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Operator de Transport al Energiei Electrice

We lead the power FORUMUL ENERGIEI

Financial Intelligence
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Domeniul operațiunilor comerciale

Europa / ECE / România

Rețeaua de transport al electricității

Monopol reglementat

Profilul general al TranselectricaPrezentare Generală

Profil general

Tarife reglementate

Activitate exclusiv de retea (fara interese
in segmentele concurentiale ale 

sectorului: producere/furnizare/trading)

Model defensiv de afacere

Flux de numerar stabil și previzibil

Licență & Concesionare

Licență pe 25 de ani pentru a opera
rețeaua principală de energie din România

Concesiune pe 49 de ani – acord încheiat 
cu Guvernul României (rețeaua de 

transport)

Profil de reglementare

Vizibilitate bună (cicluri de control al 
tarifului pe 5 ani cu revizii anuale)

Structură clară de recuperare a costurilor 
OPEX & CAPEX 

Profit permis de reglementare (inclus în 
tarifele de rețea)

59%41%

Statul 

Român
Alţi 

acţionari
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…diferitelor sisteme de electricitate:

- Europa Continentală

- Moldova, Ucraina, Turcia

i

…diferitelor regiuni de gestionare a 

congestiilor în Europa:

- Vest-Centrul-Es (FR→RO)

- Sud-Est (RO, BG, GR)
iii

…dintre țările UE și din afara UE

(Legislația UE nu este obligatorie pentru 

toate țările din regiune)

ii

Contextul European România la intersecția...
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Prezentare generală Scopul operațiunilor

Producere

(centrale electrice)

Transport

(retele tensiune inalta)

Distributie

(retele tensiune
medie si joasa)

Consum final

Ce face Transelectrica

• Transportă energia electrică în România

• Operează interconexiunile energetice 

transfrontaliere ale României cu țările 

vecine

Ce NU face Transelectrica

• Produce energie electrică

• Comerț cu energie electrică

monopol

reglementat
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≈9,000 km

Lungime retea

≈325 €m

Valoarea de piață a 

capitalului propriu

400/220/110 kV
Niveluri de tesiune

≈ 900 €m

Plan investitional pe 10 ani

25 ani
Licenta OTS

BBB stabil
Rating de credit (Fitch)

Prezentare generală Cifre cheie
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Transportul energiei electrice

• Întreținere, operare și dezvoltare

rețea

• Operarea interconexiunilor

transfrontaliere

• Acces nediscriminatoriu la rețea

pentru utilizatori

Conducere SEN prin dispecer

• Monitorizarea în timp real a întregului 

sistem energetic din România

• Planificare și programare operațională

(producție, consum, sold export)

• Calcularea cerinței pentru rezervele

de capacitate

Piața de echilibrare

• Rol de administrator al pieței

(contraparte centrală în circuitul de 

decontare a dezechilibrelor, asigură

fluiditatea circuitului prin rolul de 

interfață financiară directă cu părțile

responsabile cu echilibrarea și cu 

participanții la piața de echilibrare) 

Prezentare generală Activități
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Piaţa Rolul

Energie electrica

Facilitator al pieței: prin operarea rețelei de transport 

al energiei electrice din România
Tranzacții proprii: energie achiziționata pentru a compensa pierderile tehnice 

din rețea si consumul tehnologic al echipamentelor

Servicii de sistem (rezervare

capacitate de echilibrare)
Operator de sistem
Serviciile de sistem sunt achiziționate în principal de pe piață

Servicii de administrare a pietei

de echilibrare

Servicii de contraparte: asigurarea fluiditatii fluxului

financiar de compensare-decontare a dezechilibrelor

Capacitate transfrontalieră
Calculul și alocarea catre piață a capacității 

disponibile
(alocarea se realizeaza prin mecanisme concurentiale)

Rolul în piaţăPrezentare generală
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Retail

Industrial 

Hidroelectrica

Nuclearelectrica

CE Oltenia

CE Hunedoara

Electrocentrale

TRANSELECTRICA 

Transmission and 

System Operator  

operational reach – national

ENEL

ENEL

ENEL

E.ON

CEZ

Electrica

Electrica

Electrica

OPCOM

Power Exchange

wholesale market

ENEL Energy

CEZ Sales

EON Supply

Electrica - Supply

Other independent

players

Wind

Solar

OMV- Petrom

Romgaz

100%

Generation Transmission Distribution Sale/Supply End-users

Other generators

Prezentarea sectorului de energie electrică

Monopoluri reglementate (rețele)Concurență Concurență Liberalizare

Prețurile sunt complet 

reglementate

Prețurile au la bază un mix 

de piață și reglementare

Priețurile au la bază un mix de 

piață și reglementare
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2,464 MW
80% of the total Romania-based wind 

generation (concentrated inland in S-E)

1,413 MW
Nuclearelectrica’s

2 nuclear units at Cernavoda

885 MW
OMV Petrom plant at Brazi

(largest single generation unit in 

Romania)

1,413 MW
Hidroelectrica’s Portile de Fier

on the Danube river
(1,166 MW unit I, 247 MW unit II)

3,600 MW
CE Oltenia 3 plants at Craiova, 

Rovinari, Turceni

800 MW
Romgaz plant at Iernut

1,458 MW
Hidroelectrica’s generation feet 

on Olt and Lotru rivers

1,334 MW
solar panels spread

across the country

1,075 MW
Electrocentrale Deva plant at 

Mintia

Nord - Cerere

Sud – Producție

Sectorul de producere a energiei electrice

Harta arată o selecție a unităților de producție a energiei electrice din România

Capacități instalate (selecție)
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Cărbune
6232 MW

25%

Gaz
5656 MW

23%Nuclear
1413
6%

Hidro
6759 MW

27%

Eoliene
3031 MW

12%

Fotovoltaice
1382 MW

6%

Biocombustibil

132 MW
1%

Mixul energetic| capacitate vs. producţie

Producţie
(volumuri)

Cărbune
15,87 TWh

24,66%

Gaz
10,94 TWh

17%
Nuclear

11,38 TWh
17,68%

Hidro
17,78 TWh

27,64%

Eoliene
6,31 TWh

9,81%

Fotovoltaice
1,76 TWh

2,73%

Biocombustibi

l

0,31 TWh
0,48 %

64,35
TWh

2018
date preliminare

24.605
MW

1-Ianuarie 2019

Capacitatea Instalată
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Rolul actual
generarea tradițională a energiei electrice 

și modelele de flux al rețelei

Un nou rol?
schimbarea generării de energie 

electrică și a modelelor fluxului de rețea

Rețea de transmisie

Rețea de distribuție

Rețeaua de transport a energiei electrice

Tendințe Schimbare de roluri?
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• Ungaria

• Serbia

• Republica Moldova

≈4.1
mld lei

2018-2027

Retehnologizarea rețelei existente

Creșterea capacității de transport a 
producției din Dobrogea

Creșterea capacității de interconexiune 
transfrontalieră

Creșterea capacității de alimentare a 
consumatorilor în zonele cu producție deficitara

• Platformă integrată de dispecerizare pentru conducerea SEN

• Staţii de transformare

• Alte echipamente

• Noua rută internă Sud-Est→ Central-Vest

• Noua ruta internă Sud-Est → Central-Sud

1,000+

km linii noi

40
Stații electrice

modernizate

Axe principale de dezvoltare RET

Planul de dezvoltare RET pe 10 ani

Platforma

dispecer
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Închiderea Inelului de 400 kV al RomânieiInvestiții

Principalele beneficii ale închiderii 

inelului național de 400kV constau 

în: 

✓ creșterea siguranței în funcționare 

a Sistemului Electroenergetic 

Național;  

✓ facilitarea transportului de energie 

electrică din zonele excedentare de 

producție către zonele de consum; 

✓ realizarea unui regim economic de 

funcționare a Rețelei Electrice de 

Transport;

✓ creșterea posibilităților de export a 

energiei electrice către Sistemele 
Energetice ale țărilor vecine;
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Inelul de 400 kV BucureștiInvestiții

De ce este nevoie de Inelul de 400 kV 

al Bucureștiului?

• Producția din centralele din București debitată la barele de 

110kV s-a redus foarte mult în ultimii ani în perioada aprilie-

octombrie în absența termoficării;

• În zona Fundeni nu există altă sursă de alimentare decât 

injecția din RET prin această stație; 

• Vechimea grupurilor generatoare din centralele instalate în 

zonă, care poate duce la indisponibilități în perioade critice.

În acest sens, vom lansa în perioada următoare o 

procedură pentru realizarea unui studiu privind 

dezvoltarea rețelei electrice de transport a 

Bucureștiului. 
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Proiecte de interes comunRomânia și UE

Mid Continental East Corridor
LEA 400 kV s.c. Porţile de Fier – Reşiţa şi extinderea staţiei 220/110

kV Reşiţa prin construcţia staţiei noi de 400 kV;

Stadiu - execuție

Termen estimat de finalizare – 2021

Trecere la 400 kV a LEA 220 kV d.c. Reşiţa –Timişoara – Săcălaz –

Arad, inclusiv construirea staţiilor de 400 kV Timişoara şi Săcălaz.
Stadiu - proiectare

Termen estimat de finalizare – 2027

LEA 400kV d.c. Reşiţa-Pancevo

Stadiu – finalizat 2018

RS 1

RS 2

BG 1

Black Sea Corridor
LEA 400kV Gutinaș-Smârdan

Stadiu – acceptare cerere de finanțare POIM

Termen estimat de finalizare – 2022

LEA 400kV Cernavodă-Stâlpu
Stadiu – în execuție, proiect co-finantat de UE prin intermediul

instrumentului financiar Connecting Europe Facility (CEF)

Termen estimat de finalizare – 2022

Serbia

(RS)

Bulgaria

(BG)

RS 1

RS 2

BG 2

BG 1

BG 2
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LEA 400 kV Gutinaș-Smârdan

56.8
mil euro

≈31
mil euro

Valoare totală proiect Finanțare POIM

întărirea Rețelei Electrice de Transport și 
creșterea capacității 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  RET

Beneficii proiect

Investiții (PCI)
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LEA 400 kV Cernavodă-Stâlpu 

≈54
mil euro

≈27
mil euro

Valoarea eligibilă a proiectului Finanțare 

Ajută la consolidarea secțiunii transversale între 
coasta de vest a Mării Negre (estul României) și 
restul sistemului electroenergetic european

Contribuie la întărirea rețelei de transport al 
energiei electrice din România şi la creșterea 
capacității de interconexiune dintre România și 
Bulgaria 

Ajută la integrarea energiei eoliene din zona 
Dobrogei şi contribuie la creșterea capacității de 
transport pentru preluarea energiei electrice 
produse de Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Beneficii proiect

Investiții (PCI)
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Performanță financiară stabilă

(îmbunătățirea planificării și controlului: CAPEX, OPEX)

obiective: volatilitatea redusă a tarifului de transport, a fluxul de numerar 
operațional, a fluxul dividendelor

Accelerarea investițiilor în infrastructură

(investiția reprezintă fundamentul performanței operaționale, eficiența 
costurilor și crearea valorii pentru investitori)

obiective: îmbunătățirea KPI-urilor operaționali, controlul OPEX, 
creșterea BAR

Finanțare adecvată pentru a sprijini investițiile

(mix de finanțări pe piața bancară / de capital, mix monetar, mix de rata a 
dobânzii)
obiective: cost minim al finanțării, ratingul de credit egal cu cel suveran

Obiective strategice
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TRANSELECTRICA S.A.

Web: www.transelectrica.ro

Stock: ISIN ROTSELACNOR9, Bloomberg TEL RO, Reuters ROTEL.BX

Adresă: Strada Olteni 2-4, Bucharesti, Romania

E-mail: office@transelectrica.ro

Tel: +40 213035611

Fax: +40 213035610

CONTACT

Vă mulțumim pentru atenție!

Anexe
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