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Vă informăm că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (cod galben, portocaliu si rosu 
de furtuni si grindina) din seara zilei de 28.05.2019, au fost afectate parțial instalațiile din aria 
de acoperire a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord.  

In judetul Maramures au ramas nealimentate cu energie electrica zonele Ferneziu, Copalnic 
Manastur, Ciocotis, Vad, Floresti, dar si portiuni din municipiul Baia Mare. Au fost mobilizate 6 
echipe de interventie care au reusit sa restabileasca alimentarea cu energie electrica in cea 
mai mare parte a zonelor afectate de furtuna. 

La aceasta ora mai sunt nealimentati cateva sute de consumatori din zonele Firiza si Blidari – 
Baia Mare. 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. 

In intreg judetul Maramures au fost in vigoare ieri sapte coduri portocalii si doua rosii de vijelii, 
grindina si averse torentiale. In Baia Mare, viteza vantului a ajuns la 104 km/h, furtuna fiind 
incadrata la nivelul 11, din 12. Din aceasta cauza, actiunile echipelor care au intervenit au fost 
ingreunate, iar accesul in anumite zone a fost foarte dificil, din cauza arborilor rupti si a 
terenului accidentat. 

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, 29.05.2019 
 
 
 
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. 
 


