Prezentarea companiei

Gaze și Energie
Petrom este un jucător puternic pe piaţa românească a gazelor, acoperind toate segmentele acestei pieţe.
În vederea sporirii valorii gazelor naturale, conducerea companiei a hotărât extinderea pe viitor a lanţului
valoric prin dezvoltarea propriei activităţi de energie electrică. Divizia de Gaze și Energie include și
produsele chimice - combinatul Doljchim este o unitate reprezentativă a industriei chimice din România,
cu o pondere importantă în producţia de îngrășăminte și metanol, atât pentru piaţa internă, cât și pentru
export.

Realizări în 2008
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Consolidarea poziţiei pe piaţa gazelor naturale din
România, în condiţiile unui mediu dificil de activitate
Implementarea cu succes în cadrul Petrom Distribuţie
Gaze srl a modelului optimizat de afaceri pentru
activitatea de distribuţie de gaze
Demararea construcţiei centralei electrice de 860
MW
Noi pași întreprinși cu scopul intrării în domeniul
energiei verzi (biogaz)

Direcţiile noastre strategice
u

u
u

u

u

Consolidarea poziţiei Petrom în activitatea de gaze,
pentru a deveni lider pe piaţa din România și o
companie importantă în Sud-Estul Europei
Dezvoltarea activităţii de depozitare a gazelor
Intrarea pe piaţa producerii de energie electrică, prin
construirea unei centrale de cogenerare de 860 MW
Înfiinţarea unei organizaţii puternice de comercializare
și vânzări în activitatea de energie
Demararea activităţilor de producere a energiei din
surse regenerabile

Puncte forte
Obiective pentru 2010
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Unul din liderii pieţei de gaze în România
Grad înalt de flexibilitate și competenţă, având
avantajul unei companii integrate vertical
Acoperă nevoile tuturor segmentelor de piaţă din
România
Cea mai bună poziţionare pentru a extinde în
continuare lanţul valoric al gazelor, prin intrarea pe
piaţa energiei electrice
Angajaţi calificaţi și competenţi, care asigură un
grad înalt de orientare către client și de creativitate,
în vederea dezvoltării și extinderii domeniilor de
activitate
Integrarea profesionistă a proceselor IT și
operaţionale
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Atingerea unui volum de comercializare a gazelor de
peste 7 mld mc în România, cu o cotă de piaţă internă
de cel puţin 35%
Stabilirea unei activităţi bine dimensionate pe piaţa
gazelor din ţările învecinate
Pregătirea intrării pe piaţa energiei în 2011, prin
construcţia centralei electrice de la Brazi și proiectele
din domeniul energiilor din surse regenerabile
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