
Investiþiile în infrastructurã ºi logisticã,
un element esenþial pentru calitatea serviciilor

I
nvestiþiile constante în in-
frastructurã ºi logisticã, un
lanþ de distribuþie complet
integrat ºi creºterea acoperi-

rii naþionale sunt elemente esen-
þiale pentru asigurarea unui nivel
ridicat al serviciilor ºi pãstrarea
acestuia.

Pentru companiile de construcþii,
motorina este esenþialã funcþionã-
rii echipamentelor. Susþinerea unui
ritm de lucru alert atunci când pro-
iectele în derulare au un termen
scurt de realizare, aprovizionarea
rapidã cu motorinã, la costuri opti-
me de livrare sunt de asemenea
importante.

SOLUÞII DE
APROVIZIONARE pe
cerinþele specifice fiecãrei
companii

Cele mai potrivite soluþii pentru
companiile de construcþii sunt
staþiile de incintã, acele rezervoa-
re fixe cu capacitãþi dimensionate
pe nevoi le c l ient u lu i ( 9 .0 0 0 ,
20.000 litri), ce asigurã aprovizio-
narea rapidã, la locul desfãºurãrii
proiectului.  Alimentarea  acestora
este realizatã direct de cãtre furni-
zorul de motorinã pe baza unei
simple comenzi, conform condiþii-
lor contractuale negociate, fãrã a
mai fi nevoie de un alt efort supli-
mentar logistic.

Dezvoltarea acceleratã ºi asuma-
rea poziþiei de lider de piaþã pe
segmentul staþiilor de incintã, a
impulsionat atât dezvoltarea echi-
pei ºi creºterea expertizei profesio-

nale a acesteia, cât ºi creºterea ga-
mei de servicii, prin extinderea pe
noi divizii de business ºi susþinerea
unei abordãri flexibile la vânzarea
prin carduri de carburant, pe zona
staþiilor DIESELpoint Access. Astfel
clienþii pot beneficia de soluþii per-
sonalizate ºi consultanþã pentru
eficientizarea consumurilor de
combustibi l i º i furnizarea de
carburanþi.

Garantarea calitãþii produsului ºi

serviciilor este pentru furnizorul de

motorinã o provocare pe care

Oscar o rezolvã prin susþinerea

unui lanþ de distribuþie complet in-

tegrat, pornind de la sosirea moto-

rinei din import, trecând prin de-

pozitele proprii pânã la livrarea di-

rect la clientul final, prin flota pro-

prie de autocisterne.

LANÞ DE DISTRIBUÞIE

COMPLET INTEGRAT

Pe fondul unei strategii bine
gândite pe urmãtorii 5 ani ºi a unui
plan de investiþii bine pus la punct,
s-a început în 2013 creºterea reþe-
lei proprii de distribuþie de produ-
se petroliere ºi a capacitãþilor de
stocare la nivel naþional pentru a
atinge acest obiectiv.

Reþeaua de depozite include în
prezent locaþiile Bucureºti, Oradea,
Craiova, Oneºti, Braºov ºi Constanþa.
Cel de la Braºov este primul dintr-o
serie de depozite proprii construi-
te de la zero ca ºi investiþii Green-
field, fiind inaugurat în noiembrie
2014. S-a acordat o mare atenþie
detaliilor tehnice, depozitul bene-
ficiind de tehnologie de ultimã ge-
neraþie ºi procese automatizate.

Depozitul de la ªercaia, Braºov, a
fost creat cu intenþia de a repre-
zenta atât un punct logistic pentru
aprovizionarea staþiilor proprii
Oscar, DIESELpoint Access, cât ºi a
clienþilor. Se va acoperi astfel tot
centrul þãrii ºi zona de nord, pânã
la momentul deschiderii depozitu-
lui de la Cluj, când zona de nord va
fi preluatã de acesta.

Al doilea depozit, pe un proiect si-
milar cu cel de la ªercaia, va fi deschis
în mai/iunie la Zãdãreni, Arad.

În 2015 este planificatã deschide-
rea a douã noi depozite pe lângã
cel de la Arad. Unul în zona Clujului
ºi altul în jumãtatea de Nord a Mol-
dovei, urmãrindu-se ca în 2016 sã
avem la dispoziþie 6 depozite noi,
din care 4 construite de la zero ºi o
capacitate totalã proprie de depo-
zitare de aproximativ 50.000 mc.

Flota proprie a fost extinsã în
2015 de la 27 la 40 autocisterne de
ultimã generaþie, continuând pânã
la 60 în 2017. Extinzând suportul
logistic, Oscar asigurã livrãri prom-
pte cãtre locaþiile clienþilor, indife-
rent de cantitãþile solicitate.

Oscar Downstream urmãreºte
astfel sã fie cât mai aproape de
clienþi printr-o prezenþã activã ºi
susþinutã în toate zonele tãrii, con-
trolarea distribuþiei produselor ga-
rantând astfel pãstrarea calitãþii pe
întreg fluxul de distribuþie ºi
creºterea flexibilitãþii în funcþie de
nevoile regionale ale clienþilor.
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