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1. Obiectivele prevăzute/realizate 
 
 
Obiectivul general al proiectului ECO-BASE este implementarea foilor de parcurs 

detaliate și integrate pentru CCUS, (prin captare de C02, Transport și injecție de C02 în 
zăcăminte de petrol ca metodă de recuperare secundară – C02-EOR și de stocarea C02 în 
zăcămintele depletate) în Europa de Sud-Est. Foile de parcurs au la bază datele disponibile 
despre surse și zăcăminte. 

Prezentul raport se referă la activitatea experților Picoil Info Consult, dar această 
activitate este interconectată cu activitatea celorlalți doi parteneri români implicați în proiect, 
GeoEcoMar și C02 Club România. 

 
 

2. Gradul de atingere a rezultatelor estimate 
 
Rezultatele estimate inițial pentru întregul proiect internațional au fost: 

 Definirea cadrului regional european CCUS. 
 Posibile rute de parcurs pentru anumite clustere (inclusiv surse, EOR și situri de 

stocare) din regiune. 
 Aspectele legislative privind oportunitățile și impedimentele în implementarea C02-

EOR în România 
 Planurile de dezvoltare a sitului din cadrul studiilor de caz. 

 
Aceste rezultate au fost atinse prin mai multe activități. În continuare vom face referire 

în primul rând la rezultatele obținute pentru România. 
 
 

2.1. Definirea cadrului regional european CCUS. Inventarul surselor și a siturilor pentru 
C02-EOR din România. Clustere regionale. 

 
În cadrul proiectului ECOBASE s-a făcut un inventar al tuturor zăcămintelor de petrol 

pe care ar putea fi aplicată tehnologia de injecție a C02, ca metodă de recuperare secundară 
(C02-EOR), cât și ca metodă de stocare în zăcămintele depletate. 

Utilizarea C02 ca agent de dislocuire a țițeiului din zăcământ, în scopul creșterii 
factorului final de recuperare, a fost determinată de: 

 gradul mare de solubilitate a C02 în țiței, de 2-10 ori mai mare decât în apă, în 
aceleași condiții de presiune și temperatură.  

 creșterea factorului de volum (”umflare” a țițeiului)  
 reducerea vâscozității și creșterea densității țițeiului 
 efectul acid al C02 asupra rocii (îmbunătățirea capacității de curgere). 
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Zăcămintele identificate au fost analizate din punct de vedere geologic (obiective 
productive, adâncime, tip de capcane, proprietățile rocii colector), al proprietăților fizice ale 
fluidelor conținute, al stadiului actual de depletare a câmpului petrolier precum și al 
gabaritului și stării sondelor productive.  

Identificarea posibilelor situri de stocare a presupus mai întâi să stabilim condițiile 
generale care trebuie îndeplinite pentru a putea stoca C02 captat în zăcăminte de 
hidrocarburi. Printre aceste condiții menționăm că zăcământul trebuie să fie depletat, să aibă 
sonde în condiții tehnice bune pentru a putea realiza acțiunea de injecție și monitorizare, să 
fie izolat hidrodinamic de celelalte strate din jur și să aibă proprietăți de înmagazinare 
potrivite. 

Inițial au fost selectate 120 zăcăminte potențiale. Pe baza criteriilor specific, a datelor 
publice disponibile, cât și al localizării față de sursele potențiale de C02 au fost selectate 17 
zăcăminte grupate în 6 clastere de dezvoltare regională a CCUS în România.  

De asemenea, au fost analizate aspectele legislative privind stocarea geologică a 
dioxidului de carbon, cât și oportunitățile și impedimentele în implementarea C02-EOR în 
România.  

Oportunitățile prezente în România pentru implementarea tehnologiei se referă la: 
 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 C02 
 Existenţa infrastructurii necesare procesului de transport a dioxidului de carbon 

 
Impedimentele în calea implementării tehnologiei C02-EOR în România sunt: 

 Lipsa stimulentelor financiare pentru C02-EOR (în special pentru companiile petroliere); 
 Lipsa suportului și a interesului din partea companiilor petroliere (Acest lucru este în 

schimbare, conform ultimelor discuții cu reprezentanți ai operatorilor petrolieri în cadrul 
proiectului); 

 Lipsa suportului guvernamental; 
 Probleme legate de accesul la date despre câmpurile petroliere (informații în mare parte 

clasificate în acest moment). 
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2.2. Planuri de dezvoltare a sitului din cadrul studiului de caz al României. Foaia de 
parcurs națională pentru implementarea C02-EOR 

 
Pentru cazul României, în urma analizării clusterelor regionale și pornind de la interesul 

manifestat de operatorul centralei Ișalnița, s-a selectat ca studiu de caz, posibilul lanț CCUS 
format din sursa Ișalnița și câmpul petrolier Brădești, din regiunea și clusterul Oltenia. 

 
Figure 1. Locația zăcământului Brădești și a surselor de C02 
 
Zăcământul Brădești este format din 3 obiective productive Triasic, Dogger și 

Sarmațian. Pentru studiul de caz s-a nominalizat obiectivul Triasic al zăcământului Brădești, 
structurat, la rândul său din trei complexe productive (Triasic: inferior, mediu și superior). 

Capcanele din Triasic sunt de tip structural, stratigrafic și paleogeomorfic. 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 
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cuprinsă între 150mD și 350mD, cu un coeficient Dykstra-Parsons estimat a fi 0,7 și o saturație 
inițială în țiței de cca. 75%.  

 
Figure 2. Secțiune geologică prin structura Brădești  

 
Pentru cazul României s-au elaborat patru scenarii majore pentru dezvoltarea lanțului, 

definite din perspectiva operatorului de petrol, anume: 
 Scenariul uzual (Business as usual scenario -BAU)  
 Scenariul pilot, pentru 5 ani de injecție C02-EOR, aplicat pe 10% din câmpul 

petrolier 
 Scenariul cu injecție de C02-EOR la nivelul întregului zăcământ, cu 

implementare după cazul pilot 
 Scenariul cu injecție de C02-EOR la nivelul întregului zăcământ, cu 

implementare în perioada următoare  

Datorită faptului că, datele de intrare ale zăcământului Brădești sunt relative și 
incomplete, pentru toate scenariile (scenariul uzual, pilot cu injecție de C02 după 2030 și cel 
cu injecție de C02-EOR imediat la nivelul întregului zăcământ) s-au generat trei prognoze de 
recuperare a țițeiului denumite curbe tip (CT). Acestea reprezintă cazuri de recuperare a 
țițeiului cu prevederi în cazurile unei recuperări scăzută, medie și ridicată. Aceste prevederi 
au la bază datele publice ale zăcământului Brădești ce sunt în concordanță cu datele empirice 
din proiectele de C02EOR selectate în SUA. 

În Scenariul usual (BAU), curba de tip este pent cazul mediu și s-a obținut prin 
injecțiecția continuă de apă de 300% din volumul inițial al porilor .  Menționăm că în puctul de 
inițiere a scenariiolor, s-a estimate că în rezervor a fost injectat 200%HCPV.  Datele geologo-
fizice utilizte sunt cele sunt cele menționate mai sus. 

Recuperarea țițeiului estimată în acest scenariu, pentru anul 2044 este de 3,8% din 
volumul de resursă al zăcământului. 

În figura 3 este prezentată evoluția grafică a producției de țiței ca urmare a injecției 
tehnologică de apă, precum și cantitatea de apă produsă. 
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Figure 3. Evoluția producției de țiței și a cantității de apă produsă în scenariul BAU 

 
Pentru Scenariul pilot C02-EOR, cu o sondă de injecție de C02 și o sondă de reacție, în 

10% din volumul poros al zăcământului, s-au generat trei tipuri de curbe de comportare în 
exploatare ca efect al injecției de C02, pentru o perioadă de 5 ani (2025-2029).  

Parametrii geologo-tehnologici utilizat în acest scenariu sunt cei ai zăcământului, în 
concordanță cu zăcăminte analog globali. 

Recuperarea țițeiului estimată pentru acest scenariu, în anul 2029 este de 5,8% din 
volumul de 10% de resursă al zăcământului pentru prognoza de mimim, de 10,5% - curba 
medie și de 11,5% in varianta maximă. 

În figura 4 este prezentată evoluția producției de țiței prevăzută a se obține în urma 
prin sonda de reacție pentru cazul pilot.  

 
Figure 4 Evoluția producției de țiței în scenariul pilor 

 
Scenariul cu injecție de C02-EOR la nivelul întregului zăcământ, cu implementare 

după cazul pilot în 10% din volumul zăcământului și restul cu injecție de apă, începând cu anul 
2030, cuprinde cele trei curbe de tip (scăzută, medie și ridicată). 
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Având la bază scenariile pentru perioada 2025-2029, volumul de resursă geologică 
pentru anul 2030 diferă în cele trei curbele tip de comportare. 

Recuperarea finală a țițeiului estimată pentru acest scenariu este de 6,4% din volumul 
de resursă al zăcământului pentru curba de minim, de 13,9% - curba medie și de 20,7% in 
varianta maximă. 

În figura 5 este prezentată evoluția producției de țiței prevăzută a se obține în acest 
scenariu.  

 
Figure 5 Evoluția producției de țiței în scenariul cu injecție de C02EOR dupa 2030 

 
Scenariul cu injecție de C02-EOR la nivelul întregului zăcământ, cu implementare 

începând cu anul 2025 cuprinde curbe de tip minime medii și maxime. În acest caz, parametrii 
geologo-fizici sunt cei folosiți în scenariul pilot. 

Recuperarea finală a țițeiului estimată pentru acest scenariu este de 6,5% din volumul 
de resursă al zăcământului pentru curba de minim, de 14,4% - curba medie și de 21,4% in 
varianta maximă. 

În figura 6 este prezentată evoluția producției de țiței prevăzută a se obține în acest 
scenariu 

 
Figure 6 Evoluția producției de țiței în scenariul cu injecție de C02EOR din 2025 
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Analiza rezultatelor obținute din simulări a relevat faptul că implementarea C02-EOR 
poate fi profitabilă pentru operatorul câmpului petrolier comparativ cu injecția de apă, însă 
nivelul profitului depinde foarte mult de prețul petrolului, precum și de comportamentul 
rezervorului. Pentru a reduce riscul, este necesar ca mai întâi să se implementeze un pilot care 
să asigure cunoașterea rezervorului. 

 
 

2.3. Întâlniri de lucru pentru proiectul ECOBASE 
 
Proiectul Eco-base a început în august 2017 și pentru realizarea acestuia, în cele 36 de 

luni, firma Picoil a participat la următoarele intâlniri: 
 întâlnirea de lansare a proiectului, din 11 octombrie 2017 în Atena, Grecia, cu cu toți 

membrii proiectului; 
 întâlnire internă a proiectului, în 2018 la Utrecht, Olanda; 
 întâlniri on-line în fiecare a doua marți a fiecărei luni, pentru a urmări toate activitățile 

proiectului; 
 întâlnire săptămânală on-line, de verificare a progresului pentru pachetul de lucru 2, ce a 

avut loc pe tot parcursul anului 2019 (în fiecare vineri); 
 pe 20 iunie și 19 septembrie 2019, au avut loc două întâlniri la București, România, pentru 

analiza studiului de caz Ișalnița-Brădești 
 întâlnire la Utrecht, Olanda, pe 19 și 20 noiembrie 2019, pentru a accelera studiile din 

pachetul de lucru 2; 
 mai multe întâlniri de lucru cu toți partenerii români, implicați în proiect: GeoEcoMar și 

C02 Club; 
 ultima întâlnire internă, în data de 26 noiembrie 2020, ședință on-line din cauza condițiilor 

Covid-19. 

 
2.4. Diseminare 

 
Site-ul proiectului a fost creat și realizat online după selectarea logo-ului și a culorilor 

în cadrul întâlnirii de lansare (https://ecobase-project.eu/). Site-ul web este alcătuit din 
secțiuni care explică proiectul, consorțiul, aspecte importante, newsletter și contact.  

Pe site au fost partajate mai multe evenimente importante pe tot parcursul proiectului, 
broșurile produse în proiect, formularele de înregistrare pentru evenimente și link-urile 
sondajului public. 
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3. Modul de atribuire și exploatare de către coordonator/parteneri a 
drepturilor de proprietate (intelectuală, de producție, difuzare etc.)  

asupra rezultatelor proiectului 
 
Modul de atribuire a proprietății intelectuale asupra rezultatelor proiectului a fost 

stabilit încă de la început în cadrul Consortium Agreement, datat 14 iulie 2017. În cadrul 
acestuia se specifică următoarele: 

Rezultatele sunt în proprietatea exclusivă a partenerului care le-a generat. 
Doi sau mai mulți parteneri pot împărți drepturile de proprietate intelectuală asupra 

rezultatelor dacă 
(a) au generat rezultatele împreună 
(b) nu este posibil să se evalueze sau să se separe contribuția specifică fiecărei 

părți pentru aplicarea, obținerea sau menținerea protejării sale. 
Coproprietarii trebuie să convină (în scris) cu privire la alocarea și condițiile de 

exercitare a proprietății comune (acordul de proprietate comună), pentru a asigura 
respectarea obligațiilor care le revin în temeiul Consortium Agreement. 

Cu excepția cazului în care se convine altfel: 
(a) fiecare dintre coproprietari este îndreptățit să își folosească rezultatele 

deținute în comun pentru activități de cercetare non-comercială fără a solicita acordul 
prealabil al celorlalți coproprietari și 

(b) fiecare dintre coproprietari are dreptul să exploateze în alt mod rezultatele 
deținute în comun și să acorde licențe neexclusive unor terțe părți (fără niciun drept 
de sub-licență), în cazul în care ceilalți coproprietari primesc: 

(a) preaviz cu cel puțin 45 de zile calendaristice; și 
(b) compensații corecte și rezonabile. 

În ceea ce privește diseminarea rezultatelor, în timpul proiectului și un an după 
finalizarea acestuia, aceasta este guvernată de specificațiile Consortium Agreement.  

Notificarea prealabilă a oricărei activități de diseminare planificată se face cu 30 de zile 
lucrătoare înainte de data diseminării, incluzând informații suficiente privind activitatea de 
diseminare planificată și datele preconizate a fi diseminate. Orice obiecție la diseminarea 
planificată va fi făcută în scris coordonatorului și oricărei părți interesate în termen de 30 de 
zile lucrătoare de la primirea notificării. Dacă nu se formulează obiecții în termenul menționat 
mai sus, diseminarea este permisă. 

O obiecție este justificată dacă protecția rezultatelor sau a datelor anterior obținute a 
părții care a formulat obiectul ar fi afectată negativ. Obiecția trebuie să includă o cerere 
precisă privind modificările necesare. 

Partea care face obiecția poate solicita o întârziere a publicării de cel mult 90 de zile 
calendaristice de la momentul în care ridică o astfel de obiecție. După 90 de zile calendaristice, 
publicarea este permisă, cu condiția ca motivele justificate ale obiecției să fi fost înlăturate în 
timp util și rezonabil. 
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Un partener nu va include în nici o activitate de diseminare rezultatele sau informațiile 
deținute anterior de alt partener fără a obține aprobarea scrisă prealabilă a părții deținătoare, 
cu excepția cazului în care acestea sunt deja publicate. 
 

 

4. Impactul rezultatelor obținute 
 
Proiectul ECO-BASE se adresează domeniului tematic al „Utilizării” din programul ACT. 

Consorțiul ECO-BASE reprezintă 5 țări ACT cu o gamă largă de participanți care acoperă 
sectoarele educației, cercetării, privat și ONG-urilor. 

Proiectul a vizat transferul de cunoștințe CCUS în toată Europa, din Norvegia și Olanda 
în Turcia și România. În același timp, experiența practică cu proiectele în curs de desfășurare 
a C02-EOR în aceste țări și un potențial real de extindere a utilizării CO, precum și combinarea 
acestuia cu stocarea permanentă ar putea deveni un punct de cotitură pentru deschiderea 
tehnologiei C02-EOR către restul Europei. 

ECO-BASE a luat în considerare imaginea mai largă a CCUS prin C02-EOR, nu numai prin 
extragerea datelor, prin asocierea emițătorilor și a siturilor de stocare și recuperare avansată 
a petrolului, ci și prin investigarea clusterelor regionale și stabilirea unui cadru pentru foile de 
parcurs. 

Pentru România, implicarea în acest proiect a însemnat o mare oportunitate de a 
acumula cunoștințe despre această tehnologie. Mai mult, a însemnat începerea unui dialog 
real cu posibili parteneri industriali și începerea drumului către implementarea unui proiect 
real de C02-EOR în țară, bazându-ne pe foaia de parcurs concepută în proiect. 

De asemenea, cunoștințele acumulate în cadrul acestui proiect ne deschid calea spre 
participarea în alte proiecte de cercetare din domeniul C02-EOR. 

 
 

5. Anexă. Prezentarea pe scurt a proiectului 
 

5.1. Clustere regionale pentru implementarea C02-EOR în România 
 
În cadrul proiectului ECOBASE s-a făcut un inventar al tuturor zăcămintelor de petrol 

pe care ar putea fi aplicată tehnologia de injecție a C02, ca metodă de recuperare secundară 
(C02-EOR), cât și ca metodă de stocare în zăcămintele depletate. 

Inițial au fost selectate 120 zăcăminte potențiale. Pe baza criteriilor specific, a datelor 
publice disponibile, cât și al localizării față de sursele potențiale de C02 au fost selectate 17 
zăcăminte grupate în 6 clustere de dezvoltare regională a CCUS în România. 

De asemenea, au fost analizate aspectele legislative privind stocarea geologică a 
dioxidului de carbon, cât și oportunitățile și impedimentele în implementarea C02-EOR în 
România.  
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5.2. Studiul de caz al României 
 
Pentru cazul României, în urma analizării clusterelor regionale și pornind de la interesul 

manifestat de operatorul centralei Ișalnița, s-a selectat ca studiu de caz, posibilul lanț CCUS 
format din sursa Ișalnița și câmpul petrolier Brădești, din regiunea/clusterul Oltenia. 

 
Figure 7. Secțiune geologică prin structura Brădeşti 

 
Pentru cazul României s-au elaborat patru scenarii majore pentru dezvoltarea lanțului, 

definite din perspectiva operatorului de petrol, anume: 
 Scenariul uzual (Business as usual scenario -BAU)  
 Scenariul pilot, pentru 5 ani de injecție C02-EOR, aplicat pe 10% din câmpul 

petrolier 
 Scenariul cu injecție de C02-EOR la nivelul întregului zăcământ, cu 

implementare după cazul pilot 
 Scenariul cu injecție de C02-EOR la nivelul întregului zăcământ, cu 

implementare în perioada următoare  

Datorită faptului că datele de intrare ale zăcământului Brădești sunt relative și 
incomplete, pentru toate scenariile (scenariul uzual, pilot cu injecție de C02 după 2030 și cel 
cu injecție de C02-EOR imediat la nivelul întregului zăcământ) s-au generat trei prognoze de 
recuperare a țițeiului denumite curbe tip (CT). Acestea reprezintă cazuri de recuperare a 
țițeiului cu prevederi în cazurile unei recuperări scăzută, medie și ridicată. Aceste prevederi 
au la bază datele publice ale zăcământului Brădești ce sunt în concordanță cu datele empirice 
din proiectele de C02EOR selectate în SUA. 

 


