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PETROM LANSEAZǍ O NOUǍ GAMǍ DE CARBURANŢI 

 
• Cei mai noi carburanţi de la Petrom îmbunătăţesc performanţele autovehiculelor  
• Protecţie a mediului prin conţinutul redus de sulf 
• Datorită investiţiilor din segmentul de rafinare, noii carburanţi sunt produşi integral 

în rafinăriile Petrom 
 
Petrom, cel mai mare producăăăător de ţţţţiţţţţei şi gaze din Sud Estul Europei, a lansat o 
nouă gamă de carburanţi, de o calitate superioară. Noul portofoliu include Euro Diesel 
4, Top Euro Diesel 4, Premium fără plumb 95, Eco Premium, precum şi Top Premium 
99+ şi Top Nordic Diesel, care au fost deja lansate. Utilizarea acestora îmbunătăţeşte 
performanţele maşinii, conferind putere maximă, protecţie sporită a motorului şi 
consum redus de carburanţi.”Acestea sunt cele mai bune produse care au existat 
vreodată în reţeaua Petrom; prin lansarea lor, atingem un obiectiv important din 
strategia de marketing, care vizează îmbunătăţirea continuă a serviciilor şi 
produselor”, a declarat dl. Tamas Mayer, Membru al Comitetului Executiv, responsabil 
pentru activitatea de Marketing. 
În plus, datorită conţinutului redus de sulf, noii carburanţi sunt mai puţin poluanţi. 
Aceştia sunt obţinuţi integral în rafinăriile Petrom, Arpechim şi Petrobrazi. 
 
Noua gamă continuă linia începută cu Top Premium 99+, lansat în mai 2005, şi Top Nordic 
Diesel, introdus în ianuarie 2006. Euro Diesel 4, Top Euro Diesel 4, Top Premium 99+, 
Premium fără Plumb 95 şi Eco Premium 95 înlocuiesc gama existentă până de curând în 
benzinării. Noii carburanţi au un conţinut de sulf, de maximum 50 ppm, şi corespund 
normelor Euro 4. 
Top Euro Diesel 4 şi Euro Diesel 4 sunt destinate vehiculelor cu motor diesel din generaţia 
Euro 4, dar pot fi utilizate şi pentru cele din generaţiile Euro 1 – Euro 3. Conţinutul de sulf al 
acestor produse a fost redus de la 350 ppm la 50 ppm. 
În cazul benzinelor Top Premium 99+ şi Premium Fără Plumb 95, pentru motoare Euro 1 – 
Euro 4, conţinutul de sulf a fost redus de la 150 ppm la 50 ppm.   
Eco Premium 95 este o benzină destinată vehiculelor de producţie mai veche, fără 
catalizator, care conţine un aditiv special care înlocuieşte plumbul.  
 
„Cred că este remarcabil faptul că putem obţine toate aceste produse, care îndeplinesc 
standardele de calitate ale Uniunii Europene pentru 2007, în propriile noastre rafinării. Noii 
carburanţi sunt rezultatul retehnologizărilor şi modernizărilor din Petrobrazi şi Arpechim, 
pentru care, până în 2010 se vor investi circa 1 miliard de euro”, a declarat dl. Jeffrey Rinker, 
Membru al Comitetului Executiv, responsabil pentru Rafinare şi Produse petrochimice. 
 
 
Calitate sporită prin cea mai extinsă reţea de benzinării din România 
Petrom asigură clienţilor săi carburanţi de calitate la preţuri accesibile, în cele mai bune condiţii. Ca 
parte a strategiei de dezvoltare, Petrom a introdus în cursul anului trecut un nou concept de 
benzinărie, Petrom V, care impune noi standarde în domeniu. Circa 250 de staţii Petrom V vor fi 
operabile până în 2010.  
La începutul anului compania a achiziţionat staţiile OMV din România, Bulgaria, Serbia şi 
Muntenegru, iar recent a fost încheiată o tranzacţie cu MOL pentru preluarea a 30 de noi staţii în 
România.  



 

 

Informaţii suplimentare: 
Gabriel Nastase 
Tel: +40 (21) 4060040, Fax: +40 (21) 4060420,  
e-mail: gabriel.nastase@petrom.com 

Carburanţii disponibili în reţeaua Petrom sunt obţinuţi în rafinăriile proprii. În prezent, ambele rafinării 
produc carburanţi în conformitate cu normele europene de mediu şi calitate.În cursul anului 2005, 
Petrobrazi şi Arpechim au obţinut în 2005 autorizaţia integrată de mediu, în concordanţă cu legislaţia 
românească pentru industrie.  
Cele mai importante obiective ale Petrom în segmentul de rafinare vizează creşterea nivelului de 
performanţă al rafinăriilor, prin ample procese de modernizare.  
Până în 2010, rata de utilizare a rafinăriilor (în prezent de circa 80%) va creşte la 95%, datorită 
utilizării optime a instalaţiilor. 
Emisiile de la rafinării sunt permanent monitorizate, iar investiţiile constante vor permite reducerea 
acestora.  
 
 
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 anuală de rafinare 
de 8 milioane tone şi circa 550 staţii de distribuţie carburanţi în România.Compania deţine, de 
asemenea, o reţea internaţională de 82 de benzinării, localizate în Moldova şi Ungaria. Această reţea 
va fi extinsă cu 178 de staţii premium suplimentare în România, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, 
achiziţionate în ianuarie 2006. În anul 2005 cifra de afaceri a Petrom a fost de 2.970 milioane Euro, 
EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 766 milioane Euro. In 
urma majorarii capitalului social, OMV, grupul lider în industria de petrol şi gaze din Europa centrală 
deţine 51,011% 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 30,862% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea S.A. detine 9,887%, Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,026% iar 6,214% aparţin acţionarilor minoritari. 
 


