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1. Obiective an 2019

Obiectivul principal al proiectului ECO-BASE, pentru anul 2019, este “Optimizarea
CO2-EOR – crearea planului de afaceri„. Acest subproiect, WP2, se concentrază asupra
studiilor de caz identificate în subproiectul 1, și se referă la dezvoltarea unei metodologii de
optimizare a proceselor combinate de CO2-EOR și de stocare a dioxidului de carbon.
Pentru a atinge obiectivul principal, proiectul cuprinde o serie de obiective
concentrate, dar interconectate:
 Studiul tehnico-economic pentru dezvoltarea lanțului CO2 EOR selectat
pentru România;
 Analiza legislativă și financiară pentru implementarea unui proiect CO2-EOR în
România;
 Întâlniri de lucru
 Organizare evenimente cu comunitatea locală și cu mass media

Prezentul RST se referă la activitatea experților Picoil Info Consult, dar această
activitate este interconectată cu activitatea celorlalți doi parteneri români din proiect
implicați în WP2-ECO-BASE și strâns legată de activitățile partenerilor externi.
Astfel, în cadrul proiectului, Picoil Info Consult are sarcina de a participa la
elaborarea studiului tehnico-economic pentru dezvoltarea lanțului CO2 EOR selectat pentru
România.
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2. Rezultatul etapei III – 2019
În concluzie, toate obiectivele fazei au fost îndeplinite integral. Lucrările executate în
această etapă constituie un bun punct de plecare pentru realizarea obiectivelor etapei din
2020.

3. Descrierea științifică și tehnică
Pentru anul 2019,

au fost desfășurate mai multe activități care au condus la

elaborarea foii de parcurs pentru CO2-EOR a României.
Activitatea 1. Studiul tehnico-economic pentru dezvoltarea lanțului CO2 EOR selectat pentru
România
Activitatea 2. Analiza aspectelor legislative și potențialului de stimulare financiară pentru
CO2-EOR în România
Activitatea 3. Întâlniri de lucru și diseminare
Toate aceste activități sunt descrise succint în subcapitolele următoare.

3.2. Definirea studiului EOR Store pentru Romania
Activitățile din acest subproiect se concentrază asupra studiilor de caz identificate în
anii precedenți. Detalierea studiului de caz este strâns legată de disponibilitatea datelor și de
acuratețea lor, cum s-a văzut și în WP1.
Din analiza zăcămintelor potențiale pentru injecția tehnologică de CO2 în scopul
creșterii factorului final de recuperare din anii precedenți, s-a nominalizat 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.
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Figura 1 Locația zăcământului Brădești și a clusterelor de CO2
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Zăcământul Brădești este format din 3 obiective productive Triasic, Dogger și
Sarmațian. Pentru studiul de caz s-a nominalizat obiectivul Triasic al zăcământului Brădești,
structurt, la rândul său din trei complexe productive (Triasic: inferior, mediu și superior).
Capcanele din Triasic sunt de tip structural, stratigrafic și paleogeomorfic [1].
Acumulările de hidrocarburi (țiței cu gaze asociate dizolvate) la nivelul triasicului sunt
cantonate în calcare și gresii silicioase.
Complexul Triasic este amplasat la 2580 m adâncime și are o grosime medie a
stratului productiv de 20m. Roca magazin are o porozitate de cca 15%, o permeabilitate
absolută cuprinsă între 150mD și 350mD, cu un coefficient Dykstra-Parsons estimat a fi 0,7,
și o saturație inițială în țiței de cca. 75%.

Figura 2. Hartă geologică a zăcământului Brădești
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Țițeiul are o densitate de 830 kg/mc și prezintă o vâscozitate de aproximativ 2,5cP. La
punerea în exploatare, condițiile inițiale erau reprezentate de o presiune de zăcământ de
258 at, iar temperatura de zăcământ este de 85oC .
Plecând de la aceste date s-a estimat factorul de volum al țițeiului, de 1,32 rmc/Stmc,
rația inițială de soluție de 120 Stmc/mc, s-a determinat un volum de resursă aferent
Triasicului

de

46,6 mil mc.
Gabaritul de sonde în producție este de 10 sonde, iar injecția de CO2 se va realiza
prin
8 sonde.
Toată această analiză are un grad ridicat de incertitudine datorat disponibilității
datelor, a surselor vechi de proveniență (Geologia zăcămintelor de hidrocarburi din România
de Dumitru Paraschiv, București 1975) și de acuratețea lor.
Instrumentul ECCO-tool este un program software conceput pentru evaluarea
cantitativă a economiei post-fiscale a proiectelor de captare și stocare a carbonului (CCS).
Instrumentul permite utilizatorului să afle ce definiții ale studiului de caz rezultă într-un „caz
de afaceri” pentru fiecare partener de-a lungul lanțului.
CCS transpune în ECCO-tool diferite combinații de surse de CO2 definite de utilizator,
cum ar fi centralele electrice și alte uzine industriale, diverse moduri de transport precum
conducte sau nave, îmbunătățirea recuperării țițeiului din zăcăminte în urma aplicării
injecției de CO2 și diverse tipuri de instalații de stocare a CO2.
Instrumentul are obiectivul de a avea un nivel de detaliu adecvat studierii fezabilității
economice a proiectelor CCS bine definite care urmează să fie executate de societăți
comerciale, studiind dacă trebuie sau nu să investească în părți ale lanțului valoric.
Instrumentul integrează costurile, transportul și fizica sondelor/zăcămintelor, planificarea
economică.
ECCO-tool ajută utilizatorul să selecteze setul cel mai potrivit de curbe de tip CO2 –
EOR. În ECCO–tool sunt aplicate funcții analitice. Pentru funcționarea ECCO-tool-ului,
enumerăm câteva date de intrare: parametrii zăcământului, valori ale cumulativelor de CO2
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injectat și apă injectată precum și a cumulativelor de țiței obținut (în regim primar și ca
urmare a procesului de injecție) și a cumulativelor de apă produsă și de CO2. Pentru toate
acestea se generează curbe tip.

Figura 3. ECCO-Tool – foaie de lucru cu datele de intrare

8

Figura 4. ECCO-Tool – foaie de lucru cu curbe tip

3.3. Aspectele legislative
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.
Legislația în vigoare cu privier la stocarea geologică a dioxidului de carbon este
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64 din 29 iunie 2011, iar de implementarea
prevederilor legislative se ocupă departamentul Serviciul Stocare Geologică a Dioxidului de
Carbon din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM).

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


participarea la ECCo-tool tutorial session, întâlnire organizată în București, în
data de 20 iunie 2019, cu un membru NORCE;
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participarea la Seminar Eco-Base privind cadrul legal și de reglementare, cu
accent pe cadrele juridice, instituționale și politice, la nivel local, național și
internațional, care a avut loc la București, în perioada 17-18 Septembrie 2019 cu
toți membrii proiectului precum și experți internaționali;



întâlnire în data de 19 Septembrie la București (sediul GeoEcoMar) unde s-au
stabilit stare actuală și următoarele etape în cadrul proiectului EcoBase.



participarea în Utrecht la “Ecobase asset simulation workshop” în perioada 18-20
noiembrie 2019, cu toți membrii proiectului ECO-BASE;



mai multe întâlniri de lucru cu toți partenerii implicați în proiect: GeoEcoMar și
CO2 Club.

Astfel, pentru această etapă a proiectului (etapa III - 2019) considerăm că toate
obiectivele au fost îndeplinite și activitățile desfășurate au avut rezultatele așteptate.
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4. Prezentare rezultate verificabile etapă
UM
Indicator de rezultat proiecte Orizont 2020

procent/
numar

Cantitate

Mobilitati interne

Luna x
om

0,86

Luna x
om

0,38

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

mii lei

-

Valoarea investițiilor in echipamente pentru proiect – din contribuția
financiara privata

mii lei

-

Valoarea investițiilor in echipamente pentru proiecte – din alte surse atrase
CE (se va completa numai pentru proiectele de tip ERANET Cofund)

mii lei

-

Numărul de IMM participante

Nr.

1

Copublicaţii

Nr

-

Brevete solicitate la nivel naţional şi internaţional, cu proprietari români

Nr

-

Alte forme de DPI cu proprietari români solicitate: desene, mărci

Nr

-

Publicaţii în cele mai citate 10% publicaţii din baze de date consacrate

Nr

-

3 pers x 1 zi – la București
3 pers x 1 zi – la București
2 pers x 3 zile – la București
2 pers x 1 zi – la București
1 pers x 4 zile – la Craiova

Mobilitati internationale
2 pers x 4 zile – la Utrecht, Olanda
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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
NORCE Norvegia.
Toate activitățile stabilite pentru anul 2019 în cadrul proiectului au fost realizate și s-a
selectat studiul de caz și definit strategia de afaceri pentru dezvoltarea lanțului CO2 – EOR.
A fost efectuat studiul tehnico - economic pentru dezvoltarea lanțului CO2 EOR
pentru România.
Au fost revizuite datele de intrare ale modelului în programul de simulare ECCO-Tool,
s-au efectuat curbe tip și a fost pregătită o schemă cu posibile variante de modele de afaceri.
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.
Obiectivele fazei au fost îndeplinite integral.
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7. Scurt raport despre deplasarea în străinătate privind activitatea de
diseminare și/sau formare profesională
În perioada 18-20 noiembrie 2019 a fost organizat, la Utrecht, un workshop cu privire
la proiectul ECO-BASE. Din partea Picoil Info Consult au participat Florentina Anghel și
Alexandra Bivolaru (căsătorită Dinulescu). Au participat reprezentanți ai tuturor membrilor
consorțiului proiectului (NORCE Norvegia, TNO Olanda, MTU Turcia, GeoEcoMar).
Managerul proiectului ECO BASE, Roman Berenblyum, a făcut o scurtă prezentare
asupra a ceea ce s-a făcut și ceea ce va trebui realizat pe viitor.
A fost prezentat, mai întâi cazul Turciei pentru care s-au stabilit mai multe strategii de
modelare pentru procesul CO2 – EOR.
Pentru ambele țări (România și Turcia) s-au stabilit variante de simulare și s-a
planificat analiza de senzitivitate, făcând simulare în Crystal Ball.
Datele obținute au fost centralizate și rulate în ECCO-tool.
Participanții din partea Picoil s-au implicat în obținerea datelor privind zăcământul
Brădești, la stabilirea variantelor de stimulare pentru cazul României, de asemenea au
centralizat și rulat datele obținute în ECCO-tool.
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