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Petrom a inaugurat un nou depozit de carburanţi la Ișalnița
Al treilea depozit de carburanți construit de la zero in ultimii trei ani
Investiţie a cărei valoare se ridica la circa 26 milioane euro
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Tehnologie de ultimă oră şi capacitate de 11.000 m

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, a inaugurat ieri la Işalniţa
cel de-al treilea depozit de carburanţi construit de la zero. Proiectul este parte a unui amplu
program de investiții, care include construcția a trei depozite noi (Jilava, Brazi, Ișalnița) și
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modernizarea altor trei depozite. Cu o capacitate de 11.000 m , depozitul de la Işalniţa, situat în
județul Dolj, va asigura aprovizionarea in zona de sud a României. Valoarea investiţiei pentru
construcția depozitului de carburanți de la Ișalnița se ridică la aproximativ 26 milioane euro.
Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activităţile de rafinare
şi marketing: „Acesta este cel de-al treilea depozit de carburanți construit de la zero in ultimii trei
ani. Cu o reţea modernă de depozite vom fi mai eficienţi şi vom continua să furnizăm produse
clienţilor Petrom în deplină conformitate cu standardele europene pentru această activitate.
Confirmăm totodată angajamentul nostru asumat în cadrul strategiei pentru 2021 de a continua să
ne îmbunătăţim operaţiunile printr-o reţea modernă de terminale care sprijină pe deplin reţeaua de
distribuţie prin staţii. Pana acum, pentru construcția celor trei depozite de la Jilava, Brazi şi Ișalnița
am investit 87 milioane euro.”
Toate cele trei depozite nou construite, Jilava, Brazi şi Ișalnița, sunt complet automatizate şi
respecta normele și standardele romanești şi europene in domeniu. Acestea au o capacitate totală
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de depozitare de 46.000 m (Jilava: 27.000 m , Brazi: 8.000 m , Ișalnița: 11.000 m ).
Produsele petroliere livrate la cele trei depozite sunt stocate în rezervoare supraterane, prevăzute cu
sisteme automate de măsurare a volumului şi temperaturii, sistem automat de protecţie pentru
supra-alimentare şi sistem fix de stingere a incendiilor. Acestea au pereţi dubli din oţel şi sunt
conectate la sisteme automate de detecţie a scurgerilor sau a fisurilor. Încărcarea produselor în
autocisterne este complet automatizată şi controlată de către sistemele automatizate ale
depozitelor.
Depozitele sunt prevăzute cu unități de recuperare a vaporilor pentru a minimiza emisiile de
hidrocarburi, sisteme de colectare a apei uzate, sisteme de protecţie împotriva incendiilor prevăzute
cu dispozitive automate de alarmare şi avertizare in caz de incendiu, sisteme de control automat şi
administrare a procesului tehnologic şi a întregii activităţi din depozit.
Datorită standardelor înalte utilizate la construcție şi echipare, cele trei depozite de la Jilava, Brazi şi
Ișalnița sunt printre cele mai moderne şi sigure depozite de distribuţie a produselor petroliere din
Europa.
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Pentru construcția depozitului de la Ișalnița s-au folosit peste 5.200 m de beton, peste 1.300 tone de
structură de oțel, peste 15 km de conducte tehnologice, peste 90 km de cabluri electrice, peste 2 km

de căi ferate. În proiectul de construcție al noului terminal au fost implicați peste 50 de contractori,
subcontractori şi furnizori de servicii şi echipamente, cumulând circa 600 de lucrători. S-au
înregistrat peste 850.000 ore om, fără niciun incident.

Grupul Petrom
Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est, cu activităţi în sectoarele Explorare şi
Producţie, Gaze şi Energie, Rafinare şi Marketing. 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 7,7 miliarde euro în ultimii şapte ani.
Grupul exploatează în România şi Kazahstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 812 milioane de
barili echivalent petrol (în România 786 milioane barili echivalent petrol) şi are o capacitate nominală anuală de
rafinare de 4,2 milioane tone.
Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe pieţele din România, Republica
Moldova, Bulgaria şi Serbia, prin intermediul unei reţele de circa 800 staţii, operate sub două branduri, Petrom
şi OMV. Activitatea de comercializare produse petroliere în România se desfăşoară prin intermediul OMV
Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de OMV Petrom.
Pentru dezvoltarea sa sustenabilă, OMV Petrom a extins lanţul valoric al gazelor prin abordarea pieţei de
electricitate. În acest context, OMV Petrom a început operaţiunile comerciale la centrala electrică pe gaze de
860 MW de la Brazi şi la parcul eolian Dorobanţu, cu o capacitate de 45 MW.
În anul 2011 cifra de afaceri a Grupului a fost de 5.336 milioane euro, EBIT (Profit Înainte de Dobânzi şi
Impozite) a fost de 1.165 milioane euro.
OMV, una din cele mai mari companii industriale publice din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom.
În Explorare şi Producţie, OMV activează în două ţări de bază, România şi Austria, şi deţine un portofoliu
internaţional echilibrat. În Gaze şi Energie, OMV a vândut aproximativ 272 TWh gaze în 2011. În Rafinare şi
Marketing, OMV are o capacitate anuală de rafinare de 22 milioane tone, iar la finalul anului 2011 deţinea
aproximativ 4.500 staţii de distribuţie în 13 ţări, inclusiv Turcia.
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri deţine 20,64% din acţiunile OMV 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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