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12 noiembrie 2015 

 

Romgaz: Relaţii contractuale cu Electrocentrale Bucureşti S.A. 

 

În data de 12 noiembrie 2015 Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze 

Naturale ROMGAZ S.A., în urma reanalizării situaţiei contractuale cu clientul său 

Electrocentrale Bucureşti S.A., a luat act de faptul că, în ciuda eforturilor depuse de 

ROMGAZ pe tot parcursul anului 2015, eforturi intensificate din luna septembrie 2015, nu a 

fost îndeplinită condiţia stabilită de Consiliul de Administraţie, necesară şi obligatorie pentru 

“continuarea relaţiilor contractuale după data de 15 noiembrie 2015”, şi anume “Prezentarea 

până la data de 15 noiembrie 2015 a unui program ferm de stingere a datoriilor 

restante înregistrate față de Romgaz”. 

 

Până la data prezentei, Electrocentrale Bucureşti S.A., care înregistrează o datorie restantă 

de peste 300 milioane lei (RON) către ROMGAZ, nu a solicitat prelungirea relaţiilor 

contractuale, cu respectarea condiţiilor solicitate de ROMGAZ, respectiv prezentarea unui 

program asumat de stingere a datoriilor restante însoţit de instrumente de garantare. 

 

ROMGAZ îşi exprimă disponibilitatea de continuare a relaţiilor contractuale cu 

Electrocentrale Bucureşti S.A., numai în condiţiile respectării prevederilor legale şi a 

intereselor companiei şi ale acţionarilor acesteia.  

 

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.  

 

Biroul de Presă Romgaz 

 


