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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a 

imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii 
„Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier –Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – 

Arad  / Staţia 400/220/110 kV Reşiţa” 
  

 
 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

1.Descrierea 

situaţiei actuale 

Necesitatea şi oportunitatea realizării unei noi staţii de 400 kV la Reşiţa şi 
retehnologizarea staţiei existente 220/110 kV Reşiţa sunt determinate de 
necesitatea trecerii la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – 
Timişoara – Săcălaz – Arad.  
 
Staţia actuală  220/110 kV Reşița este amplasată în judeţul Caraş-Severin, pe 
partea dreaptă a drumului naţional DN58 Reşiţa-Caransebeş, la cca. 5 km nord 
de municipiul Reşiţa, în apropiere de localitatea Soceni. 
 
Majoritatea echipamentelor din staţiile axului din vestul ţării au o vechime 
de peste 40 de ani, având performanţe modeste şi uzură fizică înaintată. Din 
această cauză, volumul de lucrări necesare pentru efectuarea reviziilor şi 
reparaţiilor este foarte mare, iar siguranţa în funcţionare a staţiilor este scăzută. 
 
Experienţa în exploatare şi situaţia incidentelor înregistrate în ultimii ani 
arată că se impune modernizarea şi trecerea la tensiunea de 400 kV a 
staţiilor de pe axul Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad. 
 
Conform studiilor realizate, configuraţia reţelei actuale prezintă următoarele 
deficienţe: 

- evacuarea puterii din CHE Porţile de Fier nu respectă criteriul N-1, în 
anumite situaţii acţionând automatica de declanşare (sau descărcare) a 
unui grup din CHE Porţile de Fier 1; 

- analize anterior efectuate au arătat necesitatea de realizare a unei noi 
linii 400 kV de racord şi chiar trecerea la 400 kV a minim două din 
grupurile CHE; 

- în zona vecină, Turnu Severin, se constată încărcări la limită, a reţelei 
de 110 kV de legătură cu zona Oltenia, datorită puterilor mari produse 
în CHE Porţile de Fier II şi ET Drobeta; 

- puterea transmisă din Porţile de Fier spre Reşiţa ajunge în unele 
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regimuri de funcţionare la limita de stabilitate şi implicit se constată 
valori mari ale pierderilor de putere. 
 

Se constată că: 
- deficienţele zonei sunt datorate în primul rând nodului Porţile de Fier; 
- de la Porţile de Fier până la Arad reţeaua de transport nu este suficientă, 

cu atât mai mult cu cât ambele noduri sunt şi noduri de interconexiune. 
De asemenea, realizarea/ retehnologizarea stației 400/220/110 kV Reşiţa este 
argumentată şi de următoarele motive: 

- este necesară realizarea unei noi linii de interconexiune între Reşiţa 
(România) şi Pancevo (Serbia); 

- în nodul Reşiţa se vor racorda unele centrale electrice eoliene ce se vor 
realiza în judeţul Caraş-Severin. 
 

Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – 
Săcălaz - Arad se va face în mai multe etape: 
- Etapa I: constă în extinderea staţiei Porţile de Fier prin  realizarea unei celule 
LEA 400 kV Reşiţa în staţia Porţile de Fier şi înlocuirea SCCP din staţia 
400/220 kV Porţile de Fier, realizarea/retehnologizarea staţiei 400/220/110 kV 
Reşiţa, construirea LEA 400 kV Porţile de Fier - Reşiţa prin realizarea unei 
LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina şi reabilitarea LEA 400 kV vechi Anina - 
Reşiţa; 
- Etapa II: realizarea unei staţii noi de 400 kV Timişoara şi retehnologizarea 
staţiei vechi 220/110 kV; realizarea LEA 400 kV d.c. Reşiţa Timişoara- 
Săcălaz ; 
 - Etapa III: realizarea unei staţii noi de 400 kV Săcălaz şi retehnologizarea 
staţiei vechi 110 kV, realizarea celulei 400 kV Calea Aradului în staţia Arad şi 
retehnologizarea staţiei vechi 110 kV cu dezafectarea staţiei de 220 kV; 
realizarea LEA 400 kV d.c. Timişoara - Arad, Săcălaz - Calea Aradului - Arad.
 
Prioritatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica” S.A.la nivel naţional o constituie întregirea inelului de 400 
kV a reţelei electrice de transport din România  

Zona de vest a ţării este o zonă deficitară din punct de vedere al producerii de 
energie electrică, sursele principale de alimentare aflate în proximitatea zonei 
fiind CHE Porţile de Fier 1 şi CTE Mintia. Ieşirea din funcţiune a uneia din 
liniile electrice de transport al energiei electrice din cele două surse de 
alimentare poate conduce la nealimentarea unei zone de consum de peste 1000 
MW cu daune posibile de ordinul a milioane de Euro/incident.  

Având în vedere toate acestea, se consideră oportună introducerea
tensiunii de 400 kV şi retehnologizarea staţiei existente 220/110 kV Reşiţa
pentru aducerea ei la un nivel corespunzător cerinţelor actuale de 
funcţionare. 

Până în prezent au fost obţinute toate acordurile şi avizele necesare 
realizării/retehnologizării staţiei 400/220/110 kV Reşiţa. 
 

2.Schimbări Realizarea noii staţii de 400 kV la Reşiţa şi retehnologizarea staţiei existente 
220/110 kV Reşiţa conduce la creşterea siguranţei în funcţionare a
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preconizate sistemului energetic naţional (SEN) şi realizarea unei bune interconexiuni
între România şi Serbia. 
  
Trecerea axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz - Arad la
tensiunea de 400 kV va conduce la întărirea reţelei de interconexiune cu 
ENTSO - E în zona de sud-vest şi vest a ţării, creând premisele necesare 
pentru interconexiunea cu Serbia. 
 
Având în vedere toate acestea, se consideră oportună introducerea
tensiunii de 400 kV şi retehnologizarea staţiei existente 220/110 kV Reşiţa
pentru aducerea ei la un nivel corespunzător cerinţelor actuale de 
funcţionare. Menţionăm că staţia 220/110 kV Reşiţa este introdusă în planul 
de perspectivă al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica” S.A.în vederea retehnologizării, iar perioada în care este 
prevăzută retehnologizarea lor se suprapune peste perioada realizării axului 
400 kV Banat. 
 
În acest sens, prin prezentul proiect de hotărâre se prevăd: 
 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
„Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – 
Timişoara – Săcălaz - Arad / Staţia 400/220/110 kV Reşiţa”, valoarea 
totală a investitiei fiind de 186.134 mii lei;  
- aprobarea amplasamentului obiectivului de investiţii „Trecerea la 
tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz - 
Arad / Staţia 400/220/110 kV Reşita”; 
- aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului 
de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa 
– Timişoara – Săcălaz - Arad / Staţia 400/220/110 kV Reşita” expropriator 
fiind statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Compania Naţională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.; 
- lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, situate pe raza judeţului 
Caraş–Severin. 
 
Suma de 38.369 lei aferentă imobilelor prevăzute în anexa nr. 3, rezultă din 
raportul de evaluare întocmit de către un expert autorizat ANEVAR, în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, 
județean și local, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. 
 
Suma totală stabilită în raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat 
ANEVAR este în cuantum de 38.369 lei și se virează de către Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceriîn termen de 30 de 
zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele 
Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. 
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la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică. 
 
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din surse proprii ale 
Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., 
ţinând cont de dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin Decizia nr. 1529/01.07.2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energieia aprobat Planul de dezvoltare a rețelei electrice de 
transport pentru perioada 2014 – 2023 în care este prevazut și 
proiectul„Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – 
Timişoara – Săcălaz – Arad / Staţia 400/220/110 kV Reşiţa”. 
 

Prin Decizia nr. 2714/25.01.2012, Consiliul de Administraţie al Companiei 
Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. a aprobat 
documentaţia tehnico – economică (studiu de fezabilitate) şi indicatorii tehnico 
– economici ai acestui obiectiv. 

 „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara 
– Săcălaz - Arad / Staţia 400/220/110 kV Reşiţa” va face parte din 
proprietatea publică a statului, conform prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. 
răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate 
privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de 
corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii 
acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor 
prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale. 
 
Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 
400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad / Staţia 
400/220/110 kV Reşiţa” urmează să fie adus la cunoştinţă publică prin afişare 
la sediile consiliilor locale şi prin afişare pe pagina proprie de internet a 
Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A, 
www.transelectrica.ro. 
 
 

3.Alte 

informaţii 

Obiectivul de investiţii este avizat favorabil de Consiliul Interministerial 
de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe prin avizul nr. 
14 din 08.10.2014.  
În situaţia în care în cadrul coridorului de expropriere vor fi identificate 
imobile ce ar putea constitui monumente istorice/zone de protecţie, se vor 
respecta prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată.  
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Secţiunea 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1.Impactul macroeconomic Dezvoltarea Sistemului Energetic Naţional precum şi a Pieţei de 
Energie. 
Dezvoltarea infrastructurii europene de transport al energiei 
electrice. 

11 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Impactul asupra mediului de 
afaceri  

Întărirea reţelei în vederea integrării noilor surse regenerabile şi 
asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentarea consumatorilor. 
Creşterea competitivităţii industriale. 

21 Impactul asupra sarcinilor 
administrative    
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.Impactul social Proiectul creează locuri de muncă la nivel local. 
4.Impactul asupra mediului  Proiectul nu are importanţă semnificativă şi nu prezintă efecte 

negative relevante. 
5.Alte informaţii  

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât 
şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei -

 2016 Urmatorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 
din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) contribuţii de asigurări       

2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, 
din care: 

  

 

 

 

   

a) bugetul de stat, din acesta: +38,369      

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       
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b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurãrilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

3.Impact financiar, plus/minus, din care: 
  

 

 

 

   

a) bugetul de stat -38,369      

b) bugete locale       

4.Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 
bugetare 

      

5.Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6.Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare  

      

7.Alte informaţii Finanțarea obiectivului de investiții se 
realizează din surse proprii ale Companiei 
Naţionale de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica” S.A. precum și alte surse legal 
constituite și în completare de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului Economiei, 
Comerțului şi Relațiilor cu Mediul de 
Afaceripentru suma de 38.369,00 lei (sumă 
aferentă exproprierii suprafețelor de teren 
necesare extinderii stației 220/110 kV Resița). 
 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act  normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ:                    
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ;                                       
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
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actelor normative comunitare.  subiect. 
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informaţii  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1.Informatii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de 
obiectul actului normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea actelor 
normative 

Proiectul a fost elaborat cu respectarea Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea actelor 
normative. 

4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotãrârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Informaţii privind avizarea de către 
a)Consiliul Legislativ  
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c)Consiliul Economic şi Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e)Curtea de Conturi 

Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  
şi implementarea prezentului act normativ 

 

1.Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării actului normativ 

Proiectul de act normativ s-a elaborat cu respectarea 
procedurilor de transparenţă decizională, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată. 
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2.Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării actului normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a actului 
normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competentelor 
instituţiilor existente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

 
Faţă de cele menţionate, s-a elaborat proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care 
constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a 
axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad / Staţia 400/220/110 kV Reşiţa”, pe care îl 
supunem adoptării. 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI 

RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

Costin-Grigore BORC 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

VICEPRIM-MINISTRU,  

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE  

Vasile DÎNCU 

 

 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

Anca Dana DRAGU 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

Cristiana PAȘCA PALMER 

  

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

Raluca Alexandra PRUNĂ 

 

 


