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COMUNICAT DE PRESĂ 

Romgaz ajută sinistraţii din zona Moldovei 
     

Reprezentanţii Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz S.A. 
acordă sprijin locuitorilor din zonele afectate de inundaţii. În aceste zile mai 
multe utilaje ale companiei au fost puse la dispoziţia primăriilor din Vicovu de 
Sus, Frasin şi Botoşana din judeţul Suceava. Lucrări de reabilitare a drumurilor 
si decolmatare a zonei se execută şi în localităţile  Ion Creangă, Gâdinţi, Icuşeşti 
din judeţul Neamţ.  

În comuna Săuceşti în judeţul Bacău, Romgaz a trimis o cisternă cu o 
capacitate de 9.000 de litri cu apă potabilă pentru alimentarea cu apă a 
locuitorilor,  urmând să fie relocate în această zonă şi utilaje pentru executarea 
lucrărilor de refacere a localităţii. 

În încercarea de a transpune în acţiune atitudinea sa responsabilă şi de 
încredere, Romgaz şi-a asumat constant un angajament faţă de societate, 
dovedindu-se un partener prezent în susţinerea comunităţilor unde îşi desfăşoară  
activitatea. 

Acţiunea Romgaz se încadrează în campania umanitară de colectare de 
fonduri pentru ajutorarea sinistraţilor din zonele inundate, la care participă 18 
companii naţionale din subordinea MECMA, care au hotărât, în urma discuţiilor 
cu partenerii sociali, să se implice financiar în refacerea caselor şi gospodariilor 
celor afectaţi de inundaţii, atât prin contribuţii ale salariaţilor companiilor 
naţionale, cât şi din resursele proprii, care sunt la dispoziţia companiilor 
naţionale. 
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