
  

 
 

Petrom a început producţia din două noi sonde offshore  
 
 

 Prima producţie de ţiţei obţinută din sonda offshore Delta 6 
 Producţie curentă din sonda Delta 6 de 2.200 bep/zi; se estimează că producţia maximă de 

3.400 bep/zi va fi atinsă în T4/09 
 Producţie adiţională curentă de 900 bep/zi obţinută de la sonda nou forată Lebăda Vest 4  
 În prezent, Delta 6 şi Lebada Vest 4 reprezintă circa 10% din producţia zilnică offshore  

 
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-est, anunţă începerea 
producţiei din sondele offshore forate recent Delta 6 şi Lebăda Vest 4. Ambele zăcăminte, Delta şi 
Lebăda Vest sunt localizate în blocul Histria XVIII din Marea Neagră. 
 
Johann Pleininger, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru Explorare şi Producţie: 
“Recenta începere a producţiei din zăcământul Delta este o mare realizare având în vedere 
dificultăţile tehnice pe care le-am întâmpinat în timpul forării sondei Delta 6. Conceptul de sondă 
orizontală dirijată s-a dovedit a fi de succes ceea ce poate face ca sonda Delta 6 să devină cea mai 
valoroasă sondă a noastră din România”. 
 
Potenţialul de hidrocarburi al zăcământului offshore Delta a fost confirmat în 2007, prin rezultatele 
obţinute de sonda de explorare Delta 4. În 2008, dezvoltarea zăcământului a fost reevaluată pentru a 
reduce riscurile şi a diminua nivelul investiţiilor necesare. De aceea, a fost decisă săparea unei 
orizontale dirijate, Delta 6.  
Delta 6 a început producţia prin intermediul instalaţiilor Petrom existente pe Platforma 7 în prima 
parte a T3/09. Sonda produce în prezent la o rată redusa de testare de aproximativ 2.200 bep/zi, până 
la finalizarea extinderii instalaţiilor de suprafaţă. Rata maximă de producţie de 3.400 bep/zi este 
estimată să fie atinsă în T4/09. 
 
Experienţa obţinută în decursul forării sondei Delta 6 a fost aplicată cu succes pentru o altă sondă 
nou forată, Lebăda Vest 4, care a intrat în producţie la finalul lunii august. Lebăda Vest 4 produce în 
prezent 900 bep/zi.  
 
Rezultatele testelor obţinute până acum au confirmat potenţialul ambelor sonde de a produce 
împreună mai mult de 4.500 bep/zi pana la sfarsitul lui 2009. În prezent, producţia cumulată a celor 
două noi sonde reprezintă circa 10% din producţia zilnică offshore a Petrom, respectiv 32.000 bep/zi. 
Atingerea producţiei maxime pe cele două sonde va permite Petrom să crească producţia din 
instalaţiile offshore la peste 33.000 bep/zi şi să extindă durata de viată a instalaţiilor. 
 
 

Noutăţi Investitori Petrom 
 

Bucureşti 
14 septembrie 2009 



  

Explorare şi producţie în zona românească a Mării Negre 
Explorarea platformei continentale româneşti a Mării Negre a fost demarată încă din anul 1969. 
Prima descoperire de hidrocarburi a avut loc în 1980 iar prima producţie pe mare a început în anul 
1987.  
În prezent, Petrom operează două perimetre offshore (Istria XVIII şi Neptun XIX), însumând o arie de 
13.880 km2.  
Petrom produce în prezent, pe platforma continentală, cinci zăcăminte comerciale: Lebăda Est, 
Lebăda Vest, Sinoe, Pescăruş şi Delta. Producţia actuală atinge aproape 32.000 boe/zi, ceea ce 
reprezintă aproximativ 18% din producţia Petrom din România. 
 
 
Petrom SA  
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele 
Explorare şi Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Petrom exploatează rezerve 
dovedite de petrol şi gaze estimate la 0,9 miliarde barili echivalent petrol, are o capacitate maximă 
anuală de rafinare de 8 milioane tone şi circa 550 de staţii de distribuţie carburanţi în România. 
Compania deţine, de asemenea, o reţea internaţională de 269 benzinării, localizate în Republica 
Moldova, Bulgaria şi Serbia.  În anul 2008 cifra de afaceri a Petrom a fost de  4.552 milioane Euro, 
EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 969 milioane Euro. 
OMV, grupul energetic lider in centura de creştere europeana deţine 51,01% din acţiunile Petrom. 
OMV activează în 13 ţări din Europa Centrală în domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 17 ţări în 
şase regiuni de bază în domeniul de Explorare şi Producţie. Ministerul Economiei deţine 20,64% din 
acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea deţine 20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare 2,03% iar 6,21% aparţin acţionarilor minoritari. 
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