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ExxonMobil și OMV Petrom explorează un nou prospect în blocul offshore Neptun

ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) și OMV Petrom S.A. (OMV
Petrom) au început forajul sondei de explorare Pelican South-1 pentru un nou prospect în blocul
Neptun.
Platforma Ocean Endeavour forează sonda de explorare Pelican South-1 la aproximativ 155 de
kilometri de țărm, în sectorul românesc al Mării Negre.
Sonda Pelican South-1 va testa o nouă structură geologică în blocul Neptun.
La începutul acestei luni, platforma Ocean Endeavour a finalizat forajul sondei Domino-2 iar datele
obținute de sondă sunt în curs de evaluare.
“Explorarea pentru țiței și gaze în zone unde nu au mai fost desfășurate astfel de activități este
complexă și foarte detaliată, de multe ori fiind nevoie de ani pentru a fi finalizată. O înțelegere
aprofundată a structurii geologice este esențială înainte de a efectua investițiile semnificative
necesare pentru dezvoltarea unei astfel de descoperiri,” a spus John Knapp, Director General al
ExxonMobil Exploration and Production Romania.
“Zona Mării Negre are un rol central în strategia noastră și alocam resurse tehnice și financiare
semnificative pentru proiectele offshore. Suntem încurajați de rezultatele bune obținute până acum,
în ape de mică și mare adâncime. Cu toate acestea, mare parte a activității din zona de mare
adâncime a Mării Negre este o activitate de pionierat, în zone neexplorate până acum, care implică
investiții cu un grad ridicat de risc, necesitând astfel un mediu investițional stabil,” a spus Gabriel
Selischi, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil cu activitatea de Explorare şi Producţie.
ExxonMobil Exploration and Production Romania și OMV Petrom dețin fiecare 50% din sectorul de
apă adâncă a blocului Neptun. ExxonMobil Exploration and Production Romania este operatorul.
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Zona de apă adâncă a blocului Neptun se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 7.500 km , iar adâncimea apei
variază între 100 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 blocului. În 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.

1/2

Exxon Mobil Corporation
ExxonMobil are o vastă experiență în operațiuni în ape la mare adâncime. În ultimii 10 ani, compania a forat mai
mult de 250 de sonde în ape de 750 m adâncime sau mai mult. ExxonMobil este un lider global recunoscut
pentru proiecte marine complexe și a fost implicată în dezvoltarea a mai mult de 32 de proiecte în ape de mare
adâncime din 2005 până în prezent.
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 centrala
electrica de înalta eficienta de 860 MW si 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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