
                                                                               

 
        
 
 

 

       PLANUL Cladire Inteligenta Energetic 

        Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                         PLAN de AcŃiune in Sectorul Energetic pentru  limitarea    

                        Schimbarilor climatice si  diminuare Poluare atmosferica  

                    1. Obiectivele strategice de  reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera 
 

      Sectorul energetic generand  80% din emisiile de gaze cu efect de sera(GES )din EU,cu consum mare de 
energie poluanta sunt necesare actiuni pentru a asigura eficienta energetica intr-o piata 
liberalizata,utlizarea resurselor regenerabile(RES) si tehnologiilor de conversie cu nivel redus de 
carbon(PET), inclusiv prin informarea publica,educarea cetatenilor si consultanta cu autoritatile:  

 
-Global trebuie actionat pentru o limita cresterea globala a temperaturii la 2°C pentru 2020 si perioada 
urmatoare,în comparatie cu nivelurile preindustriale; 
-Continuarea politicilor actuale în materie de energie si de transport ar duce la cresterea cu 5% a emisiilor de CO2 la 
nivelul UE pâna în 2030, iar emisiile globale ar creste cu 55%.  
 
     Cresterea temperaturii anuale,ca rezultat al efectului de sera-∆T[°C]-incalzire globala medie de 1,2-
1,3°C. La 2°C (previziunile cercetatorilor sunt de 6°)- evaluare: 
 

1990 1995 1997 1998 1999 2000 20001 2002 2003 2004 
0,4 0,4 0,3 0,47 0,28 0,27 0,38 0,42 0,42 0,41 



Efectele previzionate,ca rezultat al activităŃii umane, prin substanŃe, vibraŃii, căldură, zgomot în aer, apă ori 
sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăŃii umane(afecta inima) sau calităŃii mediului, de  

Institutiile 
internationale 
de cercetare  

 

-topire calote polare de ghiata (până în 2050- 42% in Antartica si ,mai ales,Groenlanda); 
-influenta sol si teren agricol, preŃul grâului pe plan mondial a crescut cu circa 100 de euro 
pe tona în primele 8 luni ale anului 2007; 
-distrugere sisteme ecologice-reducere suprafete impadurite,disparitii pana in 2080-1/2 
pante si animale(balenele slabesc si nu mai fac pui; până în 2050-peste 2/3 dintre urşii polari 
ar putea dispărea); 
-uraganele s-a dublat în decurs de 100 de ani; uraganul La Nina va accentua seceta din vestul 
extrem al Americii şi va aduce ploi diluviene  în Mozambic sau nordul Braziliei; 
-Polul căldurii este  Bucureştiul in  2007 cu 40,3 grade;castanii,magnoliile şi liliacul au 
înmugurit din nou;  
-in EU este risipă de circa 20% din apa disponibilă si eventual mediu ''locuit'' spre Polul Nord !. 

Comisia 
Europeana 

1.Romania si Bulgaria: suplimentare cote de CO2, Romania a dat in judecata CE pentru a 
contesta cotele de CO2 alocate  
2. Comisia Europeană:Romania - să majoreze cu 70% preŃul la NH4 până în 2008-aliniere preŃului 
din producŃia internă la cel de pe piaŃa europeană=Petrom şi Romgaz- preŃul  va fi  120 USD/mc - 
metri creştere 70% pt. 800 mii locuinŃe/ 2,5 mil.locuitori. 

Intern 60% 

Import 40%- Rusia 

3.LegislaŃia armonizata cu cea EU:liniere preŃului NH4 4 la cele din import;ajutoare de stat, 
concurenŃa şi liberalizarea pieŃei.  

 

 



 Source:www.gandul.info 
 
 
Obiectivele strategice de  reducere GES sunt si pentru introducerea tehnologiilor combustibililor fosili 
durabili,fiind necesar  stabilirea unui context favorabil politico-administrativ: 
 
Strategie ¹  An de 

referinta 
2020 In 2030 

poate fi 
2050 

Global 1990 Limitare schimbari climatice 
la  2°C  

Crestere 
55%-
investitii de 
16 tril.euro 

Pana la 50% 

Tarile 
dezvoltate 

1990  30%   - 60-80% 

UE 1990 Cel putin 20% Crestere 5%  
UE ²  Economie de 780 mil. tone 

CO2/an 
  

Franta-
rateaza 
obiectivul 

1990   Reducere de 2.1-2,4 ori(nu 4 
conform legii) 

Declaratie 
CME in 2007 

 1.Comb.fosili asigura :85% 
energie primara 
2.China cel mai mare emitent. 

1.Investitii in 
infrastructura-
20 mii mld $ 

1.40 mld t/an-CO2(dublare) 

¹O politica energetica pentru Europa, COM(2007) 1 final 
² Planul de actiune privind eficienta energetica:Realizarea potentialului, COM(2006) 545 
 
Fiecare sector al economiei mondiale este evidentiat  



cu nivelul de  Emisii de  CO2 in [miliarde tone] 
 
 1990 2004 2010 2015 2030 
Total 18,75 23,75 28,12 31,25 38,12 
Generare de 
energie 

6,25 9,75 11,87 13,12 22,5 

Transport 3,12 4,37 5,25 6,0 7,5 
Industrie 3,75 3,75 5,0 5,62 6,25 
Residential si 
servicii 

2,5 2,5 3,12 3,12 3,75 

Other 1,25 1,87 2.25 2,25 2,5 
 Source:WEO 2006@OECD/IEA References Scenario- 2006 
 
Sector Energetic -Emisii de  CO2/Regiuni  [miliarde tone] 
 
 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
OECD 11,07 11,42 12,5 14,28 15,35 16,07 
Tarile dezvoltate 3,57 5,35 11,42 13,57 17,85 21,78 
Tarile in tranzitie 3,57 3,92 2,5 2,85 3,85 3,42 
Source:WEO 2006@OECD/IEA References Scenario -2006 
 
EU-27 Energie –trendurile curente ale  Emisiilor de  CO2 -in Mt CO2 
 
 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Case/servicii/altele 780 750 680 700 720 750 750 750 780 
Industrie 730 600 580 600 600 600 600 600 600 
Transport 780 8.500 9.800 10.500 11.000 11.000 11.500 11.500 11.500 
Electricitate/incalzire/alte 
surse de energie furnizata 

16.000 14.900 14.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.500 

Source:Eurostat 
 
  O politica energetica pentru Europa / COM (2007) 1 final evidentiaza  Emisii de GES  
                
a.Surse de energie electrica--(kg CO2 echivalent/MWh): 
 
Sursa Cost 2005 Cost 2030 la 20-30 Emisii GES- Eficienta  



euro/t C02 in % 
Solar-fotovoltaic 140-430 55-260 100  
Hidro: 
Mare 
Mic(<10MW) 

 
25-95 
45-90 

 
25-90 
40-80 

 
20 
5 

 
95-98 
95-98 

Eolian: 
Tarm 
In larg 

 
35-175 
50-170 

 
28-170 
50-150 

 
30 
10 

 
95-98 
95-98 

Biomasa 25-85 25-75 30 30-60 
Comb.fosili: 
Gaze-turbina ciclu deschis 
Gaze-ciclu combinat 
Petrol-motorDiesel 
Carbune-ciclu IGCC 
Carbune –PF pulverizat 
Carbune-CFBC-pat fluidizat 

 
45-70 
35-45 
70-80 
40-50 
30-4o 
35-45 

 
55-85 
40-55 
80-95 
55-70 
45-60 
50-65 

 
440 
400 
550 
750 
800 
800 

 
40 
50 
30 
48 
40-45 
40-45 

Nuclear 40-45 40-45 15 33 
Dezvoltarea de tehnologii pe baza de carbune curat/rest fosili pentru reducere consum de energie cu 
20%:aplicatii de la dotarile Turbine Gaz-ciclu combinat –TGCC/ Turbina cu vapori sau gaz-ciclu ;Captarea si stocarea 
carbonului (CSC);Gazeificarea integrata in ciclu combinat- CC (IGCC) cu CSC 
 
 b.Surse de energie pentru incalzire--(t CO2 echivalent/tep): 
Surse de 
energie 

Tehnologie Emisii de GES 

Combustibili 
fosili 

Lichid 
Gaze naturale 
Carbune 

3,1 
2,1 
4 

Biomasa Tocatura de lemn 
Pelete 

0,4 
0,4 

Electricitate  0-12 
Solara   Foarte scazuta 
Geotermala  Foarte scazuta 
 

                     

                               2.Actiuni strategice pentru limitarea  efectelor climatice 



 

Economia de energie curata,sigura si la un pret convenabil  este parte integranta si esentiala  a Strategei 
EU-27 pentru Schimbarile climatice-reduce emisiile de C02,Durabilitate,imbunatatirea Securitatii 
furnizarii si Competitivitate :de realizat pana in 2020!. AN ENERGY POLICY for EUROPE COM(2007)1 final-
propuneri si tinte,inclusiv in Romania conform Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020: 
E/H-RES- energie electrica/termica produsa din resurse regenerabile de energie. 
 
Obiective EU-25 /2020 Romania 
Tinta nationala in Reducerea consumului de 
energie finala in noua ani (2008-2016) conform 
Directivei nr. 2006/32/CE privind eficienta 
energetica la utilizatorii finali si serviciile 
energetice. 

cel putin 9% Propunere-Ritm mediu anual de scadere 
consum -comparativ cu media din(2001-
2005):1,5%;ex.in 2010-de 940 mii tep,cu 
procent de 4,5%. 

Potentialul estimat al economiei consumului 
anual de energie-conversie si folosire eficienta a 
energiei-EE 
Principalul obiectiv¹:Realizarea potentialului de 
reducere a consumului global de energie primara 
cu  20% pana in 2020(1,5%/an sau echivalent a 
390 Mtoe/an  in sector final si de transformare a 
energiei;imbunatatire a intensitatii energetice cu 
2,8% sau 470 Mtoe/an)-economie de: 
- 100 miliarde E/an de combustibili; 
-cca. 780 mil.tone de CO2- cu respectarea  nivelului 
EU fixat de Protocolul de la Kyoto in 2012.. 
 
¹Planul de actiune privind eficienta 
energetica:Realizarea potentialului, COM(2006) 
545 

20%  
 

Tinta reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera 
Greenhouse (fata de nivelul anului de baza  
1990).In tarile dezvoltate: 30% ;2050:60-80%. 

20% 
8%- Kyoto 
2050-50% 

2008-2012-reducere cu 85% fata de anul 
1989. 
2005-69% din sectorul energetic. 

Ponderea energiei regenerabile din total consum 
de energie:cu 25 euro/t CO2 –beneficiu de 150-
200 mld.euro;evitare consum de 234-300 
Mtoe/an de combustibili fosili;E-21% in 2010. 

20% (34% 
din E-RES); 
reducere cu 
600-900 

Dezvoltare durabila cu: 

1.Ponderea E-RES la consumul naŃional brut 

de energie electrică(inclusive hidro mare) si 

nivel cote obligatorii pentru furnizori de 



Evaluari conform Foaie de parcurs pentru energia 
regenerabila  COM(2006) 848 final-EU: 
 
1.Parlamentul European a solicitat  25% şi o foaie 

de parcurs pentru atingerea obiectivului de producere 

a 50% până în 2040(dar,costurile de investitii 

cresc cu 26% la nivel deja stabilit de  22% RES si 

de analizat un acelasi obiectiv unic in EU si 

fiecare stat)  

2.Costuri medii pentru incalzire si electricitate 
incluzand costuri externe(euro/MWh) 
 
Sursa de energie Incalzire Electricitate 
Pompe  66,6-166,6  
Solar  58,3-194,4 >310 
Biomasa 48,6-108,3 8,3-193,0 
Geotermala 48,6-119,4  
Maree si valuri  56,1-130,5 
Eolian in larg  49,1-120,8 
Eolian pe uscat  38,8-83,3 
Hidro  29,1-136,1 
Comb. fosili 31,9-43,0 60,5-72,2 

3.Impact al indeplinirii obiectiv 20% 
-reducere in 2020 emisii de CO2 cu 600-900 
Mt/beneficiu de 150-200 miliarde euro; 
-economie de combustibili fosili de 252 Mtep(cu 
200 din import)/in 2020; 
-investitii in infrastructura energetica -2 trilioane 
$ pana in 2030-conduce la un prêt cu 5%> decat 
cel de referinta de 48,6 euro/MWh; 
-costul suplimentar de 10-18 miliarde euro/an  
este acoperit de pretul ridicat petrol(78$/baril) 
si carbon( 25 euro/t). 

mil.t/CO2 electricitate- cumpera anual un număr de 

Certificate verzi(CV) egal cu produsul dintre 

valoarea cotei obligatorii stabilite şi 

cantitatea de electricitate furnizată 

consumatorilor. 
 Tinta Cota 
2007 29%(cu hidro 

mari); 
1% -fara. 

3,74% 

2010 33%(cu hidro 
mari)-21,4 TWh; 
8,3%-fara-5 
TWh (1500 Mw 
noi) 

2006-2,22% 
2007-3,74% 
2008-5,26% 
2009-6,78% 
2010-2012-8,3% 

2015 35 %  
2020 38 %  
2.In 2010-11% pondere in total surse 
primare de energie 
2007-cu hidro mari-11%;fara-6,5%. 
3.Se va promova utilizarea biocombustibililor 
lichizi, biogazului si a energiei geotermale. 
 
4.E in primele 8 luni din  2007-Source: INS. 
Resurse Productie-97,6%:termocentrale 

clasice-64,1%;hidro-
25,5%;CNE-10,4%. 
Import-2,4%. 

Destinatii 
consum 

Economie-67,2%;populatie-
15,4%;CPT-11,2%;export-
5,2%;iluminat public-1%. 

Pret  CET-uri-180 lei/MWh 
CNE-165-170 lei MWh. 

 
Energia regenerabila reprezinta 20%, permitând o 
crestere marcanta a ponderii surselor mai ieftine 
de energie regenerabila (inclusiv difuzarea energiei 



4.Cartea Albă a Comisiei Europene pentru o Strategie 
Comunitară „Energy for the future: renewable 
sources of energy” in  2010-12 % în consumul 
total de resurse primare.  

eoliene din larg si a biocarburantilor de  doua 
generatie) 

Ponderea minim obligatorie a biocarburantilor in 
consumul total de benzina si motorina pentru 
transport-decarbonizare prin uz de combustibili 
alternativi 

10% -in 
fiecare stat 

Continut in motorina:1 iulie 2007-min.2%;1 
ian. 2008-3%;1 iulie 2008-4%. 

Limitarea Schimbarilor climatice  2°C  
Total-de retinut si pentru  copii–lucru pentru 
Office of the Energy Observatory si Carta 
europeana a drepturilor consumatorilor de 
energie 

72 !  

  

  3.Actiuni integrate pentru reabilitarea si inovarea tehnologica in domeniul energetic european 

                  

  a.Deziderate internationale pentru reducerea volumului emisiilor de CO2 
 
 
Producerea de electricitate(E) si caldura(H),evidentiate si in EU-27, se pot realiza si prin actiuni de  
retehnologizare si innovative- cuprinse in propunerile viabile comercial dupa 2020 de : 
 
-Platforme tehnologice europene (PET) în domeniul energetic, 
-inclusiv  de necesare investitii in  Centrale electrice pe baza de combustibili fosili cu emisii zero,pentru 
securitatea aprovizionarii energetice,cresterea eficientei energetice a ciclului de transformare a carbunelui 
,stocarea geologica a CO2 (posibil in depozitare prin suprapunere cu zacamintele de hidrocarburi). 
 
 Energie prin RES Tehnologii cu combustibili fosili-carbune,gaze 

2007 X 

 

Asigura 50% de E(30% din carbune,dar cu emisii de 
24%;resurse global-130 ani in lignit si 200-antracit). 

Randament in %:actual au 30;modernizate au 
43(cu lignit)-46(cu antracit) cu reducerea emisiilor 
«clasice « SO2,NOx si pulberi;necesar-60. 



  

Source:Jurnalul National 

 

Investitii in Cogenerarea- grupurile 
termoenergetice in Romania: 

1.80% instalate in 1970-1980, durata de viata 
expirata; modernizat/retehnologizat doar 10% din 
puterea instalata.  

2.Infrastructura de distributie/transformare -
grad avansat de uzura fizica(circa 65%) cu 30%  
aparataj produs in anii ’60. Source:Strategia 
Energetica 2007-2020(Programul NaŃional 
pentru reducerea costurilor cu energia pentru 
populaŃie prin creşterea eficienŃei energetice va 
reduce factura de energie termică pentru 
consumatorii casnici cu 15%-25%, in 2007- 
cofinanŃarea pentru producere, transport şi distribuŃia 
H, dar şi pentru producerea energiei în cogenerare şi 
contorizare consum la consumatorii finali). 

3.ELCEN Bucuresti:Extindere CET-Vest cu unitati 
in cogenerare in Ciclu combinat 190 MW(cu ciclu 
mixt gaze abur);ALRO Slatina-CET propriu de 
1000 MW;COMOTI-cogenerare (randament 75-
90% ) 

2020 Diversificarea mixului de energie de 20% in 
favoarea RES cu costuri eligibile: 
-forta eoliana -inclusiv în larg/foarte departe de 
tarm;necesar integrare în sistem -SEN(PET privind 
retelele electrice inteligente-
retehnologizate,flexibile, accesibile, solide si 
economice); 

-biomasa solida-aplicatii termice solare de 
temperatura joasa/medie pentru apa calda, 
încalzire, racire, procese industriale -energie 
geotermala-inclusiv la adâncime. 

Dezvoltarea de tehnologii pe baza de carbune 
curat/rest fosili pentru reducere consum de 
energie cu 20%: 
-captare aproape toate emisiile de CO2 viabil 
economic sau se pot introduce sisteme de 
stocare;prin aplicatii de la dotarile Turbine Gaz-ciclu 
combinat –TGCC/ Turbina cu vapori sau gaz-ciclu 
;Captarea si stocarea carbonului 
(CSC);Gazeificarea integrata in ciclu combinat- 
CC (IGCC) cu CSC(cost :25% -75% din cel doar 
cu CSC;randament :45-55%,cu limitare emisii); 
cu un nivel super/ultra-critic al vaporilor. 



 
2030 Tehnologii pe deplin competitive in sectorul RES 

prin energie: 
-solara termica: asigura 50% la aplicatiile pâna la 
250°C/200 GW;fotovoltaica:3 GW /2010 ;<2030- 
costul de generare competitive cu 200 GW/EU si 1000 
GW/Global, la mai mult de 100 milioane de familii, mai 
ales în zonele rurale; 
-eoliana- 23% din E –Europa-cu putere instalata 300 
GW/ 965 TWh; 
-energia oceanelor- a valurilor si a curentilor 
maritime. 

Decarbonizare prin tehnologii de conversie cu 
nivel redus de carbon in centrale electrice- pe 
combustibili fosili cu emisii aproape zero,cu 
captare si stocare de CO2: tehnologiile CSC-
elimina  pâna la 90% din emisii,adica  reducere 
globala cu 25-30% fata de anul 2000 a emisiilor 
de CO2 în cadrul UE-27 ; 
semnificativ nivelul emisiilor de NOx -80% si de 
SO2-95%  fata de centralele traditionale pe 
baza de carbune pulverizat.  
 

2050 Mix de energie cu emisii reduse de carbon prin: 
-RES in proportii ridicate. 
 
Siemens:cele 6500 turbine eoliene care acum 
operezareduc eemisiile cu ,65 mld/t CO2. 
 

Mediafax 

Mix de energie cu emisii reduse de carbon prin: 
-spre resurse fosile cu zero emisii si durabile de 
carbuni,gaz si  hidrogen în proportii importante- cu 
diminuare progresiva cu 60% a emisiilor de CO2 prin  
dotare cu instalatii CSC; 
-fisiunea nucleara de a patra generatie si de 
fuziune(cu reducere consum de uranium si 
productia de deseuri radioactive). 

Siemens:20 centrale in ciclu combinat cu turbine 
de gaz-eficienta de 60%  si reducere cu 1,6 
mld/t CO2. 

Publicatie IEA:cost diminuare emisii scade prin 
CSC. 

Scenariu pana in 2050 al CME:reducere 1 mld/t 
CO2. 

Source: Catre un Plan European strategic privind tehnologia din domeniul energetic(Planul SET,propus in 
primavara 2008)-COM(2006) 847 final  

 
b.Uz al Combustibililor fosili cu emisii scazute de CO2 in EU 



1.Carbunii si gazele asigura 50% din aprovizionarea cu electricitate: carbunii genereaza emisii de CO2 aproape duble 
în comparatie cu gazelle si superior cu 40% fata de petrol(2005-UE-25-ardere carbuni-a produs 24% =950 mil.t; 
global-8 miliarde t/an-SEAI). Global:carbunele ridica emisiile cu 20% in 2025;ar China si India consuma  2/3 
din cresterea cerere de carbune; 
2.Necesar:metode de productie pe baza de carbuni mult mai putin poluante si de reducerea emisiilor de CO2- de 
captare(postcombustie –pin utilizarea de substante absorbante,precum monoetanolamina)  si stocare CO2; 
Gazeificarea integrata in ciclu combinat- CC (IGCC):ardere incomplete a carbunelui pulverizat,acum in 
prezenta O2 si H20,formandu-se un gaz de sinteza ars intr-o turbine,iar vaporii generate in alta. 
 

Raport privind "sursele conventionale de energie"-Parlamentul European-dependenta de importuri la 
combustibilii fosili va creste pana in 2030 la 65% din consumul total: 

Propuneri legislative 1.Tehnologia de captare si stocare a carbonului (CSC) 

2.FranŃa şi Marea Britanie propun: reducerea TVA pentru produsele 
eficiente energetic. 

Energia nucleara 1.Vitala in 15 State,genereaza 1/3 Eelectrica. 

2.AgenŃia InternaŃională a Energiei Atomice-capacitate nucleară mondială 
in 2006-370 GW;2007- 435 centrale funcŃionale şi 29 în construcŃie 
:proiectii  

minim 2030:447 GW 

maxim 2030:679 GW 

 
3.Nivel mondial: AIE prevede dublarea productiei de electricitate pe baza de carbuni pâna în 2030-cu eliberare în 
atmosfera a circa 5 miliarde de tone de CO2, adica 40% din cresterea estimativa a emisiilor globale de CO2 generate de 
sectorul energetic. Pâna în anul 2030,E- pe baza de carbune  creste cu 7,8 TWh(70% in India si China);in 
2011 in 70 tari-7400 centrale cu 9 mld.t CO2/an.  
 

 
 



 

 2005  2030 

Consum 

energie 

11,4 mld.tep 17,7 mld.tep(+50%;din care 45% 

China şi India);conduce la +3ºC 

Comb.fosili  Asigura 84% din crestere cerere 

Cărbune Pondere:25%  Asigura 73% din crestere 

cerere;Pondere: 28%( in special 

China şi India) 

Petrolul Pondere în cererea globală de energie primară:35%  

OPEC asigura:42%  

32% 

52%  

Gaze naturale Grad de utilizare:21%  22% 

E. nucleară Cerere globală:6%  5% 

Hidroenergia Pondere  cererea globală de energie: 2%  2% 

Biomasa Mixul energetic:10%  9%  

Emisii -

miliarde de 

tone CO2-

raport ONU 

 

Primele 40 de tari industrializate: 

1990 18,7 

2004 18,1 

2005 18,2 

 



Romania: cota 250 mil.t(produs 153,5 –

echiv.75%;25%-vanzare ca CV-ex.Olanda-Grecia)  

Raport AgenŃia InternaŃionala pentru Energie 

 
4.Comisia UE va începe activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii- prin PC7 2007-2013 sau investitii 
industriale:  
 
2015 Constructia si exploatarea  pana la 12 proiecte-pilot de centrale cu emisii zero(CET-0) pe scara larga(si 

inca 10-12 de catre companiile energetice):in special,testare pentru integrare CSC în producerea 
comerciala de energie-siguranta captarii, transportarii si stocarii geologice a CO2;functionare minim 5 ani si 
apoi investitii standard . 

2020 1 Durata tehnica de viata se epuizeaza la 1/3 din CET(70 GW din total de 187) si sunt necesare 
noi investitii cu dotari in CSC.Cadru coerent de reglementare in 2007: 
-cerinte pentru acordarea de licente pentru activitatile CSC; 
-amendare(Directiva de evaluare a impactului asupra mediului înconjurator sau Directiva  
privind prevenirea si controlul integrat al poluarii) sau alt cadru; 
-reexaminare a sistemului comunitar de comercializare a drepturilor de emisie (ETS UE)-recunoasterea 
activitatilor CSC în cadrul ETS ,dupa 2013; 
-acord international stabil si pe termen lung privind obiectivele viitoare de reducere a emisiilor,si cu stocarea 
geologica a CO2(s-a procedat recent cu Protocolul (1996) anexat Conventiei asupra împiedicarii poluarii 
marine prin deversarea de deseuri si alte materiale-stocare geologica a CO2 sub fundul marii în conditii).  
2.Tehnologii preferate de orice intreprindere de conversie in noi investitii si reconditionare 
rapida,pentru aplicare deziderat in 2020-reducere a 20% emisiilor de CO2 la centrale pe baza de 
carbune si dotare cu CSC. 
3.Stimulente pentru generarea de electricitate din carbune în conditiile echiparii cu CSC: 
–permanentizare a schemei de comercializare a cotelor de emisie si facilitând aplicarea unor 
mecanisme comerciale de finantare cu împartirea riscului (de exemplu, prin intermediul BEI).  
–amenajarea unor situri comunitare (marine si terestre) pentru stocarea CO2 si a unor conducte pentru 
accesul mai multor utilizatori sau dezvoltarea unor proiecte pentru dezvoltarea de infrastructuri pentru CO2 la 
nivelul statelor membre.  
–reglementare a cotelor maxime admise pentru emisiile de CO2 pe kWh în perioada de dupa 2020 
si/sau eliminarea progresiva pe o perioada determinata (de pilda pâna în anul 2050) a tuturor centralelor de 
producere a electricitatii cu emisii mari de CO2 (de exemplu, cele neadaptate la CSC).  
4.Captare fara costuri suplimentare: tehnologii adecvate ecologic si in contextul configurarii efective a 



oricarei noi centrale nucleare(12x 300 MWe centrale –minim 5 miliarde de euro;iar cu dotare CSC cu investitii 
suplimentare-600 -700 mii euro/1MW de instalatie construita). 
5.Costurile CSC:in 2007- 70 euro/tCO2; pâna în anul 2020 –la 20-30.  
6.Preturile electricitatii prin dotari CSC:estimari-nu cresc-sunt acum de  7,5-8,5 eurocenti/kWh; in 
2020-2030 -6 eurocenti/kWh, 
7.Riscuri pentru mediul înconjurator si avantaje ale combustibililor fosili durabili:  
scapari de CO2 din zonele de stocare,dar sunt suficiente bune practice. 

Source:Productia de electricitate durabila pe baza de combustibili fosili: catre emisii aproape zero pâna în 
2020,COM(2006) 843 

                            4.Performanta capacitatilor de productie a energiei in Romania 
  
   Eficienta energetica nationala  scazuta este impusa si de situatia deloc necesara a  performantei tehnologice a 
utilajelor componente din grupurile termoenergetice ,prezentata in Strategia a Romaniei pentru perioada 2007-
2020-Cogenerarea- grupurile termoenergetice- au o situatie de neeaceptat: 
 
1.80% instalate in 1970-1980, durata de viata expirata;modernizat/retehnologizat doar 10% din puterea instalata;  
2.Infrastructura de distributie/transformare -grad avansat de uzura fizica(circa 65%) cu 30%  aparataj produs in 
anii ’60. 
 
Evidenta publica a emisiilor in 2006 este: 
 
Furnizor/producere de energie electrica in 
2006 

Emisia de CO2-[g/kWh] Media la nivel 
Romania-[g/kWh] 

SC.Electrica SA-www.electrica.ro 
Portofoliul de clienti - 8 537 242 consumatori 
finali captivi: mari  - 9 743; mici - 600 145;casnici - 
7 927 534 

810,195(148,12%) 547 

SC DFEE Enel Electrica Banat SA -www.enel.ro 587,2(107%) 547 
S.C.DFEE Enel Electrica Dobrogea S.A.- 
www.enel.ro 

535(97,85%) 547 

S.C.DFEE Electrica Oltenia SA-www.cez.ro 666(121,91%) 547 
S.C E.ON Moldova SA -www.eon-energie.com 581,54(107%) 547 
Productie de energie electrica: 
 

Din surse primare: 
Carbune-39,57% 
Nuclear-9,20% 
Gaze naturale-16,69% 

Total RES-32.02% din 
care: 
-Hidro-32.02%; 
-Eolian,Biomasa,Solar, 



Pacura-1,83% 
Alte surse conventionale-
0,68% 

alte regenerabile-0%. 

 

   Decizia Comisiei Europene în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect 
de seră a UE (EU ETS): Planul National de Alocare a Certificatelor de Emisii  de dioxid de carbon (CO2) 
produse în sectoarele energetic şi în cel industrial -GHG (NAP):  

EU 2008 -2012: 2.08 mld. t de emisii annual;scădere cu 10% a numărului de certificate de emisii alocate 
în prima perioadă. (Protocolul de la Kyoto:reducere GHG de catre EU cu 8% în 2012, faŃă de anul 1990). 

Romania 

 

 

 

 

 

1.Plafoane nationale de certificate de emisii(un certificat reprezinta o tona echivalent CO2) in cele 
11.400 de locaŃii. Iar,”Intensitatea carbonului" in 2010 (tone CO2/milion de euro PIB): 911.  

Perioada Propuneri Aprobate/reducere cu 

2007 83,9 mil.certificate 74,8/10,15% 

2008 – 2012 95,7 mil./an 75,9/20,69 echiv.20,7% 

2.Efecte:cresterea tarifelor la energie cu 10%;necesar introdus ca standard pentru respectarea 
protocolului de la Kyoto, în privinŃa reducerii de noxe, anul 1990(scadere productie).Amenda pentru 
nedetinerea numarului -100 de euro/certificate;adica prin costuri suplimentare -pierderi de investiŃii 
necesare 1,5-2 miliarde de euro;contestatie la Curtea de Justitie de la Haga. 
Reactie publica:se pierd 20 mii de locuri de muncă in 200 de societati-cresteri in productie 2004-
2007 sunt in siderurgie (+65%;certificatele pentru 1 t de oŃel -30 de euro,adica la 1 mil. Tone/an apar 
costuri suplimentare de 30  mil. euro), ciment (+50%;1,3 mil.), petrol (+32%;170 mil.).La investiŃiile noi se 
alocă gratuit 6% din total certificate- 12 proiecte/2007.  
 
3.Producătorii de energie-la 31 martie 2008-trebuie sa prezinte rapoarte.  
4.Eficienta:randamentul  intr-o centrala europeana -30-31%;national- de 58-60%. 

5.De unde importam-HG nr. 1084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unor 
reglementari EU:se raporteaza informaŃii Ministerului Economiei şi FinanŃelor privind importul ŃiŃei-
pret consum,cost aprovizionare, din Ńările terŃe în alt scop decât cel de transit: 
Orientul Mijlociu Abu Dhabi;Dubai;Sharjah;Iran;Irak;Kuweit; Zona neutră;Oman; Qatar; Arabia 

Saudită; Siria; Yemen; 



Africa Algeria;Angola; Camerun; Congo; Egipt; Gabon;Nigeria;Tunisia; Zair; 
Asia Brunei;China;Indonezia;Malaezia;Vietnam; 
Australia Australia;Papua Noua Guinee; 
FSU Rusia; Azerbaidjan; Kazakhstan; Ucraina; 
Europa Danemarca; Norvegia; Regatul Unit;  
America Canada;SUA; Argentina;Brazilia-noi rezerve petrol şi gaze naturale din locul 17 

pe 10 în topul mondial rezerve energetice;Columbia; Ecuador; Mexic;Peru; 
Venezuela;   

India şi 
China 

Raportul de energie pe 2007 -AgenŃia InternaŃională pentru Energie:cei mai mari poluatori şi în 
următorii 10 ani- GHG cresc cu 57% până în 2030, adica cu  5-6 grade;import de petrol 
neprelucrat;energia regenerabilă –doar 17% din necesarul de energie până în 2030, mult mai puŃin decât va 
însuma carbonul. In 2007-SUA cel mai mare poluator si in 2015-India locul 3. 

 Source:www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do -The European Ombudsman. 

 
Reactii publice: 
 
Inchidere functionare 
poluatori 

Autoritatea NaŃionala pentru ProtecŃia Mediului elibereaza autorizaŃii integrate de 
mediu:din 660 de societăŃi mari poluatoare(130-cu perioada de tranzitie) ,circa 280 pot fi 
inchisi nerespectand Directiva 96/61/CE-realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea 
şi reducerea emisiilor în atmosferă, sol sau apă. România are 660 de societăŃi mari 
poluatoare, care ar trebui să se alinieze Directivei.  

Centralele CHP ridica 
pretul E. 

Prin achizitia certificate de emisii CO2 (fiind poluanti;1certificat echiv.a 1tona) pentru 
a creste productia –investitii de mediu de 6 miliarde/6 ani. 

IRE si institutul ISPE  

 

Efecte si Costuri actiuni:reducere  5% -20% din PIB-ul global;cost 1% /an din PIB-ul 
global. Politici publice: comertul cu emisii, cooperarea tehnologica, masuri pentru 
reducerea defrisarilor si masuri de adaptare în confruntarea cu schimbarile climatice. 

Piata a carbonului Taxele, mecanismele comerciale si reglementarile 
aferente. 

Sprijinirea inovatiei Dezvoltare tehnologiilor cu emisii de carbon scazute.  

Eliminar bariere Eficienta energiei si informarea, educarea si 
convingerea indivizilor cu privire la modul în care pot 



actiona ca raspuns la schimbarile climatice. 
 

Taxa  pentru marii 
poluatori si in China 

Poate deveni primul poluator mondial in CO2,asa cum este in SO2-ce determina 
ploile acide,dar si deseretificare predominanta;revenire la RES. 



Romania - in Topul 
primilor 50 de poluatori 
mondiali  si 13 
europeni! 

Emit cele mai mari cantitati de GES: Reuters pe baza statisticilor ONU si ale organizatiei 
1.World Resources Institute-dupa datele pentru anul 2004 depuse la  Autoritatea 
pentru Schimbări Climatice din cadrul ONU 

Poluatori mondiali Mil.  tone echivalent dioxid de carbon 
1. SUA 

2-4. China, Rusia si 
India 

12. Franta 

40.Romania 
50. Belarus 

1.     7074  
12.    563 

Anul Romania 
1990 186 
2000 125 
2004 155 

50.    75 
2. România, pe locul 13 în topul poluatori europeni/33-mondial:34,5 mil./t CO2.an. 
-web carma.org.  

Source:Adevarul 

 

 

 



Poluare in localitati-
probe 
laboratoare RQC – 
Petromidia-sursa 
Adevarul 

 

 

Institutul de Proiecte 
pentru Inovatie si 
Dezvoltare  

Politica pe protectia mediului din Romania;pericol- reducere drastica a resurselor 
de apa si necesar gestionare a apele subterane.  

Marea Britanie Noi termocentrale pe bază de combustibili fosili. 

 
 
Programul national din Romania  de reducere progresiva a emisiilor(PNRPE) este un instrument pentru 
implementarea unor plafoane nationale de emisie,conform Directivei 2001/81/CE ,care nu pot fi depasite in nici un an 
incepand cu 2010(stabilite prin Legea nr.271/2003 de ratificare Protocol Concventie din 1979 adoptat la 
Gothenburg) pentru: 
sanatate umana,ecosisteme naturale,materiale si culturi agricole,datorita acidifierii,eutrofizare sau formare 
ozon troposferic. 
 
Strategia nationala privind schimbarile climatice a fost stabilita prin ratificarea prin Legea nr.24/1994 a 
Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice si Legea nr.3/2001 a Protocolului de la 
Kyoto-Romania s-a angajat sa reduca emisiile GHG cu 8% fata de nivelul emisiilor din 1989(an de referinta) 
,in prima perioada de angajament 2008-2012(inventarul national din 2006 releva ca nivelul este cu circa 475 mai 
scazut decat valoarea tinta din Protocol). Proiectele de investitii de tip implementare in comun(JI) sunt in mamoritate 
aplicate in zona autoritatilor locale:retehnologizare sisteme de incalzire locala si inchidere de depozite de deseuri.  
 
Relevant este reducerea emisiilor industriale in perioada 1990-2000 prin diminuarea activitatilor industriale: 



 
Nivelul emisiilor totale nationale/ Sector energetic/Transport (mii tone/an) in 1980-2004 si   pentru 
Instalatii mari de ardere(IRA) 
 
 1980 1990 2004 2010-

Emisii 
tinta IRA 

2010-
Nivel 
emisii 
IRA 

Plafon/an 
national emisii 
1990-2010 

SO2-dioxid de 
sulf 

1055/73
2/2,0 

1311/90
3/5 

766/567/76(3% in 
rezidential cu 
comb.fosili) 

328 336 918 

NOx-oxizi de 
azot 

523/173
/20 

546/167
/50 

415/133/211 103,7 114 437 

NH3- amoniac  340/0/0,
17 

300/0/0,
04 

175/-/-(81% dejectii si 
ingrasaminti) 

  210 

COV- compusi 
organici volatili 

673/2/3
8 

616/2/7
4 

489/-/-   523 

Source:HG nr.1879/2006 pentru aprobare PNRPE 
 

Sinteza Actiunilor legiferate pentru Reducerea emisiilor  poluante este: 
 

- Reducerea consumului propriu de combustibili şi energie ; Promovarea energiei solare, eoliene, 
geotermale, a biomasei, a biogazului şi a energiei produse din deşeuri menajere; In  condiŃiile convenite cu 
consumatorii, producătorii şi furnizorii de energie electrică şi termică au obligaŃia de a desfăşura activităŃi de 
informare, consultanŃă, finanŃare, precum şi de a executa lucrări în vederea creşterii eficientei  în 
instalaŃiile ce le deŃin; 

- Functionalitatea energie-mediu si prin reducerea emisiilor de dioxid de sulf-SO2 ,oxizi de sulf-SOx si 
pulberi ,in special, de la 109 Instalatii (IMA) -instalatii de ardere cu  o putere termica depasind 50 
MW(productie–energie electrica si termica),nominalizate ca instalare la un agent economic prin  Legea 
nr.157/2005 in corelatie cu Directiva 2001/80/EC . 

 
Productia de Energie electrica-E in Romania in TWh si sursa tehnologica(si in %)-consumul national creste 
cu 3%/an  
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 
Total: 62,7-100% 65,5 76,7 70,6 72,2 74,5 89,5 100,0 



1.consum intern 
2.export 

60,7 
2,0 

62,5 
3,0 

64,2 
3,5 

66,1 
4,5 

67,7 
4,5 

69,5 
5,0 

74,5 
15,0 

85,0 
15,0 

RES(si hidro)  16-25,5% 18-27,5 19,5-28,8 21,7-30,8 22,3-30,9 23-30,9 26-29 32,5-32,5 
CNE Cernavoda 7,0-11,1% 10,8-16,5 10,8-16 10,8-15,2 10,8-15 10,8-14,5 21,6-24,1 21,6-21,6 
CET 
1.carbune 
2.gaze nat. 
3.pacura 

39,7-63,4% 
28,7-45,8% 
9,5-15,1% 
1,5-2,5% 

36,7-56 
25,7-39,2 
9,5-14,5 
1,5-2,3 

37,4-55,2 
26,4-39 
9,5-14 
1,5-2,2 

38,1-54 
27,1-38,4 
9,5-13,4 
1,5-2,2 

39,1-54,1 
28,1-38,9 
9,5-13,2 
1,5-2 

40,7-54,6 
29,7-40 
9,5-12,8 
1,5-1,8 

41,9-46,9 
30,9-34,6 
9,5-10,6 
1,5-1,7 

45,9-45,9 
34,9-34,9 
9,5-9,5 
1,5-1,5 

Source:Strategia Energetica a Romaniei-2007-2020 ;investitii totale de 35 miliarde euro 
 
Investitii  in centrale electrice proprii:date  ANRE-15 producători sub 5 MW si furnizori nationali de 400 
GWh/economii pentru cheltuieli la transport şi distribuŃie primite-20 de euro/MWh/mt si 50 euro/MWh/jt.  
 
Investitii Eficienta 
Alro Slatina(Vimetco NV) in 
parteneriat cu Interagro 

Termocentrala pe carbune in 2012:1.000 MW/1 mld.$ 

CEZ Romania In 2-3 ani: capacităŃi de 1.000 MW/2 mld  euro 
CNE Cernavodă  Reactorul 3 si 4: 700 MW/reactor-cu 8%-9% din consumul naŃional de 

energie. 

Enel detine 19mii  MW in 
centrale hidro, eoliene, 
geotermale si solare.  

Preia societatea Blue Line Bistrita:constructor in centrale eoliene de 
200 MW.Eveniment "O inimă pentru energie":îmbunătăŃire calităŃii 
vieŃii copiilor, bătrânilor şi a persoanelor bolnave sau cu dizabilităŃi-
ONG- Enel Cuore. 

Rafinaria Petrotel -Lukoil Capacitate de 25 MW.  
Zentiva –FRAI-cogenerare Costul investiŃie:1-1,5 mil. euro/MW instalat; recuperare in 7-10 ani;preŃul 

mediu al energiei mai mic cu  10% decât cel de pe piaŃa liberă. 

RulmenŃi Bârlad Centrală de cogenerare cu motoare Diesel:17 mil. euro,cu recuperare în 5-6 
ani; pret cu 6% mai mic. 

RES si cogenerare cu gaze 
naturale 

Investitii in dolari/kW instalat:eolian-2.300; solar-5.000- 6.000;biogas-
3.000;gaze-1.000 la unităŃi mari si 1.200-1.300 la mici. 

 

                   5. Politici si Actiuni de reglementare in promovarea  Energiei produse din RES  
                                 si  Atenuare a Efectelor schimbarilor climatice in EU 



 
 Obiectivele stabilite trebuiesc realizate prin reglementari privind mecanismul si schemele de sprijin pentru 
investitii si producere de energie eficienta  sunt reglementate prin  Directiva 2001/77/EC privind energia 
produsa din RES pe piata interna a electricitatii si Legea energiei electrice nr.13/2007(se aplica scheme de 
sprijin, inclusiv prin masuri de amortizare accelerata pentru investitii RES-prin HG.,aplicabil si posibil prin 
nr.1535/2003;desi,autoritatile au lansat in dezbatere publica un proiect de lege a investitiilor in 2007,aplicabil si prin 
HG.): 
-Comisia a initiat proceduri specifice pentru gradul de transpunere a prevederilor Directivei impotriva 
Austriei,Cipru,Grecia,Irlanda,Italia si Letonia-lipsa de legislatie secundara;autorizari-complexe, netransparente 
si/sau discriminatorii; 
- Conditii de acces la retea- conditii opace si discriminatorii si variatii nejustificate costurilor investitionale.  
 
O politica energetica internationala “A vorbi cu o singura voce’’-UE va fi în viitor raspunzatoare pentru numai 
15% din noile emisii de CO2: in 2030  va consuma mai putin de 10% din energia mondiala. Aproape totul pentru: 
 
Evitare Emisii CO2 prin dezvoltarea noi instalatii RES  in EU-27[Mt CO2]: 
 
 2007 2010 2015 2020 
RES-Transport 8,57 37,14 22,85 131,42 
RES-H-incalzire in afara 
retelei 

8,57 34,28 57,14 128,57 

RES-H-incalzire urbana  22,85 28,57 42,85 57,14 
RES-E&H-CHP 22,85 51,42 71,42 85,71 
RES-E-electricitate 71,42 171,42 285,71 514,28 
Source:European Commission ,Renewables Roadmap 
 
Pentru sustinerea programelor de investitii sunt necesare actiuni de reglementare intr-o  Energetica locala pentru 
Autoritati- prin implementarea, prioritar în mediul rural, de mecanisme financiare noi si inovatoare pentru stimularea 
investitiilor pentru productia de energie verde: 
 
Efectuarea de 
analize si studii 

Structura si nivelul de folosire a energiei, potential de RES si  implementarea 
cogenerarii cu randamentele de peste 80%. 

Consultanta si 
audit 

Sprijinirea retelelor de consultanti energetici rurali.  
Efectuarea, cu sprijin financiar din fonduri publice, de audituri energetice la societatile 
de productie si  servicii rurale. 

Surse pentru Si de de tip grant ,prin- 



cofinantarea 
proiectelor 

o Fondul Verde al EU, care poate acoperi pina la jumatate din costurile de capital al 
proiectelor pentru generarea de energie electrica. Finantarea se poate extinde si la 
acoperirea unor costuri  de capital ale receptoarelor eficiente de energie;  
o Fondul pentru dezvoltarea rurala, care cumuleaza o valoare de 8,02 mld. Euro, în 
perioada 2007 – 2013, potrivit Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Rurala;  
o Programul Special  de Acces pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (SAPARD);  
o Fonduri structurale (pentru agenti economici).  
o.Fondul Global pentru Energii Regenerabile si Eficienta Energetica al EU-de 100 
mil.euro-propus pentru aprovizionarea tarilor in curs de dezvoltare  cu energie nepoluanta si 
sigura.  
o.Programul OperaŃional Sectorial de Mediu (AM POS Mediu) -Axa Prioritara 3 

"Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin 

restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în localităŃile cele mai 

afectate de poluare": 460 mil.euro pebtru eficientizare  sisteme de termoficare prin  

introducerea celor mai bune tehnici disponibile pentru reducerea emisiilor de dioxid de sulf 

(SO2),amoniac,pulberi;reabilitarea boilere şi a turbinelor, a depozitelor de zgură şi cenuşă 

neconforme şi a reŃelelor de distribuŃie a apei calde şi a căldurii, introducerea unui sistem 

îmbunătăŃit de contorizare 

Stabilirea adecvata a preturilor de cost  pentru promovarea  Energie-RES prin  
stimularea investitiilor in Romania  necesita actiunii: 
1.Utilizarea initiala a sistemului FIT-Feed-in Tariff  si dupa dezvoltarea pietii reale 
implementare CV;sau extindere perioada de garantare a valorilor limita a certificatelor la 10-
12 ani pentru  recuperare investitii-Document de pozitie CNR-CME. 
Sistemul poate fi stabilit si prin HG.,dar si cu stimul financiar pentru a se produce la pret 
scazut. 
2.Atractivitatea pietei de CV si investitii prin eliminarea nesigurantei la variatii de 
preturi– pentru atragerea  volumului de investitii, acoperirea integrală a costurilor de 
producere şi obŃinerea unui profit rezonabil prin modificare plafon certificate verzi- 
-cu nivel minim si maxim garantat 10 ani/regiune climatica; 
-dupa tipul RES producator de energie si cu impunere de reducere a valorii dupa o durata 
stabilita de productie in urma  investitiei. 

     

   6.DirecŃii de acŃiune tehnologice si reglementare  pentru o  energie durabila prin CHP in EU 



 
Implementarea tehnologiilor “curate” si performante presupune actiuni competente si concrete: 
 
Dezvoltare,modernizare 
si retehnologizare  
capacitati in  sector  
 

Este impusa de gradul de uzura, cu pierderi energetice in retea considerabile 
si realitatea cresterii consumului national de energie in conditiile interconectarilor 
liberalizate de transport de energie,petrol si gaz.Evidentiem urmatoarele necesitati 
tehnologice,unele implementate in  grupurile energetice de mare putere pentru 
respectarea reglementarilor pentru protectia mediului: 
-cazan-inlocuire suprafete de schimb caldura,imbunatatire sistem  de dilatare, 
reglarea si controlul arzatoarelor; arzatoare mixte- pe gaze naturale si combustibili 
lichizi, montare automate programabile la arzatoare ; 
-turbina-modernizare regulator hidraulic,inlocuire parti de inalta si medie presiune 
,izolare; 
-generator-modernizare rotor, trecere la o  tensiune superioara in retea ; 
-echipament modern de automatizare ,de 
comanda,masura,supraveghere,reglaj,protectii si informatic; 
-utilizarea titeiului cu sulf <1. 
Romania:restructurare sector lignit si acces la reserve de huila;tehnologii 
curate de ardere cu combustibili,in special,solizi. 

Promovarea 
cogenerarii 
 

Realizare Potential prin Actiunea Prioritara 3- Plan de Actiune-EU : 
-Generare energie si distributie mai eficienta propune:din anul  2008 Comisia va 
dezvolta minimul de necesitati de eficienta  pentru noile capacitati de 
electricitate,caldura si racire sub 20MW si ,daca e necesar,pentru mari unitati 
de producere,pentru  a reduce pierderile in transmisie si distributie.  
-Dezvoltarea cogenerarii : minim de cerinte de performanta si reglementare pt 
incalzirea locala si micro CHP vor fi propuse dupa 2007. 
Este o masura de economisire a energiei ,putin extinsa  in Comunitatea 
Europeana.Daca asigura economii mai mari de 10% se defineste ”cogenerare cu 
randament ridicat”, absolut necesara, ca tehnologie pentru  indeplinirea directiilor de 
actiune din strategia nationala si europeana in domeniu.Studiile si practica arata ca 
solutia cea mai buna pentru cresterea eficientei energetice(pentru obtinerea 
necesitatilor-calitate, intensitate, implicatii economice si sociale) si imbunatatirea  
impactului asupra mediului este combinarea si producerea simultana a mai 
multor forme de energie,prin implementarea tehnologica a  cogenerarii  in 
unitati de mare capacitate. Avantajele acestei solutii sunt urmatoarele: 
-economia de combustibili fata de productia numai pentru energie electrica, deci 
reducerea emisiilor poluante; 



-asigurarea eficientei, inclusiv conversia, echilibrata in costuri ,prin recuperarea 
pierderilor de caldura in procesul de condensare a aburului folosit ca agent energetic; 
-permiterea utilizarii unor instalatii de ardere performante ,adica utilaje de 
ardere cu reducerea emisiilor de NOx . 
Sistemul de co-generare necesita si  mijloace pentru cresterea performantelor prin: 
-optimizarea extractiei aburului din turbine; 
-imbunatatirea ciclului termic al aburului; 
-utilizarea ciclurilor combinate – combustibil-gaze-abur, in special fara post-
combustie, care asigura, in regim de incalzire termica, un randament global de peste 
85% si o cantitate dubla de energie electrica. 
Sistemul de tripla generare este producerea combinata de energie electrica, caldura si 
frig. Este necesar sa se introduca acest sistem in zonele temperate ale Europei (inclusiv 
in centre comerciale si cladiri publice-cogenerare de mica putere). 
Romania:Noi capacitati-si cu precadere in combustibili lichizi si gazosi. 

Reglementari necesare  
si in Romania 

Randamentul conversiei in centrale fiind deosebit de ridicat  si pentru reducerea 
consumului de energie sunt necesare reglementari si in Romania,conform prevederilor 
legislative ,armonizate cu cele ale EU:  
a.Facilitati investitorilor care distribuie energie electrica si termica publicului larg, în 
conditiile în care costurile de productie depasesc pretul pietei.Facilitati fiscale in 
Romania conform ajutorului de stat - prin subventionarea de la bugetul de stat,pentru 
realizare  investitii şi utilizarea proactivă a achiziŃiilor publice –fişa financiară fiind 
intocmita de instituŃiile implicate conform art.15 din Legea nr.500/2002(solicitanŃilor 
care  şi-au achitat obligaŃiile fiscale) pentru perioada de finantare(15-20 ani); 
b.Deducere din impozitul pe profit a unui procent(<30%) din costurile aferente 
investitiilor, corespunzator intensitatii maxime a ajutorului de stat acordat si 
recuperarea pierderii fiscale din profitul obtinut în urmatorii 5 ani dupa punerea în 
functiune a investitiei;  
c.Reducerea TVA la  9% pentru persoane fizice si juridice la  achizitia de 
echipamente si instalatii(in Romania prin modificare a art.140 din Titlul VI a Codului 
fiscal); 
d.Aplicarea unei  amortizari accelerate pentru pentru instalatiile, echipamentele din 
proiectele in domeniu ale societatilor comerciale(in Romania-Neprecizat la art.24-
amortizarea fiscala,alin.6 lit.b a Codului Fiscal-Legea nr.571/2003). 

Model-conform 
expunerilor publice 
ARCE 
 

1.Exceptare de la  taxa de energie in Danemarca,Irlanda,Italia,Olanda,Suedia ( 
Directive 2003/96/EC restructuring the Community framework for the taxation of 
energy products and electricity –art. 15-1-se pot aplica  scutiri sau reduceri ca taxe 
pentru:produse utilizate pentru proiecte pilot  de dezvoltari tehnologice  de combustibili 



din RES;  electricitate- din solar,eolian,maree-flux,geotermala origine sau produsa din 
hidro-biomasa;energiile utilizate pentru producerile in cogenerare); 
2.Reducere a impozitului pe venit din vanzare-a producatorilor –Danemarca; 
3.Deducere impozit pe venit pentru investitii in domeniu-
Germania,Grecia,Spania; 
4.Reducere de TVA-Franta,Italia(respectand prevederile de cota redusa pentru 
anumite bunuri si servicii,conform Directivelor Consiliului:VI-77/388/CEE;VIII -
79/1072/CEE ;XIII-86/560/CEE); 
5.Rata specifica de amortizare accelerate pentru investitii-Olanda. 

 
 
 

                7.Accelerare proceduri pentru acorduri,avize nediscriminatorii si simplificare  
                          proceduri judiciare in sectorul energetic pentru reducere emisii  
 
Actiunile prezentate si de catre autor sunt intarite si de Raportul Fraunhofer Institute 2007:standardele 
adoptate neglijeaza pentru conexiune caracteristicile RES-putere instalata si emisa,infrastructura.Actiuni 
evidentiate si necesare: 

Elaborare standarde de 
fezabilitate si cu  prevederi 
minimale de calitate si 
securitate 

Capacitate sistem energetic  de a absorbi electricitate -
RES,disponibilitate biomasa in cantitati  necesare si suficiente,evaluare impact 
visual si asupra biodiversitatii(arii protejate in flora,fauna si avifaunarisc 
coliziune pasari);nivel zgomot(49 dBA la 200 m distanta de centrala cu 
P>1MW). 

Elaborare standard de 
proiectare 

Masuratori pe locatia selectata in minim 6 luni la necontinuitate 
vant(recomandat de un 1 an-o eroare de 10% la estimare viteza vant conduce 
la 30%  eroare la productia de energie). 

Ordonare a etapelor de 
parcurs in implementare 

Selectie amplasament,conectare  sistem national,asigurare surse de 
finantare, obtinere acorduri-avize-autorizatii si licente.  

Integrare mai buna RES in 
reteaua de electricitate 

Conectarile transfrontaliere si super-retelele necesare  la energia eoliana 
produsa in larg 

Program de  implementare  a 
unui  sistem informatic unitar 

Pentru constientizarea si informarea consumatorilor de energie cu 
armonizarea standardelor /normelor si indicatorilor tehnico-
economici/sistemelor informatice cu legislatia si reglementarile EU(model Planul 
Sectorial in domeniul cercetarii-dezvoltarii din industrie pe 2007):realizare 



studii de fezabilitate privind necesitatea crearii sistemului de date in domeniul 
RES;creare de nomenclatoare si corespondenta;creare design pagini 
Web;raport cu recomandari privind imbunatatirea legislatiei;implementare baza 
de date pentru monitorizare si tehnologiile specifice de producere a 
energiei;elaborare programe de management,auditare si crestere eficienta. 

  

                   8.Propuneri de Initiative legislative pentru o Europa Sigura si Curata 

Dezbaterile publice initiate si de autor pentru “SOS Earth Live” sunt corelate cu aceaste necesitati in sistemul 
energetic: 

Propunere de Directivă-cadru 
privind cota RES 

De 25% pentru sectorul încălzire şi răcire in 2020-in special din biomasa 
prin cogenerare,eolian (1/2 din instalatiile din Europa sunt in Suedia) si solar 
propunere ale asociatiilor europene in domeniu EREC  si EGEC:                                                         
Nivel RES pentru incalzire si racire 

1997 40 Mtoe 
2007 10% 
2010 80 Mtoe 
2020 20%(25%-propuneri asociatii) 

Actual:sectorul consuma 50% din cel final total de energie si RES-
contribuie cu cel mult 10%. 

Sustinere a programelor de 
implementare prin 
introducerea Certificatelor 
albe 

 

Analizata  si de  Primul Plan national de actiune in domeniul eficientei 
energetice(2007-2010)- inclusiv de 1,5%/an ca nivelul indicativ naŃional  al  
economiei de energie:publicate de o autoritate de certificare independenta care 
confirma cererile  economiei de energie ale participanŃilor pe piaŃa  ,ca o 
consecinŃa a masurilor de îmbunătăŃire a eficientei energetice – prin verificare, 
măsurare energie ale participanŃilor pe piaŃa  - implementare “un sistem 
european de certificate albe, certificate comercializabile, care ar permite 
companiilor care depăşesc standardele minime de eficienta energetica sa 
„vanda” acest succes altora care au eşuat in  atingerea acestor 
standarde”,conform Cartea Verde a Energiei-2006.Sistemele au fost 
implementate  diferit în Italia, Marea Britanie, FranŃa (pentru toate sectoarele si 
tipuri de combustibili, neacoperit de ETS); sunt luate în considerare în Olanda si 
Danemarca; in Belgia este o obligaŃie de economie de energie pentru anumite 



companii, dar fără comercializare ; urmând implementarea in EU 

Acte normative de 
Reglementare privind cele mai 
bune practice 

Cu obligativitatea, cel puŃin în cazul renovării substanŃiale de clădiri 
sau în cazul construirii de clădiri noi, de a asigura un procent minim din 
cererea de căldură din RES (40% din toată energia UE este utilizată pentru 
sector cladiri); facilitarea accesului investitiei cu titlu RES la retelele de utilitati 
(electrica,gaz,etc) ;acordare a dreptului de folosinta gratuita asupra unor 
anumite proprietati necesare investitiei din domeniul public/privat al statului 
sau al autoritatilor locale,in special terenuri; exceptie la plata taxelor 
locale;impact social la plata facturi-furnizarea si finantarea publica a costurilor 
fixe ale Serviciilor de Interes general este la latitudinea legislative a statelor 
member; utilizatorii de energie platesc partea variabila a facturii, dependenta 
de consum;Introducerea conceptului de facturare pe consum net (net 
metering) pentru persoanele fizice si micile întreprinderi care utilizeaza RES 
pentru a produce E. 
Declaratie  CME IN 2007:fara subventii la sursele de carbon ,doar 
pentru tehnologile cu emisii scazute;comercializare certificate pentru 
carbon. 

IniŃiativa programului 
european EURENEW 

Includere, în cadrul Tratatul de instituire a ComunităŃii Europene, de 
dispoziŃii privind RES. 

Infiintarea a unei Agentii  De autorizare unica -Cu competenta si responsabila de coordonarea 
procedurilor administrative. 

Dezbatere publica privind 
introducerea necomercializarii   
lampilor cu incandescenta in 
Uniunea Europeana 

Initiativa legislativa si proiect de Directiva.  
Locuinte: 20 -30%(250kWh/an/locuinta).Media utilizarii/locuinta a 
elementelor de iluminat releva necesitatea adaptarii la tehnologiile eficiente in 
Romania (opt milioane de locuinte cu 78 de milioane de becuri clasice; pentru 
inlocuire cu cel  economic/pret de zece lei –rezulta o cheltuiala totala de 230 de 
mil. de euro); EU-25-Cladiri:10% (iar total consum este de  40% din energia 
electrica;se emit cel putin 40% emisii de CO2);Global-Emisia de CO2 este 
impresionanta de 1,775 Mt . 

 
 
 
 
 


