
   

 
 

 
 
 

Petrom dezvoltă  cel mai mare proiect de reabilitare ecologică din România 
 

► Proiectul „Verde la puterea Petrom” se va derula pe o perioadă de trei ani  
► Circa 200.000 de metri pătraţi vor fi reabilitaţi ecologic 
 
 
Aproape 200.000 de metri pătraţi de teren vor fi reabilitaţi ecologic şi redaţi Bucureştiului 
de către Petrom, în urma unei investiţii de aproximativ 10 milioane de euro.  
La finalul proiectului terenul va redeveni fertil iar apa freatică va fi conformă biologic şi 
chimic cu indicii ecologici agreaţi în România. Procesul de reabilitare ecologică va influenţa 
normalizarea mediului şi pentru vecinătăţi – localitatea şi lacul Străuleşti.  
 
Iniţiativa Petrom, VerdePetrom (Verde la puterea Petrom), este primul proiect de reabilitare 
ecologică de asemenea anvergură şi complexitate realizat în România şi se va desfăşura pe 
o perioadă de trei ani.  
 
Situat în nordul capitalei, terenul a găzduit un depozit de produse petroliere.  Ca urmare a 
bombardamentelor din timpul celui de-al doilea Război Mondial, rezervoarele au fost 
avariate şi au cauzat contaminarea solului pe arii limitate.  
 
Curăţarea solului şi a apei cu tehnologii performante 
Reabilitarea include curăţarea solului şi a apei freatice prin tehnologii de purificare 
inovatoare. Acestea sunt bazate pe acţiuni de stimulare a proceselor biologice naturale de 
descompunere a agenţilor poluanţi.  
 
„Dimensiunea proiectului vorbeşte de la sine despre importanţa lui. Vor fi decopertaţi 
peste 100.000 de metri cubi de pământ şi vor fi extraşi şi purificaţi peste 3 milioane de 
metri cubi de apă freatică. Tehnologiile folosite sunt consacrate la nivel internaţional şi 
vor fi aplicate în cooperare cu firme specializate din Austria şi Germania”, a declarat 
Mariana Gheorghe, CEO Petrom.  
 
Reabilitarea solului constă in excavarea şi tratarea mecanică, chimică si biologică a unei 
cantităţi de aproximativ 100.000 mc pământ, urmată de reaşezarea acestuia pe întreaga 
suprafaţă, într-un strat de 65 cm . 
Apa freatică va fi extrasă - aproximativ 3 milioane metri cubi pe întreaga perioadă de timp - 
curăţată, reinjectată, amestecată cu microorganisme şi barbotată prin introducerea de aer. 
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„Acest proiect este rezultatul unei colaborări în domeniul refacerii siturilor contaminate. 
Anvergura si complexitatea acestuia îl situează ca fiind unul de referinţă în România. 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor este în permanenţă deschis unor asemenea 
proiecte de colaborare, prin care terenuri contaminate sunt reintroduse în circuite de 
folosinţă fără nici un fel de restricţii”, a declarat dl. Attila Korodi, Secretar de Stat pentru 
Mediu şi Integrare Europeană în cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.  
 
VerdePetrom  – un proiect în trei paşi 
Prima etapă debutează chiar în ziua lansării proiectului şi va consta în demolarea tuturor 
construcţiilor, rezervoarelor, pompelor, conductelor etc. aflate în perimetrul de intervenţie. 
 
A doua etapă va demara în primăvara acestui an şi va presupune intervenţii paralele pentru 
extragerea pungii de produse petroliere, reabilitarea solului şi cea a apei freatice. Durata 
preconizată de specialişti pentru această etapă este de aproximativ 3 ani.    
 
Cea de-a treia etapă va presupune implementarea unui sistem de monitorizare şi control 
riguros al substanţelor poluante rezistente. Derularea acesteia este estimată pentru o 
perioadă de cinci ani, după finalizarea decontaminării solului (2009-2014). 
 
„Ne dorim ca experienţa noastră să încurajeze şi alte companii care au devenit, în timp, 
proprietari ai problemelor de mediu din trecut. Decizia nu este una uşoară, întrucât 
angajează resurse importante dar contribuie semnificativ la un parametru de valoare 
inestimabilă: calitatea mediului şi a vieţii oamenilor care locuiesc şi muncesc în 
apropiere”,  a declarat doamna Mariana Gheorghe, CEO Petrom. 
     
Depozitul de la Străuleşti – obiectiv strategic în cel de-al doilea război mondial 
Terenul de la Străuleşti a fost folosit drept spaţiu de depozitare începând cu anul 1934, 
până în 2005. Tancurile de depozitare au fost grav avariate de bombardamentele din timpul 
celui de-al doilea Război Mondial şi de cutremurele din 1940 şi 1977. În urma distrugerilor, 
în sol s-au scurs cantităţi importante de produse petroliere. De-a lungul timpului, acestea 
au migrat, ajungând la nivelul pânzei freatice. 
 
Platforma de depozitare a fost închisă în 2006, an în care s-a efectuat curăţarea tuturor 
rezervoarelor. În 2005, cu un an înainte, Petrom a demarat investigaţiile pentru stabilirea 
nivelului de infiltrare a ţiţeiului în sol şi în apa freatică. Aceste studii au durat 6 luni şi au 
fost realizate de două reputate companii din Marea Britanie (Halcrow) şi Austria (Strabag).  
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