
                                                                                                                             

 

 

 
  

OMV Petrom investește 90 de milioane de euro pentru redezvoltarea 
zăcământului de țiței de la Oprișenești 

 

 Proiectul de la Oprișenești vizează deblocarea de rezerve suplimentare de țiței de  

8 milioane bep 

 Reducere semnificativă a emisiilor de gaze și a surselor de poluare 

 

OMV Petrom, cel mai mare producător de țiței și gaze din sud-estul Europei, anunță 
implementarea proiectului de redezvoltare a zăcământului de țiței de la Oprișenești, situat 
în sud-estul țării, în județul Brăila. Proiectul presupune investiții de circa 90 milioane Euro 
până la finalul lui 2013. 

Johann Pleininger, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitățile de 
explorare şi producție: „OMV Petrom investeşte constant în tehnologii noi şi în metode 
secundare de recuperare pentru redezvoltarea zăcămintelor mature din România în vederea 
îmbunătăţirii ratei de recuperare de ţiţei şi gaze şi a stabilizării nivelelor de producţie. In 
acest fel putem sa prelungim durata de exploatare a zăcămintelor, cu impact pozitiv asupra 
furnizării de energie pe termen lung pentru România.” 

Oprișenești este un zăcământ matur de țiței, exploatat de aproape 50 de ani, a cărui producție 
zilnică reprezintă circa 2% din producția totală de țiței a OMV Petrom în România.  

Redezvoltarea zăcământului are ca scop deblocarea unor rezerve suplimentare totale de 
hidrocarburi de 8 milioane bep (echivalent cu circa 30% din producția anuală de țiței a OMV 
Petrom în România) prin forarea de sonde suplimentare, re-presurizarea prin injecția de apă, 
modernizarea echipamentelor și implementarea de tehnologii noi. 

Proiectul de redezvoltare Oprișenești vizează forarea a 30 de sonde, utilizând injecția de apă 
și stații de injecție de înaltă presiune. În plus, proiectul include construirea unei stații de 
tratare a apei, care va reduce semnificativ emisiile de gaze în atmosferă și sursele de poluare, 
precum și construirea unei rețele noi de conducte transport și a trei stații noi de pompare. 

La sfârșitul anului 2012, patru proiecte de redezvoltare a zăcămintelor erau în fază de 
proiectare iar două au depășit stadiul deciziei finale de investiție, respectiv Oprișenești și 
Suplacu de Barcău. Producția aferentă celor 6 zăcăminte reprezintă circa 40% din producția 
curentă a OMV Petrom. Investițiile necesare pentru implementarea celor 6 proiecte, inclusiv 
Oprișenești, se vor ridica la circa 400 milioane de euro pentru perioada 2013-2015. 

 

Grupul Petrom 

Petrom este cel mai mare grup petrolier din sud-estul Europei, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 
Producţie, Gaze şi Energie, Rafinare şi Marketing. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră din 

Petrom Noutăţi Investitori 
 

Bucureşti
17 mai 2013 



                                                                                                                             

 

 

sud-estul Europei în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, pentru a cărui 
implementare au fost realizate investiţii de peste 8,8 miliarde 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, iar 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 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. 
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