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3 februarie 2023 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Comunicat de presă - ROMGAZ şi SOCAR TRADING au semnat un nou contract 

individual pentru livrarea de gaze naturale azere în România 

 

SNGN ROMGAZ SA și SOCAR TRADING, filiala companiei naționale petroliere a Republicii Azerbaidjan, 

au semnat în 3 februarie 2023, la Baku, un nou contract individual pentru livrarea de gaze naturale azere în 

România. Încheierea acestui document juridic reprezintă o continuare și consolidare a bunelor relații de 

cooperare dintre cele două companii și a relațiilor contractuale care au la bază un acord cadru încheiat în 

luna noiembrie 2022 pe termen nelimitat.  

 

Contractul prevede posibilitatea livrării unor cantități de până la 1 miliard mc până în 31 martie 2024 și va 

intra în vigoare la 1 aprilie 2023 prelungind astfel cadrul contractual stabilit prin primul contract individual 

încheiat de companii la finele anului trecut. Acest nou aranjament contractual deservește astfel obiectivele 

strategice de siguranță în aprovizionarea cu gaze naturale și de diversificare a surselor. 

 

Semnarea acestui contract demonstrează încă odată excelenta colaborare  dintre SNGN ROMGAZ SA și 

compania SOCAR, colaborare inițiată încă la începutul anului trecut și oficializată prin semnarea unui 

Memorandum de Înțelegere în luna iunie 2022. Părțile își propun continuarea relațiilor de cooperare atât în 

ceea ce privește  perfectarea  mecanismelor de livrare a gazelor naturale azere pe piața din România cât și 

în scopul explorării unor noi posibilități de colaborare în vederea punerii în practică a unor proiecte reciproc 

avantajoase în domeniul energetic.  
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Despre ROMGAZ 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la 
tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București (BVB) și a Bursei din Londra (LSE). Acționar principal este statul român cu o 
participație de 70%. Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și 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 intervenții, reparații 
capitale și operații speciale la sonde și asigură servicii profesioniste de transport tehnologic. În 2013 Romgaz și-a extins domeniul de 
activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. 


