
 
 
 
 

COMUNICAT DE PRESA  
 
 

În conformitate cu Directiva Europeană 2004/8/EC privind promovarea cogenerării şi a 
politicii de eficienţă energetică din CARTEA VERDE – Strategia Europeană privind 
Siguranţa în Alimentarea cu Energie, prioritate politică, respectarea obigaţiilor de mediu, 
Protocolul Kyoto, ratificat de UE la 4 martie 2002, SC OMV Petrom Romania SA, membră a 
grupului OMV, a prevazut în politica de dezvoltare a societăţii construirea pe platforma 
chimică Petrobrazi a unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă. În acest sens, conform 
pevederilor Legii Gazelor nr. 351/2004 si  HG 1043/2004 privind accesul la Sistemul Naţional 
de Transport al Gazelor Naturale, OMV Petrom Romania SA a demarat procedurile de acces 
la SNT, în urma cărora SNTGN Transgaz SA Mediaş a emis Acordul de Acces la SNT 

nr.5156/03.06.2007 prin care se aprobă un debit maxim de gaze de 202.000mc/h la presiunea 
maximă admisibilă de 40 bar. 

În considerarea celor de mai sus, aducem la cunoştinţa publicului următorul anunţ:  

Pe parcursul a doi ani de zile au avut loc nenumărate întâlniri pe teren între reprezentanţii 
solicitantului ( Petrom ), ai proiectantului ( Departamentul Proiectare Cercetare al Transgaz ) 
şi specialiştii din cadrul SNTGN Transgaz SA în vederea stabilirii soluţiei optime de punere în 
opera a datelor progam prevazute de Acordul de Acces eliberat şi de Contractul de 

Racordare la SNT nr 94/02.10.2007 încheiat între OMV Petrom SA şi SNTGN Transgaz SA.  
Astfel, pentru alimentarea cu gaze naturale a centralei de cogenerare de înalta eficienţă Brazi  
Proiectul Tehnic nr. 554/2007/2009, elaborat de către Departamentul Proiectare şi Cercetare 
al SNTGN Transgaz SA Mediaş, a prevăzut necesitatea construirii unei conducte de transport 
gaze naturale de înalta presiune şi a unei staţii de măsurare gaze. Conducta astfel proiectată cu 
diametrul de Dn 800 mm şi o lungime de 30 km  taverseză teritoriul administrativ al 
localităţilor Corneşti şi Butimanu, jud. Dambovita respectiv Cocorastii de Colt, Targşoru 
Vechi si Brazi, jud. Prahova. Staţia de măsurare este amplasată pe platforma chimică Brazi în 
imediata apropiere a centralei de cogenerare. Toată această investiţie ( conducta de racord şi 
staţia de măsurare) are o valoare de aprox. 20 milionane de euro bani achitaţi de către 

OMV Petrom SA către SNTGN Transgaz SA  ca şi contravaloare a tarifului de 

racordare la SNT . 
Cu sprijinul nemijlocit al autorităţiilor locale ale celor doua două judeţe, respectiv Prefecturi, 
Consilii Judeţene şi Consilii Locale am reuşit să obţinem într-un timp record toate avizele şi 
acordurile necesare obţinerii autorizaţiior de construire.  
 



 
 
 
Acestea ne-au permis să demarăm procedurile de licitaţie a lucrării, de adjudecare a acesteia şi 
de demarare propriu – zisă  a  lucrărilor cu asociaţia câştigătoare compusă din SC Inspet SA 

Ploieşti ( lider ) şi SC TMUCB SA Bucureşti ( asociat ) începând cu data de 02.11.2009. 

Lucrările de o complexitate deosebită au prevăzut lucrări de montaj de conductă şi conductă 
betonată, traversări şi subtraversări de obstacole ( drumuri comunale şi judeţene, căi ferate, 
ape, linii şi cabluri de curent şi telefonie, fibre optice, conducte de transport gaze naturale, 
conducte de transport produse petroliere, etc ), probe de presiune, lucrări de redare în circuitul 
agricol şi silvic al unor mari suprafeţe de teren, etc. Ele au fost finalizate, în conformitate cu  
termenele  prevazute în contractul de execuţie nr. 39/30.09.2009 şi în actele adiţionale la acest 
contract astfel încât  în data de 19.08.2010 a avut loc recepţia acestui important obiectiv de 

invesţii al SNTG Transgaz SA Mediaş. 
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