
                                                                                                                              

 

Parteneriat Petrom – Hunt Oil Company pentru explorare onshore în România 
 

 Petrom şi Hunt Oil Company România vor explora împreună două blocuri onshore situate în 
partea de est a României  

 Investiţii de circa 25 milioane de euro pentru activităţi de explorare 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est şi Hunt Oil Company 
România, o subsidiară a companiei americane Hunt Oil, una dintre cele mai mari companii 
petroliere private din lume, au încheiat un parteneriat pentru explorare onshore în România. 
Parteneriatul vizează explorarea în comun a blocurilor onshore Adjud şi Urziceni Est, situate în 
partea de est a României.  
Johann Pleininger, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activitatea de Explorare 
și Producție:”Acest parteneriat reprezintă un pas important în activitatea noastră, fiind primul 
joint venture pentru explorare onshore. Prin unificarea resurselor noastre financiare şi umane, 
prin utilizarea expertizei internaţionale şi a celor mai moderne tehnologii creăm o bază puternică 
pentru evaluarea potenţialului de hidrocarburi din cele două blocuri. Împreună cu Hunt Oil 
Company România vom investi circa 25 milioane de euro în următorii ani, în cadrul acestui 
proiect”.     
 
Petrom şi Hunt Oil Company România vor derula un amplu program de achiziţie seismică şi analiză 
a datelor obţinute în 2010 şi 2011. Noile date seismice vor fi evaluate în comun pentru a determina 
oportunităţile de foraj de explorare pentru ţiţei şi gaze. 
 
OMV PETROM SA  
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 
Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Petrom exploatează in România rezerve dovedite 
de petrol şi gaze estimate la 823 milioane barili echivalent petrol (854 milioane de barili echivalent petrol la 
nivel de Grup), are o capacitate maximă anuală de rafinare de 8 milioane tone şi circa 550 de staţii de 
distribuţie carburanţi în România. Compania deţine, de asemenea, o reţea internaţională de 268 benzinării, 
localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia. În anul 2009 cifra de afaceri a Petrom a fost de  3.029 
milioane euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 696 milioane 
euro. OMV, grupul energetic lider în Europa Centrală şi de Sud-Est deţine 51,01% din acţiunile Petrom. OMV 
activează în 12 ţări în domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 17 ţări pe patru continente în domeniul de 
Explorare şi Producţie. Ministerul Economiei deţine 20,64% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea deţine 
20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - 2,03%, iar 6,21% se tranzacţionează liber la 
Bursa de Valori Bucureşti. 
 
Hunt Oil Company 
Hunt Oil Company este una dintre cele mai mari companii petroliere independente din lume. Înființată în 1934, 
activitățile principale ale companiei se axează pe explorare și producție de țiței și gaze naturale în SUA și pe 
plan internațional. Zonele principale de activitate includ SUA și activități offshore la mare adâncime în Golful 
Mexic, Canada, Yemen și Peru. În plus, Hunt Oil Company și subsidiarele sale explorează activ într-o serie de 
alte țări din Europa, America de Sud, vestul Africii, Orientul Mijlociu și Orientul îndepărtat. 
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