
 

 

 

 

 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 

 

Capital social: 385.422.400 lei 

CIF:  RO 14056826  

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş 

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața C.I. Motaş, nr.4   
Mediaş, jud. Sibiu - România 
Telefon  004-0374-401020 
Fax  004-0269-846901 
E-mail  secretariat@romgaz.ro 
www.romgaz.ro 
 

 

Raport privind rezultatele operaționale cheie preliminare aferente anului 2021 
 
Data Raportului: 7 februarie 2022 
Denumirea entității emitente: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 
Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130 
Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 
Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 
Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON 
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Acest raport furnizează informații preliminare referitoare la indicatorii operaționali importanți ai 

Grupului Romgaz pentru anul 2021. Informațiile din acest raport s-ar putea modifica și ar putea fi 

diferite de cifrele care vor fi publicate în raportul aferent anului 2021. Rezultatele financiare 

consolidate preliminare pentru anul 2021 vor fi publicate în data de 25 februarie 2022. 

 
Rezultate operaționale 
 

T4 
2020 

T3 
2021 

T4 
2021P 

ΔT4 
2021P* 

(%) 

Indicatori principali 2020 2021P Δ2021P 
(%) 

8,55 7,69 8,54 -0,1 
Producție totală hidrocarburi 

(mil. boe), din care: 
29,24 32,53 11,2 

8,50 7,63 8,50 0,0 Gaz metan extras brut (mil. boe) 29,06 32,33 11,3 

1.321,9 1.187,3 1.322,1 0,0 Gaz metan extras brut (mil. mc) 4.519,7 5.028,5 11,3 

0,051 0,054 0,042 -17,8 Producție condensat (mil. boe) 0,188 0,202 7,5 

6.119 6.528 5.027 -17,8 Producție condensat (tone) 22.713 24.420 7,5 

1.435,1 1.033,3 1.210,5 -15,7 
Gaz metan din producția internă 

livrat către terți (mil. mc)** 
4.406,2 4.966,7 12,7 

319,6 223,0 213,9 -33,1 
Producție energie electrică 

(GWh) 
937,5 640,0 -31,7 

892,5 25,3 663,2 -25,7 
Servicii de extracție gaze din 

depozite facturate (mil.mc) 
1.816,8 2.109,2 16,1 

99,6 1.070,8 192,1 92,9 
Servicii de injecție gaze în 

depozite facturate (mil.mc) 
1.115,1 1.822,0 63,4 

        P – preliminat       1 tonă = 8,276 boe                         

     * T4 2021P față de T4 2020           1 mld mc = 6,428571 mil. boe  

     ** inclusiv achiziții de gaze din producția internă 
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****************** 
NOTA DE AVERTIZARE REFERITOARE LA DECLARATIILE PRIVIND PERSPECTIVELE 

Acest raport conține declarații privind perspectivele, care includ, însă fără a se limita la, orice declarații precedate 
de, urmate de, sau care includ cuvinte precum „poate”, „va”, „ar urma”, „ar trebui”, „se așteaptă”, 
„intenționează”, „estimează”, „prevede”, „anticipează”, „are în proiect”, „crede”, „încearcă”, „plănuiește”, 
„previzionează”, „continuă”, „se angajează”  sau expresii similare ori forme negative ale acestora. Astfel de 
declarații privind perspectivele presupun riscuri, incertitudini, cunoscute sau necunoscute, și alți factori importanți 
independenți de controlul Grupului care pot determina rezultate, performanțe sau realizări efective care să difere 
în mod substanțial de rezultatele, performanțele sau realizările viitoare exprimate sau presupuse de respectivele 
declarații privind perspectivele.  
Aceste declarații privind perspectivele se bazează pe numeroase prezumții referitoare la strategiile de afaceri ale 
Grupului, prezente și viitoare, la mediul în care își va desfășura activitatea Grupul pe viitor, și nu ar trebui 
considerate promisiuni. 
Analiza declarațiilor privind perspectivele ar trebui să ia în considerare cu mare atenție precizările de mai sus 
precum și alte elemente și evenimente de incertitudine, în special având în vedere contextul politic, economic, 
social și juridic în care activează Grupul. Declarațiile privind perspectivele din prezentul raport sunt valabile doar 
la data acestui raport. Grupul, în mod expres, nu își asumă nicio obligație sau angajament de a distribui  orice 
actualizări sau revizuiri ale oricăror declarații privind perspectivele cuprinse în acest raport în vederea reflectării 
oricăror modificări ale așteptărilor Grupului cu privire la acestea sau ale condițiilor, împrejurărilor sau 
circumstanțelor care au stat la baza unor astfel de declarații, mai puțin în eventualitatea în care exista obligația 
de a acționa astfel, impusa de orice regim de reglementare aplicabil. 

 
 
 


