
PetrOmbudsman dincolo de bariere 

 

Prima idee pe care am avut-o în minte când am pășit prima data la PetrOmbudsman, 

în martie 2014, a fost aceea de a duce acest departament cât mai departe și cât mai sus. 

Iată că în această perioadă se realizează unul din obiectivele mele personale și, în 

același timp, un țel al departamentului. 

Acest articol de blog s-a născut pentru că ne dorim să împărtășim bucuriile cu cei dragi 

nouă. Astfel, îmi face plăcere să vă împărtășesc impresiile despre lansarea serviciilor 

PetrOmbudsman la Sofia în cadrul subsidiarei OMV Bulgaria. 

Pentru că ne dorim ca toată lumea să poată utiliza acest canal, pe 26-27 iulie 2021 

PetrOmbudsman a depășit barierele naționale, prezentându-și și oferindu-și serviciile 

colegilor din OMV Bulgaria. 

Sofia este un oraș frumos, surprinzător aș putea spune, iar cu ghidajul necesar am 

reușit să descoperim poate cea mai frumoasă parte a sa. Am găsit aici o echipă 

frumoasă, primitoare, deschisă către nou, flexibilă, care este dispusă să ajute și, mai 

ales, să asculte activ. Deși atât prezentarea PetrOmbudsman din prima zi cât și mini 

workshopul de “Comunicare Asertivă” din a doua zi s-au desfășurat în sistem mixt: fizic 

și virtual, am avut parte de zâmbete, profesionalism și implicare. 

Nu a fost ușor nici pentru noi, să ne depășim propriile emoții, nici pentru colegii din 

Bulgaria să accepte un concept nou, o nouă provocare, însă am învățat că totul este 

posibil atunci când sufletul și mintea sunt deschise. ☺ 

Primul pas a fost făcut - lansarea serviciilor. Urmează lucruri și activități noi în această 

călătorie magică. Spre exemplu, PetrOmbudsman va face parte din inițiativa 

“Wellbeing”, o activitate motivațională cu iz de dezvoltare personală, desfășurată 

trimestrial de colegii din Bulgaria. 

Vedeți dumneavoastră, pasiunea, entuziasmul, profesionalismul sunt elemente cheie 

în orice activitate, însă fără suport, toate acestea ar fi în pericol de a rămâne simple 

trăiri și de a nu se materializa în niciun fel. Din acest motiv, simțim nevoia să  

mulțumim managementului de la București și celui din Sofia, pentru întreg sprijinul 

acordat. Mulțumirile speciale de astăzi merg către Dec, așa cum îi place să i se spună, 

un om frumos atât la exterior cât și la interior, care ne-a împărtășit din experiența sa 

profesională și personală, făcând din lansarea serviciilor PetrOmbudsman un 

eveniment cu adevărat special. 

Vă vom ține la curent pe acest subiect și sperăm că ne veți însoți în noua și palpitanta 

noastră aventură. 
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