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Declaraţie de presă  

 

Nu comentăm informaţiile şi nici calificativele apărute în presă referitoare la companii petroliere.  
Suntem o companie listată, cu un nivel ridicat de transparenţă, iar rezultatul activităţilor noastre, 
politica de preţuri precum şi alte informaţii relevante au fost comunicate exhaustiv. Toţi indicatorii 
noştri financiari sunt calculaţi pe baza standardelor internaţionale şi româneşti şi sunt auditate de 
către companii internaţionale de top. Suntem pregătiţi să răspundem în continuare oricăror solicitări 
de informaţii din partea autorităţilor. 
Prețurile practicate de Petrom au o evoluție dinamică bazată pe cotațiile internaționale la carburanți 
precum şi pe concurența pe piață. In plus, prețurile sunt influențate de politica fiscală și de cursul de 
schimb.  
Componenta de taxe în preţul carburanţilor reprezintă circa jumătate din preţul carburanţilor. 
Petrom reflectă cotațiile internaționale într-o manieră moderată. 

Prețurile practicate de Petrom continuă să fie printre cele mai mici din România iar prețul mediu aplicat 
de către operatorii din România este printre cele mai mici din Uniunea Europeană. 
Nu comentăm modul în care ANAF a interpretat informaţiile oferite de către companiile petroliere.  
Pe baza datelor noastre, date care au fost prezentate ANAF în cursul inspecţiei fiscale, preţul 
carburanţilor a evoluat astfel: 

 
Evoluţie preţ motorină* 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ianuarie 2010 Decembrie 2010

3,78 
RON/litru 

4,70 
RON/litru 

24% crestere 

Circa 24%

+8% -impact taxe (marirea TVA de la 19% la 
24% a avut cel mai mare impact) 
+16% - impact cotatii internationale la motorina 
si deprecierea RON vs. USD   
 

*Calculul a fost efectuat pe baza mediilor lunare ale pretului de referinta Petrom. 
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Evoluţie preţ benzină* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul general consolidat al statului, contribuţie care se 
ridică la circa  9 miliarde euro în ultimii 5 ani şi 9 luni. Numai la nivelul anului 2009, contribuţia 
Petrom a avut o pondere de 12% in bugetul de stat. Calculul acestor obligaţii şi plata lor se face cu 
respectarea prevederilor legale şi la timp.  
Petrom este cel mai mare investitor din sectorul energetic, iar investiţiile noastre s-au ridicat la peste 
6 miliarde de euro în ultimii 5 ani şi 9 luni.  
 
 
 

 
Grupul Petrom 
Grupul Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 
Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră din 
Europa de Sud-Est în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, pentru a cărui implementare au fost 
realizate investiţii de peste 5 miliarde de euro în ultimii cinci ani. 
Grupul exploatează în România şi Kazakhstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 854 milioane de barili 
echivalent petrol (în România 823 milioane barili echivalent petrol) şi are o capacitate nominală anuală de rafinare 

Ianuarie 2010 Decembrie 2010 

4,02 
RON/litru 

4,82 
RON/litru 

20% crestere 

+8% -impact taxe (marirea TVA de la 19% la 24% 
a avut cel mai mare impact) 
+12% - impact cotatii internationale la benzina 
si deprecierea RON vs. USD   

Circa 20%

*Calculul a fost efectuat pe baza mediilor lunare ale pretului de referinta Petrom. 
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de 8 milioane tone. 
Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, Grupul Petrom este prezent prin intermediul unei reţele de circa 800 
staţii, operată sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea din România se desfăşoară prin intermediul OMV 
Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de Petrom. OMV Petrom Marketing operează 546 staţii de 
distribuţie, dintre care 389 Petrom şi 157 OMV. Grupul deţine, de asemenea, o reţea internaţională de circa 250 
benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia. 
Pentru dezvoltarea sustenabilă a Grupului, strategia acestuia include diversificarea activităților, prin abordarea 
pieţei de electricitate. În acest context, Petrom construieşte o centrală electrică pe gaze de 860 MW la Brazi şi a 
achiziţionat proiectul pentru construcţia unui parc eolian de 45 MW. 
În anul 2009 cifra de afaceri a Grupului Petrom a fost de 3.795 milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de 
Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 969 milioane Euro. 
OMV, grupul energetic lider în Europa Centrală şi de Sud Est deţine 51,01% din acţiunile Petrom. OMV activează 
în 12 ţări în domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 16 ţări pe patru continente în domeniul de Explorare şi 
Producţie. Ministerul Economiei deţine 20,64% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea deţine 20,11%, Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,21% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori 
Bucureşti. 
 
 


