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OMV Petrom intră pe piața de comercializare a gazelor 
naturale lichefiate  

 
 

► GNL (gazul natural lichefiat) oferă o alternativă de mobilitate mai curată, cu până la 

15% emisii de CO2 mai scăzute, 50% mai puține emisii de oxid de azot și 50% 

reducere a zgomotului în comparație cu camioanele diesel1 

 

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a obținut 

licența pentru comercializarea de gaze naturale lichefiate, diversificându-și astfel 

activitățile pe piața de comercializare a gazelor și a produselor conexe.   

Franck Neel, membru al directoratului OMV Petrom responsabil pentru activitatea 

Downstream Gas: „Intrarea OMV Petrom pe această piață este o evoluție firească. 

Credem că gazele naturale au un rol esențial în tranziția energetică a României, mai ales 

în condițiile în care putem accesa aceste resurse. Gazele naturale au multiple aplicații 

în producția de electricitate, în transport și în industrie, putând contribui, în același 

timp, atât la reducerea emisiilor, cât și la consolidarea securității energetice. Iar gazele 

naturale lichefiate reprezintă o soluție mai curată pentru mobilitate”.  

Gazele naturale, prin lichefiere, pot fi stocate și transportate în siguranță pe distanțe foarte 

lungi, cu un grad crescut de eficiență economică și energetică. Gazele naturale lichefiate pot 

fi folosite în sectorul mobilității, oferind o alternativă la combustibilii convenționali, cu până la 

15% emisii de CO2 mai scăzute, 50% mai puține emisii de oxid de azot și 50% reducere a 

zgomotului în comparație cu camioanele diesel.   

De asemenea, gazele naturale lichefiate sunt o soluție pentru alimentarea zonelor care nu 

sunt conectate la rețelele de gaze naturale. În ceea ce privește aplicațiile industriale, gazele 

naturale lichefiate pot fi utilizate ca sursă energetică, oferind un plus de eficiență și 

operabilitate.  

 

Despre OMV Petrom  

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și 

gaze la nivel de grup de 53 milioane bep în 2020. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual 

 
1 Surse: Thinkstep, EMPA, Volkswagen, Equilibre 
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și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu 

amănuntul, Grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a 790 benzinării, la sfârșitul lui 

martie 2021, sub două branduri, OMV și Petrom.  

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51% din acțiunile 

OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,6% din acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea 

deține 7%, iar 21,4% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori Londra.  

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuții de aproximativ 32 miliarde de euro 

reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2020.  

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 

2007-2020, compania a alocat aproximativ 72 milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România, 

concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.  

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-

related Financial Disclosures (TCFD, Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la 

schimbările climatice) privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice. 

 

 

Contact: 

OMV Petrom Relaţia cu Investitorii 
Tel: +40 372 161930, Fax: +40 372 868518 

e-mail: investor.relations.petrom@petrom.com 
     

mailto:investor.relations.petrom@petrom.com

