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Comunicat de presă – perimetrul EX29 Est Rapsodia din Marea Neagră 

 

Romgaz: În urma rezultatelor obținute din operațiunile de explorare 

Romgaz alături de partenerii săi intenționează să renunțe la 

perimetrul EX29 EST Rapsodia din Marea Neagră 
 

Romgaz împreună cu partenerii săi Lukoil Overseas Atash Bv și PanAtlantic Petroleum au încheiat două 

contracte de concesiune prin care au dobândit drepturi și obligații de a exercita operațiuni petroliere în 

două perimetre din Marea Neagră, EX29 Est Rapsodia și EX30 Trident. 

 

În acordul petrolier ce guvernează operațiunile aferente perimetrului Rapsodia, partenerii au efectuat 

toate demersurile prevăzute în oferta câștigătoare, atât sub aspect fizic cât și valoric. 

Datele și informațiile obținute nu au îndreptățit partenerii să continue operațiunile petroliere într-o fază 

suplimentară, prin asumarea unui nou program de explorare. 

 

În consecință, după solide analize, partenerii au decis să notifice Agenția Națională de Resurse  

Minerale despre intenția de renunțare la executarea de operațiuni petroliere în perimetrul Rapsodia. 

În momentul de față se derulează operațiuni de analiză a notificării partenerilor și de parcurgere a 

formalităților de finalizare a acordului petrolier care va înceta odată cu publicarea în Monitorul Oficial. 

 

Este firesc, deși nu de dorit, ca unele operațiuni de explorare să nu se soldeze cu rezultatele scontate. 

Face parte din specificul activității și este un risc asumat de către parteneri. 

 

În ceea ce privește celălalt acord care vizează operațiunile petroliere din perimetrul Trident  reconfirmăm 

informațiile cuprinse în comunicatul din 14 octombrie 2015 și transmitem că operațiunile petroliere au 

condus la descoperirea a 30 miliarde metri cubi de gaze naturale și urmează cursul de analiză, 

interpretare și evaluare a descoperirii realizate. 

 

Biroul de Presă Romgaz 

 

 

Despre Romgaz 

Romgaz este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la 
tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti şi a Bursei din Londra (LSE). Acţionar principal este statul 
român cu o participaţie de 70%. Compania are o experienţă vastă în domeniul explorării şi producerii de gaze 
naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani în 1909. Romgaz face cercetare geologică în scopul 
descoperirii de noi zăcăminte gazeifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, 
depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la sonde şi asigură 
servicii profesioniste de transport tehnologic. Începând cu anul 2013, Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin 
asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică. 

 


