
   

 
Petrom a început construcţia unui depozit de carburanţi în Bucureşti  

 
► Construcţia depozitul din Bucureşti face parte din strategia de modernizare a 

reţelei de depozite a Petrom  
► Circa 32 de milioane de euro va costa construcţia depozitului Jilava 
► Investiţiile totale pentru modernizarea reţelei de depozite se ridică la peste 200 

milioane de euro  
 

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, a început 
construirea depozitului de carburanţi Jilava, în Bucureşti. Acesta va fi cel mai important 
depozit de carburanţi al companiei şi va deservi municipiul Bucureşti şi încă cinci judeţe, 
respectiv Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman.  
 
Tamas Mayer, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de marketing: 
„Avem o strategie clară de modernizare a depozitelor de carburanţi,  pentru care vom 
investi peste 200 milioane de euro. Este important să ne concentrăm atât asupra 
aprovizionării în condiţii de siguranţă crescută, cât şi asupra impunerii unor standarde 
ridicate în ceea ce priveşte reţeaua de benzinării.” 
 
Noul depozit va avea o capacitate totală de 27,000 de metri cubi şi va deţine cinci linii de 
încărcare pentru mai multe produse, prin partea superioară şi inferioară a cisternelor şi o 
rampă de descărcare pentru 20 de vagoane. Depozitul va fi prevăzut cu o unitate de 
recuperare a vaporilor, cu sistem de protecţie împotriva incendiilor şi control complet al 
activităţii din depozit. 

„Construcţia depozitului Jilava ne va costa circa 32 de milioane de euro; am avut în vedere 
echiparea acestui depozit cu o serie de sisteme de siguranţă, astfel încât să îndeplinească 
toate normele Petrom şi OMV, precum şi cerinţele  Uniunii Europene”, a adăugat Mayer.  

Depozitul Jilava va fi construit în locul unui alt depozit al companiei şi va avea o suprafaţă 
de circa 74,000 de metri pătraţi.  

Finalizarea construcţiei este estimată pentru martie 2009, dată până la care va funcţiona 
vechiul depozit.  

Proiectarea noului depozit şi supervizarea sunt asigurate de ILF Consulting Engineers, iar 
construcţia de Alpine România. Rezervoarele vor fi construite de Confind. 
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