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Asociația Grup de Ac

22806/A/2017, CIF 37139270 

  

Către:  ANRE – Autoritatea Na

Spre știință: e-Distribuție Muntenia SA

Referitor:  lipsa investiției e-Distribu

de nedezvoltare 

 

 

Asociația Grup de Acțiune Locală

Distribuție Muntenia SA să facă

distribuție care deservește comuna

 

Pe scurt: creșterea consumului de energie din comuna Berceni a obligat e

MUNTENIA SA ca în, iunie 2017

(stația Popești-Leordeni) la LEA MT Dobreni (

este pregătită tehnic să preia consumatorii, a

pe medie tensiune.  

La presiunea reclamațiilor, e-Distribu

alimentarea fără probleme din  LEA MT Berceni Iriga

Dar problema rămâne: comuna Berceni se dezvolt

e-Distribuție MUNTENIA SA va fi 

MT Dobreni. e-Distribuție MUNTENIA SA recunoa

unui cablu subteran de racordare a comunei Berceni cu LEA MT Dobreni, dar a 

programat această investiție abia pentru 31 d

este blocată (e-Distribuție MUNTENIA SA nu mai aprob

posturi de transformare noi), iar consumatorii vor reclama zeci de întreruperi, fiind 

chestiune de săptămâni până când vor fi 

Dobreni. 

Menționăm că am transmis aceea

327062 / 11 aug 2017 și 330799 / 20 sep 2017

fost total nesatisfăcător, refuzând s

ia Grup de Acțiune Locală Berceni –     , comuna Berceni, jud. Ilfov,

22806/A/2017, CIF 37139270  contact@galberceni.ro, 0744330085

Nr. Inreg. 117 / 

 

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul 

ie Muntenia SA 

Distribuție Muntenia SA condamnă comuna Berceni la 2 ani 

PETIȚIE 

iune Locală Berceni solicită ANRE să ne susțină pentru ca 

 facă CÂT MAI RAPID investițiile necesare în re

comuna Berceni, jud Ilfov 

terea consumului de energie din comuna Berceni a obligat e

iunie 2017, să schimbe alimentarea de la LEA MT Berceni Iriga

) la LEA MT Dobreni (stația Colibași). Dar LEA MT Dobreni nu 

 preia consumatorii, așa că au apărut imediat zeci de întreruperi 

Distribuție MUNTENIA SA e revenit, din 24 august, la 

 probleme din  LEA MT Berceni Irigații (Popești-Leordeni).

mâne: comuna Berceni se dezvoltă, consumul de energie 

ie MUNTENIA SA va fi nevoită să revină la alimentarea cu probleme din LEA 

ie MUNTENIA SA recunoaște în scris că se impune realizarea 

unui cablu subteran de racordare a comunei Berceni cu LEA MT Dobreni, dar a 

ie abia pentru 31 dec 2019. Între timp, dezvoltarea comunei 

ie MUNTENIA SA nu mai aprobă punerea în func

posturi de transformare noi), iar consumatorii vor reclama zeci de întreruperi, fiind 

ă când vor fi alimentați din nou din linia cu probleme LEA MT 

 am transmis aceeași solicitare operatorului de distribuție prin adres

i 330799 / 20 sep 2017 dar răspunsul e-Distribu

refuzând să se angajeze la orice investiție. 

Berceni, jud. Ilfov, Reg. 

, 0744330085 

/ 10 oct 2017 

 

 de Reglementare în Domeniul Energiei 

 comuna Berceni la 2 ani 

ă pentru ca e-

în rețeaua de 

terea consumului de energie din comuna Berceni a obligat e-Distribuție 

LEA MT Berceni Irigații 

LEA MT Dobreni nu 

rut imediat zeci de întreruperi 

ie MUNTENIA SA e revenit, din 24 august, la 

Leordeni). 

de energie va crește, iar 

 la alimentarea cu probleme din LEA 

 se impune realizarea 

unui cablu subteran de racordare a comunei Berceni cu LEA MT Dobreni, dar a 

ec 2019. Între timp, dezvoltarea comunei 

 punerea în funcțiune a unor 

posturi de transformare noi), iar consumatorii vor reclama zeci de întreruperi, fiind doar o 

din linia cu probleme LEA MT 

ție prin adresele 

Distribuție Muntenia SA a 
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În ultimele zile, au reapărut întreruperile de mic

totale/zi), ceea ce înseamnă că

realimentarea din linia cu probleme LEA MT Dobreni.

 

Corespondența cu operatorul de distribu

Până în 2017, e-Distribuție Muntenia SA a distribuit energie consumatorilor din comuna 

Berceni, fără probleme deosebite

electrică Popești Leordeni 

Începând cu iunie 2017, zeci de consumatori au reclam

telefonic și prin email,  întreruperi 

de câte 2-3 secunde, aleatorii, de luni pân

nopții. 

11 aug 2017: Asociația GAL Berceni, depune la

proprie (atașată) privind întreruperile care afecteaz

21 aug 2017:  e-Distribuție Muntenia SA 

locurile de consum care au reclamat întreruperi sunt alimentate de la sta

Colibași prin LEA MT Dobreni.  

măsurile necesare remedierii problemelor semnalate

14 sep 2017: Asociația GAL Berce

“Comuna Berceni vrea energie electrica

solicită e-Distribuție Muntenia SA  revenirea la alimentarea din LEA Berceni

(Popești-Leordeni) sau efectuarea

ca soluții posibile pentru înlăturarea

Berceni 

14 sep 2017: la una la zecile de reclama

Distribuție Muntenia SA  răspunde prin adresa 

alimentarea din LEA Berceni-Iriga

că schimbarea alimentării pe LEA Dobreni 

când consumul comunei Berceni va fi mare:

 

 

 

 

rut întreruperile de mică durată (câte 2-3 întreruperi 

ă că e-Distribuție Muntenia SA a revenit deja la 

realimentarea din linia cu probleme LEA MT Dobreni. 

a cu operatorul de distribuție: 

ie Muntenia SA a distribuit energie consumatorilor din comuna 

 probleme deosebite, prin LEA MT Berceni Irigații alimentată

de consumatori au reclamat operatorului de distribu

întreruperi frecvente (în medie cam 3 întreruperi totale/zi), fiecare 

3 secunde, aleatorii, de luni până duminică, în timpul zilei, dar 

GAL Berceni, depune la e-Distribuție Muntenia SA o reclama

) privind întreruperile care afectează întreaga comună Berceni

ie Muntenia SA răspunde prin adresa 327062 

locurile de consum care au reclamat întreruperi sunt alimentate de la sta

 e-Distribuție Muntenia SA se angajează

surile necesare remedierii problemelor semnalate 

ia GAL Berceni, depune la e-Distribuție Muntenia SA 

Comuna Berceni vrea energie electrica “(atasată) prin care cei 263 de semnatari 

ie Muntenia SA  revenirea la alimentarea din LEA Berceni

Leordeni) sau efectuarea imediată a investițiilor necesare la LEA MT Dobreni, 

ăturarea întreruperile care afectează întreaga comun

: la una la zecile de reclamații formulare individual de către cet

spunde prin adresa 329848(atașată) că a reluat deja 

Irigații ( Popești-Leordeni), dar, foarte important, 

pe LEA Dobreni se impune de fiecare dată (adic

Berceni va fi mare: 

3 întreruperi 

ie Muntenia SA a revenit deja la 

ie Muntenia SA a distribuit energie consumatorilor din comuna 

ii alimentată din stația 

operatorului de distribuție,  

frecvente (în medie cam 3 întreruperi totale/zi), fiecare 

, în timpul zilei, dar și în timpul 

ie Muntenia SA o reclamație 

ă Berceni 

 (atașată) că 

locurile de consum care au reclamat întreruperi sunt alimentate de la stația electrică 

ie Muntenia SA se angajează să ia toate 

ie Muntenia SA Petiția on-line 

263 de semnatari 

ie Muntenia SA  revenirea la alimentarea din LEA Berceni-Irigații 

iilor necesare la LEA MT Dobreni, 

 întreaga comună 

ătre cetățeni, e-

 a reluat deja 

foarte important, motivează 

ă (adică și pe viitor) 
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20 sep 2017:  e-Distribuție Muntenia SA ne r

care reconfirmă revenirea la LEA Berceni

Dobreni 

 

 

 

 

 

Suplimentar, la toate solicitările de 

pe raza comunei Berceni, e-Distribu

Racordare în LEA Berceni Iriga

răspunde că punerea sub tensiune

Berceni-Irigații este condiționată

pentru a racorda comuna Berceni la LEA MT Dobreni în condi

Distribuție Muntenia SA se angajeaz

consumatorilor oportunitatea ca ace

RON.  

 

 

 

 

CONCLUZII: 

1. întreruperile repetate au ap

LEA MT Dobreni (stația electric

Muntenia SA a reluat alimentarea consumatorilor din LEA MT Berceni 

(stația electrică Popești Leordeni)

tehnic pentru a prelua în condi

Berceni 

 

2. Dar e-Distribuție recunoa

alimentării consumatorilor din Berceni: 

condiționează punerea în func

Berceni de construiea unui cablu electric subteran de cca 4km 

racordarea cu LEA Dobreni.

ie Muntenia SA ne răspunde cu adresa 330799 (ata

 revenirea la LEA Berceni-Irigații, dar nu își asumă investi

ările de montare a unor posturi de transformare suplimentare 

Distribuție Muntenia SA răspunde cu Avize T

în LEA Berceni Irigații cu “putere zero”. Mai precis, e-Distribu

 punerea sub tensiune a unor posturi de transformare noi în LEA MT 

ionată de construirea unui cablu electric subteran de cca 4km 

pentru a racorda comuna Berceni la LEA MT Dobreni în condiții de siguran

se angajează să o execute până la 31 dec 2019, oferind 

consumatorilor oportunitatea ca aceștia să finanțeze investiția în valoare de 660.000 

 

întreruperile repetate au apărut atunci când comuna Berceni a fost alimentat

ția electrică Colibași) și au dispărut imediat ce 

reluat alimentarea consumatorilor din LEA MT Berceni 

ști Leordeni). LEA Dobreni a dovedit că NU ESTE preg

tehnic pentru a prelua în condiții de siguranță consumatorii din comuna 

recunoaște necesitatea investiției pentru siguran

rii consumatorilor din Berceni: în ATR-urile emise în 2017, e

 punerea în funcțiune a unor posturi de transformare noi 

de construiea unui cablu electric subteran de cca 4km necesar pentru 

cu LEA Dobreni. 

adresa 330799 (atașată) prin 

 investiții clare în LEA 

montare a unor posturi de transformare suplimentare 

vize Tehnice de 

Distribuție Muntenia SA 

a unor posturi de transformare noi în LEA MT 

 de construirea unui cablu electric subteran de cca 4km 

ii de siguranță. e-

la 31 dec 2019, oferind 

în valoare de 660.000 

comuna Berceni a fost alimentată din 

rut imediat ce e-Distribuție 

reluat alimentarea consumatorilor din LEA MT Berceni Irigații 

NU ESTE pregătită 

consumatorii din comuna 

iei pentru siguranța 

urile emise în 2017, e-Distribuție 

posturi de transformare noi în comuna 

necesar pentru 
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3. e-Distribuție Muntenia SA 

pe seama consumului mare de 

crește rapid, având în vedere dezvoltarea 

sectorului comercial (în prezent 

Carrefour și Penny Market)

revină tot mai frecvent la alimentarea, cu probleme

 

4. În ATR-urile emise în 2017, e

cablul electric subteran pân

dezvoltarea comunei  Berceni pân

consumatorii actuali să utilizeze, între timp, LEA MT Dobreni nepreg

tehnic pentru preluarea consumului.

 

Noi, consumatorii de energie electric

servicii de distribuție de calitate, imposibil de oferit în lipsa unor investi

Muntenia .   

e-Distribuție Muntenia SA deține monopolul 

pune într-o situație imposibilă: operatorul de di

următorii 2 ani, comuna Berceni nu are voie s

vor suferi de zeci de întreruperi în fiecare lun

Dobreni. 

 

Vă rugăm să ne susțineți pe lâng

de distribuție să facă CÂT MAI RAPID 

pentru a asigura servicii de distribu

condițiile meteorologice. 

 

 

Vasile Diaconu 

vicepreședinte GAL Berceni 

0744-33.00.85 – info@galberceni.ro

ie Muntenia SA a motivat trecerea la alimentarea din LEA MT Dobreni 

mare de energie. Dar consumul de energie 

vând în vedere dezvoltarea rezidențială a comunei Berceni

prezent se construiesc supermagazine Mega Image, 

Penny Market). Deci, e-Distribuție Muntenia SA va fi obligat

 tot mai frecvent la alimentarea, cu probleme, din LEA Dobreni 

urile emise în 2017, e-Distribuție Muntenia SA estimează c

până la 31 dec 2019. Deci e-Distribuție 

dezvoltarea comunei  Berceni până la 31 dec 2019, condamnând 

consumatorii actuali să utilizeze, între timp, LEA MT Dobreni nepreg

tehnic pentru preluarea consumului. 

Noi, consumatorii de energie electrică din comuna Berceni, dorim să beneficiem de 

ie de calitate, imposibil de oferit în lipsa unor investiții ale 

ține monopolul asupra distribuției de energie electric

ă: operatorul de distribuție a decis unilateral c

torii 2 ani, comuna Berceni nu are voie să se mai dezvolte, iar consumatorii existen

vor suferi de zeci de întreruperi în fiecare lună, atâta vreme cât nu va investi în LEA MT 

i pe lângă e-Distribuție Muntenia SA pentru ca operatorul 

CÂT MAI RAPID investițiile necesare (cablu subter

distribuție de calitate, indiferent de consum 

 

info@galberceni.ro 

a alimentarea din LEA MT Dobreni 

consumul de energie din Berceni va 

comunei Berceni, dar și a 

se construiesc supermagazine Mega Image, 

tenia SA va fi obligată să 

LEA Dobreni  

ă că va construi 

 blochează 

 la 31 dec 2019, condamnând 

 utilizeze, între timp, LEA MT Dobreni nepregătită 

ă beneficiem de 

ie de calitate, imposibil de oferit în lipsa unor investiții ale e-Distribuție 

iei de energie electrică și ne 

ie a decis unilateral că, pentru 

 se mai dezvolte, iar consumatorii existenți 

investi în LEA MT 

ie Muntenia SA pentru ca operatorul 

iile necesare (cablu subteran 4km) 

calitate, indiferent de consum și de 
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