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                                             Comunicat de presă 
 
 
 
Romgaz  confirmă plata efectuată de către Primăria București aferentă consumului de 
gaze pentru lunile octombrie și noiembrie  
  
Romgaz răspunde solicitărilor mass media și confirmă că s-au plătit ieri după-amiază 
90.559.621 lei pentru gazele naturale necesare producerii agentului termic pentru lunile 
octombrie  și noiembrie conform convenției  semnate în 25 octombrie între Primăria București, 
RADET, ELCEN și Romgaz. 
 
Această convenție, pe care o salutăm, se dovedește a fi o construcție solidă care poate să 
asigure capitalei furnizarea agentului termic pentru iarna 2016-2017. 
 
Suntem pregătiți să asigurăm continuitate în furnizare pentru această iarnă. Romgaz și-a 
asumat furnizarea a peste 50% din consumul de gaze naturale al populației din România care 
includ și 50% din totalul cantității de gaze înmagazinate pentru a fi puse la dispoziție în perioada 
de iarnă .  
 
 

Biroul de presă Romgaz 

 

 
Despre Romgaz 

Romgaz este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la 
tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti şi a Bursei din Londra (LSE). Acţionar principal este statul 
român cu o participaţie de 70%. Compania are o experienţă 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 gazeifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, 
depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la sonde şi asigură 
servicii profesioniste de transport tehnologic. În 2013 Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea 
centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică. 

 

 
 


