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COMUNICAT 

Compania a publicat raportul privind activitatea economico-financiară  

a Grupului ROMGAZ la 31 martie 2020 

 

 

Grupul Romgaz a înregistrat în primul trimestru al anului 2020 o cifră de afaceri de 1.430,3 mil.lei, în 

scădere cu 16,51%, respectiv 282,8 mil.lei, comparativ cu cea realizată în primul trimestru al anului 

2019. 
 

Profitul net de 571,9 mil.lei a fost mai mare cu 5,54%, respectiv 30,1 mil.lei, comparativ cu perioada 

similară a anului anterior. 
 

Profitul net consolidat pe acţiune (EPS) a fost de 1,5 lei. Marjele realizate ale profitului net consolidat 

(40,0%), EBIT consolidat (46,8%) şi EBITDA consolidat (56,1%) sunt în creştere faţă de T1 2019 (31,6%; 

36,8% şi respectiv 52,2%) şi arată o îmbunătăţire a activităţii Grupului, chiar dacă cifra de afaceri a 

înregistrat o scădere. Consumul de gaze naturale estimat la nivel naţional pentru T1 2020 a fost de 

45,85 TWh, cu aproximativ 3,7% mai mic decât cel înregistrat în T1 2019. 

Producţia de gaze naturale a fost de 1.362,3 mil.mc, fiind cu 4,7%, respectiv 67,7 mil.mc sub cea 

înregistrată în T1 2019. 
 

Cantitatea de energie electrică emisă a fost de 240,2 GWh, cu 54,17% mai mare faţă de perioada 

similară a anului trecut (155,8 GWh). Cantitatea de energie electrică produsă a fost de 258,9 GWh în 

T1 2020, cu 51,5% mai mare faţă de perioada similară a anului trecut (170,8 GWh), diferenţa faţă de 

energia emisă în SEN  reprezentând consumul propriu tehnologic al termocentralei. 
 

“Temperaturile mari din această iarnă precum şi situaţia economică inedită cauzată de pandemie, au 

diminuat anumite rezultate financiare. Trăim timpuri în care ne adaptăm şi gândim strategii de 

dezvoltatre pentru a face faţă provocărilor ce ne aşteaptă” a declarat Adrian Volintiru, directorul 

general ROMGAZ. 
 

Rapoartele complete (în limba romană şi în limba engleză) sunt disponibile pe website-ul societăţii: 

https://www.romgaz.ro/ro/rapoarte-interimare 

 

 
Biroul de presă ROMGAZ 
 
 
 
 

https://www.romgaz.ro/ro/rapoarte-interimare


2 

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. În 2013 Romgaz şi-a extins domeniul de 
activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică. 


