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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
Romgaz încearcă limitarea efectelor apărute în urma unei contaminări din motive istorice, 

contaminare cauzată de erodarea malului stâng al râului Moldova, în apropierea unei sonde 

scoase din uz încă din anii ’70. 

Sonda Frasin, preluată de Romgaz în anul 1985, a fost săpată în anii ’70 în cadrul programului 

de cercetare naţională de la vremea respectivă  şi abandonată, respectiv scoasă din uz, încă din 

faza de foraj. Aceasta a generat o contaminare cu produse provenite din batalul de rezuduuri 

rezultate din activitatea anilor ’70 de săpare a sondei. 

Batalul îngropat în pământ conform procedurilor la acea vreme, a fost amplasat în apropierea 

malului stâng al râului Moldova, unde din cauza precipitaţiilor abundente din ultima vreme, s-a 

produs erodarea terenului, a malului, în zona în care era situat batalul, aşa cum a constatat 

echipa de intervenţie a Romgaz împreună cu organele competente prezente în teritoriu. 

Romgaz colaborează cu autoritățile competente pentru prevenirea oricăror situații care ar 

putea afecta sănătatea publică sau mediul înconjurător, la faţa locului fiind deja luate toate 

măsurile ce impun în astfel de situaţii. 
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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 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. 

 


