
   

 
 

Petrom securizează finanţarea pentru primul proiect privat  
de generare de electricitate  

 
 

 Tehnologie de ultimă oră pentru centrala electrică greenfield de la Brazi  

 Valoarea totală a proiectului se ridică la peste 500 milioane de euro 

 Primul împrumut BEI acordat companiei Petrom, în valoare de 200 milioane de euro 

 BERD contribuie cu un nou împrumut în valoare de 200 de milioane de euro 

 Creditele externe obţinute până acum şi creditul intragrup acordat de OMV completează cash-

flow-ul companiei pentru perioada 2009-2010 
 
Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din Europa de Sud Est, asigură finanţarea 
externă a proiectului de construire a unei centrale electrice pe gaze, prin semnarea a două credite 
corporative negarantate cu BEI şi BERD, fiecare în valoare de 200 milioane de euro, cu o maturitate 
de 12 ani. 
 
Mariana Gheorghe, CEO Petrom: „Prin aceste două credite încheiem practic procesul de finanţare 
agreat in 2008, care, împreună cu creditul intragrup de la OMV şi cash flow-ul generat de companie, 
ne asigură resursele necesare îndeplinirii obiectivelor noastre pentru perioada 2009-2010. Cele două 
credite de la BERD şi BEI asigură finanţarea pe termen lung pentru un proiect strategic cu un 
impact economic puternic. Este remarcabil cum două instituţii financiare puternice, de renume, au 
colaborat pentru asigurarea finanţării unui important proiect, contribuind la dezvoltarea sistemului 
de electricitate românesc.” 
 
Construcţia centralei de la Brazi este primul proiect privat greenfield de generare de energie electrică 
din România. Cu o capacitate de 860 MW, centrala va asigura, la nivelul anului 2012, circa 8-9% din 
electricitatea produsă în România, contribuind la stabilizarea sistemului de producerea a energiei 
electrice din România.  
Aproximativ 20% din capacitatea centralei va fi utilizată pentru acoperirea consumului propriu al 
Petrom, iar restul va fi vândut pe piaţa de energie din România.   
 
“Prin intermediul acestui proiect, BERD acordă finanţarea pe termen lung necesară sprijinirii 
investiţiilor private în sectorul de electricitate. Prin investiţii în soluţii moderne, banca sprijină 
revigorarea sectorului de electricitate din România, facilitând mediul concurenţial şi liberalizarea 
pieţei de energie din România”, a declarat directorul pentru Electricitate şi Energie al BERD, 
Nandita Parshad.  
 
Centrala este proiectată în conformitate cu cele mai înalte standarde tehnice şi va îndeplini cele mai 
recente cerinţe ecologice europene, beneficiind de un echipament ultramodern de reducere a 
emisiilor.  
 
Proiectul include construirea unei conducte de gaze cu lungimea de 30 km, pentru 
furnizarea gazului şi o linie de alimentare electrică de înaltă tensiune, pentru transmiterea 
energiei electrice în reţeaua naţională.  
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„Prin finanţarea cu 200 de milioane de euro a proiectului de la Brazi al companiei Petrom, Banca 
Europeană pentru Investiţii sprijină un important proiect greenfield în domeniul energiei în 
România, care urmează cele mai moderne standarde de eficienţă şi mediu pentru producerea de 
energie. Acest împrumut va asigura fonduri pe termen lung în condiţii competitive unui investitor 
de top în sectorul privat din domeniul energetic din România, unde există în continuare necesitatea 
de modernizare şi de noi capacităţi şi unde sectorul privat poate juca un rol important. Este prima 
operaţiune a BEI cu Petrom şi cel mai mare împrumut corporativ oferit de către bancă în România, 
de aceea reprezintă un pas semnificativ în relaţia băncii cu sectorul de business românesc. 
Semnarea ce a avut loc astăzi subliniază angajamentul BEI faţă de România, precum şi dezvoltarea 
sectorului său energetic ca parte a contribuţiei băncii la diversificarea portofoliului local de 
energie”, a afirmat Jean Christophe Laloux, Director Operaţiuni Împrumuturi pentru Europa de Sud 
Est, BEI. 
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