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OMV Petrom susține Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale în 

lupta cu noul coronavirus cu o sponsorizare de 20.000 de 

lei 

 

► OMV Petrom contribuie cu suma de 20.000 de lei pentru achiziția de echipamente medicale și 

de protecție, materiale sanitare speciale pentru Spitalul Orășenesc Bolintin Vale 

► Spitalul Orășenesc Bolintin Vale a fost numit unitate suport pentru pacienții cu COVID-19 și 

se află în prima linie a luptei împotriva răspândirii noului coronavirus 

 

OMV Petrom este alături de comunitatea din Bolintin-Vale și contribuie cu suma de 20.000 de 

lei pentru achiziția de echipamente medicale și de protecție, precum și materiale sanitare 

speciale pentru Spitalul Orășenesc Bolintin Vale.  

Prin dotările ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului se va asigura monitorizarea, tratamentul și 

îngrijirea eficientă a pacienților internați în contextul pandemiei de coronavirus, precum și recuperarea 

cu suport adecvat a pacienților cu forme ușoare, medii și severe. Având la dispoziție echipamentele 

adecvate, echipa medicală va reuși să acționeze eficient pentru a preveni și limita răspândirea virusului 

intens contagios la alți pacienți, la personalul din spital și la nivel comunitar. 

Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale funcționează ca spital-suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul 

Covid-19, la nivelul orașului dar și din comunitățile învecinate. În prima etapa a epidemiei, în spital au 

primit tratament 52 de bolnavi, dintre care 50 au fost vindecați și externați. Spitalul asigură asistența 

medicală spitalicească continuă și ambulatorie, deservind o populație de circa 90.000 de locuitori, 

dispersați pe raza a 15 localități din județul Giurgiu. 

Markus Doloszeski, Director Zonă Producție Moesia: „Credem cu tărie că, în special în perioadele de 

criză, trebuie să depunem eforturi comune - sectorul public, statul și industria - pentru a depăși aceste 

momente dificile, precum lupta împotriva pandemiei de coronavirus. Suntem conștienți de faptul că 

eroii acestor momente dificile sunt, în special, cei din sectorul de sănătate publică, iar OMV Petrom 

Asset Moesia este alături de comunitatea din Bolintin-Vale. Suntem bucuroși să sprijinim spitalul local 

pentru a asigura derularea în siguranță a actului medical și o îngrijire mai bună pentru toți pacienții.”  

 

Dr. Lucian Horhotă, Manager Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale: „Donația OMV Petrom reprezintă o 

contribuție esențială pentru gestionarea eficientă a asistenței medicale în cea mai gravă criză de 

sănătate din vremurile noastre. Gestul de solidaritate al OMV Petrom este extrem de valoros pentru 

noi, cei peste 100 medici, asistenți medicali și personal auxiliar din Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale. 

În acest fel vom putea asigura un act medical de calitate pentru pacienții noștri în condiții de siguranță, 

având la dispoziție toate echipamentele necesare. Mulțumim conducerii OMV Petrom pentru că ne 

este alături, doar implicându-ne împreună putem depăși dificultățile generate de această criză!” 



  
 
 

  

 

OMV Petrom a donat 1.300.000 euro pentru susținerea personalului medical din unitățile sanitare 

aflate în linia întâi în lupta împotriva pandemiei de coronavirus cu 5000 de viziere, teste, echipament 

medical, consumabile medicale, măști, dezinfectanți, 24.000 de pachete alimentare VIVA Lunch Box. 

Prin Crucea Roșie Română am sprijinit achiziționarea a 10 echipamente iPonatic și kit-uri de testare 

pentru 10 spitale publice din București, Constanța, Dolj, Mehedinți, Prahova, Timiș, Suceava, Cluj și 

Brașov. De asemenea, sprijinim inițiative pentru facilitarea accesului la educație pentru elevi din 

grupuri vulnerabile din comunități rurale. 

 

Despre OMV Petrom 

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală 

de ţiţei şi gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep în 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 

4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa 

distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin 

intermediul a 800 benzinării, la sfârșitul lunii martie 2020, sub două branduri, OMV și Petrom.  

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 

51,011% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 

Afaceri, deţine 20,639% din acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 9,998%, iar 18,352% 

se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti și la Bursa de Valori Londra. 

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuții de 30,4 miliarde de euro 

reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2019. 

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. 

În perioada 2007-2019, compania a alocat aproximativ 66 milioane euro pentru dezvoltarea 

comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare 

locală. 
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Social:  

 

 

https://www.omvpetrom.com 

www.taraluiandrei.ro 

 

http://www.facebook.com/PetromRo 

http://facebook.com/taraluiandrei.ro  

http://www.youtube.com/PetromRomania  

http://www.linkedin.com/company/petrom/  

http://www.instagram.com/omvpetrom/  
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