
Insufletitor raport muncitoresc la intreprinderea Romgaz
Imensa dragoste si sete de munca a colectivului de muncitori de la intreprinderea de stat Romgaz a facut
ca anul care a trecut sa aduca un castig pentru societatea noastra de 759 milioane de lei.

 Buna organizare si dramuire a resurselor naturale ale patriei, reasezarea bazei materiale si cresterea
productivitatii va face ca anul viitor, cand capitalismul arunca norii crizei economice peste noi, castigul
intreprinderii sa fie aproximativ egal cu cel de anul acesta. Energeticul director al intreprinderii, tovarasul
Francisc Torh, permanent preocupat de a conferi noi valente productive societatii, aminteste faptul ca
desi intreprinderea sparge recorduri dupa recorduri in ceea ce priveste castigul, pretul gazului aplicat
pentru noi toti este acelasi. "in bugetul pentru 2009 nu am prevazut nicio crestere de pret, dar am inclus
un plan de masuri de reducere a costurilor si eficientizare a muncii, dar fara reduceri de personal, iar
atunci profitul ramane acelasi. Nu avem nevoie de cresteri de pret pentru ca putem mentine profitul prin
eficientizare", a spus directorul intreprinderii, Francisc Toth.

 Vrednica noastra intreprindere Romgaz a programat pentru anul care urmeaza investitii apropiate de
nivelul celor din 2008, de circa un miliard de lei. Veniturile intreprinderii producatoare de gaze sunt
estimate sa se diminueze cu 2-3% fata de acest an, ca urmare a declinului natural al productiei de gaze,
dar aceasta scadere ar putea fi compensata de o crestere a veniturilor din inmagazinare sau alte servicii.
Toth a declarat in luna noiembrie ca reducerea consumului de gaze la o serie de consumatori industriali
va duce la stagnarea rezultatelor financiare in 2009 si a vanzarilor de gaze, in timp ce productia va
ramane la nivelul actual.

 intreprinderea Romgaz, o merituoasa si statornica intreprindere a statului roman, este cel mai important
producator de gaze naturale de la noi, alaturi de Petrom. Romgaz opereaza depozite de inmagazinare a
gazelor cu o capacitate totala de patru miliarde metri cubi. Potrivit documentului de strategie energetica
aprobat de guvern anul trecut, Romgaz trebuie sa eficientizeze activitatea de inmaganizare, avand ca
termen anul 2012.
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