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Disclaimer 
Informaţiile din prezentul document reprezintă doar direcţiile strategice („Direcţii”) ale OMV Petrom SA („Petrom”) şi sub 

nicio formă Direcţiile nu pot fi considerate declaraţii /garanţii ale Petrom sau ale conducerii Petrom cu privire la viitoarele 

rezultate ale societăţii.  

Direcţiile nu vor fi interpretate în niciun fel drept o asumare de răspundere sau o aprobare a strategiei în ansamblul ei. Ele 

reprezintă viziunea subiectivă a conducerii Petrom cu privire la mediul de afaceri şi pot fi interpretate drept declaraţii 

anticipative supuse unor incertitudini şi unor riscuri precum şi unor modificări reglementare care le pot afecta.  

Aceste Direcţii se bazează pe planurile, estimările, proiecţiile şi aşteptările Petrom, precum şi pe anumite presupuneri care, 

deşi în acest moment sunt rezonabile, s-ar putea dovedi a fi eronate. În cazul în care presupunerile care stau la baza acestor 

Direcţii se vor dovedi a fi incorecte, Direcţiile descrise în prezentul document pot devia de la cele anticipate, presupuse, 

estimate sau aşteptate.  

Toate declaraţiile incluse în Direcţii, privind poziţia financiară a societatii, strategia sa de afaceri, planurile şi obiectivele de 

management pentru viitoarele operaţiuni, inclusiv planurile şi obiectivele de dezvoltare legate de produsele companiei 

reprezintă declaraţii anticipative. Aceste declaraţii anticipative presupun riscuri cunoscute şi necunoscute, incertitudini şi alţi 

factori care pot duce la modificări semnificative ale rezultatelor, performanţelor sau realizărilor efective ale societăţii faţă de 

rezultatele, performanţele sau realizările viitoare exprimate sau implicate de aceste declaraţii anticipative.  

De asemenea, Direcţiile vor fi influenţate de mediul în care societatea va opera în viitor şi se referă numai la momentul 

întocmirii prezentului document. Ca urmare a acestor riscuri, incertitudini şi presupuneri, nu trebuie – în mod special – să vă 

bazaţi pe aceste declaraţii anticipative ca pe o anticipare a rezultatelor efective sau în alt mod.  

Prezentul document nu constituie o recomandare, o ofertă sau o invitaţie şi nici o solicitare a vreunei oferte de cumpărare sau 

subscriere pentru valorile mobiliare; de asemenea, acest document şi toate informaţiile precizate în cadrul lui nu pot sta la 

baza niciunui contract, niciunei decizii de investire şi a niciunui angajament de vreun fel. Prezentul document nu include nicio 

analiză sau cercetare financiară şi nu poate fi interpretat ca fiind parte a vreunui document de ofertare.   

Prezentul document nu este adresat sau destinat distribuirii sau folosirii de către nicio altă persoană sau instituţie de origine, 

având reşedinţa sau sediul în vreo localitate, în vreun stat, în vreo ţară sau în cadrul altei jurisdicţii în care această distribuire, 

publicare, prezentare sau folosire pot încălca legea sau normele sau care ar implica o înregistrare sau o obţinere de licenţă în 

cadrul jurisdicţiei în cauză.  

Prezentul document nu pretinde că include toate informaţiile necesare cu privire la societate sau la acţiunile sale şi, în orice 

caz, orice persoană care primeşte prezentul document trebuie să realizeze o evaluare independentă. Nici Petrom, nici 

persoanele legate de aceasta, rudele acestor persoane sau alte persoane nu îşi asumă nicio răspundere de vreun fel pentru 

pierderi sau daune care pot deriva, în mod direct sau indirect, din folosirea prezentului document sau a conţinutului său. 
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333 267

407 511 662

2035 

1.915 

583 

492 

178 

2020 

1.869 

529 

562 

2008 

1.848 

469 

639 

1 Comisia Naţională de Prognoză 2010-2020; UE Tendinţe în Energie 2030 

2 Include energia nucleară şi sursele regenerabile  

56% 

EU27+Turcia 

(AIE WEO 

2011) 

Sursa: AIE Previziuni globale în energie 11/2011 “New Policy Scenario” 

20202 

10,4 

38,4 

12,7 

10,7 

7,0 

8,0 

2010 

34,2 

9,9 

6,0 

8,0 

60% 

România1 

(Comisia 

Naţională de 

Prognoză)  

Hidrocarburile continuă să fie sursa principală de 

energie a României, acoperind jumătate din cererea 

de energie primară  

Cererea de energie primară, mil tep pe an 

Gaze 

Ţiţei 

Cărbune 

Altele2  

Gaze 

Ţiţei 

Cărbune 

Altele2  

58% 
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Petrom a reinvestit profitul operaţional în producţia 

românească de ţiţei şi gaze, care înlocuieşte importuri 

Siguranţa aprovizionării prin stoparea declinului 

producţiei 

Mii barili echivalent petrol / zi 

EBITD Investiţii 

31,7 

93% 

29,6 

174174181189193200214

08 09 2011 10 07 06 2005 

= -15% 

Rată ridicată a profitului operaţional reinvestit 

2005 - 2011, mld RON 

1 Evaluat la nivelul actual al preţului ţiţeiului şi la nivelul preţului de import pentru gaze naturale 

 În medie, Petrom a 

investit peste 1 miliard 

EUR pe an 

 Aproape întreg profitul 

operaţional a fost 

reinvestit în România 

 Nivelul actual de 

producţie anuală 

înlocuieşte importuri 

de energie în valoare 

de ~ 4 mld EUR/an1 

 Stabilizarea nivelului de 

producţie 
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2011 

8,6 

10 

7,7 

9 

6,8 

8 

6,8 

7 

6,0 

6 

5,5 

5 

4,7 

2004 

3,7 

Petrom este un pilon de stabilitate – cel mai mare 

angajator privat şi contribuabil la bugetul de stat 

Contribuţii anuale la bugetul de stat 3 

2005 – 2011, mld RON / an 

14 

Total 

82 

Indirect 

59 

Direct 

23  

Petrom 

Automobile   

Dacia 1 

Cel mai mare angajator privat 

2011, mii de angajaţi 

1 Al doilea cel mai mare angajator privat (date 2010)  
2 Cota echivalentă din veniturile la bugetul de stat 2011 (neconsolidat)  
3 Include: impozit pe profit, redevenţe, contribuţiile sociale ale angajatorului, accize inclusiv taxe vamale, TVA, impozite aferente 

angajaţilor, alte impozite directe şi indirecte, dividende plătite statului 

 Petrom este cel mai 

mare angajator privat 

din România 

 Indirect, asigură de două 

ori mai multe locuri de 

muncă decât numărul 

propriu de angajaţi 

 Echivalentul a ~11% 

din veniturile anuale  

la bugetul de stat 

neconsolidat 2  

 Efecte  indirecte 

suplimentare 

semnificative la nivelul 

întregii economii 
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Petrom este compania-lider pe piaţa de ţiţei şi gaze din 

Sud-Estul Europei, având un grad ridicat de integrare 

R&M 

G&E 

E&P 
▪ 4,6 mil tep ţiţei şi condensat (4,1 mil tep în 

România, ~99% din producţia autohtonă) 

▪ 5,3 mld mc gaze (~50% din producţia României) 

▪ 812 mil bep rezerve dovedite 

▪ 5,1 mld mc vânzări gaze  

▪ Centrala electrică Brazi 1 (860 MW) – energie cu 

conţinut redus de CO2 

▪ Parcul eolian Dorobanţu (45 MW) 

▪ Rafinărie integrată cu segmentul E&P (capacitate 

de 4,5 mil tpa) 

▪ 4,1 mil t vânzări marketing 

▪ 793 staţii de alimentare 

Poziţia actuală, 2011 (valori Petrom Grup)  Activităţi  E&P, G&E şi 

R&M 

 Activităţi  E&P 

 Activităţi  R&M 

Centrala

Brazi 
Dorobanţu    

     Parc       

eolian 

1 Nepusă încă în exploatare 
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Perspective asupra pieţelor relevante pentru 

Petrom 

1 Include România, Bulgaria, Moldova, Serbia 

SURSE: AIE WEO (Noiembrie 2011), Enerdata Global Energy POLES Global energy forecasting model – Recovery scenario (2012) 

Cererea de ţiţei 

(Nivel global) 

Cererea de produse 

petroliere 

(Nivel regional1) 

Cererea de gaze şi 

electricitate 

(Nivel regional1) 

+16% (gaze naturale) 

+45% (electricitate) 

Creşterea pieţelor relevante 

2010 – 2030, modificare absolută 

+14% 

+9% 



8 Strategia Petrom 2021 Iunie 2012 

Portofoliul Petrom este bine poziţionat pentru a 

capta creşterea pieţelor 

19% 

11% 

70% 

Total imobilizări corporale şi necorporale 

2011, 100% = 26,7 mld RON  

R&M 

G&E 

E&P 

SURSA: AIE WEO 11/2010 scenariul New Policy/Golden Age of gas, CERA. Global Insights 

Creşterea pieţei 

2010 - 2030 

<10% 

<10% în contextul 

mediului curent 

pentru centrale 

electrice pe gaze 

15 - 20% cu riscuri 

ridicate 

Rentabilitate standard 

în industrie  
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Există oportunităţi pentru Petrom, dar şi provocări 

generate de incertitudinile de piaţă şi de reglementare 

E&P 

G&E 

R&M 

Provocări 

▪ Volatilitatea preţului ţiţeiului 

▪ Incertitudini legate de stabilitatea pe 

termen lung şi de competitivitatea 

regimului fiscal şi de reglementare 

▪ Preţ reglementat al gazelor naturale 

▪ Perimetre mature cu producţie în declin 

(risc tehnic / de zăcământ) 

▪ Standarde de mediu si siguranta (ex.cu 

privire la infrastructura veche) 

▪ Condiţii mai puţin favorabile pe piaţa de 

electricitate pentru centralele electrice pe 

gaze (ex. in legatura cu folosirea gazelor 

naturale din producţia proprie) 

▪ Reglementarea pe piaţa gazelor naturale 

şi de electricitate 

▪ Presiune pe marjele la carburanţi şi de 

rafinare 

▪ Supracapacitate de rafinare 

Oportunităţi 

▪ Potenţial pentru îmbunătăţirea 

ratelor de recuperare  

▪ Neptun/ Marea Neagră - ape de 

mare adâncime 

▪ Hidrocarburi din surse 

neconvenţionale 

▪ Absorbţia creşterii pieţei prin 

valorificarea gazelor naturale din 

producţia proprie 

▪ Infrastructura conexă pentru 

maximizarea valorii gazelor 

 

▪ Creşterea eficienţei  

▪ Potenţial de optimizare prin 

integrare 
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“Performanţă durabilă pentru creştere” 

Ne dorim să rămânem compania 

integrată de ţiţei şi gaze lider în regiune, 

cu performanţă durabilă, care să susţină 

creşterea potenţială a segmentului 

upstream în regiunea de vecinătate a 

Mării Negre 

Condiţii de piaţă 

solide 

 

Regim de 

reglementare 

competitiv 

Ipoteze principale 
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“Performanţă durabilă pentru creştere” 

Maximizarea valorii 

portofoliului şi 

poziţionarea pentru 

creştere 

E&P 

Îmbunătăţirea valorii 

gazelor naturale din 

producţia proprie 

G&E 

Optimizarea integrării 

ţiţeiului din producţia 

proprie 

R&M 

Ne dorim să rămânem 

compania integrată de 

ţiţei şi gaze lider în 

regiune, cu performanţă 

durabilă, care să susţină 

creşterea potenţială a 

segmentului upstream în 

regiunea de vecinătate a 

Mării Negre 
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Iniţiativele strategice Petrom în contextul unor condiţii 

de piaţă solide şi al unui regim de reglementare 

competitiv 

Poziţionarea pentru creştere 

pe termen lung 

2021+ 

C 

R&M ▪ Îmbunătăţirea valorii integrării 

segmentului R&M (ex. modelul 

de operare) 

▪ Optimizarea portofoliului R&M 

▪ Explorarea oportunităţilor de 

parteneriate 
▪ Modernizarea şi îmbunătăţirea 

eficienţei rafinăriei Petrobrazi 

▪ Modernizarea reţelei de 

depozite de carburanţi 

G&E ▪ Optimizarea valorificării 

activelor şi promovarea unor 

condiţii echitabile de piaţă 

▪ Explorarea oportunităţilor din 

surse regenerabile 

▪ Demararea exploatării 

comerciale a centralei de la  

Brazi  

▪ Îmbunătăţirea valorii gazelor din 

producţia proprie prin creşterea 

vânzărilor de gaze 

▪ Investiţii în infrastuctura 

aferentă Nabucco   

▪ Explorarea dezvoltării unui hub 

de gaze naturale, inclusiv din 

perspectiva unor noi descoperiri 

▪ Stabilizarea producţiei prin 

redezvoltarea zăcămintelor, 

lucrări de foraj, reparaţii 

capitale 

▪ Continuarea initiaţivelor de 

excelenţă operaţională 

▪ Optimizarea portfoliului E&P 

prin parteneriate 

▪ Creşterea factorului final de 

recuperare a ţiţeiului şi gazelor 

▪ Explorarea, evaluarea şi 

demarararea dezvoltării* 

perimetrului Neptun (zona de 

mare adâncime a Mării Negre) 

 Extinderea limitelor şi 

adâncimilor de explorare a 

hidrocarburilor 

E&P ▪ Explorarea altor oportunităţi din 

regiunea de vecinătate a Mării 

Negre 

▪ Explorarea oportunităţilor din 

surse neconvenţionale 

Resourcefulness. Crearea unei culturi bazate pe 

dezvoltarea durabilă, pentru utilizarea eficientă a 

resurselor naturale, standarde ridicate de siguranță şi 

mediu şi împărtăşirea valorii cu părţile implicate, în 

vederea unei creşteri comune pe termen lung 

Oameni. Dezvoltarea unei culturi organizaţionale 

bazate pe performanţă şi a unui fond de talente 

necesar pentru a susţine dezvoltarea companiei şi 

excelenţa operaţională 

Îmbunătăţirea valorii pe 

termen mediu 2016 
Susţinerea performanţei 

2014 

B 

A 

* Dezvoltarea daca se confirma viabilitatea comerciala 
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1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

Medie 

2012-14 

1,0 

Medie 

2009-11 

1,1 

36% 

64% 

Petrom ar continua să investească în medie  

0,8 – 1,2 mld EUR pe an, în condiţiile unui mediu 

favorabil investiţiilor 

Investiţii de capital anuale  

mld EUR / an 

Total active Petrom 2021 

Total imobilizări corporale şi necorporale 

Total 

Mid-/downstream 

Upstream 

100% 

80-85% 

~80% 

 
15-20% 

Mid-/Downstream 

Upstream 

~20% 

0,8-1,2 
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“Performanţă durabilă pentru creştere” 

Maximizarea 

valorii 

portofoliului şi 

poziţionarea 

pentru 

creştere 

E&P 

Îmbunătăţirea 

valorii gazelor 

naturale din 

producţia 

proprie 

G&E 

Optimizarea 

integrării 

ţiţeiului din 

producţia 

proprie 

R&M 

 Stabilizarea producţiei 

 Obţinerea excelenţei operaţionale şi optimizarea portofoliului E&P (parteneriate) 

 Creşterea factorului final de recuperare a ţiţeiului şi gazelor naturale 

 Explorarea, evaluarea şi demarararea dezvoltării* perimetrului Neptun (Marea Neagră) 

 Extinderea limitelor şi adâncimilor de explorare a hidrocarburilor 

 Explorarea unor alte oportunităţi din regiunea de vecinătate a Mării Negre 

 Explorarea oportunităţilor din surse neconvenţionale 

 

 Demararea exploatării comerciale a centralei de la  Brazi şi promovarea unor condiții echitabile 

de piață 

 Creşterea vânzărilor de gaze naturale şi explorarea dezvoltării unui hub de gaze naturale, 

inclusiv din perspectiva unor noi descoperiri  

 Explorarea oportunităţilor oferite de infrastructura aferentă Nabucco şi de sursele regenerabile 

de energie 

 Modernizarea şi îmbunătăţirea eficienţei rafinăriei Petrobrazi 

 Modernizarea reţelei de depozite de carburanţi 

 Optimizarea portofoliului R&M şi  explorarea oportunităţilor de parteneriate 

Catalizatorii unei 

implementări de 

succes a strategiei 

 Abilităţi de execuţie solide dovedite în procesul de transformare de succes a Petrom 

 Concentrarea pe îmbunătăţirea abilităţilor angajaţilor noştri pentru susţinerea creşterii 

 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazate pe performanţă 

 Dezvoltarea unei culturi bazate pe utilizarea eficientă a resurselor naturale şi standarde 

ridicate de siguranță şi mediu 

 Împărtăşirea valorii cu părţile implicate, în vederea creşterii comune pe termen lung 

* Dezvoltarea daca se confirma viabilitatea comerciala 


