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COMUNICAT
ROMGAZ sprijină Crucea Roșie Română cu 1.250.000 lei în lupta cu Coronavirus COVID-19

Datorită ajutorului ROMGAZ, Crucea Roşie Română achiziţionează şi distribuie 1.000.000 de măşti
medicale pentru protecţia împotriva COVID-19 şi intensifică efortul de combatere a răspândirii
noului Coronavirus pe teritoriul României, prin amplificarea campaniei naționale de informare și
conștientizare a populației privind metodele de prevenire a infectării cu noul COVID-19.
Adrian Volintiru , directorul general ROMGAZ, a declarat: „Împreună pentru România! Acesta este
mesajul pe care doresc să îl transmit în această perioadă. Solidaritate, empatie pentru semeni,
umanitate și responsabilitate trebuie să fie atributele după care ne ghidăm mai mult ca nicioadată
astăzi și în perioada următoare. Fac un apel la toți agenții economici care pot contribui la
susținerea instituțiilor statului în lupta cu noul virus COVID-19, să nu ezite, întrucât vedem că se
fac eforturi susținute pentru salvarea de vieți omenești și reducerea răspândirii virusului. Astăzi,
trebuie să arătam că românii sunt uniți și doar împreună vom reuşi să trecem peste această
perioadă grea”.
Voluntarii Crucii Roșii Române din cele 47 de filiale din țară ale organizației, vor distribui în această
perioadă măşti medicale, săpun lichid, săpun solid, produse de igienizare a suprafețelor și
dezinfectant de mâini, iar pentru informarea corectă a populației, organizaţia transmite materiale
de informare la nivel național, atât în mediul urban cât și în cel rural, prin mijloacele tradiționale
de comunicare sau în mediul online. Îndemnul către populație este, să respecte în primul rând
măsurile de igienă și să urmeze sfaturile pe care autorităţile le oferă românilor.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi secţiunea dedicată campaniei de informare:
https://crucearosie.ro/ce-facem/educatie-pentru-sanatate/coronavirus-2/
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Despre ROMGAZ
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 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 (BVB) 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 anul 1909. ROMGAZ face explorare 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. În
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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