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Comunicat de presa HIDRO TARNITA SA
Interes international crescut pentru centrala Tarnita – Lapustesti
Ca urmare a interesului manifestat de un numar mare de potentiali investitori
pentru participarea la Procedura de Selectie, societatea de proiect Hidro Tarnita SA
anunta prelungirea termenului prevazut in Anuntul Publicitar pentru depunerea
documentelor de participare la etapa de precalificare si negociere preliminara si
neangajanta, in vederea implementarii Proiectului CHEAP Tarnita-Lapustesti, de la
data de 31 octombrie 2014, ora 10.00 pana la data de 27 noiembrie 2014,
ora 10.00.
Realizarea Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita –
Lapustesti, prima centrala de acest tip din Romania, reprezinta un obiectiv prioritar
al strategiei pe termen scurt si mediu de dezvoltare a sectorului energetic, prevazut
in Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2020.
Proiectul este esential in contextul existentei unui portofoliu in crestere continua de
centrale bazate pe surse regenerabile de energie, cu productie necontrolabila, care
impune instalarea de capacitati suplimentare pentru echilibrarea Sistemului
Electroenergetic National (SEN), ce vor fi retribuite pe piete de servicii tehnologice
de sistem, piete de capacitati, dar si pe piata de echilibrare.
Centrala va fi un furnizor strategic de servicii energetice/servicii de sistem in partea
de nord-vest a Romaniei, o zona cu deficit de generare de energie electrica dar cu
aport important in transferul de capacitate catre si dinspre Europa centrala si de
vest, in contextul crearii pietei regionale de energie. Prin asezarea in conditii
geografice deosebit de avantajoase pentru o centrala de acest tip, prin
complexitatea structurarii sistemului energetic national, bazat pe un mix energetic
diversificat, in care sursele de energie intermitenta vor avea o pondere insemnata
si in contextul in care Romania isi propune sa devina un adevarat furnizor de
siguranta si independenta energetica in regiune, CHEAP Tarnita - Lapustesti are
toate premisele sa devina un furnizor important de servicii de sistem atat in
Romania, cat si la nivel regional.
Investitia in hidrocentrala cu acumulare prin pompaj va duce la crearea unui numar
important de locuri de munca si cresterea nivelului de trai in zona. Un varf de
angajari, peste 4000 de locuri de munca, ar urma sa fie atins pe perioada de
constructie a proiectului, estimata a fi demarata in prima parte a anului 2016 si cu
o durata cuprinsa intre 5 si 7 ani.
Mai multe informatii se gasesc in anuntul postat pe pagina de internet
www.hidrotarnita.ro.
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