
   

 
 

PETROM ÎNFIINŢEAZǍ O DIVIZIE DE ENERGIE  
 

 
► Noua divizie va administra toate proiectele de energie electrică ale Petrom 
► Divizia de Energie este operaţională de la 1 octombrie 

  
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, a înfiinţat o 
nouă Divizie de Energie, care va administra toate viitoarele proiecte din acest domeniu. 
Divizia este operaţională începând cu 1 Octombrie 2007. 
  
Werner Schinhan, Director General Executiv Adjunct al Petrom: „Conform strategiei 
noastre pentru 2010, pe care am reconfirmat-o în 2006, compania a abordat şi segmentul 
energiei electrice. Avem în vedere atât valorificarea complementarităţii gazelor naturale şi 
a energiei electrice, prin construirea unei centrale electrice pe gaze, cât şi iniţierea de 
proiecte care acoperă alte tipuri de energie precum hidro, eoliană. Cred că Petrom poate 
contribui la creşterea independenţei energetice a României nu numai prin securizarea 
resurselor de ţiţei şi gaze dar şi prin creşterea ponderii energiei regenerabile în mixul 
energetic”. 
 
Crearea acestei noi divizii va aduce o serie de beneficii în administrarea portofoliului de 
proiecte în domeniul energiei electrice: proces decizional clar, investiţii conforme cu 
strategia globală a companiei, concentrare a cunoştinţelor în domeniul energiei electrice, o 
interfaţă unică pentru partenerii externi.  
  
Divizia de Energie este subordonată Directorului General Executiv Adjunct al companiei şi 
este condusă de Lăcrămioara Diaconu, care a deţinut anterior funcţia de Director Fuziuni şi 
Achiziţii, Relaţii cu Piaţa de Capital.  
 
Lăcrămioara Diaconu, director Divizia de Energie: „Construirea centralei electrice pe bază 
de gaze de la Petrobrazi, o investiţie de circa 500 de milioane de euro, este cel mai 
important proiect al diviziei. Am avut oportunitatea de a fi implicată în derularea lui chiar de 
la început; în prezent desfăşurăm selecţia de oferte pentru desemnarea contractorului care 
va construi centrala pe baza unui contract la cheie cu valoare fixă. Estimăm să începem 
livrarea de energie electrică în sistemul energetic naţional la sfârşitul anului 2010. 
Obiectivul nostru pe termen lung este de a deveni un jucător important în sectorul de 
electricitate din România.” 
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