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PETROM CONSTRUIEŞTE O NOUǍ UNITATE DE PROCESARE A GAZULUI LA 
MIDIA 

 
► Noua unitate de procesare va trata gazele obţinute din exploatarea maritimă şi va 
creşte eficienţa în recuperarea gazolinei până la 97% 
► Peste 70 de milioane de euro vor fi investiţi în noul proiect 
► Contractul pentru operaţiunile de inginerie, achiziţii şi construcţie atribuit 
companiei Linde Group  
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Sud Estul Europei, a încheiat ieri un 
contract cu Linde Group pentru construirea unei noi unităţi de procesare a gazului la 
Midia, alături de facilităţile existente. „Acesta este unul dintre proiectele importante ale 
companiei în România, bugetul pe care îl vom investi ridicându-se la peste 70 de milioane 
de euro, parte din programul de investiţii de 1,5 miliarde de euro pentru explorare şi 
producţie până în 2010. Creşterea ratei de recuperare datorată noii instalaţii, şi a 
capacităţii de procesare va determina o producţie de gazolină de peste trei ori mai mare, 
de la 100 până la 350 de tone pe zi”, a declarat Werner Ladwein, membru al Comitetului 
Executiv al Petrom, responsabil cu activitatea de explorare şi producţie. 
 
Linde Grup va construi noua unitate de procesare alături de facilităţile existente, respectiv 
Terminalul Midia. Această instalaţie separă gazolina de gazele din producţia maritimă şi o 
livrează ulterior rafinăriilor Petrom. 
Capacitatea de procesare a gazelor din prezent de 1,5 milioane m3/zi va creşte la 3,8 
milioane m3/zi astfel încât întreaga cantitate de gaze din producţia maritimă să fie procesată 
de către această instalaţie. Cantitatea de gazolină separată va fi de 350 tone/zi. 
Unitatea nou construită va dispune de o instalaţie de cogenerare care îi va permite să 
funcţioneze independent din punct de vedere al alimentării cu energie electrică. 
 
Unitatea va fi finalizată şi va intra în funcţiune la sfârşitul celui de-al doilea trimestru din 
2008.  
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