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 COMUNICAT  
 

ROMGAZ va opri alimentarea cu gaze către Electrocentrale Constanţa începând 

cu 1 septembrie 2018 

 

ROMGAZ atenţionează că neplata sumei de 985.000 lei, din reeşalonarea negociată cu 

Electrocentrale Constanţa va conduce, inevitabil, la sistarea livrărilor de gaze naturale, începând 

cu 1 septembrie 2018.  

Menţionăm că pe tot parcursul derulării contractului, Electrocentrale Constanţa a înregistrat 

datorii restante şi reeşalonate de circa 16 milioane lei. În urma reeşalonării acestor datorii pe o 

perioadă de 9 luni începând cu luna august 2018 - aprilie 2019, suma de plată către ROMGAZ 

aferentă primei rate din Convenţia de eşalonare se cifrează la 985.000 lei, cu termen de 

scadenţă 31 august 2018. 

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. 

Electrocentrale Constanţa a notificat Romgaz SA că, din cauza problemelor financiare cu care 

se confruntă, nu poate să-şi onoreze obligaţiile prevăzute în Convenţia de eşalonare agreată. 

Ca urmare, precizam  că neonorarea la plată a primei rate a reeşalonării negociate, dată fiind 

situaţia financiară precară invocată în adresa transmisă către ROMGAZ,  

va conduce inevitabil şi la neplata consumului pentru luna septembrie a anului curent (consum 

estimat la circa 87.000 lei pe zi).  

Din toate aceste considerente, ROMGAZ se vede obligat să recurgă la măsura de a sista 

alimentarea cu gaze naturale.   

 

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. 


