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COMUNICAT DE PRESĂ 

GRUPUL ROMGAZ a publicat Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară 

la 30 septembrie 2022 

 

Versiunea completă a Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiară a Grupului 

Romgaz la 30 septembrie 2022 (perioada ianuarie – septembrie 2022) şi Situaţiile financiare 

consolidate interimare simplificate pentru perioadele de nouă luni și trei luni încheiate la 30 

septembrie 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, la linkul de mai jos. 

PERFORMANŢELE GRUPULUI ROMGAZ1 

Grupul Romgaz a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2022 o cifră de afaceri de 10.812,55 mil.lei, în 
creştere cu 209,24%, respectiv 7.316,02 mil.lei, comparativ cu cea realizată în primele nouă luni din 2021. 

Profitul net de 2.237,81 mil.lei a fost mai mare cu 93,52%, respectiv 1.081,43 mil.lei, comparativ cu perioada 
similară a anului anterior. 

Profitul net consolidat pe acţiune (EPS) a fost de 5,81 lei, cu 93,5% mai mare decât cel înregistrat în primele 
nouă luni din 2021. 

Consumul de gaze naturale estimat2 la nivel naţional pentru perioada de raportare a fost de 78,34 TWh, cu 
aproximativ 14% mai mic decât cel înregistrat în perioada similară din 2021. 

Cota de piață a Romgaz, estimată pentru primele nouă luni ale anului 2022, este de 50,6%, cu 5% mai 
mare ca cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. 

Producţia de gaze naturale realizată în primele 9 luni ale anului 2022 a fost de 3.687,4 mil.mc, fiind cu 
0,5%, respectiv 19 mil.mc, mai mică decât producţia înregistrată la 9 luni 2021. 

Cantitatea de energie electrică produsă în primele 9 luni din 2022 a fost de 839,465 GWh, cu 97,02% mai 
mare (+413,365 GWh) faţă de perioada similară a anului trecut.  

În Trimestrul 3 2022, Romgaz a produs 294,806 GWh, cu 71,806 GWh, respectiv 32,21% mai mult decât în 
perioada similară din 2021. Cu această producţie Romgaz deţine o cotă de piaţă de 2,32%. 

Sintetic, principalii indicatori realizaţi de Grup pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2022 se 
prezintă astfel: 

 Rezultatul brut consolidat al perioadei de raportare este mai mare cu 97,85% faţă de perioada similară 

a anului precedent (+1.320,4 mil.lei) ca urmare a următorilor factori de influenţă: 

 cifra de afaceri consolidată a înregistrat o creștere de 209,24% (+7.316,0 mil.lei) față de 

perioada similară a anului 2021; 

 veniturile din vânzarea gazelor naturale au crescut cu 210,92% (+6.296,8 mil.lei), la o cantitate 

vândută mai mică cu 6,22%; 

                                                      
1 Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mamă și filialele SNGN 

Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (“Depogaz”) și Romgaz Black Sea Limited 
(fosta ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ambele deținute în proporție de 100% de Romgaz. 
2 Consumul este estimat din cauza faptului că la data raportului ANRE nu a publicat raportul legat de piaţa gazelor 

naturale aferente perioadei iulie-septembrie 2022. 

http://www.romgaz.ro/
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 în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2022, veniturile din energie electrică au 

crescut cu 592,59%, la o producție mai mare cu 97,02% față de perioada anterioară. În anul 

2022 a fost introdusă o taxă în ceea ce privește producătorii de energie electrică (impozit pe 

veniturile suplimentare realizate de producătorii de energie electrică, devenit ulterior contribuție 

la Fondul de Tranziție Energetică). Valoarea acestei taxe a fost de 293,9 milioane lei; 

 cifra de afaceri consolidată din servicii de înmagazinare a înregistrat o majorare de 65,58%; 

cifra de afaceri neconsolidată din prestarea acestor servicii a crescut cu aproximativ 42,11% 

față de perioada anterioară. Capacitatea rezervată a crescut în ciclul de înmagazinare 2022-

2023 cu 25,4% față de ciclul de înmagazinare 2021-2022; 

 cheltuielile consolidate cu redevența au crescut cu 1.145,3 milioane lei (+330,1%) față de anul 

2021, iar impozitul pe veniturile suplimentare din vânzarea gazelor a crescut la 9 luni 2022 cu 

4.558,8 milioane lei (+1.252,4%), comparativ cu 9 luni 2021; 

 creșterea producției de energie electrică a generat majorarea cheltuielilor nete cu certificatele 

de emisii de gaze cu efect de seră cu 80,71 mil.lei (+76%); 

 Profitul net obţinut, în valoare de 2.237,8 mil.lei, este cu 1.081,5 mil.lei mai mare decât cel înregistrat în 

perioada anterioară din considerentele menţionate mai sus (+93,52%); 

 În luna iulie 2022, Romgaz a finalizat achiziția acțiunilor ExxonMobil Exploration and Production 

Romania Limited 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 de achiziție a fost de 5.125,6 mil.lei, achiziția fiind finanțată din fonduri proprii ale Romgaz și un 

împrumut bancar de 1.606,5 mil.lei; 

 Productivitatea muncii a crescut faţă de perioada anterioară cu 209,71%, de la 590,83 mii lei CA/angajat 

în primele 9 luni din 2021 la 1.829,84 mii lei CA/angajat în 9 luni 2022; 

 EPS este de 5,81 lei, cu 93,52% mai mare decât cel înregistrat la 9 luni 2021. 

În primele 9 luni ale anului 2022, Romgaz a produs un volum de 3.687 mil.mc gaze naturale, cu 19 mil.mc 
(-0,5%) mai puţin decât în aceeaşi perioadă din anul 2021. 

Nivelul producţiei de gaze naturale înregistrat în primele 9 luni ale anului 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. 

Cantitatea de gaze valorificată de Romgaz în primele 9 luni din 2022, reprezentând livrări către clienţi, fără 
consumul CTE Iernut, a înregistrat o scădere de 6,2% faţă de 9 luni 2021. 

Cantitatea de energie electrică produsă este prezentatǎ în tabelul de mai jos, iar evoluția acesteia a fost ȋn 
strânsă legătură cu cererea de energie, evoluția prețurilor pe piețele concurențiale şi cantitatea de gaze 
naturale alocată pentru producerea de energie electrică şi eficienţa acestei activităţi.  
            *MWh* 

 2021 2022 Indici  

1 2 3 4=3/2x100 

Trimestrul 1 202.073 345.337 70,90% 

Trimestrul 2 1.010 199.323 19.634,95% 

Trimestrul 3 222.989 294.806 132,21% 

9 luni 426.072 839.465 197,02% 

 

Biroul de presă ROMGAZ 

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. 


