
                                                                                                                              

 

 
 

Petrom a pus în producţie  
cea mai mare sondă onshore de gaze şi condensat din România 

 
 

 Petrom a început exploatarea de probă pe zăcământul de mare adâncime Totea 

 Producţie curentă de circa 3.200 bep/zi  

 Evaluarea zăcământului ar putea confirma cea mai importantă descoperire de gaze 
onshore de pe teritoriul României din ultimii şase ani 

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a început exploatarea de 
probă a sondei 4539 Totea. Producţia zilnică se ridică la circa 430.000 mc de gaze şi 58 tone de 
condensat şi reprezintă circa 3% din producţia zilnică de gaze a Petrom. La acest moment, 4539 
Totea este cea mai mare sondă onshore de gaze şi condensat din România în ceea ce priveşte 
volumul producţiei. 
 
Johann Pleininger, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de explorare şi 
producţie: „Am început exploatarea de probă într-un timp record şi în prezent pregătim forarea 
primei sonde de evaluare. Totea este un proiect foarte important pentru noi şi pentru România, 
având în vedere potenţialul zăcământului. Evaluarea ar putea confirma cea mai mare descoperire 
onshore de gaze de pe teritoriul României din ultimii şase ani”.  
 
Forajul sondei a fost finalizat în prima jumătate a acestui an, în regiunea Olteniei, la o adâncime de 
3.600 m, în urma unui program de explorare seismică 3D.  
Rezultatele înregistrate in timpul probelor de producţie au indicat faptul că acesta ar putea fi un 
zăcământ semnificativ, dimensiunea acumulării urmând a fi determinată prin evaluare. 
După finalizarea testelor sonda a fost conectată la infrastructura de conducte de gaze intr-un timp 
record. Sonda a fost pusă în producţie la numai 100 de zile de la descoperire prin utilizarea unei 
instalaţii de producţie modulară, care permite operatorului să înceapă producţia în timp ce se 
lucrează încă la planul de dezvoltare a zăcământului şi la construcţia instalaţiilor permanente.  
Producţia experimentală este estimată să înceapă în luna decembrie 2011 şi va dura circa 6-12 luni. 
În prezent, Petrom planifică forajul a două sonde de evaluare, care vor furniza date suplimentare 
pentru evaluarea zăcământului. Pe baza rezultatelor obţinute se vor considera eventuale foraje 
suplimentare de dezvoltare.  
 
„La nivel mondial, hidrocarburile vor continua să reprezinte peste 50% în ponderea surselor de 
energie pe termen lung. Pentru a asigura o producţie sustenabilă de hidrocarburi în România ne 
concentrăm asupra maximizării producţiei din zăcămintele mature - care au o pondere mare în 
portofoliul nostru, dar şi asupra activităţilor de explorare. Investiţiile noastre pentru activităţile de 
explorare şi producţie reprezintă anual circa 70% din bugetul de investiţii al Petrom”, a adăugat 
Johann Pleininger. 
 

Acest comunicat conţine afirmaţii anticipative. Afirmaţiile anticipative pot fi identificate prin cuvinte ca 
“anticipează”, “intenţionează”, “planifică”, “caută”, “crede”, “estimează”, “aşteaptă” şi orice referinţe 
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similare la perioade viitoare. În timp ce afirmaţiile anticipative sunt bazate pe estimări sau analize făcute de 
către noi şi pe care le considerăm rezonabile având în vedere circumstanţele, măsura în care rezultatele 
efective şi evoluţiile vor atinge aşteptările şi predicţiile noastre depinde de un număr de riscuri şi incertitudini 
care pot determina ca rezultatele efective, performanţe şi situaţia financiară să difere substanţial de aşteptările 
noastre. Orice afirmaţie anticipativă din acest comunicat este valabilă numai pentru data la care este făcută. 
Factori sau evenimente care pot determina ca rezultatele efective  să fie diferite pot apărea şi nu este posibil 
să anticipăm toţi aceşti factori sau evenimente. Nu ne asumăm obligaţia de a face publică orice actualizare a 
afirmaţiilor anticipative ca urmare a unei informaţii noi, evoluţii viitoare sau altui eveniment, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de actualizare este cerută de lege. 

 
Grupul Petrom 
Grupul Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 
Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră 
din Europa de Sud-Est în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, pentru a cărui 
implementare au fost realizate investiţii de peste 6,6 miliarde de euro în ultimii şase ani.  
Grupul exploatează în România şi Kazakhstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 832 milioane de 
barili echivalent petrol (în România 805 milioane barili echivalent petrol) şi are o capacitate nominală anuală 
de rafinare de 4,5 milioane tone. 
Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, Grupul Petrom este prezent prin intermediul unei reţele de circa 
800 staţii, operată sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea din România se desfăşoară prin intermediul 
OMV Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de Petrom. OMV Petrom Marketing operează 546 staţii 
de distribuţie, dintre care 389 Petrom şi 157 OMV. Grupul deţine, de asemenea, o reţea internaţională de circa 
250 benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia. 
Pentru dezvoltarea sustenabilă a Grupului, strategia acestuia include diversificarea activităților, prin abordarea 
pieţei de electricitate. În acest context, Petrom construieşte o centrală electrică pe gaze de 860 MW la Brazi şi 
a achiziţionat proiectul pentru construcţia unui parc eolian de 45 MW. 
În anul 2010 cifra de afaceri a Grupului Petrom a fost de 4.421 milioane Euro, EBIT (Venituri Înainte de Dobânzi 
şi Taxe) a fost de 709 milioane Euro. 
OMV, una din cele mai mari companii industriale publice din Austria, deţine 51,01% din acţiunile Petrom. 
OMV activează în 13 ţări în domeniile de Rafinare şi Marketing iar în Explorare şi Producţie activează în două 
ţări de bază, România şi Austria, şi deţine un portofoliu internaţional echilibrat. 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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