
   

 
 

100 DE BENZINǍRII PETROMV ÎN ROMÂNIA 
 
 

► Petrom a construit 100 de benzinării sub conceptul PETROMV, în mai 
puţin de trei ani 

► Reţeaua de benzinării PETROMV acoperă întreg teritoriul României 
► Noi facilităţi pentru clienţii PETROMV 

 
 

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud - Est, a 
construit 100 de staţii PETROMV în România. Conceptul a fost introdus în 2005, 
când prima staţie de acest tip s-a deschis în Bucureşti, pe Bd. Iuliu Maniu.  
Tamas Mayer, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activitatea de 
marketing: „ Conceptul de PETROMV a apărut din dorinţa de a oferi clienţilor din 
România un brand premium. Conceptul de staţie PETROMV a însemnat alinierea 
la standardele de calitate OMV şi a adus clienţilor produse şi servicii la nivel 
internaţional”  
 
În staţiile PETROMV există magazine VIVA, restaurante şi spaţii de recreere, cum 
este locul de joacă pentru copii, iar clienţilor le sunt oferite servicii complete 
precum alimentarea maşinilor, verificarea presiunii roţilor şi spălarea parbrizelor. 
Noul concept a introdus modificări majore în reţeaua din România în ce priveşte 
serviciile complementare şi facilităţi şi a stabilit noi standarde de calitate, 
siguranţă, încredere şi confort.  

Pentru deschiderea a 250 de benzinării PETROMV până în 2010, Petrom şi-a 
asumat un program de investiţii consistent pentru segmentul de marketing şi 
intenţionează să crească eficienţa operaţiunilor şi a personalului pentru a oferi 
servicii de calitate într-un mediu modern. Până în 2010, Petrom va investi 
aproximativ 500 de milioane de euro în activităţile de marketing. 
 
„Segmentul de retail este unul extrem de dinamic, iar tendinţa este de a diversifica 
cât mai mult serviciile oferite în benzinării. În acest context, vom continua să 
investim în produse şi servicii de calitate şi pe viitor. Clienţii noştri vor beneficia de 
facilităţi care le vor permite să îşi plătească facturile la utilităţi în staţiile PETROMV, 
vor putea face transferuri de bani sau chiar să joace la loterie”, a adăugat  Mayer.  
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