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Actualizare: Informare - CTE Iernut
Romgaz informează că echipele sale, în colaborare cu autoritățile competente, au izolat
sâmbătă, 14.04.2018, canalul de evacuare a apei uzate utilizată la centrala de la Iernut.
La fața locului sunt efectuate în prezent lucrări de curățare a canalului de evacuare a apei
uzate în râul Mureș, pentru a fi înlăturate toate urmele de ulei, astfel încât să fie prevenit orice
pericol de scurgere accidentală de ulei rezidual.
Din datele actuale, cantitatea deversată în râul Mureș, volum emulsie apă/ulei, este de cca.
1m3, iar zona este monitorizată împreună cu echipele de la I.S.U. Mureș, Garda de Mediu
Mureș, Apele Române şi Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, pentru a preveni orice
situație care ar putea afecta sănătatea publica, flora sau fauna din râul Mureș.
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Despre Romgaz
Romgaz este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania
este admisă la tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București şi a Bursei din Londra (LSE).
Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. Compania are o experiență vastă în
domeniul explorării şi producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani în
1909. Romgaz face cercetare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz
metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale,
efectuează intervenții, reparații capitale şi operații speciale la sonde şi asigură servicii profesioniste de
transport tehnologic. Din 2013, Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei
termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică.
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