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OMV Petrom a descoperit noi resurse de hidrocarburi în apropierea zăcământului Totea,
din județul Gorj, potrivit unui comunicat al companiei.

"De-a lungul anilor, zăcământul Totea a fost unul dintre cele mai productive din
portofoliul nostru. Însă, așa cum se întâmplă cu orice zăcământ de țiței și gaze, Totea a
intrat în declin după ce și-a atins platoul de producție, în 2017. Descoperirea unor
resurse suplimentare în apropierea zăcământului Totea este o veste extraordinară pentru
potențialul zonei și va compensa parțial acest declin”, a declarat Peter Zeilinger, membru al
Directoratului OMV Petrom, responsabil de Upstream, citat în comunicat.
Forajul sondei Totea 4461 a început în ianuarie 2018 și a atins adâncimea finală în luna
septembrie a aceluiași an. Sonda a fost testată cu succes în aprilie 2019, pentru volume de
până la 500.000 de metri cubi/zi. Conectarea la infrastructura din zona Totea a fost realizată în
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mai puțin de un an și a fost demarată producția experimentală, pentru a testa potențialul și
dimensiunea noii descoperiri.
Investițiile în noua sondă și infrastructura conexă se ridică la aproximativ 50 milioane de euro.
Suma se adaugă celor 200 milioane de euro deja investite începând cu 2011, pentru
dezvoltarea infrastructurii de gaze din zona Totea. Lucrările de dezvoltare au inclus forajul a
cinci sonde de mare adâncime și construcția parcului de producție gaze Totea 4540.
Gazul natural de la Totea este transportat prin 25 de km de conducte către hub-ul Hurezani
pentru a fi tratat și apoi livrat în sistemul național de transport.
Prin intermediul noii sonde, producția de gaze din zăcământul Totea, dacă ar fi folosită exclusiv
pentru încălzire, ar putea asigura necesarul de energie pentru peste 500.000 de locuințe
OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție
anuală de țiței și gaze la nivel de grup de 58,3 milioane bep în 2018. Grupul are o capacitate de
rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficientă de 860
MW.
Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și
tarile învecinate prin intermediul a 789 benzinării, la sfârșitul lui iunie 2019, sub două branduri,
OMV și Petrom.
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