Comunicat de presă
Enel Distributie Banat a demarat un amplu program de modernizare a rețelelor electrice
de joasă tensiune în municipiul Timişoara
Timisoara, 31 august 2016 - Enel Distribuție Banat a demarat un amplu program de modernizare a rețelelor de
joasă tensiune în mai multe zone din municipiul Timişoara. Valoarea estimativă a lucrărilor depaşeşte suma de 1
milion lei, iar termenul de finalizare este a doua jumătate a anului.
Străzile care vor beneficia de modernizarea rețelelor electrice de joasă tensiune sunt următoarele:
 Amurgului;
 Sever Bocu;
 Constantin cel Mare;
 Pomiculturii;
 Martir Silviu Motohan;
 Arh. Ion Mincu;
 Ion Roată;
 Carol Davila;
 Robert Koch;
 Albinelor;
 Stuparilor;
 Demetriade;
 Divizia 9 Cavalerie;
Lucrările de modernizare constau în înlocuirea conductoarelor existente cu unele noi cu secțiuni mărite oferind,
pe lângă o mai mare siguranță în alimentarea cu energie electrică, un nivel îmbunătățit al tensiunii și posibilitatea
unui consum sporit pentru toţi clienţii din zonele deservite. De asemenea, stâlpii și branșamentele din arealul
cuprins în programul de modernizare care prezintă un grad avansat de uzură vor fi înlocuiți.
În acest proces se vor înlocui 35 km de conductoare clasice neizolate cu conductoare noi şi izolate, se vor planta
31 stâlpi noi, iar 40 stalpi care nu mai corespund din punct de vedere tehnic se vor îndrepta.
Vor fi refăcute toate branşamentele existente şi se va realiza un nou circuit de iluminat cu conductor nou. De
asemenea, vor fi efectuate excavări pentru plantarea de stâlpi şi prize de pământ noi, precum și aducerea la
starea inițială a terenului afectat de lucrări.
În zona Calea Sagului, precum şi în zona Calea Lipovei, se vor pregăti instalațiile electrice de joasă tensiune în
vederea instalării de contoare inteligente.
Toate aceste lucrări vor crește siguranța în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor și vor asigura
preluarea unui consum crescut cu până la 40% față de nivelul actual, astfel că aproape 100.000 de clienți vor
beneficia de o mai bună calitate a serviciului.
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 circa 87 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 sector și este printre cele mai mari companii de electricitate de pe continent în ceea ce privește
capacitatea instalată și EBITDA raportat.
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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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