
  

 

 

 
 
 

Petrom si Federatia Operatorilor Romani de Transport au semnat o conventie de 
parteneriat pentru furnizarea de carburant 

 
 
 
 

► Parteneriat pe termen lung cu Federatia Operatorilor Romani de Transport 
 
► Avantaje oferite membrilor federatiei de colaborarea cu Petrom 
 
 
 
Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din Europa de Sud Est si FORT 
(Federatia Operatorilor Romani de Transport) au semnat o conventie de furnizare de 
carburanti membrilor federatiei pentru un volum livrat de peste 2.000.000 de litri pe luna. 
Beneficiul major al acestei conventii pentru cei peste 4000 de operatori de transport din 
componenta FORT consta in reducerea costului cu carburantul pe km realizat prin 
imbinarea avantajelor oferite de colaborarea cu Petrom. 
 
Conventia prevede termenii si conditiile in care membrii federatiei pot incheia in mod 
individual contracte de alimentare cu carburanti la acelasi tarif indiferent de consumul 
individual prin cumularea consumurilor la nivelul Federatiei. 
 
Beneficiile imediate vin din pretul final de achizitie al carburantului, toti membrii FORT 
beneficiind de acelasi discount aplicat la pret de pompa, indiferent de consumul individual, 
precum si din creditarea consumului de carburanti. Un alt avantaj important este controlul 
costurilor cu carburantul prin monitorizarea si administrarea in timp real a flotei, utilizand 
serviciul PetromCard Online. Utilizarea cardurilor Petrom ofera operatorilor de transport 
care fac parte din federatie accesul la cea mai extinsa retea de distributie din Romania si 
garantia alimentarii cu carburanti de calitate.  
 
Runtag Tivadar, Director Comercial Petrom: “Aceasta conventie semnata astazi cu FORT 
reprezinta debutul unui parteneriat pe care ni-l dorim pe termen lung si din care ambele 
parti sa beneficieze. Este o mare responsabilitate sa primim in portofoliul de clienti peste 
4000 de companii, avem capacitatea logistica si dispunem de resursele umane necesare 
pentru a oferi cele mai bune produse si servicii. Un avantaj major pentru Petrom va fi sa 
beneficieze de observatiile si propunerile venite in urma intalnirilor regulate cu 
reprezentantii FORT. Acestea ne vor ajuta sa avem relatii si mai apropiate cu industria 
transportatorilor”. 
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Augustin Hagiu, Presedinte FORT: “Petrom este cea mai mare companie de profil din 
Romania si i-am ales drept parteneri pentru ca membrii federatiei sa beneficieze de cele 
mai bune produse si servicii asociate necesare pentru dezvoltarea afacerilor lor. Avantajele 
sunt numeroase: scaderea si stabilizarea costurilor la nivelul companiilor de transport, 
scaderea factorilor de concurenta neloiala, incurajarea unificarii pietei in bresle de consum, 
cresterea increderii fata de patronate si fata de Petrom ca furnizor care contribuie la 
dezvoltarea unor afaceri sigure si profitabile. “ 
 
 
 
FORT este constituita in momentul de fata din 6 asociatii regionale si 18 asociatii - afiliate 
judetene (numarul este in crestere datorita celor in curs de constituire), avand in 
componenta un numar de peste 4 000 de societati de transport active in patronat. Federatia 
este reprezentativa la nivel de ramura transporturi si are reprezentanti in dialogul tripartit si 
reprezentanta la Bruxelles, precum si conexiuni cu peste 25 de organisme patronale din 
intreaga Europa. 
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