
  

 

 

   
 

Petrom şi ExxonMobil iniţiază o nouă campanie de explorare 
în Marea Neagră 

 
 

 Petrom şi ExxonMobil au semnat o înţelegere referitoare la explorarea platformei 
continentale româneşti a Mării Negre 

 Pas important în explorarea pentru hidrocarburi a zonelor de mare adâncă 
 
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, şi ExxonMobil 
Explorare şi Producţie România Ltd, o sucursală a corporaţiei ExxonMobil, au semnat, o 
înţelegere referitoare la explorarea în comun a potenţialului de hidrocarburi a zonei de mare 
adâncă din perimetrul Neptun, de pe platforma continentală românească a Mării Negre. 
Perimetrul Neptun cuprinde o arie de aproximativ 9.900 de km2, în zone cu adâncime a apei 
mării cuprinse între 50 m şi 1.700 m  
 
Lucrările de explorare în comun vor fi direcţionate spre zona cu ape adânci a perimetrului, 
urmând ca în cursul anului 2009 să fie efectuată o achiziţie seismică 3D de mari dimensiuni.  
Petrom va conduce operaţiunile fazei iniţiale de explorare  care va include achiziţia seismică 
şi studiile geologice efectuate în zona de mare adâncă. ExxonMobil va finanţa cea mai mare 
parte a lucrărilor şi va furniza expertiză în procesul de evaluare a datelor seismice nou 
achiziţionate. Explorarea în zonele de mare adâncă reprezintă un domeniu de înalt nivel 
tehnologic şi Petrom realizează un pas important prin demararea lucrărilor de explorare în 
zonele cu adâncimi ale apei mării mai mari de 100 m. 
 
Johann Pleinninger, Membru al Comitetului Executiv al Petrom, responsabil pentru 
activităţile de Explorare şi Producţie: “Colaborarea cu ExxonMobil constituie un pas 
important pentru Petrom în ceea ce priveşte explorarea potenţialului de hidrocarburi al 
Mării Negre. Potenţialul zonelor de apă adâncă nu a fost încă explorat în zona românească a 
Mării Negre şi foarte puţin explorat în alte zone ale Mării Negre. Suntem încântaţi să avem 
alături de noi o companie cu expertiză tehnică şi puternică financiar, cum este ExxonMobil, 
pentru a lucra împreună la evaluarea potenţialului de hidrocarburi a perimetrului Neptun.” 
 
“Ne face o deosebită plăcere să colaborăm cu Petrom la lucrările de explorare ale platformei 
continentale româneşti” a afirmat Elwyn C. Griffits, vicepreşedinte cu Dezvoltarea Afacerilor 
la compania ExxonMobil Explorare. “ExxonMobil deţine o expertiză considerabilă în toate 
domeniile de explorare a zonelor de mare adâncă şi noi privim această colaborare ca o 
oportunitate de a aplica această experienţă într-o regiune nouă şi foarte promiţătoare.” 
Explorarea platformei continentale româneşti a Mării Negre în zonele cu adâncimi mai mici 
ale apei mării a fost demarată încă din anul 1969, prin efectuare primelor achiziţii seismice. 
Prima descoperire de hidrocarburi a avut loc în 1980 iar producţia a început în 1986. În 
prezent, Petrom operează două perimetre offshore (Istria XVIII şi Neptun XIX), însumând 
o arie de 13.880 km2.  
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Petrom produce în prezent, pe platforma continentală, patru zăcăminte comerciale (Lebăda 
Est, Lebăda Vest, Sinoe şi Pescăruş), un al cincilea zăcământ (Delta) aflându-se în stadiul de 
dezvoltare. Producţia actuală atinge aproape  31.000 boe/zi, ceea ce reprezintă aproximativ 
16% din producţia Petrom din România. 
 
 
Bloc XIX Neptun 
 

 
 
Informaţii generale 
 
ExxonMobil 
ExxonMobil reprezintă o companie cu reprezentare globală, prezentă în aproape toate ţările, având un 
portofoliu de rezerve descoperite care îi conferă o poziţie de leader, un foarte puternic portofoliu de 
tehnologii proprietare şi un număr de oportunităţi de dezvoltare substanţial. Baza de rezerve a 
corporaţiei însumează 72 miliarde de barili echivalent petrol şi deţine mai mult de 100 de noi proiecte 
majore de dezvoltare în acelaşi timp cu activităţi globale de marketing în domeniul gazelor şi energiei 
aflate în derulare. Producţia totală la nivel global depăşeşte 4 milioane de barili echivalent petrol zilnic, 
din zăcăminte situate din vestul Texasului până în vestul Africii şi din Australia până în Alaska. 
Compania reprezintă cel mai mare distribuitor de gaze, non-guvernamental, mondial, cel mai mare 
rafinator, cel mai mare fabricant de uleiuri şi fabricant şi distribuitor de produse petroliere la nivel 
mondial şi unul dintre cei mai mari fabricanţi mondiali de produse petrochimice şi chimice speciale. 
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