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Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE) 
 
Acest raport furnizează informații preliminare referitoare la indicatorii operaționali importanți ai 
Grupului Romgaz pentru trimestrul încheiat la 30 iunie 2019. Rezultatele financiare consolidate 
pentru Semestrul 1 2019 vor fi publicate în data de 14 august 2019. Informațiile din acest raport 
s-ar putea modifica și ar putea fi diferite de cifrele din raportul trimestrial. 
 
Rezultate operaționale 
 

T2 2018 T1 2019 
T2 

2019 

Δ T2 

(%) 
Indicatori principali S1 2018 S1 2019 

Δ S1 

(%) 

8,22 9,23 8,20 -0,2 
Producție totală hidrocarburi 
(mil. boe), din care: 

16,44 17,43 6,1 

8,20 9,19 8,16 -0,5 Gaz metan extras brut (mil. boe) 16,97 17,35 2,3 

1.276,2 1.430,0 1.270 -0,5 Gaz metan extras brut (mil.mc) 2.640,0 2.700,0 2,3 

0,0153 0,0408 0,0357 133,6 Producție condensat (mil boe) 0,0288 0,0766 165,6 

1.850,0 4.934,0 4.321 133,6 Producție condensat (tone) 3.485,0 9.255,0 165,6 

11,9 16,2 11,8 -0,8 
Gaz metan din producția 
internă livrat către terți (TWh) 

28,2 28,0 -0,7 

178,9 170,8 0,8 -99,5 
Producție energie electrică 
(GWh) 

466,2 171,6 -63,2 

20,3 884,9 39,9 96,5 
Servicii de extracție gaze din 

depozite facturate (mil.mc) 
1.118,6 924,8 -17,3 

733,9 222,5 1010,1 37,6 
Servicii de injecție gaze în 

depozite facturate (mil.mc) 
751,6 1232,6 64,0 

1 tonă = 8,276 boe                                1mld. mc = 6,428571 boe 

 
 

Director General, 
Constantin Adrian VOLINTIRU 

 
 



 

 
****************** 

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, și 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. 


