COMUNICAT DE PRESĂ
Competiția Trofeul Electricianului și-a desemnat câștigătorii
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord (SDEE Transilvania
Nord), parte a Grupului Electrica, a câștigat Trofeul Electricianului 2018 - categoria
mentenanță.
În cadrul ediției din acest an a Trofeului Electricianului, cel mai important concurs
profesional din domeniul energiei electrice, la categoria distribuție energie electrică,
trofeul a revenit companiei E-distribuție.
Lista completă a câștigătorilor:
1. Categoria Exploatare stații electrice de transformare 110 KV / medie tensiune –
echipa Distribuție Oltenia;
2. Categoria Exploatare rețea electrică de distribuție medie și joasă tensiune –
echipa Distribuție Oltenia;
3. Categoria PRAM – echipa E-distributie;
4. Categoria Măsurare energie electrică, verificare grupuri de măsurare – echipa
E-Distribuție;
5. Categoria Montare și reparații echipament primar din stații electrice – echipa
Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord;
6. Categoria Montare şi reparaţii instalaţii de distribuție de medie și joasă tensiune –
echipa Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud;
7. Categoria Defectoscopie linii electrice subterane de medie și joasă tensiune –
echipa Delgaz Grid.
Ajunsă la cea de-a 39-a ediţie, competiţia s-a desfăşurat în perioada 9-13 iulie, la
Oradea. În cadrul fazei naţionale, au concurat cei mai buni 111 electricieni din toate
companiile de distribuţie a energiei electrice, precum şi din cel de întreţinere şi servicii
energetice. Ediția de anul acesta a fost organizată de SDEE Transilvania Nord, iar
tematica a abordat, ca de fiecare dată, o paletă largă de probleme specifice activităţii,
inclusiv simulări ale unor situații de avarie.
Trofeul Electricianului a fost iniţiat de compania Electrica în anul 1977 și se înscrie în
seria de evenimente dedicate Zilei Energeticianului (20 iulie). În ultimele patru decenii,
competiţia a trezit interesul şi implicarea unui număr tot mai mare de profesionişti,
etapa naţională oferind ocazia celor mai valoroşi electricieni să-şi demonstreze
abilităţile.

_________________________________________________________________________________
Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din
România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice.
Grupul Electrica oferă servicii la peste 3,6 milioane de clienți și are o arie de cuprindere națională - cu
organizare în trei zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud,
Muntenia Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru funizarea energiei electrice și pentru întreținere și
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 listată din domeniul distribuției și
furnizării energiei electrice din România.
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