
 
 

 

COMUNICAT DE PRESA 
 

 
 

“Romgaz 100 de ani ” 

 
”100 de ani de istorie a gazului românesc. Un secol de supremaţie şi forţă” – acesta este 
sloganul sub care se desfăşoară evenimentul “Romgaz 100 de ani”, în perioada 23-25 aprilie, 
la Mediaş, în centrul industriei gazelor naturale. 

 
S.N.G.N. Romgaz SA şi S.N.T.G.N. Transgaz SA marchează împlinirea a 100 de ani de la 
prima extracţie de gaz natural din România printr-un eveniment special, dedicat întregii 
industrii de profil. La acest eveniment şi-au anunţat prezenţa oficialităţi interne şi 
internaţionale, numeroase personalităţi din rândul autorităţilor centrale şi locale, precum şi 
reprezentanţi ai colaboratorilor din domeniu ale celor două companii. 

De-a lungul celor 3 zile vor avea loc evenimente dedicate atât reprezentanţilor industriei, cât 
şi comunităţii locale. Programul manifestărilor debutează în data de 23 aprilie cu prezentarea 
în avanpremieră a emisiunii aniversare de mărci poştale dedicate evenimentului, emisiune ce 
se va afla la dispoziţia publicului începând cu data de vineri, 24 aprilie şi continuă cu 
festivităţile de premiere a personalităţilor ce s-au afirmat în domeniul gazelor naturale. De 
asemnea, va avea loc lansarea albumului “Remember Romgaz” şi lansarea cărţii 
“Descoperirea gazelor naturale aşa cum a fost ea, Sărmăşel 1909”. Tot pe 23 aprilie, 
reprezentanţii celor două companii şi oficialităţiile prezente la eveniment vor răspunde, la ora 
11, întrebărilor jurnaliştilor prezenţi. 

Pe 24 aprilie toţi invitaţii vor lua parte la prezentarea celor mai noi direcţii în dezvoltarea 
celor două companii co-organizatoare, vor vizita sediile Romgaz si Transgaz şi expoziţia 
temporară dedicată centenarului. În seara aceleiaşi zile întreaga comunitate din Mediaş este 
invitată să aniverseze centenarul alături de gazişti la “Concertul Secolului” susţinut de Andra 
şi Sistem. Partenerii evenimentului “Romgaz 100 de ani” sunt: Ministerul Economiei, 
Primăria Municipiului Mediaş, Societatea Inginerilor şi Domeniului Gazelor Naturale,  
Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze şi World Energy Council. 
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