
   

 
 

 
 

PETROM FINALIZEAZǍ PLANUL DE CONSTRUCŢIE A NOULUI SǍU SEDIU, PETROM CITY 
 

 
► Investiţia totală pentru implementarea proiectului Petrom City este de circa 130 

milioane de euro 
► Peste 80 milioane de euro sunt destinaţi exclusiv construcţiei clădirilor 
► Suprafaţa totală desfăşurată este de 100.000 de metri pătraţi 
► Petrom City va reuni angajaţii Petrom din toate sediile din Bucureşti şi Ploieşti  
► Proiectul se bazează pe concepte arhitecturale inovative şi corespunde ultimelor 

standarde europene în ceea ce priveşte mediul de lucru  
 

 
 
Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din Sud Estul Europei, a finalizat etapa 
de planificare arhitecturală a viitorului Petrom City. Acesta va deveni noul sediu al 
companiei şi va găzdui circa 2.500 de angajaţi, care se vor muta aici începând cu 
2009/2010.  
 
Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Petrom: „Ansamblul de clădiri de birouri 
Petrom City este un proiect complex şi ambiţios care reflectă procesul de transformare a 
companiei. Petrom City a fost proiectat pe baza unui concept inedit şi modern şi va fi 
implementat conform celor mai înalte standarde europene arhitecturale. Vrem să oferim 
angajaţilor noştri un mediu de lucru al viitorului,  care aduce o serie de inovaţii tehnice şi 
care îmbină totodată funcţionalitatea cu elemente menite să faciliteze comunicarea”  
 
Petrom City va avea o suprafaţă totală desfăşurată de 100.000 de metri pătraţi şi va fi 
format din cinci clădiri - două clădiri administrative ovale, o construcţie cu formă clasică, un 
centru de date şi o centrală care va genera energie – şi un garaj cu circa 1.000 de locuri de 
parcare. 
 
Forma ovală a celor două clădiri centrale a fost aleasă datorită capacităţilor sale unice de a 
conferi acces egal din toate punctele clădirii către orice punct de pe acelaşi nivel. Astfel, 
este facilitată comunicarea dintre angajaţi şi creşte sentimentul de apartenenţă la o singură 
entitate. 
 
Complexul dispune de o serie de facilităţi suplimentare cum ar fi săli de şedinţă, cafenea, 
centru medical, un magazin, o cantină, grădini interioare şi exterioare. Un alt element inedit 
este reprezentat de elementele naturale, respectiv grădinile din cele două clădiri 
administrative şi din întreg Petrom City . 
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Centrul de date care va fi construit în incinta Petrom City va susţine activitatea întregii 
companii OMV şi a filialelor sale din toată lumea.  
 
Prin forma şi caracteristicile tehnice, Petrom City este unic în România. Petrom City 
funcţionează după un sistem inovativ de producere şi consum al energiei, care creşte 
eficienţa energetică la 90%. Performanţa este posibilă datorită unei centrale de co-generare 
energie electrică şi căldură. Căldura rezultată la generarea curentului electric va fi 
absorbită, transformată şi folosită în totalitate pentru răcirea clădirii pe timp de vară. În 
timpul iernii, această căldură va fi folosită direct pentru încălzire. Acest concept este în 
prezent implementat în doar 1% din clădirile de afaceri din toată lumea. 
 
Activitatea angajaţilor în Petrom City se va desfăşura în condiţii de maximă siguranţă în 
ceea ce priveşte cutremurele. Complexul a fost proiectat de cei mai buni ingineri de 
structură din România şi Germania, cu respectarea tuturor cerinţelor de construcţie.  
 
Compania va aloca circa 130 milioane de euro pentru implementarea proiectului Petrom 
City, care include ecologizarea terenului, construcţia celor trei clădiri administrative, a 
centrului de date, a centralei electrice şi a garajului şi realizarea infrastructurii stradale. 
Peste 80 de milioane sunt destinate construcţiei clădirilor administrative. Pentru a construi 
infrastructura stradală, atât în interiorul Petrom City cât şi pentru acces, Petrom va investi 
circa 6 milioane de euro. Străzile, cu o lungime totală de 1,7 km, vor fi prevăzute cu sistem 
de iluminat, bănci şi spaţii verzi.  
 
Contractul de construcţie a Petrom City a fost atribuit prin licitaţie SC Alpine SA, iar 
lucrările de construire sunt estimate să înceapă la sfârşitul anului 2007. 
 
Petrom City va fi va fi construit la Străuleşti, unde Petrom desfăşoară, în prezent, un amplu 
proces de ecologizare. Proiectul de ecologizare reprezintă o investiţie de peste 10 milioane 
de euro şi a fost prezentat ca un exemplu de succes la cea de-a doua Conferinţă 
Internaţională de Management al Zonelor Urbane de la Stuttgart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  


