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Abstract. The paper intends to bring to the attention of a basic subject in the whole 

structure related to the energy resources of Romania. This constitutes the preamble of 

an algorithm for targeting programmatic targets, for a national level background 

assessment of the oil potential, as a material balance of the discovered and 

undiscovered resources, with medium and long term forecasts. This material is a call 

for authorities responsible for sliding into programmatic areas, with profitable 

application targets for the country's energy balance, with the contribution of fossil 

natural gases. It is a call for the use of local intellectual and infrastructure capacities, 

for a wide and complex cooperation at national and community level. 
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Rezumat. Lucrarea şi-a propus să aducă în atenţie un subiect de bază în ansamblul 

structurii legate de resursele energetice ale României. Aceasta se constituie ca 

preambul al unui algoritm de direcţionare spre ţinte programatice, pentru o evaluare 

de fond, la nivel naţional, a potenţialului petroligen, ca un bilanţ material al resurselor 

descoperite şi nedescoperite, cu previziuni de anticipaţie pe termen mediu şi lung. 

Prezentul material este un apel pentru autorităţile responsabile de a glisa spre areale 

programatice, cu ţinte aplicative profitabile pentru balanţa energetică a ţării, cu 

aportul gazelelor naturale fosile. Este o chemare la folosirea capacităţilor autohtone 

intelectuale şi de infrastructură, la o largă şi complexă cooperare la nivel naţional şi 

comunitar. 

Cuvinte cheie: Resurse geologice, balanţa energetică, infrastructură 

MOZAICUL GEOLOGIC AL SUBSOLULUI SEDIMENTAR 

Caracterele definitorii, de ordin tectonostratigrafic, de geneză şi de acumulare a 

hidrocarburilor, conferă arealului ţării un conţinut divers, cu aspect de mozaic. 

Piesele principale ale mozaicului se referă la: ● Sisteme de zone alpine; ● Sisteme 

de platformă; ● Zone offshore, platformice/slop; ● Hidrocarburi de biogeneză şi 

termogeneză; ● Zăcăminte în rezervoare de tip granular sau/şi de tip masiv; 

● Structuri de tip boltit, faliat, nefaliat, diapire, stratigrafice, litologice, blocuri 

faliate. 

                                                      
1
 Expunere la Conferința „ Gazul natural,resursa vitala pentru Romania“ 23 Mai 2019 

orgnizatori OMV Petrom<CNR-CME 
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PREZENȚA HIDROCARBURILOR ÎN ADÂNCURILE 
SUBSOLULUI ȘI LA SUPRAFAȚĂ 

Natura, în evoluţia sa cronostrigrafică, a metamorfozat pe parcursul ei elemente 
şi factori primari, care au controlat formarea şi localizarea hidrocarburilor în fazele 
de stare cunoscute (gaze  şi lichide) în asociere cu apele fosile. 

Sunt localizate şi cunoscute: ● Emanaţii libere continui, sub formă de vulcani 
noroioşi şi/sau focuri nestinse; ● Izvoare de ţiţei în deschideri naturale; ● Acumulări 
formate  şi conservate de la mici adâncimi, până la peste 5000 m adâncime.  

* 

Trei factori importanţi controlează acumularea subterestră a petrolului, consideraţi 
ca esenţiali şi cu rol activ în sistemul petroligen: (1) volumetric (o generare adecvată 
se înregistrează în timpul formării capcanelor sau ulterior); (2) migrarea  (o geometrie 
potrivită pe traseul către acumulări consistente); (3) capcane volumetrice adecvate, 
capabile să reţină petrolul generat din perioadele vechi spre noi  [1].  

* 

Spre o comprehensivă înţelegere a relaţiilor disciplinare şi interdisciplinare ale 
factorilor naturali chimici şi fizici ai hidrocarburilor, a condiţiilor de zăcământ, a 
instrumentelor de monitorizare a exploatării comerciale, ca terminologii şi atribute, 
este necesar să consemnăm un sumar al acestor elemente. 

VOLUMUL DE SEDIMENTAR: SUPRAFAŢĂ ŞI GROSIME 

Consensual, originea organica a hidrocarburilor se referă exclusiv la depozitele 
sedimentare. Aici s-au putut întâlni factorii care au intrat în reacţia de 
transformare şi fenomenele de  acumulare a resurselor de ţiţei şi de gaze. 

Teritoriul de sedimentare din România, per total, este evaluat la circa 163.000 
km

2
, din care 80% uscat şi 20% marin. Pe unităţi tectonice majore suprafeţele se 

repartizeaza astfel:  
a/ uscat  130.000 km

2
, din care: ● Platforma Moesică 42.000 km

2
;
 
● Platforma 

Moldovenească 11.600 km
2
; ● Depresiunea Bârlad 2.300 km

2
; ● Promontoriul 

Nord Dobrogean 2500 km
2
; ● Depresiunea Precarpatica 26.000 km

2
; ● Bazinul 

Transilvaniei 21.000 km
2
;
 

● Bazinul Panonic 22.000 km
2
; ● Depresiunea 

Maramureş 2.600 km
2
 . 

b/ marin 33.000 km
2
, din care:  ● Platforma continentală (fundul marin < 100m) 

23.000 km
2
; ● Slop continental (fundul marin > 100m ) 10.000 km

2
. 

Evaluarea datele de mai sus aparţin autorului şi  sunt susceptibile de modificări. 
Autorităţile competente nu au comunicat oficial suprafeţele legate de resursele de 
hidrocarburi, descoperite şi de descoperit. 

Grosimea, ca a treia dimensiune a sedimentarului, datele consemnate până în 
prezent, din foraje şi din extrapolări, arată valori maxime de peste 7000 m foraj 
Băicoi şi peste 10-12.000 m în zona Focşani, foraj şi extrapolare.  



O  SCURTĂ  PRIVIRE  ASUPRA  PANORAMICULUI DE GAZE COMBUSTIBILE GEOGENE  81 

ELEMENTE PRIMARE ÎN GENEZA HIDROCARBURILOR
1
. 

CARACTERE FIZICO-CHIMICE 

Sistemul petroligen este legat de paleofactori ambientali, pe un consistent parcurs 

de timp, și cu implicații în conținutul și în volumul materiei organice. Altfel spus, 

sistemul se înscrie într-un comportament multifazic în continuă mișcare și 

transformare: ● Materia primă, generatoare de hidrocarburi, își are originea în 

depozitele sedimentare din mediul terestru și din mediul marin; ● Conținutul organic 

provine, atât din regnul animal, cât și din regnul vegetal (plancton și fitoplancton); 

● Sursa organică deține un conținut bogat de  H si C, în asociație cu alte elemente 

secundare; ● Subsidenta subterestră a materiei organice se înscrie într-un proces de 

diageneză  de mediu anaerob, cu evoluții spre hidrocarburi; ● Litofaciesul cu 

conținut organic, prin compactare de subsidență, formează pe scara cronostratigrafică 

suite de roci sursă (source rocks); ● Rocile sursă, legate de arealul sedimentar din 

România, pe scară stratigrafică se grupează pe trei niveleuri:  

1. Paleozoic (450 mil. ani), 

2. Mesozoic  (250 mil. ani) și   

3. Cenozoic  (65 mil. ani) 

Hidrocarburile, aparțin de două categorii, diferențiate, după greutatea moleculară; 

(1) gaze libere și (2) țiței și condens. 

Conform definițiilor din legea Petrolului nr.328/2004: 

Petrolul reprezintă substanțele minerale combustibile constituite din amestecuri 

de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarța terestră și care, in condiții de 

suprafață, se prezintă în stare gazoasa, sub forma de gaze naturale sau lichida sub 

forma de ţiţei şi condensat. 

Gazele naturale,  gazele libere  din zăcăminte de gaz metan, gazele dizolvate în 

țiței, precum și gazele rezultate din extracția sau separarea hidrocarburilor lichide. 

Gazele, în suita compoziției moleculare a petrolului, debutează cu CH4
 
metanul,

 

până la propan, C4H10. În acest segment, metan-propan, proporția diferită a 

componenților moleculari imprimă două categorii: gaze sărace, cu conținut ridicat 

de metan, până la 99% și gaze umede cu conținut maxim de metan de 85%. De 

fapt, limita superioară a gazelor umede constituie granița gaz/condens 

În lucrarea de față ne-am propus să prezentăm o integrală a gazelor naturale, 

component al genericului petrol. Se păstrează instrumentele și procedurile de 

identificare, de ordin comun pentru petrol dar și cele specifice pentru gaze. În 

această integrală, pentru prima dată sunt prezentate derivatele gazelor, atât ca 

geneză, cât și condiții de acumulare, între convențional și neconvențional. 

* 

                                                      
1
 Hidrocarburi: Orice component organic, gazos, lichid sau solid, cu un continut exclusiv 

de carbon (C) și hidrogen (H)  (conform Glossary of Geology//American Geological 

Institute .                            
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Roci sursă de gaze. O rocă capabilă de generarea și expulzarea gazului de la 
timpuri vechi, spre timpuri actuale și viitoare. O apariție naturală de gaz poate proveni 
din două surse: (1) roci humice, (cărbune-predominant metan) fără formare de petrol și 
(2) roci clastice, carbonatate, depozitate în timpul formării petrolului sau mai târziu

1
.   

* 

CINEMATICA DE TRANSFORMARE: MATERIE 
ORGANICA/HIDROCARBURI 

Din rocile sursă, analizate în laborator (Rock Evaluation), pot fi consemnate 
fracții de hidrocarburi, prin solvenți organici, sau prin piroliză, pentru kerogen, 
nonreactiv la solvenți. 

Tot analizele de laborator asupra kerogenului ne oferă date asupra mediului de 
formare: Tipul I-mediu lacustrin; Tipul II-mediu marin, planctonic; Tipul III-mediu 
cu acumulări de plante terestre. Într-un cadru consensual, geneza hidrocarburilor 
este subordonată unor factori comuni pentru țiței și pentru gaze. Pe traseul timpului 
geologic, de la nou spre vechi (catageneza), cele două fracții de stare: gaz și lichid, 
prezintă diferențieri calitative și cantitative. Factorii calitativi sunt asociați de tipul 
materiei organice primare, iar factorii cantitativi, presiuni și temperaturi, asociate 
de metabolismul de etapă. 

Experiențele și studiile de caz au consemnat că o reacție de transformare 
termogenă a materiei organice în petrol, comportă valori minime de adâncime 
(800m-1200m), și temperaturi de 70

0
C-80

0
C. 

  Figurile 1 şi 2
2
 , schitează generarea petrolului, cu cele două componente de 

fază, funcție de timp  și de raporturile de conținut molecular, defazate de tipurile de 
kerogen (I, II, III). 
 

 

 

 
 

Fig. 1. Hidrocarburi generate  

vs adâncime. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Geological Nomenclature,Royal Geological and Mining Society of the Netherland/1980 

2
 AAPG nr.5/1984 BP Tissot 
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Fig. 2. Faze fluide generate, 

index H/C & O/C. 
 

 

 

 

 

Datele de conținut în hidrocarburi, obținute prin RockEval, sunt suportul în 

calculele analitice privind potențialul genetic, local sau global. Intr-un consens mai 

larg este factorul  SPI, (Source Potential Index) prezentat în Figura 3. 

Statistici, legate de acest domeniu, indică pentru SPI, exprimat în kilograme 

hidrocarburi (S1 +S2) per metru pătrat de suprafață de rocă sursă, valori ce pot varia 

între 1 și 65
1
. 

La atingerea punctelor critice de formare moleculară a gazelor, acestea, prin 

difuzie, se înscriu pe un parcurs de migrare, esențial controlat de factorul 

gravitațional, dar și de factori de absorbție și adsorbție. 

 

 
 

Fig. 3. Factorul SPI (Source Potential Index). 

                                                      
1
 AAPG nr.19-1991-Genetic Classification of Petroleum Systems/G.Demaison et al 
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Tot în procesul cinematic de migrare sunt prezenți factorii de presiune 

diferențială cu implicare directă în procesul de efuzie al gazelor, consemnat ca 

prezent în apele fosile de ambient. 

În scenariul de formare și de localizare a resurselor de petrol, în  Figura 4 se 

prezintă, în mod sintetic, o schiță de paleoreconstrucție a subsidentei sedimentelor, 

a intervalului de geneză din roca sursă, ca punct de plecare pentru justificarea, prin 

migrare, a poziției actuale a resurselor. 

Graficul  este util, atât pentru caracterizarea rezervele probate, dovedite, dar și 

pentru cele previzionate. De asemnea,  corelarea cu datele SPI poate oferi precizări 

cu privire la stadiul de catageneză a hidrocarburilor, de la incipient la matur. 

Asemenea corelări pot  apropia  prevederile asupra cuantumului de resurse din 

incert și posibil, spre virtual. 

 

 
 

Fig. 4. Paleoreconstrucție generare petrol. 

RESURSE, REZERVE – NORME DE CALCUL  

ȘI DE CLASIFICARE- 

În procedurile manageriale de administrare și de operare a obiectivelor din 

domeniul explorare-producție, metodele de calcul și definirea categoriilor de 

resurse-rezerve ocupă un loc important. Gradul de cunoaștere al parametrilor de 

zăcământ condiționează volumul și grupa, categoria și sub categoria de resurse-

rezerve.  
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Clasificarea resurse rezerve este indicată în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 

Clasificare Resurse / Rezerve 

 
* 

Metodele de calcul se înscriu pe câteva culuoare de referință cum sunt: (1) 

volumetric; (2) statistic; (3) declin de producție; (4) bilanț material; (5) (altele). 
 

 Astfel de elemente au un larg consens, adoptat de entități naționale sau 

corporative. Evaluarea și poziționarea clasificată a resurselor-rezervelor, constitue 

un instrument indispensabil de lucru în planurile de operare, atât pentru justificarea 

investițiilor (capex), cât și pentru cheltuielile în domeniile de operare (opex). În 

cazul actual al României, ar fi de reținut că un larg câmp de aplicare îl oferă 

programele de reconversie a rezervelor din neprofitabile în comerciale, acceptate de 

condițiile concurențiale de piață. 

La definirea categoriilor de resurse–rezerve, este de menționat că entități 

responsabile, la nivel național și corporativ, nu au întrunit un consens de înscriere și 

raportare. Spre exemplu, Ministerul Energiei, în proiectul de  Strategie Energetică, 

„ediția 2018”, la resurse primare, omite grupa „neconvențional”. ANRM nu a 

oficializat înscrierea categoriei „contingent” și a grupei „neconvențional”, în timp ce 

Romgaz acceptă doar în comunicări aleatoare termenul de „gaz neconvențional” (tight 

gas), dar nu are o înscriere de bilanț anual. OMV Petrom și-a declarat non interesul 

pentru „neconvențional” și nu este inclus în țintele de strategie ale Companiei.  
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Auditul rezervelor probate reprezintă instrumentul de reducere a subiectivismului și 

o apropiere de virtual. Auditul rezervelor provine din domeniul financiar, şi ca trăsături 

comune el trebuie să dețină un grad de independență față de autorii de calcul. Auditul 

este acceptat și practicat la nivel operativ, corporativ, intern, și la nivel extern, 

contractual sau instituțional. În România, organul de audit instituțional este ANRM. 

TERMENI ȘI TERMINOLOGII 

Spre a progresa în spațiul gnoseologic al resurselor și al rezervelor de hidrocarburi 

este necesar să avem în atenție și alți factori importanți, definitorii, cum sunt: 

Sistemul convențional și sistemul neconvențional de localizare al gazelor. 

În parcursul de migrare, având ca punct de plecare locul de transformare cinetică 

a materiei organice, gazele se pot localiza discontinuu, în capcane de tip convențional, 

și/sau continuu, în areale de tip neconvențional (Fig.5).  

Ca atare este de reținut că gazele de tip convențional și gazele de tip neconvențional 

provin din aceeași sursă și nu prezintă  diferențieri  de ordin chimico-fizic. 

Diferențierea, în principal   este de ordin petrofizic și chimicofizic. 
 

 
 

Fig. 5 

SISTEMUL CONVENȚIONAL DISCONTINUU 

o Acumulări combustibile de origine organică, localizate în capcane de tip 

structural, stratigrafic sau litologic. 

o Separarea (Segregarea) fluidelor asociate (gaze, apă), provenite din procesul 

original de geneză, se realizează pe baze exclusiv gravitaționale (limite nete, 

izobatice, gaze/apă). 
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o Explorarea și dezvoltarea se realizează prin tehnici și tehnologii larg 

răspândite și consacrate în plan aplicativ. 

SISTEMUL NECONVENȚIONAL, CONTINUU 

3. Segregarea fluidelor originale: gaze, apă, se realizează, în principal, prin rolul 

factorilor hidrodinamici și, în secundar, factorilor gravitaționali. Capacitatea de 

curgere a fluidelor din rocile rezervor, condiționată de porozitate și de 

permeabilitate este inferioară sistemului convențional. 

4. Sistemele de tip regional, global, sunt considerate cu un potențial major în 

resursele totale de gaze, conferit de suprafața majoră  continuă. 

5. Investigarea resurselor, dezvoltarea și extracția, necesită tehnologii și procese 

complementare și avamsate, neconvenționale 

ACUMULĂRI DE GAZE NECONVENȚINALE. 

DEFINIȚII – CARACTERE - CATEGORII 

Aspectele pricipale privind acumulările de gaze neconvenţionale sunt: 
 

 
 

Din datele istorice de producție și a factorilor de recuperare realizați s-au evaluat 

resursele și rezervele convenționale de hidrocarburi (Tabelul 2). 

Un asemenea calcul sintetic al resurselor convenționale ne poate conduce la 

valori așa cum sunt consemnate în tabelul 2. Pentru simplificare, calculul s-a bazat 

pe raporturile actuale și de perspectivă între extracția cumulativă și factorul de 

recuperare realizat sau final previzionat. Acești factori pentru țiței sunt de 30%-

32% iar pentru gaze de 60%-70%. 

În ce privește evaluarea rezervelor nconvenționale, consemnate în Tabelul nr.3, 

acestea se referă doar la gaze. Factorii de calcul sunt arbitrari, dar derivați din 

similitudini ce provin din spațiul cunoscut, convențional. 
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Tabelul 2 

Resurse convenționale descoperite 

 și de descoperit 

 

GAZE COMBUSTIBILE GEOGENE DE TIP NECONVENȚIONAL. 

FACTORI ARBITRARI PENTRU ECUAȚIILE DE EVALUARE 
ÎNTRE RESURSE ȘI REZERVE 

În calculele de evaluare a resurselor rezerve, valorile factorilor analitici pentru 

cazul neconvențional pot fi diferiți de convențional. Pentru studiile de caz sunt 

previzibile adaptări  şi modificari. 
 

Tabelul 3 

Gaze geogene neconvenționale în România 
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UN MODUL DE CALCUL PENTRU RESURSE GEOLOGICE  

DE GAZE (ÎN SISTEM CONTINUU)  

Într-o evaluare teoretică a volumului de gaze neconvenționale, s-a luat în 

considerație metoda volumetrică. Factorii de calcul ai sistemului poros-permeabil, 

ca porozități, saturație, sunt derivați din sistemul continuu.  

Spre a oferi un modul variabil, în ecuațiile de calcul  s-a operat cu factori 

constanți ca suprafață și factori variabili la grosime, porozitate, saturație. 

Pe baza criteriilor și a instrumentelor de operare în poziționarea resurselor de 

gaze și în cuantumurilre de nivel cantitativ, s-a procedat la un calcul probabilistic, 

la nivel național pentru categoria de gaze neconvenționale (Tabelul 4). Organele 

abilitate nu s-au pronunțat până în prezent spre o asemenea integrală.  

 

Tabelul 4 

Modul de caz (Calcul resurse geologice de gaze 

în sistem continuu) 
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Valorile, așa cum au fost prezentate de unii autori pentru cazuri locale, sau 

apreciate din extrapolări, situează, la capitolul de resurse geologice, un total de 

peste 2.200 miliarde m
3
. În top se situează gazele de șist la 40%, gaz-hidrații la 

36% și gazele din sistem continuu, DCGS, la 10%. Resursele geologice amendate 

cu factorii de succes ai explorării și factorii de recuparare conduc la un volum 

posibil comercial cuprins între circa 300-400 miliarde m
3
. Tight gas apare însă pe 

prima poziție, cu o pondere de 25%-32%, urmat de DCGS cu 18%-26%. 

Factorii unitari de calcul proveniți din extrapolări dețin un înalt grad de 

probabilitate, ei fiind susceptibili de schimbări în măsura obținerii, prin studii de 

caz, de date fizice reale. 

RĂSPÂNDIREA ZĂCĂMINTELOR DE GAZE COMERCIALE 

PE TERTORIUL ROMÂNIEI 

Harta actuală a zăcămintelor de petrol din arealul uscat și marin al României 

(Fig.6) , consemnează, în prezent, pentru gaze, aproximativ  un număr de 340 

zăcăminte și aproape 10.000 de sonde de extracție. La nivelul  anului 2018, cei doi 

mari producători au raportat o producție de 10.113  miliarde m
3
 (Romgaz 53%; 

Petrom 47%). Precizăm că în distribuția zăcămintelor ,acestea pot fi exclusiv de 

gaze libere (Bazinul Transilvaniei) și, în succesiune, libere sau asociate cu petrolul.  

Petrom, în statisticile sale, nu diferențiază numărul de sonde și de zăcăminte pe 

gaze și pe țiței. 

 

 
 

Fig. 6. România – Harta zăcămintelor de petrol. 
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CONCLUZII 

 


