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Petrom înfiinţează unul dintre cele mai mari centre interne de 

servicii financiare şi de IT din Sud - Estul Europei 
 

 Până la 100 de milioane de euro vor fi investiţi în anii următori pentru realizarea 
acestui proiect 

 Funcţiile de Financiar şi IT&C sunt centralizate într-un nou centru de servicii, 
denumit Petrom Solutions 

 Personalul este recrutat în principal dintre salariaţii Petrom 
 Petrom Solutions facilitează creşterea eficienţei în condiţiile reducerii 

costurilor 
 
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Sud-Estul Europei, construieşte 
un centru de servicii de contabilitate şi IT&C (tehnologie informatică şi comunicaţii), 
care va deservi diviziile de Explorare şi Producţie, Rafinare, Marketing, Gaze Naturale 
şi Produse Chimice ale companiei. „Vom investi până la 100 de milioane de euro în 
anii următori pentru a realiza acest centru de servicii; pe baza cercetărilor de piaţă şi a 
experienţei credem că acesta ar putea fi cel mai mare  cel mai mare centru de servicii 
financiare şi de IT din partea de Sud - Est a Europei. Este un proiect foarte amplu, 
care constituie un pas important în programul de modernizare a Petrom”, a declarat 
Reinhard Pichler, Director Financiar al Petrom. Centralizarea în Bucureşti a funcţiilor 
de suport Contabilitate şi IT&C va determina creşterea eficienţei şi a calităţii 
operaţiunilor Petrom din întreaga ţară, în vederea îndeplinirii cerinţelor pieţelor 
internaţionale de capital, cum ar fi standardele de raportare. 
 
Înfiinţarea Petrom Solutions constituie un efort remarcabil de modernizare atât a structurii 
organizaţionale în Contabilitate şi IT&C cât şi de introducere a unei infrastructuri moderne de 
IT, astfel încât Petrom să dispună de un centru de servicii financiare şi IT la standarde 
europene. Investiţiile sunt destinate atât tehnologiilor de ultimă oră care vor susţine 
necesităţile de business, cum ar fi sistemul integrat de planificare a resurselor 
organizaţionale SAP, cât şi modernizării mediului de lucru şi îmbunătăţirii calificării 
angajaţilor Petrom. Înfiinţarea Petrom Solutions, cu sisteme integrate, va îmbunătăţi 
considerabil transparenţa, calitatea şi viteza proceselor complete cu furnizorii şi clienţii. 
 
Circa 1.200 de salariaţi vor lucra în cadrul Petrom Solutions, cea mai mare parte provenind 
dintre angajaţii departamentelor de Financiar şi IT. Personalul este recrutat în principal dintre 
salariaţii Petrom, datorită experienţei în domeniul specific de ţiţei şi gaze. Pentru a îndeplini 
în cele mai bune condiţii cerinţele noilor funcţii, angajaţii beneficiază de un amplu program 
de specializare. Acesta include atât traininguri pentru noile procese standard, pentru 
utilizarea unei infrastructuri moderne cât şi cursuri de limbă engleză. 
Petrom Solutions va fi un mediu de muncă cu totul diferit, modern. “Infiinţarea Petrom 
Solutions va îmbunătăţi orientarea către servicii şi va contribui la adoptarea unei noi culturi 
în Petrom. Angajaţii din Contabilitate şi IT&C devin furnizori de servicii, care se 
concentrează asupra calităţii şi vitezei serviciilor standard pe care le oferă clienţilor, 
respectiv diviziilor de Explorare şi Producţie, Rafinare, Marketing, Gaze Naturale şi Produse 
Chimice”, a adăugat Reinhard Pichler. 
 
Cu toate aceste măsuri, Petrom face un pas important către obiectivul său de a deveni 
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compania lider de ţiţei şi gaze din Sud Estul Europei până în 2010. Ca parte a procesului de 
modernizare, Petrom cooperează cu experţi şi furnizori locali de servicii şi echipamente; prin 
plasarea acestor investiţii în România, compania contribuie la stimularea economiei 
româneşti.  
 
Informatii 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 premium 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. In 
urma majorarii 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. detine 9,887%, Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,026% iar 6,214% aparţin acţionarilor minoritari. 
 


