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Investițiile energetice ale Transelectrica sunt consolidate cu sprijinul celor bune practici ale BEI
 Experții tehnici ai Băncii Europene de Investiții și Transelectrica vor cooperarea în vederea accelerării
investițiilor energetice din România.
 Vice-președintele BEI și Transelectrica au agreat un parteneriat de consultanță în cadrul unei întâlniri de
lucru la București.
 Centrul European de Consultanță în Investiții al BEI va oferi suport pentru identificarea blocajelor de
implementare existente în procesul investițional în sectorul energetic.
Transelectrica și Banca Europeană de Investiții vor intensifica cooperarea pentru a consolida și accelera
investițiile în rețeaua electrică din România. Colaborarea tehnică de consultanță, al cărui rol este de a facilita și
eficientiza procesele investiționale din domeniul energiei, a fost agreată astăzi, la București, de către Gabriel
Andronache, președintele Directoratului Transelectrica, Florin Tătaru, membru al Directoratului Transelectrica și
Christian Kettel Thomsen, Vice-președinte al Băncii Europene de Investiții, responsabil pentru energie și
operațiuni de creditare în România.
Transelectrica este Compania Națională de Transport al Energiei Electrice din România și operează linii de
transport al energiei electrice de înaltă tensiune, gestionând o rețea de 8931 de kilometri, precum și 81 de stații
electrice de transformare în toată țara. Cooperarea cu Banca Europeană de Investiții va pune în comun cele mai
bune practici pentru a intensifica ritmul investițiilor viitoare în rețeaua electrică, a îmbunătăți parcursul licitațiilor și
achizițiilor publice, precum și managementul proiectelor energetice.
„Banca Europeană de Investiții colaborează cu partenerii români din sectorul energetic în vederea consolidării
investițiilor energetice de mare impact din toată țara. Suntem încântați să încheiem primul nostru acord de
consultanță cu Transelectrica pentru a sprijini investițiile transformaționale pentru accelerarea proiectelor viitoare
necesare în vederea creșterii capacității rețelei de energie electrică a României, astfel încât să poată fi acoperită
cererea crescută de energie și să conducă la îmbunătățirea calității serviciului de transport al energiei electrice.
Investițiile în energie sunt esențiale pentru îndeplinirea politicilor climatice și a obiectivelor privind decarbonizarea
stabilite pe termen lung“, a declarat Christian Kettel-Thomsen, Vice-președinte al Băncii Europene de Investiții
responsabil pentru energie și operațiuni de creditare în România.
„Acordul semnat cu Banca Europeană de Investiții va reprezenta un pas important în decongestionarea
proceselor și accelerarea investițiilor pe care Transelectrica le are prevăzute în Planul de Dezvoltare a Rețelei
Electrice de Transport pe 10 ani. În acest moment, pentru a ne alinia țintelor europene, infrastructura sistemului
de transport al energiei electrice necesită investiții majore, de impact, care pot face posibilă creșterea capacității
de transport și integrarea energiei regenerabile. De aceea, Transelectrica va urmări îndeaproape noile abordări și
oportunități care vor exista în baza Acordului de consultanță semnat cu Banca Europeană de Investiții” a declarat
Gabriel Andronache, președintele Directoratului Transelectrica.
Banca Europeană de Investiții a furnizat peste 1,2 miliarde Euro către investiții în energetie în toată România
încă din 1991.
Informații generale
Banca Europeană de Investiții (EIB) este o instituție de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deținută
de statele sale membre. Ea pune la dispoziție finanțe pe termen lung pentru investiții solide care să contribuie la
atingerea obiectivelor politicii UE.
Transelectrica este Operatorul de Transport și Sistem (OTS) din România, cu un rol-cheie pe piața de energie
electrică a României. Misiunea Transelectrica este aceea de a menține Sistemul Energetic Național în funcțiune
în condiții de siguranță, respectând totodată standardele de calitate prevăzute în Codul tehnic al rețelei electrice
de transport.
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