Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România

23 aprilie 2020

1.500.000 lei sprijin pentru Spitalul Județean de Urgență Alba
*** Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, împreună cu ROMGAZ, sprijină
spitalele din România în lupta cu Coronavirus
ROMGAZ direcţionează banii alocaţi sponsorizărilor pentru sectorul medical către spitalele din țară
care au nevoie de sprijin în această perioadă pentru achiziția de aparatură medicală necesară și
echipamente de protecție împotriva COVID 19.
ROMGAZ a răspuns apelului venit din partea Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,
dl Virgil Popescu, iar astăzi a alocat suma de 1.500.000 lei pentru a veni sprijinul Spitalului Județean
de urgență Alba pentru achiziția de materiale sanitare necesare luptei împotriva COVID 19.
Adrian Volintiru, directorul general Romgaz, a declarat: “În urma discuțiilor cu Ministrul Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri, dl Virgil Popescu, am decis că, prioritar pentru ROMGAZ este să
sprijim spitalele din România în lupta cu Coronavirus. Suntem cu toții conștienți de importanţa
sprijinirii spitalelor cu aparatură medicală și cu echipamentele de protecție necesare, astfel încât
personalul medical să fie protejat și populația să se simtă în siguranță! Doar împreună putem să
acționăm corespunzător și să limităm pe cât posibil efectele nefaste ale pandemiei. Asigur
autoritățile statului că au în ROMGAZ un partener de încredere și vom face tot ce ne stă în putință
pentru a ajuta spitalele din România”.
De la începutul declanşării stării de urgenţă, ROMGAZ a sprijinit Crucea Roşie Română pentru a
achiziţiona şi distribui 1.000.000 de măşti medicale pentru protecţia împotriva COVID-19 şi a
intensifica 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 virus şi a oferit suport financiar Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
Sibiu pentru extinderea şi dotarea secţiei clinice Anestezie Terapie Intensivă în vederea pregătirii
pentru tratarea pacienţilor COVID 19.
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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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