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ROMGAZ mobilizează resurse pentru a sprijini în continuare spitalele din
România: 1,5 milioane de lei pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina

Romgaz sprijină Spitalul Judeţean de Urgenţă din Slatina alocând suma de 1.500.000 lei
pentru achiziţionarea de materiale necesare luptei împotriva Coronavirus.
Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz a declarat: “Preocuparea constantă a companiei
noastre este de a-şi oferi suportul pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale din România,
confirmând astfel angajamentul ferm asumat de a fi mereu alături de comunitate şi de autorităţi în
lupta cu pandemia. Împreuna cu Ministrul Economiei, Energiei Şi Mediului de Afaceri (MEEMA), Virgil
Popescu, am identificat spitalele cu cele mai mari nevoi şi am decis să susţinem financiar
achiziţionarea de produse necesare şi echipamente pentru a elimita efectele produse de
Coronavirus”.
ROMGAZ vine în întâmpinarea nevoilor societăţii, la fel cum a făcut-o până în prezent, cu atât mai
mult, cu cât este extrem de important ca fiecare să contribuie la combaterea efectelor provocate
de Coronavirus şi să susţină spitalele care depun un efort incredibil pentru a avea succes în tratarea
pacienţilor bolnavi de COVID 19.
„Doar împreună putem să acţionam rapid, eficient şi corelat! Este lăudabil efortul Ministrului Virgil
Popescu de a coordona acţiunile companiilor din subordine astfel încât cât mai multe unităţi
spitaliceşti să beneficieze de sprijin financiar important. Am spus prezent cu fiecare ocazie şi nu vom
întârzia să susţinem spitalele şi implicit cadrele medicale care fac un efort supromenesc în lupta cu
Coronavirus”, a conluzionat directorul general al ROMGAZ.
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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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