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10.12.2019 

Societatilor KMG International NV („KMGI”), Oilfield Exploration Business Solutions SA 

și Rompetrol Rafinare SA, le-a fost comunicata la data de 9 Decembrie 2019 Ordonanta 
DIICOT emisa la data de 5 Decembrie 2019 in Dosarul penal nr. 225/D/P/2006. 

 
Prin aceasta Ordonanta au fost clasate acuzatiile penale si au fost ridicate majoritatea 
masurilor asiguratorii  impuse anterior de DIICOT prin Ordonantele din 6 Mai 2016, 

astfel cum au fost reconfigurate prin Ordonanta din 18 aprilie 2018. 
 

Prin Ordonanta din 5 decembrie 2019, o masura asiguratorie provizorie a fost mentinuta 
pentru o perioada limitata de timp de 30 zile asupra a patru (4) instalatii ale Rompetrol 
Rafinare pana la concurenta sumei de aproximativ 106 milioane USD. 

Precizam ca aceasta masura provizorie asupra celor 4 instalatii nu afecteaza in niciun 

fel activitățile Rafinăriei Petromidia și a stațiilor de carburanți Rompetrol. 

 

KMG International este unul dintre cei mai importanţi actori economici din România, 

dovedind până în prezent respectarea angajamentului de a contribui la dezvoltarea 

României ca un hub energetic pentru regiunea Mării Negre. Astfel, KMG International a 

realizat investiții în valoare de aproximativ 4 miliarde dolari începând din anul 2007 pe 

piaţa locală, în operațiuni derulate de mai mult de 5.000 de angajati din Romania. 

Grupul a plătit în perioada 2007 - 2014 mai mult de 12 miliarde dolari la bugetul statului 

român. 

KMG International a infiintat impreuna cu Statul Roman un Fond de Investitii, Fondul 

de Investitii Kazah-Roman, cu un aport de capital de 150 de milioane de dolari şi 

urmărind o țintă totală a activelor de până la 1 miliard de dolari, în funcție de condiţiile 

de piață. Proiecte în valoare de peste 250 milioane dolari au fost deja identificate şi au 

inceput sa fie implementate in cadrul Fondului pentru a genera un puternic impact 

pozitiv atât în plan economic, cât şi social.  
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