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COMUNICAT DE PRESA 

 
 
 
După cum am anunŃat anterior, DAFORA S.A., liderul pieŃei de foraj onshore 
din România, se apropie de începerea lucrărilor de foraj în Israel pentru 
compania Givot Olam Oil Ltd. care vor fi executate cu instalaŃia Dafora Rig 16 
pe o perioadă de 18 luni, cu posibilitate de prelungire pe 2 ani. 
 
Dafora SA a finalizat la începutul acestui an un vast program de modernizare 
şi reclasificare a instalaŃiei Dafora 16 care a fost acceptată de ModuSpec, 
expertul mondial în asigurarea integrităŃii operaŃionale a echipamentelor de 
foraj. InspecŃia instalaŃiei în vederea acceptării de către Client a fost  realizată 
în prezenŃa reprezentantului Givot Olam Oil Ltd. la baza de reparaŃii din 
Apahida, România în baza Programului Standard de Accept a ModuSpec care 
include verificarea stării şi performanŃei tuturor echipamentelor şi sistemelor. 
În urma acceptului primit din partea Clientului, instalaŃia a fost transportată 
naval din România în Israel iar în momentul de faŃă se află în portul Ashdod 
pentru a fi descărcată urmând ca în perioada imediat următoare să înceapă 
montajul pe locaŃia sondei în vederea începerii lucrărilor de foraj. 
 
Managementul Dafora se angajează pe deplin să acŃioneze în interesul 
companiei si al acŃionarilor săi pentru a crea valoare. Continuarea investiŃiilor 
în flota noastră vizează îmbunătăŃirea poziŃiei companiei pe termen lung şi 
exploatarea oportunităŃilor atractive pe piaŃa internaŃională care să ne permită 
îndeplinirea strategiei operaŃionale prin atingerea excelenŃei financiare. 
 
Industria forajului onshore este o piaŃă dinamică cu provocări şi oportunităŃi 
continue iar colaborarea cu Givot Olam Oil Ltd. reprezintă un pas important 
pentru Dafora în călătoria de a deveni prima alegere a operatorilor de foraj.  
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