
                                                                                                                              

 

 
Parteneriat Petrom – Petrofac pentru creşterea producţiei 

 
 Parteneriatul vizează creşterea cumulativă a producţiei din nouă zăcăminte din zona Ţicleni cu 

cel puţin 50%, în următorii cinci ani  

 Petrom rămâne deţinătorul contractelor de concesiune și al producţiei de hidrocarburi; 
Petrofac va gestiona operațiunile la zăcăminte în numele Petrom 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, a semnat un contract pe 
15 ani pentru creșterea producției în mai multe zăcăminte din zona Țicleni, cu Petrofac, unul din 
liderii mondiali în domeniul serviciilor pentru industria petrolieră. În cadrul parteneriatului, 
Petrofac va opera zăcămintele respective în vederea maximizării producţiei şi îmbunătăţirii 
eficienţei operaţionale. În acest scop, Petrofac va asigura expertiza şi tehnologiile necesare, 
precum şi resursele financiare şi umane. Petrom va superviza operaţiunile şi va plăti Petrofac 
pentru cantitatea de ţiţei produsă, inclusiv un tarif crescut în funcție de nivelul producției 
suplimentare. Contractul va intra în vigoare imediat.  
 
Mariana Gheorghe, CEO Petrom: „Pentru a ne atinge potenţialul pe segmentul de explorare şi 
producţie, având în vedere complexitatea operării zăcămintelor mature precum şi a portofoliul 
nostru în România, ne vom concentra asupra re-dezvoltării unui număr de circa şase-opt zăcăminte 
majore până în 2015. În paralel, pentru a maximiza producţia pe alte zăcăminte mature, am decis 
iniţierea unor parteneriate cu companii cu reputaţie pe plan internaţional care au obţinut rezultate 
remarcabile în acest domeniu. Parteneriatul cu Petrofac, unul din liderii mondiali în domeniul 
serviciilor din industria petrolieră, este un exemplu în acest sens. Prin acest parteneriat, mizăm pe 
obţinerea celor mai bune rezultate, în condiţiile împărţirii riscurilor, al reducerii costurilor şi 
creşterii producţiei.”  
Contractul are în vedere operaţiuni de re-dezvoltare a zăcămintelor de ţiţei aflate în cadrul a nouă 
câmpuri petrolifere onshore, din zona Țicleni, în sud-vestul României. Acestea sunt zăcăminte 
mature, care au fost exploatate în ultimii 60 de ani. În prezent cele nouă zăcăminte produc 
împreună aproximativ 4.500 bep/zi, respectiv circa 2,5% din producţia totală internă a Petrom.   
 
Johann Pleininger, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de Explorare şi 
Producţie:„Majoritatea zăcămintelor noastre sunt mature; diversitatea rezervoarelor este foarte 
mare şi necesită nu numai investiţii foarte ridicate, dar şi o abordare care poate varia de la un 
rezervor la altul, tehnologii de ultimă oră şi experienţă internaţională. Parteneriatul cu Petrofac va 
spori eficiența operațiunilor de exploatare pe zăcămintele noastre”. 
În primii cinci ani, Petrofac va asigura o creștere cumulativă a producției cu cel putin 50% pentru 
zăcămintele vizate, raportat la declinul actual al producţiei.  
Operațiunile de producție și serviciile aferente, precum şi salariaţii implicați în aceste activități vor 
fi transferați la Petrofac pe durata contractului. 
Petrom rămâne deţinătorul contractelor de concesiune, al producţiei de hidrocarburi, al 
echipamentelor existente, precum şi al drepturilor şi obligaţiilor definite prin Legea Petrolului.  
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Ayman Asfari, CEO al grupului Petrofac, a declarat în legătură cu atribuirea contractului: „Sunt 
încântat să anunț încheierea acestui contract ce reprezintă una din marile realizări ale Petrofac 
Production Solutions, având în vedere că urmăream astfel de oportunități de mai mult timp. 
Considerăm că această abordare inovatoare ne va permite să ne adaptăm nevoilor clientului nostru 
și să generăm valoare adăugată prin investiții și prin valorificarea operațiunilor noastre, a 
managementului forajului, a ingineriei de producție, a echipamentelor moderne și a abilităților de 
instruire. Acest contract ne oferă ocazia de a ne dezvolta un portofoliu de excelență pe piața 
serviciilor de creștere a producției care are potențial de a deveni un domeniu cu o creștere 
semnificativă pe termen mediu”. 
 
OMV 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 in România rezerve dovedite 
de petrol şi gaze estimate la 823 milioane barili echivalent petrol (854 milioane de barili echivalent petrol la 
nivel de grup), 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 268 benzinării, 
localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia. În anul 2009 cifra de afaceri a Petrom a fost de  3.029 
milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 696 milioane 
Euro. OMV, grupul energetic lider în Europa Centrală şi de Sud Est deţine 51,01% din acţiunile Petrom. OMV 
activează în 12 ţări în domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 17 ţări pe patru continente 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% se tranzacţionează liber la Bursa 
de Valori Bucureşti. 
 
Petrofac 
Petrofac este unul din liderii mondiali in domeniul serviciilor in industria petroliera, printe clientii Petrofac 
numarandu-se multe dintre marile companii petroliere precum si operatori independenti. Petrofac este listata 
la bursa londoneza (simbol: PFC) si face parte din Indicele FTSE 100. 
Activitatea grupului Petrofac este organizata in sapte divizii: Proiectare si Constructii Montaj in Industria 
Petroliera, Parteneriat in domeniul Proiectarii si Constructiilor Montaj in Industria Petroliera, Proiectare 
Instalatii Petroliere, Proiectare si Operatiuni Offshore, Servicii de Training, Solutii de Productie  si Dezvoltarea 
Resurselor Energetice. 
Prin cele sapte divizii Petrofac proiecteaza, si construieste facilitati de productie pentru titei si gaze, opereaza, 
intretine si optimizeaza facilitati de productie, ridica calificarea si instruieste personalul operativ, mareste 
productia si, folosind sinergiile rezultate din capacitatea de a utiliza un portofoliu extins de servicii, investeste 
in dezvoltarea infrastucturilor de productie si a  zacamintelor de titei si gaze. Serviciile oferite de Petrofac 
acopera aproape in intregime ciclul de productie al titeiului si gazelor, de la nivel de sonda pana la procesare, 
rafinare si transport. 
Petrofac are mai mult de 12.000 angajati si opereaza la nivel global prin 6 centre localizate strategic in 
Aberdeen- Marea Britanie, Sharjah – EAU, Woking – Anglia, Chennai si Mumbai – India, Abu Dhabi – EAU, 
precum si prin alte 19 birouri si baze aflate in diferite alte tari. 
Activitatea Petrofac e concentrata in Marea Nordului, Orientul Apropiat, Africa, CSI si regiunea Asia Pacific. 
Prin divizia sa Solutii de Productie Petrofac ofera clientilor un punct unic de acces la o gama extinsa de servicii 
care le va oferi optiuni imediate pentru marirea productiei, a profitabilitatii, imbunatatirea eficientei 
operationale si al controlului integritatii mijloacelor fixe precum si imbunatatirea accesului la si recuperarea 
rezervelor marginale de titei si gaze. 
Divizia Solutii de Productie coordoneaza si conduce proiectul Dubai Petroleum precum si subsidiarele Eclipse, 
Caltec, SPD si Plant Asset Management. Divizia Solutii de Productie face parte din segmentul “Petrofac 
Engineering, Training Services and Production Solutions. 
Pentru mai multe informatii, va rugam consultati www.petrofac.com. 
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