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                              Bucureşti 

                5 aprilie 2006  

  
PETROM SUSŢINE CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ  

ÎN CAMPANIA DE PREGĂTIRE PENTRU DEZASTRE 
 
 

• Peste 30.000 de persoane vor fi pregătite în vederea prevenirii efectelor negative ale 
dezastrelor naturale 

• O campanie de informare în valoare de 120.000 Euro, finanţată integral de Petrom 
• 900.000 de Euro au fost alocaţi de Petrom pentru a susţine acţiunile Crucii Roşii în 

2005 
• Petrom, prin intermediul programului Petrom Move & Help :-) şi Crucea Roşie 

Română îşi continuă parteneriatul de succes iniţiat în anul 2005 
 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Sud Estul Europei, şi Crucea Roşie 
Română vor implementa Campania Naţională de Pregătire pentru Dezastre, un proiect ce 
urmăreşte să dezvolte o cultură a pregătirii pentru situaţii critice şi diminuarea riscului în 
comunităţile vulnerabile în faţa dezastrelor naturale. Această campanie face parte din 
programul Petrom Move & Help :-). Petrom finanţează integral programul de informare şi 
pregătire, pe durata celor doi ani ai proiectului pilot, valoarea totală a contribuţiei ridicându-
se la 120.000 Euro. 
 
“Considerăm că, unindu-ne eforturile cu o organizaţie atât de experimentată şi prestigioasă 
precum Crucea Roşie Română, putem aduce o schimbare în viaţa comunităţilor expuse 
riscurilor dezastrelor naturale. Petrom este o companie cu un devotament puternic pentru 
valori precum sănătatea, siguranţa şi protecţia mediului şi vom continua să ne implicăm 
activ în proiecte de responsabilitate socială.” a afirmat Gheorghe Constantinescu, Director 
General Executiv al Petrom. 
 
Pentru a preveni consecinţe catastrofale precum cele generate de inundaţiile de anul trecut, 
Petrom şi Crucea Roşie Română au iniţiat Campania de Pregătire pentru Dezastre. Ca primă etapă 
a campaniei, un proiect pilot va fi dezvoltat în judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Argeş. 
Aceste trei judeţe au fost identificate ca prezentând riscuri majore de confruntare cu dezastre 
naturale. 
 
Începând cu luna aprilie 2006, populaţia din aceste judeţe va avea acces la informaţii esenţiale 
despre cum să facă faţă dezastrelor naturale. Voluntarii Crucii Roşii vor organiza sesiuni de 
informare şi pregătire privind prevenirea dezastrelor pentru liderii comunităţilor locale şi populaţia 
din peste 200 de localităţi, iar materialele informaţionale vor fi distribuite la sediile  autorităţilor 
locale şi în alte instituţii publice. 
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De asemenea, în 9 publicaţii locale din cele trei judeţe vor fi inserate articole informative şi 
materiale tipărite ale campaniei. Mai mult, 29 de staţii Petrom din cele trei judeţe vor funcţiona ca şi 
centre de informare, clienţii având acces la materiale tipărite si postere ale campaniei. 
 
Campania de Pregătire pentru Dezastre va ajunge la aproximativ 30.000 de persoane din judeţele 
Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, informând asupra măsurilor esenţiale care pot fi luate pentru a salva 
vieţi şi a minimaliza pierderile materiale în cazul producerii de dezastre naturale precum inundaţii, 
incendii, cutremure, alunecări de teren sau tornade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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. 

“Informarea şi educarea membrilor comunităţilor 
locale sunt esenţiale pentru prevenirea efectelor 
negative ale dezastrelor naturale. Suntem 
încrezători în succesul acestei campanii şi ne 
bazăm pe profesionalismul şi devotamentul 
specialiştilor de la Crucea Roşie Română.” a 
adăugat Gheorghe Constantinescu, Director 
General Executiv al Petrom. 
 
Iniţiativa comună a Petrom şi Crucii Roşii Române a 
venit în continuarea parteneriatului de succes 
început anul trecut, când Petrom a contribuit 
substanţial la programul umanitar dezvoltat de 
Crucea Roşie Română pentru victimele inundaţiilor. 
În anul 2005, Petrom a asigurat finanţare pentru 
140 de adăposturi temporare şi a oferit materiale de 
prim ajutor, în valoare totală de 900.000 Euro. 
Fondurile şi materialele de prim ajutor donate de 
către Petrom au fost gestionate de Crucea Roşie 
Română şi direcţionate către zonele cele mai grav 
afectate din ţară. 
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Despre Crucea Roşie 

Înfiinţată în 1876, Crucea Roşie Română, membră a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie, este o 
organizaţie umanitară de interes naţional, bazată în principal pe voluntariat. Condusă în activitatea sa 
umanitară de Principiile Fundamentale ale Mişcării - Umanitate, Imparţialitate, Neutralitate, Independenţă, 
Voluntariat, Unitate, Universalitate – Crucea Roşie Română contribuie la alinarea şi prevenirea suferinţei sub 
toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, asigură respectul faţă de demnitatea umană, fără a face nici o 
discriminare legata de naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă militară, socială sau politică. 
Principalele domenii de activitate sunt: pregătirea pentru intervenţie în caz de dezastre, educaţia pentru 
sănătate, difuzarea dreptului internaţional umanitar şi a valorilor umanitare. Pentru mai multe informaţii 
accesaţi www.crucearosie.ro.  
 
 
 
 


