
                                                                                                                              

 

 
Petrom inaugurează Petrom City– noul sediu al companiei  

 
 
 

 Unul dintre cele mai mari proiecte de pe piaţa imobiliara românească:  investiţie de peste 130 
milioane Euro  

 Proiect unic prin amploarea proiectului de reabilitare ecologică a terenului, eficienţa 
energetică ridicată a clădirilor şi personalizarea spaţiului de lucru 

 Petrom City include unul dintre cele mai moderne centre de date din Europa 
 Impact economic semnificativ 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-est, inaugurează astăzi 
Petrom City, sediul care va găzdui activităţile centrale ale companiei. Amplasat în zona de nord a 
Bucureştiului, acesta va reuni circa 2.500 de angajaţi din 7 sedii ale companiei aflate în Bucureşti 
şi Ploieşti. Procesul de mutare a angajaţilor în noul sediu a început în trimestrul IV al acestui an şi 
este estimat să se finalizeze în trimestrul II al anului viitor. 
Mariana Gheorghe, Director General Petrom: „Este un moment deosebit pentru noi cei din 
Petrom. Inaugurăm astăzi mai mult decât o clădire: un spaţiu aspiraţional, care celebrează 
inovaţia, transparenţa şi flexibilitatea. PetromCity reprezintă atât un reper arhitectural pentru 
zona de nord a Bucureştiului - la a cărei dezvoltare a contribuit, cât şi un reper pentru evoluţia 
noastră ca şi companie, pentru obiectivele şi valorile noastre.”   
Reinhard Pichler a adăugat:„Ca şi Director Financiar trebuie să spun că nu ne-a fost uşor să 
continuăm un proiect de asemenea anvergură, într-o perioadă în care mediul economic s-a 
dovedit neprielnic. Proiectul a fost demarat înainte de apariţia primelor semne ale crizei, deci a 
trebuit să ne adaptăm şi să căutăm cele mai bune soluţii pentru a asigura fondurile necesare într-
un mediu economic profund schimbat”.     
 
Proiectul a debutat cu cel mai amplu şi complex proiect de reabilitare ecologică din România a 
terenului pe care a fost construit complexul Petrom City. Terenul, un fost depozit de carburanţi, a 
fost bombardat în cel de-al doilea Război Mondial, iar rezervoarele avariate au cauzat contaminarea 
solului. Prin reabilitarea ecologică, un teren de 200.000 de metri pătraţi a fost redat capitalei.  
Petrom City cuprinde două clădiri de birouri, un centru de date – printre cele mai moderne din 
Europa, o centrală electrică de 5 MW şi o parcare cu 900 de locuri, desfăşurate pe o suprafaţă 
construită de 100.000 mp. 
Eficienţa ridicată a clădirilor, de circa 90% faţă de o medie de 40% - 60% prezentă în majoritatea 
clădirilor construite recent, contribuie la unicitatea proiectului în România. 
Centrul de date al Petrom oferă o infrastructură cadru cu cele mai avansate soluţii de răcire, 
alimentare cu energie electrică, redundanţă, sustenabilitate şi procese în caz de dezastru. Operarea 
centrului de date a fost preluată printr-un acord pe zece ani de către IBM, cea mai inovativă 
companie IT din lume, care va furniza cele mai bune servicii din industrie către Petrom, OMV şi alţi 
clienţi din România.   
Pentru prima dată în România a fost folosit conceptul de personalizare a spaţiului de lucru 
(environmental branding) care a presupus crearea unor elemente speciale de mobilier şi de design 
interior, astfel încât toate spaţiile să reflecte valorile şi filosofia companiei.  
Proiectul a inclus construcţia infrastructurii stradale, atât în interiorul Petrom City, cât şi in 
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perimetrul acestuia, nu numai pentru accesul angajaţilor Petrom ci si pentru dezvoltarea zonei. 
Străzile, cu o lungime totală de 1,7 km, sunt prevăzute cu sistem de iluminat, spaţii verzi şi piste de 
biciclete. În plus, întreaga reţea de cabluri este subterană - in linie cu noile standarde „Net City”. 
Impactul economic al proiectului este semnificativ. Circa 4.000 de oameni din peste 150 de 
companii (peste 80% dintre acestea fiind companii româneşti), au lucrat la Petrom City, în diferite 
stadii ale lucrărilor. Investiţia totală s-a ridicat la peste 130 milioane Euro şi a acoperit costurile cu 
re-ecologizarea, proiectul de infrastructură, construcţia clădirilor şi a centralei electrice. 
 
Grupul Petrom  
Grupul Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 
Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră 
din Europa de Sud-Est în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, pentru a cărui 
implementare au fost realizate investiţii de peste 5 miliarde de euro în ultimii cinci ani. 
Grupul exploatează în România şi Kazahstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 854 milioane de 
barili echivalent petrol (în România 823 milioane barili echivalent petrol) şi are o capacitate nominală anuală 
de rafinare de 8 milioane tone. 
Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, Grupul Petrom este prezent prin intermediul unei reţele de circa 
800 staţii, operată sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea din România se desfăşoară prin intermediul 
OMV Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de Petrom. OMV Petrom Marketing operează 546 staţii 
de distribuţie, dintre care 389 Petrom şi 157 OMV. Grupul deţine, de asemenea, o reţea internaţională de circa 
250 benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia. 
Pentru dezvoltarea sustenabilă a Grupului, strategia acestuia include diversificarea activităților, prin abordarea 
pieţei de electricitate. În acest context, Petrom construieşte o centrală electrică pe gaze de 860 MW la Brazi şi 
a achiziţionat proiectul pentru construcţia unui parc eolian de 45 MW. 
În anul 2009 cifra de afaceri a Grupului Petrom a fost de 3.795 milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de 
Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 969 milioane Euro. 
OMV, grupul energetic lider în Europa Centrală şi de Sud Est deţine 51,01% din acţiunile Petrom. OMV 
activează în 12 ţări în domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 17 ţări pe patru continente în domeniul de 
Explorare şi Producţie. Ministerul Economiei deţine 20,64% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea deţine 
20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,21% se tranzacţionează liber la Bursa 
de Valori Bucureşti. 
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