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ENEL VA INVESTI 329 MILIOANE EURO ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 20172018, PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI ÎN CONTINUARE CALITATEA SERVICIILOR




Enel anunță programul de investiții până la finalul ciclului actual de reglementare, în 2018
Compania, deja lider de piață privind calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice în
România, va continua investițiile în modernizarea rețelelor

București, 23 Martie 2017 – Enel a planificat investiții în România de 329 milioane de euro până la
sfârșitul ciclului actual de reglementare, în 2018, din care 151 milioane de euro în 2017 și 178 milioane
de euro în 2018.
Georgios Stassis, Country Manager Enel în România, a declarat: “Enel este un investitor important în
sectorul energetic din România, cu o prezență puternică în toate segmentele cheie ale strategiei sale
nivel de grup: distribuție, clienți și energie din surse regenerabile. Vom continua programul de investiții
pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor, prin mărirea gradului de automatizare a rețelelor de distribuție,
precum și prin dezvoltarea canalelor de comunicare cu clienții și a ofertei de servicii cu valoare
adăugată”.
Compania continuă programul de investiții masive, al căror nivel a depășit 3 miliarde de euro de la
intrarea pe piața din România. Valoarea investițiilor realizate în rețelele de distribuție în perioada 20052016 se ridică la 1,584 miliarde de euro. Pentru anul 2017, din investițiile de peste 151 de milioane de
euro prevăzute pentru România, 139 milioane de euro reprezintă suma alocată pentru operațiunile de
distribuție. În 2018, investițiile programate sunt chiar mai ridicate, ajungând la 178 milioane de euro, din
care 168 milioane de euro pentru îmbunătățirea performanței rețelei.
Ca urmare a modernizării rețelelor, cele trei companii E-Distribuție - care acoperă regiunile Muntenia
Sud, Banat și Dobrogea - sunt în topul celor mai performanți operatori de distribuție de energie electrică
din România în privința calității serviciilor în ultimii ani. Conform datelor raportate Autorității Nationale de
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru 2015, indicatorul SAIDI (durata medie a întreruperilor
neplanificate pentru fiecare client) pentru E-Distribuție Muntenia a fost de 221 minute, cel mai bun nivel
din țară, media națională fiind de 308 minute. E-Distribuție Dobrogea și E-Distribuție Banat au avut, de
asemenea, performanțe mai bune decât media pe țară, cu SAIDI de 234 minute, respectiv 247 minute. În
1
2016 , indicatorii de performanță s-au îmbunătățit și mai mult conform datelor preliminare, până la
aproximativ 175 minute pentru E-Distribuție Muntenia, fiind în continuare în scădere și în cazul celorlalte
două companii de distribuție.
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Raportul ANRE pentru 2016 nu este încă disponibil.

Pe segmentul de furnizare de energie electrică, Enel va continua să modernizeze operațiunile și să se
concentreze pe nevoile clienților. Compania a lansat recent noul site, precum și o nouă versiune a
aplicației MyEnel, care permite clienților să acceseze de pe dispozitivele mobile date privind facturarea
sau să transmită indexul contorului. Oferta pentru clienți a fost extinsă cu servicii cu valoare adăugată ca
Enel Asistență și Enel Asistență+, care oferă asistență de urgență pentru repararea instalațiilor interioare
de electricitate și apă sau a boilerelor electrice. De asemenea, compania are acum în ofertă un
abonament de furnizare de energie electrică pentru care clienții pot face toate operațiunile online, de la
încheierea contractului până la plata facturii, și a introdus produse electronice în magazinul online.

***
Enel este o companie energetică multinațională, jucând un rol important pe piețele globale de electricitate,
gaze naturale și energii din surse regenerabile. Grupul Enel activează în peste 30 de țări de pe patru continente și
are o capacitate instalată netă de producție de energie de circa 83 GW. Enel distribuie electricitate și gaze naturale
printr-o rețea de peste 2 milioane km, are peste 65 de milioane de clienți casnici și companii în toată lumea, care
reprezintă cea mai mare bază de clienți comparativ cu firmele europene din domeniu. Enel este cea mai mare
companie integrată de utilități din Europa după capitalizarea de piață și una dintre primele 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 și oferă servicii unui număr
de 2,8 milioane de clienți din trei zone importante ale tării: Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea,
acoperind o treime din piața locală de distribuție. Enel continuă dezvoltarea unui program de investiții pentru
îmbunătățirea calității serviciilor, a siguranței și performanței rețelelor și implementarea pe plan local a standardelor
de mediu ale grupului Enel.
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