
OMV Petrom

Studiu de caz

Petrol & Benzină industriale

OBIECTIVUL ACTIVITĂŢII

CLIENT OMV GROUP
Cu 31.398 d angajaţi în 2010, OMV Aktien-geseiischaft este una din cele 

mai mari companii industriale listate la bursa din  Austria. În Explorare şi 

Producţie, OMV este activ în cele două ţări principale, România şi Austria 

şi deţine un portofoliu internaţional echilibrat. OMV operează aproximativ 

4.700 de staţii de alimentare în 13 ţări şi a vândut 18 bcm de benzină în 

2010. În Austria, OMV deţine o reţea lungă de 2.000 km de conducte de 

benzină. Această platformă de comercializare a benzinei este printre cele 

mai impomai importante centre din Europa Continentală. Prin deţinerea unei cote 

de 97% din Petrol Ofisi, compania turcească lider în retail şi business 

comercial, OMV şi-a întărit poziţia pe piaţă.

Petrom, membru al Grupului OMV, este cel mai mare producător de 

petrol şi benzină din Sud-Estul Europei. Este activ în segmente de busi-

ness în Explorare şi Producţie, Rafinare şi Marketing, şi Gaze şi electrici-

tate. Aceste segmente reprezintă activităţile principale ale companiei şi 

reprezintă principalul segment pentru creşterea eficienţei. Explorarea şi 

Producţia activităţii Petrom exploră şi extrage petrolul şi gazele naturale 

din România şi regiunea Caspică. Petrom este responsabil pentru 

aproape întreaga producţie de petrol şi pentru aproximativ jumătate din 

producţia de gaze din România.

PETROM CITY

OBIECTIVUL
Crearea unui mediu sigur pentru cel mai mare producător de petrol şi 

gaze din Sud Estul Europei.



SOLUŢIA TEHNICĂ
OnGuard's Total Security Knowledge Management Solutions are capacitatea de a integra fără cusur tehnologiile de sinergie utilizând 
standarde de design arhitectural deschis. OnGuard oferă un control avansat al accesului, monitorizare prin alarmă, video digital, de-
tecţia intruziunilor, urmărirea bunurilor, urmărirea integrării informaţiei, producţia de memorii securizate şi funcţia de management 
pentru angajaţi şi vizitatori. Mai mult, sistemul    CCTV IP, cu peste 306 camere IP, pe baza aplicaţiei OnGuard, permite clientului să ex-
tindă uşor sistemul în toată locaţia, menţinând gradul potrivit de securitate la intrare. Modulele individuale de aplicare sunt disponibile 
ca sisteme individuale sau pot fi alocate în orice combinaţie. Având acest sistem sofisticat de securitate, cerinţele Petrom City au fost 
respectate în totalitate şi pot sta liniştiţi că investiţia de 130 de milioane de euro este protejată în totalitate acum, cât şi pe viitor.

SITUAŢIA PRE-EXISTENTĂ & ROLUL HELINICK
La sfârşitul anului 2009, Petrom şi HELINICK au pus bazele unei relaţii strânse pentru proiectul inovator Petrom City. Deoarece 
Petrom City era un nou proiect fără sisteme de protecţie instalate anterior, managementul siguranţei împreună cu consultantul inde-
pendent implicat căutau platforma tehnică ce poate răspunde complet la nevoile lor specifice de securitate. Construcţia este com-
pusă din 5 clădiri – o clădire administrativă de birouri “în formă de opt”, o clădire înaltă cu formă clasică, un centru de date, o parcare 
exterioară pe mai multe nivele şi o centrală electrică.
Campusul Petrom City găzduieşte aproximativ 2.500 de angajaţi şi un total de suprafaţă brută a etajelor de 100.000 m2. Cerinţa prin-
cipală pentru această facilitate a fost o soluţie ce integrează controlul de acces, supravegherea video, detectarea perimetrului, par-
carea inteligentă pentru 900 de locuri de parcare şi sistem intercom. După o evaluare amănunţită a platformei tehnice disponibile 
pentru diferiţi producători, HELINICK şi-a prezentat propunerea sa pentru o platformă IP complet integrată LENEL OnGuard, produsă 
de UTC Fire & Security. Experienţa HELINICK împreună cu expertiza UTC Fire &
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