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Baza raportului Art.227 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital 
şi Anexa nr.31 la Regulamentul CNVM nr.1/2006 
pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2016
(semestrul 1 al exerciţiului financiar 2016)

Data raportului 12 august 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)
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Comparativ cu perioada similară a anului precedent, performanţele societăţii în semestrul I 
2016 au fost afectate în principal de diminuarea cu cca.6% a cererii de consum a gazelor 
naturale pe piaţa din România.

Profitul net, în valoare de 615,3 milioane lei, este în linie cu proiecţia bugetară (+0,65%), 
deşi în scădere faţă de perioada comparativă a anului 2015 (-19,74%). 

Explorarea intensivă a zonei de mare adâncime onshore a condus la realizarea celei mai mari 
descoperiri de hidrocarburi a Romgaz din ultimii 30 de ani de cca.25-27 mld.mc. 

Păstrarea unei marje foarte bune a indicatorilor financiari EBIT (40,1%) şi EBITDA 
(54,8%). 

Vânzările de gaze au fost afectate semnificativ de condiţiile meteorologice, diminuarea 
drastică a cererii de gaze în sectoarele cheie, cadrul de reglementare imprecis pentru 
constituirea stocurilor minime de gaze. 

Cifra de afaceri din activitatea de producţie energie electrică a înregistrat o creştere de
56,9%, respectiv 45 milioane lei. 

Alte venituri din exploatare, inclusiv penalităţi de întârziere au crescut cu 42 milioane lei. 

Obiectivul “0” creanţe restante noi îndeplinit - ca urmare a politicii de comercializare a 
societăţii, în decursul semestrului I 2016 nu au fost înregistrate creanţe restante aferente 
livrărilor perioadei, cu efect asupra costurilor şi implicit asupra profitului societăţii.

În semestrul I 2016 s-a derulat procesul de auditare externă a rezervelor și resurselor 
contingente de gaze naturale aflate în patrimoniul Romgaz de către firma americană 
DeGolyer&MacNaughton, proces concretizat printr-un Raport final care a fost transmis la 
Romgaz în data de 30 iunie 2016.

Rezultatele cuprinse în Raport confirmă evaluările resurselor și rezervelor de gaze naturale 
efectuate de Romgaz, cu data de referință 31 decembrie 2015 și totodată confirmă valoarea 
ratei anuale de înlocuire a rezervelor, care în perioada 2013-2015 a avut o medie de 83%, 
valoare superioară ţintei de 70%.
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Rezultate financiare relevante
*milioane lei* 

T2 
2015

T1 
2016

T2 
2016

Δ T2         
(%)

Indicatori principali SI  
2015

SI  
2016

Δ SI (%)

869,6 1.363,5 486,4 -44,07 Cifra de afaceri (CA) 2.235,1 1.849,9 -17,23

941,6 1.316,3 594,1 -36,91 Venituri 2.241,2 1.910,4 -14,76

668,6 706,3 449,1 -32,83 Cheltuieli 1.289,1 1.155,4 -10,37

273,1 610,0 145,0 -46,91 Profit brut 952,1 755,0 -20,70

69,5 120,7 19,0 -72,62 Impozit pe profit 185,5 139,7 -24,69

203,6 489,3 125,9 -38,14 Profit net 766,6 615,3 -19,74

261,4 602,6 138,8 -46,91 EBIT 926,8 741,4 -20,01

381,8 722,8 291,5 -23,64 EBITDA 1.223,7 1.014,3 -17,11

0,5 1,3 0,3 -38,34 Profit pe acţiune (EPS) (lei) 1,99 1,60 -19,78

23,4 35,9 25,9 10,61 Rata profitului net (% din CA) 34,3 33,26 -3,03

30,0 44,2 28,5 -5,04 Rata EBIT (% din CA) 41,5 40,1 -3,36

43,9 53,0 59,9 36,50 Rata EBITDA (% din CA) 54,8 54,8 0,15

6.332 6.313 6.282 -0,79 Număr de angajaţi la sfârşitul 
perioadei

6.332 6.282 -0,79

Notă: în venituri şi cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente producţiei de imobilizări efectuate în regie proprie.

Cifa de afaceri, profitul şi ceilalţi indicatori calculaţi pe baza acestora s-au stabilit pe baza 
valorii estimate a contravalorii gazelor naturale livrate în lunile mai şi iunie, aceasta deoarece 
pe aceste luni nu a fost finalizat bilanţul de gaze, ca urmare a lipsei de claritate a 
reglementărilor privind livrarea de gaze către consumatorii casnici şi asimilaţi.

Sintetic, principalii indicatori se prezintă astfel:

 Veniturile totale sunt mai mici cu 330,8 milioane lei, înregistrând o diminuare de 14,8% în 
timp ce cheltuielile totale s-au redus cu 10,4%. Evoluţia reflectă vremea călduroasă 
înregistrată, scăderea cererii de gaze naturale în sectoare cheie, în special din partea
sectorului producerii de îngrăşăminte chimice, scăderea cererii de gaze pentru constituirea 
stocurilor minime de gaze naturale aferente iernii 2016-2017 ca urmare a unui cadru de 
reglementare imprecis şi lipsit de coerenţă şi competiţia crescută din partea importurilor 
de gaze naturale indusă de o scădere importantă a preţului gazelor naturale în Europa.;

 Deşi profitul net, EBIT şi EBITDA sunt mai mici comparativ cu SI 2015, ratele acestor 
indicatori raportaţi la cifra de afaceri sunt sensibil egale şi se situează la un nivel extrem 
de favorabil şi anume: 33,3%, 40,1% şi 54,8% (faţă de 34,3%, 41,5% şi respectiv 54,8% 
la nivelul semestrului I 2015), ceea ce confirmă profitabilitatea ridicată a activităţii 
societăţii; 

 EPS (profit net/acţiune) este de 1,60 lei. 
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Rezultate operaţionale

T2 
2015

T1 
2016

T2 
2016

Δ T2 
(%)

Indicatori principali SI
2015

SI
2016

Δ SI
(%)

1.341 1.374 823 -38,6 Gaz metan extras (mil.mc) 2.777 2.197 -20,9

97 100 54 -44,9 Redevenţă petrolieră (mil.mc) 202 153 -23,9

3.600 2.051 1.590 -55,8 Producţie condensat (tone) 5.512 3.641 -33,9

222,6 318,7 191,8 -13,9 Producţie energie electrică (GWh) 389,6 510,5 +31,0

38,9 931,0 0,0 - Servicii de extracţie gaze din 
depozite facturate (mil.mc)

1.190,1 931,0 -21,8

438,9 308,9 373,6 -14,9 Servicii de injecţie gaze în 
depozite facturate (mil.mc)

731,1 682,5 -6,6

Producţia de gaze naturale a evoluat în parametrii anticipaţi la întocmirea programului pentru 
anul 2016, nivelul realizat reprezentând 90,32% din cel planificat.  

În prima jumătate a anului 2016 Romgaz a produs un volum de 2.197 milioane mc gaze 
naturale, cu 580 mil.mc (20,9%) mai puţin decât în aceeaşi perioadă din anul trecut.

Producţia realizată în perioada analizată este mai mică ca o consecinţă a provocărilor cu care 
compania s-a confruntat în această perioadă, şi anume:

 o iarnă blândă care a generat un consum de gaze naturale mai mic în primul trimestru;

 scăderea cererii de gaze naturale în sectoarele cheie, cauzată de scăderea preţurilor pe 
plan internaţional (mai ales în sectorul îngrăşămintelor chimice unde consumul de 
gaze naturale a scăzut cu 49% faţă de anul anterior) şi de competiţia puternică în 
sectorul producerii de energie electrică;

 scăderea cererii de gaze pentru constituirea stocurilor minime de gaze naturale 
aferente iernii 2016-2017, ca urmare a unui cadru de reglementare imprecis şi lipsit de 
coerenţă. Astfel, în Semestrul I 2016, în depozitele Romgaz s-a injectat de către terţi o 
cantitate de 489 mil.mc, cu 103 mil.mc mai mică decât în Semestrul I 2015, respectiv 
cu cca.17% mai puţin;

 prezenţa unui stoc de gaze naturale, proprietatea Romgaz, relativ mare în depozitele 
subterane la sfârşitul iernii 2015-2016. Stocul în depozitele subterane a fost de               
795,8 mil.mc, din care stocul Romgaz a fost de 723 mil.mc, reprezentând 92%; 

 competiţia crescută din partea importurilor de gaze naturale indusă de o scădere 
importantă a preţului gazelor naturale în Europa. Astfel, faţă de semestrul I 2015, 
importul de gaze naturale a crescut în semestrul I 2016 cu 230%, respectiv cu                 
179 mil.mc. 

Creşterea cantităţilor de energie electrică sunt în strânsă legătură cu temperaturile crescute în 
perioada rece, motiv pentru care în semestrul I 2016 a funcţionat un grup energetic de 
200 MW. 

*MWh* 
2015 2016 Indici 

1 2 3 4=3/2x100
Trimestrul 1 167.007,91 318.720,48 190,84%
Trimestrul 2 222.680,04 191.846,53 86,15%
Semestrul I 389.687,95 510.567,01 131,02%
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Romgaz a realizat o nouă descoperire importantă de hidrocarburi pe teritoriul României
Testele de producţie finalizate la două sonde de explorare confirmă o importantă acumulare 
de hidrocarburi. Rezultatele obţinute în urma testelor de curgere (DST) prefigurează producţii 
zilnice între 1.400 şi 2.200 boe/sondă. Resursa contingentă, evaluată pe baza datelor obţinute 
din foraje, care include geofizica de sondă, carote mecanice şi fluide extrase la teste, dar şi din 
dimensionarea capcanei pe date seismice 3D, este estimată între 150 şi 170 milioane boe.

27 ianuarie 2016
A fost adoptată Ordonanţa Guvernului nr.11 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară. Cea mai importantă 
modificare, cu impact asupra activităţii Romgaz, este aceea că bugetul de venituri şi cheltuieli 
al societăţii nu mai trebuie aprobat prin hotărâre a Guvernului României înainte de a fi 
aprobat de către acţionarii societăţii.

22 februarie 2016
Doamna Baciu Sorana a renunţat la mandatul de administrator, pe postul devenit astfel vacant 
fiind numit domnul Tcaciuc Sebastian-Gabriel în calitate de administrator provizoriu din data 
23 februarie 2016.

23 martie 2016
ANRE a emis Ordinul nr.9/2016 pentru prelungirea duratei de aplicare a Ordinului 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr.58/2015 privind 
stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a 
gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” S.A. Mediaş. 

25 martie 2016
Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr.2 din 18 martie 2015 
încetează mandatul de administrator al domnului Dorcioman Dragoş. 

Prin Hotărârea nr.3 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a fost ales domnul 
Jude Aristotel-Marius în calitate de administrator, pe postul devenit vacant ca urmare a 
încheierii mandatului domnului Dorcioman Dragoş. De asemenea, prin aceeaşi Hotărârea 
AGOA, a fost ales în calitate de administrator domnul Tcaciuc Sebastian-Gabriel.

27 mai 2016  
A fost adoptată Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prin care se aduc şi 
modificări destul de substanţiale Ordonanţei pe care o aprobă.

16 iunie 2016  
Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr.5/2016 a fost aprobat bugetul 
de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2016.

28 iunie 2016  
A fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.461/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Guvernului nr.488/2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din 
producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică în centralele de 
cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, prin care Guvernul 
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României a aprobat, pentru perioada 1 iulie 2016 – 31 martie 2017, menţinerea preţului 
producţiei interne la valoarea de 60,00 lei/MWh.

Conform HG nr.488 din 1 iulie 2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor 
naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, 
numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în 
centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 
1 iulie 2015-30 iunie 2021, începând cu data de 1 iulie 2016 preţul trebuia să crească la          
66,00 lei/MWh.
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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 30 iunie 2016 structura acţionariatului societăţii este următoarea:
Număr acţiuni %

Statul român1 269.823.080 70,0071
Free float – total, din care:

*persoane juridice
*persoane fizice

115.599.320
94.283.518
21.315.802

29,9929
24,4624

5,5305
Total 385.422.400 100,0000

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 de Producţie Gaze Naturale Mediaş; 
Sucursala de Producţie Gaze Naturale Târgu Mureş; 
Sucursala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale 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. 

1 Statul român prin Ministerul Energiei

Statul 
roman

70%
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Societatea este administrată de un consiliu de administraţie format din 7 membri care, la 
data de 30 iunie 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

CV-urile administratorilor sunt prezentate pe pagina de internet a societăţii la adresa: 
http://www.romgaz.ro/ro/consiliu-administratie. 

La data de 30 iunie 2016, dintre administratori doar domnul Metea Virgil Marius deţinea 
acţiuni în cadrul societăţii (5.513 acţiuni achiziţionate în IPO, reprezentând o pondere de 
0,00143038% în capitalul social). 

Virgil Marius Metea - Director General (CEO)  

Prin Hotărârea nr.8 din 12 iunie 2013, Consiliul de Administraţie l-a numit pe domnul          
Virgil Marius Metea în funcţia de director general şi i-a delegat unele atribuţii de administrare 
internă şi atribuţii de reprezentare a societăţii. 

Conducerea executivă a societăţii, sediu şi sucursalele acesteia, este asigurată de:

Numele şi prenumele Funcţia

ROMGAZ - sediu
Rotar Dumitru Gheorghe Director General Adjunct
Dobrescu Dumitru Director General Adjunct
Ionaşcu Lucia Director Departament economic
Cindrea Corin Emil Director Direcţia calitate, sănătate, securitate, mediu
Ciolpan Vasile Director Departament comercializare energie
Terciu Iulian Ermil Director Direcţia Management resurse umane
Stancu Lucian Adrian Director Direcţia management corporativ
Bodogae Horea Sorin Director Direcţia achiziţii
Pavlovschi Vlad Director Direcţia dezvoltare afaceri
Balasz Bela Atila Director Direcţia management energetic
Morariu Dan Nicolae Director Direcţia tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii
Bîrsan Mircea Lucian Director Direcţia mecanică
Chertes Viorel Claudiu Director Direcţia suport management

Sucursala Mediaş
Man Ioan Mihai Director
Achimeţ Teodora Magdalena Director economic
Şutoiu Florinel Director producţie
Seicean Daniel Director tehnic

http://www.romgaz.ro/ro/consiliu-administratie
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Numele şi prenumele Funcţia

Sucursala Tîrgu Mureş
Ştefănescu Dan Paul Director
Caraivan Viorica Director economic
Rusu Graţian Director producţie
Baciu Marius Tiberiu Director tehnic

Sucursala Ploieşti
Cârstea Vasile Director
Ionescu Viorica Maria Director economic
Vecerdea Dan Adrian Director înmagazinare

Sucursala Iernut
Bircea Angela Director
Vlassa Susana Ramona Director economic
Oprea Maria Aurica Director comercial
David Ştefan Director tehnic

SIRCOSS
Dincă Ispasian Ioan Director
Bordeu Viorica Director economic
Gheorghiu Sorin Director tehnic

STTM
Pop Traian Director
Ilinca Cristian Alexandru Director economic
Cioban Cristian Augustin Director exploatare-dezvoltare

Începând cu data de 1 august 2016 s-au făcut următoarele modificări:

Numele şi prenumele Funcţia

ROMGAZ - sediu
Ştefănescu Dan Paul Director Divizie explorare-producţie

Sucursala Tîrgu Mureş
Dincă Ispasian Ioan Director

În tabelul următor este prezentată situaţia deţinerilor de acţiuni ale societăţii de către 
conducerea executivă la data de 30 iunie 2016: 

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele Numărul de acţiuni 
deţinute

Pondere în capitalul 
social (%)

0 1 2 3
1 Rotar Dumitru Gheorghe 10.611 0,00275308
2 Cârstea Vasile 412 0,00010690
3 Morariu Dan Nicolae 52 0,00001349
4 Dincă Ispasian Ioan 48 0,00001245
5 Vecerdea Dan Adrian 45 0,00001168
6 Balasz Bela Atila 38 0,00000986
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La data de 30 iunie 2016 societatea înregistra un număr de 6.282 de angajaţi.  

În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia numărului de angajaţi în perioada 1 ianuarie 
2013-30 iunie 2016: 

Specificaţii 2013 2014 2015 S1 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 45
Număr de persoane care au încetat raporturile de 
muncă cu societatea

130 220 147 119

Număr de angajaţi la sfârşitul perioadei 6.472 6.344 6.356 6.282

*) – creşterea este generată de preluarea CTE Iernut.

Structura angajaţilor societăţii la finele perioadei de raportare:

a) pe activităţi 

b) după nivelul de studii 

 studii superioare  23,19%; 
 studii medii   26,07%; 
 şcoală de maiştrii    3,88%; 
 şcoală profesională  34,50%; 
 studii generale diverse 12,36%; 

c) pe categorii de vârstă

 sub 30 ani     3,68%; 
 30-40 ani   16,19%; 
 40-50 ani     40,58%; 
 50-60 ani   30,95%; 
 Peste 60 ani     8,60%; 

d) pe sediu şi sucursale

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

30,88%

26,39%

8,20%

11,32%

9,01%

7,80% 6.40% Sucursala Medias
Sucursala Targu Mures
Sucursala Ploiesti
SIRCOSS
STTM
Sucursala Iernut
Sediu
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e) pe categorii 

Entitatea Muncitori Maiştrii TESA Total
1 2 3 4 5

Sediu 31 371 402
Sucursala Mediaş 1.504 91 345 1.940
Sucursala Târgu-Mureş 1.329 51 278 1.658
Sucursala Ploieşti 329 29 157 515
SIRCOSS 514 50 147 711
STTM 435 18 113 566
Sucursala Iernut 330 46 114 490
TOTAL 4.472 285 1.525 6.282

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”. 

30 iunie 
2014

30 iunie 
2015

30 iunie 
2016

Număr de acţiuni 385.422.400 385.422.400 385.422.400
Preţ de închidere (lei) 34,70 36,40 25,10
Capitalizare 

*mil.lei
*mil.Euro

13.374
3.048

14.029
3.136

9.674
2.140

La sfârşitul semestrului I 2016 acţiunile Romgaz erau cotate la 25,1 lei, cu 31% sub preţul de 
închidere de la 30 iunie 2015. 

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 30 iunie 2016 de 9.674,2 mil.lei, respectiv 2.139,8
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 
3.007,0 mil.Euro;

- Locul 2 după valoarea de tranzacţionare în semestrul I 2016 în topul emitenţilor locali 
pe segmentul principal al BVB (988,35 mil.lei), după Banca Transilvania; valoarea 
mare a tranzacţiilor este determinată de vânzarea de către Fondul Proprietatea a 5,26% 
din capitalul social al Romgaz (20.286.910 acţiuni), înregistrată la data de 21 aprilie 
2016, în sumă de 486,9 mil.lei;

- Conform ultimelor ajustări trimestriale: ponderi de 11,20% şi 10,36% în indicele BET 
(top 10 emitenţi) şi respectiv BET-XT (BET extins), 22,92% în indicele BET-NG 
(energie şi utilităţi), 11,87% în indicele BET-TR (BET Total Return), 6,87% 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.
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Evoluţiile cotaţiilor acţiunilor Romgaz comparativ cu indicele BET, de la listare şi până la                         
30 iunie 2016, sunt prezentate în figura următoare:
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Prin cele 148 zăcăminte comerciale operate prin sucursalele Mediaş şi Târgu-Mureş, 
amplasate geografic în Bazinul Transilvaniei, Moldova, Muntenia şi Oltenia, ponderea de 
cca.80% din producţia totală a Romgaz o reprezintă cca.30 zăcăminte mature, aflate într-o 
fază avansată de depletare şi având o vechime în exploatare mai mare de 30 ani.  

O analiză retrospectivă relativă la volumele de gaze naturale produse în perioada 2010-2016 
este prezentată în cele ce urmează:

Specificatii 2010 2011 2012 2013 2014 2015 S1 2016
1 2 3 4 5 6 7

Program (mil.mc) 5.700 5.650 5.680 5.615 5.581 5.581 2.433

Realizat (mil.mc) 5.776 5.641 5.663 5.651 5.664 5.563 2.197

Diferenţe (Realizat-Program) mil.mc +76 -9 -17 +36 +23 -18 -235

Realizat [%] 101,3 99,8 99,7 100,7 100,8 99,7 90,32

În figura de mai jos este prezentată evoluţia volumelor de gaze produse în perioada           
2010-2015 şi semestrul I 2016, program versus realizări:

Analizând valorile aferente datelor de producţie se constată că volumele de gaze realizate au 
fost sensibil egale sau peste nivelul programat. Putem spune că în această perioadă declinul 
natural al zăcămintelor de gaze naturale a fost în mare parte anulat (între 1-2% pe an, declin 
mediu în ultimii ani).

Restructurarea şi modernizarea din ultimii cinci ani au condus la consolidarea activităţiilor de 
producţie şi implicit a companiei, prin: 

 eforturi investiţionale susţinute în modernizarea infrastructurii de suprafaţă;

 modernizarea infrastructurii aferente staţiilor de comprimare (reabilitarea celor 
existente sau staţii noi), scăderea presiunii de colectare a gazelor prin continuarea 
montării compresoarelor de câmp (actualmente funcţionează 17 compresoare de câmp 
şi 7 compresoare mobile de grup).
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În această perioadă au fost modernizate şi echipate cu agregate noi, performante 
staţiile de comprimare Delenii, Cristur, Filitelnic, Balda, Sânmărtin şi Grebeniş;

 echiparea tuturor punctelor comerciale de livrare gaze naturale cu calculatoare de debit 
având posibilitatea monitorizării de la distanţă a principalilor parametri (presiune, 
temperature, debit de gaze);

 creşterea calităţii gazelor prin modernizarea staţiilor de uscare existente şi montarea de 
staţii noi, cu tehnologie şi randament superior în funcţionare (actualmente sunt în 
funcţiune 71 staţii de uscare cu silicagel, glicoli şi săruri delicvescente). Capacitatea de 
uscare a gazelor livrate de Romgaz este de 99%.

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

Nr. 
crt.

Specificaţii S1  
2014

S1  
2015

S1   
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%)

2.865,6
2.772,6

93,0

2.776,7
2.675,6

101,1

2.197,4
2.123,1

74,4

79,1%
79,4%
73,6%

2. Consum tehnologic 40,3 39,5 26,6 67,3%
3. Gaz metan propriu extras net (1.-1.2.-2.) 2.732,3 2.636,1 2.096,4 79,5%
4. Gaze proprii injectate în depozite 75,8 143,2 210,4 146,9%
5. Gaze proprii extrase din depozite 450,5 293,3 308,9 105,3%
6. Diferenţe din PCS-uri 0,4 3,1 0,0
7. Gaz metan din producţia proprie livrat (3.-4.+5.-

6.)
3.106,6 2.783,1 2.194,9 78,9%

8. Gaze livrate la CTE Iernut şi Cojocna 188,2 118,3 152,2 128,7%
9. Gaz metan din producţia proprie livrat în piaţă

(7.-8.)
2.918,4 2.664,8 2.042,7 76,7%

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

89,8
46,5

0,5
42,8

85,9
50,5

0,2
35,2

75,8
37,2

0,2
38,4

88,2%
73,7%

100,0%
109,1%

11. Achiziţii gaze din producţia internă 9,1 8,1 7,0 86,4%
12. Gaz metan din producţia internă valorificat

(9.+10.+11.)
3.017,3 2.758,8 2.125,5 77,0%

13. Gaz metan din producţia internă livrat (8.+12.) 3.205,5 2.877,1 2.277,7 79,2%
14. Gaze din import livrate 69,9 2,2 6,8 309,1%
15. Gaz metan total livrat (13.+14.) 3.275,4 2.879,3 2.284,5 79,3%

* Servicii de extracţie gaze din depozite facturate 1.169,4 1.190,1 931,0 78,2%
* Servicii de injecţie gaze în depozite facturate 609,6 731,1 682,5 93,4%

*) În cazul asocierii Romgaz – Schlumberger gazele produse sunt evidenţiate integral în producţia Romgaz după 
care se împart în cote egale între cei doi asociaţi, fiind valorificate separat de aceştia. 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.
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Veniturile societăţii provin din producţia şi livrarea de gaze naturale (producţie şi livrare gaze 
proprii, gaze aferente asocierilor în participaţiune, livrare gaze achiziţionate din import şi de 
la alţi producători interni), din prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor 
naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică (începând cu data de 1 februarie 2013) şi 
alte servicii specifice. 

*mii lei* 
Nr. 
crt.

Specificaţii SI
2015

SI
2016

Indici 
(2016/2015)

0 1 2 3 4=3/2x100
1 Venituri – total, din care:

*venituri din exploatare
*venituri financiare

2.241.217  
2.215.524   

25.693   

1.910.392  
1.896.307   

14.085   

85,2%
85,6%
54,8%

2 Cifra de afaceri 2.235.108 1.849.903 82,8%
3 Cheltuieli – total, din care:

*cheltuieli de exploatare
*cheltuieli financiare

1.289.077  
1.278.354

10.723   

1.155.388  
1.145.483

9.905   

89,6%
89,6%
92,4%

4 Profit brut 952.140 755.004 79,3%
5 Impozit pe profit 185.531  139.737  75,3%
6 Profit net 766.609 615.267 80,3%

Veniturile totale realizate în semestrul I 2016 au fost mai mici decât cele realizate în          
semestrul I 2015 cu 14,8%. 

Situaţia comparativă a rezultatelor economico-financiare este prezentată în tabelul de mai jos 
(mii lei): 

Explicaţii S1 2015 S1 2016 Indici          
(2016/2015)

1 2 3 4=3/2x100
Rezultat din exploatare 937.170 750.824 80,1%
Rezultat financiar 14.970 4.180 27,9%
Rezultat brut 952.140 755.004 79,3%
Impozit pe profit (185.531) (139.737) 75,3%
Rezultat net 766.609 615.267 80,3%

Rezultatul brut realizat în semestrul 1 2016 de 755.004 mii lei este mai mic decât cel realizat 
în aceeaşi perioadă a anului 2015 cu 20,7%. 

ale societăţii sunt evidenţiate şi de evoluţia indicatorilor prezentaţi în 
tabelul de mai jos: 

Indicatori Formula de calcul U.M. S1 2015 S1 2016
1 2 3 4 5

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

mil.lei 3.073 3.233

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

mil.lei 443 2.081

Trezoreria netă FR-NFR = D-Crts mil.lei 2.630 1.152
Rata rentabilităţii economice Pb/Cpx100 % 9,83 7,84
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Indicatori Formula de calcul U.M. S1 2015 S1 2016
1 2 3 4 5

Rata rentabilităţii capitalului (ROE) Pn/Cprx100 % 8,27 6,64
Rata rentabilităţii comerciale Pb/CAx100 % 42,60 40,81
Rata rentabilităţii activelor Pn/Ax100 % 6,74 5,55
EBIT Pb+Chd-Vd mil.lei 927 741
EBITDA EBIT+Am mil.lei 1.224 1.014
ROCE EBIT/Cangx100 % 9,56 7,70
Lichiditatea curentă Acrt/Dcrt - 2,82 3,22
Solvabilitatea patrimonială Cpr/Px100 % 81,41 83,63

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. 

Cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor privind producţia, transportul, 
distribuţia, furnizarea şi înmagazinarea gazelor naturale, modalităţile de organizare şi 
funcţionare a sectorului gazelor naturale, de acces pe piaţă, precum şi criteriile şi procedurile 
aplicabile pentru acordarea de autorizaţii şi/sau licenţe în sectorul gazelor naturale este stabilit 
de Legea nr.123/2012 care, la Cap.XII “Preţuri şi tarife”, art.179, prevede următoarele:

 activităţile aferente pieţei reglementate cuprind:

o furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru până la 
31 decembrie 2014 pentru clienţii noncasnici. Începând cu 1 ianuarie 2015 s-au 
eliminat preţurile reglementate pentru clienţii noncasnici; 

o furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru până la 
31 decembrie 2021 pentru clienţii casnici. În vederea asigurării nediscriminării 
între categorii de consumatori, până la sfârşitul perioadei de reglementare, clienţii 
casnici şi producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze utilizată
la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele 
termice destinate consumului populaţiei, au acelaşi tratament din punctul de vedere 
al asigurării cantităţilor şi preţului de vânzare al gazelor naturale consumate, 
indiferent dacă au ales să fie eligibili sau reglementaţi; 

o furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza 
contractelor-cadru pentru clienţii finali; 

o administrarea pieţelor centralizate; 
o transportul gazelor naturale; 
o transportul gazelor prin conductele de alimentare din amonte, conform 

prevederilor condiţiilor de valabilitate a licenţei; 
o înmagazinarea subterană a gazelor naturale;
o stocarea gazelor naturale în conductă;
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o distribuţia gazelor naturale şi a biogazului/biometanului; 
o activităţile conexe desfăşurate de către operatorii licenţiaţi; 

 pe piaţa reglementată sistemele de preţuri şi tarife se stabilesc de ANRE, pe baza 
metodologiilor aprobate şi publicate de aceasta, după informarea şi consultarea tuturor 
părţilor interesate; 

 calendarul de eliminare treptată a preţurilor reglementate pentru clienţii finali este stabilit 
de către Guvern, în conformitate cu graficul de eşalonare a preţurilor producătorilor, 
propus de ANRE şi ANRM, ţinând seama de posibilele efecte negative ale eliminării 
preţurilor reglementate, astfel încât acestea să fie cât mai puţin resimţite de client; 

 ANRE va monitoriza anual rezultatele calendarului de eliminare treptată a preţurilor 
reglementate pentru clienţii finali şi propune Guvernului, după caz, valorificarea 
producţiei interne a gazelor naturale pe piaţa internă până la finalizarea calendarului 
aprobat. 

Romgaz acţionează atât pe piaţa reglementată, desfăşurând activităţi de înmagazinare 
subterană a gazelor naturale şi respectiv de distribuţie a acestora, cât şi pe piaţa 
nereglementată, desfâşurând activităţi de producţie şi furnizare gaze naturale. 

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale
Tarifele de înmagazinare practicate în cele două perioade de comparaţie: 

 pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2015 sunt cele aprobate prin Ordinul ANRE            
nr.29 din 9 aprilie 2014; şi

 pentru perioada 1 aprilie 2015-30 iunie 2016 sunt cele aprobate prin Ordinul ANRE      
nr.58 din 27 martie 2015. 

Menţionăm faptul că ANRE, prin Ordinul nr.9 din 23 martie 2016 a prelungit durata de 
aplicare a Ordinului nr.58/2015.

Situaţia tarifelor de înmagazinare practicate în cele două perioade de comparaţie este 
prezentată în tabelul de mai jos:

Componenta de tarif U.M. Tarife         
(01.01.2015-
31.03.2015)

Tarife 
(01.04.2015-
30.06.2016) 

Componentă volumetrică pentru 
injecţia gazelor naturale

lei/MWh 2,53 2,37

Componentă fixă pentru rezervarea 
capacităţii de înmagazinare

lei/MWh/ciclu 
de înmagazinare

13,14 13,68

Componentă volumetrică pentru 
extracţia gazelor naturale

lei/MWh 1,80 1,87

Distribuţia gazelor naturale 
Tarifele de distribuţie practicate în semestrul 1 2016 sunt cele aprobate prin Ordinul 
nr.133/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie 
şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de 
Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş.

Preţurile finale reglementate practicate în semestrul 1 2016 sunt cele stabilite prin Ordinul 
ANRE nr.133/2015.
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Investiţiile joacă un rol deosebit în menţinerea declinului producţiei, atât prin descoperirea de 
noi rezerve cât şi prin îmbunătăţirea gradului de recuperare actual prin reabilitarea, 
dezvoltarea şi modernizarea facilităţilor existente.  

Societatea a realizat în perioada 2013-30 iunie 2016 investiţii în valoare de cca.3,10 mld.lei, 
astfel: 

Perioada 2013 2014 2015 S1 2016 Total
Valoare (mii lei) 848.247 1.085.500 937.916 228.191 3.099.854

Pentru anul 2016 Romgaz şi-a programat investiţii în valoare de 1.020,00 mil.lei din care 
programul pentru semestrul 1 este de 444,00 mil.lei şi a realizat 228,19 mil.lei, ceea ce 
reprezintă o realizare de 51,39% a programului. 

Investiţiile au fost finanţate exclusiv din surse proprii. 

Din punctul de vedere al realizărilor fizice aferente perioadei analizate, au fost îndeplinite 
obiectivele ce ţin de elaborarea proiectelor, continuarea şi finalizarea obiectivelor din anul 
precedent, precum şi execuţia lucrărilor de modernizare şi reparaţii capitalizabile la sondele 
aflate în exploatare.  

Aceste realizări fizice asigură premiza pentru înregistrarea realizărilor valorice în semestrul 2, 
respectiv prima parte a anului 2017.  

Nerealizări s-au înregistrat la obiectivele de natură foraj de explorare şi asocieri. 

Nivelul valoric al realizărilor pe S1 2016 este mai scăzut decât cel aferent aceleiaşi perioade a 
anului 2015, motivat de următoarele aspecte:  

- inexistenţa activităţii de explorare de suprafaţă în contul anului 2016, motivată de 
îndeplinirea obligaţiilor faţă de ANRM încă la 31.12.2015. Realizările pe S1 2015 
pentru această activitate au fost de 76 mil.lei; 

- înregistrarea unor economii faţă de bugetele alocate, în activităţile de 
reactivări/reechipări şi reparaţii capitalizabile la sonde, executate în regie proprie, în
condiţiile realizării fizice a lucrărilor planificate; 

- cadrul legislativ neclar privind legalitatea execuţiei de către beneficiari sau 
administratorii drumurilor a unor lucrări pe drumurile publice locale care asigură 
accesul către locaţiile sondelor.      
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Situaţia comparativă, pe principalele capitole, este prezentată în tabelul de mai jos: 
*mii lei* 

Capitol investiţii S1 2015 S1 2016 %

1 2 3 4=3/2x100
I. Lucrări de explorare geologică pentru descoperirea de 
noi rezerve de gaz metan

306.838 72.704 23,69

II. Lucrări de foraj de exploatare, punere în producţie 
sonde, infrastructură şi utilităţi

25.053 10.730 42,83

III. Susţinerea capacităţii de înmagazinare subterană a 
gazelor

12.907 28.442 220,36

IV. Lucrări de protecţia mediului înconjurător 4.014 66 1,64
V. Retehnologizarea şi modernizarea instalaţiilor şi 
echipamentelor din dotare

100.491 99.818 99,33

VI. Dotări şi utilaje independente 24.056 13.879 57,69
VII. Cheltuieli pentru studii şi proiecte 6.543 2.552 39,00
TOTAL 479.902 228.191 47,55

În figura următoare este prezentată structura investiţiilor realizate în perioada de raportare: 

O sinteză privind obiectivele fizice realizate ne indică faptul că într-o mare măsură obiectivele 
stabilite au fost realizate, astfel: 

Nr. 
crt. Obiective fizice principale Planificat Realizat

1. Execuţie foraj, explorare 31 de sonde 6 sonde finalizate
4 sonde în execuţie
5 sonde în achiziţie
12 sonde pregătite pentru 
achiziţie

2. Proiectare foraj 40 sonde 3 sonde – proiecte elaborate
3. Execuţie foraj exploatare 3 sonde se eleborează proiectele
4. Execuţie instalaţii tehnologice – sonde 

rămase pe gaze
30 sonde 14 sonde finalizate

9 elaborare proiecte
18 aprobări în curs

5. Susţinere capacităţi de înmagazinare Depozit Sărmăşel:
- Staţie de comprimare
- Foraj 4 sonde

100%, organizare recepţie;
1 sondă finalizată
3 sonde în execuţie

Depozit Urziceni
- Foraj 3 sonde

finalizare proiecte
obţinere avize, acorduri

6. Modernizări sonde 71 sonde, corelat cu 
programul anual stabilit cu 
ANRM

57 sonde finalizate
20 sonde în execuţie

31.86%

4.70%

12.46%

0.03%

43.74% 6.08%

1.12% I.  Lucrări de explorare geologice pentru descoperirea
de noi rezerve de gaz metan
II.  Lucrări de foraj exploatare, punere in productie
sonde, infrastructura si utilităti
III. Sustinerea capacitatii de înmagazinare subterana a
gazelor
IV.  Lucrări de protectia mediului înconjurător

V.  Retehnologizarea si modernizarea instalatiilor si
echipamentelor din dotare
VI.  Dotări si utilaje independente

VII.  Cheltuieli pentru studii si proiecte
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Nr. 
crt. Obiective fizice principale Planificat Realizat

7. Reparaţii capitalizabile sonde şi 
modernizări sonde (reechipări/reactivări 
sonde)

168 sonde, corelat cu 
programul anual stabilit cu 
ANRM

80 sonde finalizate
20 sonde în execuţie

8. Producţia de energie electrică Achiziţia execuţiei 
lucrărilor de modernizare

a fost iniţiată achiziţia

9. Asocieri Aurelian Petroleum 
- foraj 1 sondă realizată

Lukoil:
- foraj 1 sondă Marea 
Neagră

se elaborează studii şi 
interpretări date pentru 
fundamentarea continuării 
explorării

Schlumberger:
- foraj şi instalaţii 
tehnologice la 1 sondă

în curs de execuţie

Amronco:
- foraj 3 sonde

- reparaţii la 3 sonde

- 1 sondă finalizată, 2 sonde 
în execuţie
- finalizate reparaţiile la 2 
sonde

Slovacia:
- foraj 3 sonde
- studii G&G

- în curs de execuţie
- finalizate

În perioada analizată au fost puse în funcţiune investiţii însumând 126.193 mii lei. 

La finele semestrului 1 2016 societatea are încheiate contracte pentru obiective de investiţii 
reprezentând cca.65% din bugetul anual, respectiv 1.020 mil.lei. 

Dezvoltare CTE Iernut 
Una din direcţiile strategice principale ale Romgaz, prevăzută în “Strategia de dezvoltare 
pentru perioada 2015-2025”, este consolidarea poziţiei pe pieţele de furnizare a energiei. În 
speţă, în domeniul producerii de energie electrică Romgaz și-a  propus “eficientizarea 
activităţii prin realizarea unor investiţii pentru creșterea randamentului Centralei 
termoelectrice (CTE) Iernut la minim 55%, încadrarea în cerinţele de mediu (emisii NOX, 
CO2) și mărirea siguranţei de exploatare”.

În ceea ce privește posibilităţile de adaptare ale CTE Iernut la o piaţă de energie tot mai 
competitivă, analiza situaţiei și a performanţelor actuale ale centralei evidenţiază următoarele 
aspecte cheie: 

• compararea randamentelor de producere a energiei electrice (consumurile specifice 
de combustibil) ale grupurilor existente în cadrul centralei, cu performanţele 
realizate pe plan mondial în instalaţii bazate pe utilizarea unui ciclu combinat 
gaze-abur (randamente de 55-59%), conduce la o diferenţă de 15-20 puncte de 
randament în favoarea instalaţiilor care utilizează cicluri combinate;

• prin utilizarea unui ciclu combinat, la creșterea eficienţei energetice se adaugă și 
creșterea elasticităţii în exploatare a grupurilor cât și reducerea emisiilor poluante 
(CO2, NOX etc.); 

• necesitatea actuală de reducere a costurilor de producere a energiei electrice, 
corelată cu cea de reducere a consumului de hidrocarburi, conduce la adoptarea 
unor tehnologii performante, cu consumuri specifice minime.  
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În consecinţă, a apărut ca necesară și oportună analiza posibilităţilor de dezvoltare CTE Iernut 
în vederea îmbunătăţirii parametrilor tehnico-economici, a creșterii duratei de exploatare și a 
încadrării în dispoziţiile “Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European” privind emisiile 
industriale. 

Urmare a considerentelor de mai sus, conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.14 
din 23 iunie 2016, Romgaz va:  

- dezvolta și exploata CTE Iernut, fără încheierea unui contract de asociere în 
participaţiune cu alte persoane fizice sau juridice;

- finanţa investiţia privind dezvoltarea CTE Iernut, din surse proprii și prin accesarea 
fondurilor din PNI;  

- încheia în termen cât mai scurt posibil un contract de lucrări având ca obiect 
dezvoltarea CTE Iernut, în varianta propusă de conducerea executivă, respectiv 
construcţia unei centrale noi, într-o variantă constructivă ciclu combinat cu turbine cu 
gaz (CCTG) la o putere instalată de max.430 MW și eficienţa electrică brută, la 
sarcină nominală, de min.55%. 

În acest sens societatea va proceda la atribuirea unui contract de achiziţie publică în sensul 
prevederilor Legii nr.99/23.05.2016, privind achiziţiile sectoriale şi HG nr.394/2016 privind 
normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial. 

S-a întocmit şi transmis documentaţia de atribuire aferentă contractului având ca obiect: 
“Dezvoltarea CTE Iernut prin construcţia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat 
cu turbine cu gaz cu o putere instalată cuprinsă între 380-430 MW” în vederea validării şi 
publicării în SEAP. 

Situaţia sintetizată a litigiilor în care este implicată Romgaz se prezintă astfel:

 numărul total de litigii este de 113 (exclusiv litigiile de muncă, obligaţia de a face etc), 
din care: 

 68 de cauze în care Romgaz este reclamantă; 

 40 de cauze în care Romgaz este pârâtă; 

 5 cauze în care Romgaz este parte civilă/vătămată;

 valoarea totală a dosarelor în care Romgaz are calitatea de reclamantă este de 
1.301.781.299,97 lei. 

 valoarea totală a dosarelor în care Romgaz este pârâtă este de 11.985.956,66 lei.

Actele juridice încheiate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2016 în condiţiile art.52 alin.(1) şi 
alin.(6) din OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, aşa cum acesta a fost modificat prin Legea nr.111/2016, sunt 
prezentate în tabelul următor: 
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Nr. 
crt.

Parte contractantă Număr/Dată
contract

Obiectul 
contractului

Valoare, fără 
TVA (lei)

1 SC CET Govora SA 6/30.06.2016 vânzare-cumpărare 
gaze naturale

18.638.928,00

7/30.06.2016 vânzare-cumpărare 
gaze naturale

1.915.657,50

2 SC Electrocentrale Bucureşti SA*) 34/16.11.2015 
prelungit şi modificat 

cu AA 4,5,6/2016

vânzare-cumpărare 
gaze naturale

567.051.843,08

3 SC Electrocentrale Galaţi SA*) 32/18.11.2016 
prelungit şi modificat 

cu AA 3,4,5/2016

vânzare-cumpărare 
gaze naturale

17.403.887,95

4 SC Electrocentrale Galaţi SA*) 33/18.11.2016 
prelungit şi modificat 

cu AA 4,5,6/2016

vânzare-cumpărare 
gaze naturale

22.683.516,97

5 SC Electrocentrale Oradea SA 2/22.01.2016 vânzare-cumpărare 
gaze naturale

3.585.899,23

6 SNTGN Transgaz SA PV 2,4/2016 vânzare-cumpărare 
gaze naturale

629.581,08

12.211/2016 prestare servicii de 
înmagazinare 

subterană gaze 
naturale

6.279.168,96

*) – valoarea estimată a contractelor este actualizată cu actele adiţionale încheiate pe semestrul I 2016
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În tabelul de mai jos este prezentat rezumatul situaţiei poziţiei financiare individuale la                 
30 iunie 2016, comparativ cu 31 decembrie 2015: 

INDICATOR 31 decembrie 2015
(mii lei)

30 iunie 2016
(mii lei)

Variatie                             
(%)

1 2 3 4=(3-2)/2x100
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizări corporale 5.996.460                                      5.884.415 -1,87%
Alte imobilizări necorporale 399.859 398.668 -0,30%
Investiţii în filiale 1.200 1.200 0,00%
Investiţii în asociaţi 163 125 -23,31%
Alte active financiare 29.300 39.400 34,47%
Alte investiţii financiare 70.080 69.657 -0,60%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 6.497.062 6.393.465 -1,59%
Active circulante
Stocuri 559.784 526.026 -6,03%
Creanţe comerciale şi alte creanţe 601.065 414.488 -31,04%
Alte active financiare 2.146.827 2.438.225 13,57%
Alte active 139.612 156.382 12,01%
Numerar şi echivalent de numerar 740.352 1.152.293 55,64%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 4.187.640 4.687.414 11,93%
TOTAL ACTIVE 10.684.702 11.080.879 3,71%
CAPITALURI ŞI DATORII 
Capitaluri
Capital emis 385.422 385.422 0,00%
Rezerve 2.581.853 2.927.883 13,40%
Rezultat reportat 6.724.947 5.953.544 -11,47%
TOTAL CAPITALURI 9.692.222 9.266.849 -4,39%
Datorii pe termen lung 
Provizioane pentru beneficii acordate la 
pensionare 102.959 100.942 -1,96%

Datorii privind impozitul amânat 62.589 59.489 -4,95%
Provizioane 200.855 199.048 -0,91%
Total datorii termen lung 366.403 359.479 -1,89%
Datorii pe termen scurt 
Datorii comerciale şi alte datorii 186.937 192.252 2,84%
Datorii cu impozitul pe profit curent 90.838 25.291 -72,16%
Provizioane 28.779 33.830 17,55%
Alte datorii     319.523 1.203.178 +276,55%
Total datorii pe termen scurt 626.077 1.454.551 132,33%
TOTAL DATORII 992.480 1.814.030 82,78%
TOTAL CAPITALURI ŞI DATORII 10.684.702 11.080.879 3,71%
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Active imobilizate 
Totalul activelor imobilizate a înregistrat o scădere de 1,59%, adică cu 103,60 milioane lei, de 
la 6.497,6 milioane lei la 31 decembrie 2015 la 6.393,47 milioane lei la 30 iunie 2016, 
diminuare datorată, în principal, unui volum mai redus al investițiilor în active de explorare şi 
producţie gaze naturale, comparativ cu amortizarea şi scoaterii din funcţiune a acestora.

Active circulante
Activele circulante au crescut cu 499,77 milioane lei, la data de 30 iunie 2016, ca urmare a 
majorării valorii plasamentelor de disponibil reprezentând titluri de stat și depozite bancare.

Stocuri 
Diminuarea stocurilor la 30 iunie 2016 față de 31 decembrie 2015 cu 6,03% (33,76 milioane 
lei) se datorează, în principal, diminuării stocului de gaze din depozite, atât a gazelor din 
producția proprie (19,40 milioane lei), cât și a gazelor achiziționate în vederea revânzării 
(10,18 milioane lei), ca efect al livrărilor din primul trimestru al anului 2016, diminuare 
compensată de înmagazinarea gazelor în depozite, începând cu luna aprilie 2016.

Creanţe comerciale şi alte creanţe
Creanţele comerciale au scăzut, faţă de 31 decembrie 2015 cu 31,04%, ca urmare a unor 
vânzări mai mici în trimestrul 2 2016, comparativ cu vânzările aferente trimestrului  4 al 
anului 2015.  

În semestrul încheiat la 30 iunie 2016, a fost constituită o ajustare de depreciere în valoare de 
77,95 milioane lei a creanței înregistrate față de Electrocentrale București (ELCEN). Începând 
cu luna august 2016, s-au reluat livrările de gaze către acest client în baza a doua contracte 
(piaţa reglementată şi piaţa liberă), cu plata în avans. 
La data de 30 iunie 2016, creanţa societăţii faţă de ELCEN era de 316.045 mii lei. La sfârșitul 
lunii iulie 2016, pe baza negocierilor purtate de cele două părţi, s-a încheiat o convenție de 
eșalonare pentru suma de 110.418 mii lei pe o perioadă de trei ani, prima rată fiind scadentă în 
luna august 2016. De asemenea, pentru suma de 187.249 mii lei, s-a încheiat o tranzacție prin 
care se stinge litigiul dintre societate și ELCEN, urmând ca la finalizarea procedurilor 
juridice, să se încheie o convenţie de eşalonare pe trei ani. Pentru restul sumei restante, cele 
două părţi vor continua negocierile în vederea identificării modalităţii de stingere a creanţei. 
Având în vedere dificultățile întâmpinate de Societate în recuperarea creanței, ajustarea de 
depreciere înregistrată în situațiile financiare individuale interimare la 30 iunie 2016 se va 
relua la venituri doar pe măsura încasării ratelor scadente, conform convențiilor de eșalonare.

Numerar şi echivalent de numerar. Alte active financiare
Numerarul, echivalentele de numerar şi alte active financiare au fost la 30 iunie 2016 în sumă 
de 3.629,92 milioane lei, faţă de 2.916,48 milioane lei la finalul anului 2015. Din aceste 
disponibilităţi au fost plătite în cursul lunii iulie, dividendele aferente anului 2015, așa cum au 
fost aprobate de acționarii societății. 

Alte active 
Alte active au crescut nesemnificativ la 30 iunie 2016 comparativ cu 31 decembrie 2015, în 
principal ca urmare a majorării cheltuielilor înregistrate în avans, reprezentând impozitul pe 
construcţii speciale care urmează a afecta costurile, eşalonat  până la sfârşitul anului 2016. 

Capitaluri 
Capitalurile  proprii ale societății s-au diminuat cu 4,39% (425,37 milioane lei), influenţate 
negativ de dividendele acordate acţionarilor, din profitul anului 2015, conform hotărârii AGA 
şi influenţate pozitiv de rezultatul net al perioadei de raportare (615,27 milioane lei). 
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Datorii pe termen lung 
Datoriile pe termen lung au înregistrat o diminuare față de 31 decembrie 2015, în principal ca 
urmare a modificării provizionului pentru dezafectarea sondelor de producție și înmagazinare 
deținute de societate.  

Datorii pe termen scurt 
Datoriile pe termen scurt au crescut cu 828,47 milioane lei, de la 626,08 milioane lei, cât se 
înregistrau la 31 decembrie 2015, la 1.454,55 milioane lei, suma înregistrată la 30 iunie  2016. 

Datorii comerciale şi alte datorii 
Datoriile comerciale s-au majorat față de 31 decembrie 2015 cu 2,84% ca urmare a încasării 
în avans a contravalorii gazelor livrate (105,09 milioane lei la 30 iunie 2016, față de 56,71 
milioane lei la 31 decembrie 2015). Această majorare se datorează neîntocmirii facturilor 
aferente gazelor livrate în lunile mai şi iunie şi necompensării avansurilor cu creanţele. 

Datorii cu impozitul pe profitul curent 
Datoriile cu impozitul pe profitul curent au scăzut cu 72,16%, ca urmare a unui profit 
impozabil mai mic în trimestrul 2 2016, comparativ cu trimestrul  4 al anului 2015. 

Alte datorii 
Alte datorii au înregistrat o majorare cu 276,55%, ca efect al înregistrării datoriei societăţii 
faţă de acţionari, reprezentând dividendele repartizate, conform hotărârii AGA, din profitul 
anului 2015. 

Provizioane 
Provizioanele pe termen scurt au înregistrat o creştere de 17,55% faţă de anul încheiat la             
31 decembrie 2015, ca urmare a provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor de 
producție și înmagazinare. 

Sinteza contului de profit şi pierdere al societăţii pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2016, 
comparativ cu perioada similară a anului 2015, se prezintă astfel: 

Descriere S1 2015
(mii lei)

S1 2016
(mii lei)

Diferenţe         
(mii lei)

Variatie             
(%)

1 2 3 4=3-2 5=4/2x100
Cifra de afaceri 2.235.108           1.849.903 (385.205) (17,23%)
Costul mărfurilor vândute (28.003) (37.867) 9.864 35,22%
Venituri din investiţii 25.348 13.624 (11.724) (46,25%)
Alte câştiguri sau pierderi (188.773)                   (130.984) (57.789) (30,61%)
Variaţia stocurilor (41.433) (17.639) (23.794) (57,43%)
Materii prime şi consumabile (40.713) (29.343) (11.370) (27,93%)
Amortizare şi depreciere (296.876) (272.935) (23.941) ( 8,06%)
Cheltuieli cu personalul (228.040) (229.977) 1.937 0,85%
Cheltuieli financiare (9.105) (9.167) 62 0,68%
Alte cheltuieli (497.204) (444.648) (52.556) (10,57%)
Alte venituri 21.831 64.037 42.206 193,33%

Profit înainte de impozitare 952.140 755.004 (197.136) (20,70%)

Cheltuiala cu impozitul pe profit (185.531) (139.737) (45.794) (24,68%)

Profitul net 766.609 615.267 (151.342) (19,74%)
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Cifra de afaceri 
În semestrul încheiat la 30 iunie 2016, cifra de afaceri a înregistrat o diminuare de 17,23% 
(385,21 milioane lei) faţă de perioada similară a anului anterior. 

Diminuarea cu 421,27 milioane lei, a cifrei de afaceri din vânzarea gazelor naturale, atât a 
celor din producția Romgaz, cât și a celor achiziționate în vederea revânzării şi din asocieri a 
fost compensată în mică măsură de majorarea veniturilor din vânzarea de energie electrică și 
servicii de înmagazinare gaze în depozite şi servicii auxiliare. 

Costul mărfurilor vândute 
Costul mărfurilor vândute a crescut cu 35,22%, respectiv 9,86 milioane lei, în semestrul 
încheiat la 30 iunie 2016, comparativ cu perioada similară a anului 2015, ca urmare a livrării 
unei cantităţi mai mari de gaze achiziționate în vederea revânzării.

Venituri din activităţile de investiţii  
Pentru perioada de raportare, venitul din activitatea de investiţii a scăzut cu 46,25%,               
(11,72 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 semestrul încheiat la 30 iunie 2016 societatea a înregistrat o pierdere netă de                  
130,98 milioane lei datorată ajustării creanței restante a Electrocentrale București cu suma de 
77,95 milioane lei, precum și a casării unor active imobilizate cu o valoare rămasă 
neamortizată de 49,35 milioane lei. 

Pierderea din casare a fost anulată de reluarea la venituri a ajustării de depreciere înregistrate 
pentru aceste active, fiind reflectată în cadrul amortizării şi deprecierii.  
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015, pierderea netă a fost diminuată cu              
57,79 milioane lei (30,61%), datorită diminuării costului cu ajustarea aferentă clienţilor 
Electrocentrale Bucureşti şi Electrocentrale Galaţi (de la 185 milioane lei, semestrul I 2015, la 
77,95 milioane lei, semestrul I 2016), influenţată negativ de creşterea costului aferent valorii 
neamortizate a mijloacelor fixe casate (de la 1,48 milioane lei semestrul I 2015, la              
49,35 milioane lei  semestrul  I 2016). 

Variaţia stocurilor 
În semestrele I ale anilor 2016 și 2015, cantitățile de gaze proprii Romgaz, extrase din 
depozite au fost mai mari decât cele injectate, generând astfel o variație a stocurilor 
defavorabilă (pierdere). 

Materii prime şi materiale consumabile
Valoarea materialelor consumate a fost mai mică decât cea similară aferentă semestrului  
încheiat la 30 iunie 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 semestrul încheiat la 30 iunie 2016, comparativ cu perioada similară a anului 2015, 
în principal ca urmare a unei ajustări în sumă de -9,24 milioane lei (venit), față de o ajustare 
netă de 5,92 milioane lei (cheltuială) în semestrul I 2015. Venitul net din ajustări pentru 
depreciere de 9,24 milioane lei s-a înregistrat ca urmare a casării activelor imobilizate care au 
fost ajustate în anii anteriori. 
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Cheltuieli cu personalul  
În perioada de raportare, cheltuielile cu salariile, taxele şi contribuţiile sociale aferente 
salariaţilor au înregistrat o creştere nesemnificativă (cu 0,85%), 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 semestru fiind conjuncturală.

Alte cheltuieli 
Alte cheltuieli au înregistrat o diminuare cu 52,56 milioane de lei, de la 497,20 milioane lei la 
30 iunie 2015, la 444,65 milioane lei la 30 iunie 2016. Această scădere este datorată, în 
principal, cheltuielilor cu impozitele şi taxele, în special, redevenţei şi impozitului pe venitul 
suplimentar, ale căror valori, comparativ cu perioada precedentă  au fost mai mici cu 
29,26 milioane lei, respectiv 33,39 milioane lei, influenţate fiind de nivelul producţiei extrase 
din zăcămintele de gaze şi de producţia de gaze livrată către clienţi. S-au înregistrat creşteri 
faţă de perioada precedentă ale cheltuielilor cu transportul gazelor naturale injectate în 
depozitele de înmagazinare, care se facturează clienţilor la momentul extragerii din depozite 
şi a cheltuielilor cu achiziţia certificatelor pentru emisii CO2. 

Alte venituri 
În semestrul încheiat la data de 30 iunie 2016, valoarea altor venituri a crescut față de 
perioada similară a anului trecut cu 193,33%, adică cu 42,21 milioane lei şi este aferentă 
majorării veniturilor din penalităţi facturate clienților pentru plata cu întârziere a facturilor și 
majorării veniturilor din refacturarea serviciilor de rezervare capacitate și transport gaze. 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 
În semestrul încheiat la 30 iunie 2016, societatea a înregistrat o cheltuială cu impozitul pe 
profit curent în cuantum de 142,84 milioane lei şi un venit cu impozitul pe profit amânat de 
3,1 milioane lei, cheltuiala totală cu impozitul pe profit înregistrând o scadere de 24,68% față 
de semestrul I al anului 2015.

Profitul perioadei 
În semestrul încheiat la 30 iunie 2016, profitul net al societăţii a scăzut cu 151,34 milioane lei 
(-19,74%), de la 766,61 milioane lei în 2015, la 615,27 milioane lei în 2016, datorită efectului 
cumulat al celor prezentate mai sus. 

În continuare prezentăm situația comparativă a rezultatului global interimar pe segmente 
pentru perioada ianuarie-iunie 2016, respectiv ianuarie-iunie 2015:

*mii lei* 

Descriere
Producţie 
şi vânzare 

gaze
Înmagazinare Alte 

activităţi
Ajustări şi 
eliminări TOTAL

1 2 3 4 5 6
Cifra de afaceri

*Semestrul 1 2015 1.998.821 191.339 240.630 (195.682) 2.430.790
*Semestrul 1 2016 1.574.438 194.890 270.321 189.746 2.039.649

Costul mărfurilor vândute
*Semestrul 1 2015 (9.031) (24) (18.949) - (28.004)
*Semestrul 1 2016 (15.399) (408) (22.060) - (37.867)

Venituri din investiţii
*Semestrul 1 2015 1.163 2.940 21.245 - 25.348
*Semestrul 1 2016 456 2.256 10.912 - 13.624

Alte câştiguri sau pierderi
*Semestrul 1 2015 (186.892) (320) (1.560) - (188.772)
*Semestrul 1 2016 (129.153) (721) (1.110) - (130.984)
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Descriere
Producţie 
şi vânzare 

gaze
Înmagazinare Alte 

activităţi
Ajustări şi 
eliminări TOTAL

1 2 3 4 5 6
Variaţia stocurilor

*Semestrul 1 2015 (26.893) (16.433) 1.893 - (41.433)
*Semestrul 1 2016 (10.843) (8.442) 1646 - (17.639)

Materii prime şi consumabile
*Semestrul 1 2015 (27.094) (6.511) (8.683) 1.575 (42.288)
*Semestrul 1 2016 (19.824) (4.658) (5.995) 1.134 (30.477)

Amortizare şi depreciere
*Semestrul 1 2015 (235.349) (44.641) (16.887) - (296.877)
*Semestrul 1 2016 (210.834) (46.936) (15.165) - (272.935)

Cheltuieli cu personalul
*Semestrul 1 2015 (144.768) (21.451) (61.821) - (228.040)
*Semestrul 1 2016 (146.642) (21.929) (61.406) - (229.977)

Cheltuieli financiare
*Semestrul 1 2015 (8.376) (729) - - (9105)
*Semestrul 1 2016 (8.366) (801) - - (9167)

Alte cheltuieli
*Semestrul 1 2015 (552.300) (42.658) (97.014) 194.768 (691.972)
*Semestrul 1 2016 (480.322) (44.800) (108.731) (189.205) (633.853)

Alte venituri
*Semestrul 1 2015 21.249 166 1.078 (662) 22.493
*Semestrul 1 2016 63.408 568 654 593 64.630

Profit înainte de impozitare
*Semestrul 1 2015 830.530 61.678 59.932 (273.078) 952.140
*Semestrul 1 2016 616.919 69.019 69.066 - 755.004

Cheltuiala cu impozitul pe profit
*Semestrul 1 2015 - - (185.531) 69.510  (185.531)
*Semestrul 1 2016 - - (139.737) - (139.737)

Profit net
*Semestrul 1 2015 830.530 61.678 (125.599) (203.568) 766.609
*Semestrul 1 2016 616.919 69.019 (70.671) - 615.267
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Fluxurile de trezorerie înregistrate în semestrul 1 2016 şi respectiv în semestrul 1 2015 se 
prezintă astfel:

INDICATOR 6 luni 
încheiate la 
30.06.2015

(mii lei)

6 luni 
încheiate la 
30.06.2016

(mii lei)

Variaţie 
(%)

1 2 3 4=(3-2)/2x100
Fluxuri de numerar din activităţi operaţionale
Profitul net aferent perioadei 766.609 615.267 -19,74%
Ajustări pentru:
Cheltuieli cu impozitul pe profit 185.531 139.737 -24,68%
Cheltuieli cu dobânzile 17 9 -47,06%
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare 9.088 9.158 0,77%
Venituri cu dobânzile (25.348) (13.624) -46,25%
Pierderi din cedarea activelor imobilizate 1.483 49.347 3227,51%
Variaţia provizionului cu dezafectarea recunoscută în rezultatul 
perioadei, cu excepţia efectului trecerii timpului

(249) (1.230) 393,98%

Variaţia altor provizioane (3.055) (4.911) 60,75%
Cheltuieli cu deprecierea activelor de explorare 7.849 13.890 76,97%
Deprecierea activelor imobilizate (1.930) (23.126) 1098,24%
Cheltuieli cu amortizarea 290.957 282.171 -3,02%
Deprecierea altor investiţii financiare 633 (1516) -339,49%
(Câştiguri)/Pierderi din cedarea altor investiţii financiare 1.577 n/a
Pierderi din creanţele comerciale şi alte creanţe 185.325 78.537 -57,62%
Deprecierea stocurilor 1.308    3.021 130,96%
Numerar generat din activităţi operaţionale, înainte de 
variaţia capitalului circulant

1.418.218 1.148.307 -19,03%

Variaţia capitalului circulant
(Creştere)/Descreştere valoare stocuri 35.699 30.861 -13,55%
(Creştere)/Descreştere creanţe comerciale si alte creanţe 147.562 91.269 -38,15%
(Creştere)/Descreştere datorii comerciale si alte datorii (159.558) (145.558) -8,77%
Numerar generat din activităţi operaţionale 1.441.921 1.124.879 -21,99%
Dobânzi plătite (17) (9) -47,06%
Impozit pe profit plătit (214.934) (208.384) -3,05%
Numerar net generat din activităţi operaţionale 1.226.970 916.486 -25,30%
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii
Achiziţie de investiţii în asocieţi (89) - n/a
(Creştere)/Descreştere alte active financiare 667.541 (302.899) -145,38%
Dobânzi încasate 25.683 12.963 -49,53%
Venituri din vânzarea activelor imobilizate 19 5 -73,68%
Împrumuturi acordate asociaţilor (679) - n/a
Rambursări ale sumelor împrumutate asociaţilor 65 - n/a
Dividende încasate 1.634 - n/a
Încasări din cedarea altor investiţii financiare - 400 n/a
Plăti pentru achiziţia de active imobilizate

(158.006)
(147.384) -6,72%

Plăti pentru achiziţia de active de explorare
(311.984)

(67.507) -78,36%

Numerar net utilizat în activităţi de investiţii 224.184 (504.422) -325,00%
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare
Dividendele plătite (870) (123) -85,86%
Numerar net utilizat în activităţi de finanţare (870) (123) -85,86%
Creştere/(Descreştere) netă de numerar şi echivalente de 
numerar

1.450.284 411.941 -71,60%

Numerar şi echivalente de numerar la începutul anului 526.256 740.352 40,68%
Numerar şi echivalente de numerar la 30 iunie 1.976.540 1.152.293 -41,70%




























































































































