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Comunicat – sonda 5 Davideni  

 

Romgaz: Având în vedere știrea apărută în cotidianul local 

ZiarPiatraNeamt.ro privind deversarea deșeurilor generate ca 

urmare a forajului sondei 5 Davideni-beneficiar Romgaz, venim cu 

următoarele precizări: 
 

Romgaz, în baza contractului nr. 9.467/16.09.2015, a atribuit execuția lucrării de foraj la sonda 

mentionata firmelor SC Gasoil Service SRL și SC Hidraulic SA. Acest contract cuprinde prevederi 

legate de respectarea cerințelor de protecția mediului aplicabile activității de gestionare a deșeurilor 

specifice. Această activitate este desfășurată de operatori autorizați pentru transportul și 

depozitarea/tratarea/eliminarea deșeurilor specifice industriei extractive. 

 

Romgaz a verificat respectarea cerinței cu privire la gestionarea deseurilor conform clauzelor  

contractuale prin confirmarea traseului noroaielor de foraj de la locația sondei la depozitul autorizat, în 

baza diagramelor de transport, a formularelor de încărcare/descărcare deşeuri nepericuloase și a 

tichetelor de cantar confirmate de depozitul autorizat. 

 

În urma accidentului ecologic sesizat în presa, reprezentanții companiei Romgaz împreuna cu cei ai 

contractorului de foraj s-au deplasat la fata locului și au prelevat probe pentru efectuarea analizei 

nămolului respectiv, rezultatele demonstrând că nu este vorba de o deversare a noroiului de foraj 

provenit de la sonda 5 Davideni. 

 

Romgaz a sesizat Garda de Mediu Neamț care urmează să se deplaseze la fața locului, în vederea 

verificării desfășurării activității Romgaz în conformitate cu cerințele legale de mediu. 

 

 

Despre Romgaz 

Romgaz este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania 

este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti şi a Bursei din Londra (LSE). 

Acţionar principal este statul român cu o participaţie de 70%. Compania are o experienţă 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 gazeifere, produce 

gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze 

naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la sonde şi asigură servicii 

profesioniste de transport tehnologic. Începând cu anul 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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