Bucureşti, 3 octombrie 2019

Comunicat de presă
Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări cu privire la incendiul produs astăzi în localitatea
București, strada Colentina, nr. 2A, bl. ALMO1, sc. 2, Ap.68, în urma căruia o persoană a fost
rănită și a fost sistată alimentarea cu gaze naturale pentru 207 de clienți casnici.
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 cu gaze naturale în imobil.
În 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, incidentul s-a produs pe instalaţia de utilizare a gazelor naturale de a cărei
ȋntreţinere şi exploatare sunt responsabili clienţii, cauza producerii evenimentului nefericit
fiind o intervenție neautorizată a proprietarului apartamentului.
Alimentarea cu gaze naturale pentru clienții în cauză va fi reluată imediat ce va fi efectuată, de
către un operator autorizat, revizia la instalația de utilizare a gazelor naturale.
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-deutilizare/.
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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

