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COMUNICAT 

 
 

Romgaz publica raportul anual consolidat preliminar pentru anul 2019 
 
 
În data de 25 februarie 2020 compania făcut publice rezultatele economico-financiare 
preliminare pentru anul 2019. Anul trecut s-a înregistrat o crestere a cifrei de afaceri 
cu 1.52% , iar marja estimată a Profitului Net în 2019 a fost de 28,11%, în creștere 
față de anul 2018 cu 2,98% . 

 
Producţia de gaze naturale a fost de 5.276,9 mil. mc, cu 56,4 mil. mc mai mică decât 
producția realizată în anul anterior (-1,06%) și cu 1,37% mai mică decât producția 
bugetată, iar in ceea ce priveste producţia de energie electrică a scăzut în anul 2019 
față de anul precedent cu 49,4% ca urmare a lucrărilor de investiții derulate în cadrul 
CTE Iernut. 

 
Am inregistrat o creşterea a veniturilor consolidate din înmagazinarea gazelor naturale 
cu 11% fata de anul 2018, cea mai mare influență având-o serviciile de rezervare. 
 
EBITDA aferentă anului 2019 se menține în continuare la o marjă ridicată de 50,37% 
raportată la cifra de afaceri. 
 
Adrian Volintiru, Directorul General al Romgaz, a declarat: „ Anul 2019 fost un an bun 
pentru Romgaz cu oportunități și cu persective care au început să se materializeze chiar 
de la începutul anului 2020. Suntem în plin proces de dezvoltare și diversificare iar 
pentru acest lucru vreau să mulțumesc angajaților Romgaz” 
 
Va rugam sa consultati urmatorul link https://www.romgaz.ro/ro/rapoarte-anuale pentru raportul 
complet. 
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Despre ROMGAZ 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania 
este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti (BVB) şi a Bursei din Londra (LSE). Acţionar 
principal este statul român cu o participaţie de 70%. Compania are o experienţă vastă în domeniul explorării şi 
producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani, în anul 1909. ROMGAZ face explorare 
geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din 
portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii 
speciale la sonde şi asigură servicii profesioniste de transport tehnologic. 
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