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COMUNICAT DE PRESĂ
Constanța, 28 ianuarie 2019 – E-Distribuție Dobrogea continuă intervenţiile în teren cu cele 84 de
echipe proprii şi ale contractorilor societății, împreună cu personalul operativ – dispeceri, pentru
restabilirea în cel mai scurt timp posibil a alimentării cu energie electrică a consumatorilor din zonele
afectate de condiţiile meteo deosebite (cod galben, cod portocaliu de vreme rea cu depuneri masive de
polei şi cu vânt puternic).
Depunerile semnificative de chiciură pe copacii din apropierea liniilor electrice au provocat căderi de
crengi asupra liniilor electrice din apropiere, iar îngreunarea instalaţiilor cu un strat masiv de gheaţă a
produs ruperea conductorilor şi a doi stâlpi de înaltă tensiune în zona Urziceni. Defectele majore
înregistrate în reţeaua de înaltă tensiune implică eforturi ample pentru înlocuirea a peste 16 km de reţea
de înaltă tensiune. Accesul este îngreunat de vizibilitatea redusă din cauza ceţei dense din zonă ( cod
gaben de de vreme rea pentru ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m).
Reprezentanții societății sunt permanent în legătură cu autorităţile locale, care sprijină intervenţia
echipelor E-Distribuție.
Au fost instalate 61 grupuri electrogene, inclusiv 17 trimise de către ISU, pentru a alimenta clienți din
zona zona localităților Urziceni - Lehliu. Se continuă montarea grupurilor electrogene în zonele
vulnerabile.
În data de 28 ianuarie, la ora 14:00, situaţia se prezenta astfel:
-

Pe aria judeţelor Călăraşi şi Ialomiţa, 10 linii de înaltă tensiune, din cauza galopajului
şi a depunerilor masive de chiciură pe conductori, au înregistrat defecţiuni prin ruperea
conductorilor şi a unor componente de reţea, fiind afectată alimentarea cu energie
electrică a 5 staţii de transformare.

-

în judeţul Călăraşi sunt nealimentate 5 linii electrice aeriene de medie tensiune total,
18linii de medie tensiune parţial, fiind înregistrate avarii în localitățile Belciugatele,
Gurbăneşti, Ileana, Săruleşti, Tămădău Mare.
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-

în judeţul Ialomiţa sunt nealimentate 23 linii electrice aeriene de medie tensiune total,
25 linii de medie tensiune parţial, fiind înregistrate avarii în localități: Bărbuleşti,
Adâncata, Armăşeşti, Axintele, Bărcaneşti, Borăneşti, Brazii, Ciocârlia, Coşereni,
Dragoeşti, Dridu, Fierbinţi-Târg, Garbovi, Jilavele, Maia, Manasia, Moviliţa, Roşiori,
Sineşti, Urziceni, Valea Măcrişului., Munteni-Buzău, Reviga, Sălcioara, Sfântu
Gheorghe.

Recomandăm clienților afectați să folosească, pentru a semnala deranjamente cu
precădere numerele de tip TelVerde (apelabile gratuit din rețelele naționale) - 0800 070 555.
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