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ARPECHIM CREŞTE CAPACITATEA DE A PRODUCE CARBURANŢI CU UN 
CONŢINUT REDUS DE SULF 

 
• Noi investiţii de circa 42 milioane de euro pentru producerea carburanţilor cu 

conţinut redus de sulf 
• O nouă instalaţie   pentru a facilita obţinerea carburanţilor cu conţinut redus 

de sulf şi reducerea noxelor  
• Până în 2010, circa 1 miliard de euro sunt destinaţi modernizării rafinăriilor 

Petrom 
 

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, investeşte 
substanţial în modernizarea rafinăriilor proprii, pentru obţinerea de carburanţi de cea 
mai bună calitate. La Arpechim, o nouă instalaţie de Hidrotratare a Distilatului de Vid 
va fi pusă în funcţiune. Noua instalaţie, a cărei valoare se ridică la circa 42 milioane de 
euro, va permite obţinerea de produse cu un conţinut redus de sulf, în concordanţă cu 
standardele europene şi, mai mult, va reduce  semnificativ nivelul noxelor.„În Petrom, 
modernizarea rafinăriilor noastre se face într-un ritm rapid şi estimăm să investim 
circa 1 miliard de euro în acest scop, de acum până în 2010. Noua unitate de 
Hidrotratare a Distilatului de Vid din Arpechim este un rezultat vizibil al programului 
de investiţii”, a declarat Jeffrey Rinker, membru al Comitetului Executiv al Petrom, 
responsabil pentru activitatea de rafinare şi produse petrochimice.  

 
Instalaţia de Hidrotratare a Distilatului de Vid face parte din fluxul tehnologic de obţinere a 
combustibililor şi carburanţilor. Cu o capacitate de 1.200.000 de tone / an, noua instalaţie 
reduce conţinutul de sulf la maxim 500 ppm (părţi pe milion), facilitând astfel producerea de 
carburanţi (benzină, motorină, păcură)  cu un conţinut redus de sulf, în conformitate cu 
normele Uniunii Europene în domeniu.  
 
Instalaţia de Hidrotratare a Distilatului de Vid, a cărei punere în funcţiune va avea loc în 
primul trimestru al acestui an, va contribui, de asemenea, la creşterea producţiei, datorită 
faptului că randamentul în obţinerea benzinei va fi semnificativ îmbunătăţit. 
 
În plus, se vor reduce noxele în gazele de regenerare, conform Directivelor Uniunii 
Europene, în ceea ce priveşte prevenirea şi controlul poluării. Astfel, gazele de eşapament 
vor avea un conţinut redus de compuşi cu sulf. 
  
Noua instalaţie de Hidrotratare a Distilatului de Vid, din cadrul rafinăriei Arpechim, a fost 
proiectată  şi construită  de consorţiul  SK&EC -  LG Internaţional  Korea.  
 
„Pornirea acestei instalaţii este un real succes al diviziei de rafinare a Petrom. Angajaţii 
noştri din rafinării sunt profesionişti şi foarte bine pregătiţi, iar punerea în funcţiune a noii 
unităţi se datorează eforturilor acestora. De asemenea, suntem recunoscători consorţiului  
SK&EC -  LG Internaţional, care a proiectat şi construit cu succes unitatea într-un timp foarte 
scurt”, a adăugat Jeffrey Rinker. 
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Petrom, cel mai mare operator de rafinare din România 
Datorită celor două rafinării proprii, Petrobrazi şi Arpechim, Petrom are o capacitate anuală de 
rafinare de  8 milioane de tone.  
În afara unităţilor de prelucrare ţiţei, combinatele petrochimice produc o gamă largă de produse 
chimice şi petrochimice. Arpechim este singurul producător de produse petrochimice şi singurul 
furnizor de etilenă din România. 
În prezent, ambele rafinării produc carburanţi în conformitate cu normele europene de mediu şi 
calitate. 
Ambele rafinării 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


