
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C O M U N I C A T  
 
 

In contextul economic mondial actual, asistam la un trend vizibil descendent in 
piaţa de explorare-producţie a hidrocarburilor  manifestata in primul rând prin scăderea 
dramatica a preţului ţiţeiului WTI de la circa US$ 112 maximul înregistrat in semestrul 2 al 
anului 2013 la circa US$ 45-60 in primul semestru din 2015, generata de divergenta 
dintre supraproducţie, creşterea stocurilor si cererea slabă. Un atare context 
macroeconomic constituie un factor de presiune ce alterează din plin marjele de 
profitabilitate ale operatorilor, care se transmite in primul rând către contractorii de foraj 
prin reducerea drastica a bugetelor de investiţii in sectorul de E&P. 

Efectele crizei preţului ţiţeiului nu au întârziat sa apară pe piaţa din Romania 
începând cu ultimul trimestru al anului 2014, aspect resimţit inclusiv de societatea 
noastră care a fost invitata de unul din principalii operatori sa renegocieze preturile si 
tarifele din contractele aflate in derulare. 

Mai mult, in contextul in care operaţiile derulate de DAFORA sunt in integralitate 
circumscrise forajului onshore, iar bugetele reduse de investiţii ale operatorilor sunt 
direcţionate cu preponderenta către operaţiunile de explorare-producţie offshore, putem 
afirma ca impactul crizei ţiţeiului este resimţit cel mai acut de contractorii de foraj 
onshore.  

 
Astfel, pentru a exemplifica, pe rând, decizia Chevron de a se retrage de pe piaţa 

din Romania si ulterior decizia OMV Petrom de a nu mai dezvolta noi proiecte de foraj 
onshore, in special, dar nelimitându-ne la acestea, cele in care era implicata cea mai 
mare instalaţie de foraj deţinuta de companie, au făcut ca servisarea datoriilor companiei 
sa fie tot mai dificila. 

La aceste aspecte comerciale se adaugă si un complex de împrejurări 
defavorabile Dafora, doua dintre acestea contribuind in mod direct si decisiv la 
deteriorarea in continuare a situaţiei financiare a companiei. 

Ne referim in primul rând la sancţionarea Dafora de către Consiliul Concurentei cu 
amenda contravenţionala in suma de 3.970.208 lei, despre care am informat anterior prin 
rapoartele curente si comunicatele emise. Am considerat Decizia Consiliului Concurentei 
una nedreapta si nefondata si am contestat-o in termen legal, formându-se doua dosare 
pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. 

Chiar daca am declanşat procedura contenciosului administrativ împotriva deciziei 
Consiliului Concurentei, totuşi nu putem evita punerea acesteia in executare, ca urmare a 
faptului ca, in data de 19.05.2015, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea noastră de 
suspendare a executării Deciziei. 

Executarea silita a Deciziei de sancţionare ar însemna un efort financiar mult prea 
mare pentru posibilităţile noastre actuale. 



 
In al doilea rând, o alta problema pe care nu o putem gestiona se refera la 

imposibilitatea eşalonării obligaţiilor societatii către bugetul de stat, reprezentata de 
impozite si taxe, motivata de neîndeplinirea uneia dintre condiţiile de aprobare a unei 
astfel de solicitări, respectiv limita minima impusa valorii capitaluri proprii.  

 
Cele doua situaţii expuse anterior, cea referitoare la amenda aplicata de Consiliul 

Concurentei si, respectiv, cea referitoare la imposibilitatea eşalonării datoriilor la bugetul 
de stat, se traduc intr-un efort financiar cifrat la aproximativ 12 mil. lei. Efortul financiar 
necesar plaţii acestei sume, la care se adaugă obligaţiile de plata aferente activităţii 
curente este peste capacitatea  actuala a a companiei de a genera venituri din 
exploatare. Soluţiile de finanţare, imposibil de accesat si presiunile exercitate de furnizori 
pentru plata datoriilor restante contribuie de asemenea la imaginea de ansamblu a 
companiei la acest moment, explicând lipsa de soluţii viabile care sa permită continuarea 
activităţii in aceste circumstanţe. 

Ca urmare a prezentării situaţiei actuale, Consiliul de Administraţie a analizat 
soluţiile concrete care sa permită continuarea activităţii in condiţii legale.  

Luând in considerare cele descrise detaliat mai sus, in vederea respectării 
obligaţiilor legale ce revin Consiliului de Administraţie, acesta a decis in şedinţa din 
02.06.2015, formularea si depunerea unei cereri de declanşare a procedurii insolventei la 
cererea debitorului.  

Decizia Consiliului de Administraţie a avut in vedere si faptul ca mecanismul de 
protecţie conferit de lege, prin declanşarea procedurii insolventei la cererea debitorului 
Dafora SA este singura soluţie de continuare a activităţii, pe care compania o are la 
dispoziţie in acest moment, fiind apta totodată sa nu compromită ireversibil şansele de 
reorganizare.  

Diligentele ce urmează a fi efectuate in acest sens vor fi realizate cu respectarea 
prevederilor legale aplicabile. 

Intenţia noastră este ca după soluţionarea cererii noastre de către instanţa de 
judecata, sa propunem un plan de reorganizare a activităţii, a cărui implementare sa se 
realizeze, in condiţiile legii, sub supravegherea administratorului judiciar si a judecătorului 
sindic.  

  
Suntem convinşi ca eforturile noastre se vor dovedi eficiente si speram ca toţi 

creditorii sa susţină eforturile noastre in aceste demersuri.  
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