Directorat

Nr.

NOTĂ
privind aprobarea de către
Adunarea Generală a Acționarilor a
”Planului de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029”

I. Generalități
”Planul de dezvoltare a RET perioada 2020-2029” (denumit, în continuare PDRET) a fost
elaborat de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și alin.
(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările
ulterioare, potrivit cărora:
“(1) Operatorul de transport şi de sistem are obligaţia de a elabora planuri de investiţii şi
de dezvoltare a reţelei de transport pe 10 ani, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia
viitoare a consumului de energie şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de energie.
(2) Planurile de dezvoltare prevăzute la alin. (1) conţin modalităţile de finanţare şi
realizare a investiţiilor privind reţelele de transport, cu luarea în considerare şi a planurilor de
amenajare şi sistematizare a teritoriului străbătut de acestea, în condiţiile respectării normelor
de protecţie a mediului.
(3) Planurile prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ANRE.”
II. Justificare
Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, conform Codului Tehnic al RET
şi Condiţiilor asociate Licenţei nr. 161 pentru prestarea serviciului de transport al energiei
electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de echilibrare, cu
modificările și completările ulterioare, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. realizează activitatea de
planificare privind dezvoltarea Reţelei Electrice de Transport (RET).
În acest sens, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. elaborează la fiecare 2 ani un Plan de
dezvoltare a RET pentru următorii 10 ani succesivi, document ce este supus aprobării ANRE. În
conformitate cu art. 37, alin. (1), lit. b) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificările și completările ulterioare, proprietarul rețelei de transport “finanţează
şi/sau îşi dă acordul asupra modalităţii de finanţare a investiţiilor în reţeaua electrică de
transport, stabilite de operatorul de transport şi de sistem şi aprobate în prealabil de ANRE, care
are obligaţia să efectueze consultări atât cu acesta, cât şi cu celelalte părţi interesate”.

PDRET constituie o prezentare cuprinzătoare a aspectelor legate de funcţionarea reţelei
electrice de transport, integrată în contextul Sistemului Energetic Naţional şi al pieţei de energie
electrică, destinată participanílor la piaţa de energie electrică, autorităţilor de reglementare şi
forurilor de decizie din sectorul electroenergetic. Lucrarea cuprinde informaţii referitoare la
sectoarele de producere şi consum ale energiei electrice, caracteristicile şi performanţele reţelei
electrice de transport, precum şi alte informaţii utile în vederea evaluării oportunităţilor de piaţă
existente sau potenţiale.
PDRET cuprinde proiecte de retehnologizare, modernizare a stațiilor electrice de
transport, proiecte de dezvoltare care constau în realizarea de noi linii electrice de transport, noi
unități de transformare, stații electrice noi, platforme informatice, sisteme de achiziție de date,
monitorizare, comandă și control EMS SCADA, etc.
PDRET se bazează pe analizele efectuate conform Procedurii privind fundamentarea și
criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale
operatorilor de distribuție a energiei electrice aprobată prin ord. ANRE nr.204/2019.
De asemenea, elaborarea la fiecare doi ani a Planului de dezvoltare a RET este în
concordanță cu obligația C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. de a participa, în calitate de membru al
asociației OTS europeni ENTSO-E, la elaborarea planului de dezvoltare European (Ten Year
Network Development Plan -TYNDP.
Planul de Dezvoltare a RET perioada 2020-2029 a fost supus consultării publice în
perioada 17 august - 17 septembrie 2020 prin postarea pe site-ul www.transelectrica.ro la
secțiunea Noutăți. Au fost primite puncte de vedere de la MEEMA, RWEA, SC Electrica SA, SC
CEZ Romania SA, E-Distribuție. Transelectrica a îmbunătățit atât cât a fost posibil Planul de
Dezvoltare a RET în urma consultării publice, urmând ca pentru edițiile următoare ale planului,
să ia în considerare toate propunerile primite cu ocazia acestei consultări.
Ultima variantă a Planului de Dezvoltare a RET perioada 2020-2029 a fost avizată intern
în CTES Transelectrica în data de 1 octombrie 2020 și a fost trimisă către ANRE pentru
aprobare în data de 14 octombrie 2020.
ANRE a lansat în consultare publica documentul pentru zece zile la adresa:
https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee1/regl-tehniceregulamente/planul-de-dezvoltare-a-retelei-electrice-de-transport-pentru-perioada-20202029&page=1.
În DECIZIA nr. 1604 din 5 octombrie 2018 privind aprobarea Planului de dezvoltare a
rețelei electrice de transport pentru perioada 2018-2027 s-a solicitat: “În termen de 90 de zile de
la data comunicării prezentei decizii, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica S.A. transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a Planului de dezvoltare”.
De asemenea, în Anexa acestei Decizii, cuprinzând OBLIGAȚII ale operatorului de
transport și de sistem pentru elaborarea următoarei revizii a Planului de dezvoltare a rețelei
electrice de transport” s-a menționat: “La realizarea următoarei revizii a planului de dezvoltare a
rețelei electrice de transport”, “C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. trebuie”: “10. Să prezinte
hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea prealabilă a planului de dezvoltare
a rețelei electrice de transport”.
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III. Propuneri
Față de cele prezentate, în temeiul pct.10. din Anexa Deciziei ANRE nr. 1604/05.10.2018,
precum si al art.14, alin.2, lit. n) din Actul Constitutiv al Companiei, se supune aprobării Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei:
-

“Planul de dezvoltare a RET perioada 2020-2029 – coordonate principale” care
conține prezentarea proiectelor necesare de dezvoltare a RET și programarea
realizării acestora în timp.

-

mandatarea Directoratului Companiei să aprobe modificările Planului de dezvoltare a
RET perioada 2020-2029 care vor surveni în urma consultării publice lansate de
A.N.R.E., cu respectarea coordonatelor principale aprobate de Adunarea Generală a
Acționarilor.
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