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OMV Petrom investește 30 de milioane de euro pentru redezvoltarea 
zăcământului de țiței Tazlău  
 
 

� Proiectul Tazlău vizează deblocarea de rezerve suplimentare de țiței de 3,2 milioane barili 

 

OMV Petrom, cel mai mare producător de țiței și gaze din sud-estul Europei, anunță implementarea 

proiectului de redezvoltare a zăcământului de țiței Tazlău, situat în nord-estul țării, în județul Bacău. 

Proiectul presupune investiții de circa 30 milioane euro în perioada 2014 – 2015. 

Gabriel Selischi, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil cu activitatea de Explorare şi 

Producție:”OMV Petrom investește constant în tehnologii noi și metode de recuperare secundară 

pentru redezvoltarea zăcămintelor mature pentru a îmbunătăți ratele de recuperare a țițeiului și 

gazelor. Acest proiect va contribui la atingerea obiectivului nostru strategic de a stabiliza producția 

de hidrocarburi din România în timp ce rezervele suplimentare deblocate prin această investiție vor 

întări contribuția OMV Petrom la asigurarea securității energetice a României pe termen lung.” 

Tazlău este un zăcământ matur de țiței, exploatat de peste 60 de ani, a cărui producție zilnică 
reprezintă sub 1% din producția totală de țiței a OMV Petrom în România. 

Redezvoltarea zăcământului are ca scop creșterea gradului de recuperare a țițeiului din zăcământul 
Tazlău prin injecție de apă industrială. Proiectul de redezvoltare Tazlău constă în 20 de operațiuni de 
reparații capitale, construirea unei instalații de tratare a apei și a unei rețele noi de distribuție a apei. 
Acest proiect va debloca rezerve suplimentare de țiței de 3,2 milioane barili (echivalent cu circa 10% 
din producția anuală de țiței a OMV Petrom în România), înlocuind declinul natural. 

La finalul anului 2013, 11 proiecte de redezvoltare a zăcămintelor se aflau în faza de dezvoltare. 
Investițiile viitoare planificate pentru implementarea acestor proiecte se ridică la peste 500 milioane 
euro iar rezervele dovedite și probabile se ridică la circa 100 milioane bep (barili echivalent petrol). 

 

OMV Petrom 

OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-est, cu o producţie anuală de ţiţei şi 
gaze de 66 milioane bep. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,2 milioane tone anual şi deține o centrală 
electrică de înalta eficienţă de 860 MW şi un parc eolian de 45 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, 
OMV Petrom este prezent pe pieţele din România şi ţările învecinate prin intermediul a circa 800 benzinării. 

OMV, cea mai mare companie industrială listată din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom, statul 
român, prin Ministerul Economiei, deţine 20,64%, Fondul Proprietatea deţine 18,99%, iar 9,36% se 
tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti. 

În ultimii 9 ani, investiţiile pentru modernizarea şi consolidarea OMV Petrom s-au ridicat la circa 10 miliarde 
euro. Anual, impactul direct, indirect şi indus al OMV Petrom în PIB-ul României este de circa 5%. 

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. În această 
perioadă, compania a alocat peste 40 milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, 
concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală. „Ţara lui Andrei” este principala 
platformă de implicare în comunitate.  
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