
                                                                                                                              

 

  
 

Transport agabaritic pentru centrala electrică de la Brazi – marchează o etapă 
importantă a construcţiei 

 
 Cea de-a doua turbină cu gaze a sosit la Brazi 

 Circa 350.000 de euro pentru transportul unei turbine  

 Petrom investeşte circa 500 milioane euro pentru construcţia centralei de la Brazi 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, anunţă sosirea celei de-a 
doua turbine cu gaze la Brazi. Turbina cântăreşte peste 300 de tone, cu o înălţime de peste 5 
metri, lungime de peste 10 metri şi lăţime de aproape 5 metri. Pentru construcţia centralei 
electrice pe gaze de la Brazi, Petrom a achiziţionat două turbine cu gaze şi o turbină cu abur de la 
General Electric, ca parte a contractului la cheie, valoarea celor trei turbine reprezentând 17% din 
investiţiile totale pentru centrală.  
Gerald Kappes, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru Gaze, Energie şi Produse 
Chimice: „Centrala pe care o construim la Brazi reprezintă cel mai mare proiect privat greenfield 
de generare de electricitate din România, cu investiţii de circa 500 milioane euro şi utilizează cele 
mai bune soluţii tehnice în domeniu, în conformitate cu standardele europene de mediu. Lucrările 
se derulează în parametrii de timp şi cost pe care i-am estimat, astfel încât punerea în funcţiune a 
centralei să aibă loc în a doua parte a anului 2011. Este un proiect major, care contribuie la 
atingerea obiectivului strategic de producător important pe piaţa de electricitate din România, cu 
o cotă de piaţă de circa 10%; în 2012, centrala de la Brazi va asigura circa 8-9% din electricitatea 
produsă în România”.   

 

Configuraţia centralei este unică în România şi îi conferă flexibilitate în funcţionare şi o eficienţă 
ridicată. Cu două turbine cu gaze, două cazane recuperatoare şi o turbină cu abur, centrala va 
dezvolta o putere de 860 MW şi va avea o eficienţă crescută, de circa 57%, comparativ cu media de 
30% a instalaţiilor din România care dezvoltă puteri similare. 

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.   
Pentru transportul turbinelor la şantierul de la Brazi au fost necesare convoaie de dimensiuni 
agabaritice. Convoiul care a transportat a doua turbină cu gaze a avut o lungime de circa 110 metri, 
lăţime şi înălţime de circa 6 metri. Numai pentru transportului acestei turbine, costurile s-au ridicat 
la circa 350.000 Euro. 

Pe teritoriul României, transportul s-a desfăşurat pe apă şi pe uscat, pe ruta Constanţa – Agigea – 
Cernavodă – Silistra – Olteniţa – Centură Bucureşti – Albeşti Paleologu – Centura Vest Ploieşti – 
şantierul centralei de la Brazi.  
Ultima turbină, cea cu aburi, va sosi la Brazi la sfârşitul lunii iunie. 
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Petrom a început construcţia centralei de la Brazi în iunie 2009. Un consorţiu format din General 
Electric (USA) şi Metka (Grecia) va construi şi livra la cheie centrala electrică, termenul de livrare 
fiind septembrie 2011.  

Proiectul centralei de la Brazi include construcţia unei conducte, cu o lungime de 30 de km, care va 
asigura transportul gazelor către centrală, şi a unei linii de înaltă tensiune, cu lungimea de 3 km, 
pentru conectarea centralei la sistemul naţional de înaltă tensiune.  

 
  
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 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 Bucureşti. 
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