
 
 

 
 
 

1/2 

 
 

 

 
OMV 
 
 Sond

(mic
 Pote
 Cost
 

OMV Pe
unei son
un zăcăm

„Marea 
potenția
reprezin
peste 40
vom con
Director

Sonda d
adâncim
50 de me

Primele 
bep/zi.   

Costurile
testelor, 

În următ
dezvoltă
acestuia
forajul s
– ar pute
100 de m

Acest co
"anticipe
referinţe
făcute d
rezultate
şi incert
substanţ
numai p
să fie  di
obligaţia
evoluţii v

 

 

 

No
16 

Petrom:

da de explor
că adâncime)
ențialul de pr
turile pentru

etrom, cel m
nde de explo
mânt de țiței

Neagră este
al pentru no
tă circa 18%

0 de ani în e
ntinua să in
ratului OMV 

de explorare
me de aproxim

etri. 

estimări rezu

e pentru for
sonda de ex

toarele luni,
rii şi puneri
. Pentru ex
ondelor de p
ea începe în 
milioane de e

omunicat co
ează", "inten
e similare la p
de către noi 
ele efective ş
titudini care
ţial de aştep

pentru data l
diferite pot ap
a de a face 
viitoare sau 

outăţ
iulie 201

 descope

rare Marina 
) 
roducție, mă

u forajul de e

ai mare prod
orare offshor
i în platoul c

e o zonă foa
oi descoper
% din produ
xplorarea și 

nvestim în d
Petrom, resp

e Marina 1 a
mativ 2.150 d

ultate din tes

rajul sondei 
xplorare Mar

 OMV Petro
i în producț

xploatarea ză
producție. Pr
următorii 3-

euro. 

onţine afirma
nţionează", "p
perioade viit
şi pe care le
şi evoluţiile v
e pot determ
ptările noastr
la care este 
părea şi nu e
publică oric
altui evenim

i Inve
4 

erire de 

1 a identifica

ăsurat la pro
explorare al s

ducător de ţ
re, în perime
continental a

arte importa
iri. În preze

ucția totală d
exploatarea

dezvoltarea s
ponsabil de 

a fost forată
de metri sub

stele de prod

de explorar
rina 1 va fi ci

om va evalua
ție a zăcămâ
ăcământului 
roducția din 
-4 ani. Invest

aţii anticipat
"planifică", "c
toare. În timp
le considerăm
vor atinge aş
mina ca rezu
re. Orice afir
făcută. Facto

este posibil s
ce actualizar

ment, cu exce

estito

 

țiței în M

at un nou ză

obe, este de c
sondei Marin

ţiţei şi gaze 
etrul XVIII Ist
al Mării Negr

ntă pentru O
ent, producț
de hidrocarb
a hidrocarbu
segmentulu
Explorare și

ă la circa 60
b fundul măr

ducție indică

re s-au ridic
mentată și a

a rezultatele
ântului, în ca

va fi nece
descoperire
tițiile necesa

tive. Afirmaţ
caută", "cred
p ce afirmaţi
m rezonabile
şteptările şi p
ultatele efec
rmaţie antici
tori sau even
să anticipăm 
re a afirmaţi
epţia situaţiei

ri 

Marea Ne

cământ de ţ

circa 1.500 –
na 1 s-au rid

din sud-estu
tria (mică ad
re.  

OMV Petrom
ția din zona
buri a comp
urilor din zon
i offshore”, 
 Producție.

0 de km de
ii. În zona re

ă o producție

at la circa 1
abandonată. 

 obținute cu
azul în care 
sară dezvolt
a Marina – d

are dezvoltăr

ţiile anticipat
de", "estime
ţiile anticipat
e având în v
predicţiile no

ctive, perform
ipativă din a
nimente care

m toţi aceşti fa
ţiilor anticipa
ei în care o as

eagră 

ţiței în perim

– 2.000 bep/z
icat la circa 

ul Europei, a
dâncime). So

m, o zonă în
a de mică 

paniei în Rom
na de mică a

declară Ga

e țărm, în pe
spectivă, ad

e potențială 

19 milioane
 

u ajutorul so
se constată

tarea infrast
dacă aceasta
rii zăcământu

ative pot fi id
ează", "aşteap
tive sunt baza
vedere circum
oastre depin
manţe şi sit

acest comun
e pot determ
factori sau ev
ative ca urm
stfel de actua

OM

metrul XVIII Is

zi  
19 milioane 

anunță forare
onda Marina 

 care există
adâncime a
mânia. Avem
adâncime a 
briel Selisch

erimetrul XV
âncimea ape

pe sondă de

de euro. Du

ondei Marina
ă viabilitatea
tructurii afe
 va fi declara
ului sunt est

dentificate p
aptă", ”poten
zate pe estim
mstanţele, m

nde de un nu
tuaţia financ

nicat de presa
mina ca rezul
venimente. N

mare a unei 
alizare este c

MV Petrom S.

stria offshor

de euro  

ea cu succes
1 a identific

 în continua
a Mării Neg
m o istorie 
Mării Negre
hi, membru 

VIII Istria, la
ei este de cir

e 1.500 – 2.0

upă finalizar

a 1 în veder
a comerciala
rente, inclus
ată comercia
timate la pes

prin cuvinte 
nţială” şi ori

mări sau anali
măsura în ca
umăr de riscu
ciară să dife
sa este valab
ltatele efecti

Nu ne asumă
informaţii n

cerută de leg

A. 

e 

s a 
cat 

are 
gre 
de 
 și 
al 

 o 
rca 

00 

rea 

rea 
a a 
siv 
ală 
ste 

ca 
ice 
lize 
are 

curi 
ere 
bilă 
ive  
ăm 

noi, 
ge. 



 
 

 

2/2 

Operatiu

Explorar
descope

În preze
astfel: 

 Perim
OMV
Aces
În u
aces
desc

 Perim
 Perim

expl
Între
sond
Dom

 Perim
oper

 
OMV Pet

OMV Pet
gaze de 
electrica 
OMV Pet

OMV, ce
român, 
tranzacţio

În ultimi
euro. An

Din 2007
perioadă
concentr
platform

 

 

Contact
 
Sorana 
Director
Tel: 004
e-mail: i

 

 

uni OMV Pet

rea platoului
erire de hidro

nt, OMV Pet

metrul Istria
V Petrom ar
stea au o pro
ltimii 10 ani

stea acoperi
coperit zăcăm
metrul Nept
metrul Nept
orare.  

e decembrie
dă de explor

mino-1 a atins
metrul Midi
rațiuni de ex

trom 

trom este cel
66 milioane 
de înalta efic

trom este pre

ea mai mare 
prin Ministe
onează liber 

i 9 ani, inves
ual, impactul

7,  OMV Petro
ă, compania 
rându-se pe p
ă de implicar

t 

Baciu,  
r Strategie s
0-372-429 0
investor.rela

trom în zona

i continental
ocarburi a av

trom are ope

a – mică adân
re în exploat
oducție cum
i, OMV Petr
nd în totali

mântul Delta
un Shallow 
tun Deep –

e 2011 – ma
are în ape de
s o adâncim
ia Deep – m
plorare. 

l mai mare g
bep. Grupul 

cienta de 860
ezent pe pieţe

companie in
erul Econom
la Bursa de V

stiţiile pentru
 direct, indire

om a integrat 
a alocat p

protecţia med
re în comunit

si Relația cu 
82, Fax: 004

ations.petro

a românească

l românesc d
vut loc în 198

erațiuni atât 

ncime (100%
tare cinci ză
ulată zilnică 
om a derula
tate suprafa

a, care a intra
– mică adân

– mare adân

rtie 2012, E
e mare adân
e totală de p

mare adânci

rup petrolier
are o capac

0 MW si un p
ele din Român

ndustrială list
miei, deţine 
Valori Bucureş

u modernizar
ect şi indus a

în strategia s
peste 40 m
diului, educaţ
ate.  

investitorii
40-372-868 5
m@petrom

ă a Mării Ne

din Marea N
80, iar prima 

în zone de 

% OMV Petro
ăcăminte: Pe
de circa 31.0

at trei camp
ața perimetr
at în producț
cime (100% 
ncime (50% 

xxonMobil ș
ncime din Ro
peste 3.000 d
me (42,5% 

r integrat din 
citate de rafin
parc eolian d
nia şi ţările în

tată din Aust
20,64%, Fo

şti. 

ea şi consoli
l OMV Petrom

sa de busine
ilioane euro
ţie, sănătate 

518 
.com 

gre 

Neagră a fos
producţie pe

mică adânci

m): operațiu
escăruș, Leb
000 bep. 

panii de achi
rului. În urm
ție doi ani ma
OMV Petrom
OMV Petro

și OMV Petr
omânia, care 
de metri sub 
OMV Petrom

Europa de S
nare de 4,2 m
e 45 MW. Pe

nvecinate  prin

tria, deţine 5
ondul Propr

idarea OMV 
m în PIB-ul Ro

ss principiile 
o pentru de
şi dezvoltare 

st demarată 
e mare a înc

me, cât și în

ni de explor
ăda Est, Leb

izitie seismic
ma acestor c
ai târziu. 

m): operațiun
om, 50% Ex

rom au fora
a confirmat 
nivelul mări

m, 42,5% Ex

Sud-est, cu o 
milioane tone
e piaţa distrib
n intermediu

1,01% din ac
rietatea deţi

Petrom s-au 
omâniei este 

responsabili
ezvoltarea co

locală. „Ţara

încă din anu
eput în anul 

n zone de m

are și produc
băda Vest, S

că 3D în pe
campanii, în

ni de explora
xxonMobil): 

at sonda Do
prezența ga

i. 
xxonMobil, 1

producţie an
e anual şi de
buţiei de prod
l a circa 800 b

cţiunile OMV
ne 18,99% 

ridicat la cir
de circa 5%. 

tăţii corporat
omunităţilor 
a lui Andrei” 

ul 1969. Prim
1987.  

are adâncim

cție. 
Sinoe și Delt

rimetrul Istr
n 2007, a fo

are.  
operațiuni 

mino-1, prim
azelor natura

15% GasPlu

nuală de ţiţei
eține o centra
duse petrolie
benzinării. 

 Petrom, sta
iar 9,36% 

rca 10 miliar

tiste. În aceas
din Român
este principa

ma 

me, 

ta. 

ria, 
ost 

de 

ma 
le. 

s): 

i şi 
ala 
re, 

tul 
se 

rde 

stă 
nia, 
ala 


