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ROMGAZ - NOUL MEMBRU AL CENTRULUI ROMÂN AL ENERGIEI 

ROMGAZ, cel mai mare producător și principalul furnizor de gaze naturale din România, a semnat recent 
adeziunea la asociația profesională Centrul Român al Energiei (CRE), devenind astfel al patrulea membru 
CRE activ în sectorul gazelor naturale în România, alături de TRANSGAZ, E.ON și CONPET.  

Romgaz are o experiență vastă în domeniul explorării și producerii de gaze naturale, istoria sa începând cu 
descoperirea primului zăcământ de gaze naturale în Bazinul Transilvaniei, la Sărmășel, în 1909. O participație 
de 70% din acțiunile companiei aparține statului român, Romgaz fiind, de asemenea, listată la tranzacționare pe 
Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra. 

Sfera de activitate a companiei include proiecte de cercetare geologică, producție de gaz metan, depozitare în 
subteran, intervenții, reparații capitale, operații speciale la sonde și servicii profesioniste de transport tehnologic. 
Totodată, începând cu anul 2013, ROMGAZ și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei 
termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. 

În prezent, compania este concentrată să-și dezvolte activitatea în afara granițelor țării, prin achiziționarea sau 
dobândirea de drepturi și obligații petroliere în vederea desfășurării de operațiuni de explorare, dezvoltare și 
exploatare, cu scopul declarat de a înregistra primele rezerve de petrol și gaze naturale în afara țării. 

Centrul Român al Energiei urmărește să identifice în mod activ oportunități de colaborare și dezvoltare pentru 
membrii săi, atât în România, cât și în afara granițelor țării. Prin intermediul acțiunilor și discuțiilor exploratorii 
facilitate de CRE, atât în țară, cât și la Bruxelles, precum și prin fluxul constant de informații cu privire la noi 
proiecte și oportunități de afaceri, asociația CRE poate sprijini activ ROMGAZ în realizarea obiectivului de 
dezvoltare a colaborării internaționale în vederea accesului la tehnologie și finanțări. 

Reprezentatul principal al companiei în asociația profesională CRE este Directorul General Romgaz, Virgil 
Marius Metea. Inginer de profesie și doctor în inginerie mecanică, după absolvirea Institutului de Petrol și Gaze 
din Ploiești, Virgil Metea și-a început activitatea profesională în anul 1985, în cadrul Schelei de Foraj Tg. Mureș, 
unde a ocupat succesiv funcțiile de inginer, șef de secție și director tehnic până în anul 2001. Între anii 2001-2002 
a fost șeful serviciului de dezvoltare în Regia Autonomă Romgaz. Ulterior, între 2002 și 2013, a activat în domeniul 
distribuției gazelor naturale, ocupând următoarele funcții de conducere: Director Dezvoltare (Distrigaz Nord SA), 
Director General (Distrigaz Nord SA), Director General Adjunct și Director General (E.ON Gaz Romania),  Director 
General  (E.ON Gaz Distribuție) și Director General (E.ON Moldova Distribuție). În prezent, este membru în 
Consiliul de Administrare și Director General al companiei Romgaz. 
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