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Către, 

Primaria Ciocanesti/  

ISU Suceava/ 

ISJ Suceava 

 

Câmpulung Moldovenesc, 746/24 septembrie 2020 

 

  

Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică 

 

Investițiile în modernizarea şi dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei 

electrice reprezintă un obiectiv major al companiei Delgaz-Grid S.A. Prin aceste 

lucrări asigurăm funcționarea și exploatarea în condiții de siguranţă a rețelelor, 

precum și îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților noștri. 

În vederea executării lucrărilor în condiții de siguranță, sunt necesare 

întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. Astfel, pentru 

consumatorii din localitatea Botos, zona PT 10 Botos alimentarea cu energie 

electrică va fi întreruptă în data de 01.10.2020 intre orele 9:00-17:00 . 

Regretăm disconfortul produs de aceste întreruperi, dar, în acelasi timp, 

considerăm foarte importantă creșterea calității serviciilor de care vor beneficia 

consumatorii după finalizarea lucrărilor. 

Vă rugăm să afișați într-un loc vizibil anunţul cu întreruperea furnizării 

energiei electrice. Totodată vă rugăm să ne ajutați la colectarea rezidurilor 

forestiere rezultate în urma toaletărilor. 
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Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică 

 

Investițiile în modernizarea şi dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei 

electrice reprezintă un obiectiv major al companiei Delgaz-Grid S.A. Prin aceste 

lucrări asigurăm funcționarea și exploatarea în condiții de siguranţă a rețelelor, 

precum și îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților noștri. 

În vederea executării lucrărilor în condiții de siguranță, sunt necesare 

întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. Astfel, pentru 

consumatorii din localitatea Câmpulung Moldovenesc, str. Şandru pana la 

Pensiunea Savin, Calea Bucovinei nr. 317 până la ieşire spre Podul 

Bucătarului alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în data de 02.10.2020 

intre orele 9:00-17:00 . 

Regretăm disconfortul produs de aceste întreruperi, dar, în acelasi timp, 

considerăm foarte importantă creșterea calității serviciilor de care vor beneficia 

consumatorii după finalizarea lucrărilor. 

Vă rugăm să afișați într-un loc vizibil anunţul cu întreruperea furnizării 

energiei electrice. Totodată vă rugăm să ne ajutați la colectarea rezidurilor 

forestiere rezultate în urma toaletărilor. 

 

 

 

Cu respect, 

 

Iulian-Nicolae Gherasim  

Sef FOL EM Campulung M.- V. Dornei  

 

 

 

 

 

 

 Delgaz Grid  SA 

 

 Departament 

 Pandurilor 42 

540554 Târgu Mureş 

www.delgaz-grid.ro 

  

 Iulian-Nicolae Gherasim 

 T +40-721639894 

 F  

 iulian-

nicolae.gherasim@delgaz-

grid.ro 

  

 Abreviere:  

  

  

  

 



 

cod DEGR P02-03-04-F021 / 2 
  

 
 

 
 
Preşedintele Consiliului de 

Administraţie  

Frank Hajdinjak 

 

Directori Generali 

Ferenc Csulak (Director General) 

Carmen Teona Oltean (Adj.) 

Petre Radu (Adj.) 

 

Sediul Central: Târgu Mureş 

CUI: 10976687 

Atribut fiscal: RO 

J26/326/08.06.2000 

 

Banca BRD Târgu Mureş 

IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700 

Capital Social Subscris şi Vărsat:  

773.257.777,5 RON 

 
 

 

 

  

 

Către, 

Primaria Poiana Stampei/  

ISU Suceava/ 

ISJ Suceava 
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Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică 

 

Investițiile în modernizarea şi dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei 

electrice reprezintă un obiectiv major al companiei Delgaz-Grid S.A. Prin aceste 

lucrări asigurăm funcționarea și exploatarea în condiții de siguranţă a rețelelor, 

precum și îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților noștri. 

În vederea executării lucrărilor în condiții de siguranță, sunt necesare 

întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. Astfel, pentru 

consumatorii din localitatea Poiana Stampei, Praleni, Dornisoara, in intregime, 

mai putin PT din zona Magura alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în 

data de 02.10.2020 intre orele 9:00-17:00 . 

Regretăm disconfortul produs de aceste întreruperi, dar, în acelasi timp, 

considerăm foarte importantă creșterea calității serviciilor de care vor beneficia 

consumatorii după finalizarea lucrărilor. 

Vă rugăm să afișați într-un loc vizibil anunţul cu întreruperea furnizării 

energiei electrice. Totodată vă rugăm să ne ajutați la colectarea rezidurilor 

forestiere rezultate în urma toaletărilor. 
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Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică 

 

Investițiile în modernizarea şi dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei 

electrice reprezintă un obiectiv major al companiei Delgaz-Grid S.A. Prin aceste 

lucrări asigurăm funcționarea și exploatarea în condiții de siguranţă a rețelelor, 

precum și îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților noștri. 

În vederea executării lucrărilor în condiții de siguranță, sunt necesare 

întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. Astfel, pentru 

consumatorii din localitatea Podu Cosnei, Cosna, Tesna, Valea Bancului, in 

intregime alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în data de 02.10.2020 

intre orele 9:00-17:00 . 

Regretăm disconfortul produs de aceste întreruperi, dar, în acelasi timp, 

considerăm foarte importantă creșterea calității serviciilor de care vor beneficia 

consumatorii după finalizarea lucrărilor. 

Vă rugăm să afișați într-un loc vizibil anunţul cu întreruperea furnizării 

energiei electrice. Totodată vă rugăm să ne ajutați la colectarea rezidurilor 

forestiere rezultate în urma toaletărilor. 
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