
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Biroul de presă 

    
 

 T +40 372 115 694 

 F +40 372-87.33.42 

 presa.ro@enel.com 

  

 e-distributie.com   

  

 

1 

 
 

 

 

 

 

COMUNICAT  DE  PRESĂ 
 

 
Timișoara, 16 decembrie 2018 - Din cauza condiţiilor meteo deosebite (cod portocaliu şi galben de ninsori,  
viscol în rafale de vânt puternic), au fost afectate reţelele electrice din raza de activitate a societăţii                
E-Distribuţie Banat. Printre cauzele care au dus la această situație se numără copaci rupți sub greutatea 
zăpezii depuse, căzuți peste liniile de înaltă și medie tensiune, izolatori sparți, conductoare contorsionate. 
 
La nivelul E-Distribuție Banat, începând cu ora 8.00, a fost declarată stare de criză, conform procedurilor 
interne aflate în vigoare. 
 
În data de 16 decembrie, la ora 10.00, situația era următoarea: 
 

- În regiunea Banat sunt nefuncționale 6 linii electrice de înaltă tensiune: L110 kV Lugoj-Făget, 
L110 kV Iaz-Nădrag, L 110 kV Câlnic-Câlnicel, L110 kV Bocșa-Gătaia, L110 kV Reșița-ICMR 
(circuit 2), L110 kV Timișoara-Buziaș. Totodată sunt nefuncționale stațiile de transformare 
110kV/MT Lugoj, Buziaș, Făget, Nădrag, IURT Lugoj, Satchinez. 

 
- în judeţul Timiș erau nealimentate 62 de linii electrice aeriene de medie tensiune parțial, fiind 

afectate 66 de localităţi, printre care: Timișoara, Dumbrăvița, Ghiroda, Lugoj, Cheveresu Mare, 
Bethausen, Dumbrava, Făget, Găvojdia, Mașloc, Orțișoara, Recaș. 

- în județul Caraș Severin erau nealimentate 35 de linii electrice aeriene de medie tensiune parțial, 
fiind afectate 50 de localităţi, printre care Reșița, Băile Herculane, Caransebeș, Oțelu Roșu, Bocșa, 
Dognecea, Fârliug. 

- în judeţul Arad erau nealimentate 23 de linii electrice aeriene de medie tensiune parțial, fiind 
afectate 47 de localităţi, printre care Chișineu Criș, Lipova, Ineu, Sebiș, Brazii, Craiva, Gurahonț. 

- în județul Hunedoara erau nealimentate 19 linii electrice aeriene de medie tensiune parțial, fiind 
afectate 28 de localităţi, printre care Petroșani, Hațeg, Uricani, Gurasada, Ilia, Zam. 

 
În teren se află 75 de echipe de intervenție ale E-Distribuție Banat și ale contractorilor care intervin de 
astăzi dimineață și vor continua să lucreze pentru restabilirea în cel mai scurt timp posibil a alimentării cu 
energie electrică a consumatorilor.  
 
Intervențiile sunt îngreunate de condiţiile meteo severe, de circulaţia rutieră dificilă și de necesitatea 
îndepărtării crengilor și a copacilor rupți. Colaborăm cu autorităţile locale, cu care păstrăm un contact 
permanent şi care sprijină intervenţia echipelor E-Distribuție. 


