Comunicat de presă

Enel Distribuție Dobrogea a finalizat lucrarea de protecție a păsărilor migratoare pe linia
aerienă de înaltă tensiune Călărași - Dragalina
Constanța, 14 aprilie 2016 - Enel Distribuţie Dobrogea a realizat în perioada noiembrie 2015 – martie 2016 o
lucrare menită să protejeze păsările migratoare, prevenind astfel și întreruperile în alimentarea cu energie
electrică. Proiectul de investiții valorează aproximativ 1,24 milioane lei și a presupus montarea de dispozitive
speciale pentru protejarea păsărilor și înlocuirea izolațiilor pe linia aeriană de înaltă tensiune Călărași Dragalina.
Linia aeriană Călărași – Dragalina asigură alimentarea cu energie electrică a platformei industriale din
municipiul Călărași. Migrația păsărilor călătoare, în special a berzelor, ce tranzitează acestă zonă, a cauzat
numeroase evenimente pe acestă linie, afectȃnd activitatea agenților economici. Numai pe parcursul anului
2014 au avut loc 80 de astfel de cazuri.
Astfel, începând cu toamna anului trecut, după migrația păsărilor, au început lucrările de montare a unor
sisteme de protecție pentru păsări pe toată linia de înaltă tensiune Călărași – Dragalina, precum și înlocuirea
întregii izolații a liniei. Lucrarea s-a finalizat în luna martie a acestui an
Enel a desfășurat de-a lungul timpului numeroase acțiuni pentru protejarea pasărilor în zona Dobrogea, zonă în
care migrează și staționează pe timpul verii o multitudine de păsări mai ales în Delta Dunării. Astfel, în perioada
2010-2015 au fost montați 84 suporți pentru cuiburi de barză pe stâlpii de joasă tensiune. Anul acesta deja s-au
montat 74 de bucăti, la Topalu, Gârliciu, Hârșova, Istria, Vadu, Corbu, Oltina, Bugeac, Pecineaga, Arsa,
Hagieni, urmând ca până la sfârșitul anului să se mai monteze alte 146 de bucăți.
Proiectul face parte din amplul program de investiţii derulat de Enel în România pentru îmbunătăţirea calităţii
serviciilor oferite clienţilor, modernizarea reţelei şi implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale
Grupului Enel.
***
Enel este o companie energetică multinațională, jucând un rol important pe piața de electricitate și gaze naturale din lume,
concentrându-se în special în Europa și America latină. Grupul Enel activează în peste 30 de țări de pe patru continente, are o capacitate
instalată netă de 89 GW, generează electricitate și gaz printr-o rețea ce acoperă circa 1,9 milioane km. Cu cei 61 de milioane de
consumatori în toată lumea, Enel deține cea mai mare bază de clienți comparativ cu societățile europene din acest sect or și este printre
cele mai mari companii de electricitate de pe continent în ceea ce privește capacitatea instalată și EBITDA raportat.
Prezentă pe piața din România încă din 2005, Enel este, în acest moment, cel mai mare investitor privat în domeniul energetic, cu
operațiuni în sectorul distribuției si furnizării de electricitate, dar si al producției de energie electrică din surse regenerabile. Enel
are peste 3.100 de angajați în România si oferă servicii unui număr de 2,7 milioane de clienți din trei zone importante ale tării: Muntenia
Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind aproape o treime din piața locală de distribuție. Enel continuă dezvoltarea unui
program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, modernizarea rețelei și implementarea pe plan local a standardelor de mediu
ale grupului Enel.
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