
  

 

 

 
 

STRATEGIA PETROM RǍSPUNDE PROVOCǍRILOR PIEŢEI 
 
 

► Obiectivele strategice pentru 2010 reconfirmate, în noul context 
internaţional 

► Creştere semnificativă a investiţiilor, de până la 1,5 miliarde euro anual, 
până în 2010 

► Progrese notabile în procesul  de restructurare şi modernizare în perioada 
2005-2007 

 

Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din Europa de Sud Est, a reanalizat 
obiectivele strategice pentru 2010, în contextul celor mai recente provocări internaţionale 
cauzate de creşterile record ale preţului ţiţeiului şi impactul crizei financiare globale care 
generează presiune inflaţionistă, inclusiv creşterea preţurilor la alimente.  
Această analiză a reconfirmat viabilitatea obiectivelor pentru 2010, pe care compania le-a 
definit în 2005. Atingerea acestor obiective va contribui considerabil la asigurarea 
securităţii energetice a României şi va garanta accesul la produse petroliere de calitate al 
consumatorilor români. 
 
Mariana Gheorghe, CEO al Petrom: „Evoluţia companiei din ultimii trei ani a fost marcată 
de procesul amplu de modernizare şi restructurare pe care îl implementăm cu succes. Într-
un mediu volatil si nu întotdeauna prielnic, ne-am atins în avans o serie de obiective pe 
care le stabilisem pentru 2010, am consolidat poziţia companiei şi am adăugat valoare 
tuturor activităţilor noastre.  
 
Preţurile ridicate al ţiţeiului afectează nu numai pieţele internaţionale ci şi România şi 
implicit Petrom. Pentru o companie integrată, aşa cum este Petrom, aceste preţuri ridicate 
au atât efecte pozitive, cât şi efecte negative, având în vedere impactul asupra costurilor 
de operare şi investiţii. Suntem o companie responsabilă, ne vom concentra în continuare 
asupra eficienţei energetice şi operaţionale şi a dezvoltării sustenabile pe termen lung. În 
contextul regulilor pieţei libere europene, vom utiliza instrumentele de care un operator 
comercial dispune, în folosul pe termen lung al tuturor acţionarilor şi al economiei de 
piaţă româneşti.”    
 
Pe segmentul de Explorare şi Producţie, eforturile noastre se vor concentra în continuare 
asupra stabilizării producţiei din România la 210.000 bep/zi şi reducerii costului de 
producţie, la circa 15 USD/bep, în condiţiile unei inflaţii semnificative a costurilor din 
industrie şi a influenţei diferenţelor de schimb valutar. În 2007, producţia de ţiţei în 
România a fost stabilizată la 89.000 barili/zi. Succesul este datorat investiţiilor 
semnificative in sectorul de E&P, care s-au concretizat în tehnologii moderne şi 
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management performant. Estimările privind producţia internaţionala din regiunea caspică 
în 2010 au fost revizuite la circa 20.000 bep/zi, datorită reevaluării potenţialului de achiziţii 
rentabile din regiune. Obiectivul pentru rata de înlocuire a rezervelor rămâne neschimbat, 
de 70% până în 2010; compania a atins deja în 2007 o rată de înlocuire a rezervelor de 38%, 
de la circa 13% în 2006.  
 
În ceea ce priveşte activitatea de Rafinare, obiectivele strategice rămân: eficientizarea 
activităţii, extinderea capacităţii de rafinare a Petrobrazi la 6 milioane de tone anual (de la 
4,5 milioane de tone), îmbunătăţirea mixului de produse şi reducerea considerabilă a 
consumului propriu de ţiţei. Modernizarea activităţilor de rafinare se va finaliza în 2011, iar 
rezultatele acesteia sunt estimate să apară în 2012. Până în 2007, au fost îndeplinite deja 
câteva obiective importante: reducerea cu 70% a pierderilor prin faclă si creşterea la 4 ani a 
intervalului dintre două revizii generale. Carburanţii obţinuţi în cele două rafinării respectă 
toate standardele de calitate; începând cu anul trecut, compania amestecă motorină cu 
biodiesel, pentru a livra pieţei carburanţi în conformitate cu legislaţia din România.  
 
Restructurarea din cadrul diviziei de Marketing a fost în mare parte realizată. Obiectivele 
importante stabilite pentru 2010, cum ar fi vânzări anuale medii pe staţie, au fost depăşite. 
Dacă în 2005, obiectivul vizând vânzările anuale medii pe staţie a fost de 3 mil litri/an, în 
2007 acestea au atins 3,5 mil litri/an, iar noul obiectiv stabilit pentru 2010 se ridică la 3,9 mil 
litri/an. Toate benzinăriile funcţionează în prezent în sistemul Full Agency şi peste 100 de 
staţii premium PETROMV au fost construite în ultimii ani. 
 
Pentru segmentul de Gaze şi Energie, obiectivele rămân neschimbate şi au în vedere 
creşterea volumului vânzărilor la circa 7 miliarde mc/an până în 2010 şi dezvoltarea de 
capacităţi proprii de înmagazinare a gazelor. 
În prezent, Petrom furnizează aproximativ o treime din consumul de gaze al României, la un 
preţ care reprezintă circa jumătate din preţul gazelor de import.  
 
In plus, Petrom îşi propune să devină un jucător important pe piaţa energiei, atât prin 
valorificarea complementarităţii gazelor naturale şi a energiei electrice, cât şi prin 
abordarea de proiecte în domeniul energiilor alternative. În acest sens, cel mai important 
proiect in derulare este construcţia centralei electrice de la Brazi, cu o capacitate de 860 
MW, ce va intra in funcţiune in 2011. 
 
Pentru atingerea obiectivelor strategice pentru 2010, compania estimează investiţii anuale 
de 1,5 miliarde euro, mai mari faţă de cele prognozate în 2005, datorită achiziţiilor, noilor 
proiecte, inflaţiei costurilor din industrie şi stării echipamentelor şi bunurilor de care 
compania dispunea la momentul privatizării.   
 
Mariana Gheorghe, CEO al Petrom: „Experienţa câştigată de echipa de management în 
perioada de după privatizare şi rezultatele bune obţinute până în prezent ne întăresc 
convingerea că putem atinge obiectivele pentru 2010 stabilite in 2005, si pe care le-am 
revizuit marginal pentru a ne alinia la condiţiile industriei în care operăm.” 
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