
                                                                                                                              

 

 
 

  
ExxonMobil si OMV Petrom au semnat un contract de opţiune cu Romgaz 

pentru participarea la operaţiuni în perimetrul offshore Midia 
 

� Exercitarea opțiunii este condiţionata de finalizarea contractului de transfer pentru 

drepturile de explorare şi producţie pentru o porţiune din perimetrul Midia de la titularii 

existenți ai licențelor 

 

ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (“EMEPRL”), OMV Petrom S.A. („OMV 
Petrom”) anunţă astăzi semnarea unui contract  cu Romgaz S.A. („Romgaz”) pentru a oferi Romgaz 

opţiunea de a participa în operaţiuni petroliere în zona de apă mai adâncă a perimetrului Midia 
(“Midia Deep”), în zona românească a Mării Negre. 

In octombrie 2012, EMEPRL şi OMV Petrom au semnat un contract de transfer cu Sterling Resources 
Ltd. şi Petro Ventures Europe B.V. pentru achiziţia unei participații de 85% pentru drepturile de 
explorare şi producţie de hidrocarburi aferente unei porţiuni din perimetrul Midia XV în zona 

românească a Mării Negre. Contractul de transfer nu a fost încă finalizat, iar condiţiile pentru 
producerea efectelor juridice ale acestui contract de transfer, inclusiv aprobarea autorităţilor 
relevante, sunt în curs de îndeplinire. La momentul producerii efectelor contractului de transfer 

cotele de participare vor fi: EMEPRL – 42,5%, OMV Petrom - 42,5%, iar Gas Plus International B.V. 
(co-titular al licenței perimetrului Midia) îşi păstrează participația de 15%. 

Pe baza termenilor agreaţi, Romgaz are opţiunea de a achiziţiona o participaţie de 10% în Midia 
Deep de la EMEPRL şi OMV Petrom. Opţiunea Romgaz de a intra este declanşată de finalizarea 
contractului de transfer şi de anunţul unei descoperiri comerciale. Zona Midia Deep este adiacentă 

perimetrului Neptun.  

Mariana Gheorghe, OMV Petrom CEO: “Acesta reprezintă un nou pas în eforturile noastre de 

susţinere a  obiectivului României de a explora şi dezvolta resursele offshore, pentru a atinge 
scopurile energetice naţionale ale ţării”.  

John L. Knapp, Director General EMEPRL: “Suntem încântați să continuăm în această direcţie, 
recunoscând  în acelaşi timp că explorarea offshore la mare adâncime implică investiţii cu risc 
ridicat, care necesită stabilitate si predictibilitate fiscală precum şi un mediu investiţional prielnic”. 

Corin Cindrea, Director General Romgaz: „Semnarea acestui contract de opţiune permite extinderea 
operaţiunilor noastre în Marea Neagră pentru atingerea obiectivului strategic al companiei de 
creştere a portofoliului de resurse şi rezerve.” 

EMEPRL va fi operatorul operaţiunilor petroliere în porţiunea cu apă mai adâncă a perimetrului 
Midia. EMEPRL si OMV Petrom au împreună activităţi în sectorul românesc al Marii Negre, unde 
cele două companii au anunţat o descoperire de gaze anul trecut.   

 

Exxon Mobil Corporation  

ExxonMobil, cea mai mare companie listată public de petrol şi gaze naturale din lume, utilizează tehnologii noi 

si inovative in scopul satisfacerii cererii tot mai mari de energie la nivel mondial. ExxonMobil deţine cel mai 

important portofoliu de resurse din industrie; este cea mai mare companie de rafinare şi marketing pentru 
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produse petroliere şi are una dintre cele mai mari unităţi de prelucrare de produse chimice din lume. Unul 

dintre predecesorii companiei ExxonMobil a desfăşurat operaţiuni în România, încă din anul 1903. ExxonMobil 

are o vastă experienţă în explorarea în ape de mare adâncime. Din 7.800 de sonde puse în funcţiune de 

ExxonMobil în ultimii zece ani, peste 250 de sonde au fost forate în ape a căror adâncime depăşeşte 750 de 

metri. 

 

Grupul Petrom 
Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-est, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 
Producţie, Gaze şi Energie, Rafinare şi Marketing. 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 7,7 miliarde de euro în ultimii şapte ani. 

Grupul exploatează în România şi Kazahstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 812 milioane de 
barili echivalent petrol (în România 786 milioane barili echivalent petrol) – la sfârșitul anului 2011 - şi are o 
capacitate nominală anuală de rafinare de 4,2 milioane tone.  

Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, Petrom este prezent pe pieţele din România, Republica Moldova, 
Bulgaria şi Serbia, prin intermediul unei reţele de circa 800 staţii, operate sub două branduri, Petrom şi OMV. 
Activitatea de comercializare produse petroliere în România se desfăşoară prin intermediul OMV Petrom 
Marketing, care este deţinută în totalitate de OMV Petrom. 

Pentru dezvoltarea sa sustenabilă, Petrom a extins lanţul valoric al gazelor prin abordarea pieţei de electricitate. 
În acest context, Petrom a început operaţiunile comerciale la centrala electrică pe gaze de 860 MW de la Brazi şi 
la parcul eolian Dorobanţu, cu o capacitate de 45 MW. 

În anul 2011 cifra de afaceri a Grupului a fost de 5.336 milioane euro, EBIT (Profit Înainte de Dobânzi şi 
Impozite) a fost de 1.165 milioane euro. 

OMV, una din cele mai mari companii industriale publice din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. 
În Explorare şi Producţie, OMV activează în două ţări de bază, România şi Austria, şi deţine un portofoliu 
internaţional echilibrat. În Gaze şi Energie, OMV a vândut aproximativ 272 TWh gaze în 2011. În Rafinare şi 
Marketing, OMV are o capacitate anuală de rafinare de 22 milioane tone, iar la finalul anului 2011 deţinea 
aproximativ 4.500 staţii de distribuţie în 13 ţări, inclusiv Turcia. 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri deţine 20,64% din acţiunile OMV Petrom, Fondul 

Proprietatea deţine 20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1,62% iar 6,62% se 

tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti. 
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