
 
 

  
 

 

 
CONFERINŢA 

 

GAZELE NATURALE – RESURSĂ VITALĂ  
DE ENERGIE PENTRU ROMÂNIA 

 
 

23 mai 2019, orele 1030-1330 

Petrom City, Clădirea Infinity (Str. Coralilor 22, sector 1) 
Sala Black Sea 

 
 

MOTIVAŢIA 

Gazele naturale au fost, sunt și, cu siguranță, vor fi încă mulți ani, una dintre cele mai importante resurse 
naturale, în balanța energetică mondială, dar și din țara noastră, cu o pondere de peste 30 – 35%. 
 
În România, gazele naturale se exploatează și utilizează, pentru consumul casnic, colectiv și industrial, de 
peste 110 ani, țara noastră fiind, mult timp, unul dintre cei mai mari producători din Europa și din lume. De 
asemenea, România a realizat numeroase premiere europene și mondiale, în domeniul gazelor naturale, 
cunoscute și recunoscute ca atare. 
 
După cum se știe, producția maximă de gaze naturale din România s-a realizat în anul 1986, respectiv peste 
35 mld. m.c., după care a scăzut continuu, datorită unor factori subiectivi și / sau obiectivi cunoscuți, ajungând 
la 28,2 mld. în 1990, 18,9 mld. în 1995, 13,7 mld. in 2000 și 11,4 mld. în 2016. 
 
În acest context, pentru a asigura necesarul intern de gaze naturale din zăcăminte proprii, pe termen scurt, 
mediu și chiar lung, trebuie valorificate optim atât zăcămintele „on shore” vechi (mature și cu debite în 
scădere destul de rapidă), respectiv nou descoperite, precum și, în mod special, zăcămintele „off shore” din 
Marea Neagră, pentru care trebuie asigurate condiții corespunzătoare din toate punctele de vedere 
(legislativ, juridic, instituțional, economic etc.). 
 
De asemenea, nu trebuie neglijate proiectele și parteneriatele internaționale în domeniul gazelor naturale în 
general și al transportului acestora la nivel european și nu numai. 

 

OBIECTIV 

Evenimentul își propune să facă o analiză, principială și de fond, a principalelor probleme privind industria de 
gaze naturale din România, inclusiv perspectivele acesteia în context local, regional, european și chiar mondial. 

 

 

SUBIECTE DE INTERES 

 Situația actuală a producției de gaze naturale din România; 
 Perspectivele privind producția de gaze naturale din zăcăminte convenționale și, eventual, 

neconvenționale, on shore și off shore; 
 Necesarul actual și de perspectivă privind cantitatea de gaze naturale pentru consumul intern de toate 

categoriile (casnic, colectiv, industrial, pentru producerea energiei ș.a.); 
 Probleme privind înmagazinarea, transportul și distribuția gazelor naturale în țară, precum și aspecte 

principale privind proiectele internaționale, regionale, zonale şi europene; 
 Aspecte legislative, juridice, de reglementare, investiționale, economico – financiare ș.a.; 
 Alte probleme importante din acest domeniu. 

 



 
 

 
 

AGENDA 
 
 

10.00-10.30      Înregistrare participanți și invitaţie la cafea  
 
 

10.30-11.30     SESIUNE DE DESCHIDERE 

Moderator: Niculae Napoleon ANTONESCU, Rector onorific UPG Ploieşti, Consilier CNR-CME 

 
 Iulian IANCU, Preşedinte CNR-CME 
 Christina VERCHERE, CEO, OMV Petrom  
 Sorin GAL, Director General, ANRM 

 

11.30-13.00     SESIUNE DE PREZENTĂRI 

Moderator: Daniel APOSTOL, Director Relaţii Externe, FPPG 

11.30-11.45 The Role of Gas – New Opportunities in the Future 
Radu DUDĂU, Director Energy Policy Group (EPG) 

11.45-12.00 
Potențialul energetic al zăcămintelor de gaze naturale din bazinul Transilvaniei – 
situația actuală și de perspectivă 
Lazăr AVRAM, director Departamentul Inginerie de Petrol și Gaze, UPG Ploiești,  
Diana LUPU, Serviciul Stimulare Reabilitare Producţie, SNGN Romgaz SA 

12.00-12.15 O scurtă privire în panoramicul gazeifer al subsolului din România 
Constantin CĂPRARU, consilier CNR-CME 

12.15-12.30 Latest legal changes and their impact for the oil and gas industry 
Daniel VLĂSCEANU, Partner, Vlăsceanu, Ene și Asociații 

12.30-12.45 
Gazele naturale – resursă vitală de energie pentru Republica Moldova: 
reconfigurarea naţională şi regională a surselor şi rutelor de aprovizionare  
Natalia TIMOFTE, Ilie TIMOFTE, Republica Moldova 

12.45-13.00 Aspecte privind activitatea de explorare producţie a SNGN Romgaz SA Mediaş 
Argentina TĂTARU, Director Sucursala Mediaş, SNGN Romgaz SA 

13.00-13.30     Discuţii. Concluzii  

13.30-14.30 Bufet 

 
 
 
 

 
 
 


