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PETROM INTRODUCE MOTORINA TOP NORDIC  

 

• Petrom lanseazăăăă un nou sortiment de motorinăăăă destinat sezonului rece, Top 

Nordic Diesel 

• Cu Top Nordic Diesel motoarele funcţţţţioneazăăăă în condiţţţţii optime la temperaturi de 

pânăăăă la  -29ºC  

 
Petrom, cel mai mare producăăăător de ţţţţiţţţţei şi gaze din Europa de Sud - Est, a introdus pe piaţţţţa 
româneascăăăă de carburanţţţţi un nou sortiment de motorinăăăă destinat sezonului rece, Top Nordic 
Diesel. Cu o temperaturăăăă limităăăă de filtrabilitate de -29ºC, Top Nordic Diesel garanteazăăăă 
funcţţţţionarea motorului în cele mai bune condiţţţţii.  
„Top Nordic Diesel este un produs de o calitate superioarăăăă, special creat pentru utilizare în 
sezonul rece. Folosindu-l, clienţţţţii noştri vor constata căăăă motorul funcţţţţioneazăăăă făăăărăăăă probleme 
chiar şi la temperaturi foarte joase”, a declarat Tamas Mayer, membru al Comitetului Director al 
Petrom, responsabil cu activitatea de marketing. 
 
Datorită aditivilor speciali, Top Nordic Diesel îmbunătăţeşte funcţionarea şi performanţele motorului, 
reduce consumul de motorină, asigură o ardere mai eficientă şi mai silenţioasă şi reduce emisiile 
poluante. 
 
Top Nordic Diesel, cel mai nou sortiment de motorină de la Petrom, s-a lansat la mijlocul lunii 
decembrie şi va fi disponibil în peste 200 de benzinării, situate în toate judeţele ţării şi Bucureşti. 
 
Introducerea acestui nou sortiment de motorină constituie un obiectiv important în strategia de 
marketing a companiei, fiind al doilea produs de top lansat în decursul anului 2005. „Ne străduim să 
oferim clienţilor noştri nu numai cele mai bune produse, dar şi servicii la standarde internaţionale. 
Segmentul în care activăm este foarte dinamic, iar acest dinamism este reflectat de reţeaua de 
benzinării Petrom”, a adăugat Tamas Mayer. 
 
In anul 2005, compania a inaugurat un nou concept de staţie, Petrom V, care oferă facilităţi multiple şi 
inedite. Până în anul 2010 vor funcţiona circa 250 staţii Petrom V. Totodată, a fost introdus un sistem 
modern de administrare a benzinăriilor, prin intermediul unor parteneri desemnaţi, Full Agency, care va 
permite îmbunătăţirea serviciilor. Cu investiţii semnificative de 500 milioane de Euro până în 2010, 
Petrom  îşi va consolida poziţia de lider de piaţă şi va deţine o poziţie relevantă în ceea ce priveşte 
exportul de produse (ex. Turcia) şi furnizarea de produse pe noi pieţe (ex. Serbia, Bulgaria).  
 
Informatii generale 

Petrom SA  
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 
Producţie, Rafinare şi Produse Petrochimice, precum şi Comercializare. Petrom are rezerve de petrol şi gaze 
estimate la 1 miliard barili echivalent petrol, o capacitate de rafinare de 8 milioane tone şi circa 600 staţii de 
distribuţie carburanţi. În anul 2004 veniturile din vânzări ale Petrom au fost de 2.143 milioane Euro, EBITDA 
(Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 28 milioane Euro. Începând cu decembrie 
2004, OMV, grupul lider în industria de petrol şi gaze din Europa centrală deţine 51% din acţiunile Petrom. OMV 
activează în domeniile Rafinare şi Marketing, Explorare şi Producţie, Distribuţie gaze precum şi Produse Chimice 
în 27 de ţări pe cinci continente. Statul Român deţine 40,74% din acţiunile Petrom, Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,23% aparţin acţionarilor minoritari. 


