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1857 – 2007 O SUTÃ CINCIZECI DE ANI DE PRELUCRARE INDUSTRIALÃ A PETROLULUI IN ROMÂNIA

ANGELA LUPU, CORNELIU ANTON COCIAªU

ÎN anul 2007 s-au împlinit  150 de ani de  industrie petrolierã în þara noastrã ºi în lume, moment marcat prin recunoaºtere
documentarã de cãtre principalele publicaþii de specialitate.

Dezvoltarea societãþii în general se confruntã cu progresele industriei de prelucrare ºi valorificare a  principalei surse
de energie ºi produse petrochimice.

Instaþaþii rudimentare de distilare a petrolului au fost semnalate încã înainte de 1857 [6].
Anul 1857 a rãmas un an de referinþã în istoria petrolului în România ºi în lume, având semnificaþia trecerii de la simple

gãzãrii  la industria petrolierã în continuã dezvoltare ºi în prezent. Pentru România anul 1857 are o triplã importanþã
conferitã de recunoaºterea a trei prioritãþi la scarã mondialã:

- construirea ºi punerea în funcþiune a primei rafinãrii industriale de mare capacitate pentru obþinerea petrolului
lampant prin distilarea primarã a petrolului, folosit pentru iluminat, pe baza cercetãrilor ºi tehnologiilor autohtone ºi cu
capital integral românesc [1,2,12]. Proprietarul primei “gãzãrii” a fost Marin Mehedinþeanu [1,2,13] în colaborare cu fratele
sãu Teodor Mehedinþeanu. Instalaþia a intrat în funcþiune în martie 1857 [9,15], cu o capacitate de 2700 t/an la Râfov o
suburbie a Ploieºtiului, dupã o tehnologie originalã prin care se realiza un petrol lampant de calitate, obþinut prin rafinare
cu soluþie de NaOH, respectiv H2SO4 [1,2,14];

Pentru SUA, momentul de start al unei industrii petroliere este marcat abia în 27 august 1859, când, ca urmare a
lucrãrilor de foraj realizate de Edwin Drake în Tituville Pensilvania [12,16,17] intra în funcþiune prima distilãrie de petrol în
Pittsburg [8]. Tot în anul 1859 ºi Rusia înregistreazã funcþionarea primei sale distilãrii [9].

- România a devenit prima þarã din lume cu o producþie de petrol la nivel naþional oficial inregistratã de 275 t (1817
barili).Aceastã producþie a fost unanim confirmatã de statisticile româneºti cât ºi de cele strãine. Astfel “The Science of
Potroleum” scria “Prima producþie de petrol înregistratã a fost în anul 1857 , când România a avut o producþie de 275 t, iar
în 1858 de 495 t. În 1859 S.U.A. au avut o producþie de 274 t.  Apare în statistici, apoi Italia în 1860, iar Canada intrã în 1862
urmatã de Mexic în 1901 ºi Persia în 1913 [18].

- a treia prioritate recunoscutã pe plan mondial [1,2, 7,15] este iluminarea primului oraº din lume ºi anume Bucureºtiul
cu petrol lampant (Palatul ªuþu). Urmeazã Ploieºtiul  apoi Viena ºi celelalte.

ªi din punct de vedere etimologic , românii au contribuit esenþial de pe vremea daco-romanilor la precizarea ºi folosirea
termenilor specifici domeniului. Astfel denumirea de “pãcurã” derivã de la “pãcurari” nume purtat de pãstorii ardeleni
derivat de la latinescul “pecorarius” (cioban) [1-3]. Dupã C.C. Giurescu denumirea de pãcura provine de la latinescul
“picula” – picãturã, forma sub care petrolul iese la suprafaþã. De asemenea cuvântul “þiþei” provine din latinescul “titia”-
zer de lapte [2].

Existenþa ºi folosirea pãcurei pe teritoriul actual al þãrii noastre se cunoºtea din antichitate. Numeroase documente
atestã legiferãri ale domnitorilor cu privire la acordarea drepturilor de folosire a zãcãmintelor de cãtre proprietarii de
terenuri [4] din care, de obicei, petrolul tâºnea; dupã vaporizarea fracþiunilor uºoare rãmânea un produs vâscos, pãcura,
folositã în scopuri terapeutice, la ungerea osiilor, la iluminat, la incãlzit, impermeabilizarea lemnului etc. Aceste documente
dateazã încã din vremea lui Alexandru cel Bun (1442) [1], ªtefan cel Mare (1493), Neagoe Basarab (1517), Alexandru
Ioan Cuza [1,3]. Dimitrie Cantemir a scris în Descriptio Moldaviae (1714 - 16) despre pãcura din satul Moineºti [5].

Astãzi , existã numeroase lucrãri publicate de istorici, chimiºti sau petroliºti referitoare la evoluþia industralizãrii petrolului,
þara noastrã remarcându-se atât în ceea ce priveºte rezervele ºi extracþia petrolului cât ºi prelucrarea lui în scopul obþinerii
carburanþilor ºi a materialelor prime pentru petrochimie. Petrochimia a cunoscut o dezvoltare deosebitã dupã 1950.
Cercetãtorii români ºi-au adus contribuþii însemnate la descifrarea compoziþiei petrolului: Lazãr  Edeleanu, Negoiþã Dãnãilã,
Costin D. Neniþescu [19-21]ºi  mulþi alþii, dar mai ales la separarea componenþilor lui ºi valorificarea prin chimizare în
produse de larg consum [10]. În cele ce urmeazã, se prezintã doar principalele aspecte ce au marcat evoluþia petrolului
în þara noastrã:

- în 1897 numãrul rafinãriilor a fost de 87 intrând  în funcþiune la Câmpina, rafinãria “Steaua Românã”, apoi la Teleajen
– rafinãria “Româno – American, (1904), Vega”, Astra Româna, Concordia la Ploieºti în 1904.

- în 1904 se înregistreazã funcþionarea primei ºcoli de maiºtri sondori din Europa la Câmpina.
- producþia anualã de petrol ( în tone) perntru uz intern ºi export a oscilat în funcþie de conjuncturile politice interne ºi

internaþionale, astfel: 1906 – 88709, 1913 – 1885619, 1919 – 920488, 1924 – 1851303.
-În perioada 1935 – 1940 pânã la cel de-al II-lea rãzboi mondial, în România existau 5 rafinãrii mari de petrol cu 42

instalaþii de distilare atmosfericã cu o capacitate de 240.050 barili/zi ºi 7 instalaþii de cracare termicã cu o capacitate de
35850 barili/zi. În 1936 s-a înregistrat cea mai mare producþie de petrol din România din perioada interbelicã de 8.704.000
t. La vremea respectivã, România ocupa locul 5 în ierarhia producãtorilor de petrol dupã :S.U.A., U.R.S.S., Indiile Olandeze
ºi Canada, cu mult înaintea Franþei, Germaniei, Angliei ºi Japoniei [2].

din istoria petrolului românesc



REV. CHIM. (Bucureºti) ♦  59 ♦  Nr. 1♦  2008114

Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, pânã la naþionalizarea din 11 iunie 1948, s-a trecut la reconstrucþia rafinãriilor
distruse de bombardamente, aceasta deoarece capacitatea de rafinare a scãzut în 1944 cu 53% faþã de 1943 [12]  ºi
anume: “Astra Românã”, “Standard”, “Vega”, “Româno - Americanã” – Ploieºti, “Steaua Românã” – Câmpina ºi Creditul
Minier – Brazi. Dupã 1960 a început  modernizarea ºi dezvoltarea rafinãriilor din Brazi ºi Teleajen cât ºi la construcþia de
noi rafinãrii la Oneºti, Dãrmãneºti, Piteºti ºi Midia – Nãvodari. În 1989 cele 11 rafinãrii existente ating o capacitate de 34
mil.t/an.

În aceastã perioadã s-au construit capacitãþi mari de prelucrare, deºi resursele interne de petrol erau în declin. Astfel,
producþia de petrol, care a crescut la un maxim de 15.100.000 t în 1977 a scãzut la 6.700.000 t în 2005.

Rafinãriile proiectate aveau un grad înalt de valorificare a petrolului pentru a se produce carburanþi, combustibili,
uleiuri minerale lubrifiante ºi materii prime petrochimice de bazã, ceea ce asigurã un grad optim de chimizare a petrolului.

Rafinãriile au un înalt grad de complexitate Nelson, ca sistem integrat ce cuprind instalaþiile de distilare primarã ºi sub
vid, cracare cataliticã, reformare cataliticã, hidrofinare benzine ºi motorine, alchilare, izomerizare, recuperare sulf, cocsare
etc. Astfel indicele Nelson al rafinãriilor integrate din România cuprins între 9 – 11, este comparabil cu cel din S.U.A. ºi
mai mare decât al celor din Europa care au între 7 – 9. Acest nivel al rafinãriilor s-a menþinut pânã în 1986, dupã care,
datoritã unei politici greºit înþelese decalajul tehnic ºi-a spus cuvântul. Capacitãþile standard de prelucrare de 3,5 mil.t/an
pe o linie existentã în þara sunt sub limita economicã de 10-14mil.t/an pe o singurã linie de rafinare a petrolului existentã
în SUA, Europa sau alte zone [2]. Cu toate aceste variaþii ale capacitãþilor de producþie, România s-a remarcat ºi printr-o
dezvoltare a industriei petrochimice în cadrul platformelor industriale.

Dupã 1955, începe perioada petrochimiei moderne în România, prin intrarea în funcþiune a instalaþiei de cauciuc
sintetic “Carom” – Oneºti ºi în 1960, a uzinei petrochimice “Petrobrazi” – Brazi integratã cu rafinãria de petrol. Din 1965, s-
au construit complexele petrochimice “Arpechim” – Piteºti, “Oltchim” – Râmnicu Vâlcea, “Solventul”- Timiºoara, integrat
cu piroliza de la Pancevo-Serbia, “Petrotel” – Lukoil – Ploieºti ºi “Petromidia” – Midia – Nãvodari [2]. Dupã 1990 importul
de petrol a scãzut foarte mult, din cele 73 de instalaþii petrochimice realizate între 1960 – 1989. În anul 2003 mai funcþionau
numai 18 instalaþii. În prezent se fac eforturi de a se menþine nivelul necesar de dezvoltare a industriei chimice ºi
petrochimice, ambele industrii fiind factor de progres al societãþii româneºti în contextul deschiderii acestora cãtre Europa
ºi întreaga lume [22].
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