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OMV Petrom S.A. 

  

OMV Petrom a finalizat cu succes prima livrare de gaz 
natural lichefiat (GNL) din România 

 
► Volumul a alimentat prima navă cu motoare pe bază de GNL care a fost construită în 

România  

 

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a efectuat 

prima livrare de GNL către Damen Shipyards Mangalia, cel mai mare șantier maritim din 

sud-estul Europei. Produsul a fost utilizat pentru alimentarea unei nave cu motoare care 

utilizează GNL. Este prima navă de acest tip construită în România, la Șantierul Naval 

Damen, din Mangalia.  

VIDEO livrare 

Radu Căprău, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea 

Downstream Oil: „Sectorul transporturilor, care are un rol esențial pentru mobilitatea 

bunurilor și a oamenilor, este și unul dintre sectoarele în care sunt necesare măsuri 

eficiente și cuprinzătoare de reducere a emisiilor. OMV Petrom este și va continua să 

fie parte din soluție, cu un portofoliu mixt de produse care să răspundă nevoilor de 

mobilitate din țara noastră. Prima livrare de GNL din România este încă un pas pe care 

îl facem in extinderea ofertei de produse pentru transport cu emisii scăzute.”   

VIDEO Radu Caprau 

Franck Neel, membru al directoratului OMV Petrom responsabil pentru activitatea 

Downstream Gas: „În contextul tranziției energetice, utilizarea GNL-ului în transport și 

industrie poate duce la o reducere semnificativă a emisiilor de carbon și a celor 

poluante. România are un potențial semnificativ de gaze naturale, iar valorificarea 

acestuia, inclusiv prin lichefiere, deschide noi orizonturi pentru economia românească 

și contribuie la obiectivele agendei climatice.” 

VIDEO Franck Neel 

Florin Spătaru, membru al Directoratului Damen Shipyards Mangalia: „Ne bucură 

colaborarea dintre doi lideri ai industriei din România și nu numai, care au făcut posibilă 

o premieră: este pentru prima dată când o astfel de navă este construită în România, 

iar acest lucru demonstrează că industria navală românească este capabilă să 

implementeze proiecte foarte complexe și inovatoare cu un înalt nivel tehnologic”.   

 

https://vimeo.com/manage/videos/605940856/310fb5efe1
https://vimeo.com/605709895/4fbcbd7dab
https://vimeo.com/605659158/bd23b11a65
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Prima livrare de GNL din România, efectuată de OMV Petrom, a presupus coordonarea și 

gestionarea în premieră a unui proces complex în care au fost implicate mai multe companii 

partenere, in condițiile respectării tuturor măsurilor de siguranță. Acesta s-a concretizat în 

două transporturi separate a câte două autocisterne, care au alimentat rezervorul primei nave 

din România care funcționează pe bază de GNL. 

Prin răcirea gazelor naturale la o temperatură de -160°C și prin lichefiere, acestea își reduc 

volumul de aproximativ 600 de ori comparativ cu volumul în stare gazoasă. Astfel, pot fi stocate 

și transportate în siguranță pe distanțe foarte lungi, cu un grad crescut de eficiență economică 

și energetică. Gazele naturale lichefiate reprezintă o alternativă de tranziție pentru un transport 

mai curat, în special pentru segmentele de transport ce pot fi mai greu decarbonate, precum 

transportul rutier greu de marfă și transportul naval. Prin utilizarea de GNL în transporturi, 

emisiile de CO2 scad cu 15%, cele de oxid de azot scad cu 50%, iar emisiile de particule grele 

scad cu 99%.  

De asemenea, GNL nu generează emisii de sulf, respectând astfel cerințele stricte privind 

emisiile de sulf ale Organizației Maritime Internaționale. 

 

Despre OMV Petrom  

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

gaze la nivel de grup de 53 milioane bep în 2020. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual 

și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu 

amănuntul, Grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a 789 benzinării, la sfârșitul lui 

iunie 2021, sub două branduri, OMV și Petrom.  

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51% din acțiunile 

OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,6% din acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea 

deține 7%, iar 21,4% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori Londra.  

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuții de aproximativ 32 miliarde de euro 

reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2020.  

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

2007-2020, compania a alocat aproximativ 72 milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România, 

concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.  

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-

related Financial Disclosures (TCFD, Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la 

schimbările climatice) privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice.   

 

Contact: 

OMV Petrom Relaţia cu Investitorii 
Tel: +40 372 161930, Fax: +40 372 868518 

e-mail: investor.relations.petrom@petrom.com     
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