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COMUNICAT 
 
Segmentul de rafinare 

• trend descrescător al consumurilor energetice; 
• continuarea proiectelor de eficienŃă energetică; 
• începerea producŃiei de aditivi pentru benzină Alto 101 şi motorina Alto 55; 
• creşterea capacităŃii de export terminalului de produse finite din Portul Midia;  
• producŃia de noi tipuri de benzine prin utilizarea de biocomponenŃi. 

 
Sectorul de petrochimie 

• rezultat operaŃional (EBITDA) pozitiv în trimestrul II; 
• reducerea stocurilor de polimeri, în condiŃiile unui grad ridicat de utilizare al 

instalaŃiilor; 
• lansarea a două noi sorturi de polietilene de înaltă densitate (HDPE). 

 
Sectorul de distributie 

• dezvoltarea reŃelei de distribuŃie a carburanŃilor la 685 de unităŃi, 250 de staŃii 
de distribuŃie GPL-ul auto şi peste 6.000 de puncte de vânzare butelii; 

• investiŃii de peste 10 milioane USD pentru construirea a cinci noi benzinării şi 
nouă staŃii mobile Rompetrol Expres. 

 
Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului Rompetrol, a continuat şi în trimestrul II al 
anului dezvoltarea activităŃilor de profil şi eficientizarea proceselor tehnologice. Rezultatele 
financiare înregistrate de companie, în perioada ianuarie – iunie, au fost puternic influenŃate atât 
de criza financiară globală şi de volatilitatea cotaŃiilor pentru tiŃei şi carburanŃi, cât şi de o serie 
de factori macroeconomici interni, precum deprecierea monedei naŃionale. 
 
Compania a înregistrat în perioada aprilie – iunie o cifră de afaceri consolidată de 773,4 milioane 
USD, în creştere cu 18% faŃă de nivelul consemnat în trimestrul I din 2009 dar în scădere cu 
44% faŃă de cel obŃinut în perioada similară din 2008. În acelaşi timp, rezultatul operaŃional 
(EBITDA) s-a ridicat la 17,6 milioane USD, faŃă de un rezultat negativ de 14,3 milioane USD în 
primul trimestru al anului, dar în scădere cu 75% faŃă de cel aferent trimestrul II din 2008. 
 
Printre factorii externi care au influenŃat în trimestrul II rezultatele financiare obŃinute de 
Rompetrol Rafinare, independenŃi de activitatea sa, se numără şi scăderea cotaŃiilor 
internaŃionale cu 51% pentru ŃiŃei şi cu aproximativ 50% pentru carburanŃi faŃă de perioadă 
similară din 2008, diminuarea cu 72% a marjei de rafinare, majorarea diferenŃelor de  curs 
valutar pe fondul deprecierii monedei naŃionale (32% pentru RON/USD şi 15% pentru 
RON/EURO), precum şi influenŃele crizei financiare internaŃionale. 
 
Segmentul de rafinare, rafinăria Petromidia şi punctul său de lucru Vega Ploieşti, au înregistrat 
în trimestrul II o cifră de afaceri de 647 milioane USD şi un rezultat operaŃional (EBITDA) de 5 
milioane USD, pe fondul unei cantităŃi procesate de aproximativ 1,08 milioane tone de materie 
primă. Pentru acest an, rafinăria Petromidia şi-a propus procesarea unei cantităŃi de materie 
primă de aproximativ 4,4 milioane tone, din care circa 4,25 milioane tone ŃiŃei.  
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Vânzările totale de carburanŃi ale segmentului de rafinare în prima jumătate a anului s-au ridicat 
la 1,49 milioane tone, compania majorându-şi cu 12% vânzările de carburanŃi pe plan extern şi 
scăzând cu 3% cantităŃile livrate pe piaŃa internă. 
 
În primul semestru al anului, efortul investiŃional făcut de Rompetrol Rafinare pentru 
eficientizarea operaŃională a rafinăriilor Petromidia şi Vega şi pentru continuarea proiectelor 
majore din „Pachetul 2010” s-a ridicat la aproximativ 34 milioane USD. Acesta a vizat şi 
implementarea de noi tehnologii care să permită companiei creşterea capabilităŃii de prelucrare 
a  ŃiŃeiurilor sulfuroase şi obŃinerea de produse finite în acord cu standardele europene de 
calitate.  
 
Segmentul de distribuŃie, format din companiile Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol 
Logisitics şi Rompetrol Gas, a consemnat în perioada aprilie – iunie o diminuare cu 30% a cifrei 
de afaceri până la un nivel de aproximativ 475 milioane USD, în timp ce rezultatul operaŃional 
(EBITDA) a scăzut cu doar 1% până la un nivel de 10,5 milioane USD. La finele iunie, reŃeaua de 
distribuŃie a carburanŃilor Rompetrol în Romania se ridică la 685 de staŃii (125 staŃii proprii, 169 
staŃii Partener Rompetrol, 164 staŃii Rompetrol Expres şi 227 de staŃii interne), la acestea 
adăugându-se şi 250 de staŃii de distributie GPL-ul auto şi peste 6.000 de puncte de vânzare 
butelii. 
 
Pe fondul lansării în primul trimestrul al anului a gamei de carburanŃi premium Alto (benzina 
Alto101 şi motorina Alto55) şi a primului program de garantare a calităŃii carburanŃilor - 
QProTek-t, vânzarile totale de carburanŃi prin segmentul de distribuŃie (retail, en-gros şi reŃeaua 
Partner) în perioada aprilie - iunie au fost de 360.000 de tone, în creştere cu peste 8,5% faŃă de 
trimestrul I al anului şi cu 9,4% faŃă de trimestrul II din 2008.  
 
În prima jumătate a anului, Rompetrol Downstream a deschis cinci noi benzinării şi nouă staŃii 
mobile Rompetrol Expres, valoarea totală a investiŃiilor ridicându-se la peste 10 milioane USD. 
Pentru a fi mai aproape de clienŃii săi, dar şi pentru a veni în întâmpinarea nevoilor acestora, 
compania intenŃionează în 2009 extinderea şi consolidarea reŃelei de benzinării, în acest sens 
intenŃionând deschiderea până la finele anului a altor 70 de staŃii, dintre care 5 staŃii proprii, 40 
de Rompetrol Expres şi 25 de baze interne, dedicate marilor consumatori de carburanŃi. 
 
Pe fondul contractării pieŃelor de profil şi a scăderii cotaŃiilor internaŃionale pentru produsele 
petrochimice, Rompetrol Petrochemicals a consemnat în trimestrul II o scădere cu 42% a cifrei 
de afaceri, de la 107,6 milioane USD în perioada similară din 2008 la 62,4 milioane USD. În 
acelaşi timp, rezultatul operaŃional (EBITDA) s-a ridicat la 3,5 milioane USD, faŃă de un rezultat 
negativ de 19,1 milioane USD în trimestrul I al anului şi de 7,4 milioane USD în trimestrul II din 
2008. Rezultatele au fost susŃinute de o creştere cu 3% a cantităŃilor de polimeri comercializaŃi, 
diversificarea gamei de produse oferite prin lansarea a două noi sorturi de polietilene de înaltă 
densitate (HDPE), precum şi de măsurile adoptate la finele anului trecut pentru reechilibrarea 
producŃiei în acord cu cererea de polimeri şi evitarea majorarii stocurilor de produse. 
 
Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al Romaniei, 
plătind 400,6 milioane USD în primul semestru al anului 2009.  
 
 
* SituaŃiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. şi cele 
ale subsidiarelor Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L. şi 
Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) 
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** Rezultatele prezentate sunt consolidate şi neauditate, iar raportarea a fost realizată conform 
Standardelor InternaŃionale de Raportare Financiara (IFRS). 

 
 
Departamentul de Comunicare şi RelaŃii Publice 
Grupul Rompetrol 


