
                                                                                                                              

 

 

Actualizare despre proiectul de explorare a zonei de mare adâncime a perimetrului 
Neptun 

 

� Evaluare suplimentară, preliminară a rezultatelor sondei Domino-1 permite o estimare inițială a 
potențialului de producție de gaze de aprox. 630 mil cf (picioare cubice) pe zi   

 
 

OMV Petrom continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește programul activităților viitoare în 
sectorul de apă adâncă al perimetrului Neptun din România, în urma descoperirii de gaze la sonda 
Domino-1 anunțată în februarie 2012, împreuna cu operatorul ExxonMobil Exploration and 
Production Romania Limited (EMEPRL).   

Se estimează că studiul de seismică 3D realizat pe blocul de mare adâncime Neptun, care a început  
la sfârșitul anului 2012, va fi finalizat în T2/2013, fiind cel mai amplu studiu de acest tip efectuat 
vreodată în zona românească a Mării Negre. EMEPRL și OMV Petrom estimează că vor investi până 
la 1 miliard de dolari americani în acest program de explorare. Programul include studiul de 
seismică 3D, aflat în desfășurare, precum și forajul de explorare si evaluare ulterior, care este posibil 
să înceapă la sfârșitul anului 2013 sau începutul lui 2014. 

Evaluarea suplimentară a rezultatelor sondei Domino-1 a permis o estimare inițială preliminară a 
producției de gaze potențiale dintr-o dezvoltare viitoare a Domino de aproximativ 630 mil cf 
(picioare cubice) pe zi. Cu toate acestea, este necesară o achiziție suplimentară de date și 
interpretarea acestora, inclusiv forajul de evaluare si testarea sondelor pentru a confirma 
dimensiunea resurselor și comercialitatea acestora înainte de a lua orice decizie de a trece în faza de 
dezvoltare. In cazul in care operațiunile ulterioare vor confirma fezabilitatea din punct de vedere 
tehnic si comercial a producției de gaze din blocul Neptun, valoarea cumulată a investițiilor in cadrul 
fazelor de explorare si dezvoltare ar putea fi de câteva miliarde de dolari americani, prima producție 
potențială fiind estimată cel mai devreme către sfârșitul decadei.  

“OMV Petrom și EMEPRL sunt în continuare foarte încurajate de descoperirea Domino-1, care este 
foarte importantă pentru Romania”, a spus Mariana Gheorghe, CEO OMV Petrom. “Zona de mare 
adâncime a perimetrului Neptun este unică și provocatoare din punct de vedere tehnic, așadar 
dezvoltarea viitoare va necesita investiții substanțiale pe o perioadă lungă de timp. Suntem încântați 
de rezultatele programului de explorare si ale planului preliminar de dezvoltare, si așteptam cu 
interes următoarea campanie de foraj de explorare de la sfârșitul anului.  

 

Acest comunicat de presă conţine afirmaţii anticipative. Afirmaţiile anticipative pot fi identificate prin cuvinte ca 
“anticipează”, “intenţionează”, “planifică”, “caută”, “crede”, “estimează”, “aşteaptă” şi orice referinţe 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 de presa este valabilă numai pentru data la care este făcută. Factori sau evenimente care pot 
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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. 

 
INFORMATII SUPLIMENTARE 

 

Perimetrul  Neptun (zona de apă adâncă) 

Zona de apă adâncă a perimetrului Neptun se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 9.900 km2, iar adâncimea 

apei variază între 50 şi 1.700 metri. În noiembrie 2008, ExxonMobil Exploration and Production Romania 

Limited şi OMV Petrom au semnat un acord prin care ExxonMobil a achiziționat o participaţie de 50% în zona 

de mare adâncime a perimetrului. În ianuarie 2012, ExxonMobil şi OMV Petrom au anunţat descoperirea unui 

zăcământ de gaze naturale cu sonda Domino-1 în zona de apă adâncă a perimetrului. Sonda Domino-1 este 

situate la 170 km de ţărm în ape cu o adâncime de circa 1.000 m.  

 

 
Grupul Petrom 

Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-est, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 

Producţie, Gaze şi Energie, Rafinare şi Marketing. 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 8,8 miliarde de euro în ultimii opt ani. 

La sfârşitul anului 2012, Grupul exploata în România şi Kazahstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 

775 milioane de barili echivalent petrol (750 milioane barili echivalent petrol în România). Cu o capacitate 

nominală anuală de rafinare de 4,2 milioane tone, Petrom este prezent pe piaţa distribuţiei de produse 

petroliere din România, Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia, prin intermediul unei reţele de circa 800 staţii, 

operate sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea de comercializare produse petroliere în România se 

desfăşoară prin intermediul OMV Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de OMV Petrom. 

Pentru dezvoltarea sa sustenabilă, Petrom a extins lanţul valoric al gazelor prin abordarea pieţei de electricitate. 

În acest context, Petrom a început operaţiunile comerciale la centrala electrică pe gaze de 860 MW de la Brazi şi 

la parcul eolian Dorobanţu, cu o capacitate de 45 MW. 

În anul 2012 cifra de afaceri a Grupului a fost de 5.891 milioane euro, EBIT (Profit Înainte de Dobânzi şi 

Impozite) a fost de 1.270 milioane euro. 

OMV, cea mai mare companie industrială publică din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. În 

Explorare şi Producţie, OMV activează în două ţări de bază, România şi Austria, şi deţine un portofoliu 

internaţional echilibrat. În Gaze şi Energie, OMV a vândut aproximativ 437 TWh gaze în 2012. În Rafinare şi 

Marketing, OMV are o capacitate anuală de rafinare de 22 milioane tone și deținea la finalul anului 2012 

aproximativ 4.400 staţii de distribuţie în 13 ţări, inclusiv Turcia. 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri deţine 20,64% din acţiunile OMV Petrom, Fondul 

Proprietatea deţine 20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1,62% iar 6,62% se 

tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.  
 
 
 
Contact 
 
Sorana Baciu,  
Strategie, Dezvoltare Corporativa si Relația cu investitorii 
Tel: 0040-372-429 082, Fax: 0040-372-868 518 
e-mail: investor.relations.petrom@petrom.com  
  


