COMUNICAT DE PRESĂ
BUCUREȘTI, 10 ianuarie - Din cauza condițiilor meteo nefavorabile (cod roșu de
ninsori și viscol), în perioada 5-8 ianuarie 2017, s-au produs mai multe avarii la
instalațiile operatorilor de distribuţie a energiei electrice din cadrul Grupului Electrica SDEE Muntenia Nord, SDEE Transilvania Nord şi SDEE Transilvania Sud. Județele
afectate au fost: Brăila, Buzău, Galați, Dâmbovița, Satu Mare, Maramureş, Alba şi
Braşov.
În vederea remedierii avariilor, au fost mobilizați sute de specialiști, organizaţi în cadrul
a peste 80 de echipe de intervenție, formate din angajaţi ai operatorilor de distribuţie a
energiei electrice şi ai Electrica Serv S.A.
„Ne bucurăm să putem spune că, în acest moment, alimentarea cu energie electrică
a zonelor afectate a revenit la normal. Vreau să le mulţumesc consumatorilor, care au
dat dovadă de înţelegere în această perioadă dificilă, precum şi sutelor de colegi din
teren, care au înfruntat, zi și noapte, viscolul și temperaturile la limita suportabilității
pentru a restabili buna funcţionare a instalaţiilor electrice”, a declarat Dan Cătălin
Stancu, Director General Electrica S.A.
Cele mai afectate au fost județele din zona de Sud-Est a țării, în special Brăila și Buzău,
unde activitatea echipelor de intervenție a fost îngreunată din cauza drumurilor
inaccesibile, fiind nevoie de sprijinul echipelor armatei, Ministerului de Interne și
administrațiilor locale, care au pus la dispoziție utilaje și autovehicule speciale pentru
a ajunge la instalațiile afectate de condițiile meteo extreme. Le mulțumim pe această
cale pentru sprijinul acordat.
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm toți utilizatorii rețelei că depunem
toate eforturile pentru alimentarea cu energie electrică, în cel mai scurt timp posibil și
în condiții normale, conform schemei de funcționare.
Informaţii actualizate despre situaţia reţelelor electrice din zonele aflate în aria de
acoperire a operatorilor de distribuţie din cadrul Grupului Electrica se regăsesc la
următoarele adrese:
SDEE Muntenia Nord: http://www.mnd.electrica.ro/anunturi.aspx
SDEE Transilvania Nord: http://www.edtn.ro/mass-media/comunicate/
SDEE Transilvania Sud: http://www.electricats.ro/electricats/presa/comunicate.html

Cu o tradiție de 120 de ani, companiile de distribuţie a energiei electrice din cadrul
Grupului Electrica acoperă peste 40% din teritoriul României, având o arie de operare
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de aproximativ 100.000 de kilometri pătrați. Cele trei companii din cadrul Grupului
Electrica deservesc peste 3,6 milioane de consumatori din 18 județe din zonele
Muntenia Nord, Transilvania Sud și Transilvania Nord.
Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord deţine o cotă de piaţă
de 15% şi acoperă o zonă de 28.962 km 2. Compania deserveşte aproximativ 1.3
milioane de utilizatori din judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Prahova şi
Dâmboviţa.
Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord deţine o cotă de
piaţă de 11.6% şi acoperă o zonă de 34.162 km 2. Compania deserveşte aproximativ
1.2 milioane de utilizatori din judeţele Satu Mare, Maramureş, Bistriţa Năsăud, Bihor,
Sălaj şi Cluj.
Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transivania Sud deţine o cotă de
piaţă de 13.2% şi acoperă o zonă de 34.072 km 2. Compania deserveşte aproximativ
1.11 milioane de utilizatori din judeţele Mureş, Harghita, Alba, Sibiu, Braşov şi
Covasna.
_________________________________________________________________________________
Grupul Electrica este lider pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum
și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice. Poziţia de top este susţinută
atât de rezultatele economice, cât şi de o experienţă în domeniu ce se întinde pe aproape 120 ani.
Cu aproximativ 10.000 de angajați, Grupul Electrica oferă servicii la peste 3,6 milioane de clienți și are
o arie de cuprindere naţională - cu organizare în trei zone pentru distribuţia energiei electrice:
Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord şi pe cuprinsul întregii ţări pentru funizarea energiei
electrice și pentru întreţinere şi servicii energetice.
Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din
București și Londra. Electrica este singura companie românească din domeniul distribuției și furnizării
energiei electrice din România.
_________________________________________________________________________________
Mai multe informații despre grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei www.electrica.ro.
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