
   

 
 

Petrom a început producţia pe zăcământul Komsomolskoe din Kazahstan   
 
 

 Producţie initială de 1.000 bbl/zi; nivelul maxim de producţie de 10.000 bbl/zi va fi atins în 
2010 

 Producţia din zăcământul Komsomolskoe va contribui la creşterea producţiei internaţionale în 
Zona Caspică la circa 20.000 bep/zi   

 Aproximativ 180 milioane Euro au fost investiţi în acest proiect  
 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a început producţia de ţiţei 
pe zăcământul Komsomolskoe localizat în regiunea Mangistau din vestul Kazahstanului. Producţia 
iniţială este de aproximativ 1.000 bbl/zi şi va creşte constant pe măsură ce noi sonde sunt date în 
producţie. In 2010 va fi atins nivelul maxim de producţie de 10.000 bbl/zi. Rezervele dovedite şi 
probabile sunt estimate la 34 milioane bbl. 
 
Johann Pleininger, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru Explorare şi Producţie: 
„Suntem foarte încântaţi că am făcut acest pas important prin obtinerea primelor rezultate de 
producţie din zăcământul Komsomolskoe. Este o reuşită deosebită dezvoltarea unui zăcământ de 
mărime medie în aproximativ un an şi jumătate, într-o zonă a Mării Caspice îndepărtată şi 
problematică din punct de vedere al mediului. Această reuşită va contribui la atingerea obiectivului 
nostru strategic de a creşte producţia internaţională în Zona Caspică la circa 20.000 bep/zi”. 
 
Petrom a intrat în faza de dezvoltare a zăcământului Komsomolskoe după obţinerea aprobărilor 
necesare de la Ministerul Energiei şi a Resurselor Minerale din Kazahstan, în noiembrie 2007. Planul 
de dezvoltare a cuprins forarea a şase sonde orizontale de producţie şi a unor sonde verticale 
suplimentare pentru injecţia cu gaze şi apă. În plus, opt sonde verticale forate anterior au fost 
convertite în sonde de producţie. Planul de dezvoltare a cuprins de asemenea şi construcţia unui 
sistem de colectare, unităţi centrale de procesare, o conductă de conectare şi staţie de transfer până 
la reţeaua de conducte a KazTransOil, precum şi lucrări de infrastructură şi facilităţi auxiliare. 
Anterior începerii construcţiei, având în vedere zona îndepărtată, a fost construit un drum de acces 
de circa 100 de km. 
Proiectul a fost susţinut cu investiţii de circa 180 milioane euro. 
 
Petrom operează zăcământul Komsomolskoe prin intermediul TOO Kom–Munai. În martie 2003, 
Petrom SA a achiziţionat 95% din acţiunile TOO Kom–Munai, deţinând drepturile de dezvoltare şi 
producţie pentru perimetrul Komsomolskoe.  
 
După privatizarea Petrom, a fost finalizat un nou program 3D seismic pe zăcământul Komsomolskoe. 
Pe baza datelor furnizate de noile sonde test şi prin aplicarea unor tehnologii moderne de simulare şi 
reprezentare, s-a obţinut o nouă reprezentare geologică a zăcământului. Noua reprezentare 
a zăcământului a furnizat baza pentru finalizarea unor studii detaliate de inginerie şi 
marketing, care au condus la obţinerea programului de dezvoltare a zăcământului. 
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Petrom în Kazahstan 
 
Petrom a intrat în Kazahstan în 1998 şi deţine licenţe de explorare şi producţie pentru şase 
zăcăminte: Tasbulat, Aktas, Turkmenoi, Komsomolskoe, Zhilankyr şi South Rovnaya. Activităţile 
Petrom din Kazahstan sunt desfăşurate prin intermediul TOO Tasbulat Oil Corporation (100% deţinut 
de Petrom) şi TOO Kom–Munai (95% deţinut de Petrom). 
În 2008, producţia zilnică de ţiţei şi gaze a Petrom în Kazahstan a atins aproximativ 5.700 bep/zi, cu 
24% mai mare comparativ cu 2007. 
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