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PETROM ESTE HOTĂRÂT SĂ ASIGURE APROVIZIONAREA CU GAZE NATURALE A 
ROMÂNILOR LA UN PREŢ REZONABIL 

 

 Petrom vinde gazul din producţia proprie numai în România 

 Preţurile gazelor naturale practicate de Petrom se situează sub nivelul 
preţurilor din import 

 Preţul intern reprezintă doar 30% din preţul final de pe piaţa captivă 

 

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud - Est, acordă o 
atenţie deosebită activităţii de gaze. Strategia de dezvoltare a acestui segment 
până în 2010 vizează realizarea unui volum al vânzărilor de gaze mai mare de  7 
miliarde de metri cubi în România şi deţinerea unei cote de piaţă de peste 35%. 
Petrom preconizează investiţii consistente şi o creştere a producţiei sale de gaze. În 
plus, Petrom va stabili o nouă strategie privind canalele de distribuţie, organizarea 
performantă a vânzărilor şi stabilirea de relaţii pe termen lung cu clienţii. 
 
 
Piaţa românească a gazelor naturale este împărţită în consumatori captivi şi 
consumatori eligibili. Consumatorii captivi reprezintă circa 25% din această piaţă, 
iar preţurile pentru acest segment sunt reglementate de către ANRGN.  Restul de 
75% din piaţă este reprezentată de consumatorii eligibili, pentru acest segment 
preţul formându-se liber, pe baza mecanismelor economiei de piaţă şi ca urmare a 
negocierii dintre producătorii şi furnizorii de gaze. 
În prezent, Petrom vinde producţia proprie de gaze numai pe piaţa românească şi 
primeşte un preţ care reprezintă circa 45% din gazul rusesc care este importat în 
România.  
Datorită faptului că România va adera la Uniunea Europeană, cel mai probabil în 
2007, recent Petrom şi-a modificat uşor preţurile, la un nivel care este mai mic 
decât jumătate din cel al preţurilor de import.  
 

  

Petrom s-a angajat să securizeze aprovizionarea cu gaze din România a 
consumatorilor captivi. Petrom a demonstrat deja că acest lucru reprezintă o 
prioritate maximă şi că a contractat o capacitate suficientă de stocare. Mai mult
compania este perfect conştientă de implicaţiile sociale ale oricărei creşteri a 
preţului la gaze în România şi, cu diverse ocazii, şi-a manifestat disponibilitatea 

, 

 



de a identifica măsuri pentru a proteja în mod special  consumatorii captivi pe o 
perioadă de tranziţie. 
 
Din preţul final pentru consumatorii captivi aprobat de către ANRGN, o pondere de 
30% se referă la preţul intern, în timp ce restul de 70% se referă la preţul de import, 
distribuţie şi taxe.  
 
Petrom este o companie responsabilă şi ia toate măsurile necesare pentru a 
asigura aprovizionarea cu gaze a românilor. Prin urmare, Petrom va investi 
semnificativ pentru a securiza producţia de gaze şi pentru a creşte eficienţa pe 
acest segment.  
 
 
Informatii generale 
 
Petrom SA  
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în 
sectoarele Explorare şi Producţie, Rafinare şi Produse Petrochimice, precum şi 
Comercializare. Petrom are rezerve de petrol şi gaze estimate la 1 miliard barili echivalent 
petrol, o capacitate anuală de rafinare de 8 milioane tone şi circa 550 staţii de distribuţie 
carburanţi în România.Compania deţine, de asemenea, o reţea internaţională de 82 de 
benzinării, localizate în Moldova şi Ungaria. Această reţea va fi extinsă cu 178 de staţii 
premium suplimentare în România, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, achiziţionate în 
ianuarie 2006. În anul 2005 cifra de afaceri a Petrom a fost de 2.970 milioane Euro, EBITDA 
(Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 766 milioane Euro. In 
urma majorarii capitalului social, OMV, grupul lider în industria de petrol şi gaze din Europa 
centrală deţine 51,011% din acţiunile Petrom. OMV activează în domeniile Rafinare şi 
Marketing, Explorare şi Producţie, Distribuţie gaze precum şi Produse Chimice în 27 de ţări 
pe cinci continente. Statul Român deţine 30,862% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea 
S.A. detine 9,887%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,026% iar 6,214% 
aparţin acţionarilor minoritari. 
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