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Petrom va explora un perimetru petrolifer offshore în Georgia numai dupa
negocierea unui contract de împartire a productiei
OMV Petrom confirma informatiile aparute saptamâna trecuta în presa georgiana privind câstigarea unei
licitatii pentru explorarea unui câmp petrolifer offshore, însa precizeaza ca perimetrul va fi concesionat
oficial numai daca negocierea unui contract de partajare a productiei va fi finalizata cu succes.
Astfel, potrivit unui comunicat remis, luni, compania precizeaza ca a fost selectata drept câstigatoare a licitatiei
internationale deschise, organizata de Ministerul Economiei si Dezvoltarii Durabile a Georgiei, pentru perimetrul
II offshore, care acopera o suprafata totala de 5.282 de kilometri patrati.
Perimetrul va fi concesionat oficial numai daca negocierea unui contract de partajare a productiei va fi finalizata
cu succes. În acest caz, OMV Petrom va obtine drepturile de a desfasura activitati de explorare titei si gaze
naturale în perimetrul II, amplasat în platoul continental si în zona economica offshore a Georgiei din Marea
Neagra, precizeaza reprezentantii companiei.
"Ne continuam planurile de a ne extinde activitatile din upstream în regiunea Marii Negre. Aceasta este o alta
etapa importanta, dupa semnarea unui contract pentru intrarea în licenta de explorare Han Asparuh, în zona
offshore a Bulgariei. Este o continuare fireasca a experientei noastre de peste 40 de ani în apele românesti ale
Marii Negre", a declarat Peter Zeilinger, membru al Directoratului, responsabil pentru activitatea de Upstream,
citat în comunicat.
Explorarea platoului continental românesc din Marea Neagra a început în anul 1969. Prima descoperire de
hidrocarburi a avut loc în 1980, iar prima productie în Marea Neagra a început în anul 1987. În prezent,
OMV Petrom are operatiuni de explorare, dezvoltare si productie în apele de mica adâncime (perimetrul
Istria) si operatiuni de explorare în parteneriat cu ExxonMobil în apele de mare adâncime (Neptun Deep).
Productia de titei si gaze din apele de mica adâncime (perimetrul Istria) este de circa 25.000 bep/zi. În 2019, a
reprezentat circa 17% din productia Grupului în România.
Vineri, Ambasada Georgiei a scris pe pagina de Facebook ca OMV Petrom va începe operatiuni de explorare ale
zacamintelor de petrol si gaze din apele teritoriale georgiene din Marea Neagra, dupa ce a câstigat o licitatie
internationala demarata de Agentia de stat pentru petrol si gaze din Georgia
"Intrarea unui investitor nou, important si bine cunoscut în Georgia confirma ca mediul de afaceri din tara,
inclusiv în domeniul extractiei de gaze naturale si titei, este transparent, atractiv si usor de înteles pentru gigantii
mondiali", a declarat Natia Turnava, ministrul Economiei din Georgia, adaugând ca firma care a câstigat licitatia
va începe forajele dupa studii seismice, potrivit Neftegaz.RU.
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