
   

 
 
 

PETROM INTRA PE PIAŢA DE ENERGIE ELECTRICA 
 
► Investiţie de 500 milioane de euro pentru construirea unei centrale electrice pe 
gaze 
► Centrala va avea o capacitate de circa 860 MW 
► Furnizarea de energie electrică în sistemul energetic naţional este estimată 
pentru sfârşitul anului 2010 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a aprobat în 
şedinţa  Consiliului de Supraveghere din data de 15 iunie demararea proiectului de 
construire a unei centrale electrice pe gaze. Valoarea investiţiei, inclusiv în infrastructură, 
a fost evaluată la circa 500 milioane de euro.   
Werner Schinhan, Director General Executiv Adjunct al Petrom :“Piaţa energetică este 
marcată de schimbări structurale majore, în special în ţările în care capacităţile de 
generare sunt învechite, urmând a fi înlocuite de altele mai puţin poluante, cu emisii de 
carbon mult reduse. Abordarea pieţei energiei electrice într-un astfel de context este 
pentru Petrom, unul dintre principalii producători de gaze din România, o oportunitate 
deosebită.  Acest proiect se înscrie pe traseul de creştere strategică a Petrom şi a grupului 
OMV, fiind una din sursele de diversificare şi creştere durabilă”. 
 
Centrala electrică, cu o capacitate de circa 860 MW, va fi construită pe un teren situat în 
cadrul perimetrului rafinăriei Petrobrazi şi va fi alimentată cu gaze naturale prin intermediul 
unei conducte aparţinând Transgaz. 
 
Circa 20% din capacitatea centralei va fi utilizată pentru acoperirea consumului propriu 
(atât în rafinării, cât şi pentru operaţiunile de explorare şi producţie), iar restul va fi 
distribuit în sistemul naţional de electricitate. 
 
Construcţia centralei va fi demarată în 2008 şi se estimează că furnizarea în sistemul 
energetic naţional la întreaga capacitate va începe până la sfârşitul anului 2010.  
  
“Noua centrală va contribui semnificativ la creşterea securităţii energetice a României şi la 
reducerea impactului asupra mediului. Este un proiect dezvoltat în acord cu strategia 
energetică europeană şi care ţine seama de cerinţele UE de conformitate în probleme de 
mediu”, a adăugat Schinhan. 
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