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ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA DE  

EXPLORARE – PRODUCȚIE A  
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GAZELE NATURALE – RESURSA VITALĂ DE ENERGIE PENTRU ROMÂNIA  

ROMGAZ 
www.romgaz.ro 



 

 În anul 2018 cotă de piață de 45,98% a livrărilor în consumul total al României 

 Jucător activ, profitabil şi competitiv pe piaţa de producere a gazelor naturale 

 

 Creşterea portofoliului de resurse şi rezerve, prin noi descoperiri și creșterea factorului 

de recuperare din resursele existente 

 Menţinerea declinului natural al producţiei de gaze la maximum 1,5% / an 

 Optimizarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţii de înmagazinare subterană 

 Extinderea activităţii societăţii la nivel regional, prin identificarea unor noi oportunităţi de 

afaceri 
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 În prezent, activitatea de explorare-

producție confirmă, prin rezultatele ei, 

faptul că în ultima perioadă de timp, 

Romgaz a reușit să atenueze major 

declinul de producție: 

 

  7% → sub 2,5% 
 

 Atenuarea declinului s-a produs prin:  

 

 zăcăminte noi introduse în exploatare:  

     Caragele, Criș, Hodoș, Țapu 

 proiecte de reabilitare a zăcămintelor 

mature de gaze naturale 
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On shore 

 unic titular de acord petrolier - 8 perimetre de Explorare Dezvoltare 
Exploatare, organizate pe 3 proiecte majore: 

 “Bazinul Central Transilvan” (RG-01÷ RG-03) 

 “Moldova” (RG-04÷RG-05)              

  “Muntenia” (RG-06÷RG 08) 

 

Off shore 

 contract de Joint Venture 

 cu Lukoil, ca nonoperator,  

cu o cotă de 12,2 % - “Trident” 
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 Rezultatele s-au concretizat în rata de înlocuire a rezervelor care, în anul 2012, a atins 

un nivel maxim de 323% 
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 Peste 140 zăcăminte comerciale, amplasate în Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia, 

exploatate prin aproximativ 3000 de sonde 

 Perspective favorabile ale producției 

 introducerea în exploatare a noilor sonde din zăcământul comercial Caragele  

 intrarea în stadiul de dezvoltare pentru alte descoperiri anterioare (Hodoș, Țapu, Criș, 

Frasin) 

 proiectele de reabilitare a producției din zăcămintele mature (aproximativ 50%) 
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PRODUCȚIE 



Operații efectuate în vederea creșterii producției de gaze 

 monitorizarea zilnică a parametrilor de producție prin intermediul debitmetrelor 

electronice 

 asigurarea integrității instalațiilor tehnologice de suprafață 

 optimizarea programelor de introducere a substanțelor spumogene 

 denivelări cu azot 

 spălări cu apă nitrifiată prin intermediul tubingului flexibil 

 spălări acide 

 repoziționarea garniturii de țevi de extracție cu unitatea snubbing 

 reperforări și adiționări în cadrul aceluiași obiectiv de exploatare 

 lucrări de reechipare a sondelor 

 adânciri și resăpări de sonde 

 scăderea presiunii de colectare prin montarea unor compresoare locale 
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REABILITARE ZĂCĂMINTE MATURE 



Nadeș Prod Seleuș 

 anul introducerii în exploatare: 1936 

 aproximativ 130 de sonde în producție 

 producția zilnică medie: aproximativ 1200 mii mc/zi 
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Filitelnic 

 anul introducerii în exploatare: 1961 

 aproximativ 290 de sonde în producție 

 producția zilnică medie: aproximativ 1800 mii mc/zi 
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 Prin aceste abordări multiple Romgaz își propune consolidarea poziţiei pe piața de furnizare 

a energiei 

 

 Pentru satisfacerea cererii crescânde de gaze naturale este necesar un efort investiţional 

considerabil atât în domeniul explorării resurselor, investiţii cu un grad de risc ridicat, cât şi 

pentru exploatarea rezervelor şi aducerea lor în piaţă 

 

 Noile tehnologii vor continua să aibă un impact major asupra acestei industrii, atât din punct 

de vedere al exploatării rezervelor actuale cât şi al descoperirii de noi resurse, 

convenţionale şi/sau neconvenţionale, şi punerea în exploatare a acestora 
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CONCLUZII 
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