
                                                                                                                              

 

 
Explorarea blocului Neptun intră într-o nouă fază  

 
 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a luat astăzi decizia de a 
intra într-o nouă fază a explorării blocului Neptun în România, în urma hotărârii Guvernului de a 
modifica contractul de concesiune în vederea extinderii perioadei de explorare a blocului. 
Programul de lucrări care va fi executat în parteneriat cu ExxonMobil Exploration and Production 
Romania Ltd include forarea primei sonde de explorare de apă adâncă din apele româneşti ale 
Mării Negre la finalul acestui an – începutul lui 2012. Pentru maximizarea şanselor de a descoperi 
un zăcământ viabil din punct de vedere comercial este necesară o perioadă de timp suficientă 
pentru explorarea cuprinzătoare a blocului. 

Johann Pleininger, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de explorare şi 
producţie: „Intrarea într-o nouă etapă a explorării blocului Neptun este un pas foarte important şi 
confirmă angajamentul nostru pentru atingerea potenţialului pe segmentul de explorare şi 
producţie în România. Trebuie să avem în vedere că zona românească de apă adâncă a Mării 
Negre nu a fost încă explorată, iar activitatea de explorare în apă adâncă are un risc al investiţiilor 
ridicat. În general, costurile de explorare și dezvoltare la mare adâncime sunt de câteva ori mai 
ridicate decât cele onshore.”   

Petrom şi ExxonMobil Exploration and Production Romania Ltd au încheiat un contract de 
concesionare (Farm Out Agreement) în 2008 prin care ExxonMobil a achiziţionat o participaţie de 
50% în blocul Neptun. De la acel moment, cele două companii au lucrat îndeaproape pentru 
achiziţia seismică 3D şi pentru evaluarea potenţialului blocului Neptun. Parteneriatul dintre cele 
două companii pentru proiectul Neptun are la bază experienţa de lider în explorarea la mare 
adâncime a ExxonMobil şi expertiza tehnică şi regională a Petrom.  

 
 

Grupul Petrom 
Grupul Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-est, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 
Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră 
din Europa de Sud-Est în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, pentru a cărui 
implementare au fost realizate investiţii de peste 6,6 miliarde de euro în ultimii şase ani. 
Grupul exploatează în România şi Kazahstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 832 milioane de 
barili echivalent petrol (în România 805 milioane barili echivalent petrol) şi are o capacitate nominală anuală 
de rafinare de 4,5 milioane tone. 
Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, Grupul Petrom este prezent prin intermediul unei reţele de circa 
800 staţii, operată sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea din România se desfăşoară prin intermediul 
OMV Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de Petrom. OMV Petrom Marketing operează 546 staţii 
de distribuţie, dintre care 389 Petrom şi 157 OMV. Grupul deţine, de asemenea, o reţea internaţională de circa 
250 benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia. 
Pentru dezvoltarea sustenabilă a Grupului, strategia acestuia include diversificarea activităţilor, prin abordarea 
pieţei de electricitate. În acest context, Petrom construieşte o centrală electrică pe gaze de 860 MW la Brazi şi 
a achiziţionat proiectul pentru construcţia unui parc eolian de 45 MW. 
În anul 2010 cifra de afaceri a Grupului Petrom a fost de 4.421 milioane Euro, EBIT (Venituri Înainte de Dobânzi 
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şi Taxe) a fost de 709 milioane Euro. 
OMV, una din cele mai mari companii industriale publice din Austria, deţine 51,01% din acţiunile Petrom. 
OMV activează în 13 ţări în domeniile de Rafinare şi Marketing iar în Explorare şi Producţie activează în două 
ţări de bază, România şi Austria, şi deţine un portofoliu internaţional echilibrat. 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. 
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