
   

 
 

 
PETROM ÎNREGISTREAZǍ NOI SUCCESE ÎN EXPLORARE 

 
► Delta 4 este prima sondă de explorare offshore de succes din ultimii opt ani 
► Probele efectuate la sonda Delta 4 indică o producţie zilnică de circa 2.800 bep 
► Mai multe explorări de succes în România, în 2007  
► Strategia de explorare a Petrom se bazează pe cele mai moderne tehnologii 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, anunţă că, în 
cursul acestui an au fost descoperite mai multe noi zăcăminte:  „Delta 4” (ţiţei), „Mamu 
4320” (gaze şi gaz condensat),  „Ochiuri 900” (ţiţei), „Abrămuţ” (ţiţei şi gaze) şi „Predeşti 
7 W” (gaze). Cea mai importantă dintre ele, Delta 4, este prima explorare offshore de 
succes, din ultimii 8 ani. 
 
Johann Pleininger, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activităţile de 
explorare şi producţie în România: „ Suntem mândri să anunţăm că avem mai multe 
descoperiri onshore şi offshore în cursul acestui an. Aceste descoperiri sunt rezultatul 
aplicării cu succes a strategiei noastre de explorare, al investiţiilor semnificative pe care le 
facem în sectorul de explorare şi producţie şi al utilizării celor mai noi tehnologii, în ultimii 
trei ani.” 
 
Pe baza rezultatelor campaniei de 3D seismic offshore derulată în 2005, sonda Delta 4 a fost 
forată pe blocul de explorare Histria XVIII din Marea Neagră. Testele au confirmat o 
producţie zilnică de până la 357 tone de ţiţei şi 35.000 mc de gaze, în total aproximativ 
2.800 bep/zi. În prezent se analizează viitoarele faze de evaluare şi dezvoltare ale 
descoperirii. Această descoperire semnificativă va intra în producţie în 2009 şi va contribui 
la atingerea obiectivului nostru de producţie în România pentru 2010, de 210.000 bep/zi.  
 
Delta 4 este cea de-a doua mare descoperire de ţiţei şi gaze, după succesul de la Torceşti, 
anuntat in mai 2007. Torceşti este o descoperire de gaze şi gaz condensat. Pe baza probelor 
efectuate s-a estimat o producţie zilnică de circa 900 bep/zi. Se estimează că producţia la 
Torceşti va începe în octombrie 2007, cu două luni mai devreme decât fusese planificat. În 
plus, încă din 2007, o viitoare sondă de evaluare va fi săpată la Torceşti, ceea ce, în viitor, ar 
putea creşte producţia pe acest zăcământ.   
Un total de 44 de sonde de explorare şi evaluare planificate pentru 2007 (2006: şase sonde) 
demonstrează paşii importanţi făcuţi în activităţile de explorare ale Petrom. 
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