
  

 

 

 
 

Petrom a câştigat Premiul de Excelenţă în Managementul Proiectelor 
pentru proiectul de Modernizare a Sondelor 

 
 
 

► 5.000 sonde modernizate până la finalul anului 2008 
► Impact pozitiv asupra reducerii costurilor şi a creşterii producţiei 
 
 
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, prin 
intermediului Diviziei de Explorare şi Producţie, a câştigat Premiul de Excelenţă în 
Managementul Proiectelor, acordat de către Project Management România, pentru 
proiectul Modernizare Sonde. Project Management România este membră a Asociaţiei 
Internaţionale de Management de Proiect - IPMA. 
 
Johann Pleininger, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de 
Explorare si Producţie: „Suntem onoraţi să câştigăm acest premiu, cu atât mai mult cu cât 
programul de modernizare a sondelor este unul dintre cele mai importante programe ale 
noastre, cu impact asupra a două obiective strategice ale E&P: stabilizarea producţiei de 
ţiţei şi gaze în România şi reducerea costului de producţie.” 
 
Programul de modernizare a sondelor este derulat de Divizia de Explorare şi Producţie a 
Petrom şi vizează 5.000 de sonde. Obiectivul programului este reducerea numărului de 
intervenţii la sonde, ceea ce are un impact pozitiv asupra creşterii producţiei dar şi a 
reducerii costurilor de producţie.  
Programul de modernizare a sondelor a fost demarat în Petrom în 2006, printr-o fază de 
testare. În urma derulării testului pilot s-au obţinut rezultate remarcabile, respectiv 
reducerea intervenţiilor la sonde de la 20 la 2 intervenţii/sondă/an. Ca urmare a rezultatelor 
proiectului pilot, începând cu anul 2007 s-a început implementarea pe scară largă a 
programului.  
De la începutul programului şi până la sfârşitul lunii septembrie 2008 au fost modernizate 
4.339 sonde.  
 
Ca urmare a implementării programelor de modernizare şi retehnologizare, printre care şi 
cel de modernizare a sondelor, Petrom a reuşit în 2007 să oprească declinul producţiei de 
ţiţei şi să o stabilizeze la un nivel de 89.000 de barili/zi, în condiţiile în care producţia de ţiţei 
a cunoscut un declin continuu în ultimii 30 de ani. 
În ultimii trei ani şi jumătate Petrom a investit circa 7 miliarde de lei în activităţi de 
explorare şi producţie.  
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IPMA 
IPMA (Asociaţia Internaţională de Management de Proiect) este o organizaţie non-profit de 
management de proiect de talie mondială care reprezintă la nivel internaţional 45 de 
asociaţii naţionale de management de proiect. IPMA promovează în mod activ 
managementul de proiect către zona de afaceri şi organizaţii din toată lumea. De 
asemenea, aceasta acordă certificări managerilor de proiect, premiază echipele de proiect 
şi oferă o serie de publicaţii de management de proiect.  
 
 
 
 
Detalii de contact 
 

Sorana Baciu, Dezvoltare Corporativa si Relatia cu Investitorii 

Tel: +40 372 429082, Fax: +40 372 868544 
e-mail: investor.relations.petrom@petrom.com 


