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COMUNICAT  
 

ROMGAZ are de încasat datorii restante în valoare de peste 16 milioane lei de la ELCEN 

Constanţa şi avertizează asupra posibilităţii de sistare a livrărilor de gaze naturale. 

ROMGAZ a efectuat, începând cu data de 1 octombrie 2017 în baza contractului încheiat cu 

Electrocentrale Constanţa, livrări de gaze naturale în conformitate cu solicitările clientului. Pe 

tot parcursul derulării contractului, Electrocentrale Constanţa a înregistrat datorii restante.  

Până în prezent, facturile aferente consumului, la data de 30 iunie 2018, se ridică la suma de 

peste  15,76 milioane lei, din care datoria restantă, facturată, este de 1,158 milioane de lei. 

ROMGAZ, cu acordul Consiliului de Administraţie, a eşalonat aceste datorii restante, prin 

convenţie încheiată în luna aprilie a acestui an, iar datoriile au ajuns în prezent la peste 16,28 

milioane de lei.  

Din aceste datorii, până la 31 iulie 2018, Electrocentrale Constanţa  a achitat 1,271 milioane de 

lei reprezentând primele două rate de eşalonare şi parţial a treia rată, la care se adaugă dobânzi 

aferente. 

La data de 31 iulie 2018, Electrocentrale Constanţa avea de achitat 1,158 milioane de lei 

reprezentând restanţa la a treia plată conform convenţiei mai sus amintite. De asemenea, erau 

înregistrate restanţe şi către compania de distribuţie a gazelor naturale. 

Totodată, în lunile iunie şi iulie ale anului curent, deşi a fost notificată, Electrocentrale  

Constanţa nu şi-a indeplinit obligaţiile de plată în avans, conform prevederilor contractuale în 

vigoare. 

ROMGAZ subliniază că, în lipsa plăţilor imediate a datoriilor conform contractului, va fi obligată 

să sisteze livrările de gaze naturale către Electrocentrale Constanţa. 

ROMGAZ îşi manifestă în continuare disponibilitatea şi sprijinul de a fi gasite soluţii astfel încât 

să fie respectate prevederile contractuale conform legislaţiei în vigoare. 

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. 


