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Rezumat. Conform obiectivelor asumate de România cu ocazia aderarii la Uniunea 
Europeana, până în anul 2020, trebuie ca 24% din producţia totală de energie să fie 
obţinută din resurse regenerabile care cuprind hidroenergia, energia solară, energia 
eoliană, biomasa şi energia geotermală. Această lucrare prezintă potenţialul geotermal 
ridicat al unor zăcăminte de ţiţei din România. Avantajul exploatării acviferelor termale 
ale zăcămintelor de petrol îl constituie faptul că există sondele de extracţie şi de injecţie 
a apei termale, precum si o parte importantă din infrastructura necesară, acestea 
reprezentând, deseori, peste 60 % din investiţiile necesare. Cea mai eficientă utilizare a 
potenţialului geotermal al zăcămintelor de petrol este în centrale termice, la încălzirea 
unor obiective economice sau sociale şi la ştranduri. După prezentarea succintă a 
principalelor zăcăminte de petrol cu potenţial geotermal ridicat, în lucrare este prezentat – 
ca studiu de caz - zăcământul Corbii Mari situat lângă autostrada Bucureşti – Piteşti, 
la 30 - 35 kilometrii. Alte zăcăminte cu potenţial termal utilizabil sunt cele de la Titu – 
Brâncoveanu - Serdanu, Turnu, Lovrin, Abramuţ şi altele la care temperatura apei la 
ieşirea din sonde este de 60 - 1000 C. 
 
Cuvinte cheie: potential, geotermal, zacaminte, temperatura, petrol. 

1. INTRODUCERE 

Prezenta lucrare are ca obiectiv punerea în evidenţă a posibilităţilor de 
valorificare a potenţialului termal ridicat al acviferelor zăcămintelor de ţiţei din 
România. Utilizarea energiei geotermale reprezintă o problemă importantă la nivel 
mondial deoarece contribuie atat la diversificarea surselor de energie, cat şi la 
reducerea emisiei de CO2 în atmosferă. Impreună cu energia solară, energia eoliană, 
hidroenergia şi biogazul, energia geotermală face parte din „sursele regenerabile 
de energie” (S.R.E.) care prezintă avantajul unei regenerări continue şi au un 
impact favorabil asupra mediului înconjurător. Datorită acestor avantaje deosebite, 
atât la nivelul Naţiunilor Unite – prin Programul Natiunilor Unite pentru Comerţ şi 
Dezvoltare (P.N.U.C.D.), cât şi al Uniunii Europene şi al Guvernului Romaniei – 
prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, - s-au intensificat preocupările în 
domeniul surselor regenerabile de energie. În industria extractivă de petrol, încă din 
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„Strategia Petrom 2010” lansată în anul 2007, OMV Petrom a abordat şi segmentul 
energiei electrice prin hotărârea de construire a unei centrale cogenerativă la 
Petrobrazi. Ulterior au fost identificate şi selecţionate alte proiecte în domeniul 
surselor regenerabile de energie, proiecte care au fost abordate în anii 2008 - 2010. 
Una din problemele la care se referă unele proiecte din această categorie este 
„evaluarea şi valorificarea potenţialului geotermal al perimetrelor petrolifere 
din România”, problemă abordată şi în această lucrare. 

2. DATE GENERALE  
PRIVIND ENERGIA GEOTERMALĂ 

Energia geotermală reprezintă energia termică conţinută în rocile din 
interiorul pământului şi în fluidele din porii rocilor respective. Este generată de 
descompunerea lentă a substanţelor radioactive naturale din pământ, astfel că 
energia geotermală constituie o sursă inepuizabilă de energie primară. De aceea 
problema energiei geotermale a fost abordată în numeroase lucrări de specialitate. 
Gradientul termic exprimă creşterea temperaturii cu adâncimea şi are valoarea 
medie de cca 3 oC/100 m, dar în multe zone cu anomalii termice pozitive ajunge la 
6 - 8 o C/100 m. Zonele respective constituie adevărate rezervoare termale care pot 
fi exploatate eficient pentru unele activităţi economice sau sociale, în special pentru 
obţinerea de energie termică şi energie electrică în instalaţii adecvate. 

In funcţie de temperatura surselor geotermale acestea pot fi surse geotermale 
de temperatură mare, respectiv cu T > 220 oC, de temperatură medie, respectiv cu 
T = 100 - 220 oC şi surse geotermale de temperatură joasă, respectiv cu T = 50 - 
100 oC. 

Utilizarea energiei geotermale prezintă câteva avantaje deosebite şi anume: 
● este o sursa de energie primară ieftină în comparaţie cu combustibilii fosili, 

respectiv ţiţeiul, gazele naturale, şisturile bituminoase şi cărbunii; 
● nu este poluantă şi are un impact pozitiv asupra mediului prin înlocuirea 

combustibililor fosili care sunt puternic poluanţi; 
● reprezintă o sursă de energie primară sigură, inepuizabilă şi care nu necesită 

stocare; 
● asigură noi locuri de muncă; 
● spre deosebire de alte forme de energie regenerabilă (solară, eoliană), energia 

geotermală este constantă şi poate fi utilizată continuu, indiferent de condiţiile 
atmosferice. 

La capitolul „dezavantaje” se pot cita următoarele: 
• necesită, deseori, săparea de sonde echipate special, pentru aducerea la 

suprafaţă a energiei geotermale; 
• pentru obţinerea unei eficienţe ridicate a utilizării energiei geotermale, în 

lucrările de specialitate se recomandă ca adâncimea sondelor de apă termală să nu 
fie mai mare de 3.000 m; 



236  EMERG 4 – 2016 Nicolae TRASCA-CHIRITA, Radu MIRCESCU, Ion STOIAN, Bogdan BIRO 

• utilizatorii trebuie să fie situaţi în apropierea surselor geotermale pentru ca 
pierderile de caldură în timpul transportului agentului termic să fie reduse; 

• în cazul utilizării energiei geotermale pentru a produce căldură, un dezavantaj 
important îl constituie lipsa unor beneficiari siguri şi de lungă durată, majoritatea 
beneficiarilor din România acceptând doar contracte de 1-2 ani. 

Utilizarea energiei geotermale depinde de parametrii sursei geotermale, 
respectiv de volumul acesteia, de temperatura şi de debitul potenţial. In funcţie de 
aceşti parametri energia geotermală poate fi utilizată pentru producerea de energie 
termică şi energie electrică – acestea fiind principalele obiective - alte domenii de 
utilizare fiind următoarele: 

– agricultura = sere, orezării, acvacultură şi piscicultură; 
– industrie = pentru uscare diferite materii prime şi produse finite; 
– balneologie = ştranduri termale şi baze de tratament; 
– consumatori rezidenţiali = pentru asigurare apă caldă menajeră. 
La nivel mondial s-au realizat numeroase centrale electrice geotermale, cele 

mai mari puteri instalate fiind în S.U.A. (2230 MWe), Filipine (1910 MWe), Italia 
(785 MWe), Mexic (755 MWe), Indonezia (590 MWe), Japonia (550 MWe), Noua 
Zeelanda (437 MWe), Islanda (170 MWe) şi altele. Referitor la utilizarea directă a 
energiei geotermale (agricultură, industrie, balneologie etc.), în lume există o capacitate 
instalată de peste 12.000 MWt în peste 35 ţări. 

Pentru producerea de energie termică din surse geotermale se utilizează 
diferite tipuri de pompe de căldură, iar apa termală răcită, deci după utilizare, este 
reinjectată în zăcământ prin sonde de evacuare a apei reziduale. Randamentul 
pompelor de căldură este foarte bun pentru debite de 50 - 300 m3/oră apă termală şi 
o temperatură la intrare de 50 - 80 oC, capacitatea de încălzire care rezultă fiind de 
2 - 30 MWt. Se pot utiliza şi ape termale cu temperaturi mai mici (20 - 50 oC), dar 
randamentul termic al pompelor este scăzut, mai ales dacă debitul este mic, respectiv 
20 - 60 m3/oră. Utilizarea energiei geotermale pentru producerea de energie electrică 
impune ca la intrarea în centrala electrică temperatura apei termale să fie mai mare 
de 100 oC, iar debitul de apă termală să fie mai mare de 200 m3/oră, respectiv cca 
5.000 m3/zi. Cele mai des utilizate sunt centralele electrice geotermale cu ciclu 
binar care presupun utilizarea unui fluid de lucru care are temperatura de fierbere 
mult mai mică decât a apei (exemplu: butan, pentan, soluţie apoasă de amoniac 
etc.). Prin intermediul unui schimbator de căldură, apa termală cedează căldura 
fluidului de lucru care evoluează în ciclul motor al centralei electrice, respectiv 
vaporii formaţi acţionează o turbină care generează energie electrică. Capacitatea 
instalată pentru astfel de centrale electrice este de 0,5÷10 MWe. Prima centrală de 
acest gen a fost pusă ăn funcţie în anul 1904 la Lardarello (Italia), următoarele intrând 
în funcţie în anii ’50 ÷ ’60 la Waikarei (Noua Zeelandă) şi la Geysers (S.U.A.). In 
prezent, cea mai mare centrală electrică geotermală se găseşte la Geysers (S.U.A.) 
şi are o putere instalată de cca 1.100 Mwe. 

Pe plan internaţional cercetările în domeniul utilizării potenţialului geotermal 
sunt deosebit de dezvoltate în Islanda, Italia, S.U.A., Israel, Japonia, Franţa şi Noua 
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Zeelandă. Energia geotermală este utilizată foarte mult la încălzire în S.U.A., 
Islanda, Franţa, Turcia şi China, având cel mai mic preţ de cost. 

3. UTILIZAREA ENERGIEI GEOTERMALE IN ROMÂNIA 

3.1. Zone cu potenţial geotermal ridicat 

Zonele cu cel mai ridicat potenţial geotermal natural din România se găsesc în 
Câmpia de vest, respectiv în partea estica a Depresiunii Panonice, [1,2] unde 
fundamentul cristalin se află la adâncime mică, respectiv 800 – 1.000 m. Alte zone 
cu potenţial geotermal ridicat se găsesc în bazinul inferior al Oltului, zona 
Călimăneşti – Căciulata, în Dobrogea – la sud de aliniamentul Hârşova-Constanţa, 
precum şi la nord de Bucureşti, iar în Carpaţii Orientali (zona Gutâi-Ţibles şi în 
depresiunea Ciuc) există roci fierbinţi (T = 150 oC la 3.000 m), dar uscate. Multe 
din zonele respective sunt situate în perimetrele de explorare şi/sau de exploatare 
ale petrolului. In privinţa potenţialului geotermal, România este pe locul III în 
Europa, după Grecia şi Italia, [8]. 

Referitor la potenţialul termal ridicat al unor zăcăminte de petrol din România, 
acesta este dat de căldura existentă în acviferele adiacente zonelor saturate cu ţiţei, 
acvifere care au temperaturi de 70 - 120 oC. Sursele de căldură sunt prezentate, 
succint, în cele ce urmează. 

a) Existenţa în apropiere, în plan vertical, a unor roci magmatice care au o 
radioactivitate mărită ce asigură gradienţi termici anormali, dar cu dezvoltare 
locală. Este cazul zăcămintelor de ţiţei din vestul României unde Fundamentul 
cristalin este situat la adâncime mică (800 - 1000 m faţă de 5.000 - 10.000 m în alte 
zone), precum şi al unor zăcăminte din partea de sud a României care sunt situate în 
apropierea dorsalei magmatice Balş-Optaşi-Pitesti. 

b) Unele zăcăminte de petrol din România au temperaturi ridicate (70 - 
120 oC) datorită adâncimii mare a zăcămintelor respective şi anume 2.500 - 6.000 m, 
gradientul termic fiind normal, respectiv cca 3 oC /100 m. Astfel de zăcăminte sunt 
situate în sudul ţării unde au fost săpate cele mai multe sonde de mare adâncime 
(4.000 - 8.000 m). 

c) O sursă de căldură o constituie şi influxul de apă cu temperatură ridicată 
care provine din zone situate la mare adâncime şi se ridică pe planul unor falii. 
Astfel de situaţii se întâlnesc la acele zăcăminte care sunt în apropirea unor falii 
majore, de profunzime. Este şi cazul acviferului termal de la Nord de municipiul 
Bucureşti care este alimentat de o falie importantă din România. Este vorba de falia 
Intramoesică care începe din zona Vidraru, trece pe la vest de Moreni, est de 
Otopeni, Silistra şi ajunge în Marea Neagră la Shabla, în Bulgaria. 

Din categoria structurilor petrolifere cu gradient geotermic natural ridicat fac 
parte structurile din zonele Arad – Timişoara şi Oradea – Satu Mare, respectiv 
structurile geologice Bodrog, Calacea, Chereştur, Diniaş, Dumbrăviţa, Dudeştii 



238  EMERG 4 – 2016 Nicolae TRASCA-CHIRITA, Radu MIRCESCU, Ion STOIAN, Bogdan BIRO 

Noi, Foeni, Lovrin, Moraviţa, Pordeanu, Partoş, Pecica, Sântana, Sânmartin, 
Satchinez, Şandra, Sânpetru German, Socodor, Teremia, Toager, Turnu, Variaş şi 
Zimandu Nou. Din zona Oradea – Satu Mare fac parte structurile petrolifere Abram, 
Abrămuţ, Curtuişeni, Chislaz, Ciumeghiu, Dijir, Derna – Budoi, Mihai Bravu, 
Marghita, Piscolţ, Salacea, Scărişoara, Salonta, Suplacu de Barcau, Tinca şi Viişoara. 

In ceea ce priveşte zăcămintele de ţiţei cu temperatură mare generată de 
adâncimea sondelor, principalele zăcăminte şi structuri din această categorie sunt 
următoarele: 

• zăcământul Triasic Brădeşti – este situat la 2400 m adâncime şi are T = 80 - 
85 oC. 

• zăcământul Sarmatian Tulburea – Bibeşti, are T = 120 - 130 oC la 3.800 m. 
• zăcământul Meoţian Călineşti – Filipeşti, cu T = 80 - 85 oC la cca 2.600 m. 
• zăcământul Sarmaţian Boldeşti, are T = 80 - 85 oC la 2.300 - 2.400 m. 
• zăcământul Sarmaţian Mălăeşti – Măgurele, are T = 80 - 85 oC la 2.800 - 

3.000 m. 
• zăcământul Albian Corbii Mari: T = 80 - 85 oC la 2.000 - 2.300 m adâncime. 
• zăcământul Cretacic Titu – Brâncoveanu - Serdanu: T = 85 - 105 oC la 2.500 - 

3.000 m. 

3.2. Stadiul actual al utilizării energiei geotermale în România 

In România, gradul de valorificare a surselor de energie geotermală este redus, 
în principal din cauza lipsei de fonduri financiare adecvate pentru dezvoltarea acestui 
sector şi a lipsei unor utilzatori fermi şi pe termen lung pentru amortizarea 
investiţiilor. Utilizarea energiei geotermale în alte scopuri decât în balneoterapie a 
început în anii ’70, la sfârşitul anilor ’80 economia de combustibil datorată energiei 
geotermale depăşind 50.000 t.e.p.1(1 pe an. La data de referinţă a acestei lucrări – 
finalul anului 2014 – puterea instalată totală prin actualele sonde de producţie apă 
termală este de peste 350 MWt din care se utilizează efectiv cca 150 MWt prin 
75 sonde care extrag apă termală cu temperatura cuprinsă între 55 şi 115 oC. 
Potenţialul energetic geotermal exploatabil în condiţii de eficienţă este de peste 
100.000 t.e.p./an, dar coeficientul de utilizare este de 25-30%. Se subliniază faptul 
că atât puterea instalată, cât şi consumul prezentat (cca 150 MWt) se referă doar la 
energia geotermală utilizată în scopuri energetice, respectiv pentru obţinerea de 
energie termică, celelalte consumuri – din balneologie, agricultură etc. – nefiind 
măsurate şi înregistrate. In anul 2006 producţia de energie termică obţinută în 
România din ape geotermale a depăşit puţin 100.000 Gcal, în anul 2007 a fost de 
cca 139.000 Gcal, în 2008 – peste 150.000 Gcal, iar în 2010 a depăşit 200.000 Gcal. 

Deoarece cele mai mari resurse de ape termele se găsesc în vestul ţării, în 
zona respectivă se află şi cei mai mulţi şi mai importanţi utilizatori de apă termală. 
Astfel, în municipiul Oradea firma Transgex-Dafora asigură apa menajeră pentru 

                                                 
1 t.e.p. = tone echivalent petrol; MWt, MWe = megawati termici, electrici. 
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3500 apartamente şi sunt încălzite aproape 300 apartamente, toate fiind situate în 
cartierul Nufărul. De altfel, în Oradea este si Centrul Naţional de Cercetări 
Geotermale din cadrul Universităţii Oradea care are în patrimoniu o centrală 
termică geotermală. Sursa de apă termală o constituie calcarele şi dolomitele din 
Triasic de la 2.800 - 3.200 m adâncime, iar exploatarea se face prin 12 sonde care 
produc cca 140 l/secundă (cca 12.000 m3/zi), temperatura la suprafaţă fiind de 70 - 
105 oC. 

La Băile Felix sunt exploatate apele termale din Neocomian, dar numai în 
scopuri terapeutice şi în ştrandul din staţiune. La Borş apa termală se extrage din 
calcarele şi dolomitele din Triasic de la 2.500 m. Sunt active 3 sonde de producţie 
şi 2 sonde de injecţie, debitul total de apă este de cca 50 l/s (4.300 m3 /zi), 
temperatura de zăcământ este de 130 oC, iar temperatura apei la capul de erupţie 
este de 95 - 105 oC). Până în anul 2008 apa termală de la Borş a fost utilizată pentru 
încălzirea a 12 ha de sere legumicole, [1]. Tot în judeţul Bihor se găseşte oraşul 
Beiuş în care majoritatea clădirilor sunt încălzite cu apă termală extrasă prin 2 
sonde care au un debit total de cca 120 l/sec. (>10.500 m3/zi), temperatura la 
suprafaţă fiind de 80 - 85 oC, iar cantitatea de energie termală consumată este de 
peste 200.000 Gcal/an. Este de remarcat faptul că proiectele geotermale din Beiuş 
au fost demarate încă din anul 1996 pe baza unor studii de fezabilitate realizate de 
specialişti din Germania, Islanda şi Danemarca. Investiţiile iniţiale au fost finanţate 
de către Agenţia Daneză de Mediu şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
din România, [1,2], apoi au fost utilizate importante fonduri UE. La Beiuş este un 
proiect geotermal interesant (proiectul Beiuş – oraş verde) care prevede realizarea 
unui „parc balneoclimateric” care va cuprinde un centru de tratamente balneare, un 
ştrand termal, un hotel şi restaurante pentru petrecerea timpului liber. 

La 45 - 50 km sud de Oradea se află zona Salonta – Ciumeghiu unde există un 
zăcământ de ape geotermale la cca 2.400 m, în Panonian. Temperatura 
zăcământului respectiv este de 120 - 130 oC, la suprafaţă temperatura ajungând la 
100 - 105 oC. În zona respectivă au fost măsurate temperaturi mai mari, respectiv de 
145 oC la 2.800 m, dar într-o sondă de producţie ţiţei (sonda 207 Salonta), în 
Fundament. Au fost săpate 5 sonde din care doar o sondă a fost exploatată cu cca 
1000 m3/zi pentru serele din zonă, sere care au fost abandonate de peste 15 ani. In 
apropierea zonei Salonta – Ciumeghiu, în localitatea Cighid se găseşte o sondă care 
produce apa termală din Panonian cu debitul de 15 l/sec (1.300 m3/zi) şi 
temperatura de 86 oC, [1]. 

In zona Arad – Timişoara (judeţele Arad şi Timiş) temperatura la suprafaţă a 
apelor termale este mai redusă (40 – 80o C), astfel că apele respective se folosesc doar 
la nivel local, pentru încălzire, prepararea apei calde menajeră, în câteva topitorii de 
in şi în scopuri terapeutice. Localitaţile în care apa termală este utilizată mai mult sunt 
Lovrin, Timişoara, Tomnatec, Sânnicolaul Mare şi Saravale, [1,2]. Se subliniază 
faptul că apa termală din zona Arad – Timişoara provine din Panonian care are 85 – 
90o C la cca 1.800 m, în timp ce zăcămintele de petrol din Fundament au temperatura 
de 150 – 160o C la 3.500 – 3.600 m, deci un potenţial energetic mai ridicat. 
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Şi în bazinul inferior al Oltului (zona Cozia – Căciulata) se practică utilizarea 
intensă a apelor termale, pentru încălzirea şi asigurarea apei calde menajeră la 
6 hoteluri, precum şi în piscinele hotelurilor respective, [1,2]. In zona respectivă sunt 
active 3 sonde care produc eruptiv, cu debitul de 20 - 25 l/sec. (1.800 - 2.200 m3/zi), 
presiunea de 16 - 20 at şi temperatura de 90 - 95 oC, ambele fiind la suprafaţă. Sursa 
de apă termală o constituie Senonianul grezos situat la 1.900 – 2.000 m adâncime. 
Această sursă este exploatată din 1994 şi presiunea se menţine la valorile iniţiale. 
Potenţialul termal al celor 3 sonde este de 18 MWt din care 3,5 MWt sunt datoraţi 
gazelor dizolvate în apa termală. 

Un grad mai ridicat de utilizare a apelor termale este întâlnit în zona Bucureşti 
Nord – Otopeni unde au fost săpate 13 sonde, ultimele 2 sonde fiind săpate lângă 
lacul Snagov. Acviferul termal se găseşte în calcarele fisurate din Neocomian care 
este situat la 2.700 - 3.000 m adâncime unde temperatura este de 80o C. Apa de 
zăcământ are o salinitate de 1,5 - 2,2 g/l, (150 - 220 kg/vagon săruri) şi conţine 
hidrogen sulfurat în cantităţi mici (cca 25 mg/l). De aceea apa respectivă se foloseşte 
preponderent în balneologie. In prezent există doar 3 sonde active care alimentează 
ştrandul Foradex de lângă Casa Presei din Bucureşti şi complexul THERME de la 
Baloteşti. Temperatura la suprafaţă este de 75 - 80o C, iar debitul este mare. Complexul 
THERME cuprinde bazine termale, saune de abur, piscină, hidromasaj ş.a. A fost 
realizat de concernul germano - austriac „Therme Erding”, firmă care are sediul în 
Viena. Este un proiect german care a necesitat o investiţie de cca 30 milioane euro 
din care cca 20 % sunt fonduri româneşti. 

In celelalte zone cu potenţial termal ridicat apele geotermale sunt utilizate 
doar în scopuri terapeutice (balneologie), nivelul cel mai ridicat fiind întâlnit la 
Băile Herculane, Băile Tuşnad, Boghiş, Ţicleni etc. 

In România, energia geotermală extrasă este utilizată în proporţie de 35 - 40 
% pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, cca 30% - pentru activităţi 
agricole (sere de legume, uscare fructe şi legume etc.), cca 20 % pentru procese 
industriale (uscarea unor materii prime, materiale şi produse finite) şi cca 10 % în 
alte scopuri (preponderent în balneologie şi ştranduri termale). 

Cele mai importante aspecte ale exploatării apelor termale din România sunt 
următoarele: 

a) potenţialul energetic al zăcămintelor geotermale aflate în exploatare este 
relativ ridicat, dar coeficientul de utilizare este redus din cauza entalpiei reduse şi a 
lipsei de utilizatori fermi; 

b) deoarece majoritatea zăcămintelor de ape geotermale din România au 
temperaturi relativ reduse (50 - 130 oC) şi debite mici, insuficiente pentru producţia 
de energie electrică, cele mai frecvente utilizări sunt în balneologie, agricultură (sere, 
acvacultură etc.), industrie locală, încălzire şi asigurare de apă caldă menajeră. 

c) pierderile de căldură pe traseul sonde – utilizatori sunt foarte mari, respectiv 
de 30 - 35 %, din cauza distanţelor mari, a izolaţiei necorespunzătoare a conductelor 
şi a depunerilor de cruste mecanice deoarece nu se aplică tratamentele adecvate; 
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d) instalaţiile folosite pentru valorificarea energiei apelor termale au eficienţă 
redusă din cauza utilizării unor schimbătoare de căldură învechite, neperformante şi 
lipsei unor echipamente de mecanizare şi automatizare. 

In ultimii 10 anii cele mai bune randamente de utilizare energetică a apelor 
geotermale au fost înregistrate în arealele Oradea – Felix, Borş, Tomnatec şi Valea 
Oltului (zona Călimăneşti). 

In ceea ce priveşte utilizarea potenţialului termal al sondelor şi zăcămintelor 
de petrol din România, până în prezent au fost preocupări foarte reduse în acest 
sens. Astfel, se pot menţiona doar realizările de la Lovrin unde apa termală extrasă 
printr-o sondă este folosită la încălzirea unui grup de blocuri şi la alimentarea unui 
ştrand termal acoperit. 

Sunt de subliniat avantajele deosebite ale exploatării apei din acviferele 
zăcămintelor de petrol din România, cele mai inportante fiind următoarele: 

• parametrii acviferului termal – volumul, presiunea, temperatura şi compoziţia 
chimică – sunt cunoscuţi datorită datelor obţinute la explorarea sau/şi exploatarea 
zăcământului de petrol. 

• există sonde de extracţie şi de evacuare (injecţie) apă termală echipate 
corespunzător, iar sondele necesită cea mai mare parte a investiţiilor aferente apei 
termale. 

• există o parte importantă din infrastructura de suprafaţă necesară, respectiv 
drumuri de acces, conducte, rezervoare de stocare, pompe de injecţie etc., precum şi 
personal operator specializat. 

• există consumatori locali potenţiali, majoritatea zăcămintelor de ţiţei cu 
potenţial termal fiind situate în apropierea unor centre populate; în plus, în toate 
parcurile de producţie ţiţei – parcuri în care se colectează şi apa termală - există ţiţei 
brut din care trebuie separată apa de zăcământ prin încălzire şi tratare chimică. 

• spre deosebire de multe zăcăminte de ape termale care se pot răci în timpul 
exploatării, acviferele termale aferente zăcămintelor de petrol îşi menţin temperatura 
constantă atât datorită existenţei în apropiere a unor roci magmatice care au o 
radioactivitate ridicata, cât şi datorită faptului că apa termală este reinjectată în 
zăcământ după utilizare, deci este recirculată; în plus, majoritatea acviferelor 
petrolifere sunt infinite, deci şi energia de zăcământ rămâne constantă, astfel că 
sondele de extracţie sunt exploatate eruptiv. 

4. PERSPECTIVE DE VALORIFICARE  
A POTENŢIALULUI TERMAL PETROLIFER 

Valorificarea eficientă a potenţialului termal petrolifer se poate face în special 
prin centrale termice, dar si pentru tratamente balneare, în funcţie de parametrii 
sursei termale şi de existenţa în apropiere a unor beneficiari stabili şi de lungă 
durată, cu contracte ferme. Eficienta unor centrale electrice este redusă căci pentru 
producerea de energie electrică este necesar ca sursa termală să aibă temperatura cât 



242  EMERG 4 – 2016 Nicolae TRASCA-CHIRITA, Radu MIRCESCU, Ion STOIAN, Bogdan BIRO 

mai mare (peste 100 0C), debitul potenţial de agent termic să fie ridicat (peste 
5.000 m3/zi), iar energia de zăcământ să fie mare şi relativ constantă, deci este 
necesar ca acviferul zăcământului de petrol să fie activ şi de dimensiuni foarte mari. 

Un aspect deosebit al potenţialului termal al zăcămintelor de ţiţei din România îl 
constiuie potenţialul termal tehnologic care este generat de tehnologiile de exploatare a 
ţiţeiului. Acest potenţial artificial este întâlnit la zăcămintele de ţiţei la care se 
aplică metodele termice, respectiv combustia subterană, injecţia de abur şi injecţia 
de apa fierbinte, metode care asigură în zăcământ temperaturi de 150 - 600 oC, 
[9,10]. După aplicarea metodelor respective, în zăcământ rămâne o cantitate mare 
de căldură, temperatura reziduală fiind de 100 - 400 oC. Această căldură poate fi 
recuperată parţial prin injecţie de apă tehnologică în zona arsă situată în spatele 
frontului de ardere - la combustie, respectiv în spatele frontului de abur şi al 
bancului de apă fierbinte. Pe lângă faptul că se recuperează o parte importantă din 
căldura rămasă în zăcământ, injecţia de apă tehnologică contribuie şi la creşterea 
recuperării ţiţeiului cu 5-10 %, motiv pentru care la zăcământul Panonian Suplacu 
de Barcău s-a aplicat injecţia de apă tehnologică în zona arsă, dar la un nivel redus. 
În România, la Suplacu de Barcău este cel mai mare proces de combustie subterană 
din lume, iar zăcământul Levantin Moreni este exploatat masiv prin injecţie de 
abur. De menţionat că ambele zăcăminte prezintă şi avantajul că sunt situate la 
adâncime mică şi anume 150 - 250 m. Deoarece conţine şi cantităţi variabile de 
ţiţei, apa fierbinte extrasă după aplicarea metodelor termice nu poate fi utilizată 
decât pentru recuperarea căldurii cu ajutorul unor schimbătoare de căldură adecvate, 
eventual şi pentru tratamente balneare căci conţine unele săruri minerale utile.  

Din capitolul anterior reiese că cele mai mari perspective de valorificare 
energetică (producţie de energie termică şisau în balneologie) a potenţialului termal 
petrolifer există la structurile petrolifere din Vestul României, structuri care au 
un gradient termic ridicat, respectiv de 5,5 - 7o C/100 m, aproape dublu faţă de 
gradientul normal (3 - 3,5 oC /100 m). Pe baza analizei sumare a fondului sondelor 
de pe structurile respective şi a beneficiarilor potenţiali, se apreciază că cele mai 
bune perspective pentru obţinerea de energie termică prin exploatarea acviferelor 
din zăcămintele de petrol din vestul României sunt la Lovrin, Varias, Abramut şi 
Marghita. 

Referitor la zăcămintele de petrol din partea de sud a României, cele mai bune 
perspective le au zăcămintele din structurile Brădeşti, Tulburea – Bibeşti, Titu – 
Brancoveanu - Serdanu, Corbii Mari, Călineşti – Filipeşti şi Mălăeşti – Măgurele. 
Deoarece zăcămintele de petrol din aceste structuri au temperaturi, în general, mai 
mici de 100 oC şi debite mici de lichide (40 - 80 m3/zi, cu excepţia zonei Corbii 
Mari unde debitele sunt mult mai mari), nu se poate valorifica potenţialul termal cu 
centrale electrice ci doar cu centrale termice şi cu producerea de apă caldă industrială 
sau/si menajeră. Dintre acestea, zăcămintele din structurile Corbii Mari şi Titu - 
Brâncoveanu au cei mai mulţi beneficiari şi cele mai mari şanse de realizare a 
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primelor experimente de şantier. De aceea, în cele ce urmează este prezentat, succint, 
zăcământul Albian Corbii Mari care are 80 - 100 oC la 2.000 - 2.500 m şi există 
sonde care pot fi utilizate în acest scop, precum şi beneficiari siguri şi de lungă 
durată. 

Este de subliniat faptul că exploatarea acviferelor zăcămintelor de petrol 
necesită evacuarea apei reziduale, deci după utilizare în instalaţiile de la suprafaţă, 
în zăcământul de petrol, evacuare care se face prin sonde de injecţie echipate 
corespunzător. 

5. UTILIZAREA POTENTIALULUI TERMAL PETROLIFER  
DE LA CORBII MARI 

5.1. Prezentarea generală a zăcământului comercial  
Corbii Mari 

Zăcământul comercial Corbii Mari este situat în partea central-nordică a 
Platformei Moesice, la 30 - 35 km NV de municipiul Bucureşti, fig.1.Obiectivul 
principal al exploatării îl constituie Albianul – fig.2 - care are adâncimea de cca 
2.200 m. Exploatarea zăcământului Albian Corbii Mari a început în anul 1965 şi s-a 
desfăşurat fără dificultăţi, cu excepţia unor uşoare viituri de apă generate de 
acviferul adiacent care este infinit şi activ. 

 

 
 

Fig. 1. Amplasarea zăcământului de petrol Corbii Mari. 
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  Fig. 2. Zăcământul Albian Corbii Mari. Reprezentarea schematică a modelului de zăcământ. 
 

În ceea ce priveşte alegerea zonei în care se poate aplica, experimental, 
utilizarea potenţialului geotermal, având în vedere cele două criterii importante – 
existenţa unor sonde disponibile cu investiţii minime şi a unor beneficiari siguri şi 
stabili, - pentru utilizarea potenţialului termal al zăcământului Albian Corbii Mari 
se propune zona sudică a structurii care este situatǎ lângă autostrada Bucureşti – 
Piteşti. In această zonă se găsesc sonde inactive care pot fi utilizate pentru 
producerea de apă termalǎ cu cheltuieli reduse şi pentru injecţia apei reziduale, 
precum şi câţiva utilizatori potenţiali şi anume: 

● depozitul de ţiţei de la Parcul 1 Corbii Mari, depozit care consumă 2.000 – 
2.600 Sm3/zi gaze pentru încălzirea şi tratarea a 1.800 ÷ 2.000 m3/zi ţiţei brut; 

● staţia PECO OMV care are nevoie de energie termică pentru încalzire + 
bucătărie; 

● saţia PECO AGIP – idem PECO OMV; 
● firma S.W.U.- cu capital austriac - care produce prefabricate din beton 

armat. În această firmă se consumǎ cca 1 t/zi butan lichid pentru consum termic 
tehnologic, iar încǎlzirea clǎdirii de birouri se realizeazǎ electric; 

● firma Expres Construct ANK = produce asfalt pentru alte firme din 
Bucureşti care se ocupǎ cu asfaltarea drumurilor din zonǎ; 

● parcul industrial W.D.P. cu capital belgian, aflat în faza de iniţiere a 
lucrărilor de şantier. Este situat în jurul sondei 511 pe o suprafaţă de 25 ha. 

Acesti utilizatori sunt prezentaţi, schematic, în fig. 3. Pentru utilizarea 
eficientă a potenţialului termal analizat se pot realiza 2 staţii termice şi un centru de 
balneoterapie. De asemenea, se poate amenaja un centru de odihnă şi agrement 
deoarece totul este situat în lunca râului Argeş. Acest „parc geotermal” poate 
cuprinde şi un ştrand termal care să utilizeze o parte din apa termală după ce iese 
din instalaţiile beneficiarilor menţionaţi anterior. 
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Fig. 3. Zona de interes pentru exploatarea potenţialului termal al zăcământului Albian Corbii Mari. 
 

Utilizatorii menţionţi sunt destul de apropiaţi, respectiv pe o distanţǎ de 800 – 
1.000 m şi sunt situaţi într’o zona în care există sonde inactive (O.P.T., casabile etc.) 
care pot fi utilizate pentru producţia de apǎ termalǎ. Aceste sonde pot fi utilizate în 2 
staţii termale (S.T.) care vor asigura energia termică necesară pentru consumatorii 
menţionati anterior. Staţiille termale respective pot fi construite în apropiere de Parcul 1 
Corbii Mari şi în apropierea sondei 501. Aceasta amplasare asigură cele mai mici 
distanţe între sursele de apă fierbinte (sondele aferente fiecărei staţii termale) şi 
utilizatorii de energie termică şi se beneficiază de infrastructura existentă în zonă. 

Pentru utilizarea potenţialului termal al zăcământului de ţiţei de la Corbii 
Mari este necesar un parteneriat cu OMV Petrom sau concesionarea zăcământului 
respectiv de către o firmă care are activitate în domeniul extracţiei ţiţeiului. 

5.2. Probleme, dificultăţi şi lucrări necesare 

Utilizarea potenţialului termal al sondelor şi zăcămintelor de la Corbii Mari în 
modul prezentat în acest capitol poate fi influenţat negativ de unele probleme şi 
dificultăţi, cele mai importante fiind prezentate în cele ce urmează: 

a) volumul relativ mare de lucrări necesare în sonde pentru a fi reactivate sau/şi 
convertite în sonde de apă termală ( S.A.T.) sau în sonde de injecţie a apei reziduale 
(S.A.R.); 
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b) investiţiile mari necesare pentru reparaţiile capitale şi adâncirile propuse la 
multe din sondele prevăzute pentru apa termală; 

c) reducerea pierderilor de caldură în sonde şi instalaţiile de suprafaţă; 
d) diminuarea interesului unor beneficiari prin reducerea sau schimbarea unor 

activităţi sau chiar dispariţia prin faliment. 
De asemenea, există şi câteva riscuri, cele mai importante fiind următoarele: 
a) avarierea prematurǎ a lynerelor de exploatare ale unor sonde de apă termală 

datorită debitelor mari de apă şi vechimii lynerelor respective în cazul sondelor care 
nu vor fi adâncite şi echipate cu lynere noi; 

b) interceptarea - la adâncirea unor sonde - a unor strate saturate cu ţiţei, 
necunoscute în prezent, şi modificarea obiectivului sondei de apă termală în sonda 
de producţie ţiţei; 

c) contaminarea apei termale din unele sonde cu ţiţei din zona productivă 
datorită neetanşeităţii inelului de ciment al sondelor respective. 

Referitor la lucrările necesare în sonde pentru utilizarea potenţialului termal al 
zăcământului de petrol Albian Corbii Mari, acestea cuprind lucrări de reparaţii 
capitale la toate sondele care vor fi utilizate deoarece necesită o pregătire şi 
echipare specială. Aceste lucrări diferă de la o sondă la alta şi reprezintă doar 
10÷20% din investiţia necesară pentru săparea şi echiparea unei sonde noi.    
Elementul principal privind echiparea sondelor de apă termală este pompa de 
adâncime care să poata asigura debite de extracţie apă de 500 - 2.000 m3/zi/sondă. 

In privinţa investiţiilor necesare pentru valorificarea potenţialului termal de la 
Corbii Mari, acestea cuprind, în principal, pompele şi schimbătoarele de căldura, 
instalaţiile de transport şi distribuţie a apei fierbinte la utilizatori, aparatele de 
măsura şi control etc. 

6. CONCLUZII 

Principalele concluzii care rezultă din capitolele anterioare sunt prezentate în 
cele ce urmează. 

1. Energia geotermală este energia termică conţinută în rocile din interiorul 
pământului şi în fluidele din porii rocilor respective. Este generată de 
descompunerea substanţelor radioactive din pământ, astfel că energia geotermală 
constituie o sursă inepuizabilă de energie primară. 

2. Utilizarea energiei geotermale prezintă câteva avantaje deosebite şi anume: 
● este o sursa de energie primară ieftină în comparaţie cu combustibilii fosili, 
respectiv ţiţeiul, gazele naturale, şisturile bituminoase şi cărbunii; ● nu este 
poluantă şi are un impact pozitiv asupra mediului prin înlocuirea combustibililor 
fosili care sunt puternic poluanţi; ● reprezintă o sursă de energie primară sigură, 
inepuizabilă şi care nu necesită stocare; ● asigură noi locuri de muncă; ● spre 
deosebire de alte forme de energie regenerabilă (solară, eoliană), energia geotermală 
este constantă şi poate fi utilizată continuu, indiferent de condiţiile atmosferice. 
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3. Utilizarea energiei geotermale depinde de parametrii sursei geotermale în 
funcţie de care poate fi utilizată pentru producerea de energie termică şi energie 
electrică – acestea fiind principalele obiective - alte domenii de utilizare fiind 
următoarele: ● agricultura = sere, orezării, acvacultură şi piscicultură; ● industrie = 
pentru uscare diferite materii prime şi produse finite; ● balneoterapie = ştranduri 
termale şi baze de tratament; ● consumatori rezidenţiali = pentru asigurare apă caldă 
menajeră. 

4. In privinţa potenţialului geotermal România este pe locul 3 în Europa, după 
Grecia şi Italia, dar gradul de valorificare a surselor de energie geotermală este 
redus, în principal din cauza lipsei de fonduri financiare adecvate pentru dezvoltarea 
acestui sector. Zonele cu cel mai ridicat potenţial geotermal natural se găsesc în Câmpia 
de vest, unde fundamentul cristalin se află la adâncime mică, în bazinul inferior al 
Oltului, zona Călimăneşti – Căciulata, în Dobrogea – la sud de aliniamentul Hârşova-
Constanţa, precum şi la nord de Bucureşti. 

5. Potenţialul termal ridicat al zăcămintelor de petrol din România este dat de 
căldura existentă în acviferele adiacente zonelor saturate cu ţiţei, acvifere care au 
temperaturi de 70 - 120 oC. Acest potenţial este valorificat extrem de puţin. Sursele 
de căldură sunt, în principal, existenţa în apropiere a unor roci magmatice care au o 
radioactivitate mărită ce asigură gradienţi termici anormali, dar şi adâncimea mare a 
unor zăcăminte şi anume 2.500 ÷ 6.000 m, gradientul termic fiind normal, respectiv 
cca 3 oC /100 m. Astfel de zăcăminte sunt situate în sudul ţării unde au fost săpate 
cele mai multe sonde de mare adâncime (4.000 - 8.000 m). 

6. Avantajele principale ale exploatării apei din acviferele zăcămintelor de 
petrol din România sunt următoarele: • parametrii acviferului termal – volumul, 
presiunea, temperatura şi compoziţia chimică – sunt cunoscuţi datorită datelor obţinute 
la explorarea sau/şi exploatarea zăcământului de petrol; • există sonde de extracţie 
şi de evacuare (injecţie) apă termală echipate corespunzător; • există o parte 
importantă din infrastructura de suprafaţă necesară, respectiv drumuri de acces, 
conducte, rezervoare de stocare, pompe de injecţie etc., precum şi personal operator 
specializat; • există consumatori locali potenţiali, respectiv centre populate din 
apropiere şi parcurile de producţie ţiţei unde trebuie separată apa de zăcământ din 
ţiţeiul brut prin încălzire şi tratare chimică; • majoritatea acviferelor petrolifere sunt 
infinite, deci şi energia de zăcământ rămâne constantă, astfel că sondele de extracţie 
sunt exploatate eruptiv. 

7. Cele mai mari perspective de valorificare energetică (energie termică şi/sau 
în balneologie) a potenţialului termal petrolifer există la structurile petrolifere din 
vestul României (Lovrin, Varias, Abramut şi Marghita), structuri care au un gradient 
termic ridicat, respectiv de 5,5÷7o C/100 m, aproape dublu faţă de gradientul normal 
(3÷3,5 oC /100 m). Zăcămintele de petrol din partea de Sud a României cu cele mai 
bune perspective sunt cele din structurile Brădeşti, Tulburea – Bibeşti, Titu – 
Serdanu, Corbii Mari, Călineşti – Filipeşti şi Mălăeşti – Măgurele. De aceea, pentru 
studiu de caz a fost analizat zăcământul Albian Corbii Mari. 

8. Zăcământul comercial Corbii Mari este situat la 30 km vest de Bucureşti, 
pe autostrada A1 şi cuprinde o stivă de zăcăminte de ţiţei şi gaze din care prezintă 
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interes Albianul care are 80 - 100  oC la 2.000 - 2.500 m, iar apa termală poate fi 
extrasă eruptiv, deci cu consum de energie redus. Prezintă şi avantajul că există 
sonde situate în afara zonei productive şi pot să fie utilizate pentru extracţia apei 
termale şi pentru injecţia apei reziduale. 

9. Un studiu de prefezabilitate realizat în anul 2008 a arătat că utilizarea 
potenţialului termal al zăcământului Albian Corbii Mari este eficientă căci există 
utilizatori în zonă, este aproape de Bucureşti (25 km de cartierul Militari) si 
beneficiază de un cadru natural favorabil fiind situat în lunca Argeşului. Se pot 
realiza 2 - 3 staţii termice şi un parc geotermal cu un centru de tratamente balneare, 
un ştrand termal, restaurante şi alte obiective pentru timpul liber. 

10. Pentru utilizarea potenţialului termal de la Albian Corbii Mari este 
necesar un parteneriat cu OMV Petrom sau concesionarea perimetrului respectiv de 
la ANRM şi de la OMV Petrom. De aceea prezenta lucrare este utilă pentru firmele 
care au în vedere astfel de concesiuni căci pune în evidenţă surse noi de profit. 
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