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De 1 iunie, Petrom donează 20.000 de Euro copiilor sinistraţi 
 

 
• Bugetul alocat de Petrom vizează sprijinirea copiilor din comunele Spanţov, Rast şi 

Sărata 
• Acţiunile se desfăşoară prin intermediul Crucii Roşii din România şi UNICEF România 
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Sud - Estul Europei, vine din nou în 
sprijinul comunităţilor afectate de inundaţii, prin donarea sumei de 20.000 euro. Acest buget 
este destinat derulării unor activităţi de întrajutorare a copiilor din zonele sinistrate, prin 
intermediul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România şi al  UNICEF România, cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Copilului. „Petrom a colaborat îndeaproape atât cu Crucea 
Roşie Română cât şi cu UNICEF România; împreună, prin intermediul programului Petrom 
Move & Help :-) desfăşurăm o serie de proiecte foarte importante pentru comunitate. În 
plus, pentru a marca ziua de 1 iunie, ne-am implicat în organizarea unor acţiuni care, cu 
siguranţă, vor aduce bucurie copiilor din zonele sinistrate” a declarat Gheorghe 
Constantinescu, Directorul General Executiv al Petrom.  
 
Cei 20.000 de euro vor fi utilizaţi pentru achiziţionarea de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, 
jucării, dulciuri şi fructe. Acestea vor fi distribuite copiilor din comuna Spanţov- judeţul Călăraşi de 
către Crucea Roşie Română. Acţiuni similare vor fi organizate în comunele Rast şi Sărata din 
judeţul Dolj, prin intermediul UNICEF România. 
Aceste localităţi sunt printre cele mai grav afectate de inundaţiile din luna aprilie. 
 
Petrom Move & Help :-) reprezintă un  amplu program de implicare socială pe care Petrom îl 
derulează în vederea protejării şi dezvoltării comunităţii. 
În cadrul Petrom Move & Help :-), compania s-a implicat în programe sociale pe termen lung 
alături de Crucea Roşie Română şi UNICEF. Peste 1,3 milioane de euro au fost utilizaţi în cursul 
anului trecut pentru programe de întrajutorare a sinistraţilor, informare a populaţiei în vederea 
prevenirii dezastrelor, educaţie parentală în învăţământul preşcolar. 
 
 
Informaţii generale 
Petrom SA 
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 
Producţie, Rafinare şi Produse Petrochimice, precum şi Comercializare. Petrom are rezerve de petrol şi gaze 
estimate la 1 miliard barili echivalent petrol, o capacitate anuală de rafinare de 8 milioane tone şi circa 550 
staţii de distribuţie carburanţi în România. Compania deţine, de asemenea, o reţea internaţională de 82 de 
benzinării, localizate în Moldova şi Ungaria. Această reţea va fi extinsă cu 178 de staţii suplimentare în 
România, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, achiziţionate în ianuarie 2006. În anul 2005 cifra de afaceri a 
Petrom a fost de 2.970 milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a 
fost de 766 milioane Euro. În urma majorării capitalului social, OMV, grupul lider în industria de petrol şi gaze 
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din Europa Centrală deţine 51,011% din acţiunile Petrom. OMV activează în domeniile Rafinare şi Marketing, 
Explorare şi Producţie, Distribuţie Gaze precum şi Produse Chimice în 27 de ţări pe cinci continente. Statul 
Român deţine 30,862% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea S.A. deţine 9,887%, Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,026% iar 6,214% aparţin acţionarilor minoritari. 
 
 


