
  

 
 

Petrom intră în domeniul producerii de energie eoliană 
 
 

 Petrom achiziţionează Wind Power Park SRL 
 Wind Power Park SRL deţine un proiect de generare de electricitate din surse eoliene în 

Dobrogea  
 Capacitatea proiectului este de 45 MW şi poate fi extinsă la 54 MW  
 Investiţiile totale pentru acest proiect se vor ridica la circa 100 milioane de euro 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud Est, îşi extinde portofoliul de 
proiecte în ceea ce priveşte producerea de electricitate prin achiziţia în proporţie de 100% a SC 
Wind Power Park SRL. Wind Power Park deţine în Dobrogea un proiect de generare de electricitate 
din surse eoliene pentru care au fost obţinute toate autorizaţiile, cu o capacitate proiectată de circa 
45 MW. Petrom va construi şi opera centrala electrică eoliană, care este estimată să intre în 
producţie la jumătatea anului 2011. 
Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Petrom:” Prin acest proiect intenţionăm să 
valorificăm flexibilitatea centralei pe gaze de la Brazi. Cu un portofoliu care include atât capacităţi 
pe gaze cât şi capacităţi ce utilizează surse alternative beneficiem de avantajele ambelor tehnologii. 
Diversificarea activităţilor noastre prin producerea de electricitate din surse eoliene corespunde 
eforturilor noastre de dezvoltare durabilă. Pe termen mediu, prin valorificarea complementarităţii 
gazelor naturale şi a energiei electrice, cât şi prin abordarea de proiecte în domeniul energiilor 
alternative Petrom va face trecerea de la o companie pur petrolieră la o companie energetică”. 

Amplasat într-o zonă cu potenţial eolian deosebit, proiectul achiziţionat de Petrom va fi echipat cu 
turbine Vestas-V90, pentru care au fost încheiate contracte de achiziţie. Având în vedere potenţialul 
ridicat al zonei, Petrom evaluează posibilitatea de a extinde capacitatea proiectului la 54 MW.  
Construcţia este estimată să înceapă în cursul acestui an, urmând a fi finalizată la jumătatea anului 
2011. 
Gerald Kappes, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru Gaze, Energie şi Produse 
Chimice: „În condiţiile unei cereri de electricitate în creştere pe termen lung şi al rolului din ce în ce 
mai important al electricităţii - având în vedere că nu este generatoare de CO2, strategia noastră în 
acest domeniu vizează un portofoliu echilibrat de proiecte, atât din surse convenţionale, cum ar fi 
gazele naturale, dar şi din surse alternative. Pentru acest proiect vom investi circa 100 milioane de 
euro, buget care include atât achiziţia cât şi dezvoltarea”. 

Certificatele verzi rezultate alocate producţiei de energie din acest parc eolian vor fi utilizate in 
principal pentru acoperirea cotei reglementate aferente consumului de energie electrică al companiei 
(aprox. 1 TWh/an), urmând ca diferenţa să fie comercializată pe piaţa din România, conform 
reglementărilor în vigoare. 
 
 
OMV PETROM SA  
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 
Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Petrom exploatează in România rezerve dovedite de 
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petrol şi gaze estimate la 823 milioane barili echivalent petrol (854 milioane de barili echivalent petrol la nivel de 
Grup), are o capacitate maximă anuală de rafinare de 8 milioane tone şi circa 550 de staţii de distribuţie 
carburanţi în România. Compania deţine, de asemenea, o reţea internaţională de 268 benzinării, localizate în 
Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia. În anul 2009 cifra de afaceri a Petrom a fost de 3.029 milioane Euro, 
EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 696 milioane Euro. OMV, grupul 
energetic lider în Europa Centrală şi de Sud Est deţine 51,01% din acţiunile Petrom. OMV activează în 12 ţări în 
domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 17 ţări pe patru continente în domeniul de Explorare şi Producţie. 
Ministerul Economiei deţine 20,64% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea deţine 20,11%, Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,21% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucuresti. 
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