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COMUNICAT DE PRESĂ

Luni dimineaţa, la Sucursala Iernut, un angajat şi-a pierdut viaţa din motive medicale.
Un salariat al Sucursalei Iernut, în vârstă de 56 de ani, şef de echipă la formaţia de
întreţinere armături, lucra în camera vanelor de lângă turnul de răcire împreună cu alţi colegi,
când s-a simţit rău. Nu au existat probleme de natura tehnică în incinta unde îţi desfăşurau
aceştia activitatea.
Colegii i-au acordat primul ajutor şi au alertat imediat asistenta medicală şi un echipaj
SMURD s-a prezentat de urgenţă la faţa locului. Salariatul era luat în evidenţa medicală cu
probleme cardiace, avand programare la medicul cardiolog pe data de 28 mai.
Pacientului i s-au făcut procedurile de resuscitare, fără a răspunde însă la stimuli. Din
păcate, deşi au fost depuse toate eforturile de către personalul medical, acesta nu a mai putut fi
salvat.
Compania SNGN Romgaz SA este alături de familia îndurerată, asigurând-o de tot
sprijinul şi transmite în aceste momente de doliu, sincere condoleanţe .
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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 explorare 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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