
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                   29 mai 2018 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări privind sistarea temporară a alimentării cu gaze 
naturale în localitatea Agigea, județul Constanta:  
 
Pentru realizarea unor lucrări tehnice asupra sistemului de distribuție a gazelor naturale ce 
alimentează localitatea Agigea, va fi sistată alimentarea cu gaze naturale a tuturor clienților casnici 
și non-casnici din localitatea menționată, în data de 30 și 31 mai, în intervalul 07:00-18.00. 
 
În urma sistării alimentării cu gaze naturale sunt afectaţi aproximativ 560 de clienţi casnici şi non-
casnici.  
 
De asemenea, din aceleași motive, în data de 5 iunie, va fi sistată alimentarea cu gaze naturale  
în același interval orar a clienților din localitatea Agigea pe străzile : Virgil Teodorescu, Radu Tudoran, 
Liviu Rebreanu, Ion Creanga, Alexandru Vlahuta, Nicolae Balcescu, Bogdan Voda, Vlad Tepes, 
Petru Mușat, Avram Iancu, Dimitrie Cantemir, Constantin Brancoveanu, Ion Corvin, Petru Rares, 
Zmeurei, iar în data de 6 iunie, în același interval orar, pe străzile : Tiberiu Brediceanu, 
Rândunelelor, Condorului, Pajurei, Corbului, Vulturului, George Enescu, Gore Mircescu, Filaret 
Barbu, Ciprian Porumbescu, Mihai Jora, George Zbarcea, Ion Bitzan, Ion Voicu, Bujorului, 
Trandafirului, Canarului, Castanului, Paltinului, Mangaliei, Gorunului. 
 
În momentul în care se va face realimentarea cu gaz, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt 
rugaţi să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze 
întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să 
închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale. 
 
Ne cerem scuze pentru inconvenienţele create clienţilor noştri pentru situația creată. 
 
 
 

 
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 reţea 
de distribuţie de aproximativ 19.000 km. Judeţele deservite de către companie sunt : Argeş, Brăila, Braşov, 
Buzău, Călăraşi, Covasna, Constanța, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, 
Tulcea, Valcea, Vrancea. 
 
 


