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PETROM DONEAZǍ STATULUI ROMÂN SPITALUL DE LA VIDELE 
 

• Echipamente medicale de ultimă generaţie pentru peste 8.000 de pacienţi  
• Petrom a investit circa 4 milioane de euro în modernizarea spitalului 

 
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud - Est, a semnat pe 22 
ianuarie 2007, cu Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Teleorman protocolul 
privind transferul cu titlu gratuit al Spitalului Videle. Raţiunea acestei tranzacţii din 
perspectiva Petrom este aceea de a se concentra asupra activităţii sale de bază. 
 
“Am decis sa donăm statului acest spital, în care am investit circa 4 milioane de euro în 
ultimii 13 ani, cu convingerea ca autorităţile din domeniul sănătăţii vor gestiona în mod 
eficient si responsabil o instituţie de tradiţie, cu specialişti de renume. 
Petrom va continua să se implice activ în proiecte sociale de anvergură, iar grija faţă de 
comunitate va rămâne unul dintre obiectivele noastre.” – Mariana Gheorghe, Director 
General Executiv al Petrom 
 
Decizia de transferare a spitalului este conformă cu strategia Petrom de vânzare a bunurilor 
care nu fac parte din activitatea de bază a companiei. 
 
Spitalul Videle este o unitate modernă care oferă servicii la standarde înalte şi acoperă o 
gamă largă de specializări: Boli interne, Chirurgie, Cardiologie, Medicină fizică şi 
balneologie.  

 
Spitalul deţine 246 de paturi şi deserveşte , anual, peste 8000 de pacienţi, atât din judeţul 
Teleorman cât şi din zonele învecinate. 
  
Spitalul Videle a intrat în proprietatea Petrom în anul 1993, în urma unui transfer de la 
Ministerul Sănătăţii. De la preluare, Petrom a făcut investiţii importante atât în 
modernizarea cât şi în dotarea spitalului cu echipamente de ultimă generaţie. 
 
Petrom intenţionează să angajeze şi pe viitor serviciile medicale ale spitalului, în beneficiul 
salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în proximitatea acestuia. 
 

 
 
Detalii de contact 
 
Lacramioara Diaconu, Fuziuni & Achizitii, Relatii cu Piata de Capital  
Tel: +40 (21) 406 01 01, Fax: +40 (21) 406 04 36,  
e-mail: investor.relations.petrom@petrom.com  
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