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Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la sistarea temporară a alimentării cu
gaze naturale din localitatea Craiova, județul Dolj.
În urma unui accident auto care a avut loc în seara zilei de 31 octombrie 2020, pe strada Râului,
intersecție cu strada Bucovăț, din localitatea Craiova, județul Dolj, s-a produs o agresiune asupra
rețelei de distribuție a gazelor naturale. Din acest motiv, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să
sisteze alimentarea cu gaze naturale începând cu ora 22:20, pentru clienții aflați de pe străzile:
Banul Stepan, Bucovăț, Calmatui, Deltei, Iezerului, Lăstărișului, Lunca Jiului, Morii, Râului, Sălciei,
Șoimului, Strungarilor, Țărăncuței, Ecaterina Teodoroiu, Elena Theodorini și Coșuna din Mofleni.
În urma acestei situații s-a sistat alimentarea cu gaze naturale pentru circa 500 de clienți casnici și
non-casnici.
Echipele companiei sunt în teren și fac demersurile necesare pentru a asigura remedierea avariei,
astfel încât reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați să se facă în cursul zilei
de astăzi, 1 noiembrie 2020.
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.
Ne cerem scuze pentru inconveniențele create clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere.
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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.

