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Comunicat 
ROMGAZ va creşte producţia zilnică cu aproximativ 30% în structura Caragele 

 

Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. anunță începerea producției de gaze din zona 

adâncă a structurii Caragele, prin sonda 77 Rosetti, cu un potențial productiv zilnic de peste 1500 boe. 

În anul 2016, ROMGAZ a identificat o importantă descoperire de gaze în sectorul nord estic al 

Platformei Moesice, în cadrul ansamblului structural Caragele, la adâncimi de peste 4000 m, această 

sondă confirmând în exploatare descoperirea anunțată inițial. Descoperirea a necesitat perioada 

specifică de evaluare complexă geologică a acumulării de hidrocarburi, precum și proiectarea și 

pregătirea lucrărilor de dezvoltare care să permită începerea producției.  

Domnul Constantin Adrian Volintiru, Directorul General al ROMGAZ, a declarat: „Acest rezultat 

răsplăteşte efortul deosebit al companiei din ultima perioadă de timp, de a explora la mare adâncime, în 

condiții dificile de mare risc, dar cu perspectiva confirmării unor importante acumulări de hidrocarburi, 

în perimetrele aflate în concesiune. Lucrările de explorare și dezvoltare în această zonă vor continua 

într-un ritm susținut, pentru creșterea potențială a volumului resursei estimate, precum și pentru 

valorificarea acesteia. Concomitent, Romgaz a intensificat  exploatarea în zona de adâncime medie a 

structurii Caragele, prin introducerea în producție a două noi sonde, cu un debit zilnic mediu de peste 

1000 boe”.  

Cele trei sonde oferă o nouă perspectivă structurii Caragele, prin creșterea producției zilnice cu 

aproximativ 30 %, ceea ce a indus o sporire a producţiei totale de gaze a Companiei cu 1,4% în luna 

ianuarie 2020.  

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. desfășoară operațiuni petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare în opt 

perimetre pe teritoriul României și are ca obiectiv principal continuarea lucrărilor de explorare 

pentru identificarea de noi resurse de hidrocarburi. 

 

******************** 

Despre ROMGAZ 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania 

este listată la Bursa de Valori din Bucureşti (BVB) şi Bursa din Londra (LSE). Acţionar principal este Statul Român 

cu o participaţie de 70%. Compania are o experienţă 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, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la 

sonde şi asigură servicii profesioniste de transport tehnologic. În anul 2013, Romgaz şi-a extins domeniul de 

activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie 

electrică. 
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