
Romgaz si-a inaugurat noul sediu
Proiectul unui nou sediu pentru Romgaz, pornit in 2003, si-a gasit finalitatea la sfarsitul saptamanii
trecute. Cei 9.300 de metri patrati ai noului sediu al Romgaz, dispusi pe patru nivele, au costat
aproximativ 38 de milioane de lei, o suma mai mica decat cea din devizul estimativ al lucrarilor, sustine
directorul general al Romgaz, Alexa Iakob. „inainte, eram raspanditi in tot orasul, prin chirii. Acum, toti
angajatii vom fi aici ", a spus Alexa Iakob, la inaugurarea noului sediu. Prezent a fost si ministrul
Economiei, Varujan Vosganian, care a recunoscut ca nici ministerul pe care il conduce nu dispune de o
asemenea locatie. 
  in noul sediu al Romgaz, aflat in imediata apropiere a celui al Transgaz, vor lucra aproximativ 300 de
angajati, de la ingineri la biofizicieni, geologi, ingineri de zacamant de foraj, de zacamant, specialisti in
IT. La subsol este amenajat un restaurant in regim de catering. Sistemul de care dispune cladirea permite
reglarea automata a luminozitatii si a acceptarii sau respingerii caldurii exterioare, pentru a minimaliza
consumul de energie. 
  „Noul sediu dispune de un „building manangement system ", care implica dotari antiefractie, o logistica
moderna privind media, o dotare moderna pentru infrastructura de comunicatii, un "data center" modern,
cu alte cuvinte un sediu la toate standardele actuale pentru o companie de talia Romgaz. Oricum,
proiectarea sediului a pornit de la ergonomicitate - reducerea necesarul de energie pe volum ", a declarat
Gheorghe Radu, director de dezvoltare in cadrul Romgaz. 
  Proiectarea noului sediu a inceput in 2003, pe perioada in care director general al societatii era
Pantelimon Avram. in 2004 a avut loc licitatia de atribuire a lucrarilor, licitatie castigata de Dafora. „in
acest sediu vrem sa va simtiti ca acasa ", le-a urat Gheorghe Calburean, managerul Dafora, celor de la
Romgaz. 
  Alaturi de cladirea Transgaz, sediul Romgaz va fi parte integranta a unui complex de cladiri care
presupune ridicarea altor doua sedii de birouri.
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