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Membrii asociaţiei profesionale Centrului Român al Energiei sunt: principalele societăți cu capital de stat:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA, CONPET S.A., ROMGAZ, TRANSELECTRICA, TRANSGAZ, alături de
companiile private active în sectorul energiei electrice, cārbunelui, petrolului și gazelor naturale: ADREM INVEST,
CEZ Group România, ELECTRICA S.A, E.ON România, ECRO, ENERGOBIT, EXIMPROD, Institutul de Studii
şi Proiectări Energetice (ISPE), NOVA INDUSTRIAL, NRGSG Tehnik, RETRASIB, TRACTEBEL
ENGENEERING, ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII.

Centrul Român al Energiei organizează Evenimentul
Romania ENERGY DAY 2016
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REZUMAT MESAJE PRINCIPALE
Asociaţia profesionalā CRE apreciazā importanţa strategicā pentru operatorul de transport şi de sistem al reţelelor
de gaze naturale - TRANSGAZ - și al rețelelor de energie electrică – TRANSELECTRICA - şi pentru securitatea
alimentārii cu energie a României, prin semnarea Memorandumului de Înțelegere (MI) între Guvernul României
şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale
şi energie electrică între Republica Moldova și România.
În contextul procesului de susţinere a Republicii Moldova în parcursul său European, a instituirii unui Parteneriat
Strategic între Republica Moldova şi România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova şi având în
vedere extinderea și aprofundarea relaţiilor speciale de cooperare dintre cele două state, țara noastră și-a
manifestat, în diverse ocazii, sprijinul pentru întărirea asigurării securității energetice a Republicii Moldova şi
pentru integrarea acesteia în piața internă a Uniunii Europene.
În acest document, sunt identificate opiniile Transelectrica, membru al Centrului Român al Energiei (CRE) privind
Memorandumul de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la realizarea
proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică între Republica Moldova și
România şi o serie de recomandări pentru direcţii preliminare de acţiune propuse de CRE ȋn vederea finalizārii
acestui MÎ. Răspunsul TRANSELECTRICA referitor la Nota de Fundamentare a Hotārârii de Guvern pentru
aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind
realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică între Republica
Moldova și România este prezentat în ANEXĂ.
Membrii CRE au identificat următoarele mesaje principale:





Centrul Român al Energiei susţine modificarea notei de fundamentare – secţiunea 2.2, conform prevederilor
articolului 4.2 din Memorandumul de Înţelegere, astfel: “Termenul de realizare a primei interconexiuni este
2017, iar pentrul proiectul de interconectare Iaşi – Ungheni – Strāşeni şi staţia electricā back-to-back aferentā
pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi/sau proiectul de interconectare Suceava – Bālţi şi a staţiei backto-back corespunzātoare, termenele de finalizare vor fi stabilite dupā realizarea studiilor de fezabilitate
aferente acestor proiecte.
CRE remarcā faptul cā MOU face referire la proiectul Iaşi – Ungheni – Strāşeni, iar în nota de fundamentare
apare exprimarea RO – Ungheni – Strāşeni, care este mai generalā.
Referitor la termenul de realizare a lucrărilor complementare interconexiunii 400kV Isaccea – Vulcănești,
CRE susţine propunerea membrului sāu TRANSELECTRICA privind modificarea notei de fundamentare la
secţiunea 2.2, în concordanță cu termenul prevāzut în Memorandumul de Înţelegere, respectiv anul 2017.
CONCLUZIE

* * * * *
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CRE a remarcat faptul ca Memorandumul de Înţelegere face referire la proiectul Iaşi – Ungheni – Strāşeni,
iar în nota de fundamentare apare exprimarea RO – Ungheni – Strāşeni, care este mai generalā. În acest
context, CRE recomandā ca aceastā abordare sā fie uniformizatā.
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Asociaţia profesionalā CRE propune modificarea notei de fundamentare – secţiunea 2.2., conform
prevederilor articolului 4.2. din Memorandumul de Înţelegere, astfel încât “Termenul de realizare a primei
interconexiuni este 2017, iar pentru proiectul de interconectare Iaşi – Ungheni – Strāşeni şi staţia electricā
back – to – back aferentā pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi/sau proiectul de interconexiune
Suceava – Bālţi şi a staţiei back to – back corespunzātoare, termenele de finalizare vor fi stabilite dupā
realizarea studiilor de fezabilitate aferente acestor proiecte.”
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Răspunsul TRANSELECTRICA referitor la Nota de Fundamentare a Hotārârii de Guvern pentru
aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova
privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică
între Republica Moldova și România
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The Romanian Energy Center is a professional organization for Romanian energy companies.
It is managed andfinanced by its member companies, mainly the electricity companies at the present, and works to secure for them
the freest and most favourable conditions for competition and progress in order to ensure development, growth and well-being in Romania.
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