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REZUMAT. În contextul preocupărilor privind evoluţia emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), în general, şi a 
CO2, în particular, sub presiunea de limitare a acestora, se impune valorificarea posibilităţii sectorului industrial, 
principalul poluator, de a-şi reduce propriile emisii. Utilizarea şi valorificarea CO2 reprezintă o alternativă 
complementară stocării geologice, care deşi nu are potenţialul de a reduce semnificativ cantitatea de CO2, 
poate furniza venituri pentru dezvoltarea pe termen scurt a proiectelor CCS. Prin conjugarea intereselor 
factorilor implicaţi – industriile generatoare de emisii de CO2, respectiv utilizatorii de CO2 ca materie primă în 
procesele tehnologice se poate asigura tranziția într-un mod economic viabil către o economie decarbonizată. 

Cuvinte cheie: CCS, CCUS. 

ABSTRACT. In the context of concerns about the increase of greenhouse gas emissions (GHG), in general, and 
of CO2 in particular, under the pressure to limit them, a focus on the industrial sector recovery potential is 
required, because the main polluter needs to reduce its own emissions. The use of CO2 is a complementary 
alternative to geological storage, which although has not the potential to significantly reduce the amount of 
CO2 can provide income for short-term development of CCS projects. Uniting the interests of involved factors - 
CO2 emitting industries, as well as those who use CO2 as a raw material in the technological processes – can 
ensure the transition to a sustainable economy to decarbonise the economy. 
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1. CONTEXTUL DEZVOLTĂRII CON-
CEPTULUI DE CAPTARE, UTILIZARE 
ŞI STOCARE A CARBONULUI 

Pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice, 
o certitudine a zilelor noastre, sunt necesare strategii 
naţionale şi internaţionale armonizate. În general, 
aceste strategii, şi politicile aferente necesare imple-
mentării lor, trebuie să recunoască complexitatea şi 
interdependenţa componentelor tehnologice, econo-
mice şi biofizice a ceea ce poartă denumirea generică 
de managementul carbonului. Astfel, sunt necesare 
soluţii care vor reduce emisiile fără a afecta negativ 
bunăstarea economică şi sau mediul înconjurător. 

În acest context al preocupărilor privind evoluţia 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), în general, 
şi a CO2, în particular, sub presiunea de limitare a 
acestora, se impune valorificarea posibilităţii sec-
torului industrial, principalul poluator, de a-şi reduce 
propriile emisii. 

Măsurile de reducere a emisiilor de CO2 ce pot fi 
luate la nivelul sectorului industrial sunt prezentate 
sistematizat în figura 1. 

 
 

Fig. 1. Măsuri de reducere a emisiilor de CO2. 
 
Aşadar, în portofoliul măsurilor de reducere a 

emisiilor de CO2, conceptul de captare, utilizare şi 
stocare a CO2 trebuie privit ca soluţie finală pentru 
atingerea ţintelor de reducere asumate la nivel 
european şi internaţional. 

Tehnologia de captare şi stocare a CO2 (CCS) are 
capacitatea de a reduce emisiile de CO2 aferente 
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surselor staţionare precum centralele electrice pe 
cărbune sau gaz natural şi instalaţii industriale energo-
intensive, transformând energia combustibililor fosili 
în energie curată. CCS se referă la un set de tehno-
logii destinate captării CO2 din surse industriale, 
infrastructura de transport al CO2, precum şi a celei 
de injectare şi stocare în formaţiuni geologice. 

Utilizarea şi valorificarea CO2 reprezintă o alter-
nativă complementară stocării geologice, care deşi 
nu are potenţialul de a reduce semnificativ cantitatea 
de CO2, poate furniza venituri pentru dezvoltarea pe 
termen scurt a proiectelor CCS în acele zone adia-
cente surselor de emisii, zone în care poate fi 
aplicată cu succes utilizarea CO2. 

2. TEHNOLOGII DE RECUPERARE, 
VALORIFICARE ŞI CONVERSIE A CO2 

Managementul carbonului constă în gestionarea 
carbonului rezultat din producţia şi utilizarea ener-
giei şi administrarea întregului ciclu al carbonului în 
vederea reducerii emisiilor antropice nete de GES. 

Utilizările CO2 sunt multiple acoperind o gamă 
largă de domenii, atât existente în prezent cât şi 
tehnologii noi, aflate în diferite stadii de dezvoltare. 
Aceste utilizări pot fi împărţite în trei categorii: 
utilizări industriale, conversia chimică în combusti-
bil şi conversia biologică în combustibil. 

2.1. Utilizarea CO2 pentru recuperarea 
avansată a petrolului 

Tehnologia a fost dezvoltată în anii ’70 şi poate fi 
considerată matură din punct de vedere comercial.  

La începutul ciclului de viaţă al sondei, petrolul 
curge liber sub acţiunea gradientului de presiune, 
producţia primară, reprezentând 5-40% din petrolul 
existent în zăcământ. De-a lungul duratei de viaţă a 
sondei, presiunea subterană devine insuficientă 
pentru a forţa curgerea petrolului spre suprafaţă, 
fiind necesară aplicarea unor metode secundare şi 
terţiare de recuperare, dacă se consideră economic 
fezabilă continuarea exploatării. 

Recuperarea avansată a petrolului (EOR) constă 
în injectarea subpresiune a CO2 în zăcămintele 
epuizate de petrol, Datorită proprietăţilor sale de 
solvent, CO2 dizolvă parţial petrolul din capcanele 
geologice. Petrolul îşi măreşte volumul, devine mai 
puţin vâscos, iar amestecul miscibil rezultat curge 
spre sonda de producţie, excesul de CO2 fiind 
sechestrat. La suprafaţă CO2 este separat de petrol 
pentru a fi reinjectat. Tehnologia este utilizată pentru 
a extrage rezerve care altfel ar fi inaccesibile. 

Cantitatea de CO2 injectat în rezervorul de petrol 
pentru recuperarea secundară depinde semnificativ 

de caracteristicile rezervorului (ex. dimensiune, pre-
siune, temperatură etc.). 

2.2. Utilizarea CO2 ca materie primă pentru 
creşterea randamentului de producere a 
ureei  

Ureea reprezintă aproape 50% din producţia 
mondială de îngrăşământ azotat, fiind obţinută din 
reacţia chimică a amoniacului cu dioxidul de carbon 
la temperatură şi presiune ridicate. Procesul de 
obţinere este un proces în două etape în care 
amoniacul reacţionează cu dioxidul de carbon formând 
carbamatul de amoniu, care apoi este deshidratat 
obţinându-se uree. 

Atunci când gazul natural este materia primă 
pentru producţia de uree există un surplus redus de 
amoniac (aproximativ 5÷10%) care poate reacţiona 
cu CO2 asigurat din afara instalaţiei (CO2 non 
captiv) pentru producerea suplimentară a ureei. 
Pentru a utiliza surplusul de amoniac la producerea 
ureei, câteva instalaţii de producere au fost echipate 
cu instalaţie de captare a CO2 din gazele de ardere 
rezultate, de exemplu, din instalaţia de reformare 
catalitică, iar tehnologia poate fi considerată matură. 

2.3. Utilizarea CO2 ca fluid de lucru pentru 
sistemele geotermale avansate 

Sistemele geotermale avansate (EGS), cunoscute 
şi sub denumirea de roci fracturate fierbinţi (HFR) 
sau roci uscate fierbinţi (HDR), sunt o tehnologie 
geotermală nouă, în care rocile subterane fierbinţi 
care în mod natural nu se pretează pentru extragerea 
energiei geotermale pot fi utilizabile prin intermediul 
unor procese tehnice. 

CO2 supracritic este injectat la adâncimi de 4-5 
km în structurile geologice, forţa generată de injecţie 
provocând fisuri în rocile uscate adânci. În aceste 
fisuri CO2 curge formându-se un rezervor de fluid 
geotermal foarte fierbinte, încălzit continuu. O cantitate 
semnificativă de fluid se dilată curgând înapoi spre 
suprafaţă unde fluidul supracritic poate fi destins 
într-o turbină sau utilizat pentru încălzirea unui fluid 
de lucru secundar care este apoi destins într-o 
turbină. CO2 supracritic răcit este reinjectat înapoi în 
rezervor. 

2.4. Utilizarea CO2 ca materie primă  
pentru mineralizarea carbonaţilor 

Mineralizarea carbonului constă în transformarea 
CO2 în carbonaţi anorganici solizi prin reacţii chimice. 

Carbonaţii rezultaţi sunt foarte stabili putând fi 
utilizaţi în construcţii, la refacerea minelor sau pentru 
depozitarea efectivă fără necesitatea monitorizării 
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sau a măsurilor de prevenire a eventualelor scurgeri 
de CO2 care are putea afecta siguranţa şi mediul. 

Procesul Calera, în special, a reuşit utilizarea cu 
succes a cenuşii ca sursă de alcalinitate pentru 
fabricarea materialelor pe bază de ciment, agregate 
şi alte materiale de construcţii. 

Principala tehnologie a companiei transformă 
CO2 captat din instalaţii industriale în carbonaţi cu 
multiple aplicaţii în industria de ciment. 

2.5. Utilizarea CO2 pentru carbonatarea 
reziduurilor de bauxită 

Extracţia aluminei din minereul de bauxită produce 
un şlam de reziduuri de bauxită puternic alcalin 
(cunoscut ca ”nămol roşu”) cu un pH de aproximativ 
13, ceea ce ridică probleme de mediu şi dificultăţi de 
manipulare la depozitare. 

CO2 gazos (concentraţia de CO2 > 85%) provenit 
de la o fabrică de amoniac reacţionează cu şlamul de 
nămol roşu, reducându-i pH-ul la un nivel mai puţin 
periculos. Astfel, fluxul de CO2 concentrat este 
utilizat pentru tratarea produsului secundar puternic 
alcalin (pH = 13) rezultat din extracţia aluminei. 
Procesul determină carbonatarea reziduului de bauxită, 
fixând CO2 şi reducând pH-ul şlamului. 

2.6. Utilizarea CO2 pentru creşterea producţiei 
de plante în sere 

Pentru sporirea producţiei şi a dezvoltării dife-
ritelor legume, fructe şi plante, CO2 pur este injectat, 
prin intermediul unor rezervoare, în sere unde, sub 
acţiunea luminii solare şi a căldurii, plantele îl 
asimilează mărindu-şi ritmul de creştere. 

Acelaşi rezultat se obţine şi prin barbotarea CO2 
(sau a gazelor de ardere curăţate) prin sistemele de 
cultivare a algelor (până la punctul de saturare). 
Ulterior aceste alge sunt utilizate pentru producerea 
biocombustibililor. 

2.7. Utilizarea CO2 ca materie primă pentru 
producerea combustibilului gazos 

În perioadele în care există în reţea un exces de 
energie datorat unei producţii de energie din surse 
regenerabile, acesta poate fi utilizat pentru producerea 
combustibilului. Tehnologia constă în utilizarea ex-
cesului de energie pentru hidroliza apei şi obţinerea 
separată a hidrogenului şi oxigenului. 

Oxigenul astfel obţinut poate fi utilizat într-o 
centrală cu oxicombustie care să funcţioneze în baza 
curbei de sarcină.  

Hidrogenul poate fi utilizat pentru conversia cata-
litică a CO2 în vederea producerii combustibililor de 
sinteză (CH4). Combustibilul astfel obţinut poate fi 

stocat şi utilizat ulterior în centrale electrice cu ciclu 
combinat care să funcţioneze în zona de vârf a 
curbei se sarcină. 

În acest mod, CO2 este utilizat atât pentru obţinerea 
combustibililor gazoşi, cât şi pentru echilibrarea curbei 
de sarcină. 

3. SURSE DE EMISII ŞI POSIBILITĂŢI 
DE UTILIZARE A CO2 ÎN ROMÂNIA 

3.1. Surse de emisii de GES 

În prezent, în România, o mare parte din emisiile 
de CO2 provin din arderea cărbunelui, însă 
contribuţia celorlalte industrii la emisiile totale ale 
ţării este semnificativă. 

 

 
 

Fig. 2. Ponderea emisiilor de CO2 aferente sectoarelor. 
 

În figura 2, sunt prezentate ponderile sectoarelor 
de activitate în totalul emisiilor de GES la nivel 
naţional, conform datelor aferente Inventarului Na-
ţional a Gazelor cu Efect de Seră (INEGES) din anul 
2013. Aşadar, la nivelul anului 2011 ponderea emi-
siilor de GES aferente sectorului energie a fost de 
aproape 70%, cele aferente sectorului proceselor 
industriale (cuprinzând industria mineralelor, industria 
chimică, industria producătoare de metale etc.) a 
reprezentat 10,3%, iar ponderea emisiilor aferente 
sectorului agricol a fost de 15,36%. 

3.2. Posibilităţi de utilizare a CO2 

Poluatori industriali majori cărora li se poate 
aplica conceptul CCUS sunt industriile de ciment 
(5Mt/a), fier și oțel (4 Mt/a), rafinăriile (3,5 Mt/a) și 
industria producătoare de fertilizatori (2,7 Mt/a) (E-
PRTR, 2009).  
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Cererea actuală şi potenţialul utilizării CO2 în 
viitor este de numai câteva procente din totalul emi-
siilor antropice de CO2, însă perspectiva statutului 
tehnologiei CCS ca tehnologie cu o contribuţie 
fundamentală în atingerea ţintelor de reducere a 
emisiilor de carbon la nivel european[1], precum şi a 
veniturilor ce pot susţine dezvoltarea acesteia fac 
fezabilă identificarea şi aplicarea acelor utilizări care 
să stocheze o cantitate semnificativă de CO2 generat. 

 

 
 

Fig. 3. Posibilităţi de utilizare a CO2 în România. 
 
Având în vedere istoria îndelungată a României 

în sectorul exploatării petrolului şi gazelor, tehnolo-
gia EOR reprezintă o opţiune fezabilă de utilizare a 
CO2. Rezervoarele epuizate de petrol şi gaz oferă 
situri de stocare ideale, având mecanisme de reţinere 
dovedite. În plus, utilizarea tehnologiei EOR ar 
permite menţinerea producţiei din rezervoarele 
epuizate, stocând în acelaşi timp CO2 şi obţinând 
venituri suplimentare din petrolul recuperat. 

În contextul caracterului limitat al resurselor, mi-
neralizarea carbonaţilor utilizând reziduurile industriale 
(înlocuind rocile naturale silicoase) devine o soluţie 
atractivă pentru multiple aplicaţii din industria de 
producere a cimentului, a materialelor de construcţii, 
la fabricarea agregatelor. 

În ceea ce priveşte utilizarea CO2 la creşterea 
randamentului de producţie a ureei, tehnologia este 
aplicată deja cu succes de S.C. InterAgro S.A.. 

Având în vedere potenţialul agricol însemnat al 
României, necesitatea adaptării rapide a economiei 
agricole pentru integrarea în piaţa internă a Uniunii 
Europene şi numărul ridicat de ferme mici care 
produc, în principal pentru consum propriu, susţine-
rea creării de sere şi utilizarea CO2 pentru creşterea 
producţiei acestora reprezintă o opţiune viabilă. 

4. AVANTAJELE APLICĂRII 
CONCEPTULUI CCUS 

Prin conjugarea intereselor factorilor implicaţi – 
industriile generatoare de emisii de CO2, respectiv 
utilizatorii de CO2 ca materie primă în procesele 
tehnologice se poate asigura tranziția într-un mod 
economic viabil către o economie decarbonizată 

Industriile care permit aplicarea conceptului 
CCUS trebuie să devină punctul de interes principal 
al cercetării și dezvoltării tehnologiilor de utilizare şi 
valorificare a CO2. 

Sunt necesare studii detaliate privind principalele 
surse industriale de CO2 şi potenţialii utilizatori, care 
să fie incluşi în proiectarea și dezvoltarea unei rețele 
de transport, utilizare/valorificare şi în ultimă in-
stanţă de stocare a CO2. 
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