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PETROM A ÎNCEPUT TREI PROGRAME DE EXPLORARE  

SEISMICǍ ÎN ROMANIA 
 

• O nouă strategie de explorare adoptată pentru succesul viitoarelor 
operaţiuni de foraj   

• Achiziţii seismice 3D în două blocuri pe uscat şi unul în Marea Neagră  

• Circa 100 milioane de euro anual vor susţine activităţile de explorare 

 

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud - Est, a adoptat o 
nouă strategie de explorare, în concordanţă cu  obiectivele de dezvoltare ale 
companiei. Tehnologii de ultimă oră şi în special tehnologia seismică tridimensională  
sunt utilizate pe scară din ce în ce mai largă. În anul 2005 au fost demarate 3 
programe de evaluare seismică, dintre care două pe uscat şi unul în Marea Neagră. 
Bugetul anual destinat operaţiunilor de explorare este de circa 100 milioane de euro. 
„Ne-am propus ca până în 2010 să avem o rată de înlocuire a rezervelor de 70%; este 
un obiectiv foarte ambiţios pentru a cărui realizare am iniţiat programe ample de 
explorare”, a declarat Werner Ladwein, membru al Comitetului Executiv, responsabil 
de activităţile de explorare şi producţie.   
 
La începutul anului 2005 a fost adoptată o nouă strategie de explorare care are în vedere 
implementarea unor tehnologii moderne, respectiv introducerea studiilor seismice 3D cât şi 
managementul  performant al operaţiunilor de foraj. Pentru explorare se utilizează procedee 
de ultimă oră, care permit o acurateţe crescută a datelor. Informaţiile obţinute pe baza 
măsurătorilor seismice 3D, foarte detaliate şi precise, reprezintă baza pentru forajul de noi 
sonde de explorare dar şi pentru dezvoltarea viitoare a zăcămintelor. 
 
Pe baza evaluărilor tehnice realizate de specialişti români şi austrieci, Petrom a selectat trei 
locaţii în care se va aplica explorarea seismică 3D : două blocuri pe uscat, Mamu şi Colibaşi, 
situate în regiunea Craiovei şi blocul Istria din Marea Neagră. Mai mult de 850 km2 vor fi 
exploraţi în cadrul acestor proiecte.  Planificarea activităţilor a început în luna februarie, iar 
primele operaţiuni s-au derulat în luna iulie, finalizarea înregistrării semnalelor seismice din 
cele trei locaţii fiind preconizată pentru luna decembrie.  
Datele obţinute vor fi procesate cu ajutorul software-urilor moderne şi vor furniza geologilor 
detalii din  interiorul blocurilor petroliere  în vederea utilizării acestora pentru programe 
viitoare de foraj şi dezvoltarea viitoare a zăcămintelor.. Pentru procesarea acestui tip de 
informaţii au fost instalate 25 de noi computere.  „Suntem încrezători că rezultatele 
investigaţiilor vor genera posibilităţi noi şi interesante de foraj şi vom continua, şi în 2006,  
extinderea operaţiunile de explorare seismică ”, a adăugat Werner Ladwein.  
 
Programul se va realiza cu ajutorul experienţei acumulate de specialiştii OMV în  
zăcămintele mature din Bazinul Viena. În această zonă, nivelul maxim al producţiei 
înregistrat  în 2003 şi 2002 la aproximativ 14 milioane bep a fost menţinut şi în 2004. Acesta 
este similar nivelului de producţie obţinut în 1980 şi demonstrează realizările companiei 
OMV în segmentul de producţie, realizări pe care grupul doreşte să le repete cu ajutorul 
specialiştilor OMV şi Petrom. 
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Obiectivele Petrom până în 2010 în segmentul de explorare şi producţie vizează stabilizarea 
producţiei zilnice la 210.000 bep în România, creşterea ratei de înlocuire a rezervelor la 70% 
şi extinderea operaţiunilor în Regiunea Caspică. Investiţiile pentru explorare şi producţie se 
vor ridica la 300 milioane de euro anual. Numai în activitatea de explorare se vor investi 
circa 100 milioane de euro pe an. 
 
 
 
Informatii generale 
Petrom SA  
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele 
Explorare şi Producţie, Rafinare şi Produse Petrochimice, precum şi Comercializare. Petrom are 
rezerve de petrol şi gaze estimate la 1 miliard barili echivalent petrol, o capacitate de rafinare de 8 
milioane tone şi circa 600 staţii de distribuţie carburanţi. În anul 2004 veniturile din vânzări ale Petrom 
au fost de 2.143 milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) 
a fost de 28 milioane Euro. Începând cu decembrie 2004, OMV, grupul lider în industria de petrol şi 
gaze din Europa centrală deţine 51% din acţiunile Petrom. OMV activează în domeniile Rafinare şi 
Marketing, Explorare şi Producţie, Distribuţie gaze precum şi Produse Chimice în 27 de ţări pe cinci 
continente. Statul Român deţine 40,74% din acţiunile Petrom, Banca Europeană pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare 2,03% iar 6,23% aparţin acţionarilor minoritari. 
 


