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În conformitate cu strategia Petrom de extindere a  activităţilor de explorare şi 
producţie în zona Mării Caspice, în decembrie 2005 a fost finalizată sonda de 
explorare South Rovnaya, în Kazahstan. Aceasta a fost forată la o adâncime 
totală de 2.000 m, sub licenţa de explorare Jusaly.  
În 2006 au fost realizate probe de producţie pe patru intervale productive 
diferite din Jurasic care au confirmat rezultate remarcabile. Dimensiunea 
descoperirii şi potenţialele activităţi de exploatare sunt în faza de evaluare. 
 
„Următorul pas îl constituie evaluarea acestei descoperiri, iar dezvoltarea 
acesteia va contribui la atingerea unui volum al producţiei zilnice de 30.000 bep 
în regiunea Caspică, obiectiv stabilit în strategia noastră până în 2010. Urmarea 
acestui nou succes producţia curentă in Kazahstan ar putea creşte cu cca. 1.000 
bep pe zi.” a adăugat Werner Ladwein. 
 
Petrom derulează operaţiuni de explorare şi producţie în patru zone din 
Kazahstan.  
Contractul de explorare şi producţie pentru perimetrul Jusaly a fost semnat în 
martie 1999, perioada de valabilitate a concesiunii fiind de 25 de ani, dintre care 
5 ani pentru explorare şi 20 de ani pentru faza de producţie. În mai 2005 faza 
de explorare a fost extinsă pentru alţi doi ani, până în septembrie 2007. 
Dimensiunile actuale ale concesiunii sunt de 20.872 km2.    
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Explorare şi Producţie Explorare şi Producţie Explorare şi Producţie Explorare şi Producţie –––– un segment vital pentru dezvoltarea companiei un segment vital pentru dezvoltarea companiei un segment vital pentru dezvoltarea companiei un segment vital pentru dezvoltarea companiei 
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. 
Conform noii strategii de explorare, anul trecut au fost demarate 3 programe de 
evaluare seismică, dintre care două pe uscat,  şi unul în Marea Neagră. Toate 
cele trei programe au fost finalizate cu succes. 
În 2005, Petrom a câştigat drepturile de exploatarea pentru trei noi blocuri din 
România. Prin utilizarea celor mai moderne tehnologii, o suprafaţă de 15.000 de 
km2 va fi explorată în vederea descoperirii de noi zăcăminte de ţiţei şi gaze, în 
următorii trei ani. 
Pentru anul 2005 nivelul producţiei totale de ţiţei şi gaze a fost de 77,95 
milioane bep sau 213.559 bep/zi, respectiv s-au produs 5,21 milioane tone de 
ţiţei şi gazolină şi 6,19 miliarde mc de gaze naturale. Producţia de ţiţei din 
Kazahstan a fost de 1,1 milioane bep sau 3.068 bep/zi.  
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Lacramioara Diaconu, Fuziuni & Achizitii, Relatii cu Piata de Capital (incl. Relatii 
cu Investitorii) 
Tel: +40 (21) 406 01 01, Fax: +40 (21) 406 04 36,  
e-mail: investor.relations.petrom@petrom.com  


