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PETROM VINDE UNITǍŢILE MOBILE DE FORAJ MARIN 

 
• Vânzare a bunurilor care nu fac parte din activitatea de bază a companiei, 

conform strategiei Petrom 

• Echipamentele maritime de producţie rămân în proprietatea Petrom 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Sud-Estul Europei, a semnat 

astăzi un contract pentru vânzarea celor 6 unităţi mobile de foraj marin şi a unor 

echipamente şi facilităţi de pe uscat legate de acestea, către Grup Servicii Petroliere 

S.A. (“GSP”). Această tranzacţie nu implică echipamentele maritime de producţie 

(platformele fixe din Marea Neagră).  
Gheorghe Constantinescu, Director General Executiv al Petrom: “Această tranzacţie 
demonstrează hotărârea noastră de a ne concentra pe activităţile principale, pentru a 
obţine cele mai bune rezultate pe baza echipamentelor noastre. Ca şi alte companii 
petroliere internaţionale, Petrom nu are expertiză internă suficientă în domeniul 
serviciilor maritime şi, prin urmare, credem că investiţiile semnificative pe care le 
necesită unităţile de foraj marin pentru a opera în plan internaţional nu reprezintă tipul 
de proiecte care să beneficieze de finanţarea Petrom în acest moment”.   
 
Unităţile mobile de foraj care fac obiectul acestei tranzacţii sunt Atlas, Fortuna, Jupiter, 
Orizont, Prometeu şi Saturn. Preţul total de plată pentru aceste active se ridică la 
echivalentul în RON a 100 milioane dolari S.U.A. Transferul proprietăţii se aşteaptă a avea 
loc în luna ianuarie 2006. 
Raţiunea acestei tranzacţii din perspectiva Petrom este aceea de a se concentra asupra 
activităţii sale de bază. Operarea platformelor mobile de foraj marin este un domeniu 
specializat al serviciilor legate de câmpurile petroliere şi necesită o atenţie si expertiză 
speciale. Necesarul de astfel de servicii al Petrom este limitat şi nu exista altă cerere 
semnificativă în România – de aceea Petrom incerca deja de câţiva ani să folosească 
aceste active pe plan internaţional, oferind servicii de foraj marin altor companii petroliere. 
Două dintre unităţile de foraj, şi anume Fortuna şi Orizont, operează in Golful Persic din anul 
2000, in vreme ce altele au fost de asemenea utilizate în afara României in diferite ocazii. 
În legătură cu vânzarea unităţilor mobile de foraj marin Orizont şi Fortuna, Oriental Oil Co. a 
agreat să elibereze Petrom de obligaţiile sale din contractul de închiriere a unităţilor de foraj 
Fortuna şi Orizont, poziţia Petrom de parte la contract fiind preluată de GSP. 
GSP este o societate comercială din România specializată în domeniul serviciilor de foraj. 
Din 2004, GSP operează unităţile de foraj Fortuna şi Orizont in temeiul unui contract de 
servicii cu Petrom. 
 
Informatii generale 

Petrom SA  
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele 
Explorare şi Producţie, Rafinare şi Produse Petrochimice, precum şi Comercializare. Petrom are 
rezerve de petrol şi gaze estimate la 1 miliard barili echivalent petrol, o capacitate de rafinare de 8 
milioane tone şi circa 600 staţii de distribuţie carburanţi. În anul 2004 veniturile din vânzări ale Petrom 
au fost de 2.143 milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) 
a fost de 28 milioane Euro. Începând cu decembrie 2004, OMV, grupul lider în industria de petrol şi 
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gaze din Europa centrală deţine 51% din acţiunile Petrom. OMV activează în domeniile Rafinare şi 
Marketing, Explorare şi Producţie, Distribuţie gaze precum şi Produse Chimice în 27 de ţări pe cinci 
continente. Statul Român deţine 40,74% din acţiunile Petrom, Banca Europeană pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare 2,03% iar 6,23% aparţin acţionarilor minoritari. 
 


