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Comunicat de presă 

 
 
Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări cu privire la sistarea temporară a alimentării cu 
gaze naturale din Municipiul Bucuresti, pentru remedierea defectului din Strada Vasile Conta, 
nr. 4. 
 
În urma unei agresiuni asupra rețelei de distribuție a gazelor naturale produsa de către compania 
Apa Nova, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să sisteze alimentarea cu gaze naturale astazi, 
începând cu ora 19:45, în Municipiul Bucuresti, pentru remedierea acestui defect. 

 
Distrigaz Sud Retele a mobilizat in aceasta seara echipele sale pentru repararea conductei 
avariate, ora estimata de finalizare a lucrarilor fiind 01:00 AM. Maine, 5 ianuarie, incepand cu 
ora 07:00 se vor pune in functiune consumatorii afectati de acest incident situati pe strazile: 
G-ral Praporgescu David, Batiste, Lupu Dionisie, Masaryk Thomas, Xenopol D. Alexandru, Calderon 
Jean Louis, Lascar Vasile, Dorobanti, Tache D. Ionescu, Philippide Alexandru, Dacia, Enescu 
George, Pitar Mos, G-ral Grigorescu Eremia, Lahovari Alexandru, Jules Michelet, Armasului, Polona, 
Sfantul Spiridon, Caragiale Ion Luca, Aaron Florian, Scoalei, Dacilor, pictor Verona Arthur, Donici 
Alexandru, Cantacuzino Gheorghe, Columb Cristofor, Sfatului, Filipescu Nicolae, Conta Vasile, 
Rosetti Maria, Rosetti C.A., Eminescu Mihai, ing Balaban Emil, Vuia Traian. 
Ora estimata de finalizare a acestei operatiuni este 14:00. 
 
În urma acestei situații sunt afectati circa 1.200 de clienți casnici și non-casnici. 
 
După reluarea realimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugați 
să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele 
electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul 
de alimentare cu gaze naturale. 
 
Reamintim cu această ocazie că societăţile care efectuează lucrări ce pot afecta reţeaua de 
distribuţie a gazelor naturale au obligaţia să solicite un aviz tehnic şi consultanţă tehnică 
operatorului de distribuţie de gaze naturale, respectiv Distrigaz Sud Reţele. 
 
Ne cerem scuze pentru inconvenienţele create clienţilor noştri şi le mulţumim pentru înţelegere. 
 
Biroul de Presa 
 

Distrigaz Sud Reţele este o filială a ENGIE Romania, înfiinţată în martie 2008 ca urmare a separării 
activităţii de distribuţie de cea de comercializare. Activitatea principală a companiei este reprezentată 
de distribuţia gazelor naturale. Distrigaz Sud Reţele deserveşte 19 judeţe din sudul ţării şi municipiul 
Bucureşti, gestionând o rețea de distribuţie de aproximativ 19.000 km. Judeţele deservite de către 
companie sunt: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, 
Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea. 


