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Comunicat de presă - Romgaz și-a îndeplinit obligația de stocare gaze naturale

Romgaz: avem înmagazinate 633,83 milioane metri cubi gaze naturale, depășind
obligația de stocare conform ordinului ANRE
Romgaz și-a îndeplinit obligația de stocare gaze conform ordinului ANRE, depășind cantitatea la care
era obligată să stocheze.
Compania își reafirmă angajamentul pentru a respecta toate reglementările în vigoare și subliniază că
orice informație nereală vehiculată în presă poate alimenta o criza nereală în piața gazelor în apropierea
sezonului rece referitor la aprovizionarea cu cantitățile de gaze naturale necesare.
La ora actuală, Romgaz are înmagazinate 633,83 milioane metri cubi (avea obligația să înmagazineze
peste 300 milioane metri cubi), iar capacitatea totală de stoc este de 1,93 miliarde metri cubi, depășind
stocul minim obligatoriu care era de 1,78 miliarde metri cubi, pentru toți operatorii din piață.
În total, incluzând depozitul Depomureș, la ora actuala România are înmagazinată o cantitate de gaze
de 2,18 miliarde metri cubi.
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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 Bucureşti şi a Bursei din Londra (LSE). Acţionar principal este statul
român cu o participație 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. 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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