
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

13 mai 2022 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

GRUPUL ROMGAZ a publicat Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară 

la 31 martie 2022 (perioada 01.01.2022 - 31.03.2022) 

 

Versiunea completă a Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiară a Grupului ROMGAZ la 
31 martie 2022 (perioada ianuarie – martie 2022) şi Situaţiile financiare consolidate interimare simplificate 
pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2022 (neauditate), întocmite în conformitate cu Standardul 
Internațional de Contabilitate 34, sunt disponibile pe website-ul societăţii www.romgaz.ro, secţiunea 
Investitori – Rapoarte interimare şi pe website-ul Bursei de Valori Bucureşti. 

 

PERFORMANŢELE GRUPULUI ROMGAZ1 

Grupul ROMGAZ a înregistrat în primul trimestru (T1) al anului 2022 o cifră de afaceri de 3.925,8 

mil.lei, în creştere cu 195,78%, respectiv cu 2.598,5 mil.lei, comparativ cu cea realizată în primul 

trimestru al anului 2021. Față de trimestrul al patrulea (T4) al anului 2021, cifra de afaceri s-a 

majorat cu 66,6%. 

Profitul net consolidat de 979,6 mil.lei a fost mai mare cu 111,24%, respectiv cu 515,9 mil.lei, 

comparativ cu perioada similară a anului anterior. Față de T4 2021, profitul net este în creștere cu 

29,13%. 

Profitul net consolidat pe acţiune (EPS) a fost de 2,5 lei. 

Marjele realizate ale profitului net consolidat (24,95%), EBIT consolidat (28,97%) şi EBITDA 

consolidat (31,24%) sunt în scădere faţă de T1 2021 (34,94%; 41,33% şi respectiv 52,42%) dar 

se menţin la niveluri ridicate. Scăderile în cote procentuale ale acestor indicatori, sunt generate de 

impozitul pe venitul suplimentar şi de redevenţa petrolieră care, au crescut de la 201,0 mil.lei în 

T1 2021 la 2.303,9 mil.lei în T1 2022 (+1.046,2%). Față de T4 2021, aceste cheltuieli au fost mai 

mari cu 14,77%. 

În data de 30 martie 2022, Romgaz a semnat un contract de facilitate de credit pentru o sumă 

de 325 mil.euro pentru achiziția tuturor acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production 

Romania Limited, societate ce deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin 

Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX 

Neptun Zona de Apă Adâncă. 

Consumul de gaze naturale estimat2 la nivel naţional pentru T1 2022 a fost de cca. 44 TWh, fiind 

cu aproximativ 11% mai mic decât cel înregistrat în T1 2021. 

                                                      
1 Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mamă, Filiala de   
Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (“Depogaz”), filială deținută în proporție de 100% de Romgaz, şi 
asociații SC Depomureş SA (40% pondere în capitalul social) şi SC Agri LNG Project Company SRL (25% pondere în 
capitalul social). 
2 Consumul este estimat din cauza faptului că la data raportului ANRE nu a publicat rapoartele legate de piaţa gazelor 
naturale aferente anului 2022. 
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Producţia de gaze naturale înregistrată în primul trimestru al anului 2022 a fost de 1.307,2 mil.mc, 

fiind cu 0,33% mai mică decât cea înregistrată în T1 2021. 

Cantitatea de energie electrică produsă a fost de 345,34 GWh în T1 2022, cu 70,87% mai mare 

faţă de perioada similară a anului trecut (202,1 GWh). 

 

Nivelul producţiei de gaze naturale înregistrat în trimestrul 1 2022 a fost influenţat de: 

 implementarea de măsuri pentru optimizarea exploatării zăcămintelor de gaze 

naturale; 

 continuarea şi extinderea proiectelor de reabilitare a principalelor zăcăminte 

mature de gaze;  

 efectuarea de programe de reparaţii şi intervenţii la sondele cu productivitate 

scăzută sau inactive; 

 finalizarea unor lucrări de investiţii pentru extinderea infrastructurii productive şi 

conectarea de noi sonde la această infrastructură. 

Aceste rezultate au fost obţinute în condiţiile în care:  

 importul de gaze naturale intrat în consum a fost de aproximativ 9,5 TWh, cu 

7,33% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut; 

 din stocurile de gaze ale Romgaz aflate în depozitele subterane s-au extras cu 

2,07 mil.MWh mai puţin decât în aceeași perioadă a anului 2021 (1,96 mil.MWh 

faţă de 4,03 mil.MWh). 

 

Consumul de gaze naturale estimat la nivel naţional pentru T1 2022 a fost de 44 TWh, cu 

aproximativ 11% mai mic decât cel înregistrat în T1 2021, din care cca. 9,5 TWh a fost acoperit cu 

gaze din import iar diferenţa de 34,5 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu 15,7 

TWh, ceea ce reprezintă 35,72% din consumul naţional şi 45,53% din consumul acoperit cu gaze 

din intern. 
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Despre ROMGAZ 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la 
tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București (BVB) și a Bursei din Londra (LSE). Acționar principal este statul român cu o 
participație de 70%. Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și 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 intervenții, reparații 
capitale și operații speciale la sonde și asigură servicii profesioniste de transport tehnologic. În 2013 Romgaz și-a extins domeniul de 
activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. 


