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Comunicat - LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) – Pancevo (Serbia) 
 
CNTEE Transelectrica SA a semnat contractul de execuție pentru realizarea obiectivului de investiție  
„Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) – Pancevo (Serbia)”.  
În contextul dezvoltării şi îmbunătăţirii capacităţii de interconexiune între sistemele electroenergetice europene, 
operatorii de transport ai României şi Serbiei au semnat în noiembrie 2005 un Memorandum de Înțelegere pentru 
construcţia unei linii electrice de 400 kV de interconexiune între cele două sisteme cu o lungime totală de 131 km, 
din care 63 km pe teritoriul României. 
 
Linia Electrica Aeriană (LEA) 400 kV Reşiţa – Pancevo se va realiza în varianta dublu circuit şi va traversa pe 
teritoriul României 11 localităţi din judeţul Caraş-Severin: municipiul Reșița, comunele Ezeriş, Lupac, Dognecea, 
Goruia, Ticvaniu Mare, Berlişte, Giudanoviţa, Grădinari, Vărădia şi Vrani. 
 
Valoarea contractului încheiat este de 81.389.615 lei fără TVA. Realizarea acestui obiectiv de investiţie va asigura 
creşterea capacității de schimb cu Serbia şi vestul Europei şi evacuarea puterii din centralele eoliene şi amenajările 
hidroelectrice din zona Porţile de Fier – Reşiţa, asigurând astfel întărirea reţelei de transport pe axul de vest 
(Porţile de Fier - Reşiţa – Timişoara - Arad).  
 
Linia Electrica Aeriană (LEA) 400 kV Reşiţa – Pancevo se estimează a fi pusă în funcţiune în cursul anului 2015. 
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