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DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ŞI EMITENT

Baza raportului Art.227 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital 
şi Anexa nr.30 la Regulamentul CNVM nr.1/2006 
pentru perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2016 

Data raportului 13 mai 2016 
Denumirea emitentului Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” 

SA 
Sediul social Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.4, cod 551130, 

judeţul Sibiu 
Telefon/fax 0040 269 201020 / 0040 269 846901
Web/E-mail www.romgaz.ro / secretariat@romgaz.ro
Cod unic de înregistrare 14056826
Număr de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului 

J32/392/2001 

Capital social subscris şi vărsat 385.422.400 lei 
Număr de acţiuni 385.422.400, având fiecare o valoare nominală de          

1 leu 
Piaţa reglementată pe care se 
tranzacţionează acţiunile societăţii 

Bursa de Valori Bucureşti (acţiuni) şi Bursa de Valori 
din Londra (GDR-uri) 

ROMGAZ ÎN CIFRE

Realizarea unor marje ale profitului net (35,9%), EBIT (44,2%) şi EBITDA (53,0%), 
confirmă menţinerea în continuare a unei profitabilităţi ridicate a activităţii societăţii. 

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, performanţele societăţii au fost afectate 
în principal de diminuarea cererii de consum a gazelor naturale pe piaţa din România cu 
4,36% cu reflectarea în scăderea livrărilor Romgaz cu 2,5%. 

*milioane lei* 
T1 

2015 
T4 

2015 
T1 

2016 
∆ T1
(%) 

Indicatori principali 2014 2015 ∆ ‘15/’14 
(%) 

1.365,5 1.119,6 1.363,5 -0,1 Cifra de afaceri (CA) 4.493,3 4.052,7 -9,8 

1.299,5 1.172,4 1.316,3 1,3 Venituri 4.708,9 4.315,9 -8,3 

620,5 898,4 706,3 13,8 Cheltuieli 2.920,6 2.847,1 -2,5 

679,1 274,0 610,0 -10,2 Profit brut 1.788,3 1.468,8 -17,9 

116,0 55,2 120,7 4,1 Impozit pe profit 378,4 274,0 -27,6 

563,0 219,0 489,3 -13,1 Profit net 1.409,9 1.194,8 -15,3 

665,5 264,7 602,6 -9,5 EBIT 1.713 1.425 -16,8 

841,8 529,4 722,8 -14,1 EBITDA 2.490 2.218 -10,9 

1,5 0,57 1,3 -13,3 Profit pe acţiune (EPS) (lei) 3,66 3,10 -15,3 

41,2 19,6 35,9 -13,0 Rata profitului net (% din CA) 31,4 29,5 -6,1 

48,7 23,6 44,2 -9,3 Rata EBIT (% din CA) 38,1 35,2 -7,6 

61,7 47,3 53,0 -14,0 Rata EBITDA (% din CA) 55,4 54,7 -1,3 

6.340 6.356 6.313 -0,4 Număr de angajaţi la sfârşitul 
perioadei 

6.344 6.356 0,2 

Cifrele din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferenţe la reconciliere. 
Notă: în venituri şi cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente producţiei de imobilizări efectuate în regie 
proprie. 
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Din cauza diminuării cererii de gaze, profitul net, EBIT şi EBITDA sunt mai mici comparativ 
cu perioada similară din 2015. Cu toate acestea, ratele acestor indicatori raportaţi la cifra de 
afaceri nu înregistrează abateri semnificative şi se situează la un nivel extrem de favorabil şi 
anume: 35,9%, 44,2% şi 53,0% (faţă de 41,2%, 48,7% şi respectiv 61,7% în trimestrul 
încheiat la 31 martie 2015), ceea ce confirmă menţinerea în continuare a unei profitabilităţi 
ridicate a activităţii societăţii. 

T1 
2015 

T4 
2015 

T1 
2016 

∆ T1/T4 
(%) 

Indicatori principali T1 
2015 

T1 
2016 

∆ T1 
(%) 

1.436 1.428 1.374 -3,8 Gaz metan extras (mil.mc) 1.436 1.374 -4,3 

104 106 100 -5,7 Redevenţă petrolieră (mil.mc) 104 100 -3,8 

1.912 2.756 2.047 -25,7 Producţie condensat (tone) 1.912 2.047 7,1 

167,0 584,8 318,7 -45,5 Producţie energie electrică (GWh) 167,0 318,7 90,8 

1.151,2 466,6 931,0 99,5 
Servicii de extracţie gaze din 
depozite facturate (mil.mc)

1.151,2 931,0 -19,1 

292,2 123,0 308,9 151,1 
Servicii de injecţie gaze în 
depozite facturate (mil.mc)

292,2 308,9 5,7 

Producţia de gaze naturale înregistrată în primul trimestru al anului 2016, influenţată în mod 
direct de scăderea cererii pe piaţa de gaze, precum şi de temperaturile mai ridicate înregistrate 
în lunile ianuarie şi februarie, a fost de 1.374 mil.mc, cu 3% mai mică decât cea programată şi 
respectiv cu 4,3% sub cea înregistrată în perioada similară a anului precedent.  

Prin introducerea în exploatare a descoperirilor Frasin-Gura Humorului şi Caragele producţia 
de condensat înregistrată a fost cu 7,1% mai mare în perioada analizată comparativ cu 
perioada similară a anului 2015. 

La nivelul anului 2015 energia electrică produsă de CET Iernut a fost cu 16,4% mai mare 
decât în anul 2014 în contextul unei hidraulicităţi scăzute. Din totalul energiei vândute, 
cca.37% a fost destinată pieţei de echilibrare ceea ce a dus la consolidarea poziţiei Romgaz ca 
şi producător de energie electrică în piaţa de echilibrare şi servicii de sistem. Cota de piaţă în 
funcţie de energia electrică livrată în sistem, conform ANRE a crescut la 2,86%. Preţurile de 
vânzare raportate la piaţă au fost depăşite pe toate pieţele. 

La nivelul Trimestrului 1 2016, energia electrică emisă a crescut cu 93,8%, rezultată din 
funcţionarea cu preponderenţă cu un grup de 200 MW putere. Cota de piaţă a crescut de la 
0,96% (T1 2015) la 1,96% (T1 2016), conform datelor Transelectrica. 
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ROMGAZ PE SCURT

 sunt următoarele: 

� explorare-producţie de gaze naturale; 
� înmagazinare subterană gaze naturale; 

� furnizare de gaze naturale; 
� operaţii speciale şi servicii la sonde; 

� servicii de mentenanţă şi transporturi; 

� producţie şi furnizare energie electrică; 
� distribuţie de gaze naturale. 

La data de 31 martie 2016 structura acţionariatului societăţii este următoarea: 

 Număr acţiuni % 

Statul român1 269.823.080 70,0071 

SC “Fondul Proprietatea” SA (FP) 22.542.960 5,8489 
Free float – total, din care: 
    *persoane juridice 
    *persoane fizice 

93.056.360 
78.318.969
14.737.391

24,1440 
20,3203
3,8237

Total 385.422.400 100,0000 

Menţionăm faptul că SC “Fondul Proprietatea” SA şi-a vândut în data de 21 aprilie 2016 
întreaga participaţie la Romgaz, respectiv 22.542.960 ac�iuni (20.286.910 sub formă de 
ac�iuni şi 2.256.050 sub formă de certificate de depozit având ca suport ac�iuni), printr-o 
ofertă de plasament privat accelerat derulat prin intermediarii Goldman Sachs International, 
WOOD&Co Financial Services şi Banca Comercială Română SA. 

Organizarea societăţii corespunde unei structuri de tip ierarhic-funcţională, având un număr 
de şase niveluri ierarhice de la acţionarii societăţii la personalul de execuţie.  

În prezent, Societatea are în componenţa sa şapte sucursale înfiinţate atât pe baza principiului 
specificului activităţilor desfăşurate cât şi al teritorialităţii (sucursalele de producţie gaze 
naturale), după cum urmează:  

Sucursala Mediaş; 
Sucursala Târgu Mureş; 

1 Statul român prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

Statul 
roman

70%

FP
6%
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Sucursala Ploieşti; 
Sucursala de Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii Speciale la Sonde Mediaş
(SIRCOSS); 
Sucursala de Transport Tehnologic şi Mentenanţă Târgu Mureş (STTM);  

Sucursala de Producţie Energie Electrică Iernut; 

Sucursala Bratislava. 

Societatea este administrată de un consiliu de administraţie format din 7 membri care, la 
data de 31 martie 2016, are următoarea componenţă: 

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele Instituţia unde lucrează Funcţia în CA 

1 Negruţ Aurora Ministerul Energiei Preşedinte 

2 Popescu Ecaterina SC “Chimforex” SA Membru 

3 Metea Virgil Marius SNGN “Romgaz” SA Membru 

4 Jansen Petrus Antonius Maria Associate Lecturer London School of 
Business and Finance 

Membru 

5 Chisăliţă Dumitru Universitatea “Transilvania” Braşov Membru 

6 Tcaciuc Sebastian Gabriel Auris Capital Membru 

7 Jude Aristotel Ministerul Energiei Membru 

La data de 31 martie 2016 societatea înregistra un număr de 6.313 de angajaţi.  

În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia numărului de angajaţi în perioada 1 ianuarie 
2013-31 martie 2016: 

Specificaţii 2013 2014 2015 3 luni 
2016 

1 2 3 4 5 

Număr de angajaţi la începutul perioadei 5.921 6.472 6.344 6.356 

Număr de persoane nou angajate 681*) 92 159 14 

Număr de persoane care au încetat 
raporturile de muncă cu societatea 

130 220 147 57 

Număr de angajaţi la sfârşitul perioadei 6.472 6.344 6.356 6.313 

*) – creşterea este generată de preluarea CTE Iernut. 

Structura pe activităţi a personalului societăţii la finele perioadei de raportare este prezentată
în figura de mai jos: 
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Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acţiunile societăţii sunt tranzacţionate pe piaţa 
reglementată administrată de BVB (Bursa de Valori Bucureşti) – sub simbolul “SNG” şi pe 
piaţa reglementată administrată de LSE (London Stock Exchange), sub formă de GDR-uri 
emise de The Bank of New York Mellon-sub simbolul “SNGR”. 

Romgaz este considerată o companie atractivă pentru investitori din perspectiva dividendului 
acordat ac�ionarilor și a stabilită�ii companiei. 

Romgaz ocupă un loc însemnat în topul emitenţilor locali şi este de asemenea inclusă în 
indicii de tranzacţionare atât pe BVB cât şi pe alte pieţe, după cum urmează: 

- Locul 2 după capitalizarea bursieră în topul emitenţilor din categoria Premium a BVB. 
Cu o capitalizarea bursieră la 31 martie 2016 de 10.387,1 mil.lei, respectiv         
2.321,8 mil.Euro, Romgaz este a doua cea mai mare companie listată din România, 
fiind precedată de OMV Petrom cu o capitalizare de 13.594,6 mil.lei, respectiv 
3.038,7 mil.Euro; 

- Locul 4 după valoarea de tranzacţionare în primele trei luni ale anului 2016 în topul 
emitenţilor locali pe segmentul principal al BVB (168 mil.lei), după Fondul 
Proprietatea, Banca Transilvania şi Electrica SA; 

- Ponderi de 11,87% şi 10,74% în indicele BET (top 10 emitenţi) şi respectiv BET-XT 
(BET extins), 24,73% în indicele BET-NG (energie şi utilităţi), 11,87% în indicele 
BET-TR (BET Total Return), 7,85% în indicele ROTX (Romanian Traded Index); 

- Emitentul Romgaz este de asemenea inclus în indici globali cu alocare pe România, de 
exemplu în grupurile de indici FTSE (Financial Times Stock Exchange), MSCI 
(Morgan Stanley Capital International), S&P (Standard & Poor's), STOXX (orientaţi 
în principal pe pieţele europene), Russell Frontier. 

Evoluţiile cotaţiilor acţiunilor Romgaz comparativ cu indicele BET, de la listare şi până la                         
31 martie 2016, sunt prezentate în figura următoare: 

62,51%

11,23%

8,67%

8,28%
8,04% 1,28% Extractie gaze

Probe de productie/operatii
speciale la sonde

Transport

Productie energie electrica

Inmagazinare gaze

Sanatate
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Evoluţia preţului de tranzacţionare începând din anul 2015 a fost influenţată în mod negativ în 
special de scăderea semnificativă a cotaţiilor ţiţeiului şi gazelor naturale pe pieţele 
internaţionale dar şi de fluctuaţiile de pe pieţele de capital de la nivel mondial. 

Astfel, la sfârşitul anului 2015 acţiunile Romgaz erau cotate la 27,20 lei, cu 23% sub preţul de 
închidere de la finele anului 2014. Cursul acţiunii a atins valoarea maximă în data de 1 iulie 
2015 (înainte de ex-data pentru plata dividendelor), iar, ulterior, preţul acţiunii a scăzut 
accentuat până la sfârşitul anului 2015, cea mai mică valoare a anului 2015 înregistrându-se în 
ziua de 18 decembrie (26,30 lei). Trendul descendent s-a menţinut şi în ianuarie 2016 (minim 
22,30 lei în ziua de 20), însă, începând cu luna februarie 2016, acţiunile Romgaz înregistrează
valori în creştere (27,55 lei în 25 martie). La data de 31 martie 2016 preţul acţiunii a fost de 
26,95 lei. 

INDICATORI FIZICI 

Cantităţile de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase în/din depozitele de 
înmagazinare subterană pe perioada ianuarie – martie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anilor 2014 şi 2015, sunt prezentate în tabelul de mai jos (mil.mc): 

 Specificaţii T1 2014 T1 2015 T1 2016 Indici 
0 1 2 3 4 5=4/3x100 

1. 
1.1. 
1.2. 

Gaz metan extras brut – total, din care:
    *gaze proprii
    *asociere Schlumberger (100%)

1.463,8
1.418,2 

45,6 

1.436,1
1.384,4 

51,7 

1.374,4 
1.330,9 

43,5 

95,7% 
96,1% 
84,1% 

2. Consum tehnologic 20,0 21,5 19,8 92,1% 

3. Gaz metan propriu extras net (1.-1.2.-2.) 1.398,2 1.362,9 1.311,1 96,2% 

4. Gaze proprii injectate în depozite 45,2 2,2 6,8 309,1% 

5. Gaze proprii extrase din depozite 445,6 292,2 308,9 105,7% 

6. Diferenţe din PCS-uri - - 2,2 - 

7. Gaz metan din producţia proprie livrat (3.-4.+5.-
6.) 1.798,6 1.652,9 1.611,0 97,5% 

8. Gaze livrate la CTE Iernut şi Cojocna 116,7 51,2 93,0 181,6% 

9. Gaz metan din producţia proprie livrat în piaţă
(7.-8.) 1.681,8 1.601,7 1.517,9 94,8% 

10. Gaz metan din asocieri*) – total, din care: 
   *Schlumberger (50%) 
   *Raffles Energy (37,5%) 
   *Amromco (50%) 

45,8
22,8 

0,2 
22,8 

44,9
25,9 

0,1 
18,9 

41,5 
21,7 

0,1 
19,6 

92,4% 
83,8% 

100,0% 
103,7% 

11. Achiziţii gaze din producţia internă 4,6 4,0 4,3 107,5% 
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12. Gaz metan din producţia internă valorificat
(9.+10.+11.) 1.732,2 1.650,6 1.563,8 94,7% 

13. Gaz metan din producţia internă livrat (8.+12.) 1.848,9 1.701,8 1.656,8 97,4% 

14. Gaze din import livrate 65,1 2,2 6,8 309,1% 

15. Gaz metan total livrat (13.+14.) 1.914,0 1.703,9 1.663,6 97,6% 

* Servicii de extracţie gaze din depozite facturate 1.139,9 1.151,2 931,0 80,9% 

* Servicii de injecţie gaze în depozite facturate 485,7 292,2 308,9 105,7% 

*) În cazul asocierii Romgaz – Schlumberger gazele produse sunt evidenţiate şi comercializate integral 
de către Romgaz după care veniturile obţinute se împart în cote egale între cei doi asociaţi. În cazul 
asocierilor cu Amromco şi Raffles Energy gazele obţinute nu reprezintă producţie a Romgaz dar 
valoarea gazelor se reflectă în cifra de afaceri a Romgaz conform cotei parte deţinută în cadrul 
asocierii.

INVESTIŢII 

Pentru primele 3 luni din 2016 Romgaz şi-a programat investiţii în valoare de 
135,74 milioane lei şi a realizat 106,44 milioane lei, cu 21,58% respectiv 29,3 milioane lei 
mai puţin decât nivelul investiţiilor programate. Finanţarea investiţiilor s-a făcut exclusiv din 
surse proprii ale societăţii. 

Comparativ cu perioada similară a anului 2015, investiţiile realizate în 2016 sunt mai mici cu 
109,4 milioane lei, respectiv 49,3%. 

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcţiune a fost de 74,55 milioane lei.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate investiţiile realizate în primele 3 luni din 2016, pe 
capitolele de investiţii, comparativ cu cele realizate în perioada similară a anului 2015 şi 
respectiv cele programate: 

*mii lei* 

Capitol investiţii Realizat 
T1 2015 

Program 
T1 2016 

Realizat 
T1 2016 

2016/ 
2015 

R 2016/ 
P 2016 

1 2 3 4 5=4/2x100 6=4/3x100 

I. Lucrări de explorare geologice pentru 
descoperirea de noi rezerve de gaz metan 

145.872 58.950 33.963 23,28% 57,61% 

II. Lucrări de foraj exploatare, punere în 
produc�ie sonde, infrastructură şi utilită�i 9.718 14.748 6.652 68,45% 45,10% 

III. Sus�inerea capacita�ii de înmagazinare 
subterană a gazelor 

4.122 10.908 10.454 253,61% 95,84% 

IV. Lucrări de protec�ia mediului înconjurător 2.204 611 25 1,13% 4,09%
V. Retehnologizarea şi modernizarea 
instala�iilor şi echipamentelor din dotare 

42.231 35.820 45.116 106,83% 125,95% 

VI. Dotări şi utilaje independente 5.848 10.757 8.482 145,04% 78,85% 

VII. Cheltuieli pentru studii şi proiecte 5.857 3.946 1.749 29,86% 44,32% 

TOTAL 215.852 135.740 106.441 49,31% 78,42% 

Nivelul realizărilor în primele 3 luni a fost influenţat negativ de prelungirea termenelor 
necesare atribuirii unor contracte pentru forajul sondelor de explorare şi prelungirea duratelor 
necesare obţinerii terenurilor şi avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare pentru execuţia 
unor instalaţii tehnologice. 

Este de menţionat faptul că volumul lucrărilor executate în regie proprie a fost mai mare decât 
cel planificat, motivat de faptul că nu a fost nevoie de aplicarea procedurilor de achiziţii 
publice. 
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INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

În tabelul de mai jos este prezentat rezumatul situaţiei poziţiei financiare individuale la                 
31 martie 2016, comparativ cu 31 decembrie 2015: 

INDICATOR 
31 decembrie 2015

(mii lei) 
31 martie 2016

(mii lei) 
Variaţie                             

(%) 
1 2 3 4=(3-2)/2x100 

ACTIVE 

Active imobilizate 

Imobilizări corporale 5.996.460 5.925.255 -1,19% 

Alte imobilizări necorporale 399.859 400.030 0,04% 

Investiţii în filiale 1.200 1.200 0,00% 

Investiţii în asociaţi 163 163 0,00% 

Alte active financiare 29.300 24.800 -15,36% 

Alte investi�ii financiare 70.080 69.680 -0,57% 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 6.497.062 6.421.128 -1,17% 

Active circulante 

Stocuri 559.784 438.727 -21,63% 

Creanţe comerciale şi alte creanţe 601.065 957.852 59,36% 

Alte active financiare 2.146.827 3.122.954 45,47% 

Alte active 139.612 165.658 18,66% 

Numerar şi echivalent de numerar 740.352 273.941 -63,00% 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 4.187.640 4.959.132 18,42% 

TOTAL ACTIVE 10.684.702 11.380.260 6,51% 

CAPITALURI ŞI DATORII  

Capitaluri 

Capital emis 385.422 385.422 0,00% 

Rezerve 2.581.853 2.582.465 0,02% 

Rezultat reportat  6.724.947 7.213.655 7,27% 

TOTAL CAPITALURI  9.692.222 10.181.542 5,05% 

Datorii pe termen lung  

Provizioane pt. beneficii acordate la pensionare 102.959 102.030 -0,90% 

Datorii privind impozitul amânat 62.589 65.749 5,05% 

Provizioane  200.855 195.830 -2,50% 

Total datorii termen lung  366.403 363.609 -0,76% 

Datorii pe termen scurt  

Datorii comerciale şi alte datorii  186.937 297.989 59,41% 

Datorii cu impozitul pe profit curent 90.838 117.545 29,40% 

Provizioane 28.779 35.852 24,58% 

Alte datorii      319.523 383.723 20,09% 

Total datorii pe termen scurt  626.077 835.109 33,39% 

TOTAL DATORII  992.480 1.198.718 20,78% 

TOTAL CAPITALURI ŞI DATORII  10.684.702 11.380.260 6,51% 
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ACTIVE IMOBILIZATE 

Totalul activelor imobilizate a înregistrat o scădere de 1,17%, adică cu 75,93 milioane lei, de 
la 6.497,1 milioane lei la 31 decembrie 2015 la 6.421,13 milioane lei la 31 martie 2016, 
diminuare datorată, în principal unui volum mai redus al investi�iilor în active de explorare şi 
producţie gaze naturale, comparativ cu amortizarea acestora. 

ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante au crescut cu 771,49 milioane lei (18,42%) la data de 31 martie 2016, ca 
urmare a majorării creanţelor comerciale şi a activelor financiare reprezentând titluri de stat și 
depozite bancare constituite pe o perioadă mai mare de trei luni. 

Stocuri 

Diminuarea stocurilor la 31 martie 2016 fa�ă de 31 decembrie 2015 cu 21,63% (121,06 
milioane lei) se datorează, în principal, diminuării stocului de gaze în depozite, atât a gazelor 
din produc�ia proprie (106,24 milioane lei), cât și a gazelor achizi�ionate în vederea revânzării 
(10,17 milioane lei), ca urmare a livrărilor din primul trimestru al anului 2016. 

Creanţe comerciale şi alte creanţe
Creanţele comerciale au crescut, faţă de 31 decembrie 2015 cu 59,36%, ca urmare a unor 
vânzări mai mari în trimestrul încheiat la 31 martie 2016, comparativ cu vânzările aferente 
trimestrului al IV-lea al anului 2015.  

În trimestrul încheiat la 31 martie 2016, a fost constituită o ajustare de depreciere 
suplimentară a crean�elor înregistrate fa�ă de Electrocentrale București în valoare de 87,82 
milioane lei, soldul aferent acestui client fiind ajustat în întregime, după luarea în calcul a 
încasărilor din luna aprilie 2016. Decizia ajustării în totalitate a crean�ei a fost luată în urma 
hotărârii conducerii Electrocentrale București de a nu prelungi rela�ia contractuală ulterior 
datei de 1 mai 2016. Societatea a început demersurile legale în vederea recuperării crean�ei 
restante de 326 milioane lei și a majorărilor de întârziere. 

Numerar şi echivalente de numerar. Alte active financiare

Numerarul, echivalentele de numerar şi alte active financiare au fost la 31 martie 2016 în 
sumă de 3.421,70 milioane lei, faţă de 2.916,48 milioane lei la finalul anului 2015. Această
majorare are în vedere, in primul rând, asigurarea surselor de finan�are în vederea plă�ii 
dividendelor aferente anului 2015, așa cum au fost aprobate de ac�ionarii Societă�ii.  

Alte active 

Alte active au crescut la 31 martie 2016 comparativ cu 31 decembrie 2015 în principal ca 
urmare a majorării cheltuielilor înregistrate în avans, care reprezintă impozitul pe construcţii 
speciale care urmează a afecta costurile, eşalonat pe perioada următoare a anului 2016 (53,05 
milioane lei la 31 martie 2016, fa�ă de 0 lei la 31 decembrie 2015).  

CAPITALURI 

Capitalurile proprii ale Societă�ii nu au înregistrat modificări în cursul primului trimestru al 
anului 2016, cu excep�ia rezultatului perioadei, de 489,32 milioane lei. 

DATORII PE TERMEN LUNG 

Datoriile pe termen lung au înregistrat o diminuare fa�ă de 31 decembrie 2015, în principal ca 
urmare a modificării provizionului pentru dezafectarea sondelor de produc�ie și înmagazinare 
de�inute de Societate. 
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DATORII PE TERMEN SCURT 

Datoriile pe termen scurt au crescut cu 209,03 milioane lei, de la 626,08 milioane lei, cât se 
înregistrau la 31 decembrie 2015, la 835,11 milioane lei, suma înregistrată la 31 martie 2016. 

Datorii comerciale şi alte datorii 

Datoriile comerciale s-au majorat fa�ă de 31 decembrie 2015 cu 59,41% ca urmare a încasării 
în avans a contravalorii gazelor livrate (238,58 milioane lei la 31 martie 2016, fa�ă de 56,71 
milioane lei la 31 decembrie 2015). Această majorare se datorează politicii Societă�ii de 
garantare a plă�ii contravalorii gazelor livrate, în vederea diminuării riscului de neîncasare.

Datorii cu impozitul pe profit curent 

Datoriile cu impozitul pe profitul curent au crescut, ca urmare a unui profit impozabil mai 
mare în trimestrul I 2016, comparativ cu trimestrul al IV-lea al anului 2015.

Alte datorii 

Alte datorii au înregistrat o majorare cu 20,09%, ca efect al înregistrării datoriei Societăţii cu 
impozitul pe construcţii speciale (70,73 milioane lei la 31 martie 2016, comparativ cu 0 
milioane lei la 31 decembrie 2015). 

Provizioane 

Provizioanele pe termen scurt au înregistrat o creştere cu 24,58% faţă de anul încheiat la             
31 decembrie 2015, ca urmare a provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor de 
produc�ie și înmagazinare. 

Sinteza contului de profit şi pierdere al societăţii pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2016, 
comparativ cu perioada similară a anului 2015, se prezintă astfel: 

Descriere                          
Ianuarie-martie 

2015 
(mii lei) 

Ianuarie-martie 
2016 

(mii lei) 

Varia�ie 
(mii lei) 

Varia�ie 
(%) 

1 2 3 4=3-2 5=4/2x100 

Cifra de afaceri 1.365.477 1.363.505 (1.972) -0,14% 

Costul mărfurilor vândute (11.184) (21.219) 10.035 89,73% 

Venituri din investiţii 13.618 7.448 (6.170) -45,31% 

Alte câştiguri sau pierderi (22.847) (138.376) 115.529 505,66% 

Variaţia stocurilor (92.659) (99.572) 6.913 7,46% 

Materii prime şi consumabile (21.565) (17.785) (3.780) -17,53% 

Amortizare şi depreciere (176.393) (120.243) (56.150) -31,83% 

Cheltuieli cu personalul (107.939) (111.626) 3.687 3,42% 

Cheltuieli financiare (4.550) (4.590) 40 0,88% 

Alte cheltuieli (275.936) (291.982) 16.046 5,82% 

Alte venituri 13.040 44.465 31.425 240,99% 

Profit înainte de impozitare 679.062 610.025 (69.037) -10,17% 

Cheltuiala cu impozitul pe profit (116.021) (120.705) 4.684 4,04% 

Profitul net 563.041 489.320 (73.721) -13,09% 
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Cifra de afaceri 

În trimestrul încheiat la 31 martie 2016, cifra de afaceri a înregistrat o diminuare 
nesemnificativă faţă de perioada similară a anului anterior, de 0,14%. 

Diminuarea cu 4,1%, respectiv 48,49 milioane lei, a cifrei de afaceri din vânzarea gazelor 
naturale, atât a celor din produc�ia Romgaz, cât și a celor achizi�ionate în vederea revânzării, a 
fost compensată de majorarea veniturilor din vânzarea de energie electrică și servicii 
auxiliare, aceste venituri fiind de 69,2 milioane lei în trimestrul încheiat la 31 martie 2016, 
comparativ cu 29,64 milioane lei în perioada similară a anului trecut.  

Costul mărfurilor vândute 

Costul mărfurilor vândute a crescut cu 89,73%, respectiv 10,04 milioane lei, în trimestrul 
încheiat la 31 martie 2016, comparativ cu perioada similară a anului 2015, ca urmare a 
livrării, în cantitate mai mare, de gaze achizi�ionate în vederea revânzării. 

Venituri din activităţile de investiţii  
Pentru perioada de raportare, venitul din activitatea de investiţii a scăzut cu 45,31%,               
(6,17 milioane lei), ca rezultat al diminuării ratelor de dobândă aferente disponibilului de 
numerar plasat în depozite bancare și titluri de stat. 

Alte câştiguri sau pierderi 

În trimestrul încheiat la 31 martie 2016 Societatea a înregistrat o pierdere netă de 138,38 
milioane lei datorată ajustării crean�ei restante a Electrocentrale București cu suma de 87,82 
milioane lei, precum și a casării unor active imobilizate cu o valoare rămasă neamortizată de 
48,45 milioane lei. Pierderea în urma casării activelor imobilizate a fost compensată de 
reluarea la venituri a ajustării pentru depreciere, efectul în rezultatul perioadei fiind 0. 

Variaţia stocurilor 

În trimestrul 1 al anilor 2016 și 2015, cantită�ile de gaze proprii Romgaz, extrase din depozite 
au fost mai mari decât cele injectate, generând astfel o varia�ie a stocurilor defavorabilă
(pierdere).  

Materii prime şi materiale consumabile 

Valoarea materialelor consumate a fost mai mică decât cea similară aferentă trimestrului 
încheiat la 31 martie 2015, datorită volumului mai mic de lucrări curente efectuate la sonde şi 
staţii de comprimare. 

Amortizare şi depreciere 

Cheltuielile cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate corporale și necorporale au 
scăzut în trimestrul încheiat la 31 martie 2016 comparativ cu perioada similară a anului 2015 
în principal ca urmare a unei ajustări nete de depreciere de -34,78 milioane lei (venit), fa�ă de 
o ajustare netă de 25,12 milioane lei (cheltuiala) în trimestrul I 2015. Venitul net din ajustări 
pentru depreciere de 34,78 milioane lei s-a înregistrat ca urmare a casării activelor imobilizate 
care au fost ajustate în anii anteriori (v. „Alte câștiguri sau pierderi” de mai sus). 

Cheltuieli cu personalul  

În perioada de raportare, cheltuielile cu salariile, taxele şi contribuţiile sociale aferente 
salariaţilor au crescut cu 3,42% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015. La nivelul 
anului 2016 nu se preconizează majorări faţă de nivelul înregistrat în anul 2015, variaţia din 
primul trimestru fiind conjuncturală.  
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Alte cheltuieli 

Alte cheltuieli au înregistrat o majorare cu 5,82%, de la 275,94 milioane lei la 31 martie 2015, 
la 291,98 milioane lei la 31 martie 2016. Această creștere este datorată, în principal, 
cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător (creștere de 5,02 milioane lei) și cheltuielilor 
de transport și distribu�ie a gazelor naturale și energiei electrice (creștere de 8,47 milioane 
lei). 

Alte venituri 

În trimestrul încheiat la data de 31 martie 2016, valoarea altor venituri a crescut fa�ă de 
perioada similară a anului trecut cu 240,99%, adică cu 31,43 milioane lei şi este aferentă
majorării veniturilor din penalităţi facturate clien�ilor pentru plata cu întârziere a facturilor, 
precum și majorării veniturilor din refacturarea serviciilor de rezervare capacitate și transport 
gaze naturale. 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 

În trimestrul încheiat la 31 martie 2016, societatea a înregistrat o cheltuială cu impozitul pe 
profit curent în cuantum de 117,55 milioane lei şi o cheltuială cu impozitul pe profit amânat 
de 3,16 milioane lei, cheltuiala totală cu impozitul pe profit înregistrând o creștere de 4,04% 
fa�ă de trimestrul I al anului 2015. 

Profitul perioadei 

În trimestrul încheiat la 31 martie 2016, profitul net al societăţii a scăzut cu 73,72 milioane lei 
(-13,09%), de la 563,04 milioane lei in 2015, la 489,32 milioane lei in 2016, datorită efectului 
cumulat al celor prezentate mai sus. 

În continuare prezentăm situa�ia comparativă a rezultatului global interimar pe segmente 
pentru perioada ianuarie – martie 2016, respectiv ianuarie – martie 2015:

* mii lei * 

Descriere 
Producţie şi 

vânzare 
gaze 

Înmagazinare 
Alte 

activităţi 
Ajustări şi 
eliminări 

TOTAL 

Cifra de afaceri 
    *ianuarie - martie 2015    1.197.860  152.305 104.795 (89.483) 1.365.477 
    *ianuarie - martie 2016   1.160.939 159.680 140.726 (97.840) 1.363.505 
Costul mărfurilor vândute 

    *ianuarie - martie 2015    (6.007) (2) (5.175)                  - (11.184) 
    *ianuarie - martie 2016        (13.498) (8) (7.713)                  - (21.219) 
Venituri din investiţii 
    *ianuarie - martie 2015   697 1.459 11.462                  - 13.618 
    *ianuarie - martie 2016      175 1.233 6.040                  - 7.448 
Alte câştiguri sau pierderi 

    *ianuarie - martie 2015     (22.165) 1 (683)                  - (22.847) 
    *ianuarie - martie 2016   (137.453) (466) (457)                  - (138.376) 
Variaţia stocurilor 

    *ianuarie - martie 2015      (66.754) (27.039) 1.134                  - (92.659) 
    *ianuarie - martie 2016       (73.773) (26.660) 861                  - (99.572) 
Materii prime şi consumabile 

    *ianuarie - martie 2015    (14.190) (4.027) (4.191) 843 (21.565) 
    *ianuarie - martie 2016       (11.806) (3.205) (3.355) 581 (17.785) 
Amortizare şi depreciere 

    *ianuarie - martie 2015   (146.653) (21.028) (8.712)                  - (176.393) 
    *ianuarie - martie 2016    (88.746) (23.604) (7.893)                  - (120.243) 



Romgaz - Raport trimestrul 1 2016                                                                                                                  Pagina  - 14 - 

Descriere 
Producţie şi 

vânzare 
gaze 

Înmagazinare 
Alte 

activităţi 
Ajustări şi 
eliminări 

TOTAL 

Cheltuieli cu personalul 

    *ianuarie - martie 2015     (68.107) (10.189) (29.643) - (107.939) 
    *ianuarie - martie 2016    (70.942) (10.809) (29.875)                  - (111.626) 
Cheltuieli financiare 

    *ianuarie - martie 2015     (4.186) (364)                  -                  - (4.550) 
    *ianuarie - martie 2016      (4.190) (400)                  -                  - (4.590) 
Alte cheltuieli 

    *ianuarie - martie 2015   (306.788) (17.791) (40.352) 88.995 (275.936) 
    *ianuarie - martie 2016   (309.481) (19.054) (61.066) 97.619 (291.982) 
Alte venituri 

    *ianuarie - martie 2015    12.728 110 557 (355) 13.040 
    *ianuarie - martie 2016      44.097 557 171 (360) 44.465 
Profit înainte de impozitare 

    *ianuarie - martie 2015   576.435 73.435 29.192                  - 679.062 
    *ianuarie - martie 2016       495.322 77.264 37.439                  - 610.025 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 

    *ianuarie - martie 2015                   -                 - (116.021)                  - (116.021) 
    *ianuarie - martie 2016                   -                 - (120.705)                  - (120.705) 
Profit net 

    *ianuarie - martie 2015    576.435 73.435 (86.829)                  - 563.041 

    *ianuarie - martie 2016       495.322 77.264 (83.266)                  - 489.320 

Fluxurile de trezorerie înregistrate în perioada ianuarie – martie 2016 şi respectiv în perioada 
similară a anului 2015 se prezintă astfel: 

INDICATOR 

3 luni 
încheiate la 
31 martie 

2015            
(mii lei) 

3 luni 
încheiate la 
31 martie 

2016             
(mii lei) 

Variaţie (%) 

1 2 3 4=(3-2)/2x100 

Fluxuri de numerar din activităţi operaţionale 

Profitul net aferent perioadei 563.041 489.320 -13,1% 

Ajustări pentru: 

Cheltuieli cu impozitul pe profit 116.021 120.705 4,0% 

Cheltuieli cu dobânzile 6 5 -16,7% 

Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare 4.544 4.585 0,9% 

Venituri cu dobânzile (13.618) (7.448) -45,3% 

Pierderi din cedarea activelor imobilizate 1.282 48.452 3679,4% 

Variaţia provizionului cu dezafectarea recunoscută în 
rezultatul perioadei, cu excepţia efectului trecerii timpului 

(200) (493) 146,5% 

Variaţia altor provizioane (2.180) (2.055) -5,7% 

Cheltuieli cu deprecierea activelor de explorare 12.699 7.685 -39,5% 

Deprecierea activelor imobilizate 12.424 (42.461) n/a 

Cheltuieli cu amortizarea 151.270 155.019 2,5% 

Deprecierea altor investiţii financiare - (1.577) n/a 
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(Câștiguri)/Pierderi din cedarea altor investi�ii financiare - 1.577 n/a 

Pierderi din creanţele comerciale şi alte creanţe 20.966 88.227 320,8% 

Deprecierea stocurilor - 1.711 n/a 

Numerar generat din activităţi operaţionale, înainte de 
variaţia capitalului circulant 

866.255 863.252 -0,3% 

Variaţia capitalului circulant 

(Creştere)/Descreştere valoare stocuri 79.268 119.355 50,6% 

(Creştere)/Descreştere creanţe comerciale si alte creanţe (185.920) (471.060) 153,4% 

Creştere/(Descreştere) datorii comerciale si alte datorii (18.522) 179.090 n/a 

Numerar generat din activităţi operaţionale 741.081 690.637 -6,8% 

Dobânzi plătite (6) (5) -16,7% 

Impozit pe profit plătit (91.854) (90.838) -1,1% 

Numerar net generat din activităţi operaţionale 649.221 599.794 -7,6% 

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii 
(Creştere)/Descreştere alte active financiare 8.027 (972.896) n/a 

Dobânzi încasate 17.209 7.275 -57,7% 

Venituri din vânzarea activelor imobilizate 19 - -100,0% 

Împrumuturi acordate asociaţilor (679) - -100,0% 

Rambursări ale sumelor împrumutate asociaţilor 65 - -100,0% 

Dividende încasate 1.634 - -100,0% 

Încasări din cedarea altor investi�ii financiare - 400 n/a 

Plă�i pentru achiziţia de active imobilizate (64.853) (71.456) 10,2% 

Plăti pentru achiziţia de active de explorare (146.213) (29.433) -79,9% 

Numerar net utilizat în activităţi de investiţii (184.791) (1.066.110) 476,9% 

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare 

Dividendele plătite (789) (95) -88,0% 

Numerar net utilizat în activităţi de finanţare (789) (95) -88,0% 

Creştere/(Descreştere) netă de numerar şi echivalente de 
numerar 

463.641 (466.411) -200,6% 

Numerar şi echivalente de numerar la începutul anului 526.256 740.352 40,7% 

Numerar şi echivalente de numerar la 31 martie 989.897 273.941 -72,3% 

Situaţia fluxurilor de trezorerie ale societăţii este întocmită folosind metoda indirectă, prin 
care profitul net este ajustat cu efectele tranzacţiilor care nu au natură monetară, amânările sau 
angajamentele de plăţi sau încasări în numerar din exploatare, trecute sau viitoare, şi 
elementele de venituri sau cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din investiţii sau 
finanţare. 

Reconcilierea profitului net cu fluxul de trezorerie generat din activitatea de exploatare 
(înaintea modificărilor în activele circulante nete) a determinat o ajustare netă pozitivă de 
863,3 milioane lei în perioada ianuarie-martie 2016, comparativ cu 866,3 milioane lei pentru 
perioada similară a anului 2015. 

Cele mai importante mişcări în fluxurile de trezorerie reprezintă încasările valorii gazelor 
naturale livrate către clienţii societăţii, plă�ile pentru achiziţia de active imobilizate               
(71,5 milioane lei) şi active de explorare în sumă de 29,4 milioane lei. 
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Performanţele financiare ale societăţii sunt evidenţiate şi de evoluţia indicatorilor prezentaţi în 
tabelul de mai jos: 

Indicatori Formula de 
calcul U.M. T1 2015 T1 2016 

1 2 3 4 5 

Fondul de rulment (FR) Cp-Ai =         
Cpr+Dtl+Pr+Si-Ai

mil.lei 4.219 4.124

Nevoia de fond de rulment (NFR) (Ac-D+Chav) -
(Dcrt-Crts+Vav) 

mil.lei 3.229 3.850

Trezoreria netă FR-NFR = D-Crts mil.lei 990 274
Rata rentabilităţii economice 

100x
C

P

p

b % 
6,35 5,78

Rata rentabilităţii capitalului (ROE)
100x

C

P

pr

n % 
5,48 4,81

Rata rentabilităţii comerciale 
100x

CA

Pb % 
49,73 44,74

Rata rentabilităţii activelor 
100x

A

Pn % 
4,95 4,30

EBIT Pb+Chd-Vd mil.lei 665 603
EBITDA EBIT+Am mil.lei 842 723
ROCE 100x

C

EBIT

ang

% 
6,22 5,71

Solvabilitatea patrimonială
100x

P

C pr
% 

90,36 89,47

Lichiditatea curentă
crt

crt

D

A - 
7,28 5,94

Gradul de îndatorare 
100x

C

C

pr

i % 
0,00 0,00

Viteza de rotaţie a creanţelor 
90x

CA

S clienti - 
69,58 51,45

Viteza de rotaţie a activelor 
imobilizate iA

CA - 
0,21 0,21

unde: 
Cp capitaluri permanente;   Vav venituri în avans; 
Ai active imobilizate;   Pb profit brut; 
Cpr capital propriu;    Pn profit net; 
Dtl datorii pe termen lung;   CA cifra de afaceri; 
Pr provizioane;    A active totale; 
Si subvenţii pentru investiţii;  Chd cheltuieli cu dobânzile; 
Ac active circulante;   Vd venituri din dobânzi; 
D disponibilităţi;    Am amortizare şi depreciere; 
Chav cheltuieli în avans;   Cang capital angajat (total active – datorii curente); 
Dcrt datorii curente;    Acrt active curente; 
Crts credite pe termen scurt;   P pasive totale; 

Ci capital împrumutat;   clientiS  sold mediu clienţi. 
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EXECUŢIA CONTRACTELOR DE ADMINISTRARE/CONTRACTULUI DE 
MANDAT

Punctele de reper ale contractelor de administrare, a contractului de mandat şi respectiv a 
Planului de administrare şi a Planului de management sunt următoarele: 

� 12 iunie 2013 - Consiliul de Administraţie, prin Hotărârea nr.8, aprobă numirea domnului 
“Virgil Marius Metea în funcţia de administrator executiv-director general”; 

� 26 iulie 2013 - Adunarea Generală a Acţionarilor, prin Hotărârea nr.12, aprobă forma 
Contractului de administraţie ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administraţie; 

� 25 septembrie 2013 - Adunarea Generală a Acţionarilor, prin Hotărârea nr.16, aprobă
Planul de administrare al societăţii pe perioada 2013-2017, prezentat şi elaborat de către 
Consiliul de Administraţie; 

� 16 decembrie 2013 - Consiliul de Administraţie, prin Hotărârea nr.29, aprobă Contractul 
de mandat dintre Romgaz şi domnul Virgil Marius Metea în calitate de administrator 
executiv-director general;

� 29 ianuarie 2014 - Consiliul de Administraţie, prin Hotărârea nr.1, aprobă “Planul de 
management pe durata mandatului Directorului general al Societăţii Naţionale de Gaze 
Naturale “ROMGAZ” – S.A., respectiv pentru perioada 2013-2017”.

Planul de management cuprinde viziunea directorului general pentru îndeplinirea obiectivelor 
strategice cuprinse în Planul de administrare şi realizarea criteriilor şi obiectivelor de 
performanţă stabilite prin Contractele de administraţie.

Astfel, criteriile şi obiectivele de performanţă stabilite în Contractele de administraţie 
constituie criterii şi obiective de performanţă ale activităţii directorului general.  

Principalele obiective de performanţă cuprinse în contractele de administrare şi respectiv de 
management pot fi sintetizate astfel:  

� Creşterea portofoliului de resurse şi rezerve de gaze, prin descoperirea de resurse noi 
şi prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea recuperării resurselor deja descoperite; 

� Consolidarea poziţiei pe pieţele de furnizare a energiei; 

� Optimizarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţii de înmagazinare subterană, prin 
reconsiderarea importanţei acesteia, pentru asigurarea siguranţei, continuităţii şi 
flexibilităţii în aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor; 

� Creşterea performanţelor societăţii; 

� Identificarea unor oportunităţi noi de creştere şi diversificare; 

� Îmbunătăţirea structurii organizatorice a societăţii, inclusiv reorganizarea funcţiei de 
audit intern. 

Pe lângă măsurile specifice care vor fi luate în vederea îndeplinirii fiecărui obiectiv, societatea 
şi-a propus aplicarea unor măsuri cu caracter general care vor contribui, de asemenea, la 
îndeplinirea obiectivelor strategice ale societăţii, în următoarele domenii: 

→ Managementul resurselor umane; 

→ Guvernanţa corporativă şi responsabilitatea socială; 

→ Optimizarea procesului de bugetare şi control; 

→ Îmbunătăţirea imaginii societăţii; 
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→ Implementarea prevederilor legale referitoare la separarea activităţii de înmagazinare 
subterană a gazelor naturale; 

→ Dezvoltarea rolului managementului riscului în cadrul societăţii. 
Având în vedere aprobarea Planului de management doar în luna ianuarie 2014, raportările cu 
privire la măsurile şi acţiunile menite să asigure realizarea obiectivelor strategice ale societăţii 
se fac începând cu trimestrul I al anului 2014. 

Măsurile şi acţiunile de urmat în vederea realizării obiectivelor strategice aşa cum acestea au 
fost stabilite prin Planul de administrare, vor fi monitorizate periodic, trimestrial şi anual, 
printr-o serie de , şi anume: 

Nr. 
crt. Denumire indicator U.M.

Criteriul de 
performanţă Indicator

Coeficient de 
ponderare

0 1 2 3 4 5 

1. EBITDA mii lei creştere 4,50%/an 0,25 

2. Cifra de afaceri mii lei creştere 6%/an 0,20 

3. Productivitatea muncii lei/persoană creştere 6%/an 0,10 

4. Cheltuieli de exploatare la 
1000 lei venituri din 
exploatare 

lei reducere 0,60%/an 0,10 

5. Volumul de resurse 
geologice 

milioane mc creştere 1%/an 0,10 

6. Declinul producţiei de 
gaze naturale 

% menţinere 1,5%/an 0,15 

7. Plăţile restante mii lei menţinere 0 0,10 

În vederea eliminării fluctuaţiilor accentuate ale indicatorilor, generate de factori externi, care 
nu se află sub controlul conducerii societăţii, calculul indicatorilor se face prin raportarea 
valorii realizate a acestora în perioada de raportare la mediile aritmetice a valorii indicatorilor 
realizate în ultimele trei perioade anterioare perioadei de raportare. 
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Valorile principalilor indicatorilor realizaţi în primele 3 luni ale anilor 2013-2015 sunt 
prezentate în tabelul de mai jos (mii lei):  

Indicatori T1           
2013

T1             
2014

T1       
2015

1 2 3 4 

Cifra de afaceri 1.156.413 1.449.297 1.365.477

Venituri din exploatare*) 1.117.855 1.403.494 1.337.745

Cheltuieli de exploatare*) 731.604 690.310 648.566

Profit brut 445.179 732.638 679.062

Profit net 332.781 608.385 563.041

EBITDA 649.168 875.833 881.564

Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din 
exploatare (lei)

654,5 491,9 484,8

Număr mediu de personal 6.275 6.272 6.181

Productivitatea muncii (mii lei cifră de 
afaceri/persoană)

184,3 231,1 220,9

Productia de gaze naturale (milioane mc) 1.478,1 1.463,8 1.436,1

Volumul de resurse geologice 240 250 980

Plăti restante 0 0 0

*) - fără ajustări si provizioane. 

Realizarea indicatorilor şi criteriilor de performanţă la nivelul Trimestrului 1 2016 este 
prezentată în tabelul de mai jos: 

Coeficient 
ponderare Indicator Valori medii 

2013-2015 
Valori 
ţintă

Valori 
realizate 

Grad de 
realizare Pondere 

1 2 3 4 5 6 7=6/5x100 8=2x7 

EBITDA 0,25 +4,5% 802.188,5 838.287,0 822.663,9 98,1 24,53

CA 0,20 +6% 1.323.728,8 1.403.152,5 1.363.505,0 97,2 19,44

W 0,10 +6% 212,0 224,8 222,9 99,2 9,92

Cexpl/Vexpl 0,10 -0,6% 536,5 533,3 486,2 109,7 10,97

RES 0,10 +1% 490,0 494,9 580,0 117,2 11,72

dQ 0,15 -1,5% 1.454,42 1.432,6 1.374,4 95,9 14,39

Pres 0,10 0 0 0 0 110,0 11,00

Total 1,00 - - - - - 101,97

EBITDA  – (mii lei); 
CA   – cifra de afaceri (mii lei); 
W   – productivitatea muncii (mii lei/salariat); 
Cexpl/Vexpl  – cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare; 
RES   – volumul de resurse geologice (milioane mc); 

2 este producţia trimestrului 1 2012, anul 2012 fiind considerat “an de bază”, corectată cu 
declinul ţintă de 1,5% anual până la Trimestrul 1 2015 










































































































