
                                 

CONSILIUL CONCURENŢEI ANALIZEAZĂ PRELUAREA DE CĂTRE OMV PETROM SA A 

CONTRACTELOR DE FURNIZARE DE COMBUSTIBIL DE AVIAŢIE ALE EUROSPEED  

Consilul Concurenţei analizează tranzacţia prin care OMV Petrom SA preia contractele de furnizare 

de combustibil de aviaţie încheiate de Eurospeed SRL cu anumite companii aeriene şi alte categorii 

de beneficiari, ce operează zboruri pe Aeroportul Internaţional Iaşi.  

OMV Petrom SA este o companie petrolieră care desfăşoară, în principal, activităţi de explorare şi 

producţie de hidrocarburi, vânzare de gaze naturale, rafinare ţiţei, vânzare de produse petroliere, 

precum şi producere şi vânzare de electricitate. Compania îşi desfăşoară activitatea fie direct, fie 

prin intermediul entităţilor sale afiliate, în România, în Kazahstan (doar explorare şi producţie 

hidrocarburi) şi în Bulgaria, Serbia şi Republica Moldova (doar vânzare de produse petroliere).   

Eurospeed SRL furnizează combustibil de aviație şi prestează serviciile logistice pentru alimentarea 

cu combustibil a companiilor aeriene și a altor categorii de beneficiari, ce operează zboruri pe 

Aeroportul Internațional Iași.  

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. (21/1996), această operaţiune este o 

concentrare economică ce depăşeşte pragurile valorice prevăzute de lege, fiind supusă controlului 

Consiliului Concurenţei. Ca urmare, Autoritatea de concurenţă va evalua concentrarea economică în 

scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele 

prevăzute de lege.  

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea de observaţii şi puncte de vedere de la companiile 

terţe, referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza afectează sau 

poate afecta concurenţa pe piaţă.  

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la nr. 

021.405.45.08, prin e-mail la adresa industrie@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la următoarea 

adresă: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod 

poştal 013701, Oficiul Poştal nr. 25, în termen de 10 de zile de la data prezentului comunicat. 
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