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COMUNICAT
ROMGAZ își desfășoară activitatea în condiții normale, cooperând în permanență cu autoritățile
statului pentru diminuarea efectelor produse de Coronavirus
În prezent, ROMGAZ își desfășoară activitatea în condiții normale, fără a fi afectată de evoluția
pandemiei. Compania se axează pe atingerea țintelor incluse în propunerea de buget, chiar și în
situația actuală. ROMGAZ cooperează cu autoritățile și întreprinde măsurile necesare pentru a
asigura siguranța personalului și continuitatea activității.
Având în vedere situația actuală generată de pandemia de COVID-19, conducerea analizează
permanent efectele acesteia asupra activității companiei. Pentru a preîntâmpina o eventuală
diminuare a activității economice cu consecințe în consumul de gaze naturale, pe termen scurt, se
are în vedere injecția gazelor naturale și amânarea livrărilor spre perioada de iarnă.
Din punctul de vedere al producției, se are în vedere desfășurarea activității în condiții de
normalitate. În cazul izbucnirii unui focar de infecție într-un punct de lucru, există alternative de
preluare a activității de către structurile cele mai apropiate. În cazuri excepționale impuse de
autorități, situația din teren poate fi diferită. Deocamdată starea de normalitate, responsabilitate
şi conștientizare guvernează desfăşurarea activităților de producție din teren.
Investițiile însă, pot înregistra întârzieri, independent de voința Companiei, întrucât relația cu terții
furnizori în aceasta perioadă se desfășoară în condiții de stare de urgență declarată la nivel național.
Astfel, asistăm la reducerea activității în cazul firmelor contractante sau chiar închiderea fabricilor
din țările afectate de pandemie, închiderea granițelor, ceea ce presupune imposibilitatea de a
transporta materia primă sau echipamentele necesare, reducerea activității firmelor și a activității
din birouri, lipsa personalului contractorilor ca urmare a situațiilor de izolare sau carantină, limitări
pe plan logistic impuse de starea de urgență.
ROMGAZ depune toate eforturile pentru a diminua efectele Coronavirus atât la nivelul activității
companiei cât şi pentru a reduce la minimum riscul îmbolnăvirii angajaților. În acest sens, se iau
continuu măsuri pentru siguranța lucrătorilor companiei, fiind asigurate condiții de muncă în ture
şi posibilitatea muncii de acasă cât şi derularea în condiții optime, normale a activităților de bază.
În acest context, Compania face un apel public la calm şi responsabilitate pentru a reuși să depășim
cu bine această situație de criză şi pentru a limita la maximum efectele negative asupra activității
companiei şi a economiei în ansamblul său şi asigură populația şi agenții economici că, ROMGAZ își
va continua activitatea ca şi până în prezent.
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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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