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Petrom a făcut primele livrări de electricitate în reţea,  

în cadrul testelor centralei pe gaze de la Brazi  
 
 
 

                                                                                                                              

 

  
  

 

 În iunie au început testele la cald
 Centrala cu o capacitate de 860 MW va fi pusă în funcţiune în a doua parte a anului
 Investiţiile pentru construcţia centralei se ridică la circa 500 milioane euro

 
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a efectuat primele livrări 
de electricitate în reţea, ca parte a testelor din cadrul centralei pe gaze în ciclu combinat (CGCC) 
de la Brazi. 
Hilmar Kroat-Reder, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de gaze şi 
energie: „În iunie a avut loc prima pornire, care constituie un reper major în proiectul de 
construcţie al centralei. Parcurgem practic ultima etapă de teste, înainte de începerea exploatării 
comerciale a centralei. Este o realizare foarte importantă, având în vedere atât rolul pe care 
această centrală îl va juca pe piaţa de electricitate din România, cât şi faptul că este primul 
proiect de o asemenea anvergură din România, în ultimii 20 de ani”. 

Petrom a demarat lucrările de construcţie a centralei pe gaze in ciclu combinat de la Brazi în 2008. 
Cu o capacitate de 860 MW dezvoltată de două turbine cu gaze şi una cu abur, centrala constituie 
cel mai mare proiect privat greenfield de generare de electricitate din România. 

Primele teste la rece au început în a doua parte a anului 2010, iar testele la cald au început luna 
aceasta, cu prima pornire a celor două turbine pe gaze. În perioada în care se efectuează teste la 
cald centrala livrează electricitate în reţeaua electrică de transport, parte din ea fiind utilizată pentru 
consumul intern al centralei.  

Configuraţia centralei precum şi tehnologia utilizată la construcţia acesteia permit performanţe 
superioare tuturor centralelor clasice existente în România. Eficienţa centralei, de circa 57%, este 
de două ori mai mare decât media sectorului, iar emisiile de CO2 sunt mult reduse şi se încadrează 
sub media europeană. Centrala se caracterizează prin flexibilitatea în funcţionare, având în vedere 
atât pornirea rapidă, cât şi viteza mare de creştere a energiei electrice produse.  
Flexibilitatea centralei permite instalarea de capacităţi suplimentare de producţie eoliene în 
sistemul românesc: cu cele două turbine de gaz care pot produce fiecare 290 MW este posibilă 
instalarea a aproximativ 700 MW în centrale eoliene. 
„Beneficiile pe care le aduce centrala de la Brazi merg de la contribuţia la securitatea energetică a 
României, la investiţii ridicate care au efect multiplicator în economia românească şi până la 
facilitarea atingerii unor obiective asumate de către România în relaţia cu UE, cum ar fi reducerea 
emisiilor şi stimularea creşterii ponderii energiei regenerabile în mixul de producţie”, a adăugat 
Kroat-Reder. 
 
Grupul Petrom 
Grupul Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 
Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră 
din Europa de Sud-Est în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, pentru a cărui 



                                                                                                                              

 

implementare au fost realizate investiţii de peste 6,6 miliarde de euro în ultimii şase ani. 
Grupul exploatează în România şi Kazakhstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 832 milioane de 
barili echivalent petrol (în România 805 milioane barili echivalent petrol) şi are o capacitate nominală anuală 
de rafinare de 4,5 milioane tone. 
Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, Grupul Petrom este prezent prin intermediul unei reţele de circa 
800 staţii, operată sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea din România se desfăşoară prin intermediul 
OMV Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de Petrom. OMV Petrom Marketing operează 546 staţii 
de distribuţie, dintre care 389 Petrom şi 157 OMV. Grupul deţine, de asemenea, o reţea internaţională de circa 
250 benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia. 
Pentru dezvoltarea sustenabilă a Grupului, strategia acestuia include diversificarea activităților, prin abordarea 
pieţei de electricitate. În acest context, Petrom construieşte o centrală electrică pe gaze de 860 MW la Brazi şi 
a achiziţionat proiectul pentru construcţia unui parc eolian de 45 MW. 
În anul 2010 cifra de afaceri a Grupului Petrom a fost de 4.421 milioane Euro, EBIT (Venituri Înainte de Dobânzi 
şi Taxe) a fost de 709 milioane Euro. 
OMV, una din cele mai mari companii industriale publice din Austria, deţine 51,01% din acţiunile Petrom. 
OMV activează în 13 ţări în domeniile de Rafinare şi Marketing iar în Explorare şi Producţie activează în două 
ţări de bază, România şi Austria, şi deţine un portofoliu internaţional echilibrat. 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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