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OMV Petrom şi ExxonMobil desfăşoară cea mai mare campanie de
achiziţie seismică 3D din Marea Neagră
 Achiziţie de date pe o suprafaţa de 6.000 km2 în sectorul de mare adâncime al blocului
Neptun

 OMV Petrom este operatorul campaniei de achiziţie seismică 3D din sectorul românesc al
Mării Negre
OMV Petrom împreună cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, o subsidiară a
Exxon Mobil Corporation, au demarat cea mai mare campanie de achiziţie seismică 3D din Marea
Neagră. Campania acoperă aproximativ 6.000 km2 în zona de mare adâncime a blocului Neptun din
sectorul românesc al Mării Negre.
Campania de achiziţie seismică va dura şase luni şi este realizată cu nava Symphony a companiei
CGG Veritas. Nava Symphony, cu o lungime de 120 metri, este dotată cu echipamente de ultimă
generaţie, iar pentru colectarea datelor seismice 3D foloseşte 12 cabluri cu o lungime de 6 km.
Operatorul campaniei de achiziţie seismică este OMV Petrom.
Pe baza datelor obţinute în cadrul acestei campanii de seismica, la care se adaugă şi cele obţinute în
campania anterioară din perioada 2009-2010, ExxonMobil şi OMV Petrom vor continua să evalueze
fezabilitatea comercială şi tehnică a descoperirii de gaze naturale a sondei Domino, care a fost
anunţată la începutul acestui an. In acelaşi timp, datele vor fi utilizate si pentru a stabili obiectivele
viitorului program de foraj de explorare. ExxonMobil este operatorul zonei de mare adâncime a
blocului Neptun.
Perimetrul Neptun (zona de mare adâncime)
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Zona de mare adâncime a perimetrului Neptun se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 9.900 km , iar
adâncimea apei variază între 50 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 perimetrului. În ianuarie 2012, ExxonMobil şi OMV Petrom au anunţat
descoperirea unui zăcământ de gaze cu ajutorul sondei Domino-1 în zona de mare adâncime a perimetrului.
Sonda Domino-1 este situata la 170 km de ţărm în ape cu o adâncime de circa 1.000 m.
Exxon Mobil Corporation
ExxonMobil, cea mai mare companie listată public de petrol şi gaze naturale din lume, utilizează tehnologii noi
si inovative in scopul satisfacerii cererii tot mai mari de energie la nivel mondial. ExxonMobil deţine cel mai
important portofoliu de resurse din industrie; este cea mai mare companie de rafinare şi marketing pentru
produse petroliere şi are una dintre cele mai mari unităţi de prelucrare de produse chimice din lume.
Predecesorii companiei ExxonMobil au desfăşurat operaţiuni în România, încă din anul 1903.
Pentru mai multe informaţii: www.exxonmobil.com

Grupul Petrom
Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est, cu activităţi în sectoarele Explorare şi
Producţie, Gaze şi Energie, Rafinare şi Marketing. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră din Europa
de Sud-Est în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, pentru a cărui implementare au fost
realizate investiţii de peste 7,7 miliarde euro în ultimii şapte ani.
Grupul exploatează în România şi Kazahstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 812 milioane de
barili echivalent petrol (în România 786 milioane barili echivalent petrol) şi are o capacitate nominală anuală de
rafinare de 4,2 milioane tone.
Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe pieţele 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, OMV Petrom a extins lanţul valoric al gazelor prin abordarea pieţei de
electricitate. În acest context, OMV 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 2011 cifra de afaceri a Grupului a fost de 5.336 milioane euro, EBIT (Profit Înainte de Dobânzi şi
Impozite) a fost de 1.165 milioane euro.
OMV, una din cele mai mari companii industriale publice 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 272 TWh gaze în 2011. În Rafinare şi
Marketing, OMV are o capacitate anuală de rafinare de 22 milioane tone, iar la finalul anului 2011 deţinea
aproximativ 4.500 staţii de distribuţie în 13 ţări, inclusiv Turcia.
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 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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