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Centrala electrica Brazi este disponibila la 100% din capacitate 
 

 

 

Centrala electrica Brazi detinuta de OMV Petrom este disponibila in prezent la 100% din capacitatea 
de 860 de MW. In data de 13 noiembrie, incepand cu ora 17:00 cel de-al doilea grup generator a 
devenit disponibil, dupa inlocuirea transformatorului avariat. 

Centrala de la Brazi, la capacitate maxima, poate acoperi pana la 10% din consumul mediu orar de 
electricitate al Romaniei.   

Reamintim ca, incepand cu sfarsitul lunii septembrie 2016, OMV Petrom s-a confruntat cu avarii la doua 
transformatoare. In perioada octombrie 2016-aprilie 2017, centrala a functionat la 50% din capacitate, iar în 
perioada aprilie-iunie 2017 a fost complet indisponibila. La inceputul lunii iulie anul acesta, a fost inlocuit 
unul dintre transformatoare, iar de atunci centrala a functionat la 50% din capacitate. 

Centrala Brazi este cel mai mare proiect privat de investitii greenfield din sectorul energetic din Romania, 
fiind pusa in functiune in 2012, cu investitii de 530 de milioane de euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMV Petrom 

OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze de 
aproximativ 64 milioane bep în 2016. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o 
centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW. Pe piata distributiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent 
pe pietele din Romania şi tarile învecinate prin intermediul a 787 benzinarii, la sfarsitul lunii septembrie 2017, sub doua 
branduri, OMV si Petrom. 

OMV, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom. Statul 
roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,64% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 9,9985%, iar 
18,35% se tranzactionează liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra. 

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilitătii corporatiste. In aceasta 
perioada, compania a alocat aproximativ 49 milioane euro pentru dezvoltarea comunitatilor din Romania, concentrandu-
se pe protectia mediului, educatie, sanatate si dezvoltare locala. 

 

 

Contact: 
OMV Petrom Relatia cu Investitorii 
Tel: +40 372 161930, Fax: +40 372 868518 
E-mail: investor.relations.petrom@petrom.com 
 


