
 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

            Bucureşti,  11 octombrie  2019 
 

                                            Comunicat de presă  
 
   
 
Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări privind sistarea alimentării cu gaze naturale în  
localitatea Bragadiru, județul Ilfov: 
 
Astăzi, 11 octombrie, în jurul orei 10:00, a survenit un defect tehnic în rețeaua de distribuție care 
alimentează clienții din localitatea Bragadiru, județul Ilfov, incident care a obligat echipele de 
intervenție Distrigaz Sud Rețele să sisteze alimentarea cu gaze naturale pentru consumatorii din 
această zonă. 
 
În urma acestei situații sunt afectați circa 1800 consumatori casnici și non-casnici, cu domiciliul 
pe străzile: Amza Pelea, Arefu, Gheorghe Asachi, Bascov, Alexandru Bocăneț, Borsec, Califarului, 
Mateiu Caragiale, Cernavodă, Ciclop, Cooperativei, Cosmina, Culturii, Dantelei, Floare de Gheață, 
Furnalului, Ghidigeni, Gura Lotrului, Gladiolelor, Îndrumării, Lavei, Mărgelelor, Muncitorului, 
Mugurelui, Nandru, Parfumului, Științei, Tigveni, Ursa Mică și Vladimiri. 

 
Echipele companiei s-au deplasat în teren și fac demersurile necesare pentru remedierea defectului 
tehnic și reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților în cursul acestei zile, până la ora 
19:00. 
 
După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții 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. 
 
Dacă mirosul de gaze din încăperi persistă, în ciuda respectării acestor măsuri, clienţii pot apela 
serviciul de call-center Apeluri de Urgență al Distrigaz Sud Rețele la numărul unic 021 9281. 
 
 
Ne cerem scuze pentru inconveniențele create clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere. 
 
 
Biroul de Presă 
 
 
 
 
Distrigaz Sud Rețele este o filială a ENGIE Romania, înființată în martie 2008 ca urmare a separării 
activității de distribuție de cea de comercializare. Activitatea principală a companiei este reprezentată 
de distribuția gazelor naturale. Distrigaz Sud Rețele deservește 19 județe din sudul țării și municipiul 
București, gestionând o rețea de distribuție de aproximativ 19.000 km. Județele deservite de către 
companie sunt: Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, 
Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea. 


