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E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA ÎNCEPE RELOCAREA REȚELELOR 
ELECTRICE PENTRU A ELIBERA ACCESUL CĂTRE NOUL POD PESTE 
DUNĂRE ÎN ZONA BRĂILA 
 
 
Constanța, 3 noiembrie 2021 – E-Distribuţie Dobrogea, operator de distribuție a energiei electrice parte 
a grupului Enel, a început săptămâna aceasta lucrările de relocare a rețelelor de medie tensiune din zona 
Smârdan - Măcin pentru a permite realizarea unui drum național proiectat pentru accesul la noul pod 
suspendat peste Dunăre în zona Brăila. 
 
Lucrările vor fi finalizate până în primăvara anului viitor. Traseul pentru reteaua de medie tensiune a fost 
re-proiectat pentru a facilita construirea noului drum de acces de pe malul dobrogean către noul pod 
suspendat peste Dunăre, ce va fluidiza traficul dinspre Brăila spre Măcin.  
 
Proiectul constă într-o supratraversare (construirea retelei peste noul drum național) și două relocări ale 
liniei de medie tensiune existente, urmând să fie postați 19 stâlpi de medie tensiune, 2 stâlpi de înaltă 
tensiune, cu un traseu în lungime de 3,5 km de rețea de medie tensiune.  
 
În Dobrogea, E-Distribuție are planificate, în 2021, investiții de 176 de milioane de lei în modernizarea și 
digitalizarea rețelelor electrice, inclusiv prin instalarea de contoare inteligente. Valoarea programelor de 
modernizare și de mentenanță a rețelei electrice din acest an se adaugă investițiilor de 1,49 de miliarde de 
lei, realizate în total de E-Distribuție Dobrogea în perioada 2006 – 2020. 
 
În total, companiile E-Distribuție din România investesc anul acesta aproximativ 940 milioane de lei, 
echivalentul a 191 milioane de euro, în modernizarea, digitalizarea și extinderea rețelei electrice din 
București și din cele zece județe din țară în care își desfășoară activitatea. Programele de investiții din 
acest an au impact direct asupra capacității rețelei de a distribui energie noilor consumatori și de a 
îmbunătăți gestionarea întreruperilor neplanificate, pentru alimentarea în siguranță a clienților 
 
Rețelele electrice operate de cele trei companii E-Distribuție numără peste 131.000 de kilometri, 286 stații 
de transformare și 23.575 posturi de transformare. În 2020, acestea au distribuit peste 15,3 TWh de energie 
electrică, prin linii electrice de înaltă, medie și joasă tensiune. 
 


