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ENEL X ROMÂNIA A FINALIZAT MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE 

ILUMINAT PUBLIC DIN MAȘLOC, JUDEȚUL TIMIȘ 

 
București, 30 decembrie 2019 - Enel X România, companie membră a Enel X, divizia de servicii  
energetice avansate a Grupului Enel, a finalizat cu succes modernizarea infrastructurii de iluminat public 

din comuna Mașloc, județul Timiș. 
 
„Enel X România se angajează să implementeze măsuri de eficiență energetică prin investiții care pot 

schimba viața unui număr cât mai mare de oameni., Astfel, prin proiectele noastre inovatoare din punct de 
vedere tehnologic, promovăm un consum mai eficient de energie în spațiile publice și ajutăm autoritățile 
locale să își scadă costurile cu energia electrică. De asemenea, oferim sprijin în implementarea conceptului 

de economie circulară, la nivelul strategiilor de dezvoltare urbană durabilă, începând de la consultanța 
oferită pentru alegerea celor mai eficiente soluții, la prezentarea beneficiilor pentru autoritățile locale și 
până la producerea aparatelor folosite, la nivel local, devenind astfel, un partener de încredere în ceea ce 

privește proiectele de iluminat public”, a declarat Marius Chiriac, directorul Enel X România. 
 
Procesul de modernizare a presupus înlocuirea aparatelor de iluminat existente, echipate cu surse de 

lumină cu descărcări în vapori de sodiu, cu 700 de aparate de iluminat stradale cu LED, de ultimă generatie.  
Lucrările de modernizare care au durat aproximativ o lună și jumătate au presupus instalarea de aparate 
de iluminat cu puterea de 82,4 W pe străzile principale și a unor produse cu o putere de 57,7 W pe străzile 

secundare.  
 
Echipamentele LED vor reduce semnificativ consumul de energie electrică și costurile de întreținere a 

sistemului de iluminat public. Astfel, estimările arată că necesarul de energie electrică pentru iluminatul 
public stradal al comunei va scădea cu aproape 45% (o reducere a consumului anual cu 139 MWh), chiar 
dacă numărul total de aparate de iluminat stradale instalate la Mașloc a crescut de la 663 la 700 de unități.  

Investiția urmează să fie amortizată în aproximativ trei ani. 
 
“Suntem foarte multumiți de maniera profesionistă în care partenerii noștri din acest proiect, Enel X, au 

executat lucrările de modernizare a iluminatului public. Acest proiect va aduce o serie de beneficii 
importante legate de reducerea cheltuielilor cu energia electrică și cu întreținerea sistemului de iluminat, și 
de creșterea gradului de confort și siguranță a locuitorilor din comuna noastră. Consider că acesta este un 

alt pas important pe care l-am făcut în cadrul planului de măsuri de eficientizare energetică pe care ne 
propunem să le implementăm în comuna Mașloc”, a declarat Ionel Lupu, edilul comunei Mașloc. 
 

Producătorul aparatelor de iluminat stradale instalate de Enel X este GDS Lighting, un partener global al 
companiei în furnizarea de corpuri de iluminat. Produsele instalate la Mașloc sunt fabricate în România, în 
fabrica din Arad a GDS Lighting. 

 
Modernizarea infrastructurii de iluminat stradal din Mașloc marchează și o premieră, acesta fiind primul 
proiect din România realizat de Enel X în parteneriat cu GDS Lighting. 
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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 90 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. 
 
Enel X este divizia globală de afaceri a Enel dedicată dezvoltării de produse inovatoare și soluții digitale în sectoarele 
în care energia prezintă cel mai mare potențial de transformare: orașe, locuințe, industrii și mobilitate electrică. 
 
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.  
 


