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1. Declaraţia de misiune

Misiunea SNGN Romgaz SA este de a
produce şi furniza energie şi de a presta
servicii de înmagazinare subterană a gazelor
naturale, în condiţii de calitate, siguranţă,
continuitate şi flexibilitate.
Societatea utilizează toate resursele, într-o
manieră responsabilă şi etică, în scopul
obţinerii de profit pe termen lung.
Romgaz
exploreaza
oportunitatile
de
dezvoltare interna si internationala si va
deveni leader regional pe piata de gaze
naturale.
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2. Situaţia actuală
ROMGAZ are o poziţie pe piaţă şi o situaţie financiară excelente:
Poziţia de lider în producţia de gaze naturale din România;
Evoluţie crescatoare a cifrei de afaceri si a profitului net in ultimii ani
(sursa principală de venituri a fost segmentul de explorare-productie);
Anul 2017 cel mai bun an din istoria Romgaz, dpdv al indicatorilor
financiari
Nivelul datoriilor - zero;
Context geo-economic in piata de energie foarte favorabil
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3. Analiza contextuala
Ameninţarea noilor
intraţi : Limitată
Politic/juridic:
- Piaţa în declin
- Sector supra reglementat - Competitori puternici
(firme controlate de stat)
- Influenţă politică mare

Puterea furnizorilor:
Limitată
- Sistemul de achiziţii
publice este încă
complicat

Mediu:
- Încălzirea globală
-Tendinţa spre energie
alternativă
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Concurenţă intensă
-Concurent puternic
(Petrom): mult mai
flexibil (privat)
-Importuri!
Amenintarea
înlocuitorilor:
Mare
-Hidro
-Carbune
-Eoliane

Economic:
- PIB creste
-Reducerea numărului de mari
consumatori industriali
-Forţă de muncă relativ ieftină
Puterea Cumpărătorilor: Mare
-Scadere cerere
-Existenţa doar a 2-3
clienţi mari (E-ON, ENGIE)
-Sistem energetic cu
probleme structurale

Social:
-Populatia economiseşte
-Eficienţa energetică
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4. Analiza SWOT
PUNCTE TARI
 Resurse de gaze naturale importante la nivel naţional;
 Romgaz este un brand puternic şi recunoscut în mediul de afaceri:
 Reputatie solida;
 Poziţie financiară puternică (EBITDA>50%);
 Resurse şi active importante, forţă de muncă calificată, management
performant;
 Management şi echipe operaţionale cu experienţă vastă în sectorul energetic
din România;
 Serviciile de înmagazinare subterană oferă stabilitate şi diversificare;
 Un portofoliu diversificat, cu risc scăzut;
 CET Iernut: experienţă si perspective în piaţa de electricitate.
PUNCTE SLABE
 Declinul rezervelor, cu toate că este un proces natural, obiectiv;
 Apetit de risc redus;
 Grad mare de risc în activitatea de investiţii. Ciclul lung de dezvoltare al
proiectelor de investiţii;
 Provizorat la nivelul Consilului de Administratie si al conducerii executive
 Lipsa de flexibilitate – sectorul este incă supra reglementat;
 Lipsa expertizei în trading-ul internaţional cu energie;
 Lipsa expertizei în dezvoltarea proiectelor internaţionale de explorare–
expoatare.

OPORTUNITĂŢI
 Liberalizarea preţului, dereglementarea pieţei;
 Parteneriatele
 Dezvoltarea condiţiilor de acces pe piaţa regională de
energie – exportul de energie
 Proiecte internationale
 Piaţa de electricitate în creştere;
 Energie regenerabilă;
 Deţinerea de depozite de înmagazinare subterană a
gazelor naturale care pot fi folosite în scop comercial sau
tehnologic.
AMENINŢĂRI
 Pierderea poziţiei deţinută pe piaţă, a cotei de piaţă;
 Reducerea cererii de gaze naturale pe piaţa din România;
 Legislaţie limitativă (noile redevenţe, dividende la 90%
etc.);
 Instabilitate legislativă;
Presiunea socială determinată de creşterea preţurilor;
 Colapsul sistemului centralizat de încalzire (CET-uri)
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5. Viziune

Romgaz isi propune să fie un jucător activ,
profitabil şi competitiv pe piaţa de
producere a gazelor naturale şi a energiei
electrice.
Romgaz trebuie sa urmareasca atat o
dezvoltare intensiva in piata locala cat si
dezvoltarea la nivel international cu
obiectivul de a deveni un jucator important
pe piata regionala de energie.
www.romgaz.ro
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6. Obiective strategice
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7. Direcţii strategice de dezvoltare
Existente

Existente

Pieţe

Noi

• Clienţi noi în România (gaz)
• Creştere de volum cu clientii
existenţi
• Consolidare pe piata de energie
electrica

• Export de gaze naturale în regiune
• Export energie electrica
• Explorare-exploatare gaze naturale
in regiune

• Parcuri energie regenerabila –
sinergii
• GAS to POWER – cogenerare

• Distributie si/sau Furnizare Gaz
Natural Comprimat (CNG)
• Industria Petrochimica

Produse

Noi
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