
                                                                        Date de contact
                            pentru activitatea de racordare/acces la conductele de alimentare din amonte

 Societatea Na ională de Gaze Naturale ROMGAZ SA-Sediu Centralțională de Gaze Naturale ROMGAZ SA-Sediu Central

551130, Media , P-ta C.I. Mota  nr.4ș, P-ta C.I. Motaș nr.4 ș, P-ta C.I. Motaș nr.4

Tel: +4-0374-401020, +4-0374-474325

Fax: +4-0269-846901

Email: secretariat@romgaz.ro(link sends e-mail)

Site: www.romgaz.ro

Program de func ionare: ționare: 07:30 - 16:00

Sucursala Mediaș

551025, Media , Str. Gării nr. 5ș, P-ta C.I. Motaș nr.4

Tel: +4-0269-839467; +4-0374-401050

Fax: +4-0269-846297

Email: secretariat.medias@romgaz.ro(link sends e-mail)

Program de func ionare: ționare: 07:30 - 16:00

Sucursala Mureș

540202, Târgu Mure , Str. Salcâmilor nr. 23ș, P-ta C.I. Motaș nr.4

Tel: +4-0374-402800; +4-0374-402803

Fax: +4-0265-306340

Email: secretariat.mures@romgaz.ro(link sends e-mail)

Program de func ionare: ționare: 07:30 - 16:00

Măsuri de preven ie SARS COV-2ționare: 

Având în vedere contextul pandemic actual cererile de racordare/acces la CA se pot transmite

pentru informare on-line la adresa de e-mail: racordare.acces@romgaz.ro i obligatoriu prinș, P-ta C.I. Motaș nr.4

intermediul po tei/po tei rapide/curierat, pe adresa societă ii – sediul central.ș, P-ta C.I. Motaș nr.4 ș, P-ta C.I. Motaș nr.4 ționare: 

Data de referin ă, care se ia în considerare, este data de înregistrare a cererilor de racordare laționare: 

registratura societă ii i nu data de transmitere a lor pe e-mail.ționare: ș, P-ta C.I. Motaș nr.4

Pentru alte informa ii de natura tehnică în legătură cu cererile de racordare/acces precum iționare: ș, P-ta C.I. Motaș nr.4

pentru contractul de operare/exploatare care trebuie încheiat înainte de punerea în func iune aționare: 



instala iei de racordare, vă pute i adresa la adresele de e-mail ale Sucursalei Media  respectivționare: ționare: ș, P-ta C.I. Motaș nr.4

Mure , men ionate mai sus.ș, P-ta C.I. Motaș nr.4 ționare: 

Înainte de transmiterea unei cereri de racordare vă rugăm să consulta i sec iunea Informa iiționare: ționare: ționare: 

publice/Avize de amplasament - Lista cu UAT – uri pe raza cărora se află re ele / obiectiveționare: 

Romgaz Sucursala Media /Târgu Mure , care se regăse te la sec iunea Avizeș, P-ta C.I. Motaș nr.4 ș, P-ta C.I. Motaș nr.4 ș, P-ta C.I. Motaș nr.4 ționare: 

amplasament.


