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COMUNICAT DE PRESĂ
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va avea o nouă sucursală – SUCURSALA DE FURNIZARE GAZE NATURALE
DROBETA TURNU-SEVERIN

Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. a aprobat
în şedinţa de vineri, 18 septembrie 2020, înfiinţarea în structura ROMGAZ a unei sucursale care se
va numi Sucursala de Furnizare Gaze Naturale Drobeta-Turnu Severin (sucursală).
Decizia vine în contextul în care compania doreşte să se dezvolte, dar fără a se limita la
activitatea de furnizare gaze naturale către clientul final, şi în alte zone decât cele acoperite la
momentul de faţă de punctele de lucru şi sucursalele actuale.
De asemenea, se are în vedere necesitatea gestionării eficiente a participării ROMGAZ la
proiectele de dezvoltare şi furnizare reglementate de Memorandumul încheiat între S.N.G.N.
ROMGAZ S.A. şi S.C. Mehedinti S.A.
Prin acest MoU, părţile au convenit stabilirea unui parteneriat de colaborare în vederea
dezvoltării proiectului Puncte termice pentru producerea de energie termică. Cooperarea dintre
cele două părţi va contribui la dezvoltarea unor practici de implementare avantajoase şi rapide, în
interesul consumatorului final pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie termică.
În dezvoltarea proiectului amintit se urmăreşte utilizarea gazelor naturale pentru
producerea agentului termic.
Adrian Volintiru, Directorul General al ROMGAZ, menţiona în cadrul evenimentului de
semnare a MoU din 11 septembrie că „semnarea MoU între cele două companii şi înfiinţarea
Sucursalei Drobeta Turnu-Severin este, de fapt, primul pas făcut de ROMGAZ pentru a deveni
jucător activ pe piaţa distribuţiei şi furnizării de gaze naturale”.
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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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