E-DISTRIBUŢIE BANAT ÎNCEPE UN PROIECT DE 10 MILIOANE EURO
PENTRU O NOUĂ STAȚIE DE TRANSFORMARE ÎN NORDUL TIMIȘOAREI
Timișoara, 5 februarie 2019 – E-Distribuție Banat a început un proiect în valoare de 10 milioane de euro
pentru construcția unei stații de transformare noi la Dumbrăvița, în nordul municipiului Timișoara, pentru a
îmbunătăți calitatea serviciului de distribuție și siguranța în alimentarea cu energie electrică, precum și
pentru a oferi posibilități mai bune de conectare de noi consumatori.
Stația de transformare Covaci va fi construită pe un teren achiziționat recent de către E-Distributie Banat.
Societatea a prezentat proiectul Primăriei Dumbrăvița și a inițiat procesul de obținere a autorizațiilor
necesare, având o foarte bună colaborare cu autoritatea locală.
În funcție de durata procedurilor de autorizare și a celor de achiziție, construcția proiectului este prevăzută
să înceapă în trimestrul 4 al acestui an, iar finalizarea este estimată pentru primul trimestru al anului 2021.
Noua stație va avea o capacitate totală de 50 MVA (Mega Volt Amper), cu posibilități de amplificare,
asigurată de două transformatoare 110/20 kV, ceea ce va permite asigurarea consumului clienților din zonă
alimentați în prezent din alte surse, precum și racordarea de noi consumatori, casnici și industriali, din zona
aflată în nordul municipiului Timișoara.
Stația va fi alimentată din linia electrică de înaltă tensiune (110 kV) din apropiere și va fi introdusă în
sistemul Telecontrol al companiilor E-Distribuție, ceea ce va permite operarea și efectuarea manevrelor de
la distanță, din dispecerat, reducând timpii de intervenție și îmbunătățind calitatea serviciilor. Stația de
transformare va fi dotată cu echipamente noi, compacte, cu eficiență sporită, consum propriu redus și riscuri
minime pentu mediu.
Proiectul este parte a programului de investiții realizat de companiile de distribuție ale Enel în România,
care vizează asigurarea unui serviciu adecvat pentru consumatorii finali, posibilitatea de control la distanță
și îmbunătățirea calității și securității rețelei, respectând în același timp standardele companiei în ceea ce
priveşte mediul.
După investițiile în modernizarea rețelelor, cele trei companii E-Distribuție din zonele Muntenia Sud, Banat
și Dobrogea conduc de mai mulți ani topul operatorilor de distribuție de electricitate din România. Conform
rapoartelor oficiale ale ANRE pentru anul 2017, indicele SAIDI pentru E-Distribuție Muntenia a fost de 145
minute, cel mai performant din țară, media națională înregistrată fiind de 283,9 minute. E-Distribuție
Dobrogea și Banat au avut, de asemenea, performanțe sub media națională, cu indicele SAIDI de 185
minute, respectiv 259 minute.

Enel este o companie energetică multinațională, unul dintre liderii integrați pe piețele globale de electricitate, gaze
naturale și energii din surse regenerabile. Enel este una dintre cele mai mari companii 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. Grupul Enel activează în peste 30 de țări din lume, având o capacitate instalată netă de
producție de energie de circa 89 GW. Enel distribuie electricitate printr-o rețea de peste 2,2 milioane de kilometri, are
circa 73 de milioane de clienți casnici și companii în toată lumea, care reprezintă cea mai mare bază de clienți
comparativ cu firmele europene din domeniu. Divizia de energii regenerabile Enel Green Power operează unități de
producție cu o capacitate instalată de 43 GW din surse eoliene, solare, geo-termale și hidro în Europa, cele două
Americi, Africa, Asia și Australia.
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Enel România este unul dintre cei mai mari investitori privați în domeniul energetic, cu operațiuni în sectorul distribuției
și furnizării de electricitate, dar și al producției de energie electrică din surse regenerabile, prezent pe piața din România
din 2005. Enel are aproximativ 3.100 de angajați în România și oferă servicii unui număr de 3 milioane de clienți.
Companiile E-Distribuție operează rețele cu o lungime totală de aproximativ 128.000 de kilometri în trei zone importante
ale țării: Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și
dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, a siguranței și performanței rețelelor și
implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel. Enel Energie și Enel Energie Muntenia sunt
importanți furnizori de energie în România, având în ofertă atât energie electrică și gaze naturale, cât şi servicii cu
valoare adăugată (precum servicii de asistenţă, produse de iluminat, servicii de asigurare, aer condiționat etc).
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