
 
 
 

Comunicat de presă 
 

 
14 ianuarie – UPDATE ORA 17.30 
 
Vă informăm că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (cod galben de ninsori și vânt 
puternic) au fost afectate parțial instalațiile din aria de acoperire a Societății de Distribuție a 
Energiei Electrice Transilvania Nord.  

La aceasta ora, cea mai mare parte a consumatorilor afectati au fost realimentati cu energie 
electrica. Echipele de interventie lucreaza neintrerupt in zonele Loranta (Bihor) si Racsa (Satu 
Mare), unde mai sunt cateva zeci de consumatori izolati. In aceste zone, accesul este deosebit 
de dificil din cauza stratului mare de zapada si a vegetatiei rupte, iar munca echipelor este 
ingreunata de viscolul care continua si la aceasta ora. 

Intervențiile echipelor SDEE Transilvania Nord vor continua până la alimentarea integrală a 
tuturor consumatorilor afectați. 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm toti utilizatorii rețelei că, împreună cu 
autoritățile, depunem toate eforturile pentru alimentarea cu energie electrică în condiții 
normale, conform schemei de funcționare. 

 

14 ianuarie, ora 13.30 
 
Vă informăm că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (cod galben de ninsori și vânt 
puternic) au fost afectate parțial instalațiile din aria de acoperire a Societății de Distribuție a 
Energiei Electrice Transilvania Nord.  

La această oră, în județul Bihor sunt mobilizate 12 echipe de intervenție care acționează 
pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în zonele: Brejești, Cornu, Picleu, Loranta. 
Din cauza căderilor masive de zăpadă, în numeroase zone intervențiile sunt deosebit de 
dificile. 

În județul Satu Mare, vântul puternic a rupt mai mulți stâlpi de medie tensiune. 7 echipe de 
intervenție acționează pentru înlocuirea acestora și realimentarea consumatorilor din zonele 
Racșa și Turț.  

Intervențiile echipelor SDEE Transilvania Nord vor continua până la alimentarea integrală a 
tuturor consumatorilor afectați. 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm toti utilizatorii rețelei că, împreună cu 
autoritățile, depunem toate eforturile pentru alimentarea cu energie electrică în condiții 
normale, conform schemei de funcționare. 

 
 
Cu multumiri, 
Biroul de Presă al SDEE Transilvania Nord, 14.01.2019 
 
 
 



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. 
 


