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OMV Petrom investește circa 70 de milioane de euro la 
Petrobrazi pentru înlocuirea camerelor de cocsare  

 
 

► Noile camere de cocsare sunt realizate în România și au o durată de viață de peste 

20 de ani  

► Înlocuirea va avea loc între 2021 și 2023, implicând o investiție totală de aproximativ 

70 de milioane de euro 

 

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, va investi 

aproximativ 70 de milioane de euro la rafinăria Petrobrazi, pentru înlocuirea unor 

instalații esențiale în procesul de rafinare. Este vorba despre cele patru camere de 

cocsare care, la temperaturi foarte înalte, asigură etapa de transformare a 

componentelor grele în produse superioare.  

Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Downstream Oil: 

„Investim constant în modernizarea rafinăriei Petrobrazi. Înlocuirea camerelor de 

cocsare este un proiect cu un grad de complexitate tehnică și organizatorică foarte 

ridicat. Noile unități vor avea o contribuție importantă la creșterea eficienței și a 

siguranței operațiunilor noastre.”  

Cele patru camere de cocsare sunt proiectate pentru o durată viață de peste 20 de ani și 5.000 

de cicluri de funcționare, și vor fi realizate în România. Greutatea unei camere de cocsare este 

de aproape 200 de tone, cu un diametru de circa 6 metri, iar înălțimea / lungimea de 

aproximativ 30 de metri. Macaraua folosită pentru înlocuirea camerelor de cocsare va avea o 

înălțime de circa 140 de metri și, în funcție de condițiile atmosferice, va putea fi văzută din 

București. 

Procesul de înlocuire a camerelor de cocsare se va derula în perioada 2021 – 2023; 

aproximativ 11 milioane de euro vor fi investiți anul acesta.  

Petrobrazi are o capacitate totală de procesare a țițeiului de 4,5 milioane de tone pe an. 

Începând din 2005, OMV Petrom a investit aproximativ 1,8 miliarde de euro în rafinărie, o 

treime din această investiție contribuind la reducerea impactului asupra mediului.    
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Despre OMV Petrom  

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și 

gaze la nivel de grup de 53 milioane bep în 2020. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual 

și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu 

amănuntul, Grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a 790 benzinării, la sfârșitul lui 

martie 2021, sub două branduri, OMV și Petrom.  

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51% din acțiunile 

OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,6% din acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea 

deține 7%, iar 21,4% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori Londra.  

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuții de aproximativ 32 miliarde de euro 

reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2020.  

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 

2007-2020, compania a alocat aproximativ 72 milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România, 

concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.  

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-

related Financial Disclosures (TCFD, Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la 

schimbările climatice) privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice. 
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