
ACCESUL LA ENERGIE CURATÃ
- SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE ÎN ROMÂNIA -

Autori: 
Ionuþ Apostol

Adrian Pãtraºcu

TERRA Mileniul III

Noiembrie 2006



TERRA Mileniul III

Calea Plevnei nr. 46-48, Corp C, et. 1, cam. D, sector 1, Bucureºti, 010233
tel: +4 021 312 68 70
fax: +4 021 314 12 27

www.terraiii.ngo.ro

Tipãrit la Azero
+4 021 222 73 93

www.azero.ro 

http://www.terraiii.ngo.ro
http://www.azero.ro


Cuprins

1. Introducere.......................................................................................................................................................1

2. Potenþialul surselor regenerabile de energie în România............................................................................3

3. Utilizarea surselor regenerabile de energie în România.............................................................................5

3.1. Promovarea producerii de energie electricã din surse regenerabile.........................................5

3.1.1. Sistemul cotelor obligatorii combinat cu sistemul certificatelor verzi.......................................5

3.1.2. Finanþare din Fondul pentru Mediu...........................................................................................6

3.2. Promovarea producerii de energie termicã din surse regenerabile...........................................6

4. Proiecte de utilizare a surselor regenerabile în România............................................................................9

4.1. Energie termicã din rumeguº la Gheorgheni................................................................................9

4.2. Biocombustibil la Cluj Napoca...................................................................................................14

4.3. Energie geotermalã la Oradea...................................................................................................18

4.4. Energie solarã la Mangalia........................................................................................................22

4.5. Energie solarã la Giurgiu............................................................................................................25

4.6. Panouri fotovoltaice la Universitatea Politehnicã Bucureºti....................................................28

4.7. Micro-hidrocentralã pe Anieº.....................................................................................................30

4.8. Energie eolianã în Pasul Tihuþa...................................................................................................32

5. Concluzii.......................................................................................................................................................35

Bibliografie........................................................................................................................................................36



Lucrarea de faþã îºi propune sã prezinte cadrul
legislativ românesc de promovare a surselor
regenerabile de energie din România precum ºi o
serie de studii de caz cu privire la unele proiecte
implementate în acest sector pânã în prezent.
Lucrarea se adreseazã tuturor celor interesaþi de
sursele curate de energie iar numãrul studiilor de
caz va extins ulterior conform posibilitãþilor
noastre. 

Promovarea producerii energiei electrice ºi termice
din surse regenerabile de energie (SRE) atât în
România cât ºi în Uniunea Europeanã, are un rol
foarte important în protecþia mediului, creºterea
independenþei economice faþã de importurile de
petrol ºi gaze naturale prin diversificarea surselor
de aprovizionare de energie, reducerea emisiilor
de gaze cu efect de serã ºi respectiv combaterea
schimbãrilor climatice, utilizarea unor resurse
locale de energie, dezvoltarea unor noi sectoare
de afaceri. 

România a fost una dintre primele þãri candidate la
Uniunea Europeanã care a transpus în legislaþia
naþionalã prevederile Directivei 2001/77/CE
privind promovarea producerii de energie
electricã din SRE1. Cadrul legislativ naþional
stabileºte cã ponderea energiei electrice produse
din surse regenerabile la consumul naþional brut de
energie electricã urmeazã sã ajungã la 33% pânã
în anul 2010. În acest sens, a intrat în vigoare un
cadru pentru promovarea utilizãrii surselor
regenerabile de energie, respectiv sistemul cotelor
obligatorii combinat cu sistemul certificatelor verzi.
Trebuie însã menþionat faptul cã obiectivul privind
cota surselor regenerabile de energie în consumul
de energie electricã ia în considerare
hidrocentralele de mari dimensiuni, ºi acest
obiectiv a fost deja atins.

În anul 2005 a fost stabilit ºi un obiectiv privind
utilizarea biocombustibililor2. Astfel,  cantitatea de
biocarburanþi ºi alþi carburanþi regenerabili este:

a) minimum 2%, calculatã pe baza conþinutului
energetic al tuturor tipurilor de benzinã ºi motorinã
utilizate în transport, introduse pe piaþã pânã la
data aderãrii României la Uniunea Europeanã;

b) minimum 5,75%, calculatã pe baza conþinutului
energetic al tuturor tipurilor de benzinã ºi motorinã
utilizate în transport, introduse pe piaþã pânã la
data de 31 decembrie 2010.

Nu este cunoscut însã un sistem de promovare a
utilizãrii biocombustibililor în România pentru
atingerea acestor obiective.

Dacã în domeniul energiei electrice sistemul de
promovare a utilizãrii surselor regenerabile de
energie a demarat practic în 2005, în domeniul
producerii energiei termice din surse regenerabile
de energie, anul 2006 reprezintã startul legislativ
de promovare ºi în ceea ce priveºte alocãrile în
acest sens de la bugetul naþional pentru investiþiile
autoritãþilor locale ce deþin centrale termice sau
electro-termice. 

Volumul investiþiilor în utilizarea surselor
regenerabile este însã scãzut iar rezultatele
sistemului (certificate verzi) de promovare a
acestora nu pot fi analizate în mod corespunzãtor
în prezent, acesta fiind funcþional începând cu anul
2005.
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1 HG nr. 443/2003 privind promovarea producþiei de energie electricã din surse regenerabile de energie, modificatã prin
HG nr. 958/2005.
2 HG nr. 1844/2005 privind promovarea utilizãrii biocarburanþilor ºi a altor carburanþi regenerabili pentru transport.



În 2005, consumul total comercial de energie
primarã a fost de 39,8 milioane tone echivalent
petrol (tep), iar structura acestuia continuã sã fie
dominatã de gazele naturale (39,1%), urmate de
petrol (28,3%), hidroenergie (11,5%) ºi energie
nuclearã (3,2%)3. 

Dupã 1989, gradul de independenþã energeticã s-
a menþinut în jur de 70%4. În acelaºi timp, diferenþa
dintre capacitatea totalã de producþie electricã ºi
vârful de sarcinã a fost de 10-11 GW în perioada
1992 - 20035. 

În alte cuvinte, România are o considerabilã supra-
capacitate de producþie electricã, astfel încât îºi
permite sã închidã centralele vechi pe combustibil
fosil (în unele cazuri reabilitarea acestora se poate
dovedi a fi total nerentabilã). 

Producþia de energie electricã a fost în 2005 de
59,729 TWh, iar structura acesteia a fost: în
termocentrale pe cãrbune 23,542 TWh (39,4%),
hidrocentrale 20,292 TWh (34%), termocentrale
pe hidrocarburi 10,355 TWh (17.3%), centrala
nuclearã 5,548 TWh (9.3%).

Consumul de energie termicã a scãzut în ultimii ani
datoritã în principal descreºterii consumului în
industrie, ºi este de aproximativ 9 milioane tep, din
care termoficarea reprezintã 2,6 milioane tep.
Sistemele centralizate de încãlzire deservesc 2,35
milioane de gospodãrii (29% din numãrul total de
gospodãrii). Datoritã problemelor legate de
disponibilitatea serviciului de încãlzire
centralizatã, un numãr ridicat de gospodãrii s-au
debranºat de la sistem ºi ºi-au instalat centrale
termice individuale pe gaz, în special în oraºele de
dimensiuni mai mici.

În linii generale, potenþialul SRE a fost estimat ºi
prezentat în cadrul Strategiei Naþionale privind 

Valorificarea Surselor Regenerabile de Energie,
publicatã în 2003. 

Potenþialul de utilizare a energiei eoliene este
estimat la 14.000 MW. Existã însã dificultãþi în a
obþine date, înregistrãri, statistici cu privire la
zonele în care este fezabilã instalarea turbinelor
eoliene, sau în privinþa arealelor propuse a deveni
rezervaþii naturale, unde este interzisã montarea
unor astfel de instalaþii deoarece afecteazã
biodiversitatea.

În ceea ce priveºte energia solarã, s-a calculat cã
fiecare metru pãtrat de colector din România
produce aproximativ 440 kWh energie electricã
sau 1.440 MJ de energie termicã pe an. Pentru a
înlocui cantitatea totalã de energie termicã
necesarã pentru încãlzire în România cu energie
termicã solarã, este necesarã o suprafaþã de 43
km2 de colectori. Aceasta reprezintã 20% din
suprafaþa totalã utilizabilã de 210 km2. Sistemele
solare nu pot acoperi în mãsurã de 100%
necesarul de energie termicã al populaþiei tot
timpul anului, însã pot fi utilizate sisteme hibrid. 

În ceea ce priveºte energia geotermalã,
capacitatea totalã instalatã este de 320
MWtermic (pentru o temperaturã de referinþã de
300°C). În prezent, doar în jur de 136 MWt sunt
folosite din aproximativ 60 de izvoare, producând
apã caldã cu temperaturi între 55 ºi 155°C.
Rezerva exploatabilã este de aproximativ 167 mii
tep (7.000 x 106 GJ/an). Teoretic, România se
situeazã pe locul  al treilea  ca  potenþial
geotermal din Europa (dupã Italia ºi Grecia). 

Potenþialul biomasei este estimat la 7.594 mii
tep/an, ceea ce reprezintã  aproximativ 19% din
totalul consumului de energie primarã în 2000.

Hidroenergia are o tradiþie lungã în România ºi
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3 BP Statistical Review of World Energy, iunie 2006.
4 Anuarul Statistic 2004, Institutul Naþional de Statisticã al României.
5 The European Union's CARDS Programme for the Balkan Region, REBIS: GIS, Volume 4, Demand Appendices, Final Report,
December 2004, Price Waterhouse Coopers, MWH, Atkins.



acoperã o mare parte din necesarul de energie.
Potenþialul de utilizare a acestei surse este
considerabil, însã în mare parte în centrale de mari
dimensiuni6:
- potenþial tehnic: 34.500 GWh/an, cu o
capacitate instalatã de 11.370 MW, din care:
- sectorul românesc al Dunãrii, 11.560 GWh/an,
cu 2.620 MW instalaþi;
- potenþialul micro-hidrocentralelor (hidrocentrale
cu capacitãþi sub 0,63 MW/centralã): 2940
GWh/an, cu 757 MW instalaþi;

- potenþial economic: 27.000 GWh/an, cu o
capacitate instalatã de 9.120 MW;
- potenþialul exploatabil (în conformitate cu
cerinþele UE pentru coordonarea transmisiei de
energie electricã ºi luând în considerare restricþiile
legale ºi de mediu): între 24.000 ºi 26.000
GWh/an, 7.000 - 8.200 GWh/an capacitate
instalatã.
Au fost identificate aproximativ 5.000 de locaþii ca
fiind potrivite pentru aplicaþii hidroenergetice de
mici dimensiuni.
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6 Hidrocentralele de mari dimensiuni prezintã probleme legate de managementul debitului cursurilor de apã, perturbarea
peisajului, impact asupra florei ºi faunei, emisii de gaze cu efect de serã (metan eliberat în cadrul zonelor inundate), calitatea
apei (modificãri în nivelul de nutrienþi ºi oxygen, prezenþa unor substanþe toxice, ale temperaturii ºi pH-ului, a turbiditãþii etc.),
zgomot ºi impact vizual pentru locuitorii din zonã, probleme de strãmutare ºi relocare.



Atunci când ne referim la utilizarea surselor
regenerabile de energie în România, vorbim de
fapt despre hidroenergie, celelalte surse fiind slab
reprezentate. Un numãr foarte mic de proiecte de
utilizare a energiei eoliene, solare, a biomasei ºi a
energiei geotermale au fost implementate în
România, cele mai multe cu succes, însã volumul de
investiþii noi în acest sector este redus.

Cota SRE în consumul total de energie primarã a
fost estimatã la 10,1% în 2000 ºi au fost stabilite
obiective pentru 2010 (11%) ºi 2015 (11,2%) în
strategia naþionalã privind valorificarea surselor
regenerabile de energie. Guvernul României a
stabilit de asemenea un obiectiv pentru
producerea de energie electricã din SRE, de 33%
pânã în 2010, însã acest procent include
hidrocentralele de mari dimensiuni.

3.1. Promovarea producerii de energie
electricã din surse regenerabile

3.1.1. Sistemul cotelor obligatorii
combinat cu sistemul certificatelor verzi
România a adoptat un sistem de cote obligatorii
combinat cu sistemul certificatelor verzi, cu preþ
minim ºi maxim stabilit de autoritatea de
reglementare7, ce va funcþiona pânã în 2012.
Sistemul de promovare se aplicã energiei electrice
produse din energie eolianã, solarã, biomasã,
energia valurilor, hidrogen produs din surse
regenerabile, precum ºi în hidrocentrale cu putere
instalatã sub 10 MW care au intrat în funcþiune sau
au fost retehnologizate începând cu 2004.

Furnizorii de energie electricã trebuie sã aibã în
portofoliu o anumitã cotã de energie electricã din
surse regenerabile (0,7% în 2005, mai mare în
fiecare an, pânã la 8,3% în 2012) pe care sã o
vândã consumatorilor naþionali. Furnizorii trebuie
sã demonstreze conformarea cu cotele prin
numãrul de certificate verzi achiziþionat anual,
care trebuie sã fie egal cu valoarea cotei 

multiplicatã cu cantitatea de energie electricã
livratã consumatorilor.

Pentru fiecare MWh de energie electricã livratã în
sistem, producãtorii primesc de la Operatorul de
Transport ºi Sistem un certificat verde care poate fi
tranzacþionat pe piaþa certificatelor verzi
(bilateralã ºi/sau centralizatã) la preþuri între 24 ºi
42 EUR/ certificat.

Dacã furnizorii nu reuºesc sã atingã cota anualã
de certificate verzi, aceºtia trebuie sã plãteascã
Operatorului de Transport ºi Sistem valoarea
certificatelor pe care nu le-au achiziþionat:
- în perioada 2005-2007 de 1,5 ori valoarea
maximã a certificatelor verzi;
- începând cu 1 ianuarie 2008, de 2 ori valoarea
maximã a certificatelor verzi.

Sumele rezultate din non-conformarea furnizorilor
de energie electricã cu cotele obligatorii pentru
achiziþia certificatelor verzi revin producãtorilor din
surse regenerabile pentru investiþiile necesare în
promovarea utilizãrii surselor regenerabile.
Valabilitatea certificatelor verzi este teoretic
nelimitatã. Producãtorii de energie electricã din
SRE trebuie sã ofere toate certificatele pe piaþã
dacã în anul respectiv oferta anualã de certificate
este mai micã decât cererea anualã de certificate
verzi, cu excepþia producãtorilor ce deþin ºi licenþã
de furnizare a energiei electrice, ºi folosesc
certificatele pentru a se conforma cu cota anualã.

Dacã oferta anualã de certificate anuale a fost mai
mare decât cererea anualã de certificate, la
sfârºitul anului producãtorii de energie electricã
din SRE primesc pentru fiecare certificat nevândut
valoarea minimã stabilitã de autoritatea de
reglementare pentru anul respectiv.

În 2005, preþul mediu de tranzacþionare a
certificatelor verzi a fost de 37,63 EUR/ certificat.
Acesta a fost anul în care sistemul de certificare a
originii SRE a devenit operaþional, ºi au fost emise

5
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semestrial certificate verzi cãtre producãtorii din
SRE. Capacitatea instalatã a unitãþilor de producþie
din SRE pentru care au fost solicitate garanþii de
origine a fost de 6372 MW, din care centralele
eoliene au reprezentat 0,01%, restul fiind
hidrocentrale.

În 2005 au intrat în schema de promovare 7608
MWh (ºi au fost vândute toate certificatele;
sistemul de promovare a adus o creºtere cu 0,74
eurocenþi/ MWh a preþul energiei electrice la
consumator). Astfel, energia electricã din surse
regenerabile a reprezentat 0,012% din producþia
totalã de energie electricã în 2005. 

Statisticile oficiale considerã însã hidrocentralele
de mari dimensiuni în categoria surselor
regenerabile, astfel încât cota regenerabilelor la
producþia totalã de energie electricã a fost de
35,76%, ceea ce înseamnã cã obiectivul pentru
2010 a fost deja depãºit. Trebuie menþionat însã
cã 2005 a fost un an ploios, astfel încât producþia
de energie electricã a fost cu 19% mai mare decât
în 2004. Pe de cealaltã parte, obiectivul de 0,7%
din sistemul cotelor obligatorii nu a fost atins;
pentru moment, obiectivele stabilite în acest sistem
par destul de ambiþioase.

3.1.2. Finanþare din Fondul pentru Mediu
Fondul pentru Mediu este o instituþie publicã, un
instrument menit sã sprijine obiectivele prioritare,
de interes public, stabilite în Planul Naþional de
Acþiune pentru Mediu, în conformitate cu normele
ºi standardele naþionale ºi internaþionale de mediu.
Bugetul sãu este format din taxe ºi amenzi de
mediu, taxe pentru exploatarea resurselor
naturale, alocãri de la bugetul naþional ºi de la
bugetele locale, donaþii etc.

Fondul poate finanþa proiecte de mediu propuse
de societãþi comerciale, ONG-uri, autoritãþi
publice locale ºi instituþii de învãþãmânt prin
împrumuri, finanþãri nerambursabile, ºi o
combinaþie a acestor douã modalitãþi. Unul din
domeniile sale de activitate este creºterea nivelului
producþiei din surse regenerabile, aplicanþii eligibili

în acest domeniu fiind societãþile comerciale ºi
autoritãþile publice locale. Valoarea finanþãrii este
între aproximativ 14.000 EUR ºi 5,7 milioane EUR.
Finanþãrile nerambursabile pot acoperi costurile
eligibile ale proiectelor astfel:
- 30% din cheltuielile eligible ale proiectelor pentru
societãþi comerciale;
- 40% din cheltuielile eligible ale proiectelor pentru
întreprinderi mici ºi mijlocii;
- 40% din cheltuielile eligible ale proiectelor ce
implicã recuperarea de energie;
- 60% din cheltuielile eligible ale proiectelor pentru
autoritãþi publice;
- 90% cheltuielile eligible ale proiectelor pentru
ONG-uri ºi instituþii de învãþãmânt;
Aceste cote au fost stabilite în conformitate cu
legislaþia privind ajutorul de stat. Finanþarea
rambursabilã este disponibilã societãþilor
comerciale ºi poate acoperi pânã la 75% din
costurile eligibile ale proiectelor.

3.2. Promovarea producerii de energie
termicã din surse regenerabile
România nu are un cadru coerent pentru
promovarea investiþiilor în proiecte de utilizare a
surselor regenerabile pentru producþie de energie
termicã. O hotãrâre  recentã8 a guvernului a lansat
un program naþional al cãrui obiectiv este
reducerea cu 15-25% a facturilor pentru energie
termicã prin stimularea unor investiþii de 71
milioane EUR pe an; co-finanþarea de la bugetul de
stat este de 30% pentru proiectele de reabilitare a
sistemelor de încãlzire centralizate. Nu este clar
însã care este intervalul în care programul va fi
operaþional, dacã bugetul programului este stabilit
în fiecare an etc. În cadrul programului sunt
eligibile doar autoritãþile locale ºi entitãþile
subordonate acestora. 

Proiectele din cadrul programului pot consta în:
- reabilitarea ºi modernizarea sistemelor de
producþie (inclusiv în cogenerare) sau a sistemelor
de transport ºi distribuþie a energie termice (apã
caldã ºi agent termic pentru populaþie);
- investiþii în surse regenerabile de energie pentru
sisteme existente ºi/sau noi de încãlzire

6

8 HG 320/ 2006 privind aprobarea programului naþional pentru reducerea costurilor cu energia pentru populaþie prin
creºterea eficienþei energetice ºi utilizarea energiei regenerabile în 2006.



centralizatã (apã caldã ºi agent termic).

Acest program a fost urmat în scurt timp de o nouã
iniþiativã legislativã9 anul acesta, prin care se
înfiinþeazã un sistem de investiþii în termoficare cu
scopul de a creºte eficienþa ºi a reduce consumul
de combustibili fosili. Acest al doilea program
stabileºte cã strategiile privind alimentarea cu
energie termicã vor lua în considerare sursele
regenerabile de energie ºi protecþia mediului, însã
include din pãcate în aceastã categorie

incinerarea deºeurilor ºi co-incinerarea - declaraþia
este destul incinerarea  de vagã, ºi ar putea fi
exploatatã pentru proiecte de incinerare a
deºeurilor municipale ºi a celor periculoase, în
locul deºeurilor lemnoase ºi din agriculturã.

Programul va avea un buget de aproximativ 3,8
miliarde EUR, dar nu este sigur când va deveni
funcþional acest program, studiile de fezabilitate ºi
strategiile de termoficare sunt însã planificate
pentru anul 2006.

7

9 HG 462/ 2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate ºi eficienþã" ºi înfiinþarea unitãþii de
management al proiectului.



4.1. Energie termicã din rumeguº la
Gheorgheni

Scopul proiectului a fost dezvoltarea unor sisteme
de încãlzire centralizatã în 5 oraºe (Vatra Dornei,
Gheorgheni, Vlãhiþa, Huedin ºi Întorsura Buzãului)
pe baza utilizãrii rumeguºului sau a altor deºeuri
de lemn. Toate cele 5 locaþii sunt în zone muntoase
ºi au o aprovizionare stabilã cu rumeguº. Studiul
de caz acoperã o singurã locaþie, din zona
centralã a României, Gheorgheni, unde o centralã
termicã din cele 5 existente a fost trecutã pe
rumeguº.

Proiectul este unul de schimbare a combustibilului
ce se adreseaza sectorului românesc de
termoficare ºi al cãrui scop este substituirea
combustibililor fosili (petrol ºi gaze naturale) cu
deºeuri de lemn disponibile la nivel local, precum
rumeguº, aºchii ºi scoarþã de copac provenind din
industria de prelucrare a lemnului (fabrici de
cherestea etc.) ºi silviculturã. 

Un aspect important al managementului
carbonului din sectorul forestier în Romania ºi în
alte state din regiune este reprezentat de modul în
care întreprinderile de prelucrare a
lemnului folosesc ºi depoziteazã
deºeurile de lemn. Halde de deºeuri
de lemn se acumuleazã pretutindeni
în zonele forestiere din þarã. Acestea
cauzeazã poluarea apelor ºi
genereazã emisii de CH4 ºi N2O în
cantitãþi mari. 

Metanul are un potenþial de încãlzire
globalã de 21 de ori mai mare decât
dioxidul de carbon, ceea ce
înseamnã cã cea mai mare parte din
reducerile de emisii de gaze cu efect
de serã (GES) generate de
implementarea acestui proiect va
proveni din reducerea cantitãþilor de
deºeuri lemnoase depozitate în
naturã ºi de reducerea cores-
punzãtoare a emisiilor de metan. 

Calculele efectuate în cadrul studiului de nivel de
referinþã pentru acest proiect aratã cã 78% din
reducerile de emisii de GES sunt produse de
reducerea cantitãþii de deºeuri lemnoase
depozitate în naturã. Astfel, proiectul poate fi
clasificat drept Proiect de Reducere a Emisiilor de
Metan, ce include ºi o reducere a emisiilor de
dioxid de carbon prin substituirea combustibililor
fosili cu biomasã. La calcularea reducerii totale de
emisii de GES generatã în diferitele scenarii de
nivel de referinþã nu au fost luate în calcul posibile
reduceri ale emisiilor de N2O.

Tehnologiile utilizate în general în acest proiect se
bazeazã pe tehnologiile standard din sectorul
termoficare din Europa de Vest, cu elemente-cheie
precum:
1) sisteme de boilere pe bazã de biomasã cu
control automat, cu eficienþã ridicatã ºi cele mai
moderne unitãþi de filtrare a emisiilor;
2) conducte pre-izolate pentru sistemul de
distribuþie;
3) unitãþi de racordare a consumatorilor cu

9

4. Proiecte de utilizare a surselor regenerabile în România



schimbãtoare de cãldurã cu plãci pentru
producerea descentralizatã a apei calde menajere
ºi circuite controlate automat pentru furnizarea
agentului termic de încãlzire;
4) conducte pre-izolate la subsolul clãdirilor.

Durata de viaþã a echipamentelor instalate în
cadrul proiectului va fi de minimum 15 ani pentru
sistemele de boilere pe baza de biomasã în cazul
în care sunt desfãºurate lucrãri insuficiente de
întreþinere. Pentru conductele pre-izolate, durata de
viaþã este estimatã la 30-40 de ani.

În 2003 a fost semnat un Memorandum de
Înþelegere între România ºi Danemarca, în
conformitate cu principiile Protocolului de la Kyoto.
În acelaºi an, reprezentanþi ai Ministerului Apelor
ºi Protecþiei Mediului din România ºi ai Ministerul
Mediului din Danemarca au semnat un acord de
proiect. Scopul acordului de proiect a fost sã
asigure cã fondurile generate de comerþul cu
reduceri de emisii de CO2 între România ºi
Danemarca vor fi utilizate pentru a finanþa o parte
din costurile investiþionale ale proiectului. Acordul
de proiect conþine aprobarea proiectului de cãtre
statul gazdã (România) ca proiect de
Implementare în Comun.  

Costul proiectului pentru componenta Gheorgheni
a fost de 2,2 milioane euro, iar fondurile au
provenit de la Agenþia Danezã de Protecþie a
Mediului, programul Phare, Guvernul României
(prin intermediul Agenþiei Române de Conservare
a Energiei) ºi Municipalitatea Gheorgheni.

Boiler
Proiectul introduce o soluþie tehnologicã ce face
posibilã utilizarea biomasei umede drept
combustibil. Se are în vedere astfel utilizarea
biomasei - rumeguº, aºchii, scoarþã de copac - cu
conþinut de apã de pânã la 55%. Potrivit unor
reprezentanþi ai societãþii de termoficare din
Gheorgheni, conþinutul de apã al rumeguºului a
atins în unele perioade 80%, ceea ce a avut o
influenþã asupra eficienþei boilerului, dar nu a avut
un impact semnificativ asupra calitãþii serviciilor
oferite consumatorilor.

Poate pãrea ciudat ca un stat precum România, cu
resurse mari de biomasã, sã nu le utilizeze, iar

importurile scumpe de gaze ºi petrol sã aiba loc an
dupã an. Singura explicaþie identificatã în cadrul
proiectului a fost indisponibilitatea unei tehnologii
puþin mai sofisticatã necesarã combustiei biomasei
umede ca produs domestic pe piaþa româneascã ºi
faptul cã echipamentele vestice erau considerate
prea scumpe pentru societãþile de termoficare.
Ceea ce face ca problema sã fie ºi mai serioasã
este incapacitatea consumatorului de platã a
serviciilor publice precum încãlzirea, apa,
serviciile de canalizare ºi energia electricã. Faptul
cã serviciile furnizate de utilitãþile publice sunt
adesea de slabã calitate reduce de asemenea
dorinþa de a plãti sume substanþiale. De cele mai
multe ori în plata facturilor erau introduse ºi
pierderile din reþele, ceea ce ducea la
nemulþumirea consumatorilor ºi dorinþa acestora
de a se debranºa de la sistemul de termoficare.

Tehnologia de boiler pe biomasã selectatã pentru
acest proiect poate fi consideratã standard pe
piaþa vesticã, cuprinzând o camerã de combustie
cu cãrãmizi refractare ºi o bandã de alimentare
automatã. Apa se evaporã pe banda de
alimentare, sunt extrase gazele iar deºeurile
lemnoase sunt apoi arse. Sistemul de filtrare a
emisiilor cuprinde multicicloni ºi unitãþi de filtrare cu
saci, iar gazele de evacuare sunt direcþionate cãtre
un coº de oþel. 

Cenuºa rezultatã din procesul de combustie este
transportatã automat cãtre un conteiner închis, iar
cenuºa poate fi trimisã la un depozit de deºeuri
sau poate fi împrãºtiatã în pãduri drept
îngrãºãmânt. 

Sistemele de boilere pe biomasã sunt operate
automat pentru a asigura desfãºurarea în condiþii
optime a proceselor de combustie. Biomasa
nefiind un material omogen, alimentarea primarã
ºi secundarã cu aer trebuie sã fie controlatã în
continuu în ceea ce priveºte conþinutul de oxigen.
Controlul aerului pentru ardere împreunã cu
alimentarea automatã cu combustibil din depozit ºi
instalaþiile de control diferenþial al presiunii nu pot
sã fie operate eficient decât prin utilizarea unor
tehnologii moderne de control. Sistemele noi de
boilere cuprind sisteme tehnice pentru tratarea
apei de alimentare ºi instalaþii automate de
stingere a incendiilor, care sã intervinã în cazul
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aprinderii în sistemul de alimentare cu
combustibil. Noile sisteme de boilere pe
biomasã nu folosesc combustibili fosili la
pornire.

Modificãri ale reþelei de conducte ºi
introducerea unor unitãþi de
racordare a consumatorilor 
Înainte de implementarea proiectului, apa
caldã era distribuitã cãtre consumatori printr-
o reþea construitã pe principiul unui circuit cu
patru componente, cu o conductã de
alimentare - tur ºi una de retur pentru
încãlzire, ºi o conductã de alimentare ºi una
de retur pentru apa caldã menajerã. Apa
caldã era produsã în centralã iar reþeaua de
termoficare era aºezatã în canale de beton
cu izolaþii foarte slabe, iar în unele locuri fãrã
izolaþie. În proiect a fost înlocuit sistemul cu patru
componente cu un sistem cu douã componente,
tehnologie standard aplicatã în Europa de Vest, iar
nivelul de confort al consumatorilor a fost
îmbunatãþit, o datã cu nivelul de eficienþã.

Înlocuirea conductelor la subsolul
clãdirilor 
Conductele de distribuþie sunt situate în subsolul
blocurilor de apartamente. Accesul în subsolurile
clãdirilor poate fi dificil, iar conductele de apã,
termoficare ºi canal au de obicei pierderi mari.
Toate conductele de apã caldã din subsolurile
clãdirilor au fost înlocuite în cadrul proiectului cu
conducte noi, pre-izolate.

Substituirea combustibililor fosili

Consumul de combustibil la centrala Gheorgheni
Scãderea consumului de combustibil de-a lungul
anilor nu s-a datorat unei creºteri a eficienþei
boilerului, ci unei lipse a fondurilor pentru achiziþia
combustibilului. Aceasta a însemnat o scãdere a
calitãþii serviciilor, ce se afla deja la un nivel redus.
Trebuie sã menþionãm cã pierderile din sistemul de
termoficare erau de circa 48%.

Consumul de biomasã proiectat la centrala
Gheorgheni: 6965,2 tone/an
Cenuºã rezultatã: 35 - 70 tone/an

Proiectul a prevãzut mãsurarea cantitãþilor de
rumeguº folosit la centralã, însã în realitate acestea
au fost doar calculate pe baza cantitãþii de energie
livrate consumatorilor. Potrivit unor estimãri,
centrala Gheorgheni a folosit în 2005 circa 5000-
6000 de tone de rumeguº, iar producþia de
energie a fost de 7600 Gcal.

Cercetãrile au arãtat cã cenuºa conþine în medie
aproximativ 800 PPM (pãrþi pe milion) zinc, 100
PPM plumb, 15 PPM cobalt ºi 8 PPM cadmiu.
Potrivit cercetãrilor, se recomandã utilizarea
cenuºii de la centrale drept îngrãºãmânt în
silviculturã pentru a asigura cã metalele grele nu
ajung în alimentaþia umanã. În urma unor
comparaþii între cenuºã ºi îngrãºãminte standard,
conþinutul de minerale ale unei tone de cenuºã este
egal cu cel al aproximativ 200 kg de îngrãºãminte.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serã
Perioada de creditare pentru acest proiect de JI
este de 14 ani. Totalul reducerilor de emisii va fi de
715000 tone de echivalent CO2 pentru toate cele
5 componente/locaþii ale proiectului în perioada
2004-2017, din care cota componentei
Gheorgheni este de 153.000 tone.

Preþul de vânzare a energiei termice 
Preþul de vânzare a energiei termice menþionat mai
jos cuprinde toate costurile de funcþionare ºi
întreþinere ºi se presupune cã investiþia localã va fi
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tone/an 1,181 1,298 858 601 855



recuperatã într-o perioadã de 10 ani, cu o ratã
internã de recuperare (IRR) de 8%. Valorile-cheie
ale acestui calcul sunt prezentate în tabelul de mai
jos.

Preþurile actuale ale energiei termice în România
sunt reglementate, consumatorii plãtind 107,5
RON/ Gcal (aproximativ 30 euro). Centrala
Gheorgheni produce energie termicã la un cost de
101,2 RON/ Gcal (aproximativ 29 euro),
majoritatea centralelor termice având costuri de
producþie de 170-200 RON/ Gcal (aproximativ
48-57 euro), diferenþa pânã la preþul naþional fiind
subvenþionatã de bugetul naþional ºi de cele
locale.

Datele pentru cinci instituþii publice din Gheorgheni
aratã o reducere cu 230.000 RON (aproximativ
65.000 euro) a cheltuielilor pentru energie termicã
în sezonul 2004-2005.

Aspecte sociale
Implementarea proiectului aduce beneficii unei
pãrþi importante din locuitorii celor cinci oraºe din
proiect. În toate oraºele respective sistemele de
termoficare erau într-o stare proastã iar unele
sisteme erau deseori inoperabile sau în cel mai bun
caz funcþionarea lor era instabilã, cauzând
probleme serioase ºi disconfort pentru locuitori.

Dupã implementarea proiectului au mai fost
racordate la reþeaua alimentatã de centrala pe
biomasã încã un cartier, un liceu ºi un spital.

Noi sectoare de afaceri 
Utilizarea deºeurilor lemnoase aduce noi
oportunitãþi de afaceri în Romania. Aceste deºeuri
sunt utilizate într-o mãsurã foarte redusã iar
potenþialul pentru extinderea acestei afaceri este
foarte mare.

În statisticile oficiale daneze, biomasa ºi sursele
regenerabile de energie reprezintã o componentã
esenþialã:

- 36% din producþia de energia termicã pentru
termoficare din Danemarca se bazeazã pe
biomasã ºi incinerarea deºeurilor;

- Deºeurile lemnoase reprezintã circa 20500 TJ /
5700 GWh producþie anualã de energie primarã
în Danemarca. 

Aceste valori trebuie comparate cu o producþie
energeticã anualã de circa 300 TJ în proiectul
românesc pe bazã de rumeguº, echivalând cu
1,5% din producþia energeticã pe bazã de deºeuri
lemnoase din Danemarca.

Suprafaþa ocupatã de pãduri în Danemarca este
de aproximativ 5200 km2, iar suprafaþa cu pãduri
din România este de aproximativ 64000 km2 - este
evident cã potenþialul pentru dezvoltare în
Romania este remarcabil. Acest potenþial de
dezvoltare a afacerilor nu include doar producþia
de energie termicã, ci ºi procesarea deºeurilor
lemnoase, manipularea ºi transportarea deºeurilor
lemnoase, ce în Danemarca reprezintã un sector
de afaceri, chiar dacã producþia sa de deºeuri
lemnoase este mult mai micã decât în România.

Monitorizare
Obiectivul planului de monitorizare este sã ofere
un cadru pentru colectarea ºi managementul
datelor privind performanþele pentru a monitoriza
ºi verifica reducerea emisiilor de GES generate de
proiectul de Implementare în Comun. Verificarea
este definitã drept audit periodic al reducerii
emisiilor de GES ºi a conformãrii cu criteriile de JI,
efectuat de o terþã parte.

Nu a fost elaborat un plan de monitorizare a
impactului social al proiectului, însã serviciile de
încãlzire ºi apã caldã au fost îmbunãtãþite iar
subvenþiile pentru energie termicã nu mai sunt
necesare, ceea ce înseamnã mai multe fonduri
publice pentru alte tipuri de cheltuieli.

Consultare ºi participare publicã 
Potrivit documentelor proiectului, consultarea
factorilor interesati a fost realizatã prin anunþuri în
presa localã pentru o perioadã de minimum douã
sãptãmâni în toate oraºele din cadrul proiectului.
Nu au fost depuse comentarii sau obiecþii faþã de
implementarea proiectului. Nu au fost primite
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Nr. de apartamente încãlzite 410

Nr. de blocuri de apartamente racordate la reþea 17

Nr. de clãdiri individuale racordate la reþea 17

Nr. total de persoane în apartamente 1230

Nr. total de persoane în clãdiri individuale 58



comentarii din partea unor factori precum ONG-
uri, autoritãþi locale de protecþie a mediului, instituþii
din domeniul silviculturii sau industria de prelucrare
a lemnului.

Concluzii
Proiectul a dus la îmbunãtãþiri semnificative ale
condiþiilor de mediu, precum ºi a condiþiilor de trai.
Nu existã probleme majore cu proiectul pe
biomasã de la Gheorgheni. Trebuie sã menþionãm
cã existã destul rumeguº pentru a alimenta
centrala, ºi cã probabil tot necesarul de energie
termicã al oraºului Gheorgheni ar putea fi acoperit
de centrale pe rumeguº. În prezent, planurile
primãriei cuprind o centralã pe cogenerare
(producþie de energie termicã ºi electricã)  de 30
MW, un proiect ce ar urma sã fie implementat în
parteneriat cu o firmã din Ungaria.

Societatea de termoficare a raportat probleme
legate de alimentarea cu rumeguº, referitoare la
conþinutul de fragmente lemnoase de dimensiuni
mai mari, pietre ºi nisip, ceea ce înseamnã cã sunt
necesare mai multe lucrãri de întreþinere. Existã
110 contracte cu furnizori de rumeguº, însã în
prezent societatea de termoficare trebuie sã
transporte rumeguºul cu mijloacele proprii. Aceste
probleme sunt cauzate în principal de înfiinþarea
unor companii ce exportã brichete de rumeguº,
respectiv concurenþã în privinþa aprovizionãrii
centralei. Societatea de termoficare nu plãteºte
pentru rumeguº în prezent, însã situaþia s-ar putea
modifica în viitorul apropiat. Toate echipamentele
centralei pe rumeguº au funcþionat perfect în cei
doi ani de operare, cu excepþia unei avarii a unor
sisteme electronice de control al combustiei.
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4.2. Biocombustibil la Cluj Napoca

Proiectul "Posibilitãþile ºi limitele ecologizãrii
transportului urban de suprafaþã prin utilizarea
combustibililor proveniþi din uleiuri vegetale" din
Cluj Napoca a fost implementat de Facultatea de
Mecanicã din cadrul Universitãþii Tehnice Cluj
Napoca în 2005. Cercetãrile din cadrul
Universitãþii Tehnice cu privire la obþinerea ºi
utilizarea biocombustibililor au demarat în anul
2000, datoritã contactelor cadrelor universitare cu
diverºi factori interesaþi de utilizarea uleiului de
rapiþã ºi a uleiurilor uzate în acest sens.
Biocombustibilii obþinuþi din rapiþã, floarea-soarelui
ºi soia au fost testaþi iniþial pe tractoare în cadrul
unui proiect derulat între 2002 ºi 2005. 

Proiectul "Posibilitãþile ºi limitele ecologizãrii
transportului urban de suprafaþã prin utilizarea
combustibililor proveniþi din uleiuri vegetale",
implementat în parteneriat cu Regia Autonomã de
Transport Urban Cluj, a demonstrat eficienþa
economicã a utilizãrii acestor combustibili, însã în
prezent autobuzele nu funcþioneazã cu ulei de
rapiþã din cauza lipsei de interes a administraþiei
locale. Proiectul-pilot s-a desfãºurat timp de o
sãptãmânã pe un autobuz al Regiei Autonome de
Transport Urban Cluj, care a rulat în trafic în mod
normal.

Proiectul are drept scop schimbarea
combustibilului la mijloacele de transport în comun
cu unul ecologic, obþinut din ulei din diferite plante
(rapiþã, floarea-soarelui, soia). Utilizarea
biocombustibililor în transportul urban ar duce la
reducerea emisiilor poluante (dioxid de carbon -
CO2, sulf - S, oxizi de azot - NOX, hidrocarburi -
HC, monoxid de carbon - CO, ºi particule în
suspensie) în atmosferã. 

Alternativa viabilã atât din punct de vedere
economic cât ºi ecologic la combustibilul clasic
(motorina) o reprezintã biocombustibilii, care se
extrag din diverse plante.  Existã douã modalitãþi
prin care se utilizeazã astfel de combustibili pentru
motoarele diesel: 

- se utilizeazã ulei nerafinat (de rapiþã, soia,
floarea soarelui etc.), caz în care motorul trebuie
modificat pentru a permite combustia în condiþii
optime;
- se utilizeazã ulei de rapiþã rafinat - esterizat (se
obþine metilester), caz în care nu sunt necesare
modificãri ale motorului.

Procesul tehnologic pentru extragerea uleiului
vegetal atât pentru alimentaþie cât ºi în scopuri
industriale este bine pus la punct, existând astfel
trei metode fundamentale:
1. extracþie prin solvent: seminþele sunt strivite ºi
macerate într-un solvent (ex. hexanul10); solventul
se evaporã ºi este eliberat uleiul; 
2. extracþia prin presare: presarea seminþelor
utilizând prese cu ºurub;
3. extracþia prin transesterificare, unde se folosesc
alcooli: metilic, etilic, propilic, butilic etc. 

Caracteristici-cheie ale proiectului  
- utilizarea unor surse regenerabile de energie; 
- eliminarea emisiilor de sulf în atmosferã;
- reducerea emisiilor de CO2, NOX, CO, ºi
particule în suspensie în atmosferã; 
- folosirea unor resurse locale (culturi de rapiþã);
- crearea unor noi locuri de muncã pentru
cultivarea rapiþei ºi producþia metilesterului; 
- preþ stabil al carburantului la consumator
(deconectarea de preþul petrolului);
- aer mai curat pentru locuitorii din zonele urbane;
- alinierea la normele europene, care prevãd ca
pânã în 2010 în fiecare Stat Membru al Uniunii
Europene biocombustibilii sã reprezinte 5,75% din
consumul de combustibili din sectorul transporturi; 
- un preþ mai mic pentru biocombustibil decât
pentru combustibil convenþional, ºi implicit
reducerea cheltuielilor din bugetul local pentru
transport;
- dezvoltarea infrastructurii unor zone rurale prin
atragerea de investitori în zonele cu potenþial
agricol pentru rapiþã. 

Utilizarea rapiþei în industria combus-
tibililor
Din uleiul de rapiþã prelucrat se obþine metilesterul,
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10 Hexanul (C6H14) - este un produs chimic ce rezultã din rafinarea petrolului; toxicitatea lui este micã, are efect slab
anestezic; inhalarea unor concentraþii mari de hexan produce în primã fazã o stare euforicã, urmatã apoi de somnolenþã cu
dureri de cap ºi stare de vomã.



carburant comparabil cu motorina, care este
amestecat cu aceasta în anumite proporþii pentru a
funcþiona în motoarele diesel. ªrotul (masa de
seminþe din care s-a extras uleiul) ºi glicerina11 sunt
doi compuºi valoroºi ce rezultã din producerea
biocombustibilului din rapiþã. Din 100 kg de
seminþe de rapiþã se obþin 30-35 kg ulei ºi 50-55
kg ºrot (ce se întrebuinþeazã în hrana animalelor,
cu un conþinut de proteinã de 38-42% ºi grãsimi 8-
9%). Toate aceste caracteristici ale utilizãrii rapiþei
o fac sã devinã o plantã cu mari avantaje
economice, agrotehnice12 ºi ecologice. 

Existã o directivã13 europeanã de implementare a
biocombustibililor pentru toate tipurile de transport
(au fost construite autovehicule ce funcþioneazã pe
baza unui combustibil denumit E85, cu 15%
benzinã ºi 85% etanol). România, prin întinsele
suprafeþe agricole ºi condiþiile naturale propice de
cultivare a plantelor din care se produc uleiuri
vegetale, poate deveni un important producãtor de
biocombustibil. 

Tehnologia de producere a biocombustibilului din
România este similarã cu cea din Europa de Vest,
însã a fost dezvoltatã la o scarã mult mai micã,
deoarece nu a apãrut un interes real din partea
autoritãþilor centrale ºi locale pentru aceastã
alternativã ieftinã ºi ecologicã la combustibilii
tradiþionali. Se pot face combinaþii reuºite de
combustibil fãrã sã aibã loc modificãri ale
motorului: de la 5% metilester + 95% motorinã,
pânã la 40% metilester + 60% motorinã. Aceasta
nu înseamnã însã cã biocombustibilii nu pot fi

folosiþi drept substitut total, fãrã a fi amestecaþi cu
motorinã sau benzinã. Singurul exemplu de succes
în România rãmâne deocamdatã funcþionarea unui
autobuz din Cluj Napoca timp de o sãptãmânã cu
biodiesel, moment în care s-a demonstrat eficienþa
economicã ºi ecologicã a utilizãrii surselor
regenerabile în transportul în comun.

Nivelul de producþie al rapiþei ºi valorile
sale energetice 
În urma testelor în cadrul Facultãþii de Mecanicã
din Cluj Napoca pe un câmp experimental, s-au
obþinut cantitãþi însemnate de seminþe la hectar
(3000 - 3500 kg/ha). În tabelul de mai jos sunt
prezentate câteva date reprezentative pentru
cantitatea de ulei de rapiþã obþinutã pe hectar prin
diferite metode, atât consumul cât ºi câºtigul
energetic. 

Bilanþul energetic al producerii biocombustibililor
pe bazã de ulei de rapiþã (Naghiu, Al. ºi L.

Naghiu, 2000).
Sursa: Facultatea de Mecanicã Cluj Napoca,
http://utcnrapita.wz.ro/biodiesel.php 

Producþia de ulei de rapiþã
Sursa: Facultatea de Mecanicã Cluj Napoca
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11 Glicerina (Glicerol) are sute de aplicaþii în industria farmaceuticã, cosmeticã, alimentarã ºi este comercializatã la preþuri
în jur de 1000 USD/t. 
12 Rapiþa este o bunã premergãtoare pentru cerealele de toamnã, conservã ºi amelioreazã fertilitatea solului, permite
utilizarea aceluiaºi set de maºini ca ºi în cazul cerealelor pentru semãnat ºi recoltat.
13 Directiva CE 30/2003 care stabileºte utilizarea biocombustibililor sau a altor combustibili obþinuþi din surse regenerabile
la un procent de 5,75% din totalul consumului de combustibili pânã în  2010 pentru toate þãrile UE.

Nivel productiv Seminþe de rapiþã
- producþia agricolã 3,2 t/ha

- producþia de energie 76000 MJ/ha 

- consum energetic 17460 MJ/ha

- intrãri/ ieºiri 1:4,3

- câºtig energetic 330%

Extracþia de ulei Presare la rece Presare ºi extracþie

Ulei de rapiþã Turte de rapiþã Ulei de rapiþã ªrot de rapiþã
- producþia 1,02 t/ha 2,1 t/ha 1,22 t/ha 1,9 t/ha

- producþia         energeticã 37700 MJ/ha 38400 MJ/ha 45100 MJ/ha 31000 MJ/ha
- consumul energetic total 9100 MJ/ha 9260 MJ/ha 13550 MJ/ha 9310 MJ/ha

- intrãri/ ieºiri 1:4,4 1:4,1 1:3,3 1:3,3

- câºtig energetic 310% 310% 230% 230%

http://utcnrapita.wz.ro/biodiesel.php


Esterizarea uleiului de rapiþã

Etapele tehnologice de extragere a uleiului de
rapiþã ºi a esterului sãu:
I. extragerea uleiului;
II. degumarea14 uleiului;
III. filtrarea uleiului;
IV. esterizarea;
V. depozitarea uleiului/esterului.

Producþia de rapiþã în România
Rapiþa se situeazã pe locul cinci, sub aspectul
producþiei de ulei comestibil, între plantele
oleaginoase din România. Uleiul de rapiþã are
largi utilizãri industriale ºi alimentare; turtele de
rapiþã obþinute din procesare au o bunã valoare
furajerã, fiind bogate în proteine (38-42%),
glucide ºi sãruri minerale; paiele de rapiþã se
folosesc în industria materialelor de construcþii.
Rapiþa se recolteazã timpuriu, motiv pentru care
constituie o bunã plantã premergãtoare pentru
grâu ºi orzul de toamnã. Rapiþa este o excelentã
plantã meliferã timpurie (asigurã circa 50 kg
miere/ha)15.  

Costuri de producþie ºi distribuþie
În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile medii
ale unor biocombustibili ºi producþiile estimate la
nivel mondial. Din tabel rezultã cã un litru de ulei
de rapiþã neprelucrat costã aproximativ 1 RON (în
funcþie de cursul valutar ºi piaþã). Preþul unui litru de
ulei pur sau metilester la consumator variazã între
2,6 RON ºi 3,1 RON, mai ieftin decât un litru de
motorinã, ce are preþul de 3,5 RON (iulie 2006),
iar diferenþa în privinþa puterii calorice este micã
(ulei de rapiþã: 37000 kJ/litru, motorinã: 41800

kJ/litru). În plus, acest biocombustibil are un
conþinut de 10% oxigen, ceea ce îmbunãtãþeºte
arderea; se adaugã faptul cã nu existã emisii de
sulf. În urma testelor realizate pe autobuzul din
Cluj Napoca s-a constatat un consum mediu de
biodiesel egal cu cel de motorinã.  

Costurile medii ale unor bicocombustibili ºi
producþiile estimate

Sursa: Rapiþa - Tehnologie de cultivare - Aliment ºi
combustibil, Petru Guº, Ioan Mihaiu, Nicolae Cordoº,
Teodor Rusu, Ilarie Ivan, Cluj Napoca, 2003. 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã
Deoarece biocombustibilii duc la reducerea
necesarului de combustibili fosili, aceºtia contribuie
la atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de serã. Plantele absorb CO2 în
timpul creºterii, ºi aceeaºi cantitate de CO2 este
eliberatã în atmosferã la descompunerea acestora.
Utilizarea materialului vegetal pentru obþinerea
combustibililor este astfel aproximativ neutrã din
punct de vedere al emisiilor de CO2 (intervin doar
emisiile de gaze cu efect de serã din cadrul
lucrãrilor agricole, al transportului materialului, ºi
al construcþiei, funcþionãrii ºi dezafectãrii unitãþilor
de prelucrare). În prezent biocombustibilii, de-a
lungul întregului lor ciclu lor de viaþã16, produc cu
aproximativ douã treimi mai puþin gaze cu efect de
serã decât combustibilii auto convenþionali. 28%
din gazele cu efect de serã din Europa sunt
produse de sectorul transport, astfel cã reducerile
de emisii care pot fi obþinute prin utilizarea
biocombustibililor vin în întâmpinarea
angajamentelor Uniunii Europene în cadrul
Protocolului de la Kyoto.      

16

Biocombustibil Glicerinã

- producþia 1,21 t/ha 0,112 t/ha
- producþia
energeticã

44890 MJ/ha 1900 MJ/ha

- consumul
energetic total

20310 MJ/ha 870 MJ/ha

- intrãri/ ieºiri 1:2,55 1:2,55
- câºtig energetic 155% 155% Denumire

combustibil
Cost mediu,
USD/tonã

Producþie
estimatã la nivel

mondial 106 tone

Ulei de rapiþã 311 7,0

Ulei de floarea

soarelui

346 154,0

Ulei soia 985 0,39

14 Degumarea uleiului - eliminarea substanþelor mucilaginoase (fosfatide, albumine, hidraþi de carbon) care îngreuneazã
desfãºurarea celorlalte faze ale procesului de rafinare ºi influenþeazã calitatea uleiului obþinut. 
15 http://www.maap.ro 
16 Cultivare, transport, rafinare, utilizare.

http://www.maap.ro


Tipuri noi de afaceri
Investitorii strãini nu s-au lãsat mult aºteptaþi în acest
sector, astfel încât au venit cu fonduri importante
pentru a obþine biodiesel din rapiþã româneascã.
Compania portughezã Biomart, divizie a
consorþiului Martifer, investeºte 50 milioane EUR în
construirea unei fabrici de extragere a uleiului la
Lehliu Garã (Judeþul Cãlãraºi). Conform
reprezentanþilor firmei, acest proiect va demara la
sfârºitul anului 2006 ºi se preconizeazã cã va
avea o producþie anualã de 100.000 tone de
biodiesel. Biocombustibilul produs la Lehliu Garã
va fi exportat sau vândut pe piaþa româneascã. 

Firma S.C. Autoelite S.R.L. din Baia Mare a
construit o fabricã de producere a biodieselului, iar
preþul de comercializare a biodieselului este 2,65
RON pentru 1 kg ºi 2,81 RON pentru 1 litru (fãrã
TVA). Produsul a fost testat în formã purã (100%
biodiesel) în parcul auto al firmei, cât si în
amestecuri de diferite procente (50%, 40% si 20%
biodiesel ºi restul motorinã). Nu au fost identificate
probleme de funcþionare sau de modificare a
parametrilor fizico-chimici. Confom informaþiilor de
pe pagina de web a firmei Autoelite S.R.L.,
biodieselul produs de firmã este în conformitate cu
standardele naþionale pentru biocombustibili17. 

Aspecte sociale 
O datã cu apariþia acestor tipuri noi de
combustibili proveniþi din uleiuri vegetale se
dezvoltã ºi zonele rurale de care aparþin
suprafeþele agricole. Locuitorii din zonã se pot
implica fie în procesul de cultivare a plantelor
oleaginoase (rapiþã, floarea soarelui, soia etc.), fie
în cadrul fabricilor de producere a uleiului ºi apoi
a esterilor. Se obþin astfel noi locuri de muncã ºi
este redus ºomajul din zonele rurale. 

În acelaºi timp, poate fi redusã presiunea asupra
veniturilor familiale prin scãderea preþului
combustibilului auto, ce se adaugã la beneficiile
pentru sãnãtatea populaþiei din zonele urbane
(prin reducerea poluãrii autovehiculelor). 

Probleme legate de utilizarea bio-
combustibililor
Înlocuirea combustibililor fosili cu biocombustibili
este o tendinþã ce s-a definit în contextul creºterii
preþului petrolului ºi este prezentatã ca fiind o
alternativã ecologicã, ce creeazã locuri de muncã
ºi nu are un impact social major. Aceste
considerente nu sunt însã adevãrate în mod
automat, ci poate dimpotrivã. În primul rând, fãrã
politici ºi mãsuri de reducere a dependenþei de
autovehiculele personale, impactul utilizãrii
biocombustibililor asupra fenomenului schimbãrilor
climatice ar fi marginal - gradul de utilizare a
transportului rutier ar continua sã creascã.
Producþia ºi utilizarea biocombustibililor poate
duce la reducerea presiunilor sociale ºi de mediu
produse de extracþia petrolului, însã ar duce la
creºterea presiunilor asupra pãdurilor,
biodiversitãþii ºi producþiei alimentare. Ar avea loc
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã din
arderea combustibililor fosili, însã ar avea loc
eliberarea dioxidului de carbon fixat în pãduri - în
urma defriºãrii pentru obþinerea de teren arabil în
vederea cultivãrii biocombustibililor. 

Concluzii 
În urma proiectului "Posibilitãþile ºi limitele
ecologizãrii transportului urban de suprafaþã prin
utilizarea combustibililor proveniþi din uleiuri
vegetale" s-a demonstrat cã pentru regiile locale
de transport biocombustibilii sunt o soluþie mai
economicã decât combustibilii convenþionali.
Celãlalt avantaj este reducerea cu circa 70% a
emisiilor de gaze cu efect de serã. Trebuie avute
însã în vedere problemele legate de: mono-culturi;
defriºarea suprafeþelor forestiere pentru a face loc
culturilor pentru biocombustibili; impactul acestora
asupra biodiversitãþii ºi asupra structurii culturilor
pentru obþinerea de alimente; eliminarea
organismelor modificate genetic.

17

17 SR EN 14214:2004 (Carburant pentru automobile. Esteri metilici ai acizilor graºi pentru motoare diesel. Specificaþii ºi
metode de încercare), standard aprobat de Asociaþia de Standardizare din România.       



4.3. Energie geotermalã 
la Oradea 

Oradea este unul dintre oraºele din România în
care este folositã o sursã regenerabilã de energie
în producerea energiei termice pentru consumatorii
casnici, companii private ºi instituþii publice. Firma
Transgex Oradea furnizeazã agent termic ºi apã
caldã menajerã utilizând captãri de apã
geotermalã. Oraºele Oradea ºi Beiuº beneficiazã
de energie termicã la un preþ mult mai mic decât
din sursele convenþionale de energie utilizate în
centralele de termoficare. Un avantaj major al
acestei surse regenerabile de energie este faptul
cã nu existã emisii directe de gaze cu efect de
serã; au loc emisii în procesul de producþie al
echipamentelor utilizate, ºi datoritã utilizãrii unor
boilere pe gaze naturale pentru ridicarea
temperaturii agentului termic în unele cazuri. 

Potenþialul sursei geotermale din Oradea este de
250.000 - 300.000 Gcal/an, în vreme ce
consumul total în 2005 a fost de 900.000 Gcal,
astfel cã o treime din energia termicã a oraºului
Oradea ar putea fi asiguratã de sursa geotermalã.

O datã cu folosirea întregii capacitãþi geotermale,
o însemnatã cantitate de combustibil clasic va fi
economisitã ºi în plus o mare cantitate de gaze cu

efect de serã nu va mai ajunge în atmosferã.
Transgex Oradea are licenþã de exploatare pentru
200.000 Gcal din surse geotermale; dacã se va
exploata toatã aceastã cantitate de energie
geotermalã înseamnã cã se vor reduce  emisiile de
CO2 cu aproximativ 14.300 de tone pe an18.
Întreg procesul de utilizare a sursei geotermale la
Oradea este proiectat astfel încât sã nu aibã un
impact negativ asupra mediului.  

Procesul tehnologic cuprinde captarea, distribuþia
ºi injecþia apelor înapoi în zãcãmânt sau
deversarea lor în Pârâul Peþea:
- sonde de producþie care extrag apa de la
adâncimi de 3200 metri, unde apa are
temperaturi cuprinse între 72o C ºi 105o C; 
- reþeaua de distribuþie primarã utilizatã de
Transgex cât ºi cea secundarã deþinutã de Primãria
Oradea este foarte nouã (2004), având conducte
preizolate ºi pierderi sub 10%;
- sondã de injecþie care reintroduce apa rezidualã
înapoi în zãcãmânt;
- deversarea în Pârâul Peþea, ce are o temperaturã
de 30o Celsius, izvorând dintr-o sursã geotermalã.  

Transgex deþine 48 de foraje în
judeþele Bihor ºi Satu Mare. La
Oradea, Transgex opereazã 11
sonde de producþie ºi 1 sondã de
injecþie (de reintroducere a apei în
zãcãmânt). Timp de 20-25 zile pe
an, la vârf de sarcinã (maximum
de consum) sunt folosite ºi cazane
pe gaz pentru aducerea la
standard a temperaturii apei.
Transgex are cuprinse în planurile
sale de investiþii sonde de injecþie
pentru întregul volum de apã
utilizat, deoarece taxele de
deversare a apelor uzate
reprezintã, de exemplu,
aproximativ 20% din costurile de
producþie a energiei termice în
oraºul Beiuº. 

Caracteristici-cheie ale proiectului
- utilizarea unei surse regenerabile de energie;
- utilizarea unei surse de energie neutrã din punct

18

18 Fondul Român pentru Eficienþa Energiei (FREE)     

Foto: Transgex



de vedere al emisiilor de CO2; 
- utilizarea unor resurse energetice locale;
- reducerea impactului de mediu al utilizãrii
combustibililor fosili pentru producerea energiei
termice ºi încãlzirea apei pentru consumul casnic,
implicit reducerea semnificativã a emisiilor
poluante (SO2, NOx, CO2, CO ºi pulberi);
- preþ stabil al energiei la consumator
(deconectarea de preþul petrolului);
- eliminarea subvenþiilor de la bugetul naþional sau
local pentru termoficare;
- un preþ mult mai mic al energiei termice pentru
consumatorii locali în comparaþie cu energia
obþinutã la Electrocentrale Oradea;
- reabilitarea reþelei de transport ºi distribuþie:
conductele de transport ºi distribuþie au fost
înlocuite ºi au fost reduse astfel pierderile de
cãldurã ºi de agent termic. 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã
Potenþialul sursei geotermale din  Oradea este de
circa 250.000 Gcal. Ultima investiþie a companiei
Transgex a fost reprezentatã de punerea în
exploatare a 20.000 Gcal în cadrul unui proiect
de Implementare în Comun (Joint Implementation)
derulat împreunã cu Agenþia Danezã de Mediu.
Costul proiectului19 a fost de 1,1720 milioane USD,
iar o parte din investiþie a fost reprezentatã de
tranzacþionarea creditelor de emisii de gaze cu
efect de serã (proiectul aduce o reducere a
emisiilor de aproximativ 14.000 tone echivalent
CO2 pe o perioadã de 10 ani pentru municipiul
Oradea). Perioada de rambursare la Fondul
Român pentru Eficienþa Energiei (FREE) este de 3
ani, iar termenul de recuperare a investiþiei este de
2,5 ani.
Energia termicã ºi apa caldã menajerã din oraºul
Beiuº sunt asigurate de Transgex SA Oradea chiar
dacã aici a fost sistat în mod oficial serviciul de
încãlzire urbanã21. În Beiuº, Transgex SA Oradea
are în exploatare douã sonde geotermale22.
Reducerile de gaze de efect de serã pentru oraºul

Beiuº sunt de 9.738 tone CO2 pe an. 
O însemnatã cantitate de CO2 (aproximativ
240.000 tone) va fi redusã timp de 10 ani prin
utilizarea energiei geotermale în cele douã oraºe. 

Preþul de vânzare a energiei termice
Consumul de energie termicã în Oradea a fost în
2005 de 900.000 Gcal.; contribuþie Transgex a
fost de 70.000 Gcal. Preþul pentru 1 Gcal din
surse geotermale a fost de 85 RON (TVA inclus),
faþã de un preþ naþional de referinþã23 de 107,5
RON. Celãlalt furnizor de energie termicã din
localitate, Electrocentrale Oradea, a avut un preþ
de 140 RON, la care a fost aplicatã o subvenþie
de stat.

Înlocuirea reþelei de distribuþie 
Transgex Oradea a investit ºi în schimbarea
sistemului de conducte ce transportã agentul termic
la consumator. Astfel, reþeaua primarã de
distribuþie (deþinutã de Transgex) ºi reþeaua de
distribuþie secundarã (deþinutã de Primãria
Oradea) sunt într-o stare foarte bunã, anul de
construcþie fiind 2004. Au fost montate conducte
pre-izolate ce au pierderi extrem de mici, sub 10%.

Substituirea combustibililor fosili ºi
economii financiare prevãzute
Prin implementarea ultimului proiect Transgex (de
punere în exploatare a 20.000 Gcal) au fost
realizate urmãtoarele economii de resurse
energetice primare:
- prin utilizarea surselor regenerabile de energie
proiectul duce la reducerea consumului de
combustibil fosil la Electrocentrale Oradea24;
reducerea este echivalentã unei cantitãþi de
combustibil de 9000 tone echivalent petrol; 
- cheltuielile de întreþinere ºi alte costuri sunt foarte

scãzute: spre deosebire de CET ºi de vechile
echipamente uzate moral ºi fizic, noile capacitãþi
sunt mai fiabile ºi complet automatizate, rezultând
astfel însemnate economii financiare prin
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19 Investiþia constã în conectarea a 5 puncte termice (cartierul Ioþia Nord) la forajul de apã geotermalã nr. 4767 Oradea
20 36% Fondul Român pentru Eficienþa Energiei, 8% Transgex SA Oradea, 56% comercializarea de emisii - Danish
Environmental Protection Agency.
21 OG nr. 48/ 2004, Monitorul Oficial nr. 563/24-04-2004, partea I. 
22 Izvoarele 3001 ºi 3003, ce au un debit de 120 l/s, la o temperaturã de 120oC.
23 H.G. nr. 1.254/2005, publicatã în Monitorul Oficial nr. 938/20.10.2005.     
24 Electrocentrale Oradea are douã instalaþii mari de ardere de tip I: trei cazane care funcþioneazã cu gaze naturale ºi
pãcurã ºi trei cazane care funcþioneazã cu lignit.



diminuarea cheltuielilor de operare ºi întreþinere.
Folosirea schimbãtoarelor de cãldurã cu plãci
duce la reducerea considerabilã a pierderilor de
energie termicã; 
- reducerea emisiilor: la 1 USD investit se obþine o
reducere a emisiilor de CO2 de 12 kg pe an, sau
1 USD investit va aduce anual circa 0,06 USD prin
vânzarea de emisii de CO2 (la o cotaþie de 4 EUR
pe tonã echivalent CO2).

Aspecte sociale
Utilizarea energiei geotermale în oraºele Oradea
ºi Beiuº aduce mari beneficii consumatorilor, atât
din punct de vedere financiar (preþ mai mic) cât ºi
al confortului (nu mai existã pierderi semnificative
în reþea). În Beiuº aceastã soluþie ecologicã este 

Sursa: Transgex

singura viabilã deoarece oraºul a
fost scos de pe lista oraºelor cu
servicii de încãlzire urbanã prin
Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului nr. 48/ 2004.

Localitatea Beiuº are 12.000
locuitori ºi un numãr de 1400 de
apartamente din care numai 900
sunt în prezent racordate la
reþeaua de distribuþie a agentului
termic ce aparþine Transgex. Tot
consumul este acoperit din surse
geotermale (au fost înlocuite 3
centrale termice pe combustibil
lichid). Producþia geotermalã în
anul 2005 a fost de 14.000 Gcal.
Se preconizeazã o creºtere a
producþiei la 20.000 Gcal în
2006 ºi respectiv 22.000 Gcal în

2007. Proiectele geotermale din Beiuº sunt co-
finanþate de Agenþia Danezã de Mediu.

Reducerea cu 30% a subvenþiilor25 acordate CET
Oradea de la bugetul de stat a motivat
municipalitatea orãdeanã ca în paralel cu
majorarea subvenþiilor de la bugetul local sã
creascã ponderea energiei termice produse prin
valorificarea energiei geotermale. În acest scop,
Transgex S.A. ºi Consiliul Local au încheiat un
contract de asociere26 de tip parteneriat public-
privat. Pânã în 2007, subvenþiile acordate de stat
producãtorilor de energie termicã vor fi eliminate
astfel încât prin contractul dintre Consiliul Local
Oradea ºi Transgex S.A. se are în vedere

extinderea utili-
zãrii energiei
geo-termale pen-
tru producerea
energiei termice,
cât ºi moder-
nizarea punctelor
termice ºi a re-
þelelor de distri-

buþie. În prezent Transgex S.A. furnizeazã agent

20

Energie termicã ºi apã caldã Oradea
Numãr de apartamente agent termic ºi apã caldã 3200
Numãr de asociaþii proprietari 43

Numãr de apartamente ce au doar apã caldã 3500

Energie termicã ºi apã caldã Beiuº
Numãr de apartamente conectate agent termic ºi apã caldã 900
Numãr de apartamente în curs de racordare agent termic ºi apã caldã (2007) 500

25 Ordonanþã de urgenþã pentru adoptarea unor mãsuri privind furnizarea energiei termice populaþiei, pentru încãlzirea
locuinþei ºi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termicã, Monitorul
Oficial, partea I, Nr. 563/24.VI.2004.
26 A fost înfiinþatã compania Geoterm, în care 88,5% din acþiuni aparþin Transgex, iar 11,5% Consiliul Local Oradea.

Foto: Transgex



termic ºi apã caldã menajerã la un numãr de
3200 de apartamente (prin 43 de asociaþii de
proprietari), ºi doar apã caldã menajerã la 3500
de apartamente27.  

Planuri de viitor
Transgex are drept obiectiv pe termen scurt (2 ani)
creºterea producþiei la 150.000 Gcal. Printre
proiectele de investiþii ale companiei se numãrã de
exemplu un proiect mixt de furnizare a 86.000
Gcal în cartierul Nufãrul. Este un proiect mixt, de
utilizare a sursei geotermale ºi a gazelor naturale
(36.000 Gcal pe bazã de gaze ºi 50.000 Gcal
din sursa geotermalã), deoarece sursa are o
temperaturã de 72o C (este necesarã o
temperaturã de minimum 100o C). Se prevede
instalarea unei sonde de producþie ºi a uneia de
injecþie. Valoarea proiectului este de 6,2 milioane
EUR, ºi se are în vedere obþinerea unei co-finanþãri
de la Fondul pentru Mediu.

Concluzii
Utilizarea surselor de energie geotermalã în
oraºele Beiuº si Oradea a îmbunãtãþit semnificativ
condiþiile de mediu ºi de trai. Potenþialul geotermal
este însemnat astfel încât dacã se va ajunge la
valorile maxime de exploatare ºi valorificare,
Transgex S.A. va asigura aproximativ 30% din
necesarul de agent termic ºi apã caldã menajerã
al oraºului Oradea ºi 100% pentru oraºul Beiuº.
Modernizarea sistemului de alimentare
centralizatã cu energie termicã din municipiul
Oradea face parte din programul de investiþii al
societãþii Transgex S.A. Compania deþine licenþe
de foraj pentru zãcãminte situate în partea de
nord-vest a þãrii, ce reprezintã 50% din potenþialul
geotermal al României. Prin experienþa de 35 de
ani în folosirea energiei geotermale, firma
Transgex S.A. reuºeºte sã îºi pãstreze o poziþie de
lider ºi promotor al acestei surse de energie în
România. 
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4.4. Energie solarã la Mangalia 

În Municipiul Mangalia a fost implementat un
proiect de utilizare a energiei solare pentru
furnizarea apei calde menajere ºi parþial pentru
asigurarea încãlzirii, împreunã cu CLU (combustibil
lichid uºor). Proiectul "Creºterea eficienþei
energetice prin utilizarea energiei solare" a fost
implementat în 2005 de firma Rominterm.
Obiectivul acestei iniþiative îl reprezintã
eficientizarea sistemului energetic în Municipiul
Mangalia ºi reducerea semnificativã a consumului
de combustibil lichid uºor (CLU) ºi a emisiilor de
gaze cu efect de serã. 

Consiliul Local Mangalia ºi S.C. Rominserv au
încheiat la sfârºitul anului 2002 Parteneriatul
Public-Privat Rominterm. Pentru a eficientiza
sistemul energetic al Municipiului Mangalia,
având în vedere potenþialul solar al oraºului (peste
1250 kWh/m2/an), a fost realizat un studiu de
fezabilitate (cu sprijinul financiar al United Nations
Development Programme/ Global Environmental
Facility) în ceea ce priveºte oportunitatea utilizãrii
energiei solare în combinaþie cu sistemul termic
convenþional pentru producerea energiei termice
necesare furnizãrii apei calde menajere ºi parþial
pentru asigurarea încãlzirii. Proiectul pilot se
realizeazã la centrala termicã nr. 15, care oferã
condiþii foarte bune din punct de vedere al
amplasamentului (pe malul mãrii) ºi datoritã
existenþei unor stâlpi de beton (de la o veche

instalaþie solarã) ce asigurã o suprafaþã utilã
pentru instalarea a 360 m2 de panouri solare.

Tehnologiile utilizate în cadrul proiectului sunt:
- 360 colectoare solare; 
- cazane ce funcþioneazã cu CLU (combustibil
lichid uºor ce rezultã din rafinarea petrolului) cu
rolul de a asigura funcþionarea neîntreruptã a
centralei termice ºi pentru a prelua creºterile de
sarcinã;
- reþele noi de distribuþie a agentului termic cu
pierderi foarte mici.

Utilizarea energiei solare pentru
obþinerea de energie termicã
Rezultatele studiului de fezabilitate au arãtat cã
prin montarea celor 360 m2 de colectoare solare,
se va obþine o producþie anualã de aproximativ
210 MWh, ceea ce ar reprezenta 70% din
necesarul anual de energie termicã pentru
prepararea apei calde menajere la aceastã
centralã, respectiv 10% din totalul energiei termice
produse de aceastã centralã. Aceastã cantitate de
energie termicã produsã pe baza energiei solare
determinã o economie de aproximativ 40 tone
combustibil Calor 3 economic, respectiv 12% din
consumul anual de combustibil la aceastã centralã.

Investiþii ºi amortizare
Rominterm a investit 877.000 USD în proiectul
"Creºterea eficienþei energetice prin utilizarea
energiei solare". Perioada de recuperare a
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investiþiei este de 4,7 ani, cu o ratã internã de
rentabilitate de 29%.  

Modernizarea centralelor ºi schimbarea
reþelei de distribuþie
Rominterm a preluat prin concesiune operarea a
27 de centrale termice de cartier (Mangalia-
Neptun-Olimp) ºi a început sã investeascã atât în
punctele termice cât ºi în reþelele de distribuþie a
agentului termic pentru a le creºte eficienþa.
Rezultatele nu au întârziat sã aparã, astfel încât s-
a observat cã a crescut randamentul de operare a
acestor centrale de la 60% la 74% ºi au scãzut
atât costurile de întreþinere cât ºi costurile directe
de operare. Un alt avantaj al modernizãrii
centralelor din Mangalia îl reprezintã reducerea
impactului asupra mediului prin reducerea emisiilor
de substanþe poluante în atmosferã. Centrala
termicã nr. 15 a fost modernizatã prin înlocuirea
integralã a utilajelor. A avut loc de asemenea
schimbarea totalã a reþelelor de distribuþie prin
instalarea unor conducte preizolate, cu pierderi
sub 3%. Durata de viaþã a echipamentelor folosite
este de aproximativ 15 ani în cazul în care au loc
lucrãri de întreþinere periodice, iar a conductelor
preizolate este de 30-40 ani.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã
Utilizarea energiei solare pentru încãlzirea apei
menajere ºi parþial a încãlzirii locuinþelor (la
centrala termicã nr. 15) duce la reducerea
consumului de combustibil ºi implicit la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serã (conform
calculelor Rominterm):    
- emisii SO2 - 640 kg SO2/an;
- emisii NOx - 314 kg NOx/an;
- emisii CO2 - 126.000 kg CO2/an.

Preþ de vânzare a energiei termice
Preþul de producþie a energiei termice obþinutã cu
ajutorul colectoarelor solare este mai mic decât
preþul naþional de referinþã (107,5 RON pe Gcal),
stabilit de Autoritatea Naþionalã de Reglementare
în Domeniul Energiei (ANRE). Energia termicã
furnizatã de Rominterm obþinutã din combustibil
lichid uºor beneficiazã de subvenþii, astfel încât
preþul28 de furnizare aprobat pe tip de combustibili
pentru populaþie, inclusiv T.V.A., este de 334,8
RON/Gcal. 

Capacitatea de producþie realizatã pe
baza energiei solare 
Din mãsurãtorile ºi înregistrãrile realizate în
perioada 01.09.2005 - 31.05.2006, pentru
energia termicã produsã cu ajutorul colectoarelor
solare, au rezultat urmãtoarele date:
- energie termicã (solarã) produsã: 82.50 MWh;
- energie termicã totalã (livratã): 247.60 MWh;
- raport: 34% energie solarã (din totalul de energie
termicã livratã).

Substituirea combustibililor fosili
Prin utilizarea energiei solare în aceastã centralã
se obþine anual o reducere cu aproximativ 40 de
tone CLU, ceea ce este echivalent cu 12% din
consumul anual de combustibil la centrala termicã
nr. 15). Pentru a evidenþia economia de
combustibil lichid la o centralã care funcþioneazã
atât cu energie solarã cât ºi CLU, firma Rominterm
a efectuat un studiu comparativ cu o centralã de tip
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clasic (ce funcþioneazã numai cu CLU).   

Comparaþie între douã centrale termice ce aparþin
Rominterm Mangalia 

Sursa: Rominterm (CT15 reprezintã centrala
termicã hibridã - solar ºi CLU)

Din tabelul de mai sus se poate observã cã la
acelaºi numãr de apartamente racordate la sistem

s-a obþinut o economie de 10% de combustibil la
centrala termicã hibridã. Înregistrãrile consumului
de combustibil s-au fãcut iarna (anotimp
defavorabil încãlzirii apei calde menajere din

sursã solarã) astfel încât în urma
rezultatelor favorabile privind
economia de combustibil s-a
demonstrat fezabilitatea
proiectului.  

Concluzii
Proiectul "Creºterea eficienþei energetice prin
utilizarea energiei solare" implementat în
Municipiul Mangalia are un real succes deoarece
s-a reuºit acoperirea necesarului de agent termic
obþinut din sursã regenerabilã de energie

(colectoare solare) ºi sursã
convenþionalã (combustibil lichid
uºor) pentru un numãr de 469 de
apartamente. Investiþia în
colectoarele solare pentru a
produce energie termicã este
profitabilã astfel încât conducerea
societãþii va construi în continuare
o altã centralã termicã hibridã
(colectoare solare ºi combustibil
lichid uºor). 
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Nr. total

apartamente

Producþie   septembrie

2005 - mai 2006 (Gcal.)

Consum de combustibil în

perioada  septembrie

2005 - mai 2006

CT14 467 2709 450 tone

CT15 469 2534 376 tone



4.5. Energie solarã la Giurgiu

În Municipiul Giurgiu se desfãºoarã un proiect de
"Modernizare a sistemului de alimentare cu
cãldurã ºi apã caldã prin montare de panouri
solare". Proiectul vizeazã creºterea eficienþei
energetice ºi reducerea consumului de combustibili
fosili ºi a fost implementat de Primãria Municipiului
Giurgiu. În acest plan de dezvoltare a eficienþei
energetice au fost finalizate lucrãri de modernizare
a sistemului de alimentare cu apã caldã la patru
sãli de sport ºi se aflã în curs de finalizare un sistem
de asigurare a agentului termic ºi a apei calde
menajere la un bloc. 

Sala de sport de lângã stadionul M. Anastasovici
ºi blocul 516 reprezintã douã exemple elocvente
pentru reuºita implementãrii sistemului de
modernizare termicã prin instalarea de panouri
solare. Sala de sport din zona Stadionului are în
dotare 6 panouri solare (de tip Alfa 250,
suprafaþã 6 m2, putere 4 kW, volum de apã: 250
l, greutate totalã 450 kg)  ce asigurã apa caldã
menajerã pentru duºuri ºi chiuvete timp de 16 ore
pe zi pentru 100 de sportivi. Tot aici existã o
piscinã în care apa este încãlzitã cu ajutorul a 84

de panouri solare. Colectoarele furnizeazã apã
caldã doar pe timpul verii.  

Pe acoperiºul blocului 516 au fost montate 36 de
colectoare solare cu o suprafaþã de 66 m2. Blocul
are 30 de apartamente ºi aproximativ 90 de
locatari. Sistemul nu funcþioneazã încã pentru cã
nu au fost finalizate toate procedurile de
construcþie. 

În prezent necesarul de apã caldã menajerã ºi
apã pentru piscina sãlii de sport sunt asigurate pe
perioada verii de colectoarele solare. Sistemul de
panouri solare poate asigura apã caldã timp de
16 ore pe zi. În timpul iernii instalaþia se goleºte
deoarece existã pericolul de îngheþ al apei în
colectoare ºi deteriorarea lor. Pe timpul iernii apa
caldã este furnizatã de punctul termic din
apropiere aparþinând CET Giurgiu. Reîncãrcarea
cu apã a instalaþiei se face primãvara dupã ce
temperatura medie a aerului depãºeºte 10oC.  

În cazul blocurilor din zona PT 20 (inclusiv blocul
516), alimentarea cu apã caldã menajerã ºi agent
termic este asiguratã de 15 puncte termice,
amplasate în imediata apropiere. Agentul termic
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primar este apa fierbinte (130/70oC) livratã de
CET Giurgiu printr-o reþea în mare parte aerianã,
ce se aflã într-o stare precarã. Pe timpul verii
funcþionarea CET se întrerupe, sarcina termicã mult
mai redusã conducând la pierderi foarte mari pe
reþeaua de agent primar ºi în acest fel pe timpul
verii locuitorii nu beneficiazã de apã caldã
menajerã. Blocul 516 este primul din PT 20 care
beneficiazã de panouri solare ºi care va avea apã
caldã menajerã pe timpul verii, independent de
CET Giurgiu. 

Utilizarea energiei solare pentru
producerea de apã caldã menajerã
Instalaþia de preparare a apei calde menajere cu
panouri solare de tip ALFA (în cazul sãlii de sport)
este un sistem ce funcþioneazã exclusiv în perioada
de varã. Ansamblul de la sala de sport este
compus dintr-o baterie de colectori solari ce se aflã
pe acoperiº ºi o instalaþie de ridicare a presiunii cu
hidrofor aflatã în centrala termicã. Perioada de
utilizare este din martie pânã în octombrie, iar
exploatarea instalaþiei se face în funcþie de
temperatura apei calde produsã de panourile
solare, care poate sã scadã sau sã creascã în
funcþie de urmãtorii factori:

- cantitatea de apã caldã
menajerã distribuitã zilnic cãtre
consumatori;
- perioada anului (în lunile reci
cantitatea de apã caldã
produsã ºi temperatura ei sunt
mult diminuate);  
- factorii meteorologici (cer
înnorat).

Atunci când s-au instalat
panourile solare la blocul 516
s-a luat în considerare un
potenþial solar de cca. 865
kWh/m2/an. Numãrul panou-
rilor (36) a fost ales pe criteriul
asigurãrii a 50 l/persoanã/zi,
tot timpul anului. Panourile au
fost instalate pe acoperiºul
blocului 516 ºi au fost orientate
cãtre sud cu o distanþã liberã
între ele de 1 m ºi o înclinare
de 45o. Prepararea apei calde
menajere se va face într-un vas
de 5000 litri ce va fi amplasat

în cabina punctului termic al blocului, împreunã cu
schimbãtoare de cãldurã cu plãci ºi pompe de
recirculare a apei.  

Impact social 
Prin amplasarea ºi funcþionarea colectoarelor
solare la ºcoli ºi pe blocuri se asigurã apã caldã
menajerã ºi agent termic elevilor (aproximativ 100
de sportivi pe zi la sala de sport din zona Stadion)
ºi locatarilor (aproximativ 90 de persoane). În
prezent beneficiazã de apã caldã menajerã
încãlzitã cu ajutorul colectoarelor solare sãlile de
sport de pe lângã ªcolile Generale nr. 5, 8, 10 ºi
sala de sport (cu piscinã) de lângã stadionul M.
Anastasovici.  

Modernizarea centralelor ºi schimbarea
reþelei de distribuþie
Sãlile de sport ºi blocul 516 au beneficiat de
modernizãri ale sistemului de alimentare cu agent
termic prin montarea de panouri colectoare de
energie solarã ºi þevi preizolate ce au un coeficient
redus de pierdere a cãldurii. La blocul 516
lucrãrile nu au fost finalizate deoarece nu a fost
montat cazanul colector în punctul termic 516, iar
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þevile preizolate nu au fost conectate încã la
punctul termic. 

Capacitatea de producþie pe baza energiei
solare la sala de sport ºi la blocul 516
Sala de sport din zona Stadionului are asiguratã
apa caldã atât pentru duºuri cât ºi pentru piscinã
(aproximativ 28oC) de 90 de panouri solare (84
pentru piscinã ºi 6 pentru duºuri - chiuvete). Se
asigurã în timpul verii 3000 l apã caldã menajerã
la 45oC atât pentru duºuri cât ºi pentru chiuvete.
Pentru a preveni arsurile, þinând cont de faptul cã
în panouri, în perioada de radiaþie solarã maximã
apa poate ajunge la maxim 90oC, s-a prevãzut o
vanã de amestec termostaticã, astfel încât
temperatura apei calde menajere sã fie limitatã la
maximum 60oC. 

Instalaþia solarã de pe blocul 516 va livra anual
aproximativ 57 MWh sub formã de apã caldã
menajerã, ceea ce va duce la o economie de 5,5

tone de pãcurã. Panourile solare asigurã o
producþie medie29 de circa 75 l/panou/zi la un
colector astfel încât asigurã consumul unei
persoane, de 50 l/zi (conform STAS 1478 - 90).  

Concluzii
Implementarea unor sisteme de asigurare a
agentului termic ºi a apei calde menajere cu
ajutorul panourilor solare în patru sãli de sport din
Municipiul Giurgiu a avut succes, ceea ce a dus la
elaborarea unor noi proiecte de acest gen. Unul
dintre ele (un experiment) îl constituie montarea a
36 de panouri solare pe blocul 516 cu ajutorul
cãrora se va asigura apã caldã menajerã pentru
un numãr de aproximativ 90 de persoane pe toatã
perioada verii. Existã o iniþiativã a primãriei
Giurgiu pentru trecerea treptatã la utilizarea SRE
pentru obþinerea energiei termice, dar problema
principalã a constat în atragerea fondurile
necesare pentru demararea unor astfel de
proiecte.
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4.6. Panouri fotovoltaice la Universitatea
Politehnicã Bucureºti

La Universitatea Politehnicã din Bucuresti (UPB)
existã cea mai mare centralã cu panouri
fotovoltaice din estul Europei, conform
reprezentanþilor UPB. Centrala are o putere
instalatã de 30,18 kW ºi a început sã funcþioneze
în luna mai 2006. Sistemul fotovoltaic (216
panouri) de la UPB face parte dintr-un proiect
european numit PVEnlargement30 ce a adunat 28
de parteneri din Europa. Centrala fotovoltaicã a
fost instalatã de ICPE - SICE (Institutul de cercetãri
electrotehnice - Centrul de Tehnologii ºi Instalaþii de
Conversie a Energiei) ºi studenþi din ultimul an de
la UPB, Facultatea de Electrotehnicã. Tehnologia
folositã pentru centrala fotovoltaicã este similarã

cu cea utilizatã pentru alte sisteme PV din Europa.
Puterea totalã a instalaþiilor PV din cadrul acestui
proiect European este de 1,2 MW. Conform
paginii web a proiectului, costul unui sistem solar
se ridicã la 6,7 EUR/W, dar un sistem eficient ar
trebui sã coste mai puþin de 5 EUR/W la o
capacitate mai micã de 50 kW instalaþi. Sistemele
fotovoltaice (fiecare mai mare de 10 kW / 70 m2)
au fost amplasate în locuri foarte vizibile

(universitãþi) pentru a avea un public þintã cât mai
numeros. Scopul acestui proiect este efectuarea
unui transfer de cunoºtinþe între þãrile participante
ºi companiile/producãtorii de panouri foto-
voltaice. Rezultatele proiectului vor fi publicate,
creându-se un cadru competitiv pentru producãtorii
de panouri fotovoltaice, astfel încât sã se ajungã în
scurt timp la o reducere a costului de distribuþie a
unui sistem solar cu 30%.            

Tehnologia utilizãrii energiei solare
pentru obþinerea energiei electrice la UPB
Centrala fotovoltaicã instalatã la UTB foloseºte
douã dintre cele mai comercializate tehnologii PV
ºi anume: Siliciu mono-cristalin ºi Siliciu non-
cristalin. Sistemul fotovoltaic de la UPB conþine
module bazate pe tehnologie de Siliciu mono-

cristalin ce totalizeazã 26,46
kW ºi module bazate pe Siliciu
non-cristalin ce totalizeazã 3,72
kW. 

Capacitate ºi preþ de
producþie 
Panourile solare de la UPB au o
putere instalatã de 30,18 kW.
Sistemul fotovoltaic a fost
conectat la reþeaua electricã în
mai 2006 ºi de atunci produce în
jur de 1 MWh la 4-5 zile în
condiþii meteorologice obiºnuite.
Centrala solarã este alcãtuitã din
96 panouri solare de tip ASE
250 ºi 120 panouri solare de tip
ASITHRU 30. Aspectele finan-
ciare ale tehnologiei fotovoltaice
pot fi estimate folosind capaci-
tatea puterii instalate cu ajutorul
unei simulãri pe computer. Costul

producþiei de energie electricã este estimat pe
baza a diferite scenarii de investiþie ºi recuperare a
acesteia. Centrala de la UPB poate produce în
medie aproximativ 40 MWh pe an. Preþul unui
megawatt este în jur de 80 EUR (inclusiv preþul unui
certificat verde), ceea ce înseamnã cã se pot primi
3200 EUR pe an pentru energia electricã produsã
de centrala solarã.    
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Costul achiziþionãrii ºi instalãrii panourilor
fotovoltaice de la UPB se ridicã la 260.000 EUR
(70% din fonduri europene), ceea ce duce la un
cost al kW instalat de 8615 EUR31. Conform
studiilor UPB, tariful minim pentru recuperarea
investiþiei în 20 de ani este de 273 EUR/MWh ºi
546 EUR/MWh pentru amortizarea investiþiei în
10 ani. Pentru a vinde energie electricã la un preþ
de 79,2 EUR/MWh în 2010 conform ANRE, ar
însemna ca investiþia pentru 1 kW instalat sã fie de
2000 EUR. 

Avantaje ºi dezavantaje ale panourilor
fotovoltaice
Avantaje:
România are un potenþial anual de utilizare a
energie solarã în sisteme fotovoltaice de 1200
GWh32. Prin utilizarea acestuia ar fi eliminat
consumul a 103,2 mii de tone echivalent petrol. Un

avantaj major al panourilor solare este faptul cã
au teoretic o duratã de viaþã nelimitatã33. 
Dezavantaje:     
- preþ mare34 de achiziþie la produ-
cãtori/distribuitori ºi implicit cost ridicat de
producþie; 
- sunt funcþionale numai în timpul zilei.

Concluzii
Proiectul de la Universitatea Politehnicã din
Bucureºti demonstreazã cã tehnologia panourilor
solare fotovoltaice este încã prea scumpã de
aplicat în România la scarã largã. Aplicaþiile de
acest tip pot fi însã eficiente din punct de vedere al
costurilor în regiunile fãrã acces la reþeaua
naþionalã de transmisie a energiei electrice. De
asemenea, o datã cu internalizarea externalitãþilor
în cadrul tuturor tipurilor de producþie energeticã,
sistemele fotovoltaice se pot dovedi competitive. 
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34 De exemplu în România un panou solar fotovoltaic de 120 W costã aproximativ 700 EUR (august 2006).



4.7. Micro-hidrocentralã pe Anieº 

În localitatea Maieru, zona Bistriþa Nãsãud,
funcþioneazã o micro-hidrocentralã cu o capacitate
instalatã de 100 kW amplasatã pe râul Anieº.
Micro-hidrocentralele ºi mini-hidrocentralele
reprezintã o modalitate ecologicã de obþinere a
energiei electrice din surse regenerabile de
energie. Micro-hidrocentralele nu au impact
negativ asupra mediului, spre deosebire de

hidrocentralele de mari dimensiuni, care presupun
probleme de management al cursurilor de apã,
modificãri ale peisajului, impact asupra florei ºi
faunei, emisii de gaze cu efect de serã (metan
eliberat în urma descompunerii anaerobe în zonele

inundate), probleme de calitate a apei (modificãri
ale nivelului de nutrienþi ºi de oxigen, ale
temperaturii ºi pH-ului, prezenþa unor substanþe
toxice etc.). 

Hidrocentralele capteazã energia cineticã a apei
în cãdere pentru a genera energie electricã.
Turbina transformã energia apei în energie
mecanicã de rotaþie pe care alternatorul35 o
transformã în energie electricã. Cantitatea de

energie produsã depinde de doi factori: 
a) înãlþimea de cãdere a apei: cu cât este mai
mare, cu atât energia generatã este mai mare;
b) debitul de apã ce trece prin turbinã: energia
produsã este direct proporþionalã cu volumul
de apã ce trece prin turbinã.

Sistemele de micro-hidrocentrale36 folosesc în
general douã categorii importante de turbine:
- turbine pentru înãlþimi mari de apã ºi debite
mici (turbinele de impuls);
- turbine pentru înãlþimi mici de apã ºi debite
mari (turbinele de reacþiune).
În cazul micro-hidrocentralei de la Maieru, este
vorba de o turbinã de impuls.

Capacitate ºi producþie
Micro-hidrocentala de la Maieru are o
capacitate instalatã de 100 kW. Unitatea
produce în medie 350 MWh/an. Micro-
hidrocentrala se opreºte câteva sãptãmâni pe
an atunci când debitul de apã este redus (în
februarie când Anieºul îngheaþã ºi vara când e
secetã). De asemenea, hidrocentrala este
opritã atunci când capacitatea scade la 30%.
Cele mai bune anotimpuri de funcþionare a
micro-hidrocentralei sunt primãvara ºi toamna,
deoarece existã un debit constant de apã.   

Preþul de vânzare a energiei electrice 
Hidrocentrala de la Maieru nu beneficiazã de
sistemul certificatelor verzi deoarece acestea se
acordã în cazul unitãþilor construite dupã 2004, ºi
nu a avut parte de investiþii de modernizare. Preþul
de vânzare37 al energiei electrice obþinutã din
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35 Generator de curent electric alternativ. 
36 www.solaria.ro 
37 Ordin ANRE nr. 52 din 16 decembrie 2005 pentru stabilirea preþurilor la energia electricã vândutã de producãtorii
hidroelectrici care nu deþin contracte de portofoliu ºi la cea vândutã de producãtorii care beneficiazã, potrivit legii, de
sistemul de promovare a energiei produse din surse regenerabile de energie.
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surse hidro cu o capacitate mai micã de 10 MW
este de 140,24 RON/ MWh pentru orele de
noapte ºi de 229,87 RON/ MWh pentru orele de
zi.  

Investiþie 
Conform proprietarului micro-hidrocentralei,
investiþia iniþialã din 1992 a fost în jur de 30.000
EUR la un curs valutar al anului 2006. Pentru a
obþine certificate verzi ar mai trebui investiþi în
modernizarea microhidrocentralei aproximativ
500.000 RON. O centralã hidro nouã ar costa

aproximativ 2 milioane RON, potrivit aceleaºi
surse. Existã centrale hidroelectrice de capacitate
micã (1 kW) al cãror cost38 ajunge la 2000 EUR. 

Concluzii
Micro-hidrocentrala din Maieru produce în medie
350 MWh/an la o capacitate instalatã de 100
kW. Sistemul hidroelectric de pe Anieº
exploateazã cu succes o sursã regenerabilã de
energie localã fãrã a avea impact negativ asupra
mediului.
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4.8. Energie eolianã în Pasul Tihuþa

Ideea unei turbine eoliene în Pasul Tihuþa
reprezintã un vis mai vechi al unui om de afaceri
din Bistriþa, Martin Ilieº. Centrala eolianã de 250
kW a fost amplasatã la circa 60 km est de Bistriþa
Nãsãud, ºi a fost pusã în funcþiune în ianuarie
2005. Locaþia centralei este foarte bunã deoarece
aici sunt vânturi puternice tot timpul anului.
Unitatea este conectatã la reþeaua naþionalã de
energie electricã iar cantitatea de energie produsã
variazã bineînþeles în funcþie de viteza vântului. 

În funcþie de cantitatea maximã de energie pe care
o pot genera, centralele eoliene pot fi unitãþi de
micã putere (100 kW-750 kW), unitãþi de putere
medie (750 kW-1500 kW) ºi unitãþi de mare
putere (1500 kW-2500 kW). Cele mai mari
centrale eoliene sunt în prezent de 5 MW. La noi
în þarã, cea mai mare unitate eolianã este din
categoria unitãþilor de micã putere, respectiv 660
kW, ºi este amplasatã la Ploieºti (Judeþul Prahova). 

Descrierea centralei eoliene 
Centrala de la Tihuþa este de producþie germanã,
de tip Fuhrlander 250, ºi are o putere instalatã de
250 kW. A fost produsã în 1997 ºi a funcþionat
ºapte ani înainte de a fi achiziþionatã de Martin
Ilieº. Înãlþimea unitãþii este de 42 metri, iar
diametrul rotorului de 29,5 m, numãrul de rotaþii
constante este cuprins între 29 ºi 38/ minut,
greutatea rotorului cu elice este de 14,5 tone,
greutatea turnului 26 de tone. Viteza vântului la
care turbina eolianã începe sã producã energie
electricã este 2,5 m/s, iar viteza la care se opreºte
este de 25 m/s. Specificaþiile producãtorului39

turbinei eoliene aratã cã producþia de energie
electricã variazã în funcþie de viteza vântului dupã
cum urmeazã:

Sursa: Furhlander overview 2005 

Substituirea combustibililor fosili 
Prin utilizarea energiei eoliene se pot economisi
însemnate cantitãþi de cãrbune, petrol sau gaze 

naturale care ar fi în mod normal utilizate pentru
producerea de energie. În 2005 turbina eolianã
de la Tihuþa a produs 186.000 kWh, ceea ce
reprezintã echivalentul arderii a 23 de tone de
cãrbune. 
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Viteza medie a vântului

m/s (la turbinã)

8,5        8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0

Producþie anualã - kWh 857.000 791.000 717.000 630.000 554.000 468.000 380.000 302.000

http://www.fuhrlander.de


Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serã 
Funcþionarea centralei la capacitate maximã (cu o
producþie de 400.000 kwh pe an) presupune o
reducere anualã a emisiilor poluante dupã cum
urmeazã: 2840 kg oxizi de sulf, 1120 kg oxizi de
azot, 445.600 kg dioxid de carbon, 72 kg praf,
360 kg monoxid de carbon. 

Preþul de vânzare a energiei electrice
Producãtorii de energie electricã din surse
regenerabile vând energia unui distribuitor de
unde obþin un preþ pe megawatt, la care se
adaugã în plus valoarea unui certificat verde.
Producþia de energie electricã din surse
regenerabile este stimulatã de statul român prin
sistemul certificatelor verzi. Preþul unui certificat
verde obþinut de producãtorul din Bistriþa a fost de
167 RON în 2005, iar în 2006 a scãzut la 134
RON. 

Dezvoltarea sectorului eolian 
Centralele eoliene reprezintã o noutate pentru
sistemul energetic românesc, în prezent existând
doar 4 astfel de centrale: cea de la Tihuþa (Bistriþa)
de 250 kW, la Ploieºti (Judeþul Prahova) de 660
kW, la Baia (Judeþul Tulcea) de 550 kW, ºi la
Corbu (Judeþul Constanþa) de 100 kW (însã
aceasta nu funcþioneazã). Pânã acum nu a fost
construit nici un parc eolian, dar existã iniþiative în
acest sens ale unor firme europene. Firma
germanã West Wind intenþioneazã sã
construiascã un parc eolian în Munþii Cãlimani.
Proiectul constã în amplasarea a 25-30 de
centrale eoliene cu o putere nominalã de 8-9 MW.
Alt exemplu este dat de grupul portughez Martifer,
care intenþioneazã sã construiascã în România un
parc eolian de 100 MW, cu o valoare a investiþiei
de 100 milioane euro. 

Pe plan mondial, capacitatea instalatã a turbinelor
eoliene  a ajuns în 2006 la 59.322 MW. În
Europa puterea instalatã a unitãþilor eoliene este
de 40.500 MW; o mare pondere o au Germania
(18.428 MW) ºi Spania (10.027 MW). Potenþialul
eolian al României este de 23.000 GWh,
echivalentul a 1.978.000 tone de petrol. 

Probleme legate de utilizarea energiei
eoliene
Principalele probleme legate de turbinele eoliene
sunt legate de impactul acestora asupra pãsãrilor,
poluarea fonicã, interferenþele electro-magnetice ºi
impactul peisagistic. Astfel, unitãþile eoliene nu
trebuie amplasate în cadrul coridoarelor de
migraþie, în arii protejate sau în imediata apropiere
a acestora, în apropierea localitãþilor ºi
aeroporturilor. De asemenea, se recomandã
efectuarea unei analize a impactului asupra
mediului pentru proiectele eoliene ºi stabilirea
zonelor în care astfel de proiecte nu pot fi
implementate. 

Concluzii 
Prin intrarea în funcþiune a turbinei eoliene de la
Tihuþa se economisesc combustibili fosili ºi sunt
reduse emisiile de gaze cu efect de serã. Centrala
nu a funcþionat la capacitate maximã deoarece au
existat unele probleme legate atât de variabilitatea
vântului cât ºi de viteza de intervenþie în caz de
defectare sau oprire. Se întâmplã uneori ca turbina
sã se opreascã din cauza acestor probleme pentru
ore sau zile. O soluþie pentru rezolvarea acestor
probleme ar fi comandarea turbinei prin
intermediul Internet-ului. Având în vedere
potenþialul economic foarte mare pentru utilizarea
energiei eoliene în România, aceasta poate
reprezenta o componentã foarte importantã a
producþiei energetice, împreunã cu celelalte surse
regenerabile de energie. 
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În contextul epuizãrii rezervelor de combustibili
fosili, al creºterii preþului acestora, dar în primul
rând al schimbãrilor climatice ºi mãsurilor necesare
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serã, este clar cã direcþia durabilã de dezvoltare
energeticã este creºterea eficienþei energetice ºi
utilizarea surselor regenerabile de energie.
România are un potenþial considerabil în acest
sens, poate nu îndeajuns explorat. În orice caz,
este dificil de explicat de ce un sector precum cel
al surselor regenerabile de energie nu atrage un
volum semnificativ de investiþii în România. Este
posibil sã fie vorba de un complex de factori
precum accesul la informaþii, sisteme de
promovare, inerþia agenþilor economici,
direcþionarea fondurilor de la buget cãtre alte
sectoare energetice, etc.

Preconizãm cã aceastã piaþã tânãrã în România a
surselor regenerabile de energie va cunoaºte
destul de curând o perioadã de înflorire, o datã cu 

creºterea preþului gazelor naturale ºi a energiei
electrice. Se remarcã în prezent cã multe dintre
clãdirile rezidenþiale folosesc materiale energetice
pentru izolarea termicã. În scurt timp va fi eliminat
ºi mitul costurilor exorbitante ale tehnologiilor de
utilizare a surselor regenerabile ºi va fi atinsã masa
criticã de echipamente de acest gen instalate
(pentru difuzarea exemplelor de succes la scarã
mai largã). Primul pas va fi probabil instalarea
colectorilor solari, ºi aceasta nu doar în zonele
fãrã sisteme de termoficare sau fãrã acces facil la
alte surse de energie. 

Studiile de caz prezentate conþin ºi unele concluzii,
pe care nu dorim sã le repetãm aici, ºi nici sã
generalizãm pe baza acestora. Ne propunem însã
monitorizarea acestui sector ºi promovarea
exemplelor de succes. Sperãm cã în anii urmãtori
proiectele de utilizare a surselor regenerabile vor
þine cont de impactul potenþial negativ asupra
mediului ºi cã vom putea avea acces la surse
curate de energie.

5. Concluzii
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