 25 de 

localități din 3 județe (Bacău, Vrancea și Galați). Conform graficului de implementare a proiectului, investiția 

va fi demarată în acest an, cu termen de punere în funcțiune decembrie 2022.   

În ceea ce privește importanța și beneficiile proiectului, în plan național, LEA 400 kV Gutinaș-Smârdan 

asigură: 

 întărirea Rețelei Electrice de Transport și creşterea capacităţii de transport a energiei produse în 
zona Dobrogea către centrele de consum din restul țării;  

 evitarea limitării evacuării energiei electrice produse în centralele eoliene din zona Dobrogea;   

 creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona Moldovei și eliminarea 
congestiilor în Rețeaua Electrică de Transport. 

În plan regional, realizarea acestei noi linii de înaltă tensiune va contribui la consolidarea integrării pieței 
regionale și europene de energie prin asigurarea de interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-
vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile, 
contribuind la dezvoltarea infrastructurii europene de transport al energiei electrice.   
 
Proiectul Liniei Electrice Aeriene 400 kV Gutinaș-Smârdan este inclus în Planul de Dezvoltare a Rețelei 
Electrice de Transport pentru perioada 2018-2027, aprobat de ANRE și avizat de Ministerul Economiei.  
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