
  

 

 

Petrom garantează furnizarea de păcură către CET-uri 
 

 Petrom este pregătit să furnizeze aproximativ 70.000-75.000 tone de păcură pentru CET-uri, 

până la sfârşitul lunii ianuarie 

 Furnizarea de păcură către CET-uri se va face în mod responsabil şi transparent 

 Încheierea contractelor este prevăzută să aibă loc în cursul acestei săptămâni 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, poartă discuţii în vederea 
furnizării de păcură către CET-uri. Pe baza listei de priorităţi prezentate de către comitetul pentru 
situaţii de urgenţă , Petrom este în discuţii cu ElectroCentrale Bucureşti, ElectroCentrale Constanţa, 
CET Galaţi, Termoelectrica, Termoficare Piteşti, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi Dalkia 
Ploieşti.  
 
Mariana Gheorghe, CEO Petrom: „Declararea situaţiei de urgenţă optimizează achiziţia de 
combustibili alternativi, care altfel ar fi urmat procedura de licitaţii, în sensul reducerii timpului de 
contractare. Suntem în discuţii cu mai multe societăţii pentru livrarea de păcură, iar acestea se 
derulează în mod transparent şi responsabil. Practic, avem în vedere fie extinderea contractelor pe 
care le avem cu unele dintre aceste societăţi, prin creşterea cantităţilor pe care urmează să le 
furnizăm, fie încheierea de noi contracte. Condiţiile contractuale sunt conforme cu practica 
internaţională, respectiv formula de preţ este bazată pe cotaţiile internaţionale ale păcurei şi 
respectă principiile comerciale, ca şi contractele anterioare.  În a doua parte a anului trecut preţul la 
păcură a scăzut semnificativ, pentru ca de la începutul acestui an să aibă o tendinţă ascendentă”. 
 
Petrom este pregătită să furnizeze circa 70.000-75.000 de tone de păcură, până la sfârşitul lunii 
ianuarie şi aceeaşi cantitate în februarie.   
Discuţiile cu reprezentanţii societăţilor interesate să achiziţioneze păcura de la Petrom sunt în plină 
desfăşurare şi se estimează că încheierea contractelor ar putea avea loc până la sfârşitul săptămânii.  
Petrom este în relaţii contractuale cu parte din societăţile menţionate, contracte ce au fost încheiate 
pe baza câştigării de licitaţii.  
 
Petrom este unul dintre cei mai importanţi producători de păcură din România. În 2007 producţia de 
păcură a Petrom a fost de 737.000 tone.  
În 2008, cererea de păcură din România a fost estimată la circa 480.000 tone, iar cota de piaţă a 
Petrom a fost de circa 50%.   
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