
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                 Bucureşti,  24 ianuarie 2019 
 

                                            Comunicat de presă  
 
   
 
Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări cu privire la explozia produsă ȋn această dimineaţă 
ȋn localitatea Campulung, str. Dr. Falcoianu, bl. 1, sc. A, ap.13, jud. Arges. 
 
Dispeceratul Distrigaz Sud Reţele a fost sesizat în această dimineaţă cu privire la o explozie produsă 
ȋn imobilul de la adresa mai sus menţionată. În urma exploziei a fost rănită o persoană, aceasta 
aflându-se ȋn prezent sub ȋngrijiri medicale, iar apartamentul în cauză a fost avariat.  
Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat la faţa locului imediat după producerea 
evenimentului şi au luat primele măsuri de siguranţă, izolând perimetrul şi sistând alimentarea cu 
gaze naturale în imobilul respectiv. 
 
In urma investigaţiilor tehnice efectuate de echipele Distrigaz Sud Reţele, nu au fost depistate 
scurgeri de gaze pe reţeaua de distribuţie din zona imobilului respectiv. Din informațiile 
preliminare, explozia s-a produs pe instalaţia de utilizare a gazelor naturale de a cărei 
ȋntreţinere şi exploatare sunt responsabili clienţii, cauza posibilă a producerii evenimentului 
nefericit fiind neconformităţi ale instalaţiei de utilizare ca urmare a unei improvizaţii la o sobă. 
Distrigaz Sud Rețele colaborează cu organele competente care vor stabili cu exactitate cauzele 
producerii evenimentului. 
 
Reamintim clienţilor noştri că respectarea sfaturilor de siguranţă cu privire la utilizarea gazelor 
naturale este o condiţie esenţială pentru a preveni producerea de accidente. Mai multe informaţii la: 
https://www.distrigazsud-retele.ro/utilizarea-in-siguranta-a-gazelor-naturale/siguranta-instalatiei-de-

utilizare/.  
 
 
 
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 societăţii este reprezentată de distribuţia gazelor 
naturale. Distrigaz Sud Reţele deserveşte 19 judeţe din sudul ţării şi municipiul Bucureşti, gestionând o retea 
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, Valcea, Vrancea. 

 


