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27 martie 2018 

 

Comunicat de presă - separare activitate înmagazinare gaze naturale 

 

Romgaz: Activitatea de înmagazinare gaze naturale va fi separată de la 1 aprilie 

şi va fi desfășurată în cadrul unei filiale în care Romgaz este asociat unic 

 

Romgaz anunță că, începând cu data de 1 aprilie, va deveni operațională filiala care va 

gestiona activitatea de înmagazinare a gazelor naturale. Filiala poartă denumirea de SNGN 

Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.  

 

Astfel, începând cu data de 1 aprilie 2018, în baza Directivei 73/2009 a CE preluată în Legea 

123/2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale în art. 141, activitatea de înmagazinare 

va fi separată din cadrul SNGN Romgaz SA şi va fi desfășurată în cadrul unui operator de 

înmagazinare, o filială, în care SNGN Romgaz este asociat unic.  

 

Înființarea acestei Filiale, în accepțiunea SNGN Romgaz SA, va răspunde cerințelor actuale 

ale pieței printr-o mai mare flexibilitate şi va permite optimizarea activității de înmagazinare 

prin gestionarea mai eficientă a resurselor implicate.  

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale are un rol major în asigurarea siguranței în 

aprovizionarea cu gaze naturale, facilitând echilibrarea balanței consum - producție internă - 

import de gaze naturale, prin acoperirea vârfurilor de consum cauzate în principal de variațiile 

de temperatură în scopul obținerii de avantaje tehnice şi economice. 

 

Având în vedere caracterul activității, Filiala va prelua operarea depozitelor de înmagazinare 

aflate în concesiunea SNGN Romgaz SA, va opera activele care contribuie la desfăşurarea 

activității aflate în proprietatea SNGN Romgaz SA şi va prelua, în totalitate, personalul care 

desfășoară activitatea de înmagazinare din cadrul SNGN Romgaz, beneficiind de toate 

prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare la nivelul SNGN Romgaz SA. 

 

Depozit de înmagazinare 
subterană 

        Capacitatea 
activă 

        Capacitatea de 
extracție 

       Capacitatea de 
injecție 

 TWh/ciclu GWh/zi GWh/zi 

Bălăceanca 0.55 13.18 10.98 

Bilciurești 14.33 152.78 109.13 

Cetatea de Baltă 0.65 2.13 0 

Gherceşti 1.63 21.4 21.4 

Sărmăşel 9.6 79.03 68.5 

Urziceni 4.02 50.16 33.44 
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Activitatea de înmagazinare este în continuare o activitate reglementată, tarifele de 

înmagazinare pentru ciclul de înmagazinare 2018-2019 vor fi publicate prin ordin al 

Președintelui ANRE până la începerea ciclului de înmagazinare (1 aprilie 2018).  

 

Biroul de Presă Romgaz 

 

 

 

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. 


