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Comunicat – Transelectrica își crește semnificativ capacitatea transfrontalieră începând cu 
1 ianuarie 2021 

 

CNTEE ”Transelectrica” S,A,, în calitate de Operator de Transport și Sistem, asigură începând cu 

1 ianuarie 2021 o capacitate transfrontalieră semnificativă cu țările cu care funcționează 

interconectat – Bulgaria, Ungaria, Serbia și Ucraina – de 2.800 MW la export din România și de 

3.000 MW la import în România. Prin amplul program investițional în care s-a angajat Compania, 

în următorii cinci ani, această capacitate transfrontalieră se va dubla, ceea ce va permite 

dezvoltarea piețelor de energie electrică cuplate la nivel european, contribuind astfel la atingerea 

obiectivelor Uniunii Europene, „Piața internă de energie electrică” și „Energie curată pentru toți 

europenii”. Consolidarea rețelei electrice de transport cu accent pe creșterea capacității de 

interconexiune reprezintă unul dintre obiectivele prioritare pe care ni le-am asumat. România, prin 

Transelectrica, este parte din rețeaua electrică europeană și are misiunea de a asigura atât 

securitatea energetică națională, cât și securitatea energetică europeană. Compania are în 

derulare investiții importante care vor contribui la dublarea capacității transfrontaliere până la 1 

ianuarie 2026, astfel încât să fie în acord cu cerințele europene, Ținta este de peste 5.000 MW. La 

începutul anului 2020, capacitatea transfrontalieră asigurată de România se situa în jurul valorii de 

2200 MW export/import. 
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