București, 18 ianuarie 2020
Comunicat de presă
Supraodorizare accidentală a gazelor naturale în orașul Buzău
Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări privind incidentul de ieri, 17 ianuarie, din orașul
Buzău, județul Buzău:
În urma unei disfuncționalități apărute la stația de reglare-măsurare Simileasca aparținând unui terț,
din județul Buzău, s-a produs ieri în jurul orei 17.00, o supraodorizare accidentală a gazului
natural livrat în localitatea Buzău. Din acest motiv, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să oprească
alimentarea cu gaze naturale, fiind afectați circa 160 de clienți casnici, de pe străzile: Centrala,
Stadionului, Depozitului, Democrației, Micro XIV, Paltinilor, Prieteniei, Caraiman, Văcărescu
Enachiță, Transilvaniei, Creangă Ion, Vlahuță Alexandru, Orizontului, Patriei, Unirii Sud, Constituției,
Cimbrului, Insulei, Obor, Unirii Nord și Insulei.
În urma situației apărute a fost înregistrat un număr crescut de apeluri în dispeceratul Distrigaz Sud
Rețele din partea clienților care reclamau miros de gaze naturale. Pentru tratatarea solicitărilor primite
din partea acestora, echipele Distrigaz Sud Rețele sunt mobilizate încâ de azi-noapte și intervin
în teren pentru rezolvarea tuturor reclamațiilor.
Menționăm că supraodorizarea gazului natural se produce în condițiile depășirii concentrației
normale de etil mercaptan, substanță care se adaugă în gazul natural pentru a-i putea depista
prezenţa în încăperi. Prezența în concentrație mai mare a acestei substanțe nu prezintă un
pericol pentru siguranța populației.
Ne cerem scuze pentru inconveniențele create clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere.

Biroul de Presă

Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o expertiză de peste 45 de ani în
acest domeniu, având 1.9 milioane de clienți, circa 20.000 km rețea și 2.600 de angajați. Distrigaz Sud Rețele
deține licență de operare pentru distribuția de gaze naturale în 851 de localități, pe raza a 20 județe din sudul
și centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi,
Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și Municipiul București.

