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DAFORA SE IMPUNE PE PIATA DE FORAJ DIN ROMANIA CU O  INSTALATIE DE TOP LA 
NIVEL INTERNATIONAL  

 
 

 
Dafora S.A. anunta inaugurarea unei noi instalatii de foraj, una dintre cele mai moderne instalatii 
existente pe plan international. Acest eveniment coincide cu inceperea lucrarilor de foraj la sonda 
3700 Moinesti (jud. Bacau) in favoarea clientului OMV Petrom. Instalatia este produsa in 
Germania, valoarea acesteia ridicandu-se la aprox. 16 mil. Euro.  
 
Unica in Romania, aceasta este o instalatie moderna si compacta, destinata forajului sondelor de 
gaze, petrol sau ape geotermale cu adancimi de pana la 6.000 m.  
 
Instalatia este proiectata in conformitate cu cele mai restrictive norme in vigoare:  emisii scazute si 
complet certificata ATEX 95, CE 98/37/EC Anexx IIA, API RP500. 
 
Ceea ce diferentiaza aceasta instalatie de celelalte instalatii de foraj existente pe piata, este faptul 
ca: 

- este proiectata si executata astfel incat sa poata fi montata / transportata si demontata in 
timp foarte scurt 

- este un concept modular care permite utilizarea ei intr-o gama larga de aplicatii in 
domeniul petrolului, gazelor naturale precum si a apelor geotermale 

- reduce la minim riscul de accidente umane si impactul asupra mediului inconjurator 
- face posibila utilizarea ei atat in zone urbane aglomerate cat si in alte zone mai greu 

accesibile 
- are o fiabilitate deosebita 
- este dotata cu echipamente de top pe plan international 
- este foarte usor de operat.  

 
Prin achizitionarea acestei instalatii de foraj, Dafora demonstreaza ca este preocupata permanent 
de imbunatatirea calitatii serviciilor de foraj pe care le realizeaza. Obiectivul principal al companiei 
este atat mentinerea pozitiei de lider pe piata de foraj din Romania cat si dezvoltarea afacerilor pe 
piata internationala de foraj. Prin profesionalismul oamenilor si prin continuarea procesului de 
modernizare a instalatiilor de foraj, suntem siguri ca vom realiza aceste obiective. 
 
 
 
 
Departament PR 
Pers. contact: Cristina Suteu  
E-mail:  cristinas@dafora.ro  
 
 

551002 MEDIAŞ,  PiaŃa Regele Ferdinand I,  nr. 15  
Jud. Sibiu, ROMÂNIA 
Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 
CUI:  RO 7203436 
Cont: RO 05 BRDE 330SV 02488233300 B.R.D. MEDIAŞ 
Capital social subscris şi vărsat: 97.357.733,5 LEI 
 

S.C. DAFORA S.A.  
Tel :  +40-269 844 507 
Fax : +40-269 841 726 
office@dafora.ro 
www.dafora.ro 
 

 
 


