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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

***Semnarea contractului cadru de transport pentru preluarea în Sistemul Național de 

Transport a gazelor naturale ce vor fi exploatate din zăcământul Neptun Deep 

 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează că filiala sa ROMGAZ BLACK SEA Ltd. a încheiat astăzi, 16 martie 

2023, contractul cadru de transport pentru preluarea în Sistemul Național de Transport a gazelor naturale 

ce vor fi exploatate din zăcământul Neptun Deep.  

 

Contactul cadru de transport gaze naturale a fost încheiat cu operatorul sistemului național de transport 

gaze, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., în urma derulării și încheierii cu succes a unui proces de rezervare de 

capacitate incrementală în conformitate cu procedura aprobată de Autoritatea Naţională de Reglementare 

în Energie (A.N.R.E.).  

 

Prin încheierea acestui contract se rezervă capacitatea tehnică necesară pentru preluarea gazelor în 

Sistemul Național de Transport, fapt care va permite valorificarea pe piață a gazelor naturale din zăcămintele 

din perimetrul Neptun Deep. Contractul a fost încheiat pentru perioada septembrie 2026 - septembrie 2042. 

 

Directorul general al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Răzvan POPESCU, declară: “Semnarea contractului 

reprezintă un reper important în dezvoltarea proiectului Neptun Deep, documentul constituind printre altele 

una din condițiile necesare implementării atât a investițiilor offshore cât și a celor care vizează dezvoltarea 

infrastructurii de transport necesar preluării cantităților de gaze naturale care vor fi produse în perimetrul 

Neptun Deep”. 
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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. 


