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Bucureşti, ianuarie 2017

OFERTA
Monitorul de Petrol şi Gaze/2017
Asociaţia „Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze” (SIPG) editează, începând cu luna martie a
anului 2002, Monitorul de Petrol şi Gaze , seria nouă a publicaţiei Monitorul Petrolului Românesc,
care a avut o apariție continuă, începând cu anul 1900 și până în 1948, când în urma naționalizării,
revista nu a mai avut nici obiect și nici susținere financiară.
Revista noastră păstrează în linii mari structura Monitorului Petrolului Românesc.
În paginile Monitorului de Petrol şi Gaze publicăm:
- articole și imagini cu caracter științific și tehnic din domeniul resurselor energetice(petrol și
gaze);
- actele legislative și reglementative în domeniul petrol și gaze, sau cu implicaţii directe asupra
acestuia;
- evenimente științifice și cu caracter economic, informații din domeniul petrogazier/energetic;
- cotații bursiere, date statistice, informaţii comerciale, opinii și comentarii;
- comunicate de presă și anunţuri în legătura cu activităţile petro-gaziere de pe întregul lor
circuit;
- evocarea/omagierea unor personalități ale domeniului petro-gazier, din prezent și din istoric;
- invenții și inovații în domeniul petro-gazier etc.
În prezent, revista Monitorul de Petrol şi Gaze este singura publicație oficială a
domeniului înscrisă în Catalogul periodicelor românești( ISSN 1583 – 0322). Întreaga ediție este și va
fi păstrată în colecțiile celor mai mari biblioteci din România(Biblioteca Națională a României,
Biblioteca Academiei Române și filialele acesteia, Biblioteca Academiei Oamenilor de Știință din
România, bibliotecile altor instituții românești), ceeace înseamnă că cele publicate în Monitor se
constituie peste veacuri ca documente de civilizație materială și spirituală a românilor.
Considerăm că publicația noastră constiuie/se va constitui într-un sprijin important în creşterea
eficienţei energetice și a actelor reglementative, este/va fi de real folos managerilor de la toate
nivelurile(de la cele strategice, la cele de execuţie), specialiştilor și consumatorilor de energie(gaze și
petrol) de toate categoriile.
Totodată, revista noastră poate fi de real folos persoanelor autorizate/reautorizate ANRM și
ANRE prin conectarea lor la prevederile și modificările reglementative tehnice și legislative.
Menționăm că revista Monitorul de Petrol şi Gaze se difuzează pe bază de abonament anual,
în principal în sectorul de activitate petro-gazier, şi, dacă înaintaşii noştri au reuşit să susţină
publicaţia aproape 50 de ani, ne revine datoria pentru prezent şi viitor să promovăm şi să menţinem
apariţia acestei reviste profesionale-simbol, fapt realizabil şi cu sprijinul dumneavoastră, respectiv al
tuturor factorilor de decizie în domeniu, interesaţi pentru informarea specialiştilor, pentru
creştererea prestigiului acestor activități, cu precădere a prestigiului profesioniștilor-specialiști din
sectorul petrol și gaze.

În acest context, ținând cont de rolul, poziţia şi importanţa firmei dumneavoastră pe piața de
energie, petrol și gaze naturale, vă invitam să comandaţi abonamente la revista noastră, pentru
personalul de specialitate de la sediu şi oficiile teritoriale din ţară, pe baza de comandă fermă
transmisă la fax: 0213114455, e-mail: violeta.sufandumitriu@gmail.com sau la adresa Asociaţiei
SIPG: Oficiul postal 22, Casuţa poştală 200, sector 1, Bucureşti, costul abonamentului pe anul 2017
fiind de 350 lei/an plus TVA-5% (12 numere revista).
Precizăm că difuzarea revistei lunare Monitorul de Petrol şi Gaze se face direct de către SIPG
la adresele şi în cantităţile, pentru sediu şi oficiile teritoriale, stabilite şi comunicate de către
instituția/compania dumneavoastră (grafic de livrare ce însoţeşte comanda).

În speranța că veți da curs ofertei noastre de strângere/susținere și întărire a colaborării, vă
mulțumim pentru înţelegere, sprijin şi colaborare, urându-vă mult succes.
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