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COMUNICAT
Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. informează acționarii și investitorii
cu privire la publicarea Raportului de Sustenabilitate al Grupului ROMGAZ pentru anul
2021.
Cel de al cincilea Raport de Sustenabilitate al Grupului ROMGAZ, realizat în conformitate cu
standardele internaționale de raportare nefinanciară Global Reporting Initiative (GRI) şi cu
cerințele de conformare legislativă de la nivel național și european, prezintă într-o manieră
transparentă performanța nefinanciară realizată pe parcursul anului 2021, precum şi
obiectivele la care Grupul ROMGAZ s-a angajat și prin care vrea să contribuie la un viitor
mai bun pentru generațiile actuale și viitoare.
Domnul Aristotel Marius Jude, director general al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.:
„Raportul «ROMGAZ – Performanță pentru un viitor sustenabil» contribuie la
menținerea unui dialog deschis și transparent cu toate părțile interesate în ceea ce
privește abordarea noastră de management, politici, proiecte în care ne implicăm
precum și indicatorii noștri de evaluare a performanței pe care îi veți regăsi în
conținutul acestui raport. Din perspectiva responsabilității față de comunitate și a
preocupării pentru îmbunătățirea calității vieții în beneficiul generațiilor prezente și
viitoare, ROMGAZ adoptă o atitudine voluntară, complementară cerințelor legale,
acționând în mod perseverent pentru echitatea economică și socială, pentru
protejarea mediului ambiental și pentru sprijinirea proiectelor cu impact pozitiv asupra
comunității, evaluând și ajustând în mod constant direcțiile de implicare, fiind
conștienți de rolul pe care îl avem faţă de societate.”
Raportul este disponibil pe pagina de internet a societății www.romgaz.ro, secţiunea
Investitori – Rapoarte anuale – 2021.

Director General,
Aristotel Marius JUDE

****
Despre ROMGAZ
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (ROMGAZ, compania) este cel mai mare producător şi principal furnizor de
gaze naturale din România. Compania este listată la Bursa de Valori București (BVB) şi Bursa de
Valori Londra (LSE). Acționarul principal este statul român cu o participaţie de 70% la capitalul social
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al ROMGAZ. Compania are o experiență 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, efectuează intervenții, reparații capitale şi operații speciale la sonde şi asigură
servicii profesioniste de transport tehnologic. În 2013, ROMGAZ si-a extins domeniul de activitate prin
asimilarea Centralei Termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie
electrică.
Despre Grupul ROMGAZ
Informațiile expuse în acest raport oferă o viziune a performanței nefinanciare a Grupului ROMGAZ,
alcătuit din S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ca societate mamă și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de
Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. (DEPOGAZ), filială deținută în proporție de
100% de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. DEPOGAZ este principalul operator de înmagazinare din România,
având o cotă de aproximativ 90,5% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României.

