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Tarnita-Lapustesti - Proiectul european greenfield No. 1 atrage tot mai
multi investitori
Ca urmare a creșterii interesului investitorilor pentru proiectul Tarnita-Lapustesti si
a solicitării acestora, respectand dezideratul asumat la inceperea procedurii de a
oferi conditii de transparenta egale tuturor celor interesati, Hidro Tarnita SA anunta
prelungirea termenului prevazut in Anuntul Publicitar pentru depunerea
documentelor de participare la etapa de precalificare si la etapa de negociere
preliminara si neangajanta in cadrul Procedurii de Selectie a investitorilor, de la
data de 27 noiembrie 2014, ora 10.00 pana la data de 30 ianuarie 2015, ora
10.00.
Proiectul Tarnita este unul strategic pentru Romania, noi fiind una dintre foarte
putinele tari din Europa care nu dispun de o centrala cu acumulare prin pompaj
pentru siguranta sistemului energetic national (SEN), desi avem o locatie foarte
favorabila pe amplasamentul Tarnita – Lapustesti.
Dezvoltarea impetuoasa din ultimii ani a energiilor regenerabile (curate, dar si
necontrolabile) fac din proiectul Tarnita o necesitate absoluta pentru siguranta SEN,
dar si pentru valorificarea optima a acestor energii curate si ieftine in beneficiul
direct al consumatorului final, prin stocarea energiei ieftine din perioadele de exces
de productie si redarea acesteia catre consumatorii racordati la SEN in perioadele
de varf de consum si pret. Nici un alt tip de tehnologie disponibila in Romania nu
este capabila sa realizeze acest transfer temporal de resurse energetice, ceea ce
atrage o functionare aritmica, poluanta, cu uzura marita si costuri excesive pentru
producatorii de energie electrica traditionali (termo, hidro), precum si riscuri majore
pentru SEN, din cauza fluctuatiilor mari de productie sau consum.
Investitia in hidrocentrala cu acumulare prin pompaj va aduce o contributie
semnificativa la dezvoltarea economica a tarii si implicit a regiunii din apropierea
municipiului Cluj-Napoca si la crearea de noi locuri de munca.
Mai multe informatii se
www.hidrotarnita.ro.
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