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Furnizare gaze naturale către Electrocentrale Bucureşti 
 
 

Romgaz: Continuăm furnizarea de gaze naturale către 
Electrocentrale Bucureşti 
 
Consiliul de Administraţie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. s-a întrunit în 16 noiembrie 2015, în ședință 
extraordinară, pentru a reanaliza situaţia contractuală cu  S.C. Electrocentrale București S.A., ca 
urmare a primirii din partea Electrocentrale București S.A., în dorinţa continuării relaţiilor contractuale, a 
unei propuneri de program de stingere a datoriei restante înregistrate față de ROMGAZ, condiţie 
necesară şi obligatorie stabilită de către Consiliul de Administraţie ROMGAZ, pentru a evita 
întreruperea relaţiilor contractuale dintre cele două companii. 
 
Consiliul de Administraţie ROMGAZ a decis astfel continuarea furnizării gazelor naturale necesare 
producției de energie termică prin semnarea unui nou contract pentru o perioadă de o lună. Până în 
data de 15 decembrie 2015 urmează să se încheie o convenţie de eşalonare a datoriilor restante, 
condiţie obligatorie pentru continuarea furnizării de gaze naturale.  
 
În situaţia dată, s-au analizat consecinţele sociale ale unei decizii de întrerupere a relaţiilor contractuale 
şi a fost luată în considerare aprobarea de către Consiliul General al Primăriei Bucureşti a unui 
împrumut în vederea finanţării cheltuielilor curente pentru asigurarea aprovizionării cu energie termică 
de la RADET, văzând astfel posibilitatea creării unui  flux financiar inclusiv pentru plata gazelor. 
 
 În acest context, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. face următoarele precizări: 
 

 Compania a luat la cunoștință dificultățile financiare cu care se confruntă Electrocentrale 

București S.A., cauzate, la rândul lor, de un client în dificultate financiară, Regia Autonomă de 

Distribuție a Energiei Termice RADET București. Considerăm că toate părțile trebuie să facă 

eforturi majore pentru a nu se mai ajunge la blocaje financiare precum cel de față; 

 Compania îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă concurenţială, având misiunea de a proteja atât 

interesele proprii cât şi ale acţionarilor săi. 

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 gazifere, 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. 
 

 
Biroul de Presă Romgaz 


