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CNTEE Transelectrica SA a încheiat derularea proiectului "Retehnologizarea staþiei
400/110 kV Braºov" cu sprijinul instrumentelor structurale

Bucureºti, 15.04.2014

Compania Naþionalã de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" S.A., cu sediul în Bucureºti, Str. Olteni nr.
2-4, cod poºtal 030786, a încheiat la data de 31.03.2013, proiectul "Retehnologizarea staþiei 400/110 kV Braºov",
co-finanþat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, în baza contractului de finanþare încheiat cu Ministerul
Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri.

Valoarea totalã a proiectului este de 98.883.054,52 lei, din care asistenþa financiarã nerambursabilã de 37.961.718,98 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Brasov, judeþul Brasov, pe o duratã de 22 luni ºi a fost încadrat în axa prioritarã
4 "Creºterea eficienþei energetice ºi a securitãþii furnizãrii în contextul combaterii schimbãrilor climatice", operaþiunea
"Sprijinirea investiþiilor în extinderea ºi modernizarea reþelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale ºi
petrolului, precum ºi ale reþelelor de distribuþie a energiei electrice ºi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor
în reþea ºi realizãrii în condiþii de siguranþã ºi continuitate a serviciilor de transport ºi distribuþie - partea de transport".
Obiectivul proiectului este creºterea gradului de eficienþã energeticã ºi de siguranþã în funcþionare a Sistemului de
Transport al Energiei Electrice prin modernizarea staþiei electrice de transformare ºi conexiuni de înaltã tensiune
400/110 kV Braºov, în contextul combaterii schimbãrilor climatice.

Transelectrica este Operatorul de Transport ºi de Sistem din România, care gestioneazã, opereazã, întreþine,
modernizeazã ºi dezvoltã reþeaua de transport care cuprinde 81 staþii electrice de transformare, cu o capacitate de
37.794 MVA ºi 8.759,40 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV ºi 750 kV, aflate în gestiunea a 8 sucursale
de transport.
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