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Petrom a pus în funcţiune o nouă instalaţie pentru 
producerea benzinei cu conţinut redus de sulf 

 
 

► Instalaţia de hidrofinare a benzinei a fost pusă în funcţiune la Petrobrazi 

► Capacitatea anuală de producţie a instalaţiei este de peste 700.000 de tone 

► Investiţii de peste 90 de milioane de euro pentru construcţia instalaţiei 

► Începând cu 2009, Petrom produce numai carburanţi Euro 5 
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a pus în funcţiune la Petrobrazi o 
nouă instalaţie de hidrofinare pentru producerea benzinei cu conţinut redus de sulf. Punerea în funcţiune 
a instalaţiei a avut loc în luna martie.  
 
Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de rafinare: „Pentru 
construcţia acestei unităţi am investit peste 90 milioane de euro. Este vorba de tehnologie de ultimă 
generaţie pentru producerea de benzină cu un conţinut redus de sulf. Încă de la începutul anului, Petrom 
livrează numai carburanţi cu un conţinut redus de sulf, care respectă standardele de calitate şi mediu ale 
UE.” 
 
Instalaţia de hidrofinare a benzinei de la Petrobrazi, cu o capacitate anuală de peste 700.000 de tone, 
contribuie la asigurarea necesarului de benzină Euro 5 pentru piaţa internă şi cea externă. Instalaţia va 
spori producţia de benzină nepoluantă şi încadrarea în normele de mediu impuse de legislaţia românească 
şi europeană. 
 
Construcţia instalaţiei a început în cursul anului 2008. Serviciile de construcţie a instalaţiei şi furnizare a 
echipamentului Petrom au fost prestate de firma Uhde, parte a grupului german Thyssen Krupp.  
 
„Reducerea emisiilor poluante este un obiectiv prioritar la nivel mondial, iar eforturile noastre, ca 
producători de carburanţi, se concentrează asupra asigurării calităţii acestora, în condiţii de reducere a 
impactului asupra mediului”, a adăugat Neil Morgan. 
 
 
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, ceea ce reprezintă circa 40% din capacitatea totală de rafinare a ţiţeiului în România. Ambele rafinării produc 
carburanţi în conformitate cu normele europene de mediu şi calitate. 
Cele două rafinării au procesat în 2008 o cantitate de ţiţei de 6,12 milioane tone, din care 1,83 milioane tone ţiţei 
importat, iar gradul de utilizare a rafinăriilor a fost de 77%. 
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