
Ziua Gazistului. Mamutii investitiilor: 840 de milioane de lei
in acest an, cele doua companii de stat din domeniul gazului ale caror sedii centrale se afla la Medias,
Romgaz, respectiv, Transgaz, vor realiza investitii de aproximativ 840 de milioane de lei – peste 254 de
milioane de euro. O suma imensa, gestionata din Capitala gazului romanesc, Mediasul. Acelasi oras care
gazduieste si alte companii private, ce joaca un rol important in domeniul energetic din Romania. Cum ar
fi Dafora SA, care a realizat anul trecut o cifra de afaceri de peste 151,5 milioane de lei. 
  „Investitiile celor de la Transgaz in acest an sunt de 188 de milioane de lei, adica aproximativ 62 de
milioane de euro. Pentru anul viitor, programul investitional va fi cel putin egal cu cel din 2007. Trebuie
amintit si faptul ca listarea la Bursa a Transgaz va aduce aproximativ 50 – 60 de milioane de euro ", a
declarat Varujan Vosganian, acum cateva saptamani, intr-o noua vizita la Medias. Potrivit acestuia,
programul de subscriere a actiunilor demarat deja va permite ca, la inceputul anului viitor, Transgaz sa fie
o realitate pe bursa. 
  Majoritatea investitiilor celor de la Transgaz vizeaza zonele mai departate de centrul Romaniei, astfel ca
in viitor gazele vor ajunge prin conductele societatii pana la localitati precum Tecirghiol, Nadlac, Capalna
sau Urziceni. 
  in cazul Romgaz, suma acordata investitiilor in acest an este de 660 de milioane de lei. Banii sunt
impartiti pentru cercetare geologica, foraj, exploatare, inmagazinare si protectia mediului incojurator.
incepand din aceasta luna, Romgaz si Transgaz au inceput primele demersuri pentru a intra pe pietele de
profil si din alte tari, tinzand sa isi intinda ariile de influenta pana in Africa de Nord. 
  „in ceea ce priveste capacitatea de depozitare, noi am schimbat filosofia in acest domeniu, astfel incat
pana in 2012 sa marim cu peste 50 la suta capacitatea de depozitare. in paralel, vrem sa marim si
capacitatea de extractie din aceste depozite cu 70 de procente, pentru ca degeaba il depozitam daca nu
reusim sa si accesam gazul metan atunci cand este nevoie ", a declarat Alexa Iakob, directorul general al
Romgaz. 
  Printre proiectele de mare anvergura trebuie amintit si giganticul Nabbucco. in toamna acestui an, se
intra intr-o noua etapa – cea a evaluarii cererilor de capacitate. „Din punct de vedere politic, lucrurile
merg bine. in septembrie vom vedea care sunt cererile de capacitate, astfel incat sa vedem daca acest
proiect este unul viabil ", a declarat Ion Rus, directorul general al Transgaz. 
  
  Romgaz creste productia 
  
  Romgaz Medias mizeaza in 2007 pe o productie de 6,3 miliarde de metri cubi de gaze, cu circa 2% mai
mult fata de anul trecut, din care 22,5% pentru clientii captivi, inclusiv populatiei, iar o cantitate de circa
2,47 miliarde de metri cubi (39% din total) va fi disponibila pentru vanzare. 
  Din productia prognozata in acest an, Romgaz va rezerva 300 milioane metri cubi de gaze pentru
stocarea in depozite. Romgaz a produs anul trecut 6,18 miliarde metri cubi de gaze. 
  Producatorul de gaze a consemnat in primul semestru al anului afaceri in crestere cu 8,85%, de 1,63
miliarde de lei (491,2 milioane de euro), in timp ce profitul net al companiei a scazut cu 13,31%, la
202,14 milioane de lei (60,7 milioane de euro). 
  Ministerul Economiei si Finantelor detine 85% din capitalul Romgaz, in timp ce Fondul Proprietatea are
o participatie de circa 15%.
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