
Romgaz cauta parteneri in strainatate
Producatorul de gaze naturale Romgaz Medias intentioneaza sa stabileasca parteneriate cu firme din
strainatate pentru a-si extinde activitatea pe alte piete. 
  
  Romgaz tinteste proiecte de explorare si productie de gaze, avand in vedere si reluarea colaborarii cu
MOL, potrivit reprezentantilor companiei din Medias. "in acest an, incercam sa iesim in afara tarii, in
parteneriat cu alte firme in proiecte de explorare si productie", a declarat, directorul general al Romgaz,
Alexa Jakob, citat de Mediafax. Conducerea Romgaz se va intalni, in 24-25 iunie, cu reprezentanti ai
companiei canadiene EnCana, pentru a stabili conditiile de colaborare pentru un proiect in Romania. 
  in privinta parteneriatului cu Petrom pentru constructia unui depozit de gaze, Jakob a precizat ca inca se
poarta discutii. Pe de alta parte, Consiliul de Administratie al Romgaz va discuta, in 21 iunie, propunerea
de realizare a unui studiu de fezabilitate pentru constructia unui depozit de gaze la Margineni- Roman,
impreuna cu compania Gazprom. 
  Potrivit lui Jakob, anuntul de licitatie va fi dat in toamna. 
  Cifra de afaceri a producatorului de gaze naturale romgaz Medias a crescut anul trecut cu 36 la suta,
pana la valoarea de 3,05 miliarde lei (circa 866 milioane euro). Profitul companiei a urcat cu 27 la suta,
ajungand la 352 milioane lei (aproximativ 100 milioane euro), potrivit datelor financiare ale companiei.
Romgaz a alocat in 2006 fonduri de 710 milioane de lei pentru investitii, cum ar fi lucrari de foraj si
cercetare geologica, dezvoltarea capacitatii de inmagazinare si modernizarea utilajelor. Romgaz si-a fixat
un buget de investitii pentru anul 2007 de 660 milioane de lei, structurat pe aceleasi obiective ca in anul
precedent. Romgaz asigura aproape jumatate din productia anuala de gaze naturale, de circa 13 miliarde
de metri cubi. Consumul national de gaze naturale al Romaniei este de 17-18 miliarde de metri cubi,
necesarul fiind acoperit cu importuri (aproximativ 30%) din Rusia, de la compania Gazprom. 
  Ministerul Economiei detine 85% din actiunile Romgaz, iar un pachet de 15% este detinut de Fondul
Proprietatea. 

Pagina 1 / 1


