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Естественным следствием обеспокоенности нашей страны о разведке нефти 
стало то, что Румыния внесла решающий вклад в достижение трех мировых пре-
мьер. В 1857 году была первой страной в мире, где официальной статистикой была 
зафиксирована добыча нефти, за ней последовали США в 1859 году, Италия в 1860 
году, Канада в 1862 году и Россия в 1863 году. В 1840 году в Румынии была разработана 
первая нефтеперерабатывающая установка, получившая название «газификация» 
из Лукачешты-Бакэу. В 1856 году столица Румынии, Бухарест, стала первым горо-
дом, применившим, керосин для внутригородского освещения. 50 лет назад Румыния 
сделала смелый шаг, вступив в новую эпическую технологическую эру, и на этот раз 
в добыче нефти и природного газа на шельфе Черного моря. Результатом такого 
удивительного успеха в инженерии стало создание уникальной школы нефти и газа 
и специальной группы инженеров, которая способствовала разработке нового обору-
дования в стране. Их усилия и успех заслуживают того, чтобы их запомнили будущие 
поколения как пример хорошей инженерной практики и работы [4]. 
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Еліміздің мұнай іздеуге қатысты алаңдаушылығының табиғи салдары Румынияның үш 
әлемдік премьераға қол жеткізуге шешуші үлес қосқандығы болды. 1857 жылы мұнай өндірудің 
ресми статистикасы бойынша әлемдегі бірінші ел атанып, оның артынан 1859 жылы Америка 
Құрама Штаттары, 1860 жылы Италия, 1862 жылы Канада, 1863 жылы Ресей ілесті. 1840 
жылы Румынияда Лукачешты-Бакэуда «газдандыру» деп аталатын алғашқы мұнай өңдеу 
қондырғысы әзірленді. 1856 жылы Румынияның астанасы Бухарест қала ішін жарықтандыру 
үшін керосинді қолданған алғашқы қала болды. 50 жыл бұрын Румыния жаңа эпикалық техноло-
гиялық дәуірге батыл қадам жасады, және осы жолы ол Қара теңіз қайраңындағы мұнай мен 
табиғи газды өндіруге бағытталды. Инженерияда осындай таңғажайып табыстың нәтижесі 
ретінде елдегі жаңа жабдықтың әзірленуіне жағдай жасаған бірегей мұнай-газ мектебінің және 
арнайы инженерлер тобының құрылуы болды. Олардың күш салуы мен жетістіктері жақсы 
инженерлік тәжірибе мен жұмыс үлгісі ретінде болашақ ұрпақтың есінде қалуға лайықты [4].
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The natural consequence of our country concern for oil exploration was that Romania has 
contributed decisively to achieving three world premieres. In 1857 was the first country in the world 
with oil production recorded in official statistics, followed by the United States in 1859, Italy in 1860, 
Canada in 1862 and Russia in 1863. In 1840 in Romania was developed the first refainery installation 
named the «gassing» from Lucaceşti-Bacău. In 1856 Romania has the first city lighting with kerosene, 
the capital Bucharest. 50 years ago Romania stepped into a new epic technological daring this time in 
the extraction of oil and natural gas in offshore of the Black Sea. The remarkable engineering success 
crowned an exceptional school of oil and gas and a special body of engineers that has contributed to 
the development of new equipment in the country. Their effort and success deserves to be remembered 
generations as an example of good engineering practice and work. [4] 

KEY WORDS: Black Sea, gas, Gloria, offshore, oil, Romania
Читайте далее в журнале «Нефть и газ», №2, 2019 год

139НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 2 (110)


	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk529193199
	_Hlk529207517
	_Hlk529211431
	_Hlk529276314
	_Hlk529280501
	_GoBack
	_GoBack

