
Transgaz si Romgaz aniverseaza 100 de ani
Mai multi reprezentanti ai Guvernului si personalitati locale participa la cele trei zile de sarbatoare
organizate de Romgaz si Transgaz, doua companii care mentin Mediasul in centrul industriei gazului din
Romania.
 Evenimentul, care aniverseaza 100 de ani de la prima extractie de gaz natural din Romania, organizat in
comun de cele doua companii, debuteaza astazi si se incheie in 25 aprilie. Sunt asteptati sa ajunga in
Medias ministrul Economiei, Adriean Videanu, ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, ministrul
Dezvoltarii si Locuintei, Vasile Blaga, vicepremierul Dan Nica si, daca agenda ii va permite,
prim-ministrul Emil Boc. Organizatorii au trimis o invitatie si presedintelui Romaniei, Traian Basescu.

 Cele trei zile de sarbatoare inseamna, pe scurt, lansari de timbre aniversare si carti, acordarea de titluri de
cetateni de onoare unor fosti directori ai Romgaz, dar si un mare concert in aer liber. Potrivit directorilor
generali ai Romgaz si Transgaz, evenimentul care incepe azi este un mare castig pentru imaginea
Mediasului, orasul care se mentine capitala gazului romanesc. "Faptul ca cele doua societati de gaz
functioneaza la Medias inseamna foarte mult pentru oras", a declarat Ioan Rusu, directorul general al
Transgaz. La randul sau, Marcel Piteiu, directorul general al Romgaz, considera ca Romgaz si Transgaz
reprezinta o parte insemnata a istoriei si viitorului Mediasului.

 Evenimentul aniversar are si un slogan,  "100 de ani de istorie a gazului romanesc. Un secol de
suprematie si forta ". Programul manifestarilor debuteaza azi cu prezentarea emisiunii aniversare de
marci postale dedicate evenimentului, emisiune ce se va afla la dispozitia celor interesati, incepand de
vineri, 24 aprilie. De asemenea, vor fi lansate albumul  " Remember Romgaz " si cartea " Descoperirea
gazelor naturale asa cum a fost ea, Sarmasel 1909 ". Vineri este deschisa expozitia temporara "Romgaz 
100 de ani". Seara de 24 aprilie aduce "Concertul Secolului", mediesenii fiind asteptati in Piata Primariei
sa danseze alaturi de Andra si trupa Sistem.
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