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CEZ face investiţii de 50 de milioane de euro în
Oltenia
ACTUALITATE | CEZ Distribuţie a anunbţat marţi, 14

august, în cadrul unei conferinţe de presă că derulează

un program de investiţii în valoare de 50 de milioane

de euro în Oltenia implementate cu firme româneşti şi

angajati autohtoni.

de Carmen Burnea
08/14/2012, 18:48
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Doina Vornicu, director general al CEZ a anunţat că , în anul 2012, CEZ Distribuţie

urmează să aducă în Oltenia cea mai importantă cifră de investiţii din istoria companiei.

"Majoritatea angajatilor acestor companii sunt din Oltenia. Investitiile companiei

însumează 50 de milioane de euro şi sunt destinate modernizarii reţelelor electrice de

distribuţie din aria sa de operare: judeţele Dolj, Argeş, Vâlcea, Gorj, Olt, Mehedinţi şi

Teleorman", a declarat Doina Vornicu.

Principalele proiecte din acest an despre care s-a făcut vorbire se numară modernizarea

şi integrarea în SCADA a staţiei de transformare 110/20 kV Craiova Centru. "Aceasta

este cea mai mare lucrare de investiţii a companiei din 2005 până în prezent, cu o valoare

de 5,72 milioane de euro. Staţia alimentează cu energie electrică toată zona centrală a

municipiului şi este un important nod în reţeaua de distribuţie a Craiovei. Cele mai multe

din instituţiile judeţului sunt în centrul Craiovei. la fel avem şi foarte mulţi consumatori

casnici", a declarat Ion Dobrescu, director în cadrul Direcţiei Strategie Dezvolotare Active

din cadrul CEZ.

Integrarea în SCADA a 16 staţii de transformare din Oltenia, pe fonduri proprii şi fonduri

europene a fost un alt puct cheie al discuţiilor. Lucrările de modernizare la 12 dintre staţii

sunt executate pe fonduri CEZ, cu o valoare totală de 13,5 milioane de euro. Pentru
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CURS VALUTAR

Cursul BNR din 20/08/2012:

1 Euro (EUR) = 4.4939 RON

1 Dolar SUA (USD) = 3.6404 RON

1 Lira sterlina (GBP) = 5.7171 RON

1 Dolar canadian (CAD) = 3.6855 RON

1 Franc elvetian (CHF) = 3.7413 RON

1 Gram de aur (XAU) = 188.8147 RON
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modernizarea a 4 staţii, CEZ Distribuţie a atras fonduri europene în procent de 47% din

valoarea investiţiei, promovand, în acelaşi timp, mediul economic regional. "Reţeaua este

bătrână, are peste 40 de ani. Pentru noi e foarte important clientul, acesta să aibă un

serviciu de calitate, cu întreruperi ale energiei electrice cât  mai rare şi cât  mai scutre ca

durată", a mai spus Doina Vornicu.

Modernizarea parcului de transformatoare electrice  - o investiţie de peste 5 milioane de

euro prin care CEZ Distribuţie îşi propune înlocuirea a peste 1.000 de transformatoare

doar în acest an la nivelul Olteniei pentru cresterea calitatii serviciului de distributie a

energiei electrice este un alt obiectiv al CEZ. "Vreau să vă spun că transformatoarele noi

pe care le montăm sunt fabricate la Craiova, la Electroputere", a mai spus Ion Dobrescu.

Modernizarea staţiilor de la Băileşti, Basarabi şi Galicea din Dolj, dar şi din Rânca,

hunedoara sunt de asemenea patru proiecte implementate cu firme româneşti, utilizând

potenţial local de resurse umane şi promovând echipamente energetice româneşti.
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Şase incendii de vegetaţie uscată pe o suprafaţă totală de

aproximativ 162 hectare de vegetaţie uscată au fost distruse de

flăcări în ultimele 24 de ore, în localităţile Breasta, Işalniţa, Lipovu,

Coţofenii din Dos, Catanele Noi, Calafat (sat. Basarabi). 
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Fermierii din judeţul Dolj care nu îşi pot onora contractele sunt
acoperiţi de lege. Cu certificatul de forţă majoră pot scăpa de
neonorarea acordului încheiat
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