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12 august 2022 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

GRUPUL ROMGAZ a publicat Raportul Administratorilor pe Semestrul I 2022 

 

Versiunea completă a Raportului Administratorilor pe Semestrul I 2022, Situaţiile financiare 

consolidate interimare simplificate (neauditate) pentru semestrul și trimestrul încheiate la 30 

iunie 2022 și Situațiile financiare individuale interimare simplificate (neauditate) pentru 

semestrul încheiat la 30 iunie 2022, 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 

Performanţele operaţionale şi financiare ale Grupului Romgaz realizate în Semestrul I 2022 se 

menţin la niveluri ridicate. 

Consumul de gaze naturale la nivel naţional în primele 6 luni ale anului 2022 a înregistrat o scădere 

faţă de perioada similară a anului anterior de aprox.13,3%, iar livrările Romgaz au scăzut cu 6,7%. 

Astfel, cota de piaţă a Romgaz pe piaţa livrărilor de gaze interne din România este de 61,44%, cu 

10,5% mai mare decât cota deţinută în perioada similară a anului trecut.  

Producţia de gaze naturale, realizată în primele şase luni ale anului 2022, a fost de 2.515,1 mil.mc, 

ceea ce înseamnă un declin foarte mic de producţie (0,16%) raportat la producţia înregistrată în 

semestrul I al anului 2021. 

Producţia de energie electrică a Romgaz a fost de 544,66 GWh, fiind mai mare cu 341,58 GWh 

decât cea realizată în perioada similară a anului 2021 (+168,2%). Cu această producţie Romgaz 

deţine o cotă de piaţă de 1,95%2. 

Profitul net consolidat pe acţiune (EPS) a fost de 4,5 lei. 

Marjele principalilor indicatori de rentabilitate la Semestrul I 2022: profitul net consolidat 

(23,02%), EBIT consolidat (26,19%) şi EBITDA consolidat (29,12%) sunt în scădere faţă de cele 

înregistrate în Semestrul I 2021 (33,9%; 38,9 şi respectiv 52,7%), ca urmare a unui nivel crescut al 

impozitelor şi taxelor plătite de Grup, dar se menţin la niveluri ridicate. 

Sintetic, principalii indicatori ai Grupului în Semestrul I 2022 (SI 2022) se prezintă astfel: 

 Veniturile totale sunt mai mari în SI 2022 cu 5.346,29 milioane lei, înregistrând o creştere de 

236,75%. Cel mai mare aport la această creștere l-a avut cifra de afaceri din vânzarea gazelor 

naturale (6.683,05 milioane lei în SI 2022 față de 1.965,74 milioane lei în SI 2021). O altă 

                                                      
1 Grupul Romgaz este format din S.N.G.N. Romgaz S.A. („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mamă, Filiala de 
Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (“Depogaz”), filială deținută în proporție de 100% de Romgaz, şi 
asociații S.C. Depomureş S.A. (40% pondere în capitalul social) şi S.C. Agri LNG Project Company SRL (25% pondere în 
capitalul social) 
2 Sursa: CNTEE Transelectrica SA. 
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contribuție semnificativă la creșterea veniturilor a fost cea a cifrei de afaceri din vânzarea de 

energie electrică (498,58 milioane lei în SI 2022 față de 42,75 milioane lei în SI 2021); 

 Cheltuielile totale au crescut în SI 2022 cu 309,27%, în principal din cauza majorării 

cheltuielilor cu redevența (+734,01 milioane lei) și a impozitului pe veniturile suplimentare 

(+3.457,16 milioane lei). În trimestrul al II-lea al anului 2022 (T2 2022) a fost introdus un 

impozit pe veniturile suplimentare obţinute din vânzarea de energie electrică, al cărui cuantum 

a fost de 62,84 milioane lei; 

 Profitul net consolidat de 1.725,95 milioane lei, a fost mai mare cu 126,62%, respectiv 964,34 

mil.lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior; 

 Productivitatea muncii a crescut faţă de perioada anterioară, de la 370,92 mii lei CA/angajat în 

SI 2021 la 1.273,97 mii lei CA/angajat în SI 2022 (+246,46%); 

 EPS este de 4,5 lei, cu 126,62% mai mare decât cel înregistrat în SI 2021. 
 

În luna mai 2022, Romgaz a semnat contractul de achiziţie a tuturor acţiunilor emise de 

(reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania 

Limited (EMEPRL) care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin 

Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apă adâncă, a perimetrului offshore XIX Neptun din 

Marea Neagră. 

Prețul convenit al acestei tranzacții este de 1,06 miliarde USD. Prețul de achiziție poate fi ajustat în 

anumite condiții, conform prevederilor contractului de achiziție.  

La semnarea contractului de achiziție, Romgaz a trebuit să achite un avans/depozit în valoare de 

106 milioane USD. 

Tot în luna mai 2022, Romgaz a semnat un acord de finanțare în valoare de 325 milioane EUR, cu 

Raiffeisen Bank, pentru finanțarea parțială a achiziției acțiunilor EMEPRL. În luna iunie 2022, 

Romgaz a semnat un act adițional la acordul de finanțare prin care împrumutul de 325 milioane 

EUR este acordat de Raiffeisen Bank și Banca Comercială Română. 

Nivelul ridicat al producţiei de gaze naturale înregistrat în Semestrul I 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. 

Consumul de gaze naturale estimat la nivel naţional pentru SI 2022 a fost de 63,35 TWh, cu 

aproximativ 13,3% mai mic decât cel înregistrat în SI 2021, din care cca.18,27 TWh a fost acoperit 

cu gaze din import iar diferenţa de 45,08 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu 

27,56 TWh, ceea ce reprezintă 43,35% din consumul naţional şi 61,44% din consumul acoperit cu 

gaze din intern. 

Cantitatea de energie electrică produsă este prezentatǎ în tabelul de mai jos, evoluția acesteia fiind 

ȋn strânsă legătură cu cererea de energie, evoluția prețurilor pe piețele concurențiale şi activităţile 

de întreţinere şi reparaţie a instalaţiilor şi echipamentelor centralei. 

       *MWh* 

 2021 2022 Variaţie  

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

Trimestrul 1 202.073 345.337 70,90% 

Trimestrul 2 1.010 199.323 19.634,95% 

Semestrul I 203.083 544.660 168,20% 
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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. 


