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1. Obiective 2018 
 

Proiectul ECO-BASE, început în august 2017, cu o durată de 36 de luni, este un 

parteneriat internațional de cercetare din 5 țări (Olanda, Norvegia, Turcia, Grecia, România), 

sub coordonarea institutului de cercetare norvegian IRIS. Din România, la acest proiect 

participă GeoEcoMar, CO2 Club România și Picoil Info Consult. 

Proiectul se bazează pe experiența partenerilor proiectului, pe colaborarea lor pe 

termen lung prin intermediul CO2GeoNet, pe acordurile bilaterale (Grecia-Turcia) și pe 

proiectele în derulare (de ex. H2020 ENOS). 

Obiectivul general al proiectului ECO-BASE este sprijinirea implementării CCUS (Carbon 

Capture, Usage and Storage - Captarea, Utilizarea Stocarea CO2) pe scară largă în Europa de 

Sud-Est prin dezvoltarea de modele de afaceri și simulări de fluxuri de venituri rezultate prin 

utilizarea CO2 în procese de EOR (Enhanced Oil Recovery - Creșterea gradului de recuperare a 

țițeiului). Proiectul se desfășoară pe plan local în trei țări din Europa de Sud-Est: România, 

Turcia și Grecia, cu sprijinul TNO Olanda și IRIS Norvegia. 

Prezentul RST se referă la activitatea experților Picoil Info Consult, dar această 

activitate este interconectată cu activitatea celorlalți doi parteneri români implicați în proiect, 

GeoEcoMar și CO2 Club România. Astfel, în cadrul proiectului, Picoil Info Consult are sarcina 

principală de a selecta un număr de 17 zăcăminte din cele peste 120 de zăcăminte identificate 

în precedentul raport și caracteriza capacitățile de (zăcămintele potrivite pentru) injecție 

tehnologică de CO2 în scop de EOR și/sau stocare de CO2, precum si analizarea legislației în 

privința stocării de CO2. 

Obiectivele Picoil Info Consult pentru 2018 sunt: 

 Baza de date cu sursele identificate (de către parteneri) și date despre zăcăminte. 

 Selectarea unui număr de 17 zăcăminte din cele identificate în etapa anterioară, în 

vederea injecției de CO2. 

 Identificarea și consultarea legislației privind stocarea geologică a dioxidului de 

carbon. 

 Participarea la întâlnirile de lucru și diseminare a rezultatelor. 
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2. Rezumatul etapei II - 2018 
 

În planul de lucru al proiectul ECO-BASE pentru anul 2018, partenerii din România își 

propun să identifice zăcămintele cele mai oportune pentru injecția de CO2 în apropierea 

surselor de CO2 (atât din sectorul energetic, cât și din sectorul industrial), efectuarea unei 

analize a legislației în vigoare cu privire la înmagazinarea CO2-ului. De asemenea, s-au 

identificat oportunitățile și piedicile pentru aplicarea injecției de CO2, precum și un zăcământ 

adecvat în vederea injectării de CO2.   

Din volumul zăcămintelor identificate în cursul anului 2017, experții Picoil au 

concluzionat că din cele peste 120 de zăcăminte, doar 17 sunt cele mai oportune în vederea 

realizării injecției tehnologice de CO2 în scopul creșterii factorului final de recuperare, de 

menținerea sau creștere a presiunii de zăcământ și la stocarea de CO2. 

 

3. Descrierea științifică și tehnică 
 

Pentru anul 2018, au fost analizate 3 activități de cercetare importante care au cuprins 

elaborarea foii de parcurs pentru CO2-EOR a României, definirea studiului EOR Store pentru 

România și definirea strategiei de afaceri pentru dezvoltarea lanțului CO2 – EOR din România. 

Acestea sunt dezvoltate în capitolele ce urmează.  

 

3.1. Elaborarea foii de parcurs pentru CO2-EOR a României  
 

Pentru această fază a proiectului s-a realizat o selecție a zăcămintelor. Astfel, au rămas 

zăcămintele cu cel mai bun potențial atât din punct de vedere al pretării la injecția de CO2 în 

scop de EOR, respectiv pentru stocare cât și al localizării față de sursele potențiale de CO2. Din 

cele peste 120 de zăcăminte identificate, din analiza efectuată au fost selectate 17 zăcăminte 

care prezintă cele mai favorabile condiții pentru injecția de CO2 în scop de EOR, pentru stocare 

cât și al localizării față de sursele potențiale de CO2.  Zăcămintele propuse se găsesc în tabelul 

1. 
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Tabel 1. Zăcăminte selectate pentru injecția de CO2 ca si metoda EOR [1] 

Regiunea de Nord-Vest 
Zăcământ Obiectiv* 

Sânpetru German Sarmatian, Pannonian 
Turnu Fundament, Miocen, Panonian 
Bodrog Sarmatian 
Calacea Miocen 
Biled Fundament, Miocen 

 
Regiunea Oltenia 

Zăcământ Obiectiv* 
Corbii Mari Cr, Sa, Me 
Ciolănești Al, Sa 
Brădeşti Triasic,Sa, He 
Călineşti-Oarja-Bradu-Albota Me, Sa, He 

 
Regiunea Sud-Muntenia și Sud-Est 

Zăcământ Obiectiv* 
Lipănescu Ne, Se 
Aninoasa Me 
Filipesti He, Me, Da 
Moreni Sud He, Me, Da, Le 
Brancoveanu Cr, Sa 
Corbii mari Al, Sa 
Cartojani Sa 
Cosoaia Sa, Me 

*Prescurtările obiectivelor sunt cele uzuale (Me=Meoţian, Sa=Sarmaţian, etc) 

 

În figura 1 se prezintă situația celor 6 Clustere identificate de GeoEcomar. 

Astfel, acestea sunt Banat, Oltenia Vest, Oltenia Est, Argeș, Prahova și București. 
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Figura 1. Situația Clusterelor identificate 

 

 

Rutele posibile de transport pot fi formate din conducte existente și care au fost 

folosite, în trecut, la transportul gazelor sau a țițeiului.  

În urma analizei detaliate asupra clusterelor, a zăcămintelor care se pretează la injecția 

de CO2 în scop EOR și a posibilelor rute de transport, s-a concluzionat că cea mai favorabilă 

situație de injectare a CO2-ului in scop EOR, se poate realiza în zăcământul Brădești aflat în 

regiunea Oltenia.  

 

3.2. Definirea studiului EOR Store pentru Romania 
 
Etapa de lucru a cuprins selectarea unui număr de 17 zăcăminte care sunt cele mai 

potrivite pentru injecția de CO2 în scop de EOR. Din aceste zăcăminte, cel care se pretează cel 

mai bine la injecția de CO2 atât din punct de vedere al condițiilor actuale din zăcământ cât și a 

surselor potențiale de CO2 vecine, îl prezintă zăcământul Brădești. Acesta se află în regiunea 

Oltenia, între sursele de CO2 SE Ișalnița și SE Craiova II la Sud și SE Turceni la Nord  

figura 2. 

Zăcământul Brădești este format din 3 obiective productive Triasic, Dogger și 

Sarmațian, aflate la peste 2200 m și cu grosimi ale straturilor productive cuprinse între 10 m 

și 40 m. Roca magazin are o porozitate de cca 15%, o permeabilitate absolută cuprinsă între 
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150mD și 350mD și o saturație inițială în țiței cu valori între 63% și 82%. Țițeiul are o densitate 

cuprinsă între 830 – 850 kg/mc și prezintă o vâscozitate cuprinsă între 2,5cP și 3,5cP. La 

punerea în exploatare, condițiile inițiale erau reprezentate de o presiune cuprinsă între 210at 

și 240at, iar temperatura de zăcământ este de cca. 80oC - 85oC.  

            

Figura 2. Locația zăcământului Brădești și a clusterelor de CO2 
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Caracteristicile zăcământului Brădești sunt prezentate detaliat în tabelul 2 , iar în figura 3 

este prezentată o hartă geologică [1].    
 

Tabel 2. Zăcământul selectat pentru injecția de CO2 ca si metoda EOR 

Formația Productivă Triassic Dogger Sarmațian 

Adâncimea, H (m) 2580 2400 2200 

Grosimea efectivă, h (m) 10-30 20-40 10-20 

Porozitatea, m (%) 15 15 16 

Permeabilitatea absolută, k(mD) 150-350 150-350 150-350 

Densitatea țițeiului, D (kg/mc) 830 840 850 

Vâscozitatea țițeiului – condiții standard, v (cP) 2,5 3,5 3,5 

Presiune inițială, P (at) 240/180 220 210 

Temperatura zăcământului, Tz (0C) 85 82 80 

Conținut de argilă, % volumetric 16-28  21-32 

Salinitatea apei, kg. sare/vagon 320-760  550-760 

Saturația inițială în țiței, % 75-63 81 82 

 

Figura 3. Hartă geologică a zăcământului Brădești 
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3.3. Definirea strategiei de afaceri pentru dezvoltarea lanțului CO2-EOR din România 
 

Utilizarea CO2-ului pentru recuperarea secundară a petrolului (EOR), îi oferă României 

oportunitatea dezvoltării capacităților CCS, simultan cu recuperarea unei resurse valoroase. 

Pentru implementarea acestei activități, au fost analizate legislația, oportunitățile și 

limitările aferente României. 

 

3.3.1. Legislația privind stocarea geologică a dioxidului de carbon 

 

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, în vederea atingerii obiectivului de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, România a adoptat Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 64 din 29 iunie 2011, cu privire la stocarea geologică a dioxidului de carbon. 

Implementarea prevederilor legislative a impus înfiinţarea unei structuri de specialitate 

în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM) sub denumirea de Serviciul 

Stocare Geologică a Dioxidului de Carbon. 

Prezenta Ordonanţă de Urgenţă se aplică stocării geologice a CO2 pe teritoriul 

României, în zona economică exclusivă a României în Marea Neagră şi pe platoul continental 

al Mării Negre aferent României. 

Prevederile prezentei ordonanţei de urgenţă nu se aplică stocării geologice a CO2  

într-o cantitate  totală prevăzută de stocare mai mică de 100 kilotone şi care are drept scop 

cercetarea, dezvoltarea sau testarea de noi produse şi procese. 

Stocarea CO2 în coloana de apă este interzisă. 

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, denumită ANRM, stabileşte zonele de pe 

teritoriul României în care se găsesc siturile de stocare. 

Capacitatea unei formaţiuni geologice de a fi utilizată ca sit de stocare se determină prin 

caracterizarea şi evaluarea potenţialelor complexe de stocare şi a zonei înconjurătoare a 

acestora. 

Pentru a selecta o formaţiune geologică, drept sit de stocare, trebuie ca aceasta să nu 

prezinte riscuri de scurgere semnificative a dioxidului de carbon sau riscuri pentru mediu şi 

sănătate. 

Datele şi informaţiile geologice obţinute ca urmare a explorării complexelor de stocare 

aparţin statului român şi sunt gestionare de ANRM. 
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Pentru a obţine informaţiile necesare selectării siturilor de stocare şi a capacităţii de 

stocare, ANRM stabileşte dacă este necesară explorarea. 

 

3.3.2. Oportunități și limitări pentru captarea și stocarea geologică a CO2-ului 

 

Oportunităţile create de România sunt: 

 Existenţa unui pachet legislativ pentru implementarea Strategiei Europa 2020, transpusă 

în legislaţia română prin OUG nr 64/2011, modificată şi completată prin legea 114/2013. 

Printre obiectivele acestui pachet legislativ se enumeră şi reducerea, cu cel puţin 20% 

până în 2020 a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 Înființarea unei structuri de specialitate în cadrul  Agenţiei Naţionale pentru Resurse 

Minerale (ANRM) sub denumirea de Serviciul Stocare Geologică a Dioxidului de 

Carbon. 

 Inventarul privind măsurarea emisiilor gazelor cu efect de seră, realizat anual în România 

de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 

 Implicarea statului în subvenţionarea certificatelor emisiilor de CO2 

 Existenţa infrastructurii necesare procesului de transport a dioxidului de carbon 

 

Limitările existente în  România sunt: 

 Limitări procedurale, legislative: lipsa Strategiei Naţionale privind Schimbările 

Climatice; lipsa mecanismelor de monitorizare a implementării prevederilor 

deciziei privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de 

seră; 

 Limitări bugetare: lipsa resurselor financiare pentru elaborarea studiilor de 

cercetare pentru identificarea tendinţelor şi măsurilor ce trebuie întreprinse 

pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; slaba finanţare a sectorului 

CDI (Cercetare, Dezvoltare, Inovare) 

 Limitări instituţionale: lipsa personalului specializat în domeniul schimbărilor 

climatice la nivelul fiecărui minister cu responsabilitate în domeniu; lipsa 

aplicării ferme din motive instituţionale şi educaţionale a strategiilor elaborate. 

 Limitarea suportului şi a interesului companiilor de petrol; 
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3.4. Activități suport 
 

Activitățile suport pentru îndeplinirea sarcinilor acestui proiect, s-au concretizat prin: 

 participarea la întâlnirea organizată în Utrecht cu toți participanții proiectului ECO-

BASE, pentru a cunoaște mai bine toate pachetele de lucru ale acestuia și pentru 

a identifica conexiunile dintre ele; 

 participarea la Workshop Carbon Capture and Storage organizată de UEFISCDI la 

București în data de 20 iunie 2018; 

 mai multe întâlniri de lucru cu toți partenerii implicați în proiect: GeoEcoMar și 

CO2 Club. 

Astfel, pentru această etapă a proiectului (etapa II - 2018) considerăm că toate 

obiectivele au fost îndeplinite și activitățile desfășurate au avut rezultatele așteptate. 

 

4. Prezentare rezultate verificabile etapă 
 

Indicator de rezultat proiecte Orizont 2020 
UM 

procent/ 
număr 

Cantitate 

Mobilități interne 
2 pers x 1 zi - la București 
3 pers x 1 zi - la București 

 

Luna x 
om 

0,24 

Mobilități internaționale 
3 pers x 4 zile - Utrecht (Olanda) 

Luna x 
om 

0,57 

Valoarea investițiilor în echipamente pentru proiect – de la bugetul 
de stat 

mii lei 0 

Valoarea investițiilor în echipamente pentru proiect – din 
contribuția financiara privată 

mii lei 0 

Valoarea investițiilor în echipamente pentru proiecte – din alte 
surse atrase CE 

mii lei 0 

Numărul de IMM participante Nr. 1 
Co-publicații Nr 1 
Brevete solicitate la nivel național și internațional, cu proprietari 
români 

Nr 0 

Alte forme de DPI cu proprietari români solicitate: desene, mărci Nr 0 
Publicații în cele mai citate 10% publicații din baze de date 
consacrate  

Nr 0 
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5. Concluzii 
 
Proiectul ECO-BASE își propune să sprijine implementarea CCUS (Carbon Capture, 

Usage and Storage - Captarea, Utilizarea Stocarea CO2) pe scară largă în Europa de Sud-Est. 

Proiectul se desfășoară în trei țări: România, Turcia și Grecia cu sprijinul TNO Olanda și IRIS 

Norvegia. 

Toate activitățile stabilite pentru anul 2018 în cadrul proiectului au fost realizate și s-a 

selectat studiul de caz și definit strategia de afaceri pentru dezvoltarea lanțului CO2 – EOR. 

Din cele peste 120 de zăcăminte analizate și prezentate în raportul aferent etapei I, au 

fost selectate 17 zăcăminte oportune în vederea injectării de CO2 în scop EOR și aflate în 

apropierea surselor potențiale de CO2.  

Pentru etapele următoare, cel mai important zăcământ pentru realizarea injecției de 

CO2 este reprezentat de Brădești, aflat în regiunea Oltenia între 3 surse importante de CO2 (SE 

Ișalnița, SE Craiova II SE Turceni). 

Conceptul de captare și utilizare al CO2-ului a început să capteze atenția autorităților și 

astfel a fost emisă OUG nr 64/2011, modificată şi completată prin legea 114/2013, precum și 

înființarea unei structuri de specialitate în cadrul  Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 

(ANRM) sub denumirea de Serviciul Stocare Geologică a Dioxidului de Carbon. 
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7. Scurt raport despre deplasarea în străinătate privind activitatea de 
diseminare și/sau formare profesională 

 

În data de 20 noiembrie 2018 a fost organizată, la Utrecht, un workshop cu privire la 

proiectul ECO-BASE. Din partea Picoil Info Consult, la conferință au participat dl Bogdan 

Gheorghe, d-na Florentina Anghel și d-ra Alexandra Bivolaru. Au participat reprezentanți ai 

tuturor membrilor consorțiului proiectului (IRIS Norvegia, TNO Olanda, MTU Turcia, 

GeoEcoMar).  

Managerul proiectului ECO BASE, dl. Roman Berenblyum, a făcut o scurtă prezentare 

asupra a ceea ce s-a făcut și ceea ce va trebui realizat pe viitor.  

Discuțiile au continuat cu prezentarea proiectului aferent Turciei susținut de d-nul 

Caglar Sinayuc, urmat de prezentarea proiectului realizat pentru Romania susținut de d-nul 

Constantin Sava.  

După discutarea proiectelor aferente celor două țari (Turcia și Romania), au mai fost 

abordate următoarele subiecte: 

 finalizarea sub-proiectului 1 și agrearea candidaților pentru SP 2. 

 programul de angajament public coordonat cu alte proiecte ACT. 

 roluri si puncte în SP2. 

 descrierea cadrului foii de parcurs. 

 legislații aferente celor două țări (Turcia și Romania). 

Participanții din partea Picoil s-au implicat în dezbaterile generate, au prezentat 

posibile zăcăminte care se pretează la realizarea injecției de CO2 și a dificultăților din România 

privind accesul la informații despre zăcămintele de hidrocarburi și a legislației.  


