
 

                                                                              

 

 

 

 

 

        PLANUL Cladire Inteligenta Energetic   

        Promotion of Intelligent  Energy Building  

PLAN de AcŃiune in Economia Mondiala pentru  limitarea  Schimbarilor climatice si  diminuare 
Poluare atmosferica  

                                                     1.Strategie Energetica-pentru al cui viitor? 

Lumea se misca dupa interes local si regional,apoi,mondial pentru a noastra Viata? 

Evenimente                                                          Efecte ale încălzirii globale 
Terra mai 
esti cu Noi? 

 

 

 

 

1.Universitatea Sussex-Anglia:"pamantul va fi atras de gazul cu o densitate scazuta a Soarelui, dupa care 
va fi capturat si vaporizat de catre acesta". 

2.Universitatea Santa Cruz - California propune: sa "imblanzim un asteroid, care sa impinga usor 
Pamantul, o data la cateva sute de ani, din ce in ce mai departe de Soare " 

Ani Previziuni Soare Previziuni Terra 
5 mld.-fara viata mai mare,fierbinte,rosu;apoi se comprima  transformat in cenusa 
7,6 mld.- fara viata  evaporare oceane 

3.Sonda americană Cassini:satelitul Enceladus al gigantului gazos Saturn are un spectru de temperaturi şi 



viaŃă. 

 
 
 
Source:Adevarul 
 
 
4.PublicaŃia „Life&Science"-top fenomene dupa schimbările climatice: 

accidente intre sateliŃii geostaŃionari-aerul se rarefiază foarte mult la caldura;intensificare 
alergii şi boli care apar la o primăvara rapida;creştere inaltime  munŃi-prin topire gheŃarilor care 
presau;migrare animale spre înălŃimi;amplificare a incendiilor din păduri;secare lacuri-125 de lacuri 
din Antarctica. 

5.Studiu:Oceanul Atlantic absoarbe  doar 50% CO2. 
Resurse 
minerale 
spre 
epuizare! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.EvoluŃii şi provocări globale în sectorul energetic mondial-HG nr.1069/2007: 
 
2030/2003 Cererea totală de energie:50% mai mare;petrol:46%. 

 Sursa: WEO 
2006, OECD/IEA 2006 

2040 Rezerve petrol susŃin un nivel actual de consum. 
2070 Rezerve gaze naturale susŃin un nivel actual de consum. 
2207 Rezerve mondiale de huilă susŃin un nivel actual de consum. 

2.Raport Consiliul Mondial al Energiei: 

Mondial 1.Petrol-1.205 miliarde de barili 
2.Gaze-inca 56 de ani 
3.Carbunele-844 miliarde t-peste 100 ani.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productie de petrol in 98 de state:in 64-depasit varful de productie permis de rezerve; 
60 -in declin;14 state –spre varf in 10 ani,apoi decline. 

EU-27 Import de energie:56% . 
Romania Varf de productie petroliera:1976 -14,7 mil.t;decadere -2006- 5 mil. 
Rusia- 1.Petrol:epuizare  în 22 de ani in actualul ritm de 

producŃie; II-lea producător si VII-lea ca 
rezerve.2.Gaze:epuizare  în  75 de ani;exporturile au  
crescut masiv. 
Source:Adevarul 
 

Siberia 1.Gaze- 30.000 mld mc 
China,India, 
Rusia,Orientul 
Mijlociu 

In 2008:marii consumatorii mondiali,in defavoarea SUA!PreŃ mediu de 120 
dolari/baril.  

Proiect Congo Proiect hidrologic barajul Marele Inga -80 mld.dolari:in analiza ! 

3.Necesare remedieri in sectorul  petrolier conventional(fara rezerve de mare adancime-polare, petrol 
din carbune, biocombustibili- etanolul)-Organizatia Oil Depletion (ODAC): 

1. Acord global -pret constant in raport  cu costurile de productie 
2. Sprijin financiar la import de statele dezavantajate 
3. Politica de stabilitate financiara la variatii pret  
4. Stimulare consum economic 
5. Utilizare crescanda de RES 
6. Echilibru productie/import  in raport cu resursele de  petrol  

4.Efecte-scumpire preŃ gaze din import fara sisteme alternative(din Rusia)-in 2008: 

Romania 370(intern-180 dolari/ 1000 mc) 
Germania 280 
Ucraina 179,5 
 
5.Gaz de France:Europa nu detine din rezerva mondiala-1,5% petrol,1% gaze si 4$ 
carbune.Romania-in 2018 va importa 70% gaze naturale. 

Romania-
efecte in 

1.Previziuni de la Ministerul Mediului: 



100 ani cu 
+0,5°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agricultura lipsa apă;furtuni şi inundaŃii;disparitie de 

specii de animale şi plante 

Proiect reconstrucŃie ecologica a Luncii 

Dunării şi Deltei Dunării-fara îndiguiri;cu 5 

baraje si spaŃii verzi  

transport infrastructura cu alunecari de teren  

energetica centrala de la Cernavodă  necesar debit de racire din Dunare 

2.Indicatori de dezvoltare macroeconomică: 

 2008 2010 2015 2020 
PopulaŃie  -106 locuitor      21,38 21,26 21,2 20,9 
Intensitate energie primara- tep/103 Euro 2005    0,42 0,37 0,32 0,26 
Intensitate energie finala- tep/103 Euro 2005    0,28 0,25 0,21 0,17 
 
3. Energia electrică în anul 2007 - %-de reflectat! 
 

Resurse  
 
 
 
 

1.Productie -97,9 : 
Termocentrale clasice 62,2 
Hidrocentrale 26,3 
CNE 11,5 
2.Import-2,1 

Consum Sectoare: 
Economie 65,9 
Populatie 15,4 
Propriu tehnologic 12,3 
Export 5,4 
Iluminat public 1,0   

 

                                                   2.Actiuni pentru o Regiune si Terra prietena! 

Actiuni                                                                    Expunere 

Politici EU-
27 
 
 
 
 

1.Politică Energetică a UE cu următoarele obiective- până în anul 2020:  

    ▪ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, în comparaŃie cu cele din anul 1990;  
    ▪ creşterea ponderii RES  în totalul mixului energetic-la 20% din total  consum de energie ;  
    ▪ creşterea ponderii biocarburanŃilor la cel puŃin 10% din total conŃinut energetic al carburanŃilor 
utilizaŃi în transport;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ▪ reducerea consumului global de energie primară cu 20%.  
 
 2.Strategii: 
Securitatea alimentării 
cu resurse energetice 

DependenŃa import- 2030/2007:gaze naturale- 84%/57%;petrol- 
93%/82%.  

Dezvoltarea durabilă Fara măsuri drastice -din 2007,emisiile GHG cresc:UE cu 5%(desi,1/3 
sunt CNE); global- cu 55% până în anul 2030.  

Competitivitatea PiaŃa internă de energie sa asigure:stabilire preŃuri corecte şi 
competitive la energie, stimulare economii energie -atrage investiŃii. 

3.Armonizare legislaŃia din domeniul energetic: 

-TranziŃie către legile comunitare- ajutoarele de stat, concurenŃa şi liberalizarea pieŃei;  

-Comisia Europeana-propunere pentru cota redusa a TVA:gaze, electricitate, carbune si uleiuri 
minerale, echipamentele capabile sa utilizeze RES, aparatura electrica si electronica;construirea si 
renovarea locuintelor; 

-Propunere: infiintarea Agentie Europeana  de cooperare a Autoritatilor nationale de 
reglementare in domeniul energiei . 

Investitii 
regionale 
pentru 
capacitate, 
infrastructu
ra-retele de 
transport 

1.Proiectul Nabucco inclus în programul UE- Reţeaua Transeuropeană de Energie - conectarea şi 
valorificarea rezervelor de gaze naturale din zona Mării Caspice şi Orientul Mijlociu cu pieŃele 
europene:reŃeaua de transport gaz din Azerbaidjan –Georgia-Turcia(Botaş)- Bulgaria (Bulgargaz) - 
România (Transgaz)- Ungaria(MOL)-Austria (OMV).Volumul de gaze-miliarde m3: 

2011 8  
2030 25,5 
Romania Import:2-5/an 

 
2.Conducta de tranzit ŃiŃei ConstanŃa-Trieste (Pan European Oil Pipeline):din regiunea Mării 
Caspice-Ńări tranzitate-România, Serbia,Croatia, Slovenia şi Italia 

3.Proiectul South Stream Compania Eni cu  Gazprom: construire gazoduct de 900 km - prin Marea 
Neagră, România,Italia,pana in 2013 cu 30 mil.mc/an.  

4.Proiectul Nord Stream: Ucraina-Belarus-Marea Baltică-Germania. 

5.Proiectul Blue Stream:Rusia-Ungaria-Italia.  

6.Dinu Patriciu:”Marea sansa a Romaniei-de independenta energetica-depozitare gaze naturale in 



zacaminte, care, daca ar fi scoase la licitatie, ar genera venituri de 2-3 mld.de euro”(si petrol-in mine –
caverne saline). 

7.Cartea Verde pentru un Program european privind protecŃia infrastructurilor critice [COM 
(2005) 576 final]:producŃia de gaze şi petrol, rafinare, prelucrare şi înmagazinare/stocare, incluzând şi 
conductele;producŃia de electricitate;sistemele de transport/distributie energie-gaze-petrol; producerea, 
procesarea şi stocarea materialelor chimice şi nucleare;conductele pentru produse periculoase (substanŃe 
chimice).  

 Source:www.adevarul.ro 

Cand Emisii 
plapande de 
CO2?! 

1.Japonia:alocă 10 mld.dolari pentru ameliorare schimbări climatice din tarile afectate;8-asistenŃa tehnică 
şi 2-proiecte de promovare RES. 

2.Carbon Disclosure Project (CDP)-cerere pentru 2008:3.000 companii- inclusiv din 
China,Coreea,America Latina, Spania,Olanda, sa  publice nivelurile emisiilor GHG si strategiile proprii 
necesare. 

3.Revista Nature-reducere rapida a  poluarii cu cel puŃin 45%: 

Propuneri reducere GHG Actiuni 
-2020 -25%/referinŃă Prezent-in tările industrializate –se emit 50%(cresc in  China şi 



1990, 2050-cu 50-75% India);defrişările şi utilizare combustibili fosili-10 mld.t CO2/an(doar 5,5-pot 
fi absorbite de oceane şi ecosisteme-vegetatie si scade- prin 
descompunerea materiilor organice în sol)-reducere de 45%(impusa si de 
emisiile de metan din fundul oceanelor ce echilibreaza presiunea 
atmosferica).  

Sector 
energetic 

1.Parlamentul European:promovarea resurselor de energie nucleară,pentru micsorarea  emisiei de  720 
mil.t CO2/an.;asigura  32% din producŃia de energie a UE.  

Surse de uraniu livrate utilitatilor EU in 2006(Sources of uranium delivered to EU utilities in 
2006)-in %-Source:Euratom 

Canada 23,81 
Russia 18,62 
Niger 15,68 
Australia 14,27 
EU 2,21 

2.Companii strategice pentru actiuni: 

MondiaL ExxonMobil (SUA), Royal Dutch Shell (britanic/olandez), British Petroleum (Marea Britanie), 
Total (Franta) si Chevron Corporation (SUA). 

OPEC Algeria, Angola (din 2007), Indonezia, Iran, Irak, Kuweit, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia 
Saudita, Emiratele Arabe Unite, Venezuela. 

National 1.China National Petroleum Corporation, Oil and Natural Gaz Corporation– India, Petroleo 
Brasileiro SA (Petrobras) – Brazilia, Statoil – Norvegia. 

2.Producatori lideri in EU :Marea Britanie-petrol (asigura 70% din productia UE); Polonia 
-carbune (57%); Franta-energie nucleara (46% din productia de electricitate);Cipru, 
Luxemburg, Letonia si Irlanda –total dependente de importuri.  



Companie 
nationala-
propunere 

redactia 

Adevarul 

 

 
 

                                                                                                    3. Strategia Energetica a Romaniei  

Hotărâre –HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-
2020- Valoarea estimată totală a investiŃiilor de circa 35 miliarde euro!. 

                       3.1. PotenŃialul NaŃional de Resurse Energetice – epuizabile! 
 
 
Resurse 
naŃionale 

SituaŃia resurselor naŃionale de energie primară si estimari-ani 
 

Resursa-
mil/t 

Rezerva Exploatare Perimetre 
noi 

Estimare 
rezerve 

Estimare 
rezerve 

Estimare 
perimetre 

Productie/an 



expl. noi 
Carbune 
1.huila 
2.lignit 

 
1.755 
2.1490 

 
1.105 
2.445 

 
 
2.1045 

 
1.229 
2.47 

 
1.32 
2.14 

 
 
2.33 

 
1.3,3 
2.32 

Titei 74   14   5,2 
Gaz nat.-
mld/mc 

185   15   12,5 

 
EvoluŃia 
rezervelor 
naŃionale 

 Titei si gaze naturale pana in anul 2020: 
An Titei-mil.t Gaze-mld mc 
2006 80 170 
2007 76 162 
2008 72 155 
2009 68 148 
2010 64 141 
2011 60 134 
2012 56 127 
2013 52 120 
2014 48 114 
2015 45 107 
2016 41 101 
2017 38 95 
2018 34 89 
2019 31 83 
2020 28 77 
Premise 
1.scaderi/an-% 
2.grad inlocuire rezerve exploatate-% 

 
1.2-4 
2.15-20 

 
1.2-5 
2.15-30 

Estimare ANRM 
łiŃei şi 
produse 
petroliere 

PreŃul -determinat de:costul ŃiŃeiului supus prelucrării( pana la 80% din costurile totale);produs cotat la 
bursă, pe o piaŃă mondială.  
 

Gaze 
naturale 

Consumul:creste până în anul 2015. 
Alinierea preŃuri:treptat,functie de creşterea puterii de cumpărare a populaŃiei şi de impactul general al 
preŃurilor asupra economiei naŃionale, asupra preŃurilor altor utilităŃi şi asupra indicatorilor macroeconomici.  
LegislaŃia Uniunii Europene:stabilirea preŃurilor finale de furnizare la consumatorii care nu-şi exercită 
eligibilitatea, în condiŃii de eficienŃă economică, respectiv de recuperare a costurilor rezultate prin desfăşurarea 
activităŃilor de producŃie, înmagazinare, transport, distribuŃie şi furnizare. 
 



     

     
 

Carbune 1.Putere calorifică -kcal/kg:huilă energetică -3.650;lignit-1.650-1.950; termocentrale echipate pentru acest 
tip de combustibil -cât mai aproape de furnizorii. 
2.Oferta:33-34 mil.t; de 5 ori mai mic decât cererea 2010-2020.  
3.Echipamente:uzate moral şi fizic;huilă-fabricate după licenŃe din anii 1980;reabilitarea linii tehnologice-
lignit,complexe mecanizate- huilă. 

Uraniu 
natural 
 
 

1.Până in 2017 –funcŃionare: 1 reactor(707 MW- factor de utilizare mediu a puterii de aproape 90% cu 9-
10%/an din producŃia de energie;Durata de viaŃă-30 ani.);2 reactoare-pulbere sinterizabilă dioxid de uranium; 
2.Cadrul legislativ -participare/mondial la concesionări de zăcăminte- import de minereu uranifer sau 
de concentrate tehnice.  

 

                                                      3.2. Deziderate strategice de indeplinit 

Obiective                                                            Evidentiere 
SiguranŃă 
energetică  
 

▪Asigurare resurse energetice şi limitare  import - echilibru;investiŃii/susŃinere producŃie-ajutor de stat 
in extracŃie de cărbune-minereu de uranium,modernizare -reabilitare echipamente; companie de stat; 
▪Diversificare hidrocarburi de import-rute de transport prin Nabucco şi conducta  ConstanŃa-Trieste; 
▪Programe de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare -adecvanŃă reŃele naŃionale- reŃea inteligentă 
(smart grid) şi respectare cerinŃe UCTE/ETSO-restructurare şi înnoire capacităŃi. 

Dezvoltare 
durabilă  
 

▪ Creşterea eficienŃei energetice- investiŃii pe lanŃul- resurse, producŃie, transport, distribuŃie, consum; 
▪ Promovare RES(si cu biocombustibili lichizi, biogaz şi  energie geotermala)- consum din cel intern brut: 
2010 33%/11%-RES  in consumul de energie 
2015 35% 
2020 38% 

▪ Promovarea în centrale cu cogenerare, în special de înaltă eficienŃă ; 
▪ Protectie mediu: reabilitarea suprafeŃe,proiecte green field,investiŃii în instalaŃiile mari de 
ardere,implementare mecanism tranzacŃionare permise emisii GHG,siguranŃă deşeuri radioactive,noi 
capacităŃi cu tehnologii curate de ardere a combustibililor fosili;2005: din ardere- 88% din emisiile 
totale de NO(x), 90% din cele de SO2 şi 72% pulberi în suspensie evacuate în atmosferă.  



SoluŃia de captare şi stocare a emisiilor de CO2 (CSC) - noi centrale termoelectrice. Implementare: 
Directiva 2001/80/CE privind 
instalaŃiile mari de ardere 

Inventariate 174 de instalaŃii mari de ardere:78 in aliniere 
reglementări -până în 2017 

Directiva 1999/31/CE privind 
depozitarea deşeurilor  

20 de depozite de deşeuri (halde de zgură şi cenuşă cu instalaŃii pe 
bază de "hidrotransport") -retehnologizate până în anul 2013. 

▪ Utilizarea raŃională şi eficientă a resurselor energetice primare.   
▪ SusŃinerea activităŃilor de cercetare-dezvoltare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor aplicabile: 
2.Cercetare ştiinŃifică:Plan sectorial şi creşterea fondurilor - structura naŃionala in elaborarea studii.  
 Domeniile prioritare:  
   - sisteme şi tehnologii energetice noi si curate-structura de resurse energetice primare;  
   - creşterea EE pe întreg lanŃ energetic-accent reducere pierderi în clădiri publice/rezidenŃiale şi consum. 
industriali;   
   - promovarea tehnologii protecŃie mediu de efectele proceselor şi echipamentelor energetice:  
 redarea halde cenuşă în circuitul agricol-decontaminare soluri/ape din jurul centralelor-captare şi stocare CO2;  
   - fundamentarea strategiilor energetice ale localităŃilor;  
   - promovarea utilizării RES prin: actualizare hărŃi cu potenŃial-studii conectare la sistemul energetic si 
utilizare energie valuri; susŃinere investiŃii;  
   -generare şi utilizare hidrogen şi perfecŃionare pile de combustie-noi surse de energie. 

Competiti
vitate  
 

▪PieŃe concurenŃiale de energie electrică, gaze, petrol, uraniu, certificate verzi, certificate GHG şi servicii 
energetice;  
▪Liberalizare tranzit energie-acces permanent şi nediscriminatoriu la reŃele de transport, distribuŃie şi 
interconexiuni internaŃionale-extindere activităŃi operator pieŃa angro regional si unica europena;capacitate 
interconexiune-10% în prezent la 15-20% in 2020 
Stimulare prin mecanisme de susŃinere a preturilor de productie diferentiate prin RES: 
 

     



 
 

    Sursa: Comisia Europeană - DGTREN  
Reducere 
impact 
social  
 

1.Reglementari privind furnizarea şi finanŃarea serviciilor de interes general (SIG), precum şi 
Strategia Lisabona de modernizare a sistemelor de protecŃie socială-Cartea Albă asupra SIG, COM 
(2004) 374 şi documentul SEC 2005 (1781):finanŃarea publică a costurilor fixe ale SIG-utilizatorii să 
plătească partea variabilă a facturii, dependentă de consum- asigurat accesul pentru grupurile 
sociale cu venituri reduse, consumatori vulnerabili- eliminate subvenŃiile către societăŃi.  
2.Sistemul unitar asistenŃă socială - la cei cu venituri reduse:  
    ▪ plăŃile sociale-funcŃie de mărimea cheltuielilor fixe ale serviciului (componenta fixă a tarifului binom)/an;  
    ▪ integrarea gospodăriilor:reabilitarea termică a blocurilor de locuit-folosirea RES.  
3.Suportabilitate preŃuri: 
    ▪ consolidarea pieŃelor concurenŃiale de energie- racord la piaŃa regională;  
    ▪ reducerea facturii-populaŃie -operatorii economici, prin EE,reducere consumuri -tehnologii performante;  
    ▪sistem de protecŃie socială directă-ajutoare la categorii vulnerabile(cel actual-"preŃ de referinŃă": 
nu antrenează concurenŃa tehnologiilor-folosirea eficientă ;la peste 50% din populaŃie nu sunt încă 
îndeplinite obligaŃiile -art. 158 al Tratatului CE, fostul art. 130a).  

Dezvoltare
a pieŃelor 
de energie 

1.PiaŃa de energie electrică: consolidare  rol "Opcom";implementare cadru de tranzacŃionare  certificate 
GHG si cele pentru stimularea investiŃiei în EE.  
2.PiaŃa de gaze naturale: dezvoltare concurenŃa;tarifare de tip "plafon";stimulare înfiinŃare şi/sau reabilitare 
zăcăminte; noi furnizori. 

     
 

                                                            4.DirecŃii de acŃiune  
 



 
    

    4.1.Utilizarea eficientă a energiei  
 
Intensitatea 
energetică 

1.Reducere prin  măsuri-si de eficienta energetica(EE),reducere consum, utilizare  fonduri EU: 
Industrie campanii de informare; acorduri voluntare pe termen lung; audituri energetice şi 

gestionarea eficientă a energiei. 
Transporturi modernizare cel feroviar -creşterea calităŃii în comun(noi trasee- eficientizare trafic şi 

parcări-prin patronat pentru salariaŃi)- criterii minime de eficienŃă si  nepoluare 
vehicule si maşini agricole -combustibili gazoşi şi biocarburanŃi. 

RezidenŃial  ▪reabilitare termică,sprijin financiar pentru proprietarii cu posibilităŃi financiare reduse;  
▪ eficientizarea instalaŃiilor termice existente-iluminat;  
▪ obligativitatea aplicării directivei şi standarde europene de eficienŃă pentru clădiri noi;  
▪ continuarea contorizării energiei termice la consumatorii finali;  
▪program naŃional de educare energetică a populaŃiei în şcoli şi mass-media 
pentru economisirea energiei, protecŃia mediului şi utilizarea locală RES;  
▪ stimularea funcŃionării societăŃilor de servicii energetice (ESCO). 

Sectorul 
public 

▪ creşterea eficienŃei şi reducerea consum iluminat public-instalaŃii alimentare cu apă;  
▪ îmbunătăŃirea EE la clădirile publice.  

Agricultura ▪ culturi energetice pentru producerea de biocarburanŃi- cogenerare;  
▪ creşterea EE a irigaŃiilor.  

Cogenerare  
 

▪ promovarea de înaltă eficienŃă-auditare energetică;  
▪ reabilitări şi modernizări, creşterea eficienŃei şi reducerea impact asupra mediului;  

 
2.Consumul de energie pentru a produce o unitate de PIB:de 2 ori mai mare decât media UE. 
     

CS- curs de schimb;PPC-paritatea puterii de cumpărare  
3.Intensitatea energiei electrice:o evoluŃie favorabilă, scăzând cu 10% în perioada 2000-2005.  

     



 
 

EficienŃa 
energetică; 
Obiectiv 
strategic - 
Reducere cu 
circa 3% pe an 
a intensităŃii 
energetice-până 
în anul 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Directiva 2006/32/CE privind eficienŃa energetică la utilizatorii finali-obligatorie din  
2008:reducere consum de energie finală cu cel puŃin 9% in 9 ani (2008-2016), comparativ cu media 
consumului  in 2001-2005.Măsuri:  
a)instrumente financiare in economii energie-contracte de performanŃă energetică(economii măsurabile);  
b)echipamente şi tehnologii cu specificaŃii privind EE;  
c)accelerare audituri energetice la consumatorii industriali-clădiri publice şi rezidenŃiale.  
2.PotenŃial naŃional economisire de energie si reducere pierderi:apreciat la 27-35% din resursele 
energetice primare (industrie 20-25%, clădiri 40-50%, transporturi 35-40%). La  consum resurse 
energetice primare de 36 mil.tep/an: potenŃialul -10 mil. tep/an; economii -3 mld. euro/an.  
Sector Potential mediu-% din consum Valori maximale-(ktep/an)       
Industrie 13,0 (10-17)          1590           
Rezidential 41,5 (35-50)          3600           
Transport si comunicatii 31,5 (30-35)          1390 
Tertiar 14,0 (13-19)          243   
Total 100   6823           
3.Estimarea economiei de energie pe sectoare în anii 2010 şi 2016-mil. tep: 
  Sectoare                         2010 2016 
Total Consum  Final (exclusiv firmele incluse în  PNA): 
-prin investiŃii în instalaŃii, clădiri existente; 
-prin realizarea de instalaŃii, clădiri noi.        

0,664 
    0,349   
    0,315     

1,992  
   1,047    
   0,945     

Industrie-total: 
-prin investiŃii în instalaŃiile existente; 
-prin investiŃii greenfield.                            

0,060    
    0,009 
    0,051     

0,180 
    0,027 
    0,153    

Rezidential-total: 
-prin investiŃii în clădirile existente;   
-prin realizarea unor clădiri noi.                                  

0,416 
    0,300  
    0,116     

1,247 
    0,899 
    0,116      

Transporturi-total: 
-prin investiŃii în mijloacele de transport existente;  
-prin realizarea unor clădiri noi.                      

0,160   
    0,038  
    0,026     

0,480  
    0,114  
    0,078    



 
 
 
 

4.Măsuri:  
    ▪ proiecte demonstrative in atragerea de investiŃii -modernizare echipamente şi utilaje tehnologice;  
    ▪ reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată-reducere pierderi;  
    ▪ Program naŃional de reabilitare termică a clădirilor de locuit existente;  
    ▪ Program  de creştere EE pentru 2006-2010-sprijin financiar de la buget de stat /locale;  
    ▪ nivele minime de EE;  
    ▪ tranzacŃionare certificate albe pentru stimularea investiŃiilor în creşterea EE;  
    ▪ promovarea acŃiunilor de tip DSM (Demand Site Management). 
 

Măsuri pentru 
îndeplinirea 
obiectivelor 
prioritare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.ProtecŃia mediului: 
    ▪investiŃii-continuarea internalizării costurilor de mediu în preŃul energiei;  
    ▪ încadrarea CET-uri: Directiva 2001/80/CE cu privire la limitarea emisiilor în aer ale anumitor 
poluanŃi (SO2, NO(x) şi pulberi) proveniŃi din instalaŃiile mari de ardere-Directiva 96/61/CE pentru 
prevenirea şi controlul integrat al poluării;  
    ▪ încadrarea CET-uri în cotele din Planul naŃional de alocare  a certificatelor de emisii GHG pentru 2007 
şi 2008-2012;depăşire cote- achiziŃia de certificate şi creştere preŃ energie electrica livrata;  
    ▪ intensificarea utilizării mecanismelor flexibile prevăzute în Protocolul de la Kyoto;  
    ▪ promovare tehnologii curate-captare şi depozitare a CO2 (CSC) din gazele de ardere a 
cărbunelui, pilele de combustie şi utilizarea hidrogenului ca vector energetic;  
    ▪ promovarea utilizării deşeurilor menajere şi industriale;  
B.Sectorul minier - huilă, lignit şi uranium: 
    ▪ concentrarea producŃiei în zonele viabile-cu modernizare echipament- tehnologii noi;  
    ▪ susŃinerea producŃiei de huilă prin acordarea ajutorului de stat -Regulament nr. 1.407/2002;  
    ▪ promovarea tehnologiilor de valorificare a gazului metan din zăcămintele de huilă;  
    ▪ restructurarea financiară a operatorului din sectorul de huilă;  
C.Sectorul hidrocarburi -gaze naturale, ŃiŃei şi produse petroliere:  
    ▪creşterea capacităŃii de transport pentru gazele extrase din platoul continental al Mării Negre;  
    ▪interconectare: Nabucco (tranzit gaze din zona Mării Caspice), interconectare cu Ungaria în zona 
Arad/Szeged-Ucraina la Siret/CernăuŃi-Bulgaria  la Giurgiu/Ruse şi PEOP (ŃiŃei ConstanŃa-Trieste);  
    ▪depozitare ŃiŃei şi produse petroliere(2011-2,8 mil. t ŃiŃei,cu stocuri minime pentru 67,5 zile);  
    ▪instalaŃii de înaltă eficienŃă-biocarburanŃi, gaze naturale lichefiate (GNL) şi petroliere lichefiate (GPL);  
 D.Sectorul energiei electrice şi termice prin RES -cărbune prin tehnologii curate-energia nucleară 
prin tehnologii sigure şi cu impact redus asupra mediului: 
    ▪ proiecte green field;  
    ▪ investiŃii de mediu şi reabilitări/modernizări-complexuri energetice Turceni, Rovinari şi Craiova; 
    ▪ societăŃi mixte cu noi capacităŃi- proiecte green/brown field -Electrocentrale Bucureşti/Termoelectrica; 
    ▪ retehnologizare grupuri hidroenergetice;2020 -2.328 MW, spor de putere 69 MW;TărniŃa-Lăpuşteşti; 
    ▪ 2015-exploatare unităŃi 3 şi 4 Cernavodă;asigurare apa răcire (pragul Bala sau CHE Măcin); 
E. Transportul şi distribuŃia energiei electrice:  
    ▪concept de reŃea inteligentă si cu conectare RES;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ▪ cablu electric submarin HVDC între România şi Turcia; staŃie electrica back-to-back la Isaccea;  
    ▪ interconectare cu EU şi zona Mării Negre-tranzit de la 10%/2007 la 15-20%/2020;  
 
 F.Energia termică şi sisteme centralizate de încălzire urbană - obiective pe termen: 
scurt -potenŃial co/trigenerare -industrial;încălzire; agricol (consum termic şi de frig);  

-creşterea eficienŃei sistemelor de încălzire centralizată; 
-strategii locale pentru implementarea (dezvoltarea) cogenerării în localităŃi;  

mediu 
- lung 

-reducere cheltuieli încălzire-consumatorii casnici-max.10% din venitul mediu brut/locuitor; 
-unităŃi noi în cogenerare cu randamente de peste 80%, corelat cu Directiva 2004/8/CE; 
-reducere pierderi tehnologice în reŃele la valori sub 15%;  
-retehnologizare staŃii şi substaŃii termice-schimbătoare de căldură de înaltă eficienŃă, pompe 
cu turaŃie variabilă, automatizare completă şi monitorizare de la distanŃă;  
-implementare sisteme de măsuri şi control pe tot lanŃul energetic-evidenŃiere pierderi; 
-imobil-instalare substaŃii sau module termice-înlocuire reŃele distribuŃie-
contorizare/consummator-robineŃi termostatici/aparat de încălzire şi contoare/apa caldă-
contract individual 

G.Măsuri pe termen scurt -producători cu capital social de stat: Statul va păstra pachetul control. 
Termoelectrica  -închiderea capacităŃi nerentabile şi eficientizarea activităŃii;  

-privatizare:grupuri noi la Brăila, Borzeşti, Doiceşti, GalaŃi. 
Electrocen Deva  Retehnologizare si conformare la cerinŃele de mediu:redimensionare la 4 grupuri; 
Electrocentrale 
Bucureşti  

SocietăŃi mixte -grupuri energetice noi la CET Sud-Grozăveşti -Vest (în construcŃie)-
Titan şi Palas - ConstanŃa.  

Hidroelectrica Privatizare micro;emisiuni de obligaŃiuni pe piaŃa de capital, convertibile în acŃiuni, 
cu termen de maturitate de 5-10 ani;Extindere activitate in RES. 

Nuclearelectrica InvestiŃii private -3 şi 4 -Listare la bursă a S.N.N.  (10-15% din acŃiuni) in  2008 
Centralele 
municipale de 
cogenerare 

Var. 1-societăŃi mixte prin asocieri public-private:modernizare –construcŃie pentru 
înaltă eficienŃă;Var. 2-Programul termoficare 2006-2009:eliminare monopolul 
asupra producŃiei-strategie/localitate; Varianta 3-unificare 1 cu 2.  

Noi investiŃii in 
centrale 

-Acumulare-pompare TarniŃa-Lăpuşteşti; 
-Amenajarea în continuare a Dunării pe sectorul "PorŃile de Fier II - Brăila": 
Reanalizarea oportunităŃii amenajării hidroelectrice Călăraşi-Silistra şi 
realizarea CHE Măcin-Hidro de pe Tisa si Islaz; 
-Combustibili fosili - green field; 
-RES -prin stimulente:în faza investiŃională - facilităŃi prin Legea investiŃiilor; 
operaŃională - sistemul cu CV –uri pentru energia electrică-garantare preŃ minim CV 
pe o durată rezonabilă, pentru recuperarea investiŃiei;facilităŃi pentru racordarea la 
system; corectare cadrul legislativ-prin modificarea plafonului de preŃ al CV.  

Energetica 
rurală  

1.SoluŃii de economisire a energiei-recuperare a investiŃiilor in 1-20 ani: 
-biomasa pentru încălzire şi gătit trebuie bine uscată-umiditatea redusa de la 40% (materialul verde) la 



 15% si se câştigă 6% cu fum putin; recuperare a căldurii gazelor arse, precum şi tehnicile eficiente de 
gătit; 
-clădiri-izolare acoperiş (relativ ieftină) şi pereŃi,geamuri duble,etanşări uşi şi ferestre; 
-sobele-eficienŃă medie a energiei de 40%-proiectele noi au randamente de peste 60%(mai scumpe); 
-iluminat stradal sau al clădirilor publice- lămpile eficiente obligatorii.  
2.Forme de energie regenerabilă: 
Biomasa Incălzire spaŃiu-apa-gătit- transformată în combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, 

bazaŃi pe carbon:lemnul reŃine şi CO2 atmosferic;biogazul cu 60% metan-din 
dejecŃiile sau depozite de deşeuri;reziduul fermentatoarelor de biogaz -îngrăşământ  

Hidraulica Micro:Zone neconectate la reŃele-cu aducŃiuni protejate 
Eoliană 50 MW-cost 37 mil. euro -energie de 130.000 MWh/an-eficienŃă medie de 30%. 
Geotermală LocuinŃe, sere, acvacultură, pasteurizare lapte - la distanŃe <35 km de la apa calda 
Solară Zonele urbane-in special 

 3.Programul "Electrificare 2007-2009" - HG nr. 328/2007-finanŃare cu fonduri:autorităŃi locale, 
prin programe de investiŃii proprii-bugetul de stat-distribuitori, unde gradul de rentabilitate permite- 
comune ale autorităŃil locale şi distribuitori-credite bancare-europene-perceperea tarifului de reŃea. 

 

   4.2.Prognoza producŃiei şi cererii de energie in 2007-2020 
        
Ipoteze Evidentiere: 

consum naŃional energie electrică  creşte relativ constant cu circa 3%/an 
export energie electrică-creşte 
după anul 2015 

 nr. 3 şi 4 CNE Cernavodă- retehnologizarea unor unităŃi termo  

utilizare RES  33% din consumul intern brut de energie electrică-2010  
utilizare combustibili solizi prin 
tehnologii curate-limita  

prin utilizare combustibili lichizi şi gazoşi(cu precădere în 
unităŃi de cogenerare-caldura) 

centrale termoelectrice-cererea de 
energie termică –creste cu 2%/an.  
 

-dezvoltarea exploatări miniere de huilă,lignit şi uraniu-inclusiv 
import; 
-2010-3 mil. tep.energie termică în sistem centralizat 
-Stare tehnica-2007: 
        1.Circa 80% instalate în perioada 1970-1980:durata 
de viaŃă normată depasita;majoritatea nu sunt echipate cu 
instalaŃii performante pentru reducerea poluării, drept urmare 
emisiile de NO(x) şi SO2 se situează peste valorile maxime 
acceptate în UE; in 10 ani au fost modernizate/retehnologizate 
unele centralele termoelectrice reprezentând aproximativ 10% 
din puterea instalată.  
        2.Sisteme centralizate de încălzire urbană:uzură 
fizică şi morală accentuată-resurse financiare insuficiente 



pentru întreŃinere, reabilitare şi modernizare- pierderi mari în 
transport şi distribuŃie -izolare termică necorespunzătoare a 
fondului locativ existent.  

Noi capacităŃi  Producere a energiei electrice /infrastructura în perioada 2008-2010: 
 
Centrale hidro -retehnologizate -putere instalată de 1.135 MW;posibil,în 2010-2020,-2.417 MW; 

-proiecte noi-759 MW si  alte proiecte-895 MW;CHEAP Tarnita-1.000 MW şi AHE pe 
Tisa-30 MW. 
-Stare tehnica-2007: 
       1.37%:durata de funcŃionare normată depăşită;2000-2005-reabilitate 900 
MW(cu spor de putere obŃinut- 101,4 MW); 
       2.2006-2020-retehnologizarea şi modernizarea unor capacităŃi cu 2.328 
MW-spor de putere de 69 MW şi creştere a energiei de 416 GWh/an;energia totală 
produsă suplimentar-5.500 GWh. 

Grupuri 
termoelectrice 

-2008-2020-circa 3.000 MW;casare-2.900 MW  
 

Centrale 
nucleare 

-unităŃile 3 şi 4 Cernavodă-706 MW fiecare (600 MW disponibili comercial) 
 

EvoluŃia 
puterii 
instalate 
2006-2020 

 
ReŃelele 
electrice de 
distribuŃie  

Grad avansat de uzură fizică -2007:(circa 65%) a LEA de j,m şi înaltă tensiune 
(110 kV),staŃii şi posturi;uzura morală-30% din instalaŃii fiind echipate cu aparataj din 
anii '60;consum propriu tehnologic -în 2004 -12,6%;media UE -7,3%. 



ReŃeaua 
electrică de 
transport  

1.Conducere prin dispecer şi a infrastructurii:reŃea naŃională de fibră 
optică,sistem EMS-SCADA, sistemul de măsurare a cantităŃilor de energie electrică 
tranzacŃionate angro, platforme IT de tranzacŃionare şi decontare.  
2.Modernizare staŃii electrice-dezvoltare capacităŃi pe linii de 
interconexiune(aderarea în 2003 la Uniunea pentru Coordonarea Transportatorilor de 
Energie Electrică -UCTE şi conectarea sincronă în 2004 SEN la sistemul UCTE). 

Sistemul 
NaŃional de 
Transport  
Gaze 

1.69% din lungime:durata normată de funcŃionare depăşită; 27% staŃiil de reglare 
şi măsurare- în funcŃiune de peste 25 ani;reŃelele de distribuŃie-40% având durata 
normată de viaŃă depăşită.  
2.InvestiŃii:  
   -conducte de transport, racorduri de înaltă presiune şi staŃii de reglare-măsurare;   
   -studiu de fezabilitate privind realizarea unui terminal de GNL la Marea Neagră;  
   - analiza de soluŃii privind preluarea vârfurilor de consum prin utilizarea GPL.  
 3.Până în anul 2020: 
   - in 2018 reabilitate toate conductele cu durată normală de funcŃionare depăşită;  
   - adaptarea capacităŃii SNT la necesităŃile pieŃei;  
    -2007-2013-conducte pentru interconectarea cu Bulgaria, în zona Ruse-Giurgiu; 
finalizare conducta Szeged – Arad-eliminarea dependenŃa de o sursă unică de gaze şi 
racordare la reŃea de gaze europeană;zona Negru Vodă-import-alimentare Dobrogea.  

 

      
         5. Finantari pentru  reducerea consumului energetic/ a proiectelor de eficienŃă energetică 
 
Surse 
grant  

1.Fondul Verde al UE-pana la ½ din costurile de capital pentru generarea de energie electrică; acoperire 
costuri de capital ale receptoarelor eficiente de energie;  
2.Fondul pentru dezvoltarea rurală-8,02 mld. euro, în 2007-2013-Strategie pentru dezvoltare rurală;  
3.Program special de acces pentru agricultură şi dezvoltare rurală (SAPARD);  
4.Fonduri structurale-Program operaŃional sectorial de creştere a competitivităŃii economice şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere (POS CCE)- operatori economici  şi autorităŃi locale:  
-valorificarea RES (aproximativ 30%);  
-dezvoltare interconectări reŃele de transport energie electricA şi gaze naturale cu state EU (15%); 
- îmbunătăŃirea EE şi protecŃia mediului (55% din alocarea financiară- Axa IV a POS CCE)- 
    ▪ investiŃii în instalaŃii şi echipamente la operatorii industriali-economii de energie;  
    ▪ extindere şi modernizare reŃele transport/distributie energie electrica, gaze naturale şi petrol- reducere 
pierderi în reŃea-realizare siguranŃă şi continuitate;  
    ▪instalaŃii de desulfurare, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaŃiile mari de ardere la unităŃile de 
producere a energiei electrice şi termice cuprinse în Planul de implementare a Directivei 2001/80/CE privind 
limitarea emisiilor anumitor poluanŃi în aer;  
    ▪ modernizarea şi realizarea de noi CET-uri prin valorificarea biomasei, resurse microhidroenergetice,RES. 



Resurse 
financiare 

1.Din restructurarea şi privatizarea companiilor: 
-investiŃii private în sectorul de producere a energiei electrice şi sectorul extractiv de cărbune, inclusiv prin 
stabilirea unor scheme de sprijin şi facilităŃi; stimulente de natură fiscală şi nefiscală, cu respectarea legislaŃiei 
în domeniul ajutorului de stat; 
-cadru instituŃional şi de proprietate al operatorului pieŃei angro de energie electrică, în vederea extinderii 
activităŃii la nivel regional;  
-listarea la bursă prin ofertă publică a unor pachete de acŃiuni ale societăŃilor comerciale din sectorul energetic 
şi din sectorul extractiv de cărbune.  
-emisiuni de obligaŃiuni de către societăŃile comerciale din domeniul energetic şi sectorul extractiv de cărbune, 
care pot fi ulterior transformate în acŃiuni; 
-proiect HG a contribuŃiei financiare a producătorilor de deşeuri radioactive în vederea constituirii resurselor 
financiare pentru dezafectarea unităŃilor nuclearoelectrice şi construcŃia depozitelor finale de deşeuri 
radioactive.  
-atragerea de capital privat prin vânzarea de microhidrocentrale.  
-asigurarea surselor de finanŃare pentru programul de electrificări.  
2.Surse proprii şi din credite bancare obŃinute de la organisme finanŃatoare externe (BM, BERD, BEI, 
JBIC etc.) sau de la bănci comerciale, fără garanŃia statului-contracte încheiate pe termen lung.  
3.Credite BERD in 2008-faza operaŃională a FacilităŃii de FinanŃare pentru EficienŃă Energetică-EE: 
companii private din industrie. Detalii: 
-pachet integrat de credite comerciale prin BCR-20 mil. euro;Banca Transilvania -5 şi CEC-10, 
-asistenŃă tehnică gratuită - Trapec, 
-granturi (finanŃare nerambursabilă) din fonduri PHARE-15%, 
-investiŃia în EE- economii de energie >20% si rată internă de rentabilitate de minim 10%/an- 
cogenerare, reabilitare boilere, îmbunătăŃire procese tehnologice, îmbunătăŃire distribuŃie abur, recuperare 
căldura din procesele tehnologice, variatoare de turaŃie, sisteme de automatizare şi control, sisteme de 
management al energiei sau al clădirilor, izolare pereŃi, acoperişuri, podele în aplicaŃii industriale, sisteme de 
iluminat eficiente. 
4.InfiinŃarea societăŃi cu capital mixt-investiŃii în grupuri energetice noi (brown/green field).  
5.Utilizarea adiŃională la politicile de mediu a mecanismelor-implementare în comun (Joint 
Implementation) şi dezvoltare "scheme de investiŃii verzi" (GIS).  

Obiective 
finanŃare 
investiŃii 
 
 
 
 
 
 
 

1.Obiectiv principal creşterea EE: 
  
Valoarea investiŃii  35 mld. euro 
ProtecŃia mediului-perioada 
conformare 2008-2017 

2,6 mld. 

Subsectorul minier-2006-2020  2,2 mld.   
Subsectorul hidrocarburi -gaze 
naturale 
   

-descoperire noi rezerve (270 mil.); 
-foraj de explorare şi producŃie de noi sonde (160 mil.); 
-creştere capacitate înmagazinare subterană ( 500 mil.)  

Energie electrică  2020-12,7 mld. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisteme de producere şi 
distribuŃie centralizate  

2015-340 mil./an (total- 2,72 mld.)- fara CET-uri cogenerare 

ReŃea electrica de distribuŃie  
 

2020-3,4 mld.  

2.Investitii  necesare in perioada 2008-2020- mld.E: 
 Masuri Ani Cost 
ProtecŃie 
mediu  

 
-investiŃii în termocentrale pentru implementarea Planului de 
implementare asociat  Directivei 2001/80/CE;                                                                  
-implementare Directiva 96/61/CE prevenire şi control integrat al poluării;              
-implementare Directiva 99/31/CE depozitarea deşeurilor industriale.                       

2005-2017 2,6 
1,7 

 
0,4 
0,5 

EE Valorificarea potenŃialului naŃional de economisire de energie, respectiv de 
reducere a  pierderilor energetice, apreciat la 27-35% din resursele 
energetice primare (industrie 20-25%,clădiri 40-50%, transporturi 35-
40%). 

2007-2020 2,5 

RES InvestiŃii în noi capacităŃi de producere a energiei electrice, astfel încât 
consumul brut de energie electrică din RES să fie de 33% în anul 2010 şi 
35% în anul 2015 din consumul brut naŃional de energie electrică.                                                          

2007-2015 1,8 

Minier  
▪ concentrarea producŃiei în zonele viabile-inchiderea în condiŃii de 
siguranŃă a zonelor  nerentabile;                                                                                       
▪ modernizarea şi reabilitarea echipamentelor din exploatările miniere de 
huilă şi lignit, viabile; 
▪ susŃinerea producŃiei de huilă prin acordarea ajutorului de stat în baza 
Regulamentului  nr. 1.407/2002;                                                                                     
▪ promovarea tehnologiilor noi şi achiziŃionarea echipamentelor pentru 
exploatarea zăcămintelor de huilă, lignit şi uraniu;  
▪ punerea în exploatare a noi perimetre pentru valorificarea lignitului;                             
▪ intensificarea cercetării geologice pentru creşterea gradului de 
cunoaştere a zăcămintelor de cărbune şi uraniu şi punerea în valoare a 
acestora;  
▪ închiderea minelor cu activitate oprită, reabilitarea suprafeŃelor şi 
refacerea mediului natural afectat; 
▪ asigurarea achiziŃionării suprafeŃelor de teren necesare dezvoltării 
exploatărilor de lignit;       
▪ modernizarea şi mărirea capacităŃilor de rafinare a uraniului în 
conformitate cu necesarul calitativ şi cantitativ de combustibil nuclear.                                                               

2006-2020 2,2 

Gaze   
▪ lucrări de cercetare geologică -noi rezerve;10 km de prospecŃiuni 

2007-2010 1,52 
0,27 



seismice -50 km foraj de cercetare geologică;  
▪ foraj de explorare şi punere în producŃie de noi sonde;                                                
▪ creşterea capacităŃii de înmagazinare subterană;  
▪ reabilitarea Sistemului NaŃional de Transport gaze naturale;  
▪ reabilitarea şi dezvoltarea reŃelelor de distribuŃie a gazelor.                                     

 
0,16 
0,5 
0,297 
0,3 

Petrol ▪ lucrări de explorare - producŃie                                                                    
  - menŃinerea unui nivel stabil al producŃiei în România la 210.000 boe/zi; 
  - dezvoltarea regiunii caspice într-o regiune de bază;                                              
  - creşterea producŃiei internaŃionale la 70.000 boe/zi; 
  - reducerea costurilor de producŃie sub 9 USD/boe;   
  - atingerea unei rate de înlocuire a rezervelor de 70%;  
▪ investiŃii în sectorul prelucrare-rafinare                                                         
  - creşterea gradului de utilizare până la 95% şi îmbunătăŃirea costurilor 
de rafinare;                   
  - alinierea calităŃii produselor la normele UE;                                                     
▪ investiŃii în sectorul distribuŃie                                                                  
  -construirea a 250 noi staŃii de distribuŃie a produselor petroliere; 
-demolarea şi reconstrucŃia a 10 depozite majore;  

Necesarul de investiŃii pentru reabilitarea şi modernizarea conductelor 
magistrale de transport ŃiŃei: 
  -creşterea siguranŃei transportului pe conductele magistrale; 
 -optimizarea proceselor din staŃiile de pompare prin introducerea de 
tehnologii moderne de control şi supraveghere, compatibile cu sistemul 
SCADA;      
  -finalizarea implementării sistemului SCADA pentru întregul sistem de 
transport; 
  -creşterea capacităŃilor de interconectare a sistemului de transport la 
noile perimetre de exploatare a sistemului; 
- reducerea costurilor de operare a sistemului de transport;                                        
- participarea la proiectul Pan European de transport al ŃiŃeiului din Marea 
Caspică. 
Necesarul de investiŃii pentru reabilitarea şi dezvoltarea instalaŃiilor de la 
Oil Terminal ConstanŃa                       
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Domeniul hidroenergetic 
▪ retehnologizarea în perioada 2008-2020 de centrale hidro cu o putere 
instalată de aprox. 2328 MW;    
▪ proiecte în centrale hidro în derulare, în perioada 2008-2020 cu o putere 
instalată de 759 MW;       
▪ proiecte noi de centrale hidro, posibil de realizat în perioada 2008-2020 
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cu o putere instalată de  209 MW;                                                                                             
▪ realizarea CHEAP TarniŃa, cu putere instalată de 1000 MW;                                           
▪ realizarea AHE pe Tisa, cu putere instalată de 30 MW. 
Domeniul termoenergetic:                                                                              
▪ Promovarea realizării de proiecte "Green Field", cu atragere de capital şi 
investitori specializaŃi în domeniul producŃiei de energie pe bază de 
cărbune, gaze naturale, resurse hidro, precum şi prin  cogenerare 
eficientă;                                                                                
▪ Valorificarea cărbunelui cu eficienŃă ridicată în grupuri reabilitate şi în 
grupuri noi cu tehnologii performante, cu respectarea standardelor de 
mediu; 
▪ Sunt prognozate a se realiza în perioada 2008-2020 grupuri cu o putere 
instalată de circa 3000 MW  şi vor fi casate în aceeaşi perioadă grupuri cu 
o putere instalată de circa 2900 MW.                 
Domeniul nuclear:                                                                                     
▪ Continuarea programului de energetică nucleară prin finalizarea până în 
anul 2015 (începerea  exploatării comerciale) a unităŃilor 3 şi 4 
Cernavodă, prin atragerea de capital privat;             
▪ Finalizarea urgentă de către Ministerul Transporturilor a proiectelor de 
amenajare a Dunării în vederea asigurării apei de răcire la CNE Cernavodă 
(pragul Bala sau CHE Măcin) şi începerea  execuŃiei lucrărilor;                                                                               
▪ Continuarea producŃiei de apă grea la RAAN Drobeta Turnu Severin, la 
preŃuri de competitive, pentru acoperirea necesarului unităŃilor 3 şi 4 
Cernavodă;  
 Domeniul energiei termice: 
▪ Strategia naŃională privind alimentarea cu energie termică a localităŃilor 
prin sisteme de producere şi distribuŃie centralizate evaluează necesarul 
de investiŃii până în 2015, pentru sistemele  centralizate de încălzire 
urbană, la circa 340 milioane euro/an.                                     
Domeniul distribuŃiei de energie electrică:                                                           
▪ Necesar de investiŃii pentru dezvoltarea reŃelelor de distribuŃie (filiale ale 
SC Electrica SA şi societăŃi privatizate)                                                                              
Domeniul transportului de energie electrică: 
▪ Retehnologizare/reparaŃii capitale la peste 55 de LEA de 220 şi 400 kV  
▪ Realizarea de linii noi - LEA 400 kV Oradea - Bekescsaba (2008), LEA 
400 kV PorŃile de Fier - ReşiŃa (2009), LEA 400 kV Gadalin - Suceava cu 
interconexiune cu Republica Moldova şi Ucraina, LEA 400 kV  Timişoara - 
Vrasac (Serbia)                                                                          
▪ Trecerea la 400 kV a axei Gutinas - Bacău - Roman - Suceava, a axei 
ReşiŃa - Timişoara - Arad        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2015 
 
 

2007-2020 
 

2007-2020 

 
 
 
5,8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2,2 

 
 
 
 
 
 
 

2,7 
 
 
 

3,4 
 
 

2,0 



▪ Trecerea la 220 kV a centralei PorŃile de Fier II                                                  
▪ Retehnologizarea/modernizarea de staŃii de înaltă tensiune                                          

    
 
 

                                            6.Acte de ordin legislativ şi de reglementare  
 
Sector                                                            Actiuni 
EE si 
RES 

▪transpunerea Directivei 2006/32/CE privind eficienŃa  energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi a 
Directivei 2005/32/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinŃelor în materie de proiectare ecologică 
aplicabile produselor   consumatoare de energie;                                                                               
▪reglementări privind schemele de sprijin pentru investiŃiile în cogenerare eficienta-RES;                                                                            
▪facilităŃi pentru populaŃie pentru încurajarea achiziŃionării, montării şi utilizării de instalaŃii de încălzire şi preparare 
a apei calde de consum prin utilizarea RES- propunere publica:” bonus de circa 50 euro –electrocasnice”. 

Sistem de încălzire ecologic: colectoare solare + pompă de căldură apă/apă + sobă cu lemne/peleti-Măsuri 
fiscale sau subvenŃii la instalare: 

Suedia  scutiri de taxe şi impozite 
Austria  20-50% din investiŃie se rambursează 
FranŃa  pret energie electrică consumată in sistem-50% din cel uzual 
Luxemburg  rambursare investiŃie-100%  

Energie 
electrica 

▪accesul la piaŃa de energie, inclusiv pe pieŃele   electrice  centralizate, a participanŃilor din alte Ńări;         
▪ crearea pieŃei de capacităŃi sau a unui mecanism reglementat de remunerare a capacităŃii; 
▪ revizuirea mecanismelor Codului comercial al pieŃei angro de energie electrică 
 -întărirea rolului "Opcom" ca operator al pieŃei angro şi diversificarea operatorilor pe piaŃa cu  amănuntul;                                                                                        
 -revizuirea mecanismelor de producŃie prioritară-decontare; 
 -utilizarea centralei cu acumulare pompare la nivel regional;                                       
▪resurse financiare –depozitarea  deşeurilor nucleare şi dezafectarea unităŃilor nuclearoelectrice;                 
▪ facilităŃi pentru utilizarea suprafeŃe de teren din domeniul public al statului/comunităŃilor locale –hidro;                         
▪subvenŃionare directă a consumatorilor vulnerabili de energie electrică şi  renunŃarea la tariful social;                              
▪tehnologii  performante de utilizare RES şi net metering. 

Energie 
termica 

facilităŃi investitorii privaŃi-retehnologizarea sistemelor de alimentare centralizată  

Regle- 
mentări 

Nediscriminatorii cu atragerea investiŃii in sectoare: 
 
Petrolier 
şi gaze 
naturale 

înmagazinare subterană - echilibrare a pieŃei -deschidere integrală a pieŃei naturale- 
subvenŃionare directă a consumatorilor vulnerabili-transpunere Directiva 2004/67/CE privind 
măsurile de garantare a securităŃii aprovizionării cu gaze naturale;Regulament de reducere în stări 
critice. 



Energie 
electrica 

facilitare acces la piaŃa de energie din România-revizuirea mecanismelor Codului comercial al pieŃei 
angro de energie electrică(utilizăre centrala cu acumulare-pompare la nivel regional)-creare 
mecanism de subvenŃionare directă a consumatorilor vulnerabili de energie electrică şi renunŃarea 
la tariful social-perfecŃionare pieŃa de CV în scopul atragerii volumului de investiŃii necesar atingerii 
Ńintelor -introducere concept de facturare pe consum net (net metering) pentru persoanele fizice şi 
IMM care utilizează surse regenerabile de energie pentru producerea de energie electrică-
reglementări tehnice şi comerciale care să încurajeze accesul a tehnologiilor performante de 
utilizare optimă a potenŃialului naŃional de RES şi care să nu pericliteze nivelul de siguranŃă al SEN.  

Minier 1.restructurarea financiară, reorganizarea în vederea viabilizării şi privatizării, lichidarea 
societăŃilor miniere; 
2.aplicare Directiva 2006/21/CE -gestionare deşeuri din industriile extractive.   

 

 
                                                             7.Statistici si evidenta  
 

7.1. Date referitoare la tehnologiile disponibile pentru productia de energie electrica pentru EU-
27:estimare costuri in euro/MWh(in 2030-cu 20-30 euro/t CO2),emisii in Kg CO2 la MWh 

Sursa Tehnologie         Cost 
2005       2030 

Emisii 
GES 

Depend.import% 
2005       2030 

Eficienta% Sensibilitate 
la pret 

Rezerve-
ani 

Gaze 1.Turbina cu gaze in circuit deschis 
2.Turbina gaze cu circuit combinat 

45-70      55-85 
35-45      40-55 

440 
400 

57           84 
57           84 

40 
50 

F mare 
F mare 

64 
64 

Petrol Motoare Diesel 70-80      80-95 550 82           93 30 F mare 42 
Carbune 1.Comb. pulverizat cu 

desulfurizare gaze de evacuare 
2.Ardere in strat fluidizat circulant 
3.Gazeificare in ciclu combinat 

30-40      45-60 
 
35-45      50-65 
40-50      55-70 

800 
 
800 
750 

 
39           59 

40-45 
 
40-45 
48 

 
medie 

 
155 

Nucleara Reactor cu apa usoara 40-45      40-45 15 100-uraniu 33 scazuta 85 
Biomasa Instalatie de generare 25-85      25-75 30 zero 30-60 medie - 
Eoliana 1.Pe uscat 

 
2.In larg 
 

35-175    28-170 
35-110    28-80 
50-170    50-150 
60-150    40-120 

30 
30 
10 
10 

 95-98 
95-98 
95-98 
95-98 

 
zero 

 
- 

Hidro 1.Mare  
2.Mica-<10MW 

25-95      25-90 
45-90      40-80 

20 
5 

 95-98 
95-98 

zero - 

Solara Fotovoltaic 140-430  55-260 100  / zero - 
     
    Sursă: EU ENERGY POLICY DATA Brussels, 10.01.2007  
 
7.2.Cotele de Emisii de CO2/an-Mt CO2 echivalent 
 



EU-27 2003 2004 2005 
 
2010 

Tinta -KYOTO  
2012 % Sub Tinta -KYOTO 

  ESTONIA    21.2    21.2    20.7    18.9    40  52.7%  
  LATVIA    10.7    10.7    10.9    13.6    23.3  41.6%  
  BULGARIA    -    68.9    69.8    87.1    127.3  31.6%  
  ROMANIA    -   160.1    153.7    192.5   259.9  26.0%  
  LITHUANIA    16.7    21.1    22.6    33.5    44.1  24.0%  
  HUNGARY    83.3    79.5    80.5    87.4    114.9  23.9%  
  POLAND    382.5   396.7    399    420    551.7  23.9%  
  CZECH REPUBLIC    147.5   147.1    145.6    145.7   180.6  19.3%  
  SLOVAKIA    51.1    49.5    48.7    58.3    67.2  13.2%  
  UNITED KINGDOM    658   660.4    657.4    595.6   678.3  12.2%  
  SWEDEN    70.9    69.7    67    69.8    75.2  7.2%  
  GERMANY   1024.4   1025   1001.5   955.4   972.9  1.8%  
  % Peste Tinta -KYOTO 
  LUXEMBOURG    11.3    12.8    12.7    14.2    9.1  56.0%  
  AUSTRIA    92.5    91.2    93.3    92.5    68.7  34.7%  
  SPAIN    407.4    425.2   440.6    410.2   331.6  23.7%  
  ITALY    577.3    580.5   582.2    587.3   485.7  20.9%  
  FINLAND    85.4    81.2    69.3    85    71.1  19.5%  
  SLOVENIA    19.7    19.9    20.3    21.6    18.6  16.1%  
  DENMARK    73.6    68.2    63.9    62.6    54.8  14.2%  
  PORTUGAL    83.7    84.6    85.5    88    77.4  13.7%  
  IRELAND    68.4    68.6    69.9    68.4    63  8.6%  
  GREECE    137.2    137.6   139.2    150.4   139.6  7.7%  
  NETHERLANDS    215.4    218.4   212.1    211.8   200.4  5.7%  
  BELGIUM    147.6    147.6   143.8    141.6   135.9  4.2%  
  FRANCE    560.9    556.1   553.4    569    564   0.9%  
  MALTA    3.1    3.2    3.4    2.2  Nu Tinta   
  CYPRUS    9.2    9.9    9.9    12.2  Nu Tinta   

 

            Source:Energy.EU 



Source:Adevarul                


