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Eveniment important de raportat, ca urmare a sedintei din data de 15 decembrie a 
Consiliului de Supraveghere al Petrom: 
 
Petrom isi adapteaza activitatile la mediul economic nefavorabil pentru rezultate 
optime 

► Progresul facut in ultimii cinci ani constituie baza pentru dezvoltarea viitoare a 
companiei; restructurarea continua pentru a reduce diferentele fata de standardele 
internationale ale industriei si pentru a mentine o pozitie financiara stabila 

► Petrom stabileste cadrul viitoarei strategii a segmentului de rafinare – investitii 
planificate de 750 mil EUR pentru perioada 2010-2014 

► Compania iese de pe piata produselor chimice pana la sfarsitul anului 2010 

  
Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din Europa de sud-est, si-a revizuit 
optiunile de dezvoltare si implicatiile financiare aferente, in conditiile actuale de piata si pe 
baza perspectivelor negative pe termen lung, privind cererea in activitatea de rafinare. In 
cadrul sedintei de ieri a Consiliului de Supraveghere al Petrom au fost luate cateva decizii cu 
scopul adaptarii lantului valoric al companiei la mediul nefavorabil si pentru a reflecta 
schimbarea radicala a raportului cerere/oferta pe piata. In acest sens, Petrom a stabilit 
cadrul strategiei sale viitoare in activitatea de rafinare si a decis iesirea de pe piata 
produselor chimice. 

In cei cinci ani de la privatizare, datorita eforturilor de restructurare si a programelor de 
investitii, Petrom a inregistrat numeroase imbunatatiri, care constituie o baza solida pentru 
dezvoltarea sa viitoare. Pe viitor, Petrom va continua programul de restructurare pentru a 
reduce diferentele fata de standardele internationale din industria de titei si gaze si pentru a-
si mentine o pozitie financiara stabila. Ca raspuns la criza economica accentuata si 
persistenta, compania a evaluat optiunile de dezvoltare intr-un context economic schimbat 
radical, urmarind, in acelasi timp, directia strategica de a se transforma din cel mai mare 
producator de titei și gaze din Sud-Estul Europei intr-un jucator important pe piata energetica 
din aceasta zona a Europei.  

Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Petrom: “In efortul nostru de a spori 
valoarea activitatii integrate a Petrom, am decis sa renuntam la activitatile secundare 
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pentru a asigura fluxul viitor de numerar si pentru a utiliza resursele de care dispunem in cel 
mai profitabil mod. Ca parte a acestui proces, ne vom respecta angajamentul fata de 
obiectivul nostru de a imbunatati eficienta energetica si de a reduce costurile, evaluand, in 
acelasi timp, posibilitatile de a face investitii, care sa contribuie la cresterea si dezvoltarea 
durabila a companiei.”  

Cadrul strategiei viitoare in activitatea de rafinare se schimba, ca urmare a reconfigurarii 
pietei  
Decizia Petrom privind structura viitoare a activitatii de rafinare trebuie sa tina cont de nivelul 
actual foarte scazut al marjelor de rafinare, precum si de perspectivele negative pe termen 
mediu, determinate de excedentul de capacitate din Romania si din intreaga Europa. Rolul 
principal al rafinariilor Petrom este de a procesa titeiul din productia autohtona. In noul 
context de piata, planul initial de investitii a suferit modificari; capacitatea rafinariei 
Petrobrazi va fi redusa pana la 4,2 mil tone/an, pentru a corespunde nevoilor Petrom de a 
procesa titeiul din productia autohtona. Astfel, Petrom va investi aproximativ 750 mil EUR in 
perioada 2010 - 2014 pentru efectuarea lucrarilor de modernizare si de mentenanta la 
rafinaria Petrobrazi. Revizuirea planului initial de investitii va duce la constituirea in T4/09 a 
unui provizion de circa 60 mil EUR, reprezentand cheltuieli efectuate deja.  
Rafinaria Arpechim va fi operationala numai in functie de necesitati, corelat cu evolutia 
marjelor si a cererii pe piata, pana in anul 2011. Optiunile privind viitorul rafinariei Arpechim 
dupa acel moment urmeaza sa fie evaluate. 

In acest context, obiectivul major in activitatea de Explorare si Productie a Petrom este de a 
minimiza impactul declinului natural asupra nivelului productiei sale. Acest lucru este 
deosebit de dificil, date fiind rezervele mature pe care le detinem.  
 
Renuntarea la activitatile secundare 
Dat fiind ca, atat produsele chimice, cat si produsele petrochimice nu fac parte din obiectul 
principal de activitate al Petrom si ca randamentul acestor activitati in conditiile actuale si 
prognozate de piata este foarte scazut, conducerea a decis excluderea lor din portofoliul 
companiei. Petrom va dezinvesti activitatea de produse chimice pana la sfarsitul anului 2010; 
pana atunci Doljchim va opera in functie de necesitatile impuse de specificul activitatii 
integrate a Petrom. Procesul de negociere privind transferul activelor aferente activitatii de 
petrochimie din cadrul Arpechim catre Oltchim, principalul sau client, vor continua.  
 
Mentinerea unei pozitii financiare solide 
Imbunatatirile considerabile facute de Petrom in ultimii cinci ani de restructurare si 
modernizare, precum stabilizarea productiei de titei si cresterea ratei de inlocuire a 
rezervelor, dar si optimizarea retelei de benzinarii si cresterea eficientei energetice in 
activitatea de rafinare, asigura o baza solida pentru dezvoltarea viitoare a companiei. 
Progresele de pana acum au fost sustinute din fluxul de numerar generat de activitatile 
Petrom si prin majorarea de capital de la momentul privatizarii. Pentru a mentine aceasta 
pozitie solida si pentru a continua investitiile necesare, asigurand in acelasi timp o situatie 
financiara echilibrata, compania nu exclude in viitor posibilitatea unei majorari de capital sau 
alte optiuni de finantare.  
 
 
 
 
Mariana Gheorghe    Sorana Baciu 
Director General Executiv   Director 
      Dezvoltare Corporativa si Relatia cu Investitorii 

 
 

Detalii de contact 
Tel: 0040-372-429 082, Fax: 0040-372-868518 
e-mail: investor.relations.petrom@petrom.com  


