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Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la sistarea temporară a alimentării cu
gaze naturale în municipiul București, sectorul 5 și orașul Bragadiru:
În urma unei avarii survenită în rețeaua aeriană de distribuție a gazelor naturale, localizată în
municipiul București, sectorul 5, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să sisteze alimentarea cu gaze
naturale astăzi, 24 martie, începând cu ora 13:00, pentru clienții de pe străzile din sectorul 5,
București: Arefu, Gheorghe Asachi, Alexandru Bocăneț, Borsec, Mateiu Caragiale, Cernavodă,
Cooperativei, Cosmina, Culturii, Dantelei, Floare de Gheață, Furnalului, Ghidigeni, Lavei,
Munictorului, Nandru, Amza Pella, Științei, Țigveni, Ursa Mică, Vladimiri și următoarele străzi din
orașul Bragadiru: Dantelei, Mărgelelor, Mugurelui și Parfumului.
Astfel, s-a sistat alimentarea cu gaze naturale pentru 1.979 de clienți casnici și non-casnici.
Echipele companiei sunt în teren și fac demersurile necesare pentru a asigura remedierea
defecțiunilor tehnice astfel încât reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați să se
facă astăzi, începând cu ora 18.00.
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.

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.

