
   

 
 
 

Petrom şi Romgaz au semnat protocolul privind contribuţia  
la Fondul Social de Gaze  

 
 
 

► Valoarea Fondului Social aferentă anului 2008 este de 172 milioane lei 
 
 
Petrom şi Romgaz au semnat cu Guvernul României, reprezentat de ministrul Economiei 
şi Finanţelor, dl. Varujan Vosganian,  un protocol care reglementează participarea acestora 
la Fondul Social.  
Fondul Social a fost constituit de către Guvernul României în vederea acordării unor 
ajutoare sociale persoanelor cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru 
încălzirea locuinţei.  
 
Valoarea Fondului Social aferentă anului în curs este de 172 milioane de lei, din care 80 de 
milioane de lei reprezintă contribuţia Petrom şi 92 milioane lei, contribuţia Romgaz. 
 
 
Fondul Social este susţinut în prezent, în mod benevol, de către producătorii interni de gaze 
naturale, Petrom şi Romgaz. Conform OUG nr. 14/2008, distribuitorii de gaze naturale au de 
asemenea posibilitatea de a participa la acest fond.  
 
Modalitatea prin care cele două companii alimentează Fondul Social este sponsorizarea. 
Contribuţiile nu se vor scădea din impozitul pe profit datorat, ci vor fi considerate cheltuieli 
deductibile din baza de calcul pentru impozitul pe profit.  
 
În cursul anului 2008, Petrom va contribui la constituirea Fondului Social cu suma de 80 
milioane lei, iar Romgaz va contribui cu suma de 92 milioane de lei.  
Plata sumei se va face în tranşe lunare egale. 
 
 
Mariana Gheorghe, CEO al Petrom: „Încă de acum un an ne-am anunţat disponibilitatea de 
a contribui la un fond social pentru a atenua greutăţile pe care le întâmpină persoanele cu 
venituri reduse în condiţiile creşterii preţului la gaze. Din recenta creştere a preţului la 
gaze, Petrom va contribui cu 100% din veniturile suplimentare realizate din vânzările de 
gaze naturale din producţia curentă către terţi.  Petrom este angajat într-o politică de 
responsabilitate socială şi doreşte să contribuie la Fondul Social în scopul de a uşura 
povara financiară suplimentară ce rezultă pentru consumatorii casnici din creşterea 
preţului la gazele naturale pe piaţa internaţională si internă.” 
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“Contribuţia Romgaz  este voluntară şi corespunde veniturilor suplimentare aferente 
ultimei majorări de tarife la gaze. Scopul acestei sponsorizări este protejarea 
consumatorilor defavorizaţi faţă de creşterile preţurilor la gazele naturale”, a declarat  
Lucian Stancu, directorul general adjunct Romgaz SA. 
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