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09 iunie 2016 
 
 

C O M U N I C A T  

 

 
Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. informează acționarii și investitorii cu 

privire la următoarele: 

 

 

Pentru un număr de zăcăminte comerciale de gaze naturale guvernate de acorduri petroliere, 

volumul iniţial de rezerve dovedite a fost mărit ca urmare a lucrărilor de investiţii executate. În 

consecinţă, durata necesară pentru valorificarea acestora este mai mare decât cea estimată iniţial 

(care era mult sub limita legală de 30 de ani prevazută în Legea Petrolului nr.238/2004). 

 

Cadrul continuării operaţiunilor petroliere a fost conferit, cu respectarea legislaţiei în vigoare, de 

Încheierile şi avizele anuale de exploatare eliberate de Agenția Națională pentru Resurse 

Minerale (ANRM). 

 

De altfel, reprezentanţii ROMGAZ au fost în contact permanent şi constant cu ANRM şi celelalte 

autorităţi implicate pentru rezolvarea, de o manieră definitivă, a situaţiei apărute, paradoxal, 

datorită rezultatelor foarte bune obţinute în procesul de stopare a declinului de producţie prin 

reabilitarea producţiei zăcămintelor mature. 

 

Astăzi, 09 iunie 2016, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. şi ANRM au încheiat etapa finală a demersurilor 

necesar a fi efectuate şi au semnat noile acorduri petroliere, care vor guverna exploatarea 

rezervelor dovedite identificate suplimentar. Acordurile semnate vor fi supuse ratificării 

Guvernului României. Avem toată încrederea că membrii guvernului şi Guvernul României în 

ansamblul său vor sprijini acest demers, care contribuie, de altfel, la realizarea securităţii 

energetice a României. 

  

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. asigură toate entităţile interesate că întotdeauna îşi va îndeplini obligaţiile 

care derivă din programele de lucrări asumate, că va derula toate procedurile şi formalităţile 

necesare pentru respectarea prevederilor acordurilor petroliere şi a legilor în vigoare. 
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