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Curriculum Vitae

Date Personale
Nume

Peter Rudolf Zeilinger

Data nasterii

06.04.1965

Locul nasterii

Freising, Germania

Nationalitatea

Germana

Studii si calificari obtinute

Denumirea institutiei

Titulatura cursului/
specializarii (daca este
cazul)

Durata (yyyy)

Universitatea Tehnica
Clausthal – Zellerfeld /
Germania

- Inginerie Miniera
- Inginerie in domeniul
petrolier

1986 - 1993

Diplome/ certificate

Diploma de masterat /
Diploma de licenta

Diverse cursuri
profesionale de scurta
durata, management si
competente personale

Experienta profesionala relevanta in functii executive *

Pozitia si organizatia

OMV Petrom SA
Membru al
Directoratului

Durata
(ll/aaaa)

Descrierea activitatilor, cum ar fi:
Domeniu de interes
Sarcini si atributii
Numarul de persoane aflate in directa
sau indirecta subordonare

aprilie 2016 – aprilie 2019

- Conducerea
societatii
societatilor nr. 31/1990

OMV New Zealand
Ltd
Director General

aprilie 2011 – martie 2016

- Responsabil
cu
generarea
valorii
sustenabile si sigure in cadrul filialei din
Noua Zeelenada
- Responsabil
pentru
oportunitate
de
maturare în cadrul autorizațiilor de
explorare operate si neoperate in Noua
Zeeleanda
- Supervizarea implementarii sigure si
eficiente a activitatilor de dezvoltare
explorare si evaluare in Noua Zeelanda
pentru proiecte a caror valoare depasesc
400 milioane de euro

OMV Australia Ltd.
Director

aprilie 2012 – martie 2016

- Responsabil
pentru
oportunitate
de
maturare în cadrul autorizațiilor de
explorare operate si neoperate in Australia

octombrie 2007– martie 2011

- Raporteaza catre membrul Directoratului,
care are in subordine unitatea de afaceri
Domestic Assets
- Responsabil
cu
generarea
valorii
sustenabile si sigure din cadrul activelor

OMV Petrom SA
Director Domestic
Assets

conform

legii

1
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onshore si offshore incluzand mai mult
de 300 de campuri petroliere si gaziere
- Responsabil cu operatiunile de producție
și întreținere, inclusiv logistica de
depozitare, infrastructura de gaze
naturale si instalatii pentru refacerea
mediului inconjurator

Experienta profesionala relevanta in functii ne-executive*

Functia ne-executiva si
organizatia

PEPANZ
Membru al Consiliului
de Conducere
OMV Petrom Gas SRL
Membru al Comitetului
de Supraveghere

Durata
(ll/aaaa)

Domeniu de interes

aprilie 2011 – martie 2016

Asociatia din
industria de Petrol si
Gaze naturale din
Noua Zeelandă

aprilie 2016 – prezent

Supravegherea
conducerii societatii

Functii in diverse
comitete si durata
mandatului, dupa caz
(ll/aaaa)

Pozitii relevante detinute in institutii non-profit *
Pozitii detinute
(remunerate sau
neremunerate) si
organizatia
Membru SPE Regional
Advisory Council
Europe

Durata
(ll/aaaa)

Descrierea activitatilor

2017 - prezent

*Pozitii relevante detinute in ultimii 5 ani
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