
  

 

 

Petrom suplimentează cantitatea de gaze naturale furnizată 
consumatorilor din România 

 
 Petrom va livra zilnic o cantitate suplimentară totală de circa 1,3-1,5 mil mc de gaze 

 Colaborare bună cu Transgaz pentru creşterea cantităţilor introduse în sistemul naţional 

din producţia curentă 

 Noi sonde intră în producţie, ca urmare a investiţiilor record din ultimii 4 ani 

 Petrom este pregătit să furnizeze aproximativ 70-75 ktone de păcură pentru CET-uri, până 

la sfârşitul lunii ianuarie 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, creşte volumul de gaze 
naturale care va fi livrat consumatorilor români, prin injectarea unor cantităţi suplimentare în 
sistemul naţional de transport al gazelor, punerea în funcţiune de noi sonde de gaze şi închiderea 
temporară a combinatului Doljchim. 
 
Mariana Gheorghe, CEO Petrom: „Cred că în astfel de situaţii parteneriatul dintre autorităţi şi 
companii este extrem de important, precum şi modul responsabil în care fiecare dintre aceştia 
acţionează. Pe termen scurt, participăm cu ceilalţi operatori din piaţă şi autorităţi la găsirea 
soluţiilor operative pentru a răspunde în mod optim provocărilor cauzate de această situaţie 
internaţională. Pe termen lung, noi ne-am angajat ca prin investiţiile şi programele noastre să 
contribuim la securizarea aprovizionării energetice a consumatorilor din România. În ultimii 4 ani 
investiţiile noastre s-au ridicat la 3,56 mld euro şi se concretizează în astfel de momente prin 
punerea în funcţiune de noi sonde şi eficientizarea consumului de gaze.” 
 
Având în vedere reducerea cantităţilor de gaze livrate României, Petrom a luat o serie de măsuri ce 
vor îmbunătăţi situaţia furnizărilor de gaze. Astfel, ca urmare a unei bune colaborări cu Transgaz şi 
a punerii în funcţiune a sondei 20 Văleni (zona Craiova), Petrom va creşte cantitatea de gaze 
introdusă în reţeaua naţională cu circa 300-500 mii mc de gaze pe zi. În plus, prin închiderea 
temporară a combinatului Doljchim va fi disponibilizată pentru populaţie o cantitate suplimentară 
de circa 1 milion mc de gaze, zilnic. 
 
În ceea ce priveşte furnizarea de combustibili alternativi care ar putea fi utilizaţi de către CET-uri în 
locul gazelor, Petrom este pregătită să furnizeze circa 70-75 de ktone de păcură, până la sfârşitul 
lunii.  
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