Comunicat de presă

Investiții de peste 3.5 milioane de lei, finalizate în comuna Corbeanca
Bucureşti, 11 noiembrie – Enel Distribuţie Muntenia a finalizat recent lucrări de modernizare a reţelei de
medie și joasă tensiune în comuna Corbeanca, județul Ilfov, în valoare de peste 3.5 milioane de lei, ca parte a
planului anual de investiții menite să crească confortul clienților.
Timp de 5 luni, Enel Distribuție Muntenia a desfășurat în județul Ilfov lucrări de modernizare a rețelei din
comuna Corbeanca, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciului de distribuție de energie electrică. Astfel,
aproximativ 8.5 km de rețea de medie tensiune și peste 13 km de rețea de joasă tensiune au fost modernizați
sau înlocuiți. De asemenea, s-au executat lucrări de înlocuire a branșamentelor pentru aproximativ 2000 de
gospodării, s-au realizat puncte noi pentru telecontrol și au fost montate 3 posturi de transformare noi, pentru a
asigura un nivel optim de tensiune, dimensionat conform necesităților actuale de consum. În plus, rețeaua a
fost pregătită în vederea unei montări ulterioare de contoare inteligente, care vor aduce chiar mai multe
beneficii de eficiență clienților.
Astfel, aproximativ 5000 de gospodării din zona localităților Buftea, Tamași, Corbeanca, Petrești, Ostratu și
Mecheaua, beneficiază astăzi de un serviciu de distribuție a energiei electrice mult îmbunătățit. Datorită acestor
lucrări, rețeaua va fi mai stabilă și nivelul de tensiune va fi conform cu nevoile de consum ale clienților. În plus,
datorită sistemului de gestiune de la distanță a rețelei – Telecontrol, în cazul unui incident ce afectează rețeaua
de medie tensiune, durata de realimentare va fi mult scurtata, nemaifiind necesară deplasarea la fața locului a
unei echipe. Astfel, atât numărul cât și durata deranjamentelor în această zonă vor scădea semnificativ. Pe
viitor, pe măsură ce contorizarea inteligentă va fi și ea implementată la scară largă, clienții vor putea beneficia,
cu adevărat, de o rețea digitală, care permite atât citirea automată a contorului, cât și accesul clienților la o
serie întreagă de informații ce îi pot ajuta la eficientizarea consumului de energie.
În această perioadă, Enel Distribuție Muntenia mai desfășoară lucrări de modernizare a branșamentelor în
comuna Mogoșoaia.
Aceste lucrări fac parte dintr-un proiect de investiţii derulat de Enel în România care îşi propune 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 90 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.
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, 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.

