
În Maramure  nu sunt probleme cu gazul

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  a dat ast zi asigur ri, în
cadrul unei conferin e de pres , c  în jude ul Maramure , în acest moment nu
sunt probleme în ceea ce prive te furnizarea gazelor naturale c tre popula ie.
Asta în ciuda faptului c  în aceast  diminea  s-a întrupt la sta ia din Medie u Aurit
frunizarea de gaze în sistem na ional. Mircea Man se afl  în leg tur  permanent  cu
directorii E-On Gaz i Transgaz, dar i cu Ministrul Economiei Adrian Videanu.

"Maramure ul i Satu Mare au un regim mai special, având în vedere c  nu
avem un sistem centralizat de înc lzire, ci avem centrale proprii. Nu exist  niciun fel
de probleme în acest moment pe sistemul de distribu ie”, a declarat Mircea Man.

surile  luate de Guvernul Boc i  de Ministrul Adrian Videanu, de a reduce gazele
la agen ii economici i de a asigura cu prioritate gaz popula iei, colilor, spitalelor,
este una care în momentul de fa  poate fi acoperit , pentru c  rezervele permit.

Din punct de vedere tehnic, odat  cu golirea conductei de gaz care vine din
Ucrain, se va închide i sta ia de la Medie ul Aurit i se va face schimbul de gaz.
Acesta  nu va mai merge înspre Câmpia Transilvaniei, ci va veni de acolo înspre
partea noastr . „Ceea ce vreau sa subliniez este c  vor fi efecte asupra României, i
orice reducere de gaz la agen ii economici provoac  multe nepl ceri. Dar cu
rezervele pe care România le are în acest moment, se poate trece iarna f  ca
popula ia s  fie afectat . Totu i, situa ia creat  ne face s  în elegem c  România i
Uniunea European  vor trebui s  g seasc  surse alternative pentru înc lzire.” -  a
mai declarat pre edintele Consiliului jude ean Maramure . Acesta le recomnad
oamenilor s  nu se panicheze pentru c  resursele de care dispunem în momentul de
fa  sunt suficiente.  Cu atât mai mult cu cât ara noastr  are rezerve din depozite i
din extrac iile de la Petrogaz i Romgaz, care asigura necesarul f  niciun fel de
problem .
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