
 
 
 

Comunicat de presă 
 
 

 
28 iunie – update ora 12:00 
 
Vă informăm că din cauza condițiilor meteorologice extreme (cod roșu de furtuni 
si grindina) din seara zilei de 27.06.2019, au fost afectate parțial instalațiile din 
aria de acoperire a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania 
Nord.  

Pe tot parcursul nopții, echipele de intervenție ale SDEE Transilvania Nord au 
acționat pentru limitarea efectelor furtunii și restabilirea alimentarii cu energie 
electrică. S-a reușit realimentarea marii majorități a consumatorilor, astfel încât 
la ora 12:00, se lucrează pentru realimentarea celor câteva zeci de consumatori 
din zonele Frăsinet, Lunca Vișagului, Doda Pili, Smida (jud. CLUJ); Saliste, 
Odesti (jud. MARAMUREȘ); Mocod, Zagra, Suplai (jud. BISTRIȚA-NĂSĂUD); 
Bratca, Abramut, Arpasel, Coada Lacului (jud. BIHOR); Micula, Baba Novac, 
Saii, Rosiori (jud. SATU-MARE). 

Cele 85 de echipe de intervenție aflate și la această oră în zonele afectate, 
acționeaza în continuare pentru a remedia defecțiunile produse de fenomentele 
meteorologice extreme si pentru a restabili alimentarea cu energie electrică. 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm toti utilizatorii rețelei că 
depunem toate eforturile pentru alimentarea cu energie electrică în condiții 
normale, conform schemei de funcționare. 
 
 
Cu multumiri, 
Biroul de Presă al SDEE Transilvania Nord, 28.06.2019 
 

 
28 iunie – ora 08.00 
 
Vă informăm că din cauza condițiilor meteorologice extreme (cod roșu de furtuni 
si grindina) din seara zilei de 27.06.2019, au fost afectate parțial instalațiile din 
aria de acoperire a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania 
Nord.  

Pe tot parcursul nopții, echipele de intervenție ale SDEE Transilvania Nord au 
acționat pentru limitarea efectelor furtunii și restabilirea alimentarii cu energie 
electrică. S-a reușit realimentarea marii majorități a consumatorilor, astfel încât 
la ora 8:00, situația operativă se prezintă astfel: 



În județul CLUJ, se lucrează pentru realimentarea celor câteva zeci de 
consumatori din zonele Frăsinet, Lunca Vișagului, Doda Pili, Smida 

În județul MARAMUREȘ, foarte grav afectat de furtuni, echipele de intervenție 
lucrează pentru realimentarea consumatorilor din zonele Coroieni, Baba, Dealu 
Mare, Saliste, Urmenis, Bicaz, Corni 

În județul BISTRIȚA-NĂSĂUD, cele 13 echipe ale Sucursalei Bistrița acționează 
în zonele Mocod, Zagra, Suplai, Sendroia, Ciresoaia, unde mai sunt 
consumatori nealimentați. 

În județul BIHOR, foarte grav afectat de furtunile din cursul serii și al nopții, mai 
sunt cateva zeci de consumatori nelimentați în zonele Alesd, Bratca, Abramut, 
Arpasel, Coada Lacului, Salonta. S-a acționat neîntrerupt cu 50 de echipe de 
intervenție 

În județul SATU-MARE, se lucrează pentru realimentarea consumatorilor din 
zonele Halmeu, Dumbrava, Ciuperceni, Micula, Ardud, Baba Novac, Vile Satu 
Mare, Codrului.  

În județul SĂLAJ, în zonele Gostila, Fălcuşa, Hăşmaş sunt cateva zeci de 
consumatori nealimentați. 

Echipele de interventie actioneaza in continuare pentru a remedia defectiunile 
produse de fenomentele meteorologice extreme si a restabili alimentarea cu 
energie electrica in toate zonele. 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm toti utilizatorii rețelei că 
depunem toate eforturile pentru alimentarea cu energie electrică în condiții 
normale, conform schemei de funcționare. 
 
 
Cu multumiri, 
Biroul de Presă al SDEE Transilvania Nord, 28.06.2019 
 
 
 
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord (SDEE Transilvania Nord), parte a 
Grupului Electrica, este operatorul de distribuție a energiei electrice care deservește zona de Nord-
Vest a Transilvaniei. Compania își desfășoară activitatea în județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița 
Năsăud, Bihor, Sălaj și Cluj, având o arie de operare de aproximativ 34.160 kilometri pătrați. Cu o 
tradiție de 120 de ani, SDEE Transilvania Nord oferă servicii pentru aproximativ 1.2 milioane de 
consumatori, prin intermediul unei rețele de distribuție cu o lungime de peste 43.500 kilometri și a 
unei echipe de peste 2.240 de angajați.  
___________________________________________________________________  
Mai multe informații despre SDEE Transilvania Nord pot fi găsite pe platforma  
www.distributie-energie.ro. 
 


