
  

 
 

Producţie suplimentară offshore ce va fi obţinută prin aplicarea de noi tehnologii  
 
 

 Campanie offshore încheiată recent cu succes 
 Creştere a producţiei din două sonde care produc din 1998, bazată pe o tehnologie 

inovatoare; aceeaşi tehnologie aplicată şi pentru o sondă nou săpată 
 Producţie suplimentară offshore de peste 300.000 bep din trei sonde, estimată pentru anul 

acesta  
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud Est, a încheiat recent cu succes 
o campanie offshore, în zăcămintele Lebăda Est şi Lebăda Vest, situate în blocul Histria, din Marea 
Neagră, folosind o tehnologie inovatoare pentru România. În urma acestei campanii offshore, se 
estimează o producţie suplimentară în acest an de mai mult de 300.000 bep, care va proveni din 
două sonde existente (LO2 şi LO3) şi o sondă nou săpată (LV05). 
Johann Pleininger, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru Explorare şi Producţie: 
„Am depus mari eforturi şi am investit masiv în România pentru a asigura un nivel stabil al 
producţiei, având în vedere că operăm în mare parte zăcăminte foarte mature. Folosim noi 
tehnologii în cadrul tuturor activităţilor E&P; în acest caz, folosirea unei tehnologii moderne, 
fracturarea hidraulică în mai multe etape, ne-a ajutat să creştem producţia a două sonde vechi şi să 
punem în funcţiune cu succes o sondă nouă.” 

 

Sondele LO2 şi LO4 au fost iniţial săpate în 1998 în zăcământul Lebăda Est şi produceau la rate 
scăzute din cauza proprietăţilor slabe de debit (ex.. permeabilitate scăzută) ale rocii din zăcământ.  
Zăcămintele Lebăda Est şi Lebăda Vest sunt foarte asemănătoare din punct de vedere geologic. 
După ce compania a câştigat experienţă cu fracturarea hidraulică în câteva sonde situate în Lebăda 
Vest, aceeaşi tehnologie a fost aplicată şi pentru sondele LO2 şi LO4. Fracturarea hidraulică în mai 
multe etape este o tehnologie utilizată în premieră pentru România, care permite un debit crescut al 
fluidelor din rezervor, din rocă în gura sondei, rezultând astfel rate de producţie mai mari. 
Luând în calcul rezultatele obţinute la sondele LV03 şi LV04 de pe zăcământul Lebăda Vest,o nouă 
sondă, LV05, a fost săpată în cadrul aceluiaşi zăcământ. 
În urma acestei campanii offshore de succes, o producţie suplimentară totală de peste 300.000 bep 
este estimată pentru 2010 din aceste trei sonde. 
 
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.  
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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. 
 
 
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. 
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