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25 ianuarie 2021 

 

COMUNICAT 

ROMGAZ a înscris în etapa a II-a fiecare salariat care a optat voluntar pentru vaccinare 

împotiva COVID-19  

 

  cu respectarea consimţământului informat, a prevederilor legale privind protecţia datelor 

cu caracter personal şi fără repercusiuni în cazul unui refuz de se vaccina 

 ROMGAZ şi-a asumat rolul responsabil, ca în urma opţiunii voluntare a fiecărui salariat de 

a se vaccina, să înscrie datele de identificare în platforma oficială dedicată programului de 

vaccinare 

 

Strategia de vaccinare împotiva COVID-19 în România îşi propune să asigure accesul cetăţenilor 

la vaccinarea împotriva COVID-19 în condiţii de siguranţă, eficacitate şi echitate pentru 

prevenirea infecţiei cu SARS-CoV-2 şi limitarea pandemiei de COVID-19 pe teritoriul ţării.  

 

Salariaţii ROMGAZ aparţin conform HG nr. 1031/2020 categoriei de personal din sectorul 

economic vital, fiind eligibili pentru înscrierea în etapa a II-a de vaccinare împotriva COVID-19, 

ROMGAZ fiind unul dintre cei mai mari producători şi principal furnizor de gaze naturale din 

Romania, dar şi producător de energie electrică. 

 

ROMGAZ are în vedere respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii şi asigurarea echităţii în 

alocarea şi distribuirea vaccinurilor, aşadar a transmis în repetate rânduri prin intermediul 

canalelor interne de comunicare,  informările oficiale şi recomandările autorităţilor naţionale 

abilitate referitor la impactul virusului COVID-19 asupra populaţiei şi la programul naţional de 

vaccinare pentru combaterea acestuia. ROMGAZ consideră că astfel a acţionat cu 

responsabilitate faţă de situaţia cauzată de pandemia COVID-19 şi cu respect faţă de dreptul 

fiecărui salariat de a a-şi exprima opţiunea de a se vaccina sau nu.  

 

ROMGAZ şi-a asumat rolul responsabil, ca în urma opţiunii voluntare a fiecărui salariat de a se 

vaccina, să înscrie datele de identificare în platforma oficială dedicată programului de vaccinare, 

fiind un angajament de a înlesni pentru salariaţii companiei care vor să se vaccineze, includerea 

acestora în etapa a II-a a programului de vaccinare la nivel naţional. 

 
Important de menţionat este faptul că oficialităţile, organizaţiile naţionale şi internaţionale 

pentru protecţia sănătăţii, specialişti şi cercetători ai domeniului medical, recomandă vaccinarea 

împotriva COVID-19, dar ROMGAZ respectă dreptul fiecărui salariat de a alege voluntar şi asigură 
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salariaţii că, din partea companiei nu vor exista repercusiuni de nicio natură şi sub nicio formă 

asupra celor care au optat să nu se vaccineze în această etapă sau în oricare alt moment cuprins 

în programul naţional de vaccinare. Ne dorim ca fiecare salariat să rămână sănătos, să fie ocolit 

de această afecţiune periculoasă şi să trecem împreună cu bine peste această perioadă dificilă. 

 

Menţinem în continuare aplicarea tuturor măsurilor de prevenţie a răspândirii virusului în rândul 

salariaţilor şi încurajăm respectarea recomandărilor transmise de către autorităţi. În acelaşi timp 

mulţumim tuturor membrilor echipei ROMGAZ pentru responsabilitatea şi grija pentru sănătate  

de care au dat dovadă în această perioadă dificilă. 

 

Ne exprimăm totodată respectul faţă de toţi lucrătorii din sistemul medical, faţă de autorităţile 

locale şi naţionale care au gestionat această situaţie pandemică şi apreciem ca lăudalibe toate 

eforturile depuse pentru a depăşi toate momentele grele cauzate de pandemia COVID-19. 

ROMGAZ a susţinut şi va susţine în continuare eforturile acestora de a limita răspândirea virusului 

şi de a proteja populaţia. 

 

Biroul de presă ROMGAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 

 


