
   

 
 

 
 
 

Petrom vinde participaţia deţinută în Oztyurk Munai LLP din Kazahstan 
 

► Oztyurk Munai LLP operează câmpul petrolifer Sinelnikovskoe, 
localizat în Regiunea Aktobe din vestul Kazahstanului 
► Vânzarea este parte a procesului de restructurare a portofoliului din 
Kazahstan 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a semnat  
contractul de vânzare a participaţiei de 95% în compania Oztyurk Munai LLP către 
En-Gip LLP, o companie petrolieră kazahă.  Părţile au agreat ca valoarea 
tranzacţiei să rămână confidenţială. Transferul participaţiei a fost aprobat de 
autorităţile competente din Kazahstan. 
 
Werner Ladwein, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de 
explorare şi producţie: „Am luat decizia de a vinde participatia în Oztyurk Munai 
după o evaluare detaliată a portofoliului nostru dar vom continua să investim in 
kazahstan pentru a ne atinge obiectivele” 
 
Oztyurk Munai desfăşoară operaţiuni pe zăcământul de ţiţei şi gaze Sinelnikovskoe, 
din Regiunea Aktobe, printr-un contract de explorare şi producţie semnat în 
decembrie 2000 cu autorităţile competente din Kazahstan. În prezent, operaţiunile 
sunt în faza de explorare.  
Vânzarea este parte a procesului de restructurare a portofoliului Petrom din 
Kazahstan, care are în vedere concentrarea resurselor în proiecte ample, pentru a-
şi atinge obiectivul de a produce 30.000 bep/zi în Regiunea Caspică.  
 
În prezent, Petrom are în Kazahstan o producţie zilnică medie de 4.500 bep/zi.  
Împreună cu afiliaţii săi, Petrom a cheltuit în Kazahstan 24,17 milioane lei pentru 
explorare şi 190,3 milioane lei pentru investiţii, în cursul anului 2006.  
 
Cele mai importante proiecte derulate în Kazahstan în 2006 au vizat explorarea şi 
evaluarea blocului Jusaly şi iniţierea fazei de dezvoltare pe zăcământul 
Komsomolskoe.  
În ceea ce priveşte zăcământul Jusaly, testele efectuate au confirmat rezultate 
remarcabile, astfel încât Petrom estimează o producţie zilnică maximă de 200.000 
mc de gaze naturale şi 70 mc de gaz condensat. 
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Pentru zăcământul Komsomolskoe, Petrom a aprobat planul de dezvoltare iar 
investiţiile în acest proiect se ridică la 190 milioane USD. Dezvoltarea zăcământului 
va conduce la o producţie zilnică de circa 10.000 bep, începând cu anul 2008. 
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