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Rezumat .Una dintre provocările majore ale secolului nostru este schimbarea climei, 
un fenomen global complex despre care trebuie să ne îmbunătățim cunoștințele și să 
intervenim tehnologic pentru a preveni și a atenua efectele posibile ale acestor 
schimbări asupra sectoarelor economice și sociale. Lucrarea prezintă succint 
consecinţe ale activităţilor umane care determină schimbarea compoziţiei atmosferei, 
dar şi soluţii tehnologice curate, susţinute prin pachete legislative și acorduri politice 
naţionale şi europene. Se analizează contribuţia industriei energetice la emisiile totale 
de gaze cu efect de seră din sistemul energetic din România via cărbune. Se prezintă 
metoda de calcul a emisiilor de dioxid de carbon în termocentrale reprezentative din 
România, calcul asociat cu măsurile pentru scăderea cantității de emisii de gaze cu 
efect de seră: utilizarea surselor de energie regenerabilă, eficientizarea energetică şi 
captarea şi stocarea dioxidului de carbon. 
Cuvinte cheie: industrie energetică, cărbune, emisii de dioxid de carbon, termocentrale, 
CCS. 

INTRODUCERE 

În mod direct sau indirect, activităţile umane provoacă schimbări climatice 
cauzate de modificarea şi degradarea compoziţiei atmosferei globale şi care se 
adaugă la variabilitatea naturală a climei semnalate şi de întreaga comunitate 
ştiinţifică a lumii [1]. 

Emisiile de gaze cu efect de seră s-au manifestat chiar de la începutul erei 
industriale şi s-au amplificat puternic la nivel mondial, în special din 1940. În 
Figura 1 se arată evoluţia emisiilor de CO2, perspectiva creşterii lor până în anul 
2100, precum şi efectul acestei creşteri asupra temperaturii globale. 

Emisiile de CO2 provin în special din utilizarea combustibilului fosil în 
sectorul energetic şi într-o mâsură mai mică din schimbarea destinaţiei terenurilor 
agricole. Sectoarele cheie ale economiei care folosesc energie sunt industria, 
transportul şi clădirile rezidenţiale şi comerciale. O evaluare a concentraţiei de 
dioxid de carbon a indicat o raportare de cca. 70 % la industria energetică, ca un 
rezultat in specialal arderii combustibililor fosili. 
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Fig. 1. Evoluţia emisiilor de CO2 şi efectul lor asupra temperaturii globale [2]. 

Pentru a întreţine rolul important al combustibililor fosili în amestecul 
energetic, trebuie găsite soluţii care să reducă impactul folosirii lor la niveluri 
compatibile cu obiectivele legate de un climat durabil. Cu toate acestea, se aşteaptă 
ca şi pe viitor să se utilizeze combustibili fosili pentru producerea de energie. 
Ponderea surselor de producere a energiei în perioda 2005 - 2030 (figura 2.).   

Folosirea cărbunelui fosil la producerea energiei conduce la apariţia de emisii 
de CO2, ceea ce înseamnă o poluarea mediului ambiant. Utilizarea în viitor a 
cărbunelui pentru producerea de energie electrică va depinde de posibilitatea 
reducerii acestor emisii (CO2, NOx şi SO2), dar şi de poziţia competitivă a 
centralelor nucleare, hidro şi a surselor regenerabile [3, 4]. 

 

Fig. 2. Ponderea surselor de producere a energiei în perioda 2005 - 2030 [5]. 

Generarea de energie bazată pe cărbune în statele UE - 27 (cele 27 state 
membre ale Uniunii Europene) a produs circa 950 milioane de tone de emisii de 
CO2 în 2005, ceea ce reprezintă 24% din totalul emisiilor de CO2 din UE. Emisiile 
provenind din energia generată pe bază de cărbune la nivel global se ridică la 
aproximativ 8 miliarde de tone de CO2 anual [6]. Combustibilii fosili reprezintă un 
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element important în circuitul energetic din Uniunea Europeană, cât şi din alte 
economii mondiale. Acestia sunt de o importanţă deosebită în generarea 
electricităţii: peste 50% din electricitatea UE e generată în prezent de combustibilii 
fosili (în special cărbune şi gaze naturale). La nivel mondial se estimează că 
producţia totală de energie, aflată în continuă dezvoltare se va baza din ce în ce mai 
mult pe combustibili fosili cel puţin până în 2050 [5], în special în unele zone cheie 
din punct de vedere geo - economic. 

Uniunea Europeană trebuie să dezvolte soluţii tehnologice pentru utilizarea 
durabilă a cărbunelui nu numai pentru a-l menţine în circuitul energetic european, 
ci şi pentru a se asigura că, în ciuda creşterii globale a utilizării cărbunelui, nu se 
vor înregistra daune irevocabile asupra climatului mondial. Este aşadar de importanţă 
vitală implementarea încă din prezent a politicilor ce vor fundamenta şi vor susţine 
supremaţia globală a UE în lupta cu schimbările climatice din deceniile următoare. 

EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ DIN SECTORUL 
ENERGETIC DIN ROMÂNIA 

Şi în România, variaţiile climatice vor avea efecte directe asupra unor anumite 
sectoare, cum ar fi agricultura, silvicultura, managementul apelor, sectorul rezidenţial, 
infrastructura şi  pot conduce la schimbări ale ciclurilor de vegetaţie şi la deplasarea 
liniilor de demarcaţie dintre păduri şi pajişti, influenţând creşterea frecvenţei şi a 
intensităţii evenimentelor meteorologice extreme (furtuni, inundaţii, secetă). La 
nivel naţional, conform datelor şi studiilor existente, în perioada 1901-2007, 
temperatura medie anuală a aerului a crescut cu 0,5°C, dintre ultimii 20 de ani cel 
mai călduros fiind anul 2007 (11,5°C), iar cel mai rece anul 1985 (8,4°C) [7]. 

Producerea energiei electrice şi/sau termice prin arderea combustibililor fosili 
(cărbuni, păcură sau gaze naturale) centralele electrice şi termoelectrice fac ca 
sectorul energetic să contribuie decisiv la poluarea atmosferei, prin emisiile 
importante cantitativ de dioxid de carbon, dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi, 
monoxid de carbon, metan. De asemenea, aceste surse energetice reprezintă surse 
de emisie în aer a unor micropoluanţi periculoşi pentru sănătatea umană şi mediu, 
cum ar fi: particule de metale grele, unii compuşi organici volatili, printre care şi 
hidrocarburi policiclice aromatice. Totodată, emisiile din apele de răcire cu 
temperaturi ridicate pot avea un impact negativ asupra ecosistemelor acvatice 
receptoare, iar depozitele de zgură şi cenuşă rezultate din ardere afectează calitatea 
solului şi a pânzei freatice. 

Emisiile de gaze cu efect de seră cele mai importante şi în acelaşi timp cele 
mai nocive sunt cele provenite din arderea cărbunilor, îndeosebi a cărbunilor 
inferiori. La nivelul României, cea mai mare parte din emisiile de dioxid de carbon 
în atmosferă provine din industria de producere a energiei termice şi electrice, aşa 
cum se observă în figura 3. 
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Fig. 3. Ponderea pe sectoare a emisiilor  în anul 2011 [8]. 

În 2011, sectorul energie a fost răspunzator pentru 70% din emisiile de gaze cu 
efect de seră din Romania, în scădere cu 55% față de anul de bază 1989. Procesele 
industriale au contribuit cu 10,21% din totalul emisiilor, cu 64,40% mai puțin decât 
în 1989, datorită declinului sau încetării anumitor activități. 

În tabelul 1 se arată puterea instalată a grupurilor energetice şi a centralelor 
Rovinari, Turceni, Işalniţa şi Mintia. În cele 18 grupuri energetice, aceste centrale 
au o putere instalată totală de 5190 MW [7]. 

 
Tabelul 1 

Performanţele principalelor termocentrale din România [7] 

 Rovinari Turceni Isalniţa Mintia TOTAL 
Puterea instalata 
(MW) 1320 1980 630 1260 5190 

Nr. şi puterea 
grupurilor 4 x 330 6 x 330 2 x 315 6 x 120  

 
Cele patru termocentrale cu funcţionare pe cărbune au un rol important în SEN 

(Sistemul Energetic Naţional), deoarece [7]: 
 folosesc principala sursă energetică a ţării, cărbunele (lignit şi huilă); 
 au aport de 30 – 35 % la producţia de energie electrică a ţării; 
 participă activ la echilibrarea balanţei de energie electrică a ţării, în Ardeal şi 

în Oltenia; 
 realizează un amplu program de modernizare şi investiţii pentru creşterea 

siguranţei şi eficienţei în funcţionare şi reducerea impactului asupra mediului; 
După cum se vede din datele din tabelul 1, termocentrala de la Turceni are 

ceamai mare putere instalată din România, motiv pentru care şi contribuţia sa, prin 
arderea combustibililor fosili, este de 28% din totalul emisiilor. 
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ESTIMAREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ 
REZULTATE DIN ARDEREA CĂRBUNILOR ÎN 

TERMOCENTRALE ROMÂNEŞTI REPREZENTATIVE 

În scopul estimării emisiilor de gaze cu efect de serǎ (GES), Comitetul 
Internaţional pentru Schimbarea Climei (IPCC– Intergovernamental Panel on 
Climate Change) a Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
Schimbarea Climei a elaborat Ghidul IPCC pentru inventarele naţionale GES (IPCC 
Revăzut în 1996 [10], completat de Ghidul IPCC GPG 2000 al bunelor practici şi 
managementul incertitudinilor în inventarul naţional de GES [11] şi Ghidul pentru 
inventarele naţionale GES elaborat în 2006 [12]. 

Conform metodologiei IPCC, emisiile de gaze cu efect de seră din surse 
staţionare de combustie se calculează prin înmulţirea consumului de combustibil 
(măsurat în terajoule-TJ) cu factorul corespunzător de emisie. Pentru estimarea 
termenului „consum de combustibil” se apelează la datele statistice privind 
consumul de energie din sectorul/activitatea respectivă (terajoule-TJ). În general, 
consumul de combustibil este exprimat în unităţi de masă sau de volum şi trebuie 
transformat în unităţile de energie ale combustibilului. 

 
Metoda T1- Utilizarea factorilor de emisie impliciţi [12] 

Metoda T1 pentru estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră se bazează pe 
cunoaşterea consumului din fiecare tip de combustibil specific sursei/activităţii 
avută în vedere şi a factorilor de emisie impliciţi. 

Relaţia de calcul este: 
 

 Emissions GHG, fuel = Fuel Consumption fuel • Emission Factor GHG,  fuel (1) 
 

unde: 
 Emissions GHG ,fuel  – emisia de gaz cu efect de seră (GHG) cores-
punzătoare tipului de combustibil investigat, kg GHG; 

 Fuel Consumption fuel  – consumul de combustibil, TJ; 
 Emission Factor GHG, fuel  – factorul de emisie, GHG pe tip de combustibil 
(kg gaz/TJ). Pentru CO2 se include un factor de oxidare considerat egal cu 1. 

 
Pentru a calcula emisiile totale de gaze cu efect de seră dintr-o sursă de 

activitate, emisiile calculate cu ecuaţia (1) se însumează: 
 

 ,GHG GHG fuel
fuel

Emissions Emissions  (2) 

 

Pentru fiecare combustibil utilizat în sursa staţionară se utilizează factorul de 
emisie implicit pentru dioxidul de carbon. Valoarea factorul de emisie nu este 
influenţată de tipul sursei de combustie, ci depinde numai de tipul de combustibil. 
Factorul de emisie are unitatea de măsură kg CO2/TJ sau pe valoarea calorică netă. 
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Dioxidul de carbon este cel mai comun gaz cu efect de seră rezultat din 
activităţile antropice. De departe, cea mai mare sursă de emisii de CO2 este 
reprezentată de oxidarea cărbunelui la arderea combustibililor fosili, care reprezintă 
70 - 90 % din totalul emisiilor antropogene.  

Media emisiilor la nivelul României pentru principalii producători de curent 
din ţară este de 312 grame de CO2/kWh, aici intrând şi producătorii de energii din 
surse regenerabile, precum hidro, eolian sau solare, care coboară mult media având 
0 emisii de CO2.  

La arderea combustibililor, cea mai mare parte a carbonului este emis ca CO2 
în timpul procesului de combustie. O parte din carbon este emis ca CO, CH4 sau 
alte hidrocarburi care se transformă prin oxidare în CO2 în atmosfera într-o 
perioadă de la câteva zile până la 10 - 11 ani.  

Metoda IPCC ţine cont de carbonul din toate emisiile în totalul emisiilor de 
CO2. Celelalte gaze care conţin carbon sunt de asemenea estimate şi raportate separat. 

O defalcare sectorială a emisiilor naţionale de CO2 folosind categoriile definite 
de IPCC este necesară pentru politicile de monitorizare şi reducere. Abordarea 
IPCC oferă o metodă rapidă de a estima emisiile totale de CO2 din combustibilii 
livraţi în ţară, dar nu divide emisiile pe sectoare [13].  

 

Emisiile de carbon se calculează cu relaţia (3): 
 

Carbon emissions = ∑ Fuel consumption expressed in energy units (TJ)  
for each sector •     Carbon emission factor - Carbon stored • Fraction oxidised             

(3) 
 

unde:  
 Fuel consumption expressed in energy units (TJ) for each sector – consumul 
de combustibil exprimat în unități de energie (TJ – terajouli) pentru fiecare 
sector; 

 Carbon emission factor –  factorul de emisie; 
 Carbon stored –  carbon stocat; 
 Fraction oxidised – fracția oxidată [12]. 

În statisticile energetice producția și consumul de combustibili solizi și lichizi 
sunt exprimate în 103 tone. Pentru conversia tonelor în terajouli, trebuie să se 
foloseasca puterile calorice nete. 

 
Tabelul 2 

Puterile calorice specifice pentru carbuni [13] 

 Cărbune dur Lignit şi cărbune 
subbituminos 

Tip carbune Producţie Import Producţie Import 
Putere calorică 
specifică (TJ/kt) 16,33 25,12 7,24 7,24 
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Pentru cărbune, emisiile de carbon pe tonă variază considerabil depinzând de 
compoziția cărbunelui în carbon, hidrogen, sulf, cenuşă, oxigen și azot. 

  
Tabelul 3 

Factorii de emisie specifici diferitelor tipuri de cărbuni – IPCC 2006 [12] 

Tip cărbune Antraci
t 

Alţi cărbuni 
bituminoşi 

Cărbuni 
subbituminoşi Lignit 

Factor de emisie (t CO2/TJ) 98,30 94,60 96,10 101,00 

 
S-a aplicat metodologia de calcul a emisiilor de dioxid de carbon descrisă mai sus 

şi s-a aplicat pentru principalele termocentrale din România care funcţionează pe 
combustibili solizi. S-a convertit puterea calorică inferioară din IPCC 1996 specifică 
lignitului şi industriei energetice (7,24 TJ/kt) atât în kcal/kg, cât şi în GWh/t. Cantitatea 
de emisii de CO2 s-a obţinut din raportul dintre energia produsă (TJ) • factorul de 
emisie furnizat de IPCC 2006, specific industriei energetice: la CETurceni 
(113,03 t/TJ), CERovinari (112,34), CENCraiova (105,74) şi eficienţa de conversie a 
lignitului (32,01%). Analog s-a procedat şi pentru Electrocentrale Deva care foloseşte 
huila drept combustibil solid, luând în calcul parametrii specifici acesteia. 

Pentru a determina emisiile care se degajaă din arderea unui kilogram de 
combustibil solid se raportează cantitatea de CO2 (tone) la cantitatea de cărbune 
transformată în termocentrală (exprimată în tone). 

 

Fig. 4. Cantitatea de dioxid de carbon (tone) emisă pe anul 2012 de la principalele 
termocentrale pe cărbuni din România. 

Din graficul din figura 4. se observă o proporţionalitate între cantitatea de 
emisii de CO2 și cantitatea de cărbune transformată. Astfel, cu cât se arde mai mult 
combustibil, cu atât are loc o creştere a emisiilor degajate. 
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Cantitatea emisiilor de poluanţi depinde de calitatea combustibililor folosiţi şi 
de caracteristicile procesului de ardere a acestora, în focarele cazanelor. 

Pentru reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă, rezultate din arderea cărbunelui, 
este necesar un control riguros al proceselor de ardere şi creşterea randamentului 
termic al cazanelor. 

Complexul energetic Turceni contribuie cu cea mai mare pondere la totalul 
emisiilor de CO2, și anume cu 36,46%.  

Termocentralele de la Rovinari și Craiova contribuie împreună cu aproximativ 
jumatate din cantitatea totală (48,15%). 

PROPUNERI PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE  
CU EFECT DE SERĂ 

Deşi este responsabil în mare parte de emisiile poluante sistemul energetic 
bazat pe cărbune rămâne şi în următorii ani o variantă viabilă deoarece cărbunele 
reprezintă o sursă energetică viabilă şi  ieftină.  

Uniunea Europeană a adoptat obiective ambiţioase de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră (ex. reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2030 față de 1990), care nu pot fi îndeplinite fără o reducere 
semnificativă a emisiilor de CO2 produse prin utilizarea combustibililor fosili. 

Aceasta reducere este posibilă din punct de vedere tehnic și prin aplicarea a trei 
tipuri de măsuri: 

- îmbunătăţirea eficienţei energetice; 
- utilizarea surselor de energie regenerabilă; 
- capturarea și stocarea dioxidului de carbon. 
Eficienţa energetică și sursele regenerabile de energie reprezintă, pe termen 

lung, cele mai durabile soluţii atât pentru siguranţa aprovizionării cu energie cât și 
pentru conservarea climatului. Se preconizează că Uniunea Europeană trebuie să 
reducă cu 8 % emisiile de gaze cu efect de seră în perioada 2008 – 2012, iar pe 
termen lung, emisiile de gaze cu efect de seră trebuiesc reduse cu aproximativ 70 %, 
comparativ cu anul 1990. Ţintele stabilite nu pot fi realizate fără captarea și 
stocarea dioxidului de carbon în formaţiuni geologice [13]. 

În perioada următoare, în România există premisele necesare ca un proiect 
demonstrativ CCS să fie oportun (de ex. Proiectul Getica CCS prevede captarea, 
transportul și depozitarea unei cantități de 1,5 milioane de tone de dioxid de carbon 
(CO2) pe an. Transportul se va realiza prin țevi subterane cu o lungime totală de 
40 kilometri, iar depozitarea se va realiza în formațiuni geologice solide situate 
la odistanţă de  maxim 50 km de termocentrala Turceni). Potrivit estimărilor 
iniţiale, România ar putea stoca în formaţiuni geologice 18 gigatone de dioxid de 
carbon în acviferele saline şi patru gigatone în zăcămintele epuizate de ţiţei şi de 
gaze (figura 4).  
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Tabelul 4 

Principalele candidate pentru CCS [14] 

Operator Echipamente 
Combustibil 

utilizat 

S.C COMPLEXUL ENERGETIC 
TURCENI S.A. 4 x330 MW LIGNIT 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC 
ROVINARI S.A. 4 x330 MW LIGNIT 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC 
CRAIOVA S.A. 

2 x 315 MW 
2 x 150 MW + 2 x 100 Gcal/h 

LIGNIT 

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. 6 x 210 MW HUILĂ 
S.C. TERMOELECTRICA S.A. - SE 
PAROȘENI 1 x 150 MW + 1 x 100 Gcal/h HUILĂ 

 
În ţara noastră, implementarea tehnologiei CCS nu este fezabilă pentru toate 

cele 229 de instalaţii industriale incluse în schema europeană de comercializare a 
emisiilor de GES, ci doar pentru 64 dintre ele, care emit mai mult de 100 000 de 
tone de dioxid de carbon pe an [13]. 

CONCLUZII 

Datele prezentate în lucrare se referă în principal la perioada 2011-2012, când 
producţia de energie electrică via cărbune a fost puternic concurată de cea eoliană. 
Astfel, producţia de energie eoliană a atins un record istoric când 600 din cele 
800 de turbine de pe teritoriul românesc funcţionau şi produceau mai mult decat 
Cernavodă (o medie de peste 1500 MWh).   

Recordul producţiei de energie eoliană a fost înregistrat pe 8.01.2012 când 
turbinele produceau 1586 MWh, faţă de energia nucleară de 1421 MWh, de 
hidrocarburi de 1184 MWh şi cea hidro de 395 MWh. Chiar şi în această situaţie 
limită producţia de carbune a contribuit la Sistemul Energetic Naţional cu 
2204 MWh [15].  

În aceeaşi perioadă în noiembrie 2012, s-a înființat Societatea „Complexul 
Energetic Hunedoara”, pe criterii legate în principal de interdependența accentuată 
dintre furnizorul de resursă energetică și cei doi producători de energie electrică și 
termică existenți în zonă, respectiv termocentralele Mintia și Paroșeni, dar şi pe 
criterii de natură social.  

În România, sistemul energetic bazat pe cărbune, deşi este responsabil în mare 
parte de emisiile poluante, este şi va rămâne în următorii ani o variantă viabilă 
deoarece cărbunele reprezintă o sursă energetică viabilă şi ieftină.  
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Sunt necesare metode rapide şi eficiente pentru estimarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, metode care se bazează pe cunoaşterea consumului din fiecare tip de 
combustibil specific sursei/activităţii avută în vedere şi a factorilor de emisie impliciţi. 

Se va acţiona, atât pentru reducerea cantităţii de CO2 rezultată prin arderea 
unui combustibil, cât şi pentru capturarea și stocarea dioxidului de carbon. Captarea 
şi stocarea geologică a carbonului (CCS) reprezintă o soluţie complementară 
dezvoltării surselor de energie regenerabilă şi creşterii eficienţei energetice.  

Sectorul de producere a energiei electrice pe cărbune din Romania poate 
deveni competitiv la nivel european cu ajutorul unor investiţii majore în 
modernizarea acestuia ceea ce va avea ca rezultat o eficienţă ridicată şi, implicit, un 
nivel redus al emisiilor de CO2. 
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