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Acronime și definiții 
2D   bidimensional 

ACROPO   Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră 

ANRM   Agenția Națională pentru Resurse Minerale 

ANRE   Autoritatea Națională de Reglementare în Energie 

ANPM Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

CCfD Contractele de carbon pentru diferență; un instrument de finanțare prin care guvernele garantează 

investitorilor în tehnologii și practici care protejează clima prin intermediul unui preț fix care recompensează 

reducerile emisiilor de CO2 peste nivelurile actuale ale prețurilor din schema ETS a UE. 

CC   Captarea carbonului 

CCU   Captarea și utilizarea carbonului 

CCUS   Captarea, utilizarea și stocarea carbonului 

CCS   Captarea și stocarea carbonului 

ECE   Europa Centrală și de Est 

CIROM  Patronatul din industria cimentului și altor produse minerale pentru construcții din Romania 

CO2   dioxid de carbon 

straturi de cărbune  filon striat de cărbune vizibil în straturile de rocă 

CE   Comisia Europeană 

EOR Recuperarea avansată a petrolului; o clasă de tehnici utilizate pentru extragerea țițeiului care nu ar fi putut fi 

extras altfel  

EGR Recuperarea avansată a gazelor; o clasă de tehnici utilizate pentru extragerea gazelor care nu ar fi putut fi 

extrase altfel 

EU ETS Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii; un sistem la nivelul UE prin care generatorii de emisii 

de GHG sunt obligați să plătească pentru o autorizație pentru fiecare tonă de GHG pe care o emit peste un 

anumit nivel de alocare. Autorizațiile pot fi tranzacționate între emitenți. 

Eurobarometru sondaje cu privire la o varietate de subiecte, realizate de Uniunea Europeană cu respondenți din statele 

membre 

OUG   Ordonanță de Urgență a Guvernului 

GHG   Gaze cu efect de seră 

Gt   gigatone 

rezervoare de hidrocarburi depozite de țiței sau gaze naturale 

ISPE   Institutul de Studii și Proiectări Energetice 

kt   kilotone 

Mt   megatone 

ONG   Organizație neguvernamentală 

acvifere saline Formațiuni geologice caracterizate prin prezența rocilor permeabile la apă, sunt saturate cu apă sărată 

(saramură) 

ESE   Europa de Sud-Est 
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Capitolul 1. CCS și CCU: starea actuală și 

experiențele din trecut în România 

1. DESCRIEREA SECTOARELOR ECONOMICE INTERNE RELEVANTE 

1.1. SECTOARE CU EMISII RIDICATE DE DIOXID DE CARBON DIN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ  

Pentru a evalua dimensiunea potențială a pieței de captare și stocare a carbonului (CCS) și a celei de captare 

și utilizare a carbonului (CCU)1 din România, această secțiune oferă o vedere de ansamblu a evoluției emisiilor 

interne de CO2 și a surselor acestora, precum și un indiciu privind dimensiunea economică a principalelor 

sectoare în care CCS (și, într-o oarecare măsură, CCU) ar putea oferi soluții viabile de decarbonizare. 

În urma unui regim de industrializare cu emisii ridicate de carbon în regimul comunist, emisiile de gaze cu 

efect de seră (GHG) au atins un nivel maxim în 1989. De atunci, țara a marcat o scădere constantă a emisiilor, 

în special după închiderea unităților industriale ineficiente din punct de vedere economic și scăderea aferentă 

a consumului de energie. După cum se poate vedea în Figura 1, emisiile de GHG în 20192 s-au situat la mai 

puțin de 50% din nivelurile din 1990. Cele mai drastice reduceri au avut loc între 1990 și 2000. Numai în 1991, 

emisiile au scăzut brusc cu 20% comparativ cu anul precedent. 

 

 

FIGURA 1. EVOLUȚIA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN ROMÂNIA 

 
1 Accentul principal al acestui raport îl constituie CCS, însă și CCU este menționată în anumite contexte ca o posibilă soluție pentru captarea 
carbonului. 
2 Valorile din 2019 au fost utilizate pentru estimarea emisiilor de CO2, având în vedere scăderea generală a producției cauzată de pandemia de COVID-
19 în 2020.  
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În privința surselor de emisii, din totalul de 77,4 milioane tone (Mt) de emisii de CO2, sectorul energetic 

reprezintă 66,2 Mt (85,5%), industria 10,6 Mt (13,8%), iar agricultura și alte sectoare 0,6 Mt (0,8%) în 2019 

(Fugura 2). Această defalcare a rămas relativ constantă din 1990. 

 

 

FIGURA 2. EMISIILE DE CO2 PE SECTOARE 

 

Arderea de combustibili în scop energetic 

Cele 66,2 Mt de CO2 emise de arderea combustibililor în scop energetic sunt defalcate după cum urmează 

(Figura 3):  

• industrii energetice (33%) 

• transporturi (28%) 

• industrii prelucrătoare și construcții (22%) 

▪ CRF1A2A – Arderea combustibililor în fabricarea fierului și oțelului (1,3%) 

▪ CRF1A2B – Arderea combustibililor în fabricarea metalelor neferoase (0,5%) 

▪ CRF1A2C – Arderea combustibililor în fabricarea produselor chimice (3,3%) 

▪ CRF1A2D – Arderea combustibililor în fabricarea celulozei, hârtiei și produselor din hârtie 

(0,3%) 

▪ CRF1A2E – Arderea combustibililor în fabricarea alimentelor, a băuturilor și a tutunului 

(1,3%) 
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▪ CRF1A2F – Arderea combustibililor în fabricarea produselor minerale nemetalice (4,8%) 

▪ CRF1A2G – Arderea combustibililor în alte industrii prelucrătoare și construcții (10,3%)3 

• alte sectoare cu arderea combustibililor (17%).  

Combustibilul din industriile energetice este utilizat în special pentru generarea de energie electrică și 

încălzire, ridicându-se la 18,4 Mt CO2 pe an. În industriile prelucrătoare și construcții, aproape jumătate din 

emisii (6,8 din 14,5 Mt) provin din alte industrii prelucrătoare și construcții, care includ construcțiile, 

echipamentele de transport, utilajele, mineritul și carierele, lemnul și produsele din lemn, textilele și pielăria, 

produsele din cauciuc și mase plastice, instrumentele medicale, de precizie și optice, ceasurile, mobilierul și 

alte activități de producție n.c.a.4, reciclarea. Alte 3,2 Mt de CO2 provin din arderea combustibililor pentru 

fabricarea produselor minerale nemetalice, care includ sticla, ceramica, cimentul etc. În cele din urmă, 2,2 

Mt sunt emise de arderea combustibililor în fabricarea produselor chimice. 

 

 

FIGURA 3. EMISIILE DE CO2 DIN ARDEREA COMBUSTIBILILOR PENTRU PRODUCȚIA DE ENERGIE, PE SECTOARE 

 

 

Procese industriale și utilizarea produselor 

Emisiile de CO2 din procesele industriale și utilizarea produselor provin în special din industria minieră și cea 

metalurgică. Producția de ciment emite în atmosferă 3,8 Mt de CO2 anual, în timp ce producția de var emite 

 
3 Codurile CRF enumerate fac parte din sistemul de codificare utilizat de Eurostat pentru statistici privind arderea combustibilului în diferite sectoare 
economice 
4 Neclasificat în altă parte 
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0,8 Mt. În metalurgie, aproape întreaga cantitate de CO2 este emisă de producția de fier și oțel (3,8 Mt) și de 

producția de aluminiu (0,3 Mt). În industria chimică, 0,9 Mt din cele 1,0 Mt provin din producția de amoniac. 

Pentru a înțelege potențialul CCS al acestor sectoare, trebuie precizat că aceste cifre reprezintă doar emisiile 

datorate proceselor și nu includ emisiile legate de utilizarea energiei în respectivele sectoare, care rezultă de 

regulă din generarea de căldură. 

 

 

FIGURA 4. EMISIILE DE CO2 DIN PROCESELE INDUSTRIALE ȘI UTILIZAREA PRODUSELOR, PE SECTOARE 

 

Tabelul 1 prezintă și date privind dimensiunea economică a sectoarelor interne cu cele mai ridicate și mai 

concentrate emisii de CO2. Tehnologiile CCS ar putea oferi soluții de decarbonizare pentru aceste sectoare, 

dar sectorul energetic ar putea beneficia de alternative mai ieftine și mai eficiente, precum implementarea 

mai susținută a surselor de energie regenerabile sau modernizarea infrastructurii pentru a reduce pierderile 

din segmentele de generare, transport și distribuție. În sensul prezentului raport, totuși, includem și sectorul 

energetic românesc ca potențial beneficiar al CCS. 

TABELUL 1. CIFRA DE AFACERI ȘI EMISIILE ANUMITOR SECTOARE CU EMISII RIDICATE DE CO2 CONCENTRAT ÎN ROMÂNIA 

Domeniu, conform CAEN ed. 2 Emisii de CO2 (tone), 

2019 

Emisii de CO2 (% 

din emisiile 

totale de CO2, 

inclusiv 

LULUCF), 2019 

Cifra de afaceri în 

2019 (EUR) 

% din cifra 

de afaceri 

totală la 

nivel 

național  

3511 Producția de 

energie electrică 

               14.755.541  40% 3.201.528.270 0,91% 

6 5.0

6

1.0

13

4.2

1

0.5

0

5

10

15

20

25

30

1990 2019

M
t 

C
O

2

Emisiile de CO2 în procesele industriale

Other

Metal industry

Chemical industry

Mineral industry

Sursa: Eurostat



 
 

 
 

IMPULSIONAREA 
IMPLEMENTĂRII CCS PE TERMEN LUNG 
ÎN REGIUNEA ECE 

2351 Fabricarea 

cimentului 

                  5.900.471  16% 823.854.006 0,23% 

2410 Producția de metale 

feroase sub forme 

primare și de 

feroaliaje 

                  4.424.259  12% 1.938.538.578 0,55% 

2015 Fabricarea 

îngrășămintelor și 

produselor azotoase 

                  1.801.648  5% 407.185.857 0,12% 

1920 Fabricarea 

produselor obținute 

din prelucrarea 

țițeiului 

                  1.689.037  5% 4.558.830.878 1,29% 

2352 Fabricarea varului și 

ipsosului 

                     511.179  1% 52.372.446 0,01% 

2013 Fabricarea altor 

produse chimice 

anorganice de bază 

                     268.300  1% 395.291.631 0,11% 

2332 Fabricarea 

cărămizilor, țiglelor 

și a altor produse 

pentru construcții 

din argilă arsă 

                     231.714  1% 186.741.435 0,05% 

1712 Fabricarea hârtiei și 

cartonului 

                     148.984  0% 428.547.393 0,12% 

2311 Fabricarea sticlei 

plate 

                        70.662  0% 149.041.942 0,04% 

Sursa: cercetare proprie, pe baza datelor din Registrul de tranzacții al UE 

 

1.2. EMITENȚI MAJORI DE CO2 ÎN ROMÂNIA 

Un alt factor important în evaluarea dimensiunii unei potențiale piețe pentru CCS este amplasarea geografică 

a surselor de emisii de CO2, date fiind costurile de construire și exploatare a rutelor de transport al CO2 de la 

https://ec.europa.eu/clima/ets/oha.do?form=oha&languageCode=en&account.registryCodes=RO&accountHolder=&installationIdentifier=&installationName=&permitIdentifier=&mainActivityType=-1&search=Search&searchType=oha&currentSortSettings=
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surse către siturile de stocare. Figura 5 prezintă emisiile de CO2 ale companiilor acoperite de Schema UE de 

comercializare a certificatelor de emisii (ETS), agregate la nivel de județ, indicând în ce zonă geografică sunt 

concentrate emisiile de CO2. După cum se poate observa, județele Gorj, Dolj, Prahova și Galați sunt cele cu 

concentrațiile cele mai mari de CO2. Pe baza considerentelor geologice, amplasarea potențialelor situri de 

stocare a CO2 ar trebui să fie cât mai aproape de sursele concentrate de emisii, pentru a minimiza necesitatea 

transportului pe distanțe mari.  

Figura 6 prezintă emisiile de CO2 ale companiilor acoperite de ETS, agregate la nivel local, cu indicarea 

amplorii emisiilor. Harta indică potențialele centre industriale în care tehnologiile CCS ar putea fi 

implementate mai întâi în România. Pe baza industriilor5 active din aceste regiuni și a localizării acestora, 

Galați, Ploiești, Râmnicu Vâlcea și Constanța ar putea deveni astfel de centre. În cele din urmă, Tabelul 2 

prezintă emisiile agregate la nivel de companie.  

 

FIGURA 5. EMISIILE DE CO2 PE COMPANII (CU EXCEPȚIA TRANSPORTULUI AERIAN) ÎN 2019, LA NIVEL DE JUDEȚ 

 
5 Unele clustere potențiale au fost excluse din această perspectivă, dat fiind că majoritatea emisiilor locale sunt asociate cu producția de energie 
electrică din combustibili fosili.  
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FIGURA 6. EMISIILE DE CO2 PE COMPANII (CU EXCEPȚIA TRANSPORTULUI AERIAN) ÎN 2019, LA NIVEL LOCAL. LAU2 SE REFERĂ LA 

UNITATEA ADMINISTRATIVĂ LOCALĂ (NIVELUL 2), UN COD UTILIZAT PENTRU DEFINIREA ORAȘELOR ȘI COMUNITĂȚILOR DIN 

SISTEMUL UE 

 

TABELUL 2. LISTA COMPANIILOR CU EMISII DE CO2 DE PESTE 100.000 DE TONE ÎN 2019 

Numele unității Emisii verificate (tone) Cod CAEN 

SC C.E. Oltenia SA – SUC. Electrocentrale 

Rovinari 

       4.628.600  Producția de energie electrică (35.11) 

Liberty Galați SA        4.193.464  Producția de metale feroase sub forme primare și 

de feroaliaje (24.10) 

S Complexul Energetic Oltenia SA – SE 

Turceni 

       3.296.552  Producția de energie electrică (35.11) 

S Complexul Energetic Oltenia SA – SE 

Ișalnița 

       1.818.205  Producția de energie electrică (35.11) 

SC Azomureș SA        1.578.627  Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 

(20.15) 
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SC Complexul Energetic Oltenia S.A. – SE 

Craiova II 

       1.268.134  Producția de energie electrică (35.11) 

Centrala de Cogenerare cu Ciclu Combinat – 

Brazi 

       1.256.180  Extracția petrolului brut (06.10) 

Petrobrazi        1.062.993  Extracția petrolului brut (06.10) 

SC Holcim (Romania) SA – Ciment Aleșd        1.048.635  Fabricarea cimentului (23.51) 

SC Holcim (Romania) SA – Ciment 

Câmpulung 

       1.039.764  Fabricarea cimentului (23.51) 

SC CET Govora SA        1.028.701  Furnizarea de abur și aer condiționat (35.30) 

SC Rompetrol Rafinare SA           963.953  Fabricarea produselor obținute din prelucrarea 

țițeiului (19.20) 

CRH Ciment (RO) SA – Punct de lucru 

Medgidia 

          942.568  Fabricarea cimentului (23.51) 

SC Electrocentrale București – CET București 

Sud 

          792.976  Producția de energie electrică (35.11) 

CRH Ciment (RO) SA – Punct de lucru Hoghiz           758.387  Fabricarea cimentului (23.51) 

Electrocentrale Deva           733.306  Producția de energie electrică (35.11) 

Heidelbergcement Romania SA – fabrica de 

ciment Tașca 

          731.001  Fabricarea cimentului (23.51) 

Heidelbergcement Romania SA – fabrica de 

ciment Fieni 

          715.632  Fabricarea cimentului (23.51) 

Heidelbergcement Romania SA – fabrica de 

ciment Chișcădaga 

          664.484  Fabricarea cimentului (23.51) 

SC Petrotel – Lukoil SA           645.532  Fabricarea produselor obținute din prelucrarea 

țițeiului (19.20) 

CTE București Vest           561.533  Producția de energie electrică (35.11) 

Blue Air Aviation S.A.           483.240  Transporturi aeriene de pasageri (51.10) 

CTE Progresu           435.267  Producția de energie electrică (35.11) 

SC ALRO SA – Sediul Social           383.641  Producția de aluminiu (24.42) 
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S.N.G.N. Romgaz S.A. – SPEE Iernut – CTE 

Iernut 

          333.688  Producția de energie electrică (35.11) 

S.C. Tarom S.A.           311.340  Transporturi aeriene de pasageri (51.10) 

CET Iași II           292.532  Furnizarea de abur și aer condiționat (35.30) 

Veolia Energie Prahova SRL – Punct de lucru 

Brazi 

          288.076  Furnizarea de abur și aer condiționat (35.30) 

Termoficare Oradea S.A.           265.943  Furnizarea de abur și aer condiționat (35.30) 

Secția CET; Instalația CALCINAREA Al(OH)3           257.313  Producția de aluminiu (24.42) 

CTE Grozăvești           236.102  Producția de energie electrică (35.11) 

S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION 

S.R.L. 

          223.021  Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 

(20.15) 

SC Carm. Hold. SRL Brașov – Pdl Valea Mare 

Pravăț 

          186.639  Fabricarea varului și ipsosului (23.52) 

SC Carm. Hold. SRL Brașov – Pdl Fieni           162.116  Fabricarea varului și ipsosului (23.52) 

Centrala Termică Palas           161.295  Producția de energie electrică (35.11) 

CT Timișoara Sud           159.612  Furnizarea de abur și aer condiționat (35.30) 

S.C. P.E.E.T. Electrocentrala Paroșeni S.A.           153.808  Producția de energie electrică (35.11) 

SC Uzina Termoelectrică Midia SA           123.223  Comercializarea energiei electrice (35.14) 

Ciech Soda România SA – Instalație obținere 

sodă calcinată 

          120.339  Fabricarea altor produse chimice anorganice de 

bază (20.13) 

S.C. Celco S.A.           106.429  Fabricarea produselor din beton pentru construcții 

(23.61) 

 

 

2. EVALUAREA POTENȚIALULUI GEOLOGIC PENTRU CCS 

După ce am reflectat asupra emisiilor de CO2 ale României (și, deci, asupra potențialului de captare a 

carbonului), este util să extindem discuția la verigile următoare ale lanțului CCS – transport și stocare. 
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2.1. CARACTERISTICI GEOLOGICE GENERICE 

România face parte din ansamblul geologic general al Europei de Sud-Est, caracterizat în principal prin lanțul 

munților Carpați și zonele depresionare și de câmpie înconjurătoare. Carpații mărginesc spre est Depresiunea 

Transilvaniei și o porțiune estică a Depresiunii Panonice și sunt înconjurați de platforme geologice de diferite 

vârste, acoperite cu sedimente (Platforma Moesică și avanfosa Carpaților Meridionali, precum și Platforma 

Moldovei și avanfosa Carpaților Orientali).  

Opțiunile de stocare geologică onshore sunt în general legate de aceste bazine sedimentare (Figura 7), ale 

căror straturi pot merge până la o adâncime de câțiva kilometri și pot acționa ca potențiale rezervoare sau 

unități de etanșare formate din roci.6 Prin urmare, o evaluare a potențialelor structuri subterane de stocare 

ar trebui să fie precedată de identificarea bazinelor sedimentare adecvate.7 Cele mai importante regiuni în 

acest sens sunt Depresiunea Transilvaniei și Platforma Moesică și avanfosa Carpaților Meridionali, în regiunea 

Muntenia din sudul României. Platforma Moesică conține o subzonă Miocen-Pliocen cu structuri geologice 

de origine diapirică, situată de-a lungul aliniamentelor paralele cu lanțul carpatic. Această subzonă este una 

dintre cele mai prolifice zone de acumulare din România, cu numeroase depozite de hidrocarburi.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. HARTA SURSELOR ȘI REZERVOARELOR DE CO2 ÎN ROMÂNIA (EU GEOCAPACITY, 2006) 

 
6 State of play on CO2 geological storage in 28 European countries, 2013 (Situația curentă a stocării geologice a CO2 în 28 de țări europene, 2013) 
7 idem 
8 EU GeoCapacity, 2006 
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2.2. POTENȚIALE SITURI DE STOCARE 

România deține un potențial teoretic semnificativ de stocare a CO2, evidențiat în mai multe studii și prin 

implicarea factorilor interesați în proiectul CCS4CEE. Majoritatea capacității de stocare se află în acvifere 

saline adânci, rezervoarele epuizate de hidrocarburi (în special cele onshore) având un aport mai mic. Cea 

mai detaliată estimare a capacității de stocare a României (EU GeoCapacity) a identificat o capacitate 

teoretică totală de 22,6 Gt, din care 18,6 Gt în acviferele saline adânci și 4,0 Gt în câmpurile epuizate de 

hidrocarburi – pe baza premisei că majoritatea hidrocarburilor rămase din România vor fi extrase în 20-30 de 

ani iar câmpurile epuizate rezultate vor fi disponibile pentru stocarea CO2 și vor contribui la potențialul de 

recuperare avansată a petrolului (EOR) și de recuperare avansată a gazelor (EGR). Un studiu de fezabilitate 

pentru Proiectul demonstrativ CCS Getica (Secțiunea 3.2.1) – singura propunere de CCS existentă a României 

(2011) – a identificat o capacitate de stocare de aproximativ 100 Mt în fiecare dintre cele două situri adecvate 

identificate în rezervoarele sarmatice (depozite terțiare) din Depresiunea Getică, bazinul sedimentar aflat 

între Carpații Meridionali și Platforma Moesică. Straturile de cărbune ne-exploatabile nu sunt adecvate 

pentru stocarea CO2 în România. 

Cu un potențial de stocare de 22,6 Gt, România se prezintă ca un sit de stocare a CO2 semnificativ, prin 

comparație cu cele două țări vecine pentru care există date disponibile – Bulgaria și Ungaria. Există diferențe 

privind estimările potențialului de stocare a CO2 în aceste două țări. În Bulgaria, acviferele saline adânci ar 

putea asigura stocarea a 2,56-2,65 Gt, câmpurile de hidrocarburi se estimează că ar putea stoca 3-6 Mt, iar 

câmpurile de cărbune 27-27,4 Mt.9 Estimările referitoare la Ungaria privind potențialul de stocare a CO2 

variază, la rândul lor: acviferele saline adânci sunt estimate la o capacitate între 562 Mt și 2 Gt, câmpurile de 

hidrocarburi la 150-389 Mt și zăcămintele de cărbune la 87 Mt10 (deși unele studii afirmă că țara nu ar avea 

deloc potențial), ducând la un potențial total de stocare de 1-2 Gt. Aceste estimări sunt foarte rudimentare 

și speculative, din cauza accesului restrâns la date.  

Este necesar un efort semnificativ pentru estimarea capacității de stocare geologică a CO2, care a făcut 

obiectul unor ample explorări geologice în România și țările din proximitate (Tabelul 3). La estimarea 

potențialului de stocare în acviferele saline adânci, studiul UE GeoCapacity (2006) a trebuit să utilizeze unele 

estimări teoretice pentru grosimea și porozitatea rezervorului. Studiul de fezabilitate pentru proiectul 

demonstrativ CCS Getica (2011) s-a confruntat cu un proces dificil de colectare a datelor pentru estimarea 

potențialului de stocare în depresiunea Getică. Datele s-au bazat pe liniile seismice 2D existente (unele în 

format pe hârtie) și 107 profiluri de sondă, provenite în mare parte de la principalele companii românești de 

petrol și gaze. Au existat dificultăți de ordin practic în comunicarea cu companiile de petrol și gaze pentru 

colectarea datelor, în mare parte din cauza lipsei de date digitale centralizate și a transparenței datelor, 

precum și a datelor depășite ale profilurilor de sondă. 

 

 
9 EU GeoCapacity (2006), State of play on CO2 geological storage in 28 European countries, 2013 
10 idem 



 
 

 
 

IMPULSIONAREA 
IMPLEMENTĂRII CCS PE TERMEN LUNG 
ÎN REGIUNEA ECE 

TABELUL 3. PRINCIPALII ACTORI ÎN CERCETAREA POTENȚIALULUI DE STOCARE A CO2 ÎN CÂTEVA ȚĂRI DIN EUROPA DE EST11 

Țara Instituția 

România Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geo-ecologie (GeoEcoMar) 

Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică 

Universitatea din Ploiești 

Bulgaria Universitatea Sf. Kliment Ohridski din Sofia, Departamentul de Geologie  

Ungaria  Institutul Maghiar de Geologie și Geofizică (fostul Institut de Geofizică Eotvos Lorand) 

Universitatea Eotvos Lorand, Budapesta, Departamentul pentru Petrologie și Geochimie 

Universitatea Tehnică din Budapesta, Departamentul de Inginerie a Proceselor Chimice și 

de Mediu 

 Serbia Nu se aplică – Nu există proiecte majore de cercetare legate de stocarea CO2. Există o teză 

doctorală în curs la Facultatea de Ecologie și Științe ale Mediului, Belgrad, referitoare la 

CCS. Toate cercetările sunt efectuate de Asociația Geofizicienilor și Specialiștilor în Mediu 

(AGES) prin intermediul CGS Europe. 

 

După cum se indică în Tabelul 3, pentru România și țările vecine cercetarea privind potențialul de stocare a 

CO2 nu este un domeniu important, prin comparație cu Norvegia, de exemplu, unde aproape 16 entități se 

concentrează pe acest domeniu. 

Următoarea secțiune evidențiază potențialul de stocare a CO2 în diferite tipuri de formațiuni geologice din 

România (acvifere saline, rezervoare epuizate de hidrocarburi, inclusiv potențialul pentru EOR și straturile de 

cărbune ne-exploatabile). 

 

2.2.1. ACVIFERE SALINE 

În cazul acviferelor saline, bazinele sedimentare sunt cuprinse în patru zone geologice principale: Platforma 

Moesică și avanfosa Carpaților Meridionali, Platforma Moldovei și avanfosa Carpaților Orientali, Bazinul 

Transilvaniei și Bazinul Panonic, după cum se indică în Tabelul 4 mai jos.12 Capacitatea totală de stocare a 

 
11 idem 
12 Bossie-Codreanu, D., C. Car et al. (2009), WP2 – Storage Capacity. EU GeoCapacity project – Assessing European Capacity for Geological Storage of 
Carbon Dioxide, Geological Survey of Denmark and Greenland, Project Np. SES6-518318, p. 73  
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acviferelor saline onshore este estimată la 18,6 Gt, majoritatea regăsindu-se în Depresiunea Transilvaniei și 

Platforma Moesică și în avanfosa Carpaților Meridionali.13 

TABELUL 4. CAPACITATEA ESTIMATĂ DE STOCARE A CO2 ÎN ACVIFERELE SALINE ADÂNCI DIN ROMÂNIA 

Zona Suprafața 

(km2) 

Formațiuni 

geologice ale 

rezervorului 

Grosimea 

estimată a 

rezervorului (m) 

Porozitate estimată Capacitate de 

stocare a CO2 

(Gt) 

Platforma Moesică și 

avanfosa Carpaților 

Meridionali 

38.000 Ponțian, Meoțian, 

Sarmatic, Cretacic, 

Triasic 

70 0,2 5,2 

Platforma Moldovei și 

avanfosa Carpaților 

Orientali 

24.000 Sarmatic, 

Tortonian 

50 0,2 2,5 

Depresiunea Transilvaniei 22.000 Buglovian, 

Sarmatic, 

Tortonian 

200 0,2 8,8 

Depresiunea Panonică 15.000 Panonian, 

Tortonian, Cretacic 

70 0,2 2,1 

Total 18,6 

 

Acviferele saline offshore nu prezintă o capacitate semnificativă de stocare a CO2, din cauza capacității 

reduse. Cu toate acestea, studierea lor până acum a fost doar una incipientă. Într-un studiu din 2020,14 au 

fost identificate trei structuri acvifere saline de adâncime în larg în bazinul Albian (gresii cu ciment calcaros), 

cu o capacitate combinată de stocare de 17 Mt: Iris (23 în Figura 8, 6,6 Mt), Lotus (18, 4,8 Mt) și Tomis (17, 

5,3 Mt).  

 

 
13 EU GeoCapacity, 2006 
14 Strategy CCUS, 2020 



 
 

 
 

IMPULSIONAREA 
IMPLEMENTĂRII CCS PE TERMEN LUNG 
ÎN REGIUNEA ECE 

 

FIGURA 8. LOCALIZAREA ACVIFERELOR SALINE OFFSHORE DIN ROMÂNIA 

 

2.2.2. REZERVOARE DE HIDROCARBURI EPUIZATE  

Istoria de peste 150 de ani de extracție a petrolului în România face ca aceasta să fie considerată o provincie 

„matură” în privința petrolului și gazelor, cu până la 80% din resursele existente deja exploatate. Capacitatea 

totală de stocare a CO2 din rezervoarele epuizate este de 4 Gt, majoritatea provenind din rezervoarele 

epuizate de gaze (3,41 Gt), spre deosebire de depozitele de țiței (0,59 Gt).15 

Pentru câmpurile de hidrocarburi epuizate, având în vedere istoricul îndelungat al industriei de petrol și gaze 

din România și rezervele dovedite pe regiuni, în Tabelul 5 este prezentată o capacitate estimată de stocare a 

CO2 în depozitele de petrol și gaze din România. Pentru straturile de cărbune, evaluarea științifică indică 

faptul că România nu poate oferi condiții adecvate pentru stocarea CO2.16 

 

 

 

 
15 EU GeoCapacity, 2006 
16 idem, p. 74 
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TABELUL 5. CAPACITATEA ESTIMATĂ DE STOCARE A CO2 ÎN DEPOZITELE DE PETROL ȘI GAZE DIN ROMÂNIA 

Unități 

geologice 

Producție  Producție estimată Capacitatea totală 

estimată 

Capacitate de stocare a 

CO2 (Gt) 

 Mt țiței Gm3 gaze % țiței % gaze Mt țiței Gm3 gaze Țiței Gaze 

Depresiunea 

Panonică 

47 25 80 85 57 29 0,03 0,07 

Depresiunea 

Transilvaniei 

- 772 - 85 - 908 - 2,27 

Depresiunea 

Bârlad 

1 2 - - 1 6 - - 

Dobrogea 

de Nord 

6 13 - - 6 13 - - 

Carpații 

Orientali 

377 90 85 90 560 100 0,34 0,25 

Depresiunea 

Getică 

120 125 70 65 156 192 0,09 0,48 

Platforma 

Moesică 

169 95 75 70 211 136 0,13 0,34 

Total 720 1122   981 1384 0,59 3,41 

      Total 4,00  

 

Câmpuri onshore 

Raportul UE GeoCapacity (2006) include două studii de caz pentru România în care a fost evaluată capacitatea 

teoretică de stocare a CO2 pentru câmpurile de hidrocarburi: Ghercești – Malu Mare (24,34 Mt) și Turnu (15 

Mt). Strategia CCUS a evaluat și potențialul de stocare a CO2 în regiunea Galați, identificând 11 câmpuri de 

hidrocarburi cu potențial de stocare (6 câmpuri de petrol și 5 de gaze) în bazinul Carpaților Meridionali și 4 

opțiuni de stocare (2 câmpuri de petrol și 2 de gaze) în Promontoriul Nord-Dobrogean. În acest cadru, studiul 

include estimări ale capacității de stocare pentru două unități de stocare geologică la Țepu (petrol – 5 Mt, 

Promontoriul Nord-Dobrogean) și Ghergheasa (gaze – 50 Mt, bazinul Carpaților Meridionali). Mai mult, 

studiul a identificat trei câmpuri de hidrocarburi deja abandonate și care ar putea fi luate în considerare 

pentru injectarea de CO2. Nu există estimări ale capacității de stocare pentru aceste câmpuri abandonate, 

dar câmpul Bobocu are o suprafață de 7,18 km2 și este mult mai mare decât celelalte două câmpuri. Câmpul 

abandonat Bobocu este situat la 85 km vest de orașul Galați, într-o zonă rurală, cu densitate foarte mică a 
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populației. Evaluarea capacității estimate pentru Bobocu este o prioritate, având în vedere potențialul său 

de stocare a CO2 în regiunea Galați. 

 

Câmpuri offshore 

Depresiunea Histria, situată în partea de vest a bazinului Mării Negre, prezintă bune posibilități de stocare și 

utilizare a CO2 (CO2-EOR). Această depresiune cuprinde cinci câmpuri petroliere (descoperite până acum) 

situate pe un aliniament NV-SE pe flancul nordic al acesteia: Lebăda Est, Lebăda Vest, Sinoe, Delta, și 

Pescăruș. Câmpurile sunt situate în rezervoare ale Cretacicului Superior (Cenomanian) alcătuite din gresii, 

calcare și marne, sau în rezervoare Albiene. 

 

2.2.3. RECUPERAREA AVANSATĂ A PETROLULUI  

România a avut câteva experimente de injectare a CO2 în câmpurile petroliere,17 și s-a aplicat și injectarea de 

CO2 pe termen scurt într-o serie de sonde, majoritatea cu rezultate pozitive. Au existat ample cercetări de 

laborator și experimente în teren cu privire la metodele EOR (chimice, termice, injectare de CO2, de extracție 

a petrolului, microbiologice, injectare de azot și foraj orizontal). Rezultatele cele mai bune s-au obținut prin 

combustia subterană (EOR termică), care a fost aplicată în 26 de câmpuri petroliere românești. Însă cea mai 

eficientă metodă de recuperare avansată care poate fi aplicată în câmpurile petroliere românești este 

injectarea tehnologică de CO2 (CO2-EOR).  

Au fost propuse mai multe potențiale situri EOR situate aproape de surse de CO2 de la mari emitenți (au fost 

propuse centrale electrice, fabrici de ciment, uzine chimice și siderurgice și rafinării). Din 130 de câmpuri 

identificate ca având potențial EOR, un total de 10 regiuni petroliere, constând din 19 câmpuri distincte, au 

fost cuplate cu 15 surse de emisii din apropiere, inclusiv trei centrale electrice din București și patru unități 

ale Complexului Energetic Oltenia, cel mai mare emitent de CO2 din România (Figura 9).18 Un alt proiect (ECO-

BASE) a propus o fundamentare economică pentru câmpul petrolier Brădești din Oltenia. 

 

 
17 Sava et al, 2017; Injection and Storage of CO2 – Efficient method for increasing oil recovery, Geo-Eco-Marina 24/2018 
18 Trască-Chiriță et al, 2017 
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FIGURA 9. HARTA POTENȚIALELOR SITURI DE STOCARE, ÎN CONJUNCȚIE CU EMITENȚII. DE REȚINUT CĂ SC AZOMUREȘ ESTE O 

UZINĂ DE ÎNGRĂȘĂMINTE, ȘI NU O CENTRALĂ ELECTRICĂ, AȘA CUM ESTE INDICAT ÎN LEGENDĂ. SURSA: TRASCĂ-CHIRIȚĂ ET AL, 

2017 

 

Avantajele abordării CO2-EOR sunt că poate fi aplicată la toate tipurile de câmpuri petroliere și poate crește 

producția de petrol și rezervele comerciale cu 20-30%. Injectarea de CO2 poate fi urmată și de un proces de 

stocare geologică a CO2 care asigură o creștere semnificativă a eficienței tehnologice a injectării. Dificultățile 

aplicării injectării tehnologice de CO2 în câmpurile petroliere românești includ neglijarea acestei metode în 

ultimii 20 de ani, lipsa experienței practice în teren și de gestionare a injectării, precum și lipsa infrastructurii 

adecvate pentru majoritatea câmpurilor petroliere comerciale. 

Proiectul Strategy CCUS (2011) a estimat potențialul de stocare a CO2 în mai multe situri EOR. În bazinul 

Carpaților Meridionali și Promontoriul Nord-Dobrogean acesta a identificat 15 câmpuri epuizate de 

hidrocarburi cu o capacitate totală de stocare de 0,2 Gt. Alte câmpuri onshore de hidrocarburi aflate încă în 

curs de explorare par, la rândul lor, să aibă un potențial interesant odată epuizate. Astfel, câmpul Roșioru, 

situat în aceeași zonă ca Bobocu, în regiunea Galați, este un câmp mare de hidrocarburi cu un potențial 

semnificativ de stocare a CO2. 
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Pentru câmpurile offshore de hidrocarburi, numai Lebăda Est și Lebăda Vest pot fi utilizate pentru operațiuni 

CO2-EOR și pentru stocarea CO2. Aceste câmpuri au deja sonde de injectare care sunt utilizate pentru 

operațiuni EOR (care nu implică CO2).19 

 

2.2.4. STRATURI DE CĂRBUNE NEEXPLOATABILE  

Conform studiului UE GeoCapacity (2006), straturile de cărbune neexploatabile nu sunt adecvate pentru 

stocarea CO2 în România. 

 

2.3. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

Conform cadrului de reglementare existent, și anume Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 64/2011, 

art. 22, care transpune articolul 21 din Directiva UE CCS20, autoritățile de punere în aplicare a acestei dispoziții 

sunt Autoritatea Națională de Reglementare pentru Energie (ANRE) și Agenția Națională pentru Resurse 

Minerale (ANRM). Deși datoria ANRE este de a elibera licențe de transport, până în prezent nu a fost 

elaborată sau adoptată procedura privind accesul transparent și nediscriminatoriu al operatorilor la rețelele 

de transport și la siturile de stocare. Într-adevăr, ca urmare a adoptării OUG 64/2011, ANRE ar fi trebuit să 

elaboreze procedurile pentru accesul terț la rețeaua de transport al CO2 în termen de nouă luni, dar acest 

lucru nu a avut loc încă.21  

Ar trebui analizat și cadrul legal pentru transportul gazelor naturale, pentru a evalua aplicabilitatea acestuia 

pentru transportul de CO2. Următoarele normative tehnice ar trebui modificate: 

• Normativul privind rețeaua națională de transport al gazelor naturale sau al gazului petrolier 

lichefiat ar trebui să includă detalii despre transportul fazei dense a CO2 prin conducte;  

• Standardele tehnice pentru proiectarea și construcția conductelor din amonte și a conductelor 

de transport al gazelor naturale ar trebui să includă dispoziții privind proiectarea și construcția 

conductelor pentru transportul CO2 în fază densă;  

• Prescripția tehnică privind zonele de protecție și siguranță ale sistemului național de transport 

aferente țițeiului, benzinei, condensatului și etanului ar trebui să includă prevederi privind 

zonele de protecție și siguranță ale conductei de CO2 în fază densă. 

În plus, OUG 64/2011 nu abordează deloc cooperarea transfrontalieră privind transportul de CO2. Inițial, 

versiunea preliminară a OUG 64/2011 conținea o prevedere care desemna ANRM și ANRE drept omologi ai 

 
19 Multimodal Transport of CO2 for implementing CCUS in Romania, GeoEcoMarina 2017 
20 Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending 
Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and 
Regulation (EC) No 1013/2006 
21 Permitting Report to the Global CCS Institute, Getica CCS Demo Project Romania, Noiembrie 2011 
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autorităților competente din alte state membre pentru transportul transfrontalier de CO2, dar această 

prevedere nu a rămas în versiunea finală a OUG.22 

Următoarele secțiuni prezintă potențialul și riscurile aferente transportului de CO2 prin conducte și 

multimodal. Din păcate, niciun studiu nu a abordat potențialul de transport rutier, feroviar sau maritim al 

CO2 în România. 

 

Transportul prin conducte 

Până acum, veriga de transport din lanțul CCS românesc a fost analizată doar pentru regiunea Oltenia în 

contextul studiului de fezabilitate GETICA CCS, coordonat de către Institutul de Studii și Proiectări Energetice 

(ISPE)23. În respectivul studiu, a fost proiectată o conductă terestră de 40 km de la centrala electrică Turceni 

(sursă de CO2) către două situri de stocare propuse (Global CCS Institute, 2013), cu două trasee 

corespunzătoare de conducte de transport pentru CO2. Ambele trasee de conducte ar traversa zone cu o 

densitate a populației între 50-250 de persoane/km2. Pe baza unei evaluări preliminare a riscului și siguranței 

(parte a studiului de fezabilitate), protecția ar fi maximizată în principal prin instalarea subterană a conductei, 

pentru a reduce probabilitatea intervenției terților. De regulă, la selectarea traseului a fost luată în 

considerare o distanță minimă de 500 m față de satele și clădirile existente. Au fost luate în considerare și 

potențialele riscuri generate de activitățile de exploatare a cărbunelui (cariere și puțuri de mină) din regiune. 

Scufundarea suprafeței va avea un impact negativ asupra conductei de transport a CO2. În consecință, este 

esențial ca aceste zone de scufundare și exploatare minieră să fie evitate la selectarea traseului conductei, 

indiferent dacă minele sunt operaționale sau scoase din funcțiune. 

Un alt studiu a identificat că posibilele probleme legate de autorizarea construcției conductelor de transport 

al CO2 pot fi legate de evidențele publice precare privind statutul proprietății – autoritățile publice locale nu 

au întotdeauna informații exacte cu privire la proprietatea terenurilor aflate în jurisdicția lor. România 

desfășoară încă studii cadastrale la nivel național (inițial planificată pentru finalizare până în 2023, dar grav 

întârziată24), ceea ce ar putea crea complicații în centralizarea informațiilor privind proprietatea funciară în 

vederea dezvoltării masterplanurilor de transport multimodal.25 

 

Transportul multimodal 

Întrucât partea sudică a României este traversată de Dunăre, aceasta oferă o bună oportunitate de a 

promova conceptul de „transport multimodal de CO2” în România. Odată ce au fost identificate sursele 

 
22 Case studies on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide Romania, Monika Jozon, noiembrie 2011 
23 GETICA CCS Demo Project Romania: feasibility study overview report to the Global CCS Institute. Public report - Global CCS Institute 
24 Țară în service | Din 1,16 miliarde euro, bani de cadastru, s-au finalizat 110 localități. Au mai rămas 3064. Unde sunt timpul & banii 
(europalibera.org) 
25 Permitting Report to the Global CCS Institute, Getica CCS Demo Project Romania, Noiembrie 2011 

https://www.globalccsinstitute.com/resources/publications-reports-research/getica-ccs-demo-project-romania-feasibility-study-overview-report-to-the-global-ccs-institute-public-report/
https://romania.europalibera.org/a/tara-in-service-din-1-16-miliarde-euro-bani-de-cadastru-s-au-finalizat-110-localitati-au-mai-ramas-3064-unde-sunt-timpul-si-banii/31286634.html
https://romania.europalibera.org/a/tara-in-service-din-1-16-miliarde-euro-bani-de-cadastru-s-au-finalizat-110-localitati-au-mai-ramas-3064-unde-sunt-timpul-si-banii/31286634.html
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industriale principale de CO2 și potențialele situri de stocare sau pentru EOR, pot fi proiectate segmente de 

conducte de transport al CO2 către sau dinspre cele mai apropiate porturi dunărene. Odată ce o anumită 

cantitate de CO2 ajunge la punctul de colectare într-un port dunărean, aceasta poate fi transportată pe barje 

către un alt port dunărean conectat la un sit de stocare. Similar, CO2 ajuns la un port dunărean poate fi 

transportat pe Canalul Dunăre-Marea Neagră până la portul Agigea de pe coasta Mării Negre. De aici, poate 

fi expediat pe cale maritimă sau transportat prin conducte offshore către un sit de stocare din Marea Neagră. 

Astfel s-ar putea dezvolta operațiuni de stocare a CO2, inclusiv EOR și EGR, în bazinul vestic al Mării Negre, la 

fel ca în Marea Nordului.26 

 

 

3. DESCRIEREA PROIECTELOR IMPLEMENTATE ȘI PLANIFICATE 

 

3.1 PROIECTE PLANIFICATE 

Discuțiile concrete despre CCS sau CCU bazate pe strategii coerente și acțiuni detaliate nu au fost incluse pe 

agenda guvernamentală sau publică a României de peste un deceniu. Ca parte a Planului său național de 

redresare și reziliență (PNRR), România a reușit acum să reia discuțiile privind captarea carbonului, dar nu a 

reușit să adopte o abordare unitară sau de impact. 

Urmărindu-se dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil pentru viitoarele tehnologii, în 

special pentru soluții bazate pe hidrogen și de stocare, în PNRR sunt propuse două proiecte care includ 

instalații de captare a carbonului. Acestea propun producerea de hidrogen verde, amestecat ulterior cu gaz 

natural și ars în două centrale electrice de 159 MW, echipate cu instalații de captare a CO2. Data planificată 

de implementare a proiectelor este 2024. Consorțiul propus al proiectului a fost alcătuit din cel mai mare 

producător de gaze din țară, Romgaz, alături de Grup Servicii Petroliere (GSP) Power,27 Siemens și Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice (ICSI). Unii susțin că consorțiul a 

fost alcătuit în mod arbitrar,28 iar finanțarea directă pentru aceste proiecte a fost ulterior eliminată din PNNR 

după o discuție cu Comisia Europeană, care și-a exprimat preferința pentru o selecție competitivă a 

proiectelor și nu pentru consorții și proiecte prestabilite.29 În orice caz, proiectele sunt considerate 

insuficiente pentru accelerarea eforturilor de reducere a emisiilor și ar putea chiar reprezenta un risc pentru 

 
26 Multimodal Transport of CO2 for implementing CCUS in Romania, GeoEcoMarina 2017 
27 GSP Power LLC a fost înființată în 2020, ca parte a GSP Holding.  
28 Economedia. Compania magnatului Gabriel Comănescu va fi beneficiara unor proiecte de aproape 600 de milioane de euro din PNRR, alături de 
Romgaz. GSP, singura firmă privată aleasă de Ministerul Energiei să primească bani europeni fără licitație. https://economedia.ro/exclusiv-compania-
magnatului-gabriel-comanescu-va-fi-beneficiara-unor-proiecte-de-aproape-600-de-milioane-de-euro-din-pnrr-alaturi-de-romgaz-gsp-singura-firma-
privata-aleasa-de-ministerul-energiei.html#.YNLxyhHiuUk. Accesat la 23 iunie 2021. 
29 G4Media. Controversatul proiect de 600 de milioane de euro Romgaz – GSP Power, scos din PNRR. Ministrul Energiei, Virgil Popescu: Înlocuim 
proiectele directe din PNRR cu selecții competitive. EXCLUSIV Controversatul proiect de 600 de milioane de euro Romgaz - GSP Power, scos din PNRR. 
Ministrul Energiei, Virgil Popescu: Înlocuim proiectele directe din PNRR cu selecții competitive (g4media.ro) Accesat la 9 august 2021. 

https://economedia.ro/exclusiv-compania-magnatului-gabriel-comanescu-va-fi-beneficiara-unor-proiecte-de-aproape-600-de-milioane-de-euro-din-pnrr-alaturi-de-romgaz-gsp-singura-firma-privata-aleasa-de-ministerul-energiei.html#.YNLxyhHiuUk
https://economedia.ro/exclusiv-compania-magnatului-gabriel-comanescu-va-fi-beneficiara-unor-proiecte-de-aproape-600-de-milioane-de-euro-din-pnrr-alaturi-de-romgaz-gsp-singura-firma-privata-aleasa-de-ministerul-energiei.html#.YNLxyhHiuUk
https://economedia.ro/exclusiv-compania-magnatului-gabriel-comanescu-va-fi-beneficiara-unor-proiecte-de-aproape-600-de-milioane-de-euro-din-pnrr-alaturi-de-romgaz-gsp-singura-firma-privata-aleasa-de-ministerul-energiei.html#.YNLxyhHiuUk
https://www.g4media.ro/exclusiv-proiectul-de-600-de-milioane-de-euro-romgaz-gsp-power-scos-din-pnrr-ministrul-energiei-virgil-popescu-inlocuim-proiectele-directe-din-pnrr-cu-selectii-competitive-finantare-pentru-pro.html
https://www.g4media.ro/exclusiv-proiectul-de-600-de-milioane-de-euro-romgaz-gsp-power-scos-din-pnrr-ministrul-energiei-virgil-popescu-inlocuim-proiectele-directe-din-pnrr-cu-selectii-competitive-finantare-pentru-pro.html


 
 

 
 

IMPULSIONAREA 
IMPLEMENTĂRII CCS PE TERMEN LUNG 
ÎN REGIUNEA ECE 

dezvoltarea de proiecte mature. În plus, este posibil ca lipsa consultării publice sau a transparenței30 în 

selectarea consorțiului de proiect să ducă la opoziția publicului față de tehnologiile de captare a carbonului. 

În cursul anului 2020, unii operatori și-au anunțat intenția de a dezvolta proiecte CCS în România. Fabrica 

HeidelbergCement din Fieni (județul Dâmbovița) ar putea fi o opțiune pentru utilizarea și stocarea carbonului. 

Până în acest moment, nu sunt disponibile informații suplimentare despre situl de stocare sau tehnologiile 

preferate, dar au început discuțiile dintre producătorul de ciment și ANRM (autoritatea competentă pentru 

stocarea geologică a CO2). Autoritatea competentă pentru stocarea CO2 va evalua și va propune locațiile 

adecvate pentru stocarea CO2. Totodată, compania își propune să dezvolte proiectul CCU și CCS cu finanțare 

europeană.  

Compania AIK Energy, intermediar și furnizor de gaze naturale, a făcut o prezentare conducerii  complexului 

energetic Oltenia referitor la un proiect CCS. Un membru al consiliului de administrație al companiei de stat 

din domeniul lignitului a confirmat că se evaluează posibilitatea implementării unui astfel de proiect la 

termocentrala Ișalnița.31 Costul legat de dezvoltarea proiectului rămâne încă un aspect neclarificat. 

 

3.2 PROIECTE ANTERIOARE 

3.2.1 PROIECTUL DEMONSTRATIV GETICA CCS 

Întrucât Comisia Europeană a început să elaboreze cadrul economic și legislativ pentru proiecte 

demonstrative CCS, România a reacționat cu singura sa propunere de proiect demonstrativ CCS de până acum 

– proiectul Getica (2011). Getica a fost primul proiect demonstrativ CCS integrat la nivel național, acoperind 

întregul lanț CCS de captare, transport și stocare a CO2. Se planifica să înceapă funcționarea proiectului în 

perioada 2016-2030, însă acesta nu s-a concretizat niciodată, fiind suspendat din cauza lipsei de finanțare 

după finalizarea raportului financiar în 2013.32 

Un consorțiu de companii de stat din domeniul utilităților, alcătuit din Complexul Energetic Turceni SA 

(responsabil cu captarea CO2), SNTGN Transgaz (operatorul de transport) și SNGN Romgaz (operatorul de 

stocare a CO2) au fost actorii principali pentru dezvoltarea propunerii. Regiunea aleasă pentru implementare, 

Oltenia, este una dintre cele mai industrializate regiuni ale țării, răspunzătoare pentru 40% din emisiile de 

CO2 ale României. La momentul respectiv (2011), Complexul Energetic Turceni era cea mai mare 

electrocentrală din țară, acoperind 12,5% din necesarul de energie electrică al României, pe bază de lignit. 

 
30 Hotnews. Concordia, despre PNRR: Sectoare importante nu au fost consultate. Pe energie s-a constatat lipsa unor foi de parcurs/ Sistemul de taxare 
pentru traficul greu trebuie să aibă și stimulente. https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-24846976-concordia-pnrr-sectoare-consultate-
energie-lipsa-foi-parcurs-sistemul-taxare-trafic-stimulente.htm. Accesat la 23 iunie 2021. 
31 E-nergia. Se înmulțesc proiectele de captare și stocare a carbonului în România. AIK Energy a propus CE Oltenia un proiect CCS la Ișalnița.https://e-
nergia.ro/se-inmultesc-proiectele-de-captare-si-stocare-a-carbonului-in-romania-aik-energy-a-propus-ce-oltenia-un-proiect-ccs-la-isalnita/. Accesat 
la 23 iunie 2021. 
32 Getica CCS Demonstration Project Details (ed.ac.uk) 

https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-24846976-concordia-pnrr-sectoare-consultate-energie-lipsa-foi-parcurs-sistemul-taxare-trafic-stimulente.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-24846976-concordia-pnrr-sectoare-consultate-energie-lipsa-foi-parcurs-sistemul-taxare-trafic-stimulente.htm
https://e-nergia.ro/se-inmultesc-proiectele-de-captare-si-stocare-a-carbonului-in-romania-aik-energy-a-propus-ce-oltenia-un-proiect-ccs-la-isalnita/
https://e-nergia.ro/se-inmultesc-proiectele-de-captare-si-stocare-a-carbonului-in-romania-aik-energy-a-propus-ce-oltenia-un-proiect-ccs-la-isalnita/
https://www.geos.ed.ac.uk/sccs/project-info/3
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Institutul de Studii și Proiectări Energetice (ISPE) împreună cu Institutul Național GeoEcoMar și-au adus 

contribuția în consorțiul tehnic. Ambele entități au contribuit la studiul de fezabilitate pentru lanțul CCS 

(captare, transport, stocare), Geoecomar având experiență avansată în domeniul stocării, în timp ce ISPE a 

contribuit în mai ales la dezvoltarea programelor de comunicare pentru a crește nivelul de acceptare din 

partea publicului din regiune. 

Într-un context fără precedent, proiectul Getica s-a aflat la intersecția dintre sprijinul guvernamental, 

finanțarea disponibilă și cooperarea dintre părțile interesate. Acesta a fost conceput pentru a capta până la 

1,5 Mt CO2/an din unitatea 6 a centralei Turceni prin adaptarea unei instalații de captare a carbonului la 

unitatea de 330 MW alimentată cu lignit. După cum atestă rapoartele33 de la acea dată, cantitatea de CO2 ar 

fi fost transportată la mai puțin de 50 km de locul de captare în vederea stocării la o adâncime de circa 800 

m în acvifere saline onshore. Tehnologia de captare propusă s-a bazat pe procesul de amoniac răcit (CAP) al 

Alstom Power. Global CCS Institute a oferit o subvenție de 2,5 milioane EUR pentru studiul de fezabilitate 

pentru proiectul Getica. În plus față de studiul de fezabilitate, au fost compilate și prezentate Institutului 

Global CCS un raport de autorizare și un set de instrumente de reglementare pentru autorități (workshop, 

matrice). Setul de instrumente a fost conceput pentru a permite o evaluare detaliată a adecvării practicilor 

de reglementare preexistente pentru a ajusta cadrul legal al lanțului CCS, care, la rândul său, ar permite 

guvernului și autorităților de reglementare să soluționeze lacunele și obstacolele întâmpinate în timpul 

implementării tehnologiilor. 

Începutul proiectului Getica s-a produs într-un climat de mare încredere, având în vedere voința politică și 

sinergia eforturilor companiilor și entităților orientate spre cercetare. Înainte de solicitarea Getica pentru 

finanțare în cadrul Programului UE NER300 (2011), guvernul își exprimase angajamentul față de CCS prin mai 

multe acțiuni importante. În primul rând, ministerele relevante au inițiat în comun „Planul de acțiune pentru 

pregătirea implementării pachetului legislativ al Uniunii Europene (UE) privind energia și schimbările 

climatice”, aprobat de prim-ministru. Ca parte a acestui pachet, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului 

de Afaceri (MECMA) a lansat „Planul de acțiune pentru implementarea unui proiect demonstrativ privind CCS 

în România”, urmat de o solicitare de propuneri la nivel național pentru proiecte CCS aferente industriilor cu 

mari emisii din România.  

Până în noiembrie 2010, proiectul Getica fusese selectat, studiul de fezabilitate începuse și solicitarea pentru 

NER 300 era finalizată. În încercarea de a îndeplini criteriile necesare pentru dezvoltarea ulterioară a 

proiectului demonstrativ în Oltenia, România a început să elaboreze un cadru național de reglementare 

pentru stocarea CO2. Pentru o aprobare în timp util, transpunerea Directivei CCS a UE a intrat în vigoare prin 

OUG 64/2011. Cu toate acestea, după cum se detaliază în Secțiunea 3.2.2, transpunerea nu avea proceduri 

adecvate de implementare și nici responsabilități atribuite în vederea administrării. Prin urmare, a fost mai 

mult o formalitate decât un at legislativ adoptat efectiv, un cadru formal pentru a facilita proiectul Getica, 

mai degrabă decât un set cuprinzător de reglementări privind stocarea CO2. 

 
33 Global CCS Institute (2011), Feasibility Study Report Getica CCS Demo Project, Public Report  
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Costul estimat al proiectului a fost de 1 miliard de euro, 50% provenind din sprijinul financiar al UE. Proiectul 

Getica a concurat cu alte 15 proiecte care au candidat în cadrul primului apel al programului NER300. După 

ce a trecut de evaluarea tehnică și financiară, proiectul Getica nu a progresat dincolo de etapa competitivă, 

din cauza absenței reconfirmării sprijinului guvernamental, care urma să fie trimis Comisiei în 2012. Acest 

lucru a fost cauzat în primul rând de contextul instabilității politice în urma crizei financiare din 2008, 

conducerea guvernului schimbându-se de patru ori. Între timp, majoritatea părților interesate implicate activ 

în proces au considerat că proiectul Getica avea mari șanse de a câștiga. 

Getica rămâne în continuare proiectul cel mai reprezentativ al României, în ciuda faptului că nu a fost 

construită nicio instalație pentru captarea, transportul sau stocarea carbonului. Proiectul demonstrativ CCS 

a deschis calea către un cadru de reglementare care să probeze complexitatea procesului. La elaborarea 

legislației primare și secundare, supravegherea instituțională și alocarea responsabilităților au arătat unde 

pot apărea obstacole, cum ar fi procedurile de autorizare. Implicarea agențiilor naționale este esențială 

pentru evitarea eventualelor întârzieri privind documentația necesară.  

 

3.2.2. STUDII CCS 

În anii care au urmat proiectului Getica, interesul pentru perspectivele CCS în România a crescut. În ultimul 

deceniu, unitățile de cercetare românești au fost implicate semnificativ în proiecte finanțate de UE pentru 

explorarea potențialului CCS și CCU. În prezent, două astfel de proiecte sunt în derulare, cu termen în 2022 

(Strategia CCUS și Rex-CO2), fiinddeja publicate constatări relevante. Aceste studii de cercetare au generat o 

înțelegere mai profundă privind potențialele situri de stocare, opțiunile de transport și tehnologiile 

disponibile pentru CCS și CCU. Dar ele nu pot oferi genul de know-how fundamental care poate reieși doar 

din proiecte pilot și din capacitățile lor demonstrative concrete. 

În cuprindul acestei secțiuni amintim de studiile din ultimii 10 ani, prezentând detalii pentru fiecare în parte.  

 

Strategy CCUS 

Premisa proiectului Strategy CCUS (2019-2022) este că opt regiuni anume din șapte state membre UE sunt 

promițătoare pentru dezvoltarea CCUS. Din România a fost selectată zona portuară Galați, dintr-un total de 

174 de unități industriale și energetice identificate, cu emisii totale de CO2 de peste 121,5 Mt/an.34 Zona a 

îndeplinit mai multe criterii esențiale: prezența unui cluster industrial, posibilitățile de stocare și/sau utilizare 

a CO2, potențialul de asociere cu producția și utilizarea de hidrogen, studiile existente și voința politică.  

Studiul stabilește tendința descendentă a industriei din regiune. Deoarece au fost identificați principalii 

emitenți de CO2 de anvergură din zona Galați, din cele opt unități cu un volum total de emisii de până la 4,56 

 
34 K Carneiro, J.F. and Mesquita, P. 2020. Key data for characterising sources, transport options, storage and uses in promising regions. EU H2020 
STRATEGY CCUS Project 837754, Report, pp 170, https://www.strategyccus.eu/ 

https://www.strategyccus.eu/
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Mt/an, doar cinci unități sunt active în Galați (trei electrocentrale, o oțelărie și o uzină de metale neferoase). 

Fiind cel mai mare emitent de GHG (92%), Liberty Steel Galați SA poate genera impulsul pentru adoptarea 

CCUS în regiune, având potențialul să devină un agregator pentru surse mai mici din județele vecine Vrancea 

și Tulcea. Liberty Steel a declarat că urmărește să devină prima companie siderurgică la nivel mondial neutră 

din punct de vedere al carbonului până în 2030.  

Potrivit studiului, în privința tehnologiilor de utilizare a CO2, recuperarea petrolului susținută cu ajutorul 

dioxidului de carbon (CO2-EOR) are perspective mai bune de implementare și ar putea fi principalul obiectiv 

inițial pentru implementarea CCUS în Galați. Profilul industrial al regiunii nu lasă mult loc altor oportunități, 

deoarece nu există rafinării importante sau unități din sectorul chimic care să poată utiliza CO2 în procese de 

conversie, după cum nu există o industrie a cimentului care să poată utiliza CO2 pentru a produce tipuri de 

ciment sau agregate pentru construcții. Prin urmare, perspectivele CCUS în regiune pivotează în principal în 

jurul CO2-EOR, și nu al altor modalități de utilizare. Volumul emisiilor de la oțelăria din Galați este foarte mare 

și nu este adecvat pentru transportul rutier, feroviar sau fluvial. Complexul Liberty Steel este conectat la 

rețeaua de conducte de gaze naturale care se conectează, printr-o arteră, cu câmpurile de gaze din vest și 

printr-o altă arteră cu câmpurile offshore. Întrucât câmpurile de gaz funcționează în continuare, ar putea să 

nu fie practică reutilizarea conductelor, dar același coridor permite construirea unei conducte de CO2. 

Activitatea extinsă pentru Strategy CCUS se bazează pe experiența a 17 parteneri din țările studiate (Spania, 

Franța, Grecia, Croația, Polonia, Portugalia și România), precum și pe țările de sprijin (Marea Britanie, 

Norvegia și Germania). România este reprezentată de Școala Națională de Studii Politice și Administrative 

(SNSPA), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar). 

Proiectul în derulare, cu termen în aprilie 2022, este finanțat din programul UE pentru cercetare și inovare, 

Orizont 2020. 

 

Rex-CO2: Reutilizarea sondelor existente pentru stocarea pe scară largă a CO2 

Proiectul Rex-CO2 a început în septembrie 2019, vizând dezvoltarea unor proceduri și instrumente specifice 

pentru evaluarea potențialului de reutilizare a câmpurilor și sondelor de hidrocarburi existente. 32 de 

parteneri de proiect contribuie cu informații despre aspectele tehnice, de mediu, economice și sociale pentru 

evaluarea infrastructurii de sonde existente pentru a o putea eventual refolosi pentru stocarea CO2. 

Consorțiul cuprinde mai multe institute de cercetare, operatori și autorități de reglementare din șase țări 

(Statele Unite ale Americii, Marea Britania, Olanda, Franța, Norvegia, România). Din România, institutul 

participant este GeoEcoMar, institutul național pentru geologie, ecologie și mediul marin. 

După cum a subliniat raportul de proiect35 din 2019, primul studiu de caz selectat pentru România este 

câmpul epuizat de gaze de la Salonta din Oltenia, date fiind analizele existente privind potențialul de stocare 

geologică a CO2 al regiunii. Principalele componente ale instrumentului de screening al sondelor au fost 

 
35 Dezvoltarea bazei de date și pregătirea studiului național pentru Etapa 1, 2019 https://rex-CO2.eu/index.html 

https://rex-co2.eu/index.html
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dezvoltate cu succes, iar la sfârșitul lunii februarie 2021 a fost finalizată versiunea beta a instrumentului de 

screening REX-CO2. 

Conform raportului de proiect din 2020, studiul de caz a fost susținut de ANRM și coordonat de GeoEcoMar. 

Acesta din urmă a efectuat și o analiză aprofundată a cadrului național de reglementare cuprinzând 10 acte 

legislative (inclusiv OUG 64/2011, descrisă în Secțiunea 2.5 a acestui raport),36 ca parte a studiului de evaluare 

a cadrului politic, legislativ și de mediu din țările participante.37 Analiza efectuată de GeoEcoMar cuprinde o 

serie de reglementări, inclusiv legi referitoare la petrol, pe care nu le detaliem în prezentul studiu, având în 

vedere relevanța lor scăzută în privința dezvoltării CCS în România.  

Se preconizează ca rezultatele REX-CO2 să faciliteze implementarea pe scară largă a CCUS, oferind un 

instrument pentru evaluarea și clasificarea potențialului câmpurilor de hidrocarburi pentru reutilizarea CO2. 

Tehnologia dezvoltată nu se limitează la un anumit sector al stocării CO2, ci va accelera toate tipurile de CCS. 

 

ECO-BASE: Establishing CO2 enhanced oil recovery Business advantages in south-eastern Europe (SEE) 

(Stabilirea avantajelor comerciale ale utilizării CO2 pentru EOR în Sud-Estul Europei) 

Între 2017 și 2020, proiectul ECO-Base a evaluat potențialul pentru CCUS prin CO2-EOR utilizând un inventar 

de surse de CO2 (potențiale proiecte de captare) și rezervoare (potențiale situri pentru CCUS prin CO2-EOR) 

în România și Turcia. Obiectivele urmărite ale proiectului din 2019 au inclus un studiu tehnico-economic 

pentru dezvoltarea unui lanț CO2-EOR pentru România, o analiză a aspectelor legislative și a potențialului de 

stimulente financiare pentru CO2-EOR, ghiduri de bune practici pentru implementarea unui proiect de CO2 -

EOR și activități de diseminare. 

Obiectivul selectat pentru studierea dezvoltării CO2-EOR în România a fost situl Ișalnița-Brădești din județul 

Dolj, regiunea Oltenia. Au fost definite și simulate două cazuri: un caz de referință în condiții normale (emisiile 

de CO2 constante și injectarea de apă în câmpul Brădești) și un caz de CO2-EOR care presupune captarea CO2 

din centrala Ișalnița, transportul prin conducte și injectarea de CO2 pentru stocare și pentru recuperarea 

avansată a petrolului din zăcământul triasic al structurii geologice Brădești. 

Cum era de așteptat, a reieșit că pentru implementarea tehnologiei CCUS este necesar un sprijin deplin din 

partea autorităților naționale, în special de la nivelul Parlamentului și al Guvernului. Un rol foarte important 

îl joacă și autoritățile locale, care pot acționa ca mediatori între industrie și populație, atât referitor la 

acceptarea captării CO2, cât și la posibila influență a acestei tehnologii asupra prețului energiei electrice. 

Partenerii români în ECO-Base au fost GeoEcoMar, CO2Club și Picoil Consult. Proiectul a fost finanțat de 

programul UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020. 

 
 
37Componenta D6.1 Report on the assessment of policy, legal and environmental framework in participating countries, august 2020 
https://rex-CO2.eu/downloads.html 

https://rex-co2.eu/downloads.html
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Align CCUS: Accelerating Low Carbon Industrial Growth through CCUS (Accelerarea dezvoltării industriale cu 

emisii reduse de carbon prin intermediul CCUS) 

Proiectul ALIGN-CCUS, derulat între 2017 și 2020, a fost conceput pentru a sprijini implementarea în timp util 

a CCUS în șase țări industrializate din Europa, inclusiv în România (regiunea Oltenia). Proiectul s-a axat pe 

optimizarea costurilor de captare a CO2 și dezvoltarea unui îndrumar de control al emisiilor, inclusiv 11 

tehnologii de captare.  

Proiectul cu durata de trei ani a reunit experți din mai multe institute de cercetare și companii industriale 

pentru a explora problemele specifice cu care se confruntă industria, pentru a sprijini implementarea rapidă 

și rentabilă a CCUS. Cercetarea tehnică din cadrul proiectului a adus în atenție clustere industriale reale, unde 

CCUS fusese deja considerată o tehnologie cheie pentru reducerea amprentei de mediu a activităților lor. 

Planul pentru regiunea Oltenia din România va identifica cele mai fezabile trasee de transport al CO2 pentru 

CO2 captat pe viitor din clusterul industrial Oltenia și studiază opțiunile de stocare adecvate, inclusiv utilizarea 

CO2 în EOR. Raportul realizat pentru România subliniază, totodată, că utilizarea CO2 captat se poate face în 

rezervoarele de petrol de pe latura nordică a Depresiunii Histria. 

Consorțiul format din 34 de entități a inclus 4 parteneri din România. Furnizorul de date tehnice a fost 

GeoEcoMar, în timp ce SNSPA a contribuit la secțiunea de acceptare publică din cadrul raportului (a se vedea 

Capitolul 3 pentru o imagine de ansamblu a constatărilor privind acceptarea publică). 

 

EU GeoCapacity: Assessing European Capacity for Geological Storage of Carbon Dioxide (Evaluarea capacității 

europene de stocare geologică a dioxidului de carbon)  

26 de parteneri (în principal institute de cercetare în geologie) din 21 de țări ale UE, inclusiv România, au 

contribuit la acest proiect de trei ani, între 2006 și 2008. Proiectul a fost cofinanțat de UE în cadrul celui de-

al șaselea program-cadru al activităților comunitare de cercetare, dezvoltare tehnologică și activități 

demonstrative. 

Proiectul EU GeoCapacity a realizat un inventar al tuturor locațiilor de stocare din UE, cu un accent deosebit 

asupra acelor țări care nu au fost cuprinse în proiectele anterioare, cum ar fi Castor38 sau Gestco.39 Un obiectiv 

cheie al proiectului constă în consolidarea cooperării internaționale între țările UE, China și statele membre 

ale Carbon Sequestration Leadership Forum (Forumul de conducere privind sechestrarea carbonului) – 

 
38 CO2, from Capture to Storage (CASTOR). https://cordis.europa.eu/project/id/502586/reporting 
39 Geological Storage of CO2 from Combustion of Fossil Fuel 
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Nutzung_tieferer_Untergrund_CO2Speicherung/Projekte/CO2Speicherung/Abgeschlossen/Nur-
Deutsch/Gestco/GESTCO_summary_report_2004.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

https://cordis.europa.eu/project/id/502586/reporting
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Nutzung_tieferer_Untergrund_CO2Speicherung/Projekte/CO2Speicherung/Abgeschlossen/Nur-Deutsch/Gestco/GESTCO_summary_report_2004.pdf?__blob=publicationFile&amp;amp;v=2
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Nutzung_tieferer_Untergrund_CO2Speicherung/Projekte/CO2Speicherung/Abgeschlossen/Nur-Deutsch/Gestco/GESTCO_summary_report_2004.pdf?__blob=publicationFile&amp;amp;v=2
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Comisia Europeană, România, Ucraina, Germania, Polonia, Norvegia, Serbia, Brazilia, Statele Unite și 

Australia. 

Toate sursele staționare de CO2 și potențiale rezervoare din Europa au fost cartografiate utilizând software-

ul GIS. Nu este disponibilă nicio estimare privind capacitatea câmpurilor de cărbune, iar alte studii anterioare 

subliniază că straturile de cărbune ne-exploatabile nu sunt soluția optimă pentru stocarea CO2. Contribuția 

României la raport a constat din două studii de caz pentru stocare în rezervoare epuizate de hidrocarburi 

(câmpul Tătaru și Ghercești-Malu Mare) realizate de GeoEcoMar. 

3.3 STUDII DE CAZ  

Următoarele studii de caz, elaborate de entități internaționale, aduc în atenție contextul românesc privind 

CCU și CCS. Aspectele cheie sunt abordate de fiecare studiu de caz: potențialul de stocare geologică, 

perspectivele dezvoltării CCS și cadrul de reglementare. 

 

State of play on CO2 geological storage in 28 European countries, 2013 (Situația curentă a stocării geologice 

a CO2 în 28 de țări europene, 2013)40 

Raportul aduce în prim-plan detalii relevante despre opțiunile de stocare, potențialul și capacitățile din toată 

Europa, activitățile de cercetare legate de stocarea CO2 realizate de partenerii CGS Europe. Acesta include o 

evaluare a proiectelor demonstrative și transpunerea Directivei CCS în țările CGS Europe. Raportul a fost 

pregătit în cadrul „Acțiunii pan-europene de coordonare privind stocarea geologică a CO2” finanțate de UE 

prin PC7. 

La data raportului, erau planificate 18 proiecte CCS pe scară largă în Marea Britanie, Olanda, Polonia, Italia, 

Franța, Spania, România și Bulgaria. Majoritatea acestora implicau captarea CO2 din electrocentrale. Pentru 

România, raportul menționează doar cercetările cu finanțare națională legate de stocarea CO2, și anume 

„Programul național pentru captarea și stocarea carbonului (CCS) Orizont 2020” (2010-2011) și „Integrarea 

optimă a tehnologiei CCS” (2012), sprijinite de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. 

Cercetările legate de stocarea CO2 au fost bugetate și în mai multe contracte comerciale între GeoEcoMar și 

ISPE (Institutul de Studii și Proiectări Energetice), inclusiv „Identificarea posibilităților de stocare pentru CO2 

emis de electrocentralele Rovinari și Ișalnița” și „Studiul de fezabilitate pentru GETICA CCS.” 

 

Our future is carbon negative: A CCS roadmap for Romania (Bellona Foundation, 2012)  

În această foaie de parcurs, Fundația Bellona s-a concentrat exclusiv pe CCS, ca tehnologie de reducere a 

efectelor schimbărilor climatice și pe strategii durabile pentru o implementare pe scară largă. Au fost 

 
40 Rütters, H. and the CGS Europe partners (2013) – State of play on CO2 geological storage in 28 European countries. CGS Europe report No. D2.10, 
iunie 2013 
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identificați 19 actori și părți interesate principale pentru CCS din sectorul privat, ONG-uri și institute de 

cercetare și tehnice, majoritatea fiind implicate într-o oarecare măsură în proiectul demonstrativ Getica. 

Foaia de parcurs examinează implementarea CCS pe două traiectorii energetice posibile: Politica energetică 

a României (Traiectoria ROEP) și Substituirea intensă a cărbunelui (Traiectoria HCS), prin utilizarea unor 

combustibili și tehnologii diferite. Scenariile au fost concepute ca un instrument pentru a furniza informații 

cu privire la implementarea eficientă a CCS și pentru a descrie cât mai exact posibil costul și beneficiile CCS 

în sectorul de producere a energiei din România. Această foaie de parcurs este o resursă valoroasă pentru a 

dezvolta un plan național de implementare a CCS.  

Experții care au efectuat evaluarea consideră că, dacă se concentrează asupra experienței avansate în petrol 

și gaze dobândite în mai mult de un secol de activitate de profil, România s-ar putea poziționa ca un furnizor 

esențial de stocare a CO2 pentru alte națiuni. Sondele și conductele de gaz redundante existente pot fi 

redirijate pentru a transporta și injecta CO2, astfel încât investițiile necesare pot fi reduse, crescând totodată 

avantajul competitiv al țării. 

 

Romania – Case Study on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of CO2 (2011) 

Studiul de caz din 2011 realizat de prof. Monika Jozon de la University College London stabilește că Ordonanța 

de urgență a guvernului (OUG) 64/2011, transpunerea în România a Directivei CCS a UE41, a fost doar un 

punct de plecare în procesul de implementare a Directivei 2009/31/CE. (Directiva CCS a UE). Fără proceduri 

de autorizare, monitorizare și control și fără atribuții și responsabilități specifice specificate pentru 

autoritățile centrale sau organismele administrative, OUG 64/2011 este mai degrabă o traducere formală și 

nu o lege de adoptare. OUG a fost emisă ca lege-cadru privind captarea și stocarea geologică a CO2, în primul 

rând pentru a facilita condițiile necesare pentru implementarea proiectului Getica. Studiul de caz explorează 

obiectivele de politici pentru CCS și proiectul demonstrativ Getica și evidențiază că din OUG 64/2011 lipsesc 

detaliile cu privire la regulile procedurale și se referă la o serie amplă de alte legi.  

OUG 64/2011 a investit Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) drept autoritatea competentă 

pentru stocarea geologică a CO2 și principalul emitent al autorizațiilor de stocare geologică, Gărzii Naționale 

de Mediu (GNM) revenindu-i responsabilitățile de monitorizare și inspecție. Deși prevederile OUG 64/2011 

au desemnat ANRM drept principala autoritate de implementare și ar fi trebuit să urmeze un set extins de 

atribuții, prerogativele sale actuale rămân limitate la eliberarea autorizațiilor de stocare. 

Studiul de caz a evidențiat drept probleme legate de OUG 64/2011 cerințele de răspundere pe termen lung, 

transferul de responsabilitate, utilizările contradictorii ale siturilor de stocare, lipsa diferențierii între stocarea 

onshore și offshore și lipsa reglementării stimulentelor financiare pentru CCS. A mai subliniat lipsa participării 

publicului la luarea deciziilor privind CCS. Nu există un organism public dedicat în România responsabil de 

 
41 Directiva UE 2009/31/CE privind stocarea geologică a dioxidului de carbon 
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gestionarea implicării publice în proiectele CCS, iar ocaziile de participare a comunităților locale și a 

organizațiilor neguvernamentale sunt limitate. 

Studiul de caz românesc dedicat implementării Directivei 2009/31/CE face parte din activitatea programului 

legislativ privind captarea carbonului, inițiat în 2010 pentru a analiza transpunerea Directivei CCS în șase țări 

europene (Marea Britanie, Germania, Norvegia, Spania, Polonia și România).  

 

 

4. LEGISLAȚIE ȘI REGLEMENTĂRI RELEVANTE PENTRU IMPLEMENTAREA CCS 

4.1. LEGILE ȘI REGLEMENTĂRILE ESENȚIALE PRIVIND STOCAREA GEOLOGICĂ A CO2 

2011: OUG 64/2011 privind stocarea geologică a CO2 

Pregătirea României pentru transpunerea Directivei 2009/31/CE privind stocarea geologică a CO2 (denumită în 

continuare Directiva CCS) în legislația națională a demarat la începutul anului 2010. Ministerul Mediului și Pădurilor era 

responsabil și a înființat un grup de lucru care a implicat mai multe autorități – patru ministere, ANRE, ANRM, Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), Garda Națională de Mediu și Institutul de Studii și Proiectări Energetice 

(ISPE). 

Transpunerea Directivei CCS în legislația românească s-a produs prin intermediul OUG 64/2011 privind stocarea 

geologică a CO2. După cum a indicat Monika Jozon (2011),42 OUG 64/2011 a vizat să faciliteze implementarea Proiectului 

demonstrativ Getica CCS, întrucât era imperativă pentru finanțarea proiectului transpunerea completă și eficientă. Dar 

acest lucru nu a fost însoțit de adoptarea cadrului de reglementare necesar pentru funcționarea efectivă a instalațiilor 

demonstrative. În practică, OUG 64/2011 oferă doar o structură instituțională minimală și îi lipsesc proceduri precum 

cele referitoare la autorizare, monitorizare și control. În mod semnificativ, nu există nicio mențiune despre recuperarea 

intensificată a hidrocarburilor (EHR). În nota de fundamentare a OUG se preciza că „în termen de 12 luni de la intrarea 

în vigoare a OUG, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri va emite o Hotărâre de Guvern privind 

stabilirea și sprijinirea schemelor dedicate tehnologiilor de captare, transport și stocare a CO2.” Însă nu au fost introduse 

vreodată astfel de scheme de sprijin.  

2013: Legea 114/2013 pentru aprobarea OUG 64/2011 privind stocarea geologică a CO2 

OUG 64/2011 a fost în cele din urmă aprobată doi ani mai târziu prin Legea 114/2013 printr-o procedură parlamentară 

rapidă, cu foarte puține dezbateri. Au fost aduse câteva clarificări suplimentare cu privire la utilizarea conflictuală a 

formațiunii geologice pentru operațiunile cu petrol și gaze și, respectiv, pentru stocare și reglementarea acesteia pe 

durata autorizației de explorare. 

 
42 Jozon, Monika (2011), Case studies on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide 
Romania, University College London 
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2015: Procedura de acordare a autorizației de explorare pentru stocarea geologică a CO2 (ANRM) 

ANRM, autoritatea competentă pentru operațiunile CCS, a înființat un serviciu dedicat stocării geologice a CO2 în 2013, 

care coordonează elaborarea procedurilor de acordare a autorizațiilor de explorare și stocare. Conform procedurii 5 din 

30 aprilie 2015, operatorii pot solicita ANRM o analiză a oportunității stocării subterane a CO2 pentru un perimetru 

selectat. În cazul în care analiza este favorabilă, ANRM lansează o selecție de oferte pentru acel perimetru. Alternativ, 

agenția poate emite o listă de perimetre oportune și poate solicita oferte de explorare. Selecția ofertelor se bazează pe 

un set de criterii stabilite de ANRM, ofertantul câștigător negociază în continuare lucrări suplimentare de explorare și 

un plan de restaurare a mediului. Odată ce documentele finale sunt convenite, ANRM eliberează autorizația de 

explorare și o prezintă timp de 30 de zile pentru consultări publice. Autorizația finală de explorare este emisă de ANRM 

pentru durata lucrărilor propuse în ofertă, cu o posibilă prelungire de 2 ani pentru lucrări suplimentare, dacă sunt 

necesare pentru evaluarea capacității complexului de stocare.43 

2017: Procedura de acordare a autorizației de stocare geologică a CO2 (ANRM) 

Procedura de acordare a autorizației de stocare a CO2 a fost stabilită prin Hotărârea 16/2017 a președintelui ANRM. 

Potrivit acesteia, deținătorul unei autorizații de explorare poate obține direct autorizație de stocare dacă depune 

cererea în timpul valabilității autorizației de explorare și cu condiția să-și îndeplinească toate obligațiile de explorare 

(cel puțin documentația tehnică privind situl de stocare propus și delimitarea sa spațială). Proprietarul unui acord 

petrolier poate obține, de asemenea, în mod direct o autorizație de stocare a CO2 dacă depune cererea înainte de 

încheierea acordului, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor specificate în acesta. Pe de altă parte, ANRM poate 

acorda autorizații de stocare în mod competitiv, prin intermediul unui proces de licitare (acest proces este detaliat în 

Procedura ANRM 16/2017, dar până în prezent nu a avut loc sau nu a fost anunțată nici o licitație).  

ANRM este obligată să notifice Comisia Europeană în termen de 30 de zile de la finalizarea licitației prin trimiterea cererii 

de autorizație de stocare, însoțită de toate documentele aferente. În cel mult patru luni, Comisia emite un aviz fără 

caracter obligatoriu. ANRM îl ia în considerare, modifică proiectul autorizației de stocare dacă este necesar și inițiază 

consultarea publică (30 de zile). În 15 zile de la încheierea consultării publice, ANRM poate include propuneri publice în 

proiectul autorizației de stocare.44 

2018: Orientare privind pregătirea documentației de către operatori/proprietari: Notificare privind 

abandonarea sondelor offshore și dezafectarea instalațiilor (ACROPO).45 

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO) a fost 

înființată în 2016 cu sarcina de a reglementa și monitoriza siguranța operațiunilor petroliere offshore, precum și de a 

consilia ANRM cu privire la acordarea viitoarelor licențe petroliere în zona offshore a Mării Negre. Ghidul privind 

abandonarea sondelor offshore a fost elaborat de ACROPO în decembrie 2018. Aplicarea acestuia este obligatorie 

pentru operatorii, proprietarii și subcontractorii cu activități în Marea Neagră care trebuie să documenteze orice 

modificări semnificative aduse unei instalații offshore, precum și abandonarea unei instalații fixe. Astfel de operațiuni 

 
43 REX-CO2, Report on the assessment of policy, legal and environmental framework in participating countries, August 2020, p. 27 – project funded 
through the ACT program (Accelerating CCS Technologies) within Horizon 2020. 
44 Idem, p. 30 
45 ACROPO, pdf 

http://acropo.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/12/1.Ghid-intocmire-documentatie-Notificarea-privind-abandonarea-sondelor-si-dezafectarea-instalatiilor_rev04.12.2018.pdf
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oferă o oportunitate de reutilizare a sondelor epuizate de hidrocarburi offshore în diferite moduri, inclusiv prin 

injectarea și stocarea CO2.  

Trebuie subliniat faptul că se remarcă în mod aparte absența CCS și CCU din strategia energetică națională a României 

și din Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice 2021-2030. Au fost propuse două proiecte de 

captare și utilizare a carbonului ca parte a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, care implică 

injectarea de hidrogen în turbinele cu gaz, captarea CO2 eliberat prin combustie și transportarea acestuia în serele din 

zonă pentru utilizare. Justificarea din spatele acestor proiecte, propuse ca activități demonstrative pentru hidrogen, nu 

este clară și au fost într-adevăr criticate pentru lipsa de transparență în înființarea consorțiului de implementare.  

 

4.2. INSTITUȚII RELEVANTE 

În România, autoritățile publice centrale au competență juridică exclusivă pentru trasarea și implementarea politicilor 

privind stocarea geologică a CO2. 

• ANRM se află în subordinea directă a Guvernului României. Având în vedere similitudinile și 

experiența remarcabilă în standardizarea activităților de extracție a petrolului și gazelor, ANRM 

este principala autoritate de implementare pentru captarea și stocarea geologică a CO2, fiind 

responsabilă cu eliberarea licențelor pentru explorarea potențialelor situri și a autorizațiilor de 

stocare, dezvoltarea procedurilor specifice, înregistrarea autorizațiilor de stocare acordate, 

aprobarea transferului de responsabilitate și verificarea conformității cu cerințele legale în 

timpul perioadelor de funcționare, închidere și post-închidere. De regulă, ANRM coordonează și 

evaluarea siturilor de stocare și a capacității de stocare disponibile. Conform documentului de 

fundamentare pentru OUG 64/2011, atribuțiile și competențele ANRM vor fi extinse. Însă până 

în momentul de față serviciul geologic pentru CO2 este încă subdezvoltat, cu cel mult două 

persoane care operează biroul. 

• ANRE, conform legislației în vigoare, este mandatată să elibereze licențe de transport pentru 

CO2, asigurând în același timp un acces transparent și nediscriminatoriu la rețelele de transport 

al CO2. Până în prezent, nu a făcut obiectul consultării sau aprobării publice nicio dispoziție 

permanentă. 

• Autoritățile locale (primării, consilii județene) joacă un rol esențial, favorabil eliberării 

autorizațiilor de construire pentru conducte de transport sau pentru orice planuri de dezvoltare 

de șantiere sub jurisdicția lor.  

• Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are mai degrabă un rol de supraveghere, fără atribuții 

semnificative. 

• Garda Națională de Mediu (GNM) răspunde de monitorizarea complexelor de stocare și a mai 

multor activități legate de inspecțiile de rutină și inopinate la complexele de depozitare. 

• Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) aprobă planurile de monitorizare 

concepute de operatori.  
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• Ministerul Energiei elaborează și implementează Strategia Energetică Națională sau orice alt 

document strategic sau programatic legat de sectorul energetic.  

• Rolul Ministerului Economiei este redus pentru proiectele CCS/CCU. În 2010, Ministerul 

Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri era principala autoritate responsabilă de proiectul 

pilot GETICA CCS și ar fi trebuit să redacteze și să aprobe schemele de sprijin pentru tehnologiile 

CCS. 

4.3. OBSTACOLE DIN PERSPECTIVA REGLEMENTĂRILOR 

Lipsa capacității instituționale și rolul neclar al instituțiilor responsabile 

În urma transpunerii Directivei CCS și a actelor legislative ulterioare, nu s-a înființat nicio nouă instituție centrală pentru 

implementarea stocării geologice a CO2 în România. Legislația în vigoare și structura existentă de guvernanță par foarte 

fragmentate.46 Pentru fiecare fază a procesului, trebuie depășite mai multe obstacole. Datorită noutății tehnologiei de 

captare și lipsei de experiență instituțională, sunt de așteptat diverse provocări privind evaluarea impactului de mediu, 

care este esențială pentru eliberarea autorizațiilor de construire.47 

Pentru transport, ar trebui modificată Legea 255/2010 privind exproprierea în scopuri de utilitate publică pentru a 

include proiectele CCS ca proiecte de utilitate publică, ceea ce ar reduce povara birocratică a condițiilor și procedurilor 

pentru obținerea aprobărilor necesare. Prevederile acestei legi nu se aplică procedurilor de autorizare de mediu.48 Până 

în prezent, nu a fost emisă nicio autorizație de explorare pentru stocarea CO2, deși a fost elaborată legislația secundară 

privind acordarea autorizațiilor de explorare și autorizațiilor de stocare. 

În caz de scurgeri și de nerespectare a standardelor existente, ANRM este instituția abilitată care poate impune măsuri 

în detrimentul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Garda Națională de Mediu (GNM) este responsabilă de 

investigațiile de rutină, iar ANRM va lua toate măsurile necesare. Împărțirea responsabilităților între Garda Națională 

de Mediu și ANRM este un aranjament instituțional neobișnuit și poate afecta eficacitatea intervenției în cazul unui 

prejudiciu provocat mediului sau sănătății umane.49 

Autoritățile regionale și locale nu au nici un rol în redactarea legislației. Însă lipsa unor alocări bugetare suplimentare 

pentru ca autoritățile competente să își îndeplinească sarcinile prevăzute de OUG 64/2011 s-ar putea dovedi 

problematică.  

Absența cadrului de reglementare pentru reutilizarea sondelor (pentru o recuperare avansată a petrolului, CO2-EOR) 

 
46 Jozon, Monika (2011), Case studies on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide Romania, 
University College London 
47 Feasibility Study Overview Report to the Global CCS Institute, Getica CCS Demo Project, RO, 2011 
48 CCS regulatory test toolkit for Romania, Global CCS Institute, 2011 
49 Jozon, Monika (2011), Case studies on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide Romania, 
University College London 
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România nu are încă reglementări și standarde specifice pentru sondele de CO2 sau pentru reutilizarea sondelor. Actele 

de reglementare din România stabilesc doar condițiile pentru abandonarea temporară și permanentă a sondelor, 

suspendarea abandonului și transferul activelor între deținătorii de licențe de hidrocarburi. 

Proiectele tehnice de conservare sau abandonare (inclusiv proiectele tehnice pentru suspendarea 

abandonului/conservării sondelor) întocmite de către titular, plus avizele/acordurile emise de ANRM nu vor conține 

date despre resursele geologice și rezervele de țiței din zăcământul comercial.50 

Transferul de drepturi este permis până în prezent doar pentru operațiunile cu hidrocarburi. Titularul oricărui acord 

petrolier poate transfera drepturile și obligațiile dobândite către alt operator cu aprobarea explicită a autorității 

competente (ANRM).  

Construcția conductelor, la răscrucea dintre numeroasele autorizații și acțiunile concertate ale autorităților locale  

Principalele probleme din acest domeniu vor apărea probabil pentru cerințele de planificare, precum și pentru obținerea 

autorizației de construire pentru conductă. Presupunând că respectiva conductă va traversa mai multe județe, trebuie 

emise mai multe autorizații de construire pentru secțiunile respective. Prin urmare, coordonarea dintre autoritățile 

publice locale va fi esențială.  

România încă este în plin proces de efectuare a studiilor cadastrale la nivel național. Astfel, poate lua timp să se identifice 

toți proprietarii de terenuri și să se obțină aprobarea lor pentru construirea conductei.51 

Cadrul nediferențiat pentru proiectele onshore și offshore 

Nici OUG 64/2011, nici Legea 114/2013 nu conțin prevederi referitoare la proiectele offshore. Astfel de condiții nici 

măcar nu sunt menționate în cuprinsul legislației. În practică, însă, cel mai probabil vor trebui instituite reglementări 

distincte pentru proiectele offshore.  

Absența participării publice și a implicării părților interesate 

Oportunitățile de participare a publicului la luarea deciziilor privind CCS sunt precare și nesatisfăcătoare. Nu există un 

organism public dedicat în România responsabil de gestionarea implicării publice în proiectele CCS52, iar ocaziile de 

participare a comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale sunt destul de limitate.  

 

4.4. SOLUȚII ȘI STIMULENTE  

Setul de instrumente pentru cadrul de reglementare CCS din România, elaborat în 2011, subliniază că trebuie 

îmbunătățită capacitatea instituțională pentru procesul de autorizare, autoritățile și agențiile locale esențiale trebuind 

să fie implicate încă din primele etape ale procesului. Autoritățile de mediu trebuie să decidă asupra abordării separate 

 
50 REX-CO2, Report Phase I, Data base and national study development, 2019 
51 Permitting Report to the Global CCS Institute, Getica CCS Demo Project, RO, 2011 
52 Jozon, Monika (2011), Case studies on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide Romania, 
University College London 
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sau integrate a componentelor CCS. Pentru o abordare coerentă, recomandările includeau crearea unor mici grupuri de 

lucru interministeriale și elaborarea planurilor de acțiune care atribuie responsabilități la nivel ministerial. 

A fost concepută o matrice specială cu scopul de a aborda și depăși principalele provocări. Scopul matricei a fost de a 

genera o listă cuprinzătoare de aprobări și autorizații necesare pentru diferitele etape ale proiectului CCS (construcție, 

funcționare, dezafectare) și de a stabili care proceduri de acordare a autorizației ar putea funcționa simultan în vederea 

eficientizării termenului de autorizare. Acest proces poate include avizele de mediu, autorizația de construire pentru 

conducte de transport și autorizația de stocare care au fost considerate autorizații „cu potențial de blocare”. 

Identificarea suprapunerilor de autorizații sau atribuții ale autorităților relevante pentru a crește eficiența 

managementului între autoritățile publice și operatori a fost, la rândul ei, inclusă în matrice. În plus, este necesară 

îmbunătățirea accesului la date despre sondele existente, efectuarea evaluărilor hidro-geologice în ceea ce privește 

stocarea carbonului și creșterea capacității instituționale pentru elaborarea legislației secundare. În plus, ANRM și 

ANPM ar trebui să stabilească o metodologie pentru colaborarea lor privind planurile de monitorizare a GHG 

(recomandare care a fost redactată în mod explicit în setul de instrumente pentru Getica, dar care nu a reușit să se 

materializeze până în prezent). 

Conform OUG 64/2011, lucrările de dezvoltare a transportului și stocării de CO2 sunt de interes național, ceea ce poate 

contribui la reducerea termenelor de autorizare;53 cu toate acestea, trebuie acordată atenție procesării „pe repede 

înainte” a proiectelor de interes național și ocolirii fazelor de implicare publică. Înțelegerea cadrului juridic aferent 

tehnologiilor CCS cu lanț integral ar trebui îmbunătățită continuu prin seminare și conferințe privind transferul de 

cunoștințe la nivel internațional, UE și național, inclusiv privind cerințele de consultare publică și conștientizare socială. 

Obiectivele strategiei de diseminare a cunoștințelor și de comunicare în privința CCS sunt dezvoltarea unui cadru legal 

adecvat prin consolidarea capacității instituționale și sensibilizarea publicului cu privire la rolul CCS în atenuarea 

schimbărilor climatice. 

Perspectivele și oportunitățile de reutilizare a sondelor pot deveni vizibile după identificarea sondelor aflate în 

conservare și abandonate. De regulă, numai deținătorii de titluri pot începe lucrările pentru conservarea sau 

abandonarea sondelor, pe baza puterii proiectului tehnic al sondei. Proiectul tehnic de conservare și abandonare a 

sondei trebuie executat de un inginer certificat de ANRM. Astfel de proiecte oferă informațiile necesare (inclusiv 

tehnice, economice și de mediu) pentru identificarea și evaluarea potențialului de reutilizare a sondei.54 

 

4.5. BUNE PRACTICI 

Proiectele CCS norvegiene au fost stimulate printr-o taxă pe carbon introdusă în 1991 ca mecanism de reducere a 

emisiilor de CO2 din activitățile de exploatare de petrol și gaze de pe platforma continentală norvegiană (NCS). Pentru 

proiectele Sleipner și Snøhvit, CO2 este separat de gazul natural produs și reinjectat în subsolul aflat în exploatare în 

Marea Nordului. Direcția norvegiană a petrolului a realizat cartografierea inițială a întregii platforme continentale 

 
53 Permitting Report to the Global CCS Institute, Getica CCS Demo Project, RO, 2011 
54 Idem, p. 7 
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norvegiene pentru potențialele situri destinate CCS. În 2011, Gassnova55 a primit mandatul de a explora posibilitatea 

implementării CCS pe scară largă pe NCS. Astfel a fost dezvoltat proiectul Northern Lights, cu parteneri precum Equinor, 

Shell și Total. După cum s-a raportat în cadrul modelului norvegian de reutilizare a sondelor existente, dacă injectarea 

CO2 face parte din exploatarea petrolului, titularul unei licențe de petrol poate reutiliza sondele pentru injectarea CO2. 

Schimbarea dreptului de proprietate asupra infrastructurii existente este permisă, dar proprietarul inițial păstrează 

răspunderea secundară privind dezafectarea infrastructurii la transferul dreptului de proprietate. 

Guvernul olandez a inclus stocarea CO2 în strategiile naționale de decarbonizare. Anterior, Legea minieră olandeză 

impunea dezafectarea tuturor infrastructurilor după utilizare. Această cerință a fost ridicată ca un potențial obstacol în 

calea implementării CCS. Implicarea guvernului în procesul și inițiativele de dezafectare este esențială. Înființată în 2017, 

NextStep este o inițiativă comună între EBN (participarea statului olandez la operațiunile interne de explorare și 

producție) și industria olandeză de petrol și gaze, care vizează stimularea și organizarea reutilizării infrastructurii de 

petrol și gaze din Țările de Jos.56 

Departamentul pentru afaceri, energie și strategie industrială din Marea Britanie (BEIS) este responsabil pentru 

elaborarea integrată a politicilor legate de CCS. BEIS a desfășurat un proces de consultare pentru a sprijini elaborarea 

de noi politici referitoare la reutilizarea infrastructurii existente de petrol și gaze pentru CCUS. Printre recomandările 

disponibile începând din august 2020 pentru o intensificare în timp util a CCS, Marea Britanie se angajează să asigure 

coordonarea de reglementare privind dezvoltarea CCS și a hidrogenului57 (adică să ofere un sprijin de reglementare 

proactiv proiectelor de CCS și hidrogen, asigurând orientările pentru a permite efectuarea în timp util a proiectelor pilot 

și intensificarea ulterioară a acestor noi tehnologii în anii 2020). 

  

 
55 Gassnova a fost înființat de autoritățile norvegiene în 2005 pentru a continua dezvoltarea tehnologiilor și cunoștințelor legate de captarea și 
stocarea carbonului (CCS) și, în plus, pentru a servi drept consultant al guvernului pe această temă. 
56 Idem, p. 10 
57 UKCS Energy Integration Final report, Annex 2. Carbon Capture and storage, August 2020  
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Capitolul 2. Perspectivele României 

privind CCS și CCU 
Acest capitol prezintă perspectivele privind CCU și CCS în România. Acestea sunt susținute de implicarea părților 

interesate derulată în cadrul Pachetului de lucru 3, concentrându-se pe starea actuală a CCU/CCS în România așa cum 

este percepută ea de către părțile interesate, precum și pe recomandările pentru accelerarea implementării 

tehnologiilor CCU și CCS în România și în regiunea ECE. 

 

1. REZUMATUL IMPLICĂRII PĂRȚILOR INTERESATE 

Principalele părți interesate relevante pentru CCU și CCS au fost implicate prin interviuri, răspunsuri în scris și un seminar 

online organizat pe 7 mai 2021. Rezultatele detaliate ale acestor interviuri și ale seminarului sunt disponibile în Anexele 

A și, respectiv, B. În total, 19 părți interesate au fost abordate prin interviuri (18) sau răspunsuri în scris la întrebări 

prestabilite (1), iar 22 au participat la seminarul online. 13 din cei 22 de participanți la seminar fuseseră deja intervievați 

sau au fost intervievați ulterior. Întrucât această secțiune își propune să evalueze în profunzime opiniile părților 

interesate, doar acele părți interesate care au participat la interviuri sunt cuprinse și enumerate în Anexa A. Majoritatea 

părților interesate (11 din 19) erau companii private, inclusiv o asociație sectorială. Au mai fost abordate și 3 instituții 

publice, 4 universități și 1 ONG. Cu excepția asociației sectoriale, care reprezenta producătorii români de ciment și var, 

toate părțile interesate s-au auto-reprezentat (adică și-au reprezentat fie opiniile personale, fie poziția companiei lor). 

Părțile interesate au fost selectate în vederea abordării pe baza implicării lor în proiectele și studiile CCS/CCU și a rolului 

lor potențial în promovarea activităților din acest domeniu. Prin urmare, abordarea sectorului privat s-a concentrat pe 

emitenții mari, inclusiv din generarea de energie (1, Elcen), producția de ciment (3, inclusiv CIROM, Asociația română a 

producătorilor de ciment și var și Holcim România), producția de produse chimice (2, Chimcomplex, cel mai mare 

producător de produse chimice din țară și Azomureș, principalul producător de îngrășăminte), metalurgie (1) și 

producția de gaze (1). Alte părți interesate din sectorul privat au fost institutele de cercetare (1, Institutul de Studii și 

Proiectări Energetice, care a jucat un rol central în aspectele tehnologice și de comunicare ale proiectului Getica) și un 

expert CCS care lucrează în industria generării de energie electrică, dar care se reprezintă în nume propriu (Dr. 

Carmencita Constantin).  

Instituțiile publice abordate au fost Ministerul Energiei și Ministerul Mediului, ca principali actori instituționali, esențiali 

în integrarea CCU/CCS în strategiile naționale privind energia și clima, și ANRM ca autoritate competentă pentru 

eliberarea autorizațiilor de stocare a CO2. Părțile interesate din sfera academică au fost selectate pe baza contribuției 

lor la cercetarea CCU/CCS: GeoEcoMar, principalul motor al cercetării în privința stocării CO2, Universitatea Babeș-

Bolyai, lider în cercetarea captării CO2, un universitar de la Universitatea Politehnică din Timișoara, coordonator al unei 

instalații pilot de captare a carbonului și două cadre universitare cu experiență în ingineria petrolieră și, respectiv, 

aspectele sociale legate de CCS. ONG-ul abordat a fost Bankwatch România, cu o poziționare fermă anti-combustibili 

fosili. 
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Absențe notabile 

O absență notabilă în implicarea părților interesate a fost Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare emitent de 

CO2 din România și amplasamentul planificat al singurei propuneri demonstrative CCS din țară până în prezent, proiectul 

Getica din 2012. Compania a refuzat invitațiile de a participa la interviuri, iar absența sa de la seminar a fost remarcată 

de participanți. Nu este clar motivul absenței companiei. Între timp, un plan de restructurare pentru compania națională 

de lignit este încă în dezbatere cu Comisia Europeană și este probabil să implice o tranziție către gazele naturale și 

sursele regenerabile de energie. 

Mai multe alte părți interesate cheie au refuzat invitațiile de a participa la proiect, și anume mari operatori din sectorul 

producției siderurgice primare (inclusiv sindicatul producătorilor de oțel) și una dintre cele mai mari companii petroliere 

din România. Motivul refuzului lor de a participa nu este clar; se știe că producătorii de oțel se concentrează pe alte 

metode de reducere a emisiilor,58 însă nu se știe dacă acesta a fost motivul neparticipării lor. O altă parte interesată 

care nu a fost implicată în această etapă a proiectului a fost Ministerul Economiei care, în ciuda rolului său esențial în 

proiectul demonstrativ CCS Getica din România, nu deține în prezent prerogativeidentificabile în domeniul CCS. 

 

Preocupări privind reprezentarea părților interesate 

Unele părți interesate (toate cele 3 instituții, 3 companii din sectorul privat și 2 părți interesate din sfera academică) nu 

au dorit să fie asociate cu organizațiile lor și au abordat întrebările interviului dintr-o perspectivă personală. Acest lucru 

se datorează probabil imaturității generale a dezbaterii legate de CCU/CCS din România și lipsei generale a planurilor și 

strategiilor concrete, ducând la o reticență generală în a face declarații în numele unei organizații cu privire la pozițiile 

sau planurile de implementare a CCU/CCS. De asemenea, trebuie remarcat faptul că 5 părți interesate au dorit, totodată, 

să rămână anonime, inclusiv prin eliminarea oricărei indicații a contribuției lor. Cu toate acestea, câteva părți interesate 

au manifestat entuziasm pentru a fi numite, una dintre ele sugerând că, având în vedere istoria și experiența lor în 

domeniul CCU/CCS, acest lucru poate contribui la accelerarea dezbaterii pe această temă în România. 

 

 

2. POZIȚIILE PĂRȚILOR INTERESATE CU PRIVIRE LA CCS ȘI CCU 

2.1. POZIȚIA CU PRIVIRE LA CCS ȘI CCU 

Majoritatea părților interesate (12) au fost clasificate ca lideri, având în vedere subiectivismul inerent al procesului de 

selecție privind abordarea părților interesate. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că dintre aceste părți interesate, 

3 au răspuns cu o perspectivă personală și nu consideră neapărat entitatea pe care o reprezintă lor ca fiind lider. Un 

astfel de caz este dna Carmencita Constantin, care a pledat îndelung pentru CCS și care a fost coordonator al 

 
58 Vision - LIBERTY Steel Romania (libertysteelgroup.com) 

https://libertysteelgroup.com/ro/company/vision/?lang=en
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departamentului de Energie și Mediu la Institutul pentru Studii și Proiectări Energetice (ISPE), un institut de cercetare 

cu implicare semnificativă în propunerea proiectului demonstrativ Getica. Dr. Constantin lucrează în prezent pentru 

General Electric, care nu poate fi catalogat ca lider în domeniul CCS.59 În mod similar, universitari precum Prof. Ioana 

Ionel conduc cercetări în domeniul captării carbonului, dar nu se poate spune că universitățile lor promovează în mod 

activ CCU/CCS (intră în categoria „în expectativă”), iar reprezentanții Ministerului Energiei promovează, de asemenea, 

CCU/CCS, în timp ce ministerul în sine nu are o poziție definită asupra CCU/CCS. 

Șapte părți interesate au fost clasificate ca „în expectativă”, în special reprezentanții Ministerului Mediului și ai ANRM, 

precum și un important producător de gaze naturale (în ciuda faptului că una dintre părțile interesate a afirmat faptul 

că cererea pentru CCS a trecut de la sectorul energetic la producătorii de petrol și gaze). Acest lucru întărește imaginea 

unei anumite rețineri față de exprimarea punctelor de vedere hotărâte asupra CCS la nivel organizațional, unele părți 

interesate importante adoptând o abordare de tip „să așteptăm și să vedem ce se întâmplă” în absența unui angajament 

oficial față de CCS. 

În cele din urmă, două dintre părțile interesate au fost clasificate drept „ezitante”, dar, în mod interesant, nu cu referire 

la CCU sau CCS în general. Bankwatch, un ONG de mediu care se opune în mod ferm consumului de combustibili fosili, 

este clasificat ca fiind „ezitant” cu privire la CCS în industria energetică (având în vedere riscurile ridicate și sprijinul 

pentru utilizarea energiei în condiții normale), dar este ambivalent cu privire la utilizarea CCS în industria grea. 

Chimcomplex, cel mai mare producător de produse chimice din România, este un lider pentru CCU, cu o lungă istorie a 

utilizării CO2 în producția de mase plastice, dar este clasificat ca fiind „ezitant” referitor la CCS, din cauza caracterului 

nedemonstrat al tehnologiilor de stocare. Ultimul punct ridică, de asemenea, problema unei posibile disonanțe în rândul 

unor părți interesate cu privire la înțelegerea corectă a întregului lanț tehnologic CCU/CCS, pentru care volumul 

copleșitor de CO2 captat va avea nevoie de o soluție de stocare definitivă.  

Majoritatea părților interesate (12) s-au exprimat în favoarea CCU/CCS în principal datorităbeneficiilor de reducere a 

emisiilor, în timp ce altele au menționat reducerea emisiilor ca beneficiu secundar, concentrându-se pe beneficiile 

economice (reducerea cheltuielilor pentru certificatele de emisii, potențial pentru utilizarea în continuare a rezervelor 

de combustibili fosili). De asemenea, a fost notată tendința părților interesate de a prefera CCU față de CCS, preferință 

evidențiată în trei interviuri, dar susținută de majoritatea participanților la workshop. Motivul principal menționat 

pentru această tendință în cadrul workshopului a fost ideea că depozitarea subterană a CO2 este echivalentă cu lăsarea 

problemei în sarcina viitoarelor generații, precum și faptul că România nu poate deveni un centru de stocare a CO2, 

deoarece acest lucru va duce la acumularea de „pungi de CO2” în subteran. Alte motive citate în interviurile individuale 

relevă faptul că tehnologiile de stocare nu sunt suficient demonstrate (Chimcomplex), dependența CCS de acțiunile 

guvernamentale și riscul mai scăzut de scurgeri al CCU, acesta având o perioadă de stocare mai scurtă. Legată de această 

rezervă este și reticența exprimată de unele părți interesate cu privire la perspectiva că România ar putea deveni un 

hub regional pentru stocarea subterană a CO2.  

 

 

 
59 În ciuda faptului că grupul global GE are o poziție pozitivă în ceea ce privește CCS (inclusiv unitățile de alimentare cu gaz cu capacități CCUS), GE 
România nu prezintă nicio activitate semnificativă în acest sector. 
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2.2. ACTIVITATEA ȘI INFLUENȚA PĂRȚILOR INTERESATE ÎN DOMENIUL CCU/CCS 

Majoritatea părților interesate au avut cel puțin o activitate sau un grad de interes manifestat pentru CCU/CCS. Șapte 

dintre ele au fost clasificate ca având o influență ridicată asupra activității CCU/CCS, iar șase au fost clasificate ca având 

o influență mare asupra subiectului, având în vedere experiența și cunoștințele lor anterioare. 

În ceea ce privește influența asupra activității CCU/CCS, au fost identificate mai multe părți interesate cheie. 

GeoEcoMar, cu un rol principal în proiectul Getica, participare activă în rețele și proiecte internaționale CCS și intenția 

de a licita pentru finanțare pentru cercetarea continuă în domeniul stocării și transportului CO2, s-a prefigurat ca lider 

în cadrul studiilor și proiectelor CCS din România. Din sectorul privat, industria cimentului s-a dovedit a avea o influență 

ridicată asupra activității CCS, având în vedere dimensiunea emisiilor inevitabile și rolul important în industria grea din 

România, precum și angajamentul CIROM (asociația română a producătorilor de ciment și var) ca membrii săi să devină 

neutri din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050 și experiența Holcim în proiecte pilot CC din alte țări, pe 

care le evaluează pentru a fi aplicate în România. În mod similar, producătorii de gaze și energie electrică, precum și 

producătorii de produse chimice, au o potențială influență ridicată asupra activității CCS, în funcție de interesul lor față 

de aceste tehnologii.  

Industria siderurgică ar putea avea, de asemenea, o influență ridicată asupra activității CCS. Cu toate acestea, așa cum 

s-a arătat mai sus, nu a fost implicată în mod semnificativ în această etapă a proiectului, părând, în general, să se 

concentreze pe alte metode de reducere a emisiilor pentru obiective ambițioase de neutralitate climatică (de exemplu, 

strategia GREENSTEEL a Liberty Steel pentru reciclarea oțelului și angajamentul acestei entități de a atinge neutralitatea 

din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2030).60 

În ceea ce privește cercetarea, ISPE s-a remarcat ca având o influență ridicată asupra activității CCS, având în vedere 

rolul lor în tehnologie și acceptare socială în ceea ce privește proiectele CCS. Din partea instituțiilor, Ministerul Energiei 

și ANRM au o influență ridicată asupra activității CCS. În ciuda poziției sale „în expectativă”, ANRM a susținut contribuția 

României la proiectul Rex-CO2 și în prezent analizează o propunere de proiect CCS al HeidelbergCement, unul dintre cei 

mai mari producători de ciment din România. De asemenea, Bankwatch, singurul ONG implicat în această etapă a 

proiectului, are o influență potențial ridicată asupra activității CCS, având în vedere istoria activismului, în special în 

contextul protestelor anti-fracturare hidraulică ce au avut loc în România în 2010. 

Interesant de notat, doar patru părți interesate au fost clasificate ca având atât o influență ridicată asupra subiectului 

(experiență și cunoștințe), cât și o influență ridicată asupra activității CCS/CCU (importanță strategică sau capacități de 

investiții). Acest lucru indică faptul că părțile interesate care ar putea conduce activitatea CCS s-ar putea să nu aibă încă 

un nivel de cunoștințe suficient de bogat în legătură cu subiectul pentru a exercita influență în acest sens. 

 

 

 
60 Liberty Steel Group, unul dintre cei mai mari emitenți de CO2, explorează potențialul de utilizare a hidrogenului drept combustibil pentru industria 
siderurgică, ceea ce ar putea implica captarea carbonului dacă se folosește hidrogen „albastru”. 

https://libertysteelgroup.com/ro/companie/viziune/
https://libertysteelgroup.com/ro/companie/viziune/
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3. PERCEPȚIA APROFUNDATĂ A PĂRȚILOR INTERESATE CU PRIVIRE LA CONTEXTUL CCU ȘI 

CCS 

Având în vedere lipsa de maturitatea a dezbaterii privind CCU/CCS în România, foarte puține părți interesate au avut 

poziții explicite pe această temă. Cu toate acestea, interviurile și atelierul au evidențiat mai multe mesaje cheie 

transmise de grupurile de părți interesate. 

3.1. PERSPECTIVELE GENERALE ALE CCU/CCS ÎN ROMÂNIA 

Majoritatea părților interesate au fost de acord că România are avantaje considerabile în ceea ce privește stocarea 

geologică a CO2 în acviferele saline onshore.61 Alți reprezentanți au menționat perspective bune pentru CCS, având în 

vedere sectoarele industriale relevante ale României, inclusiv viitoarele activități de explorare a petrolului și gazelor din 

Marea Neagră, proximitatea emitenților față de rezervoarele de petrol și gaze, parte a moștenirii comuniste, și 

dependența continuă de energia bazată pe combustibili fosili. Părerile au fost împărțite cu privire la avantajul pe care îl 

prezintă îndelungata istorie a petrolului și a gazelor din România, unii reprezentanți (inclusiv GeoEcoMar) exprimându-

și îngrijorarea cu privire la caracterul de „sită” al numeroaselor sonde de extracție, iar alții au subliniat avantajele know-

how-ului tehnologic și geologic asociat cu industria extractivă. 

În timp ce percepția pozitivă a majorității părților interesate cu privire la potențialul de stocare al României a dus la o 

viziune generală optimistă asupra perspectivelor CCS, unii reprezentanți au exprimat îndoieli, având în vedere 

dependența de sprijinul guvernului și discursul politic necoordonat cu privire la acest subiect. Unele dintre părțile 

interesate s-au arătat optimiste în ceea ce privește calendarul pentru implementarea potențială a proiectelor CCU/CCS, 

în special producătorii de produse chimice, având în vedere activitățile lor deja existente de utilizare a CO2. Alții au fost 

mai pesimiști, preconizând că instalațiile CCS vor fi implementate abia peste câteva decenii. 

În ceea ce privește pozițiile explicite privind CCU/CCS, mai multe părți interesate sunt implicate activ în explorarea 

subiectului și a potențialelor acțiuni: Chimcomplex și Azomureș, cei doi actori ai industriei chimice implicați în această 

etapă a proiectului, deja captează și utilizează carbonul pentru produse chimice precum materialele plastice; părțile 

interesate din mediul universitar, în special GeoEcoMar și Universitatea Babeș-Bolyai, cercetează activ subiectul; la 

rândul său, Bankwatch și-a clarificat poziția cu privire la CCS pentru industria energetică.62 

 

3.2. ROLUL CCU/CCS ÎN INTEGRAREA SECTORIALĂ 

Toate părțile interesate care au discutat acest subiect, inclusiv reprezentanții din industria cimentului și a oțelului, s-au 

exprimat în termeni pozitivi cu privire la rolul CCU/CCS în stimularea integrării sectoriale, în special prin clustere 

industriale, care ar putea genera noi oportunități de afaceri orizontale, inclusiv în domeniul transportului de CO2 și 

valorificării hidrogenului. Într-adevăr, propunerea pentru proiectul Getica a venit din partea unui consorțiu, ceea ce 

 
61 Un expert a subliniat că, din păcate, acviferele saline sunt mai puțin înțelese decât rezervoarele epuizate de petrol și gaze, care au o capacitate 
totală mult mai mică. 
62 Just Transition Fund needs stronger safeguards on inclusion and decarbonisation – Bankwatch 

https://bankwatch.org/blog/just-transition-fund-needs-stronger-safeguards-on-inclusion-and-decarbonisation
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subliniază angajamentul explicit față de integrarea sectorială din partea unor parteneri precum GeoEcoMar și ISPE. Alți 

foști parteneri din consorțiu nu au discutat subiectul CCU/CCS ca parte a acestui proiect.  

Un reprezentant al mediului universitar a afirmat că, deși clusterele industriale ar beneficia ca urmare a dezvoltării CCS, 

economia României nu este pregătită să le înființeze. În ceea ce privește entitatea care ar trebui să preia conducerea 

acestor clustere, GeoEcoMar a declarat că guvernul ar avea obligația de a le coordona, în timp ce un alt expert a subliniat 

că investiția trebuie să fie făcută de companiile de petrol și gaze, care ar trebui să formeze aceste hub-uri alături de 

emitenți. Doi reprezentanți, unul din sectorul producției de gaze și celălalt de la ANRM, au sugerat că România ar putea 

deveni un centru de stocare a CO2 pentru emisiile provenind din țările vecine, dar această idee a întâmpinat o rezistență 

considerabilă în cadrul workshopului dedicat părților interesate.  

 

3.3. CONȘTIENTIZARE CU PRIVIRE LA POLITICILE ȘI REGLEMENTĂRILE UE ÎN DOMENIUL CCU/CCS 

Majoritatea părților interesate aveau cunoștință de Directiva CCS a UE și transpunerea acesteia în legislația națională și 

au evidențiat rolul creșterii prețurilor carbonului în schema ETS a UE ca stimulent major pentru interesul viitor pentru 

CCS. ISPE a menționat, de asemenea, viitoare reglementări UE privind transportul CO2 care vizează și România. Cu toate 

acestea, mai multe părți interesate au perceput lipsa unei reglementări și a unor obiective clare la nivelul UE, 

concentrându-se în principal pe energia regenerabilă. 

 

3.4. OBSTACOLELE ȘI RISCURILE PERCEPUTE ÎN CALEA IMPLEMENTĂRII 

Majoritatea părților interesate au identificat o serie de obstacole în calea implementării CCS/CCU în România. Acestea 

pot fi împărțite în câteva categorii: instituționale, de reglementare, legate de costuri, financiare, tehnologice, de 

infrastructură, sociale, de nivel de cunoaștere, precum și alte obstacole. În general, lipsa implicării guvernului și costurile 

ridicate ale CCS au reprezentat motive de îngrijorare pentru majoritatea părților interesate, îndeosebi pentru  celedin 

sectorul academic și privat. Lipsa implicării statului s-a manifestat și în lipsa infrastructurii de transport și stocare; 

construcția și finanțarea acestora sunt considerate de părțile interesate ca fiind responsabilitatea statului – deși unii au 

evidențiat potențiale oportunități de afaceri pentru noile companii din domeniul transportului de CO2. 

Obstacole instituționale 

• Lipsa implicării guvernului. Acesta a fost obstacolul cel mai menționat de părțile interesate (7 

dintre acestea menționându-l în mod explicit) care au solicitat o mai bună coordonare la nivel 

guvernamental pentru a accelera implementarea CCU/CCS. Un universitar a subliniat că 

atitudinea „opririi consumului de combustibili fosili”, mai degrabă decât explorarea opțiunilor 

CCU/CCS, ar putea provoca pierderi de locuri de muncă și probleme sociale (totuși, acest 

comentariu leagă CCS de utilizarea combustibililor fosili, o perspectivă potențial mai restrânsă 

privind potențialul CCS decât dezbaterea la nivelul UE, care vorbește despre necesitatea CCS 

pentru emisiile de proces din industria grea). Lipsa coordonării guvernamentale a fost 

exemplificată de către una din părțile interesate prin reatribuirea responsabilității pentru 
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certificatele de emisii de la Ministerul Economiei către Ministerul Energiei, ce nu au fost susținut 

de un transfer de cunoștințe și personal calificat. 

• Lipsa implicării din partea sectorului. Deși majoritatea părților interesate au criticat lipsa 

implicării guvernamentale, unii au evidențiat și lipsa de inițiativă din partea industriei, ISPE 

observând că, de exemplu, companiile din industria cimentului întreprind deja o activitate 

semnificativă pe probleme de mediu în alte domenii și că inițiativa ar trebui să provină din 

industria petrolului și gazelor.  

• Schimbarea atitudinilor politice privind CCU/CCS. 

• Lisa de entuziasm privind CCU/CCS. 

Obstacole din perspectiva reglementărilor 

• Lipsa unui cadru de reglementare adecvat. A fost interesant de remarcat împărțirea numărului 

de părți interesate pe această temă: o parte au afirmat că toate reglementările necesare pentru 

implementarea CCS există în România, iar ANRM însăși a criticat lipsa actualizărilor legislative și 

absența injectării de CO2 din cadrele de reglementare cheie, precum legea petrolului. 

• Lipsa țintelor și obligațiilor legate de CCU/CCS, unul dintre reprezentanți indicând atât UE, cât și 

România ca fiind deficitare în acest sens. 

Obstacole legate de costuri 

• Costurile ridicate și perioadele lungi de timp pentru investiții. Acest obstacol a fost cel mai des 

menționat (7 părți interesate), iar un reprezentant din industria cimentului a evidențiat impactul 

potențial asupra prețurilor produselor finale. Alte îngrijorări asociate au fost legate de lipsa unui 

mecanism de protecție pentru produsele finale cu emisii încorporate mai mici, incertitudinea 

privind costurile și lipsa abilității de a investi în mod independent.  

Obstacole de ordin financiar 

• Lipsa finanțării, inclusiv a finanțării pentru cercetare, care poate îndepărta tinerii cercetători, 

lipsa cadrelor financiare pentru CCS la nivelul UE și mecanisme de subvenționare ineficiente. 

• Lipsa ajutorului de stat. În special, finanțarea din partea entităților de stat a fost evidențiată ca 

o îngrijorare, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statului. Unul dintre reprezentanți a subliniat, de 

asemenea, lipsa de claritate a finanțării UE (de exemplu, includerea sau excluderea gazului 

natural din finanțările Băncii Europene de Investiții). 

Obstacole tehnologice 

• Nivelul scăzut de maturitate tehnologică. Acest obstacol a fost evidențiat de 5 părți interesate, 

în paralel cu altele care identifică un număr redus de proiecte în derulare. Azomureș a indicat 

maturitatea scăzută ca fiind o problemă pentru transportul CO2, în timp ce tehnologiile CC sunt 
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percepute ca fiind suficient de mature. Alte părți interesate s-au referit, în general, la 

maturitatea redusă a tehnologiilor legate de CCS/CCU. 

Obstacole sociale 

• Opoziția publică. Părțile interesate au evidențiat experiențele negative din trecut legate de 

opoziția publică față de fracturarea hidraulică; Universitatea Babeș-Bolyai a afirmat că, în Europa 

de Vest, acceptarea socială pentru stocarea onshore a CO2 este atât de redusă, încât nici nu mai 

este comunicată. 

• Opoziția din partea presei, în special a celei locale. 

• Nivel scăzut de înțelegere, atât la nivelul autorităților publice, cât și al celor locale. 

• Prioritatea redusă a problemelor de mediu în rândul publicului. 

• Reticență față de stocarea subterană a CO2. 

• Susceptibilitatea publicului la afirmații exagerate sau știri false. 

Obstacole legate de infrastructură 

• Lipsa infrastructurii de stocare și transport, evidențiată de 3, respectiv, de 2 părți interesate; 

unul dintre reprezentanți a identificat ambele tipuri de obstacole, atât la nivelul UE, cât și la 

nivelul României. 

• Capacitățile învechite de generare a energiei, ceea ce duce la o eficiență foarte redusă a captării. 

Obstacole legate de nivelul de cunoaștere 

• Lipsa de cunoștințe și resurse. Șase părți interesate au identificat acest obstacol, inclusiv 

probleme precum lipsa digitalizării informațiilor, lipsa de specialiști în domeniul CCS și 

capacitatea instituțională insuficientă, absența companiilor specializate în CCS, precum și lipsa 

eforturilor de a exploata cunoștințele existente. Doi dintre reprezentanți au identificat lipsa unor 

studii aprofundate privind capacitatea de stocare geologică, iar un altul a menționat lipsa de 

studii specifice privind utilizarea rețelei de gaze pentru transportul de CO2. 

Alte tipuri de obstacole 

• Riscurile legate de siguranță generate de stocarea geologică. Acest obstacol a fost evidențiat 

doar de două părți interesate în cadrul interviurilor, dar a fost susținut de majoritatea 

participanților la seminar. De asemenea, acest tip de obstacol a fost corelat cu specificitatea 

geologiei de suprafață a României, asemănătoare unei „site”, având în vedere istoria 

îndelungată a forajelor de petrol și gaze. 

• Reticența față de investițiile viitoare în gaze naturale la nivelul UE, împreună cu lipsa unui discurs 

public în jurul gazelor drept combustibil de tranziție în România. 
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• Caracterul disparat al rezervoarelor epuizate de petrol și gaze, evidențiat de un expert în 

domeniul petrolier din mediul universitar. 

• Caracterul invaziv al tehnologiei de captare (necesitatea modernizării, în anumite cazuri, a unor 

unități de captare de dimensiuni considerabile, în special pentru uzinele de ciment) și a 

penalităților energetice asociate (50-125%, potrivit unui reprezentant din industria cimentului). 

• Povara administrativă legată de obținerea autorizațiilor de explorare pentru stocare. 

 

 

4. RECOMANDĂRI PRIVIND CCU/CCS DIN PARTEA PĂRȚILOR INTERESATE 

Părțile interesate implicate în această etapă a proiectului au oferit recomandări privind promovarea 

proiectelor CCU și CCS în România, care vor servi drept bază pentru elaborarea unei foi de parcurs pentru 

CCU/CCS ca parte a următorului pachet de lucru al proiectului CCS4CEE. 

4.1. REGLEMENTARE 

Majoritatea părților interesate (inclusiv cei care credeau că reglementările din România privind CCS sunt suficiente) au 

subliniat că CCU și/sau CCS ar trebui să facă obiectul unei strategii naționale coerente, unii subliniind că este necesar ca 

aceasta să fie susținută de un efort interministerial ce ar implica Ministerul Economiei, Ministerul Energiei și Ministerul 

Mediului. Mai multe părți interesate au evidențiat mecanisme de reglementare specifice care ar putea fi utilizate: Planul 

Național de Redresare și Reziliență (Azomureș) și Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (CBAM), 

pentru a proteja produsele cu emisii mai mici, cum ar fi oțelul produs cu captarea carbonului (producător de oțel).  

Unele părți interesate au sugerat, de asemenea, modificări la nivelul reglementărilor UE, cum ar fi extinderea sistemului 

ETS pentru a include captarea de CO2 (producător de ciment); s-a sugerat și stabilirea unor ținte naționale pentru statele 

membre în raport cu țintele CCU/CCS. Unele părți interesate au considerat că industria privată nu este recunoscută în 

cadrul planurilor și reglementărilor privind CCS: CIROM a subliniat necesitatea unei abordări integrate. Doi reprezentanți 

din industria cimentului s-au arătat, de asemenea, interesați de „simularea” sau cartografierea procesului de aprobare 

de reglementare pentru a identifica potențialele blocaje.  

4.2. TEHNOLOGIE 

Un număr relativ mic de părți interesate (7 din 19) au menționat recomandări legate de tehnologie pentru 

implementarea CCU/CCS. Unii reprezentanți consideră că tehnologia CCU/CCS necesită în continuare dezvoltare, iar alții 

sugerează că este suficient de matură și nu este nevoie să „reinventăm roata” (GeoEcoMar, ISPE). Reprezentantul 

Babeș-Bolyai a subliniat separarea între tehnologiile mature, cum ar fi absorbția de gaze în lichid, care necesită 

optimizare doar în funcție de industria la care sunt aplicate, și tehnologiile mai puțin mature, cum ar fi arderea în buclă 

chimică, care necesită testarea la capacități mai mari decât instalațiile actuale de 1-10 MW, ceea ce ar necesita 

implicarea sectorului privat în vederea atragerii de finanțare pentru inovare. Un reprezentant din industria cimentului 

a sugerat că numărul proiectelor-pilot europene de captare a carbonului trebuie să crească de 100 de ori pentru a atinge 
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obiectivele climatice din 2050. Elcen, cel mai mare producător de energie termică din România, a manifestat interes 

pentru acest tip de implicare în cercetare și dezvoltare pentru noile tehnologii. 

4.3. INFRASTRUCTURĂ 

În ceea ce privește infrastructura de stocare, unele părți interesate au sugerat că este necesară cartografierea avansată 

a potențialelor situri, iar Institutul de Studii și Proiectări Energetice recomandă, de asemenea, ca rezervoarele epuizate 

existente să fie sigilate pentru a preveni scurgerea de CO2.  

În ceea ce privește infrastructura de transport, majoritatea părților interesate au indicat că necesită dezvoltare, 

GeoEcoMar sugerând investigarea transportului multimodal, în aspirația de a face din Marea Neagră un sit de stocare 

similar cu Marea Nordului. Preocuparea cu privire la scurgerile potențiale de CO2 din conductele de transport a fost 

evidențiată de părțile interesate de la Ministerul Mediului, care au sugerat că transportul ar trebui să aibă loc pe distanțe 

scurte pentru a evita acest lucru și că CO2 stocat ar trebui să fie legat de utilizarea potențială, reflectând preocuparea 

generală cu privire la stocarea geologică observată în cadrul seminarului. Unele părți interesate au subliniat că 

transportul de CO2 este responsabilitatea statului (finanțare și funcționare deopotrivă), în timp ce reprezentanții ANRM 

au sugerat ca rețeaua de gaze existentă să fie utilizată pentru transportul de CO2, având în vedere costurile ridicate ale 

construirii unei noi rețele de transport. Holcim România a fost, de asemenea, optimist cu privire la reutilizarea rețelelor 

de gaze pentru transportul hidrogenului. 

În ceea ce privește infrastructura de captare, una dintre părțile interesate a sugerat că CC ar trebui să vizeze unități mai 

noi de producere a energiei, inclusiv pentru gaze naturale. Un alt reprezentant a mers chiar mai departe, recomandând 

reconfigurarea și modernizarea centralelor electrice pentru a fi pregătite pentru captare (Elcen).  

4.4. PIAȚĂ 

Puține părți interesate au indicat recomandări privind dezvoltarea pieței pentru a facilita implementarea tehnologiilor 

CCU/CCS. Una dintre părțile interesate din industria siderurgică secundară a sugerat că CCU/CCS ar trebui să valorifice 

potențialele oportunități de afaceri pentru furnizorii de transport și producătorii de echipamente. Ministerul Mediului 

a subliniat pur și simplu că trebuie să existe utilizatorii de CO2 pentru ca piața să se dezvolte. O altă parte interesată a 

susținut că, din contră, cererea pentru CCS va proveni din industria petrolului și gazelor; cu toate acestea, au nevoie de 

o sursă durabilă și certă de CO2. Un reprezentant al unei companii de ciment a indicat că produsul final [inclusiv CCS] 

trebuie să poată fi vândut, atingând problema identificată anterior cu privire la protecția produselor cu emisii reduse 

împotriva produselor mai ieftine din regiuni cu reglementări mai slabe privind emisiile de carbon. 

4.5. CADRE DE FINANȚARE 

Majoritatea părților interesate au menționat că prețul certificatelor ETS reprezintă un factor ce impulsionează 

activitatea CCU/CCS, iar mai mulți reprezentanți din mediul universitar, sectorul privat și sectorul public au menționat 

suplimentar necesitatea finanțării UE, unul dintre aceștia recomandând crearea unui cadru național de finanțare care 

să prevadă finanțare UE pentru inovare structurală în domeniul CCS, și, de asemenea, să identifice instrumentele 

financiare adecvate. Părțile interesate din industria siderurgică au menționat posibilitatea de a accesa finanțarea UE 

prin instrumente precum Fondul pentru o Tranziție Justă și Fondul de Inovare.  
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Finanțarea țintită a proiectelor a fost identificată de mai multe părți interesate, inclusiv de Ministerul Mediului, ca fiind 

adecvată pentru CCU/CCS. Mai mult, a fost recunoscut și potențialul cadrelor financiare generale ca parte a unui mix de 

finanțare. De exemplu, un cunoscut expert CCS, Carmencita Constantin, a subliniat diferența dintre costurile de 

investiții, care ar trebui sprijinite prin finanțare publică țintită, și costurile de exploatare și de întreținere, care ar trebui 

finanțate printr-un sistem de contracte pentru diferență în domeniul carbonului (CCfD). Un reprezentant al unei 

companii din domeniul cimentului a recomandat, de asemenea, CCfD-urile pentru a crea o certitudine pe termen lung 

asupra prețului carbonului.  

O combinație similară de surse de finanțare a fost prevăzută în punctele de vedere personale ale părților interesate din 

sectorul gazelor naturale, care au afirmat că costurile cu injectarea și stocarea trebuie susținute prin finanțare publică, 

precum și ale reprezentanților sectorului siderurgic, care au subliniat că transportul și stocarea CO2 ar trebui sprijinite 

printr-un cadru financiar general și finanțare publică, în timp ce finanțarea privată, specifică pentru proiectul respectiv, 

ar trebui să sprijine investițiile în captare. Singurele părți interesate care nu au menționat finanțarea publică ca fiind 

necesară, au fost Bankwatch, care consideră că, cel puțin în sectorul energetic, CCS nu ar trebui să fie sprijinit din fonduri 

publice și Chimcomplex, care a recomandat totuși ca orice finanțare publică să fie însoțită de mecanisme pentru 

valorificarea CO2. 

4.6. COLABORARE INTER-SECTORIALĂ ȘI REGIONALĂ 

Mai multe părți interesate au evidențiat necesitatea unor clustere industriale și a unei colaborări intersectoriale 

(incluzând, în unele cazuri, statul și partenerii de cercetare) pentru a aplica tehnologiile CCU/CCS, deși majoritatea nu 

au făcut recomandări specifice. Elcen a subliniat, de asemenea, necesitatea cooperării regionale, cu România ca 

beneficiar de know-how din alte țări și colaborator cu alte țări foste socialiste care se confruntă cu probleme similare 

pentru implementarea tehnologiilor CCS. Aceștia au subliniat, de asemenea, că colaborarea ar trebui să fie catalizată de 

asociațiile profesionale și din domeniu și au menționat un parteneriat cu o instituție de cercetare prin care să se poată 

furniza infrastructura pentru demonstrarea tehnologiilor de captare. Una dintre părțile interesate instituționale a 

subliniat, de asemenea, potențialul colaborării regionale, ca România să fie integrată într-o rețea UE pentru transportul 

de CO2.  

4.7. ACCEPTARE SOCIALĂ 

Multe părți interesate au evidențiat necesitatea promovării unei mai bune înțelegeri a CCU/CCS, prin intermediul unor 

canale și campanii dedicate. Mai multe părți interesate au sugerat că discuțiile publice ar trebui să nu fie exagerat de 

tehnice, ci să ia în considerare aspectele emoționale legate de CCU și CCS. Cu toate acestea, mai multe părți interesate 

din sectorul privat au evidențiat necesitatea unui sprijin științific acordat mesajului public privind riscurile CCS, pentru 

a evita manipularea potențialelor temeri, în special pe baza experiențelor anterioare legate de fracturare. ISPE, care a 

coordonat comunicarea publică în jurul proiectului Getica, a sugerat ca comunicarea să se concentreze pe locurile de 

muncă create și pe beneficiile pentru mediu ca principale mesaje, aspect subliniat și de părțile interesate de la 

autoritatea competentă privind stocarea CO2. În ceea ce privește „mesagerii” CCU/CCS, ISPE a recomandat ca rolul să 

revină ONG-urilor mai degrabă decât ministerelor, în timp ce reprezentanții autorității competente în domeniul stocării 

CO2 au sugerat ca principalii furnizori de mesaje să fie cadrele universitare și pre-universitare. Părțile interesate au 

sugerat că educarea publicului ar trebui să înceapă de pe băncile școlii. 
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Transparența în comunicare a fost, de asemenea, evidențiată de mai multe părți interesate. Un reprezentant al mediului 

academic a avertizat că transparența cu privire la orice creștere potențială a prețurilor (de exemplu, în costul energiei) 

va fi cheia în comunicarea publică. Una dintre părțile interesate instituționale a subliniat, în plus, că consultarea 

publicului și transparența în luarea deciziilor vor fi esențiale în toate etapele implementării proiectului. ISPE a 

recomandat ca, în cadrul campaniilor de comunicare, să se transmită întotdeauna mesaje legate de beneficii, riscuri și 

măsuri de atenuare. Legat de aceste riscuri, una dintre părțile interesate a sugerat strategii de compensare pentru a 

crește acceptarea socială în zonele de implementare a proiectelor. 

Alte părți interesate nu au perceput riscuri legate de o posibilă acceptare socială scăzută. Una dintre părțile interesate 

din sectorul gazelor naturale nu considera că acceptarea socială ar fi o problemă, sugerând că fondurile folosite pentru 

stocarea offshore pentru a evita îngrijorarea publicului ar fi mai bine folosite pentru campaniile de informare publică. 

Mai multe părți interesate au sugerat, de asemenea, că indiferent dacă există sau nu probleme legate de acceptarea 

publică, trebuie crescută acceptarea din partea autorităților publice și a conducerii companiilor. Unele părți interesate 

au sugerat că autoritățile ar trebui să fie punctul de plecare pentru abordarea problemelor legate de acceptarea socială.  

Alte recomandări au vizat un plan național de educație și consolidarea educației privind schimbările climatice, nivelul 

de conștientizare fiind încă relativ scăzut în acest domeniu. 

4.8. CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI CAPACITĂȚILOR 

Deși nu li s-a solicitat în mod explicit, multe părți interesate au recomandat acțiuni pentru consolidarea cunoștințelor și 

a capacității de implementare a proiectelor CCU/CCS. O cartografiere sistematică a potențialelor situri și surse a fost 

sugerată de mai multe părți interesate, precum și cartografierea macro-zonelor de interes economic și a infrastructurii 

de transport existente. Alte recomandări au inclus consolidarea transferului de know-how, crearea unei foi de parcurs 

sau a unei strategii naționale privind CCS, precum și studii pentru a consolida înțelegerea potențialei rentabilități pentru 

producția de energie. 
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Capitolul 3. CCS și CCU: Acceptarea de 

către publicul din România 
 

1. PERCEPȚIA PUBLICULUI PRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU ȘI REDUCEREA EMISIILOR DE 

CARBON 

Potrivit sondajului de tip Eurobarometru special din 2019 privind atitudinile față de mediu,63 românii consideră că 

poluarea aerului și a apei dulci sunt cele mai presante probleme de mediu cu care se confruntă țara. În vederea abordării 

acestor probleme, se consideră că cele mai eficiente modalități sunt furnizarea mai multor informații și activități 

educative (de exemplu, privind consumul de energie, separarea deșeurilor), introducerea unei legislații de mediu mai 

stricte și introducerea unor amenzi mai mari pentru încălcarea reglementărilor de mediu. Majoritatea respondenților 

consideră că deciziile privind protecția mediului ar trebui luate în comun în cadrul UE, dar mulți cred, de asemenea, că 

astfel de decizii ar trebui să fie responsabilitatea guvernelor naționale. Românii se informează despre mediu în primul 

rând de la televizor (prin știri, documentare, filme) și într-o măsură mai mică din familie și rețelele lor sociale și 

profesionale. Ziarele sunt cele mai slab cotate surse de informații; de asemenea, există un consum moderat al 

conținutului legat de mediu prin internet și rețelele sociale online.  

În 2021, sondajul de tip Eurobarometru special privind schimbările climatice64 a arătat un decalaj semnificativ  între 

cetățenii români și media UE în ceea ce privește atitudinea privind schimbările climatice. Respondenții români consideră 

schimbările climatice ca fiind o problemă gravă într-o măsură mai mică decât media UE; același decalaj se constată în 

cazul sentimentului de responsabilitate personală pentru combaterea schimbărilor climatice și al probabilității de a fi 

luat măsuri recente pentru combaterea schimbărilor climatice. Chiar și mai grăitoare este tendința respondenților 

români de a fi de acord într-o măsură mai mică decât media UE cu eforturile privind emisiile de GHG în vederea atingerii 

neutralității climatice; de asemenea, românii sunt de acord, într-o măsură mai mare decât media UE, cu investirea 

fondurilor de redresare economică în economia bazată pe combustibil fosil în detrimentul economiei verzi. La un 

deceniu după ce mai mulți români decât media UE s-au declarat în favoarea utilizării cărbunelui (Eurobarometru special 

privind conștientizarea tehnologiilor de captare și stocare a CO2, Secțiunea 3.2), aceste atitudini par să persiste la nivelul 

întregii populații a țării. 

Potrivit sondajului INSCOP din 2021,65 în timp ce 34,6% dintre respondenți consideră că rezervele de gaze naturale din 

Marea Neagră ar trebui exploatate și utilizate pentru extinderea rețelei de gaze, doar 19% consideră că România ar 

trebui să reducă poluarea cauzată de arderea combustibililor fosili. Având în vedere criza provocată de pandemie, 

aproape 75% dintre români consideră că marile proiecte de investiții ale companiilor trebuie încurajate de statul român. 

 
63 Comisia Europeană (2019), Eurobarometru special nr. 501, Attitudes of European citizens towards the environment (atitudinile față de mediu ale 
cetățenilor europeni)   
64 Comisia Europeană (2021), Eurobarometru special nr. 512, Climate change (schimbări climatice) 
65 Inscop (2021), Barometrul Securității Energetice, ediția a III-a 
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2. PERCEPȚIA PUBLICĂ CU PRIVIRE LA CCUS 

În sondajul de tip Eurobarometru special din 2011 privind nivelul de conștientizare referitor la tehnologia CCS, 

respondenții români au fost în mare măsură similari cu media UE. Cu toate acestea, o proporție mai mică de respondenți 

decât media UE au avut de fapt o opinie cu privire la măsura în care CCS ar putea fi eficientă pentru combaterea 

schimbărilor climatice sau dacă implementarea unor astfel de proiecte în regiunea lor ar fi în beneficiul lor – în ambele 

cazuri, aproximativ jumătate dintre respondenți nu știau. Interesant de notat, proporția românilor care credeau că 

proiectele CCS din regiunea lor ar reduce prețul energiei electrice și ar reduce poluarea apei în zonele lor este mai mare 

decât media UE; de asemenea, procentul românilor care au considerat că aceste proiecte ar crea locuri de muncă sau 

ar avea un impact pozitiv asupra mediului sau economiei locale a fost mai mic decât media UE. Aproape 60% dintre 

respondenți s-au arătat îngrijorați cu privire la ideea amplasării unui sit de stocare a CO2 la mai puțin de 5 km de locuința 

lor. Cu toate acestea, sprijinul semnificativ mai mare pentru continuarea utilizării cărbunelui, exprimat de români în 

comparație cu media UE, reprezintă un indiciu pentru potențialele dificultăți ale unei tranziții energetice line în absența 

proiectelor CCS. 

Mai recent, proiectul Align-CCUS 2020 a arătat atitudinea publicului față de CCUS.66 Rezultatele sondajului au arătat că 

majoritatea respondenților credeau că principalele beneficii ale CCUS în România constau în reducerea emisiilor de CO2 

în conformitate cu acordurile internaționale și continuarea activităților de producție industrială sau de generare a 

energiei pe baza combustibililor fosili. Sondajul a arătat, de asemenea, că utilizarea CO2 a atras, până în prezent, o 

acoperire mediatică redusă. De asemenea, a arătat că susținători și, respectiv, opozanții CCS folosesc argumente 

similare pentru și împotriva acestor proiecte. Susținătorii afirmă că CCS este o tehnologie sustenabilă și demonstrată, 

în timp ce adversarii prezintă CCS ca fiind nedurabilă și nedemonstrată. Acest lucru face posibilă dificultatea publicului 

de a-și exprima o opinie despre CCU/CCS,67 mai ales dacă luăm în considerare cunoștințele generale reduse despre 

aceste tehnologii. 

Ca parte a studiului Align-CCUS, rezultatele suplimentare a două focus-grupuri au arătat că respondenții din „zona 

industrială” a Craiovei (sud-vestul României) au considerat ca fiind importante atât beneficiile de mediu, cât și cele 

economice și le-au văzut ca fiind interconectate, în timp ce participanții din „zona non-industrială” a Bucureștiului au 

considerat că beneficiile ecologice sunt mai importante. Constatările privind costurile și riscurile s-au suprapus între 

cele două focus-grupuri: majoritatea participanților la ambele focus-grupuri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la 

siguranța stocării și a transportului. De asemenea, cei mai mulți participanți la ambele focus-grupuri au fost de acord că 

este necesară prevenirea schimbărilor climatice (dar au propus măsuri diferite pentru a realiza acest obiectiv) și că 

alternativele pentru a produce energie durabilă necesită eforturi de cercetare și dezvoltare suplimentare.  

În cadrul studiului Align-CCUS, principalele riscuri discutate au fost scurgerile din conducte și din siturile de stocare, 

fondurile necesare pentru proiectele CCUS (care au fost considerate insuficiente) și conflictele dintre parteneri pe 

durata implementării proiectului. Principalele provocări identificate cu privire la dezvoltarea proiectelor de CCUS se 

referă la implicarea limitată a actorilor industriali și instituționali care ar putea juca un rol de lider în dezvoltarea CCUS 

în România, adică conducerea companiilor industriale și a instituțiilor publice. 

 
66 Align CCUS (2020) – Accelerating Low Carbon Industrial Growth through CCUS Deliverable Nr.D6.3.1: Stakeholder Perceptions of CCUS in Germany 
and Romania 
67 Align CCUS (2020), Accelerating Low Carbon Industrial Growth through CCUS Deliverable Nr. D6.3.2: Developing and testing new core messages 
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Problema implementării CCUS identificată cel mai frecvent de respondenții din companiile românești a fost lipsa de 

finanțare. Drept urmare, companiile industriale (inclusiv companiile energetice) amână implementarea proiectelor 

CCUS, în ciuda creșterii drastice a prețurilor certificatelor de emisii. În schimb, respondenții din universitățile românești 

au arătat interes și implicare în dezvoltarea CCUS și au participat la proiecte de cercetare recente. Aceste constatări 

confirmă constatările privind implicarea propriilor părți interesate, ca parte a proiectului CCS4CEE. 

În cele din urmă, într-un sondaj realizat ca parte a proiectului ECO-BASE, reducerea emisiilor de CO2 a fost menționată 

ca prioritate de majoritatea respondenților români (80% dintr-un total de 98 răspunsuri transmise în primăvara și vara 

lui 2020).6838% dintre respondenți știau, de asemenea, ce este CCUS și încă 22% cel puțin au auzit despre acest termen. 

Trebuie remarcat faptul că sondajul a fost diseminat prin intermediul site-ului web al proiectului ECO-BASE și, ca atare, 

probabil că a atras un public cu un nivel mai ridicat de cunoștințe decât sondajele la nivelul comunităților locale din 

cadrul proiectului Getica. 

 

3. PROBLEME LEGATE DE ACCEPTAREA SOCIALĂ LA NIVEL DE DISCURS NAȚIONAL ȘI LA DE 

PROIECTE LOCALE 

Sursa principală de informații pentru narativele locale privind CCUS provine din cele 24 de activități educaționale și de 

informare organizate în cadrul Proiectului Demonstrativ Getica CCS în perioada 2008-2012.69 Mai multe părți interesate 

reprezentând autoritățile naționale, sectorul afacerilor, mass-media naționale și regionale, mediul diplomatic, ONG-

urile, universitățile, mediul preuniversitar și comunitatea internațională CCS au fost implicate în diferite activități (mese 

rotunde, conferințe, ateliere, evenimente educaționale și evenimente de tip „uși-deschise”). Acceptarea de către public 

nu a fost percepută ca o barieră insurmontabilă în calea implementării CCS, datorită eforturilor de comunicare susținute 

premergătoare proiectului Getica – 1% din costurile totale ale investiției Getica (estimate la 1 miliard de euro) au fost 

alocate pentru activități de sensibilizare a publicului, comunicare și schimb de cunoștințe. 

În cadrul proiectului Getica, s-a realizat, în 2012, un studiu sociologic unic în județele Gorj, Dolj și Mehedinți din sud-

vestul României, ce a vizat reflectarea percepției atât asupra schimbărilor climatice, cât și asupra tehnologiilor CCS. 

Cercetarea cantitativă a presupus diseminarea unui chestionar către 1.200 de persoane și un focus-grup la care au 

participat 9 persoane cu vârste între 25-55 ani. Studiul a arătat un nivel scăzut de înțelegere și cunoaștere a schimbărilor 

climatice și a efectelor sale la nivelul respondenților. Deși necesitatea reducerii emisiilor de CO2 a fost recunoscută de 

aproape jumătate dintre respondenți, iar principalele surse de CO2 au fost, în general, identificate în mod corect, în 

momentul respectiv respondenții erau înclinați să creadă că gazele cu efect de seră nu joacă un rol crucial în încălzirea 

climei. Peste 30% dintre respondenți considerau că CO2 ar fi, de fapt, responsabil pentru poluarea apei. După arată 

sondajul Eurobarometru, televizorul a reprezentat canalul principal de informații al respondenților (85%), urmat de 

internet (20%), radio (18%), și cunoscuți (familie și prieteni) (15%). Cu toate acestea, la acea vreme, ziarele au 

reprezentat încă 24% din informațiile transmise respondenților. Cel mai puțin eficient furnizor de informații au fost 

școlile și universitățile (3%). 

 
68 ECOBASE (2020), Establishing CO2 enhanced oil recovery Business advantages in South Eastern Europe – Final Report 
69 Getica CCS Demo Project (2011) Feasibility Study Overview Report to the Global CCS Institute, Romania 
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Pe de altă parte, respondenții aveau foarte puține informații despre CCS în sine. 15% dintre respondenți doar auziseră 

despre CCS, fără să știe ce implică acesta. Îmbunătățirea calității aerului (22%) și crearea de noi locuri de muncă (14%) 

au fost considerate drept principalele beneficii pentru societate. În ceea ce privește riscurile, peste jumătate dintre 

respondenți nu au identificat niciun risc substanțial asociat implementării CCS. Majoritatea percep potențialele riscuri 

legate de stocare și transport, cum ar fi scurgerile de CO2, care a fost percepută ca având un impact negativ asupra 

mediului și a sănătății oamenilor.  

Foarte important, aproape două treimi dintre respondenți au afirmat că ar fi îngrijorați dacă un sit de stocare a CO2 ar 

fi situat la o distanță mai mică de 5 km de proprietățile lor. Aceste rezultate sunt similare cu constatările sondajului 

Eurobarometru Special din 2011 privind stocarea CO2 (a se vedea Secțiunea 3.2), deși arată valori ceva mai ridicate decât 

acesta din urmă. Acest lucru indică o reticență pe scară largă în ceea ce privește stocarea CO2 în zonele populate, 

ridicând întrebări cu privire la modul în care comunitățile locale pot fi implicate în timp util și eficient în viitoarele 

proiecte CO2. 

Deși este posibil ca Getica să fi reprezentat un exemplu pozitiv în ceea ce privește acceptarea de către public a noilor 

tehnologii, cum ar fi CCS, România are contraexemple suficiente care să indice prudență în estimarea acceptării sociale. 

Deși niciuna dintre acestea nu are legătură directă cu CCS, pot fi stabilite paralele pentru a elimina potențialele probleme 

sociale cu care se confruntă implementarea tehnologiilor CCS. În 2013, în satul Pungești s-a format o mișcare de 

rezistență care s-a opus în mod vehement viitoarei exploatări a gazelor de șist de către Chevron în estul României. În jur 

de 500 de oameni (săteni și activiști de mediu din București și Bârlad) au ocupat drumul care ducea la situl de extracție 

și, cel puțin o dată, au dărâmat gardul și au intrat în perimetru, ceea ce a necesitat intervenția Jandarmeriei.  

Nu a existat un discurs bazat cu autoritate pe dovezi științifice, și toate protestele au avut un factor emoțional, alimentat 

de persoane-cheie din comunitate, și anume preoți70 și ONG-uri de mediu. În ciuda faptului că geologii susțin că 

fracturarea hidraulică era deja o practică obișnuită și pentru exploatarea gazelor naturale în România, oamenii se 

temeau că exploatarea Chevron va distruge apele subterane.71 După o acoperire mediatică extinsă în România, inclusiv 

un canal de streaming – TV Pungești,72 Chevron a anunțat suspendarea activităților sale din zonă și a început să își 

retragă operațiunile – deși acest lucru nu este prezentat în prezentul studiu ca fiind cauza principală a retragerii Chevron. 

Consiliul Local a luat în calcul organizarea a două referendumuri,73 unul pentru demiterea primarului și altul pentru 

încheierea proiectului de explorare. 

Protestele de la Pungești au devenit violente, dar fără vătămări semnificative. A existat o revărsare de sprijin și 

compasiune din toată țara, reflectând dezaprobarea pentru voința politică de a continua activitatea de explorare 

realizată de Chevron. Protestele spontane s-au răspândit în cele mai mari orașe ale României. Pe măsură ce temerile au 

crescut, dezaprobarea față de guvernul țării a crescut, inclusiv acuzații privind abuzurile comise de către Jandarmeria 

Română împotriva protestatarilor. Reprezentanții guvernamentali la nivel înalt au considerat, de asemenea, că modul 

în care au fost tratați protestatarii de la Pungești a fost antidemocratic.74 În cele din urmă, răsturnarea guvernului a avut 

 
70https://www.rfi.ro/politic-74099-liviu-dragnea-preotul-din-punge-ti-capul-r-ut-ilor   
71 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/protest-fata-de-gazele-de-sist-locuitorii-din-pungesti-au-televiziune-online-136480  
72 https://www.theguardian.com/environment/2013/oct/21/chevron-shale-gas-exploration-omanian-pungesti  
73 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/utilajele-chevron-de-la-pungesti-au-fost-ridicate-de-pe-camp-si-duse-in-afara-localitatii-circa-100-
de-oameni-protesteaza-inca-135829?fbclid=IwAR0Alr1MZZSwcDa0X6bbI9cUv0YTf_m0VX6VKf6vRVgXz5jeKq7ahaIR5lY  
74 https://www.rfi.ro/politic-75028-sulfina-barbu-m-surile-luate-la-punge-ti-sunt-exagerate-i-antidemocratice  
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loc în urma unei moțiuni de cenzură care s-a sprijinit în mare măsură pe criticile împotriva sprijinului oferit de guvern 

pentru extragerea gazelor de șist.  

Lupta românească împotriva fracturării a făcut parte dintr-o mișcare de mediu mai amplă, care include opoziția față de 

controversatul proiect de minerit aurifer de la Roșia Montană (vestul României), care a apărut, de asemenea, în 2013. 

Mii de protestatari se adunau săptămânal și manifestau, în special în București și Cluj-Napoca, exprimându-și 

dezaprobarea față de planurile unei firme româno-canadiene de a extrage aur și argint în satul Roșia Montană. Procesul 

minier urma să includă utilizarea cianurii, ceea ce a provocat o imensă revoltă la nivel național, parțial datorită 

experienței negative referitoare la un accident cu cianură survenit în anul 2000 în orașul Baia Mare din nordul României. 

Accidentul, considerat unul dintre cele mai grave dezastre ecologice din istoria europeană, a provocat deversarea a 

aproape 100.000 de tone de noroi poluat cu cianură și metale grele în râul Tisa și în fluviul Dunărea. Mai mult, Roșia 

Montană este cea mai veche așezare românească documentată și a fost luată în considerare pentru a fi inclusă pe lista 

Patrimoniului Mondial UNESCO pentru bogățiile sale culturale și naturale. Există o anumită mândrie locală legată de 

valoarea culturală a caselor, bisericilor și galeriilor miniere antice din sat și din zonele apropiate.  

Inițial, protestele de la Roșia Montană au fost conduse de tineri, dar ulterior s-au extins, cuprinzând toate categoriile de 

vârstă, alimentate de activiștii de mediu. Au fost considerate a fi lupta simbolică a unei generații.75 În Roșia Montană s-

au intensificat conflictele între locuitorii care au acceptat despăgubiri din partea companiei și cei care au decis să 

rămână, afișând pancarte cu textul „Această proprietate NU este de vânzare”. Controversele și discuțiile aprinse despre 

Roșia Montană continuă încă în 2021,76 în mare parte conduse de ONG-uri de mediu.  

 

4. POZIȚIONARE INSTITUȚIONALĂ FAȚĂ DE CCUS ȘI ACOPERIRE MEDIATICĂ 

În afară de percepția publică a CCUS, este important să se ia în considerare poziționarea instituțiilor din România. Deși 

CCS nu este, încă, un domeniu matur, România și-a împărtășit entuziasmul față de CCS, și, pentru o scurtă perioadă 

(2009-2011) CCS a ocupat un loc important pe agenda guvernamentală. Această prioritizare a CCS a apărut ca urmare a 

potențialei finanțări în cadrul programului NER 300, mai degrabă decât din preocuparea pentru mediu. Următoarea 

secțiune își propune să prezinte atât poziția diferitelor părți interesate din ultimul deceniu, cât și poziționarea 

instituțională actuală față de CCS. Concentrându-ne pe conținut, mai degrabă decât pe cantitate, au fost consultate 

declarații publice, precum și mai multe articole de presă relevante pentru a reuni opiniile oficialilor statului, factorilor 

de decizie cheie din cadrul companiilor, ONG-urilor și cercetătorilor experți în domeniu.  

În 2011, oficiali de nivel înalt, precum secretari de stat și consilieri, au anunțat în mod oficial că Proiectul Getica CCS este 

o prioritate pentru România și cel mai important program condus de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de 

Afaceri (MECMA).77,78 Cu toate acestea, în configurația sa actuală, Ministerul Economiei nu are un rol de conducere în 

astfel de proiecte și, prin urmare, nu are poziționare în această privință, acest rol fiind deținut de Ministerul Energiei. În 

2021, discuțiile privind CCUS s-au redeschis în contextul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) post-Covid 

 
75 https://www.theguardian.com/environment/2013/sep/04/protest-rosia-montana-gold-mine-protest  
76 https://adevarul.ro/news/eveniment/protest-greenpeace-piata-victoriei-fata-eventuala-retragere-dosarului-inscriere-patrimoniul-unesco-sitului-
rosia-montana-1_60e52d835163ec4271d3edff/index.html  
77 http://balti.mae.ro/en/romania-news/761  
78 https://www.focus-energetic.ro/getica-ccs-la-medias-5130.html  
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al României, ce includeau proiecte de captare a carbonului, propuse ca inovatoare și ușor de replicat.79 În același an, 

Ministerul Energiei a fost întrebat de un parlamentar dacă CCS a fost luat în considerare pentru Complexul Energetic 

Oltenia, cel mai mare emitent de CO2 din România. Răspunsul a fost unul evaziv, făcând referire la viitorul plan de 

decarbonizare a Complexului.  

De asemenea, Ministerul Mediului nu are o opinie fermă în privința CCUS, ceea nu s-a schimbat de la apogeul CCS din 

România – perioada proiectului Getica. Cu excepția unui răspuns vag la interpelarea unui parlamentar în 2011, 

Ministerul nu a menționat CCS. Același lucru se poate spune despre ANRM, autoritatea competentă a României pentru 

CCS, care nu a făcut, până acum, declarații sau comentarii referitoare la acest subiect. Între 2011 și 2021, din peste 

1.000 de interpelări adresate de parlamentari către toate departamentele guvernamentale, doar două s-au referit la 

CCS, ceea ce reflectă interesul scăzut al Parlamentului în această privință. 

În continuarea evoluțiilor îndelung disputate privind rezervele de gaze din Marea Neagră, în 2021 ministrul energiei a 

anunțat oficial o potențială colaborare între Romgaz, companie cu capital majoritar de stat, cel mai mare producător de 

gaze din România, și Exxon Mobil80 în domeniul stocării carbonului; nu au apărut alte detalii sau reacții. OMV Petrom, 

cel de-al doilea mare producător de gaze din România, evaluează, de asemenea, tehnologiile CCS ca parte a dezvoltării 

sale viitoare,81 concentrându-se în principal pe proiecte pilot sau experimentale.  

În afară de producătorii de gaze, doar câteva entități private și-au anunțat interesul pentru CCS/CCU, cel mai recent 

fiind HeidelbergCement,82 un nou venit în industria românească a cimentului. Comparativ cu discuțiile despre CCS din 

perioada proiectului Getica, conduse de companii energetice, alte sectoare industriale vin cu propuneri concrete pentru 

CCUS, cum ar fi industria cimentului și industria chimică (Azomureș,83 Chimcomplex)84. Complexul Energetic Oltenia, în 

ciuda faptului că a fost partener de consorțiu în cadrul proiectului demonstrativ Getica85, consideră în prezent 

dezvoltarea CCS ca fiind costisitoare și că, înainte de a lua orice decizie, trebuie să se asigure că veniturile viitoare vor 

depăși cheltuielile.86 Beneficiile de mediu legate de CCUS au fost menționate doar de ISPE, concentrându-se pe utilizarea 

viitoare a cărbunelui într-un mod durabil.87 

În 2011, ONG-urile din domeniul protecției mediului au fost fie absente, fie tăcute cu privire la CCS. În prezent, spre 

deosebire de acestea, există activitate la nivelul ONG-urilor pe această temă. Într-o analiză recentă,88 Bankwatch susține 

că investițiile suplimentare din fondurile PNNR nu pot fi considerate ecologice dacă o parte din acestea sunt atribuite 

proiectelor de combustibili fosili, cum ar fi proiectele propuse de captare a carbonului din centralele pe gaze. 

 
79 https://www.g4media.ro/interviu-ministrul-energiei-facturile-la-electricitate-sunt-mari-din-cauza-comportamentului-speculativ-al-furnizorilor-
despre-finantarea-gsp-prin-pnrr-s-a-asociat-cu-romgaz-intrebati-la-ei-cum-s.html  
80https://www.agerpres.ro/economic-intern/2021/06/16/ministrul-energiei-a-discutat-cu-reprezentantii-exxon-despre-colaborarea-cu-romgaz-
pentru-stocarea-de-carbon--732271  
81 https://www.zf.ro/business-sustenabil/pasi-in-directia-unui-viitor-fara-emisii-de-carbon-20150638  
82 Prima intenție comercială din România pentru un proiect de stocare a carbonului - surse (economica.net) 
83 https://www.agerpres.ro/economic-intern/2021/06/15/mures-decarbonizarea-economiei-si-masurile-pentru-producatorii-de-ingrasaminte-din-
ue-discutate-de-conducerea-azomures-cu-timmermans--731691  
84 https://www.zf.ro/companii/tivadar-runtag-chimcomplex-cu-afaceri-de-1-71-mld-lei-industria-20163714  
85 https://www.bursa.ro/investitia-romgaz-in-proiectul-getica-ccs-este-de-500-milioane-euro-43550317  
86https://www.economica.net/se-inmul-esc-proiectele-de-captare-i-stocare-a-carbonului-in-romania-aik-energy-a-propus-ce-oltenia-un-proiect-ccs-
la-i-alni-a_190127.html  
87 https://www.focus-energetic.ro/getica-ccs-la-medias-5130.html  
88 https://instrumente.declic.ro/uploads/Policy-Brief-Declic-Bankwatch.pdf  
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În general, nicio instituție nu este împotriva CCS, multe dintre acestea recunoscând beneficiile acestei tehnologii 

(reducerea emisiilor). În general, nu se poate identifica o entitate care să fie un susținător ferm al CCS. Alte beneficii, 

cum ar fi oportunitățile de angajare sau atenuarea schimbărilor climatice și riscurile asociate, nu au ajuns să fie incluse 

în dezbaterea privind CCS în România. 

În ceea ce privește acoperirea mediatică, analiza realizată în cadrul proiectului Align CCUS arată că acoperirea mediatică 

a CCUS este redusă în România, în comparație cu Olanda și Germania. Tonul general al articolelor media identificate a 

fost relativ critic în Germania (68,2% dintre argumentele identificate erau argumente împotriva CCUS), oarecum 

mixt/echilibrat în Olanda (59% dintre argumentele identificate erau argumente împotriva CCUS) și relativ pozitiv în 

România.89 Foarte puține articole de presă recente menționează CCS, fiind, în mare parte, legate de interesul exprimat 

de diverși actori privați pentru proiecte de captare a carbonului (a se vedea mai sus). 

 

5. NECESITATEA CAMPANIILOR DE SENSIBILIZARE A PUBLICULUI  

Așa cum s-a menționat în raportul proiectului ECO-BASE,90 campaniile de educare sunt esențiale pentru dezvoltarea 

clusterelor CCUS, chiar dacă nu se preconizează o rezistență semnificativă față de înființarea acestor clustere în zonele 

în care comunitățile sunt familiarizate cu operațiunile industriale (de exemplu, județul Dolj din sud-vestul României). În 

consecință, părțile interesate din domeniul industrial sunt considerate a fi de un interes deosebit, având un rol decisiv 

în implementarea proiectelor CCUS în România.91 

Respondenții la sondajul ECO-BASE consideră că nivelul de conștientizare privind CCUS este foarte scăzut (atât la nivel 

local, cât și la nivel național), aspect identificat și în cadrul interviurilor realizate pentru proiectul CCS4CEE. Majoritatea 

respondenților au considerat că trebuie lansate campanii de informare publică pentru a stimula o opinia publică 

informată privind CCUS și pentru a preveni atitudinile negative care ar putea persista pe termen lung. Pentru o mai bună 

înțelegere și reducerea riscului de a întâmpina opoziție din partea publicului, mesajele legate de CCS ar trebui să fie 

clare, accesibile și să facă apel la interesele personale ale cetățenilor.92 În ultimii ani, presa și autoritățile locale au arătat 

un nivel scăzut de conștientizare sau interes față de CCUS, dar în același timp se așteaptă ca publicul să aibă o atitudine 

pozitivă față de CCUS, dacă aceste proiecte urmează să fie dezvoltate în legătură cu interesele economice locale. 

Un lucru este, însă, sigur: dezbaterea publică asupra CCUS trebuie să se bazeze pe dovezi științifice solide. În acest 

sens, nivelul relativ ridicat de încredere în instituțiile științifice naționale (Academia Română ocupă locul al treilea, după 

Armată și Biserica Ortodoxă) poate sprijini dialogul bazat pe informații științifice și receptivitatea publicului față de 

CCUS. De asemenea, ar trebui luat în considerare și rolul instituțiilor internaționale: 51,1% dintre români au încredere 

în UE, doar 17,2% au încredere în guvernul român și 12,2% în Parlament.93 

 
89 Align CCUS (2020), Accelerating Low Carbon Industrial Growth through CCUS Deliverable Nr. D6.3.2: Developing and testing new core messages 
90 ECOBASE (2020), Establishing CO2 enhanced oil recovery Business advantages in South Eastern Europe – Final Report 
91 Align CCUS (2020) - Accelerating Low Carbon Industrial Growth through CCUS Deliverable D6.3.1: Stakeholder Perceptions of CCUS in Germany and 
Romania  
92 Align CCUS (2020), Accelerating Low Carbon Industrial Growth through CCUS Deliverable Nr. D6.3.2: Developing and testing new core messages 
93 Inscop (2021), Barometrul Securității Energetice, ediția a III-a 


