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 Ref : Aprobare privind incheierea contractelor aferente transferului de active apartinand 
Instalatiei Linde Gas de pe platforma Arpechim, comuna Bradu, jud Arges, intre OMV Petrom S.A.- 
Oltchim S.A-Linde Gas Romania SRL si incheierea contractului de furnizare produse (azot, aer 
comprimat, oxigen) cu firma  Linde Gas Romania SRL. 
 

Prin Decizia nr 7/27.01.2011, Consiliul de Administratie al Oltchim a aprobat mandatarea 
conducerii societatii pentru demararea negocierilor de achizitie a activelor din instalatia Oxigen-Azot 
apartinand S.C. OMV- Petrom S.A. - punct de lucru Arpechim, instalatie ce asigura necesarul de azot, 
oxigen si aer comprimat al Diviziei Petrochimice, precum si pentru incheierea cu Linde Gaz Romania a 
contractului de livrare a acestor gaze industriale. 

In urma negocierilor purtate intre OMV Petrom S.A., Oltchim S.A. si Linde Gas Romania SRL,  
s-a stabilit: 

 
I. Incheierea contractelor de transfer active (teren + instalatie Oxigen-Azot) intre OMV Petrom SA-  

Oltchim-Linde Gas Romania SRL.  
Astfel, Oltchim achizitioneaza de la OMV Petrom S.A. actuala Instalatie de producere oxigen-azot si 
terenul aferent acesteia. Activele aferente instalatiei de producere sunt transferate catre Linde Gas 
Romania SRL prin Contract de vanzare-cumparare, pretul de achizitie fiind de 1.655.982,22 lei (exclusiv 
TVA). 
Transferul instalatiei vizeaza 3 linii de fabricaţie LINDE puse în funcţiune în anul 1974, cu urmatoarele 
componente: 

a) instalaţia de comprimare a aerului - 4 turbocompresoare de aer tip DEMAG  VK 12; 
b) instalaţia de răcire cu freon - 3 compresoare cu piston tip AF 61 - LINDE, condensator, 3 

evaporatoare, 2 separatoare de picături; 
c) instalaţia de purificare a aerului - 3 separatoare de picături, 6 adsorbere cu sită moleculară, 3 

încălzitoare electrice; 
d) instalaţia de lichefiere şi separare a aerului -3 unităţi reci (Coldbox); 
e) instalaţia de stocare şi evaporare azot lichid - 3 tancuri si două evaporatoare de azot; 
f) instalaţia de comprimare a oxigenului - 4 compresoare cu piston tip LINDE 1 VK 160; 
g) instalaţia de îmbuteliere a oxigenului gaz şi azotului gaz; 
h) instalaţia de producere aer instrumental - turbocompresor tip 4 VRZ 200/430, două adsorbere cu 

silicagel şi un încălzitor electric; 
i) instalaţia de producere aer tehnic - turbocompresor tip 4 VRK R 250/430. 



Terenul aferent instalatiei va fi inchiriat de la Oltchim de catre Linde Gas Romania SRL prin incheierea 
pentru o perioada de 15 ani a unui Contract de inchiriere.  
 

II. Incheierea unui contract de comodat intre Oltchim S.A. si Linde Gas Romania SRL. 
Acest contract este necesar pana la finalizarea procedurilor de inchiriere a terenului (contract si aprobari) 
astfel ca Linde Gas Romania SRL sa poata incepe desfasurarea activitatii la punctul respectiv de lucru.  
 

III. Incheierea Contractului de furnizare produse (azot, oxigen, aer comprimat) intre Linde Gas 
Romania SRL si Oltchim. 
In prezent, aceste utilitati sunt furnizate de catre OMV Petrom S.A., in baza Contractului cadru de prestari 
servicii si utilitati-Anexa 20. 
  Prin contractul de furnizare produse, Linde Gas Romania SRL se angajeaza sa modernizeze 
actuala Instalatie de producere oxigen-azot si sa furnizeze azot, oxigen si aer comprimat pentru acoperirea 
necesarului de consum al Diviziei Petrochimice Oltchim, in conditii de prêt mai avantajoase decat cele din 
contractul incheiat intre Oltchim si OMV Petrom S.A. 
Pentru cantitatile de produse (azot, oxigen, aer comprimat) livrate de catre Linde Gas Romania SRL catre 
Oltchim S.A., Oltchim va plati lunar o valoare cuprinsa din : 
- o taxa fixa ce include valoare investitii pentru modernizare, costuri de operare si mentenanta aferente 
Instalatiei de producere de oxigen-azot ; 
-alte costuri realizate pentru producerea de aer comprimat, oxigen, azot : costuri cu energia electrica si apa 
de adaos. 

Avand in vedere ca Instalatia de oxigen-azot este racordata la retelele de utilitati si energie 
electrica ale Diviziei Petrochimice, Oltchim va asigura contracost aceste utilitati firmei Linde Gas 
Romania SRL, in baza unor contracte specifice distincte. 
Contractul de furnizare produse se incheie pe o perioada de 15 ani, cu posibilitate de prelungire . 
 Ca urmare a celor prezentate mai sus, supunem spre aprobare incheierea urmatoarelor contracte 
intre Oltchim S.A. si Linde Gas Romania SRL: 

1. Contract de vanzare-cumparare active aferente Instalatiei de Oxigen-Azot 
2. Contract de inchiriere teren aferent Instalatiei de Oxigen-Azot 
3. Contract de comodat  
4. Contract de furnizare produse (azot, oxigen, aer comprimat)  
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