
Noutati Investitori Petrom 
 

Bucureşti 
11 aprilie 2007 

 
PETROM A SEMNAT CU PRIO BIOCOMBUSTIBIL UN CONTRACT PENTRU 

LIVRAREA DE BIODIESEL 
 

► Petrom va livra motorină cu un conţinut de 2% biodiesel, începând cu luna 
iulie 
► Investiţii de peste 8 milioane de euro în rafinăriile Petrom pentru 
amestecarea motorinei cu biodiesel 

 

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a semnat un 
contract pentru furnizarea de biodiesel cu Prio Biocombustibil, o companie a grupului 
portughez Martifer. Astfel, în 2007, Prio Biocombustibil va livra către Petrom o 
cantitate totală de circa 20.000 de tone, urmând ca în 2008 cantitatea livrată să crească 
până la 50.000 de tone. Biodieselul va fi amestecat cu motorină în cele două rafinării 
ale Petrom şi va fi livrat pe piaţa din România începând cu luna iulie a acestui an. 

Jeffrey Rinker, membru al Comitetului Executiv al Petrom, responsabil cu activitatea 
de rafinare: „Peste 8 milioane de euro sunt destinaţi investiţiilor în Arpechim şi 
Petrobrazi, astfel încât să putem prelua biodieselul în amestec. Vrem să asigurăm 
clienţilor noştri carburanţi  mai puţin poluanţi, la fel de performanţi, care întrunesc 
toate normele de calitate şi mediu ale Uniunii Europene”  

Prio Biocombustibil este primul producător autohton de biodiesel şi beneficiază de 
experienţa grupului Martifer care operează o unitate de producere a biodieselului în 
Portugalia. Prio Biocombustibil va inaugura unitatea de producere a biodieselului la 
Lehliu Gară, în prima jumătate a acestui an. 

Carlos Martins, directorul general executiv al Martifer Group, a declarat:" Parteneriatul cu 
Petrom demonstrează angajamentul nostru ferm în ceea ce priveşte dezvoltarea pieţei de 
biodiesel din România şi contribuie la atingerea obiectivelor economice ale ţării. Cu o 
capacitate industrială de 100.000 de tone ce va fi atinsă înainte de sfârşitul primului 
semestru al acestui an, Martifer va fi primul producător de biodiesel din România. În 
următorii ani, grupul intenţionează să îşi dezvolte semnificativ activităţile în România în 
domeniul agriculturii (rapiţă şi floarea soarelui), să investească într-o nouă unitate de 
extragere a uleiului şi să dubleze capacitatea de producţie de biodiesel." 
Avantajele folosirii biocarburanţilor sunt majore, aceştia contribuind la reducerea gazelor 
cu efect de seră. Biodieselul este un produs biodegradabil, non toxic şi care nu conţine sulf. 
„Producţia de biocarburanţi va spori siguranţa alimentării cu combustibili, România având 
un potenţial agricol deosebit; totodată, trebuie să avem în vedere faptul că se deschid astfel 
noi oportunităţi pentru dezvoltarea locală”, a adăugat Jeffrey Rinker.  
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