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OMV Petrom și Transgaz semnează un contract de 
transport pentru preluarea de gaze naturale din Marea 
Neagră în Sistemul Național de Transport  
  

► Contractul se va derula pe o perioadă de 17 ani și vizează rezervarea de capacitate 
și prestarea serviciilor de transport gaze naturale  

► Valoarea contractului este de 1,4 miliarde lei (aprox. 276 milioane euro), pe baza 
tarifelor de transport aplicabile la data curentă 

 

OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei, anunță 
semnarea contractului pentru preluarea de gaze naturale din Marea Neagră în Sistemul Național 
de Transport, prin punctul de intrare/ieșire în/din SNT Tuzla.  

Contractul a fost încheiat pentru perioada septembrie 2026 – septembrie 2042. Pe baza tarifelor de 
transport aplicabile la data curentă, valoarea contractului este estimată la 276 milioane euro. Semnarea 
contractului a avut loc după finalizarea cu succes a procesului de rezervare de capacitate incrementală 
pentru punctul de intrare/ieșire în/din SNT Tuzla.    

Christina Verchere, CEO OMV Petrom: „Astăzi am făcut un pas important împreună cu partenerii 
noștri. Credem că Marea Neagră are un potențial semnificativ pentru producția de gaze naturale, 
iar Neptun Deep este un proiect strategic pentru OMV Petrom și pentru România. Este în centrul 
Strategiei noastre 2030 și va avea un rol esențial pentru securitatea energetică a României. 
Plănuim decizia finală de investiție pentru jumătatea anului 2023, producția urmând să înceapă 
în anul 2027.” 

OMV Petrom a devenit operatorul perimetrului Neptun Deep în august 2022. La finalul anului 2022, 
compania a depus declarația de descoperire comercială pentru zacamant. În prezent, compania 
progresează cu procedura de licitație, autorizare și alte subiecte tehnice.  

 

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 aproximativ 43 milioane bep în 2022. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane 

tone anual 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 în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 

benzinării, sub două branduri, OMV și Petrom.  

OMV Petrom este o companie în care acționarii români dețin peste 42% din acțiuni (din care statul român, prin 

Ministerul Energiei, deține 20,7%, iar 21,7% sunt deținute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă 

aproape 500.000 de investitori individuali și alte entități românești). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai 

mari companii industriale listate din Austria, deține 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 6,4% sunt 



 
 

 

deținute de alți investitori străini. Din totalul acțiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacționează liber la Bursa de 

Valori București și la Bursa de Valori din Londra. 

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 39 miliarde de euro reprezentând taxe, 

impozite și dividende plătite în perioada 2005 - 2022. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 17 

miliarde de euro. În anul 2022 impozitele plătite de OMV Petrom au asigurat 7% din veniturile fiscale ale 

României. 

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

2007 - 2022, compania a alocat circa 120 milioane de 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. OMV Petrom raportează 

anual progresul realizat în ceea ce privește implementarea acestor recomandări. 
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OMV Petrom Relaţia cu Investitorii 
Tel: +40 372 161930, Fax: +40 372 868518 
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