
   

 

Petrom înregistreazǎ prima explorare de succes bazată pe tehnologiile moderne 
implementate în România 

 
► Testele de producţie confirmă o descoperire de gaze si condensat 
► Implementarea noilor tehnologii au determinat obţinerea rapidă a acestui 
succes dar şi identificarea unor noi oportunităţi de explorare în regiune 
► Infrastructura existentă în zonă poate fi folosită pentru dezvoltarea accelerată 
a zăcământului 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, anunţă prima 
descoperire din România în urma utilizării de tehnologii moderne de explorare. Sonda de 
explorare 570 Torcesti a fost forată în Blocul de explorare I, Adjud. În perioada de 
efectuare a probelor s-a estimat un volum zilnic de productie de 130.000 mc de gaze 
naturale şi 11 tone de gaz condensat (aproximativ 900 bep/zi).  
Werner Ladwein, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activitatea de 
explorare şi producţie: „Tehnologiile moderne de explorare pe care le-am aplicat şi, în 
special seismica 3D şi 2D, stau la baza acestor succese rapide obţinute în explorare. 
Conform strategiei noastre de explorare, în 2005 am iniţiat programe intensive de 
explorare seismică, iar la sfârşitul anului 2006 a fost lansată o nouă campanie de foraje. 
Descoperirea de la Torceşti este una dintre primele sonde din cadrul acestei noi campanii 
de foraj şi demonstrează că ne aflăm pe drumul cel bun. Vom continua să investim pentru 
a utiliza la scară largă cele mai moderne tehnologii din domeniu. Numai în acest an, 
jumătate din bugetul de investiţii, de peste 1 miliard de euro, al Petrom va fi direcţionat în 
upstream” 
Rezultatele menţionate au fost înregistrate la sonda 570 Torceşti, în cadrul activităţilor 
derulate pe Blocul de explorare I Adjud, în apropiere de Focşani. Sonda 570 Torceşti a fost 
forată la sfârşitul anului 2006, la o adâncime de 2.986 metri. Pentru a evalua potenţialul 
comercial al zăcământului, s-au achiziţionat deja inca 250 km  de seismică 2D si, de 
asemenea, vor continua forajele unor noi sonde. 
În prezent, analizăm posibilităţile de conectare la infrastructura de distribuţie existentă in 
zonă. „Intenţionăm să începem cât mai devreme faza de dezvoltare a acestui nou 
zăcământ. Estimăm ca putem demara deja producţia la sfârşitul anului 2007 sau începutul 
lui 2008. Vom fora o nouă sondă şi vom finaliza instalaţia de tratare a gazelor, conducta de 
transport şi staţia de măsurare a acestora”, a adăugat Werner Ladwein. 
În urma rezultatelor obţinute în baza acestui nou concept de explorare, Petrom a identificat 
noi oportunităţi şi va continua activităţile de explorare în zonă. 
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