
ÎMPINGEM
LIMITELE
MAI DEPARTE
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Noi suntem ArtEnergy, o companie românească, cu o 
echipă plină de viață, care oferă acces la energie (combustibili 
și electricitate) companiilor și oamenilor într-o manieră 
sustenabilă și optimizată. Utilizăm cele mai noi tehnologii, 
investim în oameni și în inovație, pentru a sprijini tranziția 
globală spre un viitor verde și pentru a sprijini economia din 
România să crească mai rapid.

Deopotrivă, merităm și suntem responsabili să construim un 
viitor verde pentru noi, pentru copiii noștri. Este clar astăzi 
că acest viitor depinde de energie, de energie curată, energie 
care nu va crea niciun rău mediului, casei noastre, această 
planetă. Luptăm pentru acest viitor verde, credem în el și ne 
simțim responsabili pentru el.

Sprijinirea creșterii accelerate a economiei românești este 
o componentă a ambiției noastre și este absolut necesară 
pentru a atinge capacitatea, resursele și mentalitatea de a 
construi un viitor verde și pentru această parte a lumii.

ÎMPINGEM LIMITELE MAI DEPARTE!

DESPRE
ArtEnergy
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Împingem 
limitele mai 

departe
Optimizăm accesul la energie (combustibili şi electricitate) prin utilizarea celor mai noi 
tehnologii, investind în oameni şi în inovaţie. Investim în oameni, optimizăm și inovăm 
fiecare parte a muncii noastre pentru a putea crea acces la energia verde atât pentru 
cetățeni, cât și pentru companii.

Un viitor verde este un obiectiv realizabil, dar necesită o schimbare profundă în modul 
în care producem, transportăm și folosim energia. Muncim din greu în fiecare zi pentru 
a furniza energie, dar și pentru a împinge limitele, pentru a reinventa relația noastră 
(oameni și companii) cu energia. Singura modalitate de a atinge acest obiectiv este 
să investești în oameni și să creezi cel mai bun mediu pentru a inova, pentru a depăși 
limitele.
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ANGAJAMENTUL 
ArtEnergy

Optimizare
Optimizăm toate procesele interne, de la achiziție, 
stocare, distribuție, management al informației, al 
resursei umane. În acest fel ne asigurăm că oferim 
calitate optimă la prețul corect.

Calitate
Calitatea se referă la conformitatea produselor și 
serviciilor noastre cu promisiunile făcute. Printr-o 
serie de mecanisme interne, ne asigurăm că este 
respectată calitatea produselor și a serviciilor.

Grija pentru mediu
Credem într-un viitor verde, în consecință, 
sustenabilitatea este un element de bază în strategia 
noastră. România are nevoie de furnizori capabili să 
ofere energie cu emisii mai mici.

Inovație
Obiectivul global de atingere a pragului de zero emisii 
de gaze cu efect de seră este strâns legat de inovație, 
de mijloacele prin care putem transforma această 
industrie globală.
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SOLUȚII
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SOLUȚIILE
ArtEnergy

1. Consultanță pentru optimizarea consumului de energie. Derulăm un 
program național de optimizare, mai multe informații pe art-energy.ro. 

2. Distribuție combustibili și produse secundare: Benzină. Motorină, 
AdBlue, Bitum Rutier, CTL, rezervoare combustibili.

3. Cardul ArtEnergy - cu un singur card angajații au acces la serviciile a 
peste 19 000 de stații de combustibil din România și Europa. 

4. Energie verde - odată cu transformarea noastră am început să 
acordăm o importanță mai mare acestui sector. O serie de proiecte sunt 
în desfășurare. Informații actualizate poți citi pe art-energy.ro. 
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INDUSTRII DESERVITE
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Agricultură Transport Revânzători

Avem mecanismele 
necesare pentru a face față 
provocărilor acestei industrii. 
Înțelegem caracterul 
sezonier al acesteia și toate 
consecințele care apar de 
aici. Oferim creditare, putem 
livra rapid și oferim soluții 
de stocare prin rezervoare 
supraterane.

Soluțiile ArtEnergy pentru 
această industrie cuprind: 
sistem de management al 
consumului prin platformele 
dedicate pentru carduri și 
vrac, livrare rapidă, posibilități 
multiple de creditare. Acces 
la peste 19 000 de stații în 
România și în UE prin cardul 
ArtEnergy.

ArtEnergy are o rețea de 
distribuție națională. Volumul 
tranzacționat de combustibili 
ne permite o optimizare 
a costurilor. Sistemele 
informatice pe care le folosim 
oferă clienților transparență 
și informații în timp real 
despre comenzi.

Construcții Companii  
mici

Managementul consumului 
de carburanți poate aduce un 
impact pozitiv, major asupra 
costurilor de exploatare. Mai 
mult de atât, colaborarea cu 
un furnizor de combustibili 
aduce transparență și 
posibilitatea de a avea în 
permanență date generale 
despre consum și cheltuieli. 
ArtEnergy are o rețea 
națională de distribuție.

Cardul ArtEnergy este soluția 
ideală pentru companiile 
mici. Cu cardurile ArtEnergy 
ai acces la peste 19 000 de 
stații în România și în Europa 
și ai în permanență control 
pe cheltuieli. Sistemul 
informatic dezvoltat îți va 
permite să vezi oricând 
informații generale despre 
cheltuieli, litri alimentați etc.
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SOLUȚII PENTRU  
COMPANIILE DIN INDUSTRIA  
TRANSPORTURILOR  
ȘI A LOGISTICII

Nu credem în abordarea „one size fits all” (mărime 
unică pentru toți). Nevoia de combustibil, de produse 
adiacente, de energie, este diferită în funcție de industrie. 
Acesta este argumentul care ne-a făcut să dezvoltăm 
soluții personalizate.

De aici a rezultat o relație strânsă cu fiecare client, care 
a găsit la ArtEnergy o suită perfect adaptată nevoilor lui.
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SOLUȚII PENTRU  
AGRICULTURĂ

Știm ca această industrie este atipică. Știm ca din 
cauza caracterului sezonier al activității, gradului mare 
de incertitudine generat de vreme, a fluctuațiilor din 
piață, rezultă un set de nevoi specifice. De aceea, am 
creat pentru antreprenorii din această industrie pachete 
dedicate. 

Sectorul agricol este unul special pentru echipa 
ArtEnergy prin specificul lui și prin respectul mare pe 
care echipa îl poartă oamenilor care lucrează în această 
industrie, cei care practic „ne pun pâinea pe masă”. 
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SOLUȚII PENTRU  
REVÂNZĂTORI

Parteneriatul cu ArtEnergy este probabil, cea mai 
bună soluție pentru a deveni un revânzător de energie 
(combustibili) în România.

ArtEnergy înseamnă o rețea națională de distribuție. 
Oriunde s-ar afla compania ta, va beneficia de timpi 
optimizați de livrare. Modalitățile de creditare și 
platforma digitală care oferă informații în timp real sunt 
alte două elemente cu care venim în sprijinul tău. Reușim 
să oferim un preț corect, rezultat din volumul cantităților 
tranzacționate și, de asemenea, multiple posibilități de 
plată (în avans, la livrare, la termen).
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SOLUȚII PENTRU  
COMPANIILE CU  
FLOTE MICI ȘI MEDII
Cum ar fi dacă ai putea scădea cu câteva procente 
costul cu carburanții pe lună și chiar mai mult de atât, 
ai avea o soluție informatică dedicată care te va ajuta 
să monitorizezi consumul, cheltuielile și economiile 
referitor la aceștia?

Pentru flotele mici, chiar și pentru companiile cu un 
singur angajat, Cardul ArtEnergy aduce o serie de 
beneficii. Vei putea face economii de combustibil, dar 
mai ales, vei fi în permanență la curent cu consumul 
și cheltuielile lunare, trimestriale sau anuale. Scapi de 
grija bonurilor, pentru că facturile lunare sunt oricând la 
îndemână pe email și în platforma digitală.
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COMBUSTIBILI



26 27

Motorină Benzină AdBlue

Motorina furnizată de 
ARTOIL este potrivită 
pentru orice tip de motor cu 
aprindere prin compresie. 
Având caracteristici EURO 
5, aceasta reduce poluarea, 
are un conţinut scăzut de 
sulf şi asigură o performanţă 
crescută a motorului şi 
o combustie eficientă. 
Totodată, oferă protecţie 
împotriva uzurii motorului, a 
coroziunii şi a depunerilor pe 
injectoare.

Având un conţinut scăzut 
de sulf, benzina fără plumb 
comercializată de noi 
protejează motorul, dar 
totodată respectă normele 
EURO 5 care se reflectă într-
un nivel redus al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, 
având şi un conţinut redus 
de benzen şi hidrocarburi 
aromatice. Este destinată 
motoarelor cu aprindere prin 
scânteie.

AdBlue este o nouă soluţie 
utilizată pentru a reduce 
emisiile de monoxid de azot 
(NO) şi dioxid de azot (NO2), 
ce apar ca noxe în urma arderii 
combustibilului de motoarele 
diesel care folosesc sistemul 
reducerii catalitice selective. 
Acesta este injectat direct 
în evacuare, şi în urma 
reacţiei chimice, noxele sunt 
descompuse în azot pur şi 
vapori de apă.

Bitum 
rutier

Rezervoare 
combustibilCTL

Bitumul rutier este un produs 
foarte vâscos, greu volatil, 
închis la culoare, obţinut 
ca reziduu al procesării 
ţiţeiurilor corespunzătoare. 
Este utilizat în construirea de 
drumuri. Bitumurile rutiere pe 
care le punem la dispoziție 
satisfac toate cerinţele 
prevăzute de standardele 
aplicabile pentru realizarea 
oricărei structuri de drumuri.

Utilizat pentru sistemele 
de încălzire proiectate 
pentru a funcționa cu acest 
tip de carburant, cum ar 
fi centralele termice și 
focarele industriale, CTL are 
proprietatea de a eficientiza 
funcționarea instalațiilor 
de ardere, caracteristicile 
produsului furnizat 
îndeplinind standardele în 
vigoare.

Utilizat pentru sistemele 
de încălzire proiectate 
pentru a funcționa cu acest 
tip de carburant, cum ar 
fi centralele termice și 
focarele industriale, CTL are 
proprietatea de a eficientiza 
funcționarea instalațiilor 
de ardere, caracteristicile 
produsului furnizat 
îndeplinind standardele în 
vigoare.
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CARDUL ARTENERGY
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Cardul ArtEnergy este un instrument menit să îți dea mai multă libertate și mai 
mult control. Companiile cu flotă auto pot avea un sistem de management 
al consumului de combustibili prin aplicația online pe care ArtEnergy o oferă 
împreună cu cardul. De asemenea, ai o serie de beneficii prin utilizarea cardului de 
alimentare ArtEnergy:

• Acces la peste 19 000 de stații de alimentare în România și în Europa;
• Creditare pentru un număr de zile negociat prin contract;
• Acces la o platformă digitală, online – practic în orice moment poți vedea 

informații generale despre cheltuielile cu combustibilii;
• Acces instant la facturi – problemele generate de deconturi dispar, totul este 

la un click distanță;
• Control deplin pe alimentări, se pot alege diferite mecanisme de control, 

exemplu: număr identificare mașină, limitare de buget pe lună etc.
• Datele statistice anuale, trimestriale te pot ajuta în a estima corect cheltuielile 

viitoare cu parcul auto.
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ENERGIE VERDE
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ENERGIE  
ELECTRICĂ
Trăim o tranziție accelerată spre soluții care au la bază 
energia electrică. În prezent, energia electrică, obținută 
din surse regenerabile, împreună cu soluțiile care au la 
bază hidrogenul sunt cele care aduc un impact negativ 
minim mediului înconjurător. ArtEnergy își dorește 
să dezvolte aceste industrii în România și planifică 
începerea mai multor proiecte în acest sens. Mai multe 
informații vor fi disponibile în curând.
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Împingem limitele mai departe!

Sediu Central
Str. Grigore T. Popa, nr. 81, et. III
Tresor Business Center, 300291,

Timișoara, Timiș

info@art-energy.ro
0356 101 001


