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COMUNICAT DE PRESĂ 

Grupul ROMGAZ a publicat RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT PRELIMINAR 

(elaborat pe baza informațiilor financiare consolidate neauditate, întocmite în conformitate cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară) privind activitatea economico-financiară a 

Grupului1 S.N.G.N. „ROMGAZ” S.A. pentru anul 2022 
 

Versiunea completă a Raportului anual consolidat preliminar (elaborat pe baza informațiilor financiare 

consolidate neauditate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 

Financiară) privind activitatea economico-financiară a Grupului  S.N.G.N. „ROMGAZ” S.A. pentru anul 

2022 este disponibilă pe website-ul societăţii www.romgaz.ro, secţiunea Investitori – Rapoarte Anuale şi pe 

website-ul Bursei de Valori Bucureşti. 

PREZENTARE GENERALĂ 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este producător și furnizor de gaze naturale în România, principalele segmente ale 

activității Grupului fiind explorarea, producția de gaze naturale și furnizarea de gaze naturale, înmagazinarea 

de gaze și producerea de energie electrică.  

Rezultate financiare consolidate relevante 

                                                                                                               (milioane lei, dacă nu se specifică altfel) 

T4     

2021 

T3    

2022 

T4  2022 

p* 

Δ T4         

(%) 
Indicatori principali 2021 2022 p* Δ ‘22/’21 (%) 

 

2.356,4 3.316,5 2.567,6  8,96 Cifra de afaceri (CA) 5.852,9  13.380,1  128,61 

2.428,6 3.449,3  2.624,7  8,07 Venituri 6.156,5 13.678,6  122,18 

1.620,9  2.838,2  2.148,6   32,55 Cheltuieli 3.999,4 10.534,2   163,40 

0,1  1,40  0,7 840,00 

Cota parte din rezultatul 

asociaților 0,1  2,4  2.664,71 

807,8  612,5  476,9   -40,97 

Rezultat brut: 

profit/(pierdere) 2.157,3 3.146,7   45,86 

49,2 100,6 170,2 245,85 Impozit pe profit 242,3  602,2  148,56 

758,6  511,9  306,7   -59,57 

Rezultat net: 

profit/(pierdere) 1.915,0 2.544,5   32,87 

787,8 561,9  449,7  -42,92 EBIT 2.098,9 2.974,7 41,73 

977,3 712,4  629,8  -35,56 EBITDA 2.784,6 3.524,8 26,58 

1,97 1,33 0,80 -59,57 

Rezultat pe acțiune (EPS) 

(lei) 4,97  6,60 32,87 

32,19 15,43 11,94 -62,91 Rata profitului net (% din CA) 32,72 19,02 -41,88 

33,43 16,94 17,51 -47,62 Rata EBIT (% din CA) 35,86 22,23 -38,00 

41,47 21,48 24,53 -40,85 Rata EBITDA (% din CA) 47,58 26,34 -44,63 

5.863 5.909 5.971 1,84 

Număr de angajați la sfârșitul 

perioadei 5.863 5.971 1,84 

* p – preliminat 
Valorile din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferențe la reconciliere. Rezultatele 

prezentate în cadrul acestui raport sunt neauditate; rezultatele finale pot diferi de cele incluse în acest raport. 

                                                      
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. 

http://www.romgaz.ro/
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Performanțele preliminare ale Grupului Romgaz în anul încheiat la 31 decembrie 2022 au fost influențate de 

factorii de mai jos: 

 Producția de gaze naturale estimată pentru anul 2022 a fost de 4.935,9 mil.mc, cu 92,60 mil.mc mai 

mică decât producția realizată în anul anterior (-1,84%); 

 

 Cifra de afaceri preliminată pentru anul 2022: 13,38 miliarde lei (2021: 5,85 miliarde lei), în creștere 

cu 128,61%, influențată de următorii factori: 

o cifra de afaceri din vânzarea de gaze naturale estimată a fi realizată în anul 2022 este de 11,33 

miliarde lei, în creștere cu 124,61% față de anul anterior. Cantitatea de gaze naturale vândută 

(inclusiv gazele achiziționate spre revânzare) a fost cu 4,54% mai mică în 2022 față de 2021; 

o în activitatea de înmagazinare se observă în anul 2022 o creștere cu 80,51% a cifrei de afaceri 

la nivel de Grup, ca urmare a majorării cu 60,18% a serviciilor de rezervare (+115,06 milioane lei), 

cu 249,53% (+84,36 milioane lei) a serviciilor de injecție și cu 28,29% (+9,90 milioane) a serviciilor 

de extracție. La nivelul Depogaz, creșterea cifrei de afaceri din aceste servicii este de 51,85%; 

o cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a crescut cu 313,75% față de anul anterior (+1,01 

miliarde lei) la o producție în creștere cu 73,52% față de anul anterior. Acest nivel al cifrei de afaceri 

se datorează prețurilor ridicate practicate pe piețele centralizate pe care activează Grupul. Cu toate 

acestea, activitatea de producție și vânzare a energiei electrice a înregistrat o pierdere de 49,95 

milioane lei cauzată de supraimpozitarea veniturilor obținute din acest segment de activitate; 

 În anul 2022 a fost emisă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27 prin care s-au stabilit anumite 

obligații în ceea ce privește livrările de gaze și prețurile de vânzare. Conform acestei Ordonanțe 

actualizate cu modificările și completările ulterioare: 

o în perioada aprilie 2022 – martie 2023, prețul gazelor vândute furnizorilor clienților casnici 

trebuie să fie 150 lei/MWh; perioada a fost prelungită succesiv până la 31 martie 2025;  

o în perioada aprilie 2022 – august 2023, prețul gazelor vândute furnizorilor producătorilor de 

energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru 

cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de 

cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației trebuie să fie de 250 

lei/MWh; începând cu luna septembrie 2022 prețul pentru perioada septembrie 2022 – martie 

2025 pentru această categorie de clienți ai Romgaz prețul de vânzare trebuie să fie de 150 

lei/MWh pentru a asigura consumul în perioadele 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, 1 

noiembrie 2023-31 martie 2024 și 1 noiembrie 2024-31 martie 2025; 

o cantitățile ce au fost vândute la prețurile de mai sus au fost stabilite în baza procedurii incluse 

în Ordonanța de Urgență nr. 27/2022, respectiv cantitățile necontractate sau care nu sunt 

destinate unor scopuri speciale (ex. consum tehnologic); 

o în general, Romgaz încheie contractele de vânzare a gazelor naturale pe perioada anului gazier 

(octombrie – septembrie); astfel, cantitățile rămase disponibile pentru a fi vândute conform 

OUG nr. 27/2022 până la 31 septembrie 2022 au reprezentat aproximativ 30% din livrările 

perioadei; ulterior datei de 1 octombrie 2022, 90% din cantitatea livrată de Romgaz a fost 

vândută la prețul de 150 lei/MWh; 

o la nivelul întregului an 2022, livrările în baza OUG nr. 27/2022 au avut o pondere de 33,3% din 

livrările întregului an; pe perioada de aplicare a OUG nr. 27/2022, 53,5% din livrări au fost la 

preț reglementat; 

 Cheltuielile cu redevența petrolieră (inclusiv redevența pentru activitatea de înmagazinare) au crescut 

cu 923,04 milioane lei față de anul anterior, respectiv, cu 123,17%, în principal ca urmare a creșterii 

prețului de referință luat în calculul acestei taxe; cheltuiala cu redevența a scăzut semnificativ în 

trimestrul al patrulea al anului 2022, datorită livrării a peste 90% din cantitatea vândută la preț de 150 

lei/MWh (conform OUG nr. 27/2022, prețul de redevență pentru aceste cantități este cel de 150 lei/MWh, 

nu cel de referință ). Graficul de mai jos prezintă evoluția prețului de referință comunicat de Agenția 

Națională pentru Resurse Minerale (“ANRM”) pe perioada 2020-2023; 
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 Impozitul pe veniturile suplimentare din activitatea de vânzare a producției de gaze a crescut în 2022 

cu 3,65 miliarde lei (289,81%) comparativ cu anul 2021; impozitul a scăzut semnificativ în trimestrul al 

patrulea al anului 2022, datorită livrării a peste 90% din cantitatea vândută la preț de 150 lei/MWh 

(conform OUG nr. 27/2022, pentru aceste cantități nu se datorează impozit pe veniturile suplimentare); 

 În 2022 pentru producătorii de energie electrică a fost introdus un impozit pe veniturile suplimentare 

din vânzarea de energie electrică/o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică; valoarea aferentă 

acestor două taxe a fost de 403,80 milioane lei. Grupul se așteaptă ca nivelul acestei taxe să fie 

nesemnificativ în anul 2023 ca urmare a obligației de a vinde energia electrică la prețul de 450 lei/MWh; 

 Începând cu anul 2022 pentru producătorii de gaze naturale a fost introdusă o contribuție de 

solidaritate, ca urmare a implementării în legislația românească a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al 

Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor 

ridicate la energie; valoarea aferentă anului 2022 este estimată la 995,65 milioane lei; 

 Raportate la cifra de afaceri din vânzarea de gaze naturale din producția obținută de Grup și vânzarea 

de energie electrică, redevența petrolieră, impozitul pe veniturile suplimentare și contribuția la fondul 

de solidaritate se prezintă astfel: 

Indicator  2021 2022 p 

    

Cifra de afaceri vânzare producție gaze și energie electrică mil. lei 5.034 12.643 

Redevența petrolieră din activitatea de producție a gazelor 

naturale mil. lei 740  1.658  

Impozitul pe veniturile suplimentare din vânzarea de gaze 

naturale mil. lei 1.258 4.904  

Impozitul pe veniturile suplimentare din vânzarea de energie 

electrică/contribuția la Fondul de Tranziție Energetică mil. lei - 404 

Contribuția la fondul de solidaritate mil. lei - 996 

Pondere în cifra de afaceri % 39,69 62,98 

 

 Profit net preliminat pentru anul 2022: 2,54 miliarde lei (2021: profit net 1,92 miliarde lei), în creștere 

cu 32,87%; 

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

Romania Limited (în prezent Romgaz Black Sea 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 final de achiziție a fost de 5.118,99 milioane lei, achiziția 

fiind finanțată din fonduri proprii ale Romgaz și un împrumut bancar de 1.606,5 milioane lei (325 

milioane euro); 

 Marjele realizate ale profitului net consolidat (19,02%), EBIT consolidat (22,23%) și EBITDA (26,34%) 

sunt în scădere față de nivelurile înregistrate în anul 2021 (32,72%; 35,86% și, respectiv, 47,58%) în 

principal ca urmare a suprataxării segmentelor de activitate ale Grupului.  

 

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. 


