
                                                                              

 
        
 
 

 

       PLANUL Cladire Inteligenta Energetic 

        Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                        PLAN de AcŃiune privind promovarea Energiilor Regenerabile  

 

     Prin furnizare de energia regenerabilă-„verde” şi implementare a unei eficienŃe energetice-EE se 
poate asigura Durabilitatea sociala a unei natiuni si in EU-27,in conditiile cunoscute  de creştere a 
importurilor de energie şi costurile ridicate la combustibili: 

DependenŃă a EU-27 
la  import de energie 

1Creşteri accentuate procentuale de import;rezerve carbune:lignit-130 ani si huila-
200. 

Import 2007 2030 
Energie 50 65-170 mld euro(adica crestere in 

cumparare  de 350/an/cetatean)   
Gaze 57 84 
Petrol 82 93(Global-cerere cu crestere de 41%-IEA) 

Rusia asigura 25% din aprovizionarea cu gaze si petrol/si energie-50%- crestere si 
prin conducta de gaz Nabucco si pentru conducta Constanta –Trieste. 



2.Romania-epuizare resurse minerale:in 2021-epuizare  titei si 2022-si  gaz 
natural,adica- import pt sector energetic,industrial sau transport!. Conform 
:Strategia Energetica a Romaniei. 

3.Global-combustibilii fosili asigura 80% din energie:resursele de petrol se vor epuiza în 
40 de ani, gaze naturale -60,cărbune -200-AgenŃia InternaŃională pentru Energie. 

Pret USD per baril 1990-40,4;2000-12;i2008-125….??; International Herald Tribune-la 100 de dolari va 
duce, dupa 30 de ani, la al treilea soc energetic; preŃurile mici la petrol au construit 
economia mondială de mai bine de 50 de ani! 

Consum global Creşterea rapidă a cererii, precum în China, mare din SUA:in 30ani creste cu 
60%;investitii de 12mii-16mii miliarde $ pana in 2030. 

Efecte PreŃurile  mari la energie asupra preŃului de consum:creşte indicele armonizat al 
inflaŃiei la preŃurile de consum la 2,3% în Europa; cresc preŃurile la producătorii 
industriali cu 5,9% în iulie 2006;creşteri salariale moderate si costuri ridicate pentru 
locuinŃe, încălzire şi transport. 

Statistica nationala -
populaŃia României  in 
scadere -dar,cu 1 
autovehicul 
nepoluant(oare???)/la 
5 locuitori 

Este de 21,565 mil.; in 2025-vom fi 19,4 ;2050-16,5 ;2075-11,9 si în 2100- 8,5. 

                                       

                                    1.Utilizarea Resurselor Regenerabile de Energie(RES)  

Reprezintă un element esenŃial în structura producŃiei de energie, contribuind la durabilitate ,ne asigura 
Politicile Europene si Directiva 2001/77/CE privind promovarea energiei electrice produse din surse de 
energie regenerabile pe piaŃa internă: 



a) reducerea dependenŃei de import şi diversificarea surselor de combustibili-economii de fosili de 
234-200 Mtep/an(cu 200 import,din care 50 din CSI si Orientul Mijlociu) 
(In subsolul Oceanului Arctic:1/4 din petrolul şi gazele naturale.Disputa intre: Rusia, Canada, Norvegia, 
Danemarca şi SUA. ConvenŃia Maritime a ONU prevede: zona economică a unei Ńări poate fi extinsă până la 
150 de mile marine şi chiar mai mult, dacă Ńara respectivă poate dovedi că platforma continentală 
subacvatică este o extensie naturală a teritoriului său şi are o structură geologică similara) 
 

          b) reducerea emisiilor de CO2 şi a altor emisii-asigurare si a  biodiversitatii(puncte critice pentru 
pasarile migratoare) sau calitatate aer. 
 
 
 
Centrul de Cercetări Cosmice 
din Colorado 

Soarele va activa maxim decembrie 2011 –vara 
2012:nefunctionalitate a aparaturii electrice şi electro-magnetice.  

 Raport 4 al IPCC -Grupul 
Interguvernamental pentru 
Schimbarea Climatului 

SubŃierea stratului de ozon:arsuri umane severe după expunere moderată 
la soare şi crestere cazuri cancer de piele. Temperatura medie creste:1- 6,3 
grade Celsius pana in 2100/nivel mare:19-58cm. 1998 si 2005-cei 
mai caldurosi! Romania:vara fara ploi;fara plante si animale. 

Revista Science Din 2009 vor fi  temperaturi-record:cu 6 grade faŃă de 1990;in Europa 
agricultura va fi ineficienta in 2009-2014;din anul 2012, temperaturile scad. 

Centrul american pentru 
cercetări atmosferice 

1900 -1930 – au fost 6 cicloane:4 uragane + 2 furtuni tropicale. 
1930-1940-10 cicloane:5+5.;1995 -2005-15 cicloane:8+7. 

ONU Raport-avertisment asupra deşertificării in Africa sub-sahariană şi 
Asia Centrală:50 mil.persoane vor parasi zona in 10 ani;Global-1/3 vor fi  
victime;necesar  crearea de ferme  şi împăduriri. 

Institutul de Cadastru Geologic 
–SUA  

Banchiza polara s-a topit 14% in 2006 ,Oceanul Arctic ramane fara 
gheata pana in anul 2040:nasteri ursi polari doar spre Alaska. 

AsociaŃia Crescătorilor de 
Albine din România 

Canicula din 2007:a provocat o depopulare masivă a stupilor şi a 
încetinit ouatul reginelor.  

Yahoo Compenseaza emisiile de CO2 prin proiecte de mediu. 
 



Google ConsorŃiu „Climate Savers Computing Initiative": producere computere 
şi servere eficiente energetic.  

Studiu Global al Retelei de 
Politici de Energie Regenerabila 

2007 investitiile pentru producerea de RES -100 mld. dolari(masiv in 
hidrocentrale- biocombustibili- cercetare si dezvoltare;Romania-2,7 mld. 
euro in 2003 - 2015);prioritar-Energia eoliana -240 GW ,adica 6% din 
energia produsa. 

Presa-Evenimentul zilei Institutul de Lucrari si Modernizari Energetice:”16 documente majore 
si 86 de avize la documentatia de realizare a investitiei; instalati MW- 
Romania- 9 si-30.000"-dir.Pauna.  
Institutul de cercetari al Centrului de Energie:” gresit in 2003-respinsa 
strategia cu cote fixe pentru plata RES-9 eurocenti si 4 eurocenti/kWh 
produs in sistem solar si eolian, si acceptat cea cu certificate verzi”  
dir.Teodoreanu.  
 

 

 
c) dezvoltarea unor noi tehnologii inovatoare-cand genereaza deseuri pt fi  utilizate combustibili , 
 

 d) oportunităŃi de creare de locuri de muncă şi de dezvoltare regională- caracterul imprevizibil al 
schimbarilor climatice conduce la incertitudini social-economice mondiale, cu scăderi ale investiŃiilor - studiu  
bancă Morgan Stanley;PIB-ul ar creste cu 0,5 % in 2020-echivalent a 650 mii locuri de munca. 

      “In condiŃiile  politico-juridice inadecvate şi a unor obstacole administrative”-reactie recenta a 
Parlamentul European, care împiedică punerea în aplicare a proiectelor, este necesara promovarea si  
implementarea unui PLAN de AcŃiune unitar privind Energiile Regenerabile- European,in Uniune sau 
National,întrucât condiŃiile geologice, hidrologice şi climatice, variind  local si regional, potenŃialul de 



dezvoltare a energiilor regenerabile al statelor este diferit,dar crearea de locuri de muncă şi îmbunătăŃirea 
competitivităŃii, obiective stabilite în cadrul Strategiei de la Lisabona, sunt aplicabile Global !. 
 
           Prezent si Viitor in Actiuni propuse-sinteza strategica: 

Promovarea RES   

 

Posibil pret:100 $/baril in 2030 

1.PiaŃă favorabila interna:promovarea activă a producŃiei descentralizate şi a 
utilizării. 

2.Promovarea inovaŃiilor tehnologice privind utilizarea ecologică a surselor 
locale de energie si evaluare a impactului asupra mediului (gestionarea durabilă 
a pădurilor, biodiversitatea, prevenirea degradării solurilor, emisiile cu efect de 
seră,habitat pasari protejate,iernat pasari migratoare-pe care le 
iubim,totusi, etc.). Dorim-Casă de vacanŃă izolată:racord la  retea 
electrica-30 mii E/km; cu turbină eoliană –înmagazinare în baterii şi cu 
invertor DC-AC, fie livrat direct reŃelei -7.000 de euro(randament cu 
vânt continuu la 12m/s timp de 4 ore pe zi). 

3.Investitii in Infrastructura pentru acces,interconexiuni în reŃea şi 
comercializare transfrontalieră. 

 Legea energiei electrice nr. 13/2007–la art. 61 se definesc ca surse 
regenerabile de energie:energia eoliana; solara; valurilor si a mareelor; 
geotermala;  hidroelectrica; continuta în fractiunea biodegradabila a 
produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura (inclusiv substante vegetale 
si reziduuri de origine animala), silvicultura si industrii conexe, precum si 
fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si comunale, orasenesti si 
municipale, denumita biomasa; continuta în gazul de fermentare a 
deseurilor, denumit si gaz de depozit; continuta în gazul de fermentare a 
namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate; continuta în produse 
secundare gazoase, obtinute prin fermentare din materii reziduale organice, 
formând categoria de combustibil gazos, denumita biogaz; continuta în 
produse lichide obtinute prin distilarea materiei organice fermentate, 
formând categoria de combustibil lichid, denumita alcool carburant; obtinuta 
din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.  



Transport şi biocarburanŃi 

 

BiocarburanŃii produşi în mod durabil pot juca un rol, inclusiv prin 
schimbări ale modului de viaŃă, reducerea traficului şi măsuri structurale, 
precum planificarea urbană şi regionala:combustibili alternativi sau sintetici 
,cu hidrogen sau electricitate în viitor şi  autovehiculele hibride electric 
reprezintă o fază intermediară spre electromobilitate;revizuire a Directivei 
privind calitatea carburanŃilor- îmbunătăŃire calităŃe aer, promovarea 
bioetanol şi a amestecurilor de petrol. 

 
  

                                              2.Dezvoltarea unei Politici europene comune  

Veritabile în domeniul energetic în vederea încurajării investiŃiilor, a inovaŃiei şi a activităŃii de cercetare este 
necesara si „pentru exploatarea şi utilizarea  RES”,sustine Parlamentul European in proiecte de Rezolutie:  

Foaia de parcurs 
pentru energia 
regenerabilă în 
Europa 
(2007/2090(INI)) 

Comisia să prezinte până la sfârşitul anului 2007, o propunere de cadru legislativ 
privind energia regenerabilă: creşterea ponderii de energie regenerabilă pentru 
încălzire şi răcire; obiective clare şi reale, cu caracter obligatoriu, privind sectorul 
electricităŃii, transporturilor, încălzirii şi răcirii.  

Impactul 
macroeconomic al 
creşterii preŃului la 
energie 
(2006/2247(INI))- 
trecerea la RES şi 
dezvoltarea unor 
tehnologii de 
economisire şi de 
regenerare a energiei 

 

Europa trebuie să acŃioneze acum -sa nu piarda prima poziŃie pe piaŃa tehnologiilor 
ecologice, în avantajul SUA:Creşterile preŃului la petrol:impact asupra UE ca importator 
net de petrol, reducând creşterea produsului intern brut , a ocupării forŃei de muncă şi 
a investiŃiilor, şi crescând presiunea inflaŃionistă şi ratele dobânzilor. 

Investitii 
necesare  

1.Infrastructură;eficienta energetica si RES- nivelul PIB a scăzut cu cel puŃin 
0,5%;înfiinŃarea platformelor tehnologice, precum Parteneriatul european pentru 
economia hidrogenului.2.ProducŃia de petrol neconvenŃional şi de 
combustibili lichizi, pe bază de gaze naturale sau cărbune, combustibili 
alternativi şi autovehicule- biocombustibilii,celule cu hidrogen şi 
autovehicule hibride,eficiente  energetic. 



Politici Orientare a infrastructurii energetice spre producŃia combinată de 
termoficare şi electricitate şi spre producŃia descentralizată de energie.  

 

  Source:www.arceonline.ro 

 
        Economia de energie 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 

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. 
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; 

20% (34% 
din E-RES); 
reducere cu 
600-900 
mil.t/CO2 

Dezvoltare durabila cu: 
1.Ponderea E-RES la consumul naŃional brut 
de energie electrică(inclusive hidro mare) si 
nivel cote obligatorii pentru furnizori de 
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)  
 

2007-3,74% 
2008-5,26% 
2009 6.28%  
2010-2012-8,3% 
2013 9.0%  
2014 10.0%  
2015 10.8%  
2016 12.0%  
2017 13.2%  
2018 14.4%  
2019 15.6%  
2020 16.8%  

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. 
 



-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). 
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.  

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.  

Ponderea minim obligatorie a biocarburantilor in 
consumul total de benzina si motorina pentru 
transport:la vehicule noi-nivel mediu de 130 
g/km pana in 2012(2007-emisie de 163 g/km) 

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.Reactii publice  
 
Decizie strategică –
Autoritate ministeriala 
in domeniu 

1.Fara facilităŃi fiscale din partea statului- vor primi doar CV(emise lunar producătorilor de 
către Transelectrica si tranzacŃionate pe piaŃa lor,administrată de OPCOM) şi conectarea la 
sistemul naŃional de transport. 

2.Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020-investiŃii 35 miliarde  
euro ;si 1,8 in RES. 

3.Strategia de valorificare RES-Min. Mediu:2,7 miliarde euro in 2003-2015 cu 
2/investitii directe(pana acum consumat doar 0,3) 

Majorare preŃ la 
căldura din sistem 
centralizat 

1.ANRSGC a avizat majorarea cu 28% a preŃului pentru transportul şi distribuŃia căldurii in 
Bucuresti,deoarece:apa potabilă a crescut cu 41%,energia electrică cu 12%( preŃul naŃional de 
referinŃă al energiei termice inlocuit cu preŃurile locale de referinŃa, pentru cele 110 localităŃi-cu  



sistem centralizat de pt  4,4 mil. cetateni) 

2.Bugetul de stat sustine imens pentru compensarea creşterii preŃurilor la 
combustibili: 1,3 miliarde de euro-in 2003-2006;200 mil. Euro-în 2007 .   

Lipsa de interes a 
autorităŃilor Ńin 
investitorii departe-
Costul unei centrale 
eoliene, dublat de 
accesul la sistemul 
naŃional energetic.  

 

 

„PotenŃial de 9.000 MW-Nu este de mirare că în timp ce pe teritoriul statelor vecine 
centralele eoliene răsar ca ciupercile după ploaie, România are "plantate" în total doar 37 de 
astfel de mijloace de producere a energiei verzi”-cotidianul Curierul National.  

Context mondial in Energie eoliana-60% pentru EU(cu 300 mii locuri de munca pt producere 
E-RES si 12% din electricitatea din 2020 in EU,cu 4% din largul marii) ,iar 50% energie termica 
solara in China: 

Capacitati instalate-MW Tinte pentru capacitati instalate-MW 

Germania-18.428/6% din E;Spania-
10.027/8%din E; SUA-9.149; Danemarca-
3.122/18%din E; China-1300. 

2007-90.000; 2008-109.000; 2009-
132.000; 2010-160.000. 

 
Subsectorul cel mai  

deficitar  

1. Eliminarea treptată a subvenŃiei la termoficare-cerinta EU, va umfla factura cel mai 
probabil din ianuarie 2008 –cu 10% si 2.663 de lei/ familie de 4 persoane/ la un apartament 
cu 4 camere(fara contoare şi repartitoare-3.975 iarna)- FAPR. 

2.Caldura pe timp de iarna: 
Sistemele 
centralizate 
urbane de 
alimentare cu 
energie termica  

1.Uzura fizica si morala a instalatiilor/echipamentelor, pierderi între 
sursa si cladiri (de 35 - 77%), resurse financiare insuficiente 
,suportabilitate redusa a facturilor energetice.Racord locuinte:57,9% in 
urban si 30,7% din total (adica,83 800 blocuri de locuinte- 3 mil. 
apartamente si 7 mil. de locatari;pierderi de 40 - 50% -necesar 
reabilitarea termica).  
2.Sistemul de Preturi Locale de Referinta –nu mai este subventionat . 

Cogenerarea- 
grupurile 
termoenergetice 

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 



 
Banca de investiŃii 
Jefferies Group 

 

Sustinere a producŃiei de panouri solare:Germania,Japonia, Spania, Grecia şi Italia;sectorul 
are nevoie de subvenŃii la costurile ridicate(insa,scad cu o rată medie 5%/an- in California la 
prêt de energie clasica;in 5 ani la cele enumerate si Marea Britanie până în 2020.) 

Camera 
Reprezentantilor -SUA 

Lege:companiile de utilitate publica vor produce 15% E-RES pina in 2020. 

Raport preliminar în 
2010 NATO.  

Impact turbine eoliene asupra radarelor:fac invizibile avioanele pe ecranele radarelor. 

Statul New York A autorizat construirea unui parc de 72 turbine eoliene de 108 MW-cost 200 mil. dolari. 
Milioane de angajati ar 
putea fi victime 

ONU: sector al pescuitului si industria turismului si milioane de oameni sa-si paraseasca 
tarile;numeroase locuri de munca in sectorul tehnologiei mediului,  

Estimari ale 
performantelor 
RES(Euro/MWh). 
Source:Comisia 
Europeana 

Avantaje/dezavantaje: 
Sursa Cost 

2005 
Cost 2030 la 
20-30 euro/t 
C02 

Emisii GES-kg 
CO2ech/MWh 

Eficienta  
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 
Petrol-motorDiesel 
Carbune-ciclu IGCC 

 
45-70 
70-80 
40-50 

 
55-85 
80-95 
55070 

 
440 
550 
750 

 
40 
30 
48 

Nuclear 40-45 40-45 15 33  
Studiu american- 
productie  de 
biocombustibili  

Transformarea în terenuri agricole pentru plante pentru biocombustibili-emisiile de carbon 
"câştigate‘‘ prin folosirea biocombustibililor se  pierd prin distrugerea ecosisteme: prin 
putrezirea tulpinilor şi rădăcinilor  din paduri se emite de 17 şi 420 de ori mai mult 
carbon/an conŃinut . 

Posibila actiune de 
revizuire a cotei de 10%  
Biocombustibili pana in 
2020 

Specialistii:70% din suprafata arabila a Europei pentru culturi energetice-soia, rapita 
cu rotatie, floarea soarelui,porumb ,sfecla si trestie de zahar.  

Efecte:inlocuire a sistemului de culturi pentru alimentatie a natiunilor.(Romania: 9,4 
mil. ha de teren arabil;2007 -culturi energetice de 148 mii ha-porumb cu 3,1 mil.ha;2008- 
porumb cu 2,6 mil. ha) 

 
                                     4. Politici si Actiuni de promovare a Energiei produse din RES si Atenuare 
a Efectelor schimbarilor climatice 
 
       Obiectivele stabilite trebuiesc realizate prin reglementari privind mecanismul si schemele de sprijin 
pentru investitii si producere de energie eficienta sunt:    
 
Directiva 
2001/77/EC 
privind 
energia 
produsa din 

1.Prevederi :  
-creşterea gradului de valorificare RES în producŃia de energie electrică şi termică;  
   ▪ stabilirea unei cote-Ńintă privind consumul de energie electrică produsă din RES, în mod diferenŃiat 
de la o Ńară la alta;  
   ▪ adoptarea de proceduri adecvate pentru finanŃarea investiŃiilor în sectorul RES- stabilirea de 



RES pe piata 
interna a 
electricitatii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

facilitati in preluarea energiei electrice produse din surse regenerabile (art. 7); 
   ▪ simplificarea şi adecvarea procedurilor administrative de implementare a proiectelor de valorificare 
RES- stabilirea modului de autorizare a capacitatilor de productie, aplicabila unitatilor ce produc 
energie electrica;  
   ▪ accesul garantat şi prioritar la reŃelele de transport şi distribuŃie de energie- Statele Membre pot 
impune distribuitorilor sau transportatorilor de energie asumarea integrala sau partiala a investitiei in 
liniile de racord ale producatorilor de energie din surse regenerabile (art.7);   
- garantarea originii energiei electrice produse la nivel national si european in scopul identificarii 
cantitatilor de energie, a locului  de producere iar in cazul centralelor hidroelectrice si a puterii instalate; 
pentru a se putea stabili caror surse de energie li se aplica schemele suport (art. 5); 
 
Schemele de sprijin se aplica minim 7 ani. Schemele suport pentru ,,atractivitate si 
competitivitate RES” in investitii-Studiu ARCE: 
-cheltuieli de capital prin fonduri de investitii si amortizari adecvate in pretul de vanzare (din 
fonduri bugetare, dobanzi preferentiale la creditele bancare sau masuri fiscale de reducere a taxelor si 
impozitelor la lucrarile de investitii) 
-pret de vanzare a energiei pe piata-redistribuire catre toti consumatorii prin sistemul- 
preturi fixe 
(feed-in 
tarif)- 

National sau regiuni-La achizitia de catre furnizorii si consumatorii de energie 
electrica;cu tarife producatori superioare preturilor de productie-pentu recuperare. 

Cote 
obligatorii. 

Furnizorii si consumatorii achizitioneaza o anumita cantitate de energie - 
producatori primesc „certificate verzi” corespunzator cantitatii produse (un certificat 
verde pentru fiecare MWh produs). 

Aplicabilitate: 

 
              Cote obligatorii. 

 
             Feed – in tariff. 

Eficacitate 



 
 
 

  + Garanteaza (teoretic) atingerea obiectivelor 
(tintei) prin impunerea cotelor obligatorii, aplicand  
penalitati in cazul neconformarii de catre furnizori. 
  + Obiectivele (tintele) sunt transparente si se pot 
modifica corelat cu strategia energetica. 
  - Nesiguranta investitorilor datorita variatiilor 
posibile pe piata ale preturilor energiei/valorii de 
tranzactionare a certificatelor verzi. 
  - Administrarea pietii certificatelor verzi este o 
chestiune relativ complicata. 

+ Da o perspectiva foarte clara    
investitorului privind durata de 
recuperare a investitiei, garanteaza 
siguranta investitiei. 
+ Permite diferentierea sprijinului pe 
tipuri de resurse, zone cu potential diferit 
si pentru anumite perioade de timp, in 
corelare cu strategia energetica a tarii. 
- Nu garanteaza indeplinirea obiectivului 
(tintei) 

Eficienta 

+ Incurajeaza concurenta, producatorii fiind stimulati 
sa produca cu costuri cat mai mici. 
+   Mecanismele create sunt adecvate economiei de 
piata. 
 - In situatia nerealizarii cotelor obligatorii prin 
aplicarea penalizarilor, preturile la consumator cresc. 
 - Presupune importante costuri de administrare. 
 

 + Nu implica costuri pentru  
administrare. 
  -  Nu incurajeaza concurenta. 

Romania-„sistemul de cote obligatorii combinat 
cu sistemul de comercializare CV”: 
- nestimulativ investitii-pret CV(24-42 
euro/MWh;Italia- 100); 
- piata neveritabila a CV-doar,colectare  penalizari. 
 

Europa:stimul investitii si 
perfectionare tehnologii. 

2.Comunicarea COM (2006) 849 final-Raport privind progresul realizat in domeniul RES 

-sprijin acordat si aplicat: 

Eolian Slab in 9 state 
Biomasa Insuficient 12 state 
- punere in aplicare Directiva 2001/77/EC-Comisia a initiat proceduri specifice pentru gradul 



de transpunere a prevederilor impotriva Austriei,Cipru,Grecia,Irlanda,Italia si Letonia : 
Art.9-Transpunere generala-
Legi,regulamente si prevederi 
administrative 

Incomplet:lipsa de legislatie secundara 

Art.5-Garantarea originii Sistem complet implementat 
Art.6-Proceduri administrative pentru 
obtinere licente in constructie si functiune  

Autorizari:complexe,netransparente si/sau 
discriminatorii 

Art.7-Conditii de acces la retea Conditii opace si discriminatorii  
Variatii nejustificate a  costurilor pentru 
investitii 

 
-stabileste obiectiv/stat-EU-25 si 21% global in 2010(in 2008-examinare prin 

raport).Estimari pt 2010: 

Realizari 

obiectiv  

1.da-Danemarca,Germania,Spania,Irlanda,Ungaria,Olanda,Luxemburg 
(Suedia-noua lege privind energia; Lituania-amendamente financiare); 

Eolian- Danemarca-29% in 2010-lider mondial;Spania-locul 2. 

Biomasa- Ungaria-5,8% realizat in 2005(replanificat 7,9 %) 

2.EU-25:doar 19%-prin pondere in eolian si biomasa;in 2005-E-RES a 
sigurat 15% din consum; 

3.nu-Republica Ceha,Marea Britanie,Estonia,Letonia-nesustinere financiara si 
Franta,Italia,Grecia-fara imbunatatire proceduri administrative. 

Reexaminare 

Comisie 

In 2007:cooperare cu autoritatile de reglementare si din industria RES 

pentru acees in retea;dezvoltare accentuata a energiei eoliene off-shore cu 

conectari limitative la retea; propuneri a sistemelor de sprijin;crestere uz 

biomasa in CHP;examinare a oportunitatilor de record la Reteaua de Energie 

Transeuropeana si export transfrontalier;patrundere actori inovatori in piata 



interna liberalizata. 
 

Legea energiei 
electrice 
nr.13/2007 

-acordarea de prioritati energiei electrice pentru asezarile izolate; 
-se aplica scheme de sprijin, inclusive prin masuri de amortizare accelarata pentru investitii RES-prin 
HG.(desi,autoritatile au lansat in dezbatere publica-proiect de lege a investitiilor!,iar HG 
.nr.1535 se aplica din 2003). 

 
     a.Promovarea de mecanisme financiare noi si inovatoare pentru stimularea investitiilor 
pentru productia de energie verde-prin initiative legislative si derulare proiect PHARE in 2007 privind 
dezvoltarea mecanismelor de stimulare financiara pentru eficienta energetica: 

     Acordare de stimulente financiare si fiscale pentru creşterea investiŃiilor şi favorizarea eficienŃei 
energetice, a energiei regenerabile-pentru aplicare de tehnologii regenerabile!. 

Tehnologii regenerabile cu 
protejarea biodiversitatii şi  
ecosisteme-ex. schimbări în 
exploatarea terenurilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Energie termica si apa calda menjera: din sistemele centralizate de 
incalzire(centrale de termoficare de zona, centrale termice de cvartal), 
transformate în centrale termice;produsa pentru uz propriu de o societate 
comerciala;alimentare cladiri din sectorul tertiar si rezidential-din 
biomasa(rumegus,pelete,brichete,tocatura) si biocombustibili,energie 
geotermala(pompe de caldura) si solara(colectoare si panouri solare). 
2.Energie electrica produsa de instalatiile RES. 
3.Sisteme combinate de căldură şi electricitate-CHP(cogenerare) şi 
utilizarea excedentului de căldură. 

4.Cost  E-RES produsa in euro/MWh:mai mari decat cele pentru resurse 
conventionale. 

Tip Min  Max 
Biogaz 23,3 196,6 
Biomasa(ardere mixta) 30,0 110,0 
Biomasa 53,0 273,3 
Deseuri 26,6 140,0 
Geotermal 40,0 158,3 



 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

Source:DGTREN-2005. 

5.Conditii de risc pentru investitori:potential neevidentiat prin 
studii;alegere tip tehnologie-echipament si stabilire garantii;constructie 
adecvata-statie electrica,cladire;O&M-management;tip de contract de 
cumparare E. 

6. Acordul de mediu se acorda conform HG. nr.1213/2006 privind stabilirea 
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului:la anexa 2- se poate 
evalua daca e necesar si  pentru anumite instalatii din  dotarea  centrale hidro si 
eoliene pentru efectele directe şi indirecte asupra fiinŃe umane, faună şi 
floră;  sol, apă, aer, climă şi peisaj.Se poate acorda  si din considerente 
imperative de interes public major, inclusiv din raŃiuni de ordin social sau 
economic,dar cu  măsuri compensatorii (informare conform  ConvenŃiei  
Aarhus). 
7. Cazane  incalzire si apa calda:cu cereale , coji de nuci, peleti, crengi, conuri 
de rasinoase, rumegus, vita de vie ;putere nominala 18- 500 mii Kcal/h ; o 
economie de 80% fata de comb.clasici- gaz metan, motorina, GPL.  

Hidro mici 36,6 210,5 
Solar termal 106,0 333,0 
Valuri 60,0 226,0 
Eolian 43,0 150,0 
Eolian platf.contin. 60,0 205,0 

O Energetica locala pentru 
Autoritati- Extinderea si 
implementarea programelor de 
utilizare a RES si producerii în 
CHP, prioritar în mediul rural 

1.Efectuarea de analize si studii privind structura si nivelul de folosire a 
energiei, potential de resurse regenerabile si  implementarea cogenerarii cu 
randamentele de peste 80% corelat cu prevederile Directivei 2004/8/CE ; 
reabilitarea termica a blocurilor de locuit; 
2.Diseminarea de pliante si alte materiale de prezentare a beneficiilor si 
costurilor solutiilor de economisire a energiei specifice zonelor rurale; subventii 
si granturi; 
3.Sprijinirea retelelor de consultanti energetici rurali;  
4.Efectuarea, cu sprijin financiar din fonduri publice, de audituri energetice la 
societatile de productie si  servicii rurale;  



 

Source:Icemenerg 

 

5.Creeare noi locuri de munca;  
6.Sistem de protectie sociala:prin inlocuirea tarifului social pentru energie 
electrica si a subventiei acordate pentru energie termica, cu ajutoare sociale 
destinate numai categoriilor vulnerabile de consumatori(stabilite in functie de 
marimea cheltielilor fixe ale serviciului –componenta fixa a tarifului binom pe 
intreaga perioada a anului); 
7. Surse pentru cofinantarea proiectelor –si de de tip grant : 
o. Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)- obiective de politică 
regională:convergenŃă- energie; competitivitate regională şi ocuparea forŃei de 
muncă- stimularea eficacităŃii energetice;  
o Fondul Verde al UE, 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 (al UE) 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(FGEREE)-de 100 mil.euro-propus pentru aprovizionarea tarilor in curs de 
dezvoltare  cu energie nepoluanta si sigura.  
 
Biomasa pentru 
încalzire si gatit 
trebuie bine uscata 

Daca umiditatea acesteia se reduce de la 40 % 
(materialul verde) la 15 % se câstiga 6 % la energia 
pentru încalzire si se produce mai putin fum; solutiile de 
recuperare a caldurii gazelor arse precum si tehnicile 
eficiente de gatit. 

Reducerea 
pierderilor caldura 
în sezonul rece si 
încalzire excesiva în  
cel cald 

Izolarea acoperisului si a peretilor, folosirea 
geamurilor duble, etansari ale usilor si ferestrelor;la  
cladiri noi aplicare standardele de izolare termica a 
constructiilor.  

Sobe noi   Analize privind situatia sobelor si a gradului de 



utilizare a biomasei, precum si un program public de 
sprijinire a instalarii de sobe noi pentru grupurile sociale 
eligibile. 

Iluminatul stradal 
sau cladiri publice 

Lampile eficiente trebuie sa devina obligatorii-
dezbaterea publica a noastra-necomercializare becuri cu 
incandescenta in 2010. 

Retehnologizari in 
sistemul de 
furnizare caldura-
Reducerea 
cheltuielilor sub  
10% din venitul 
mediu brut pe 
locuitor 
 

1.Înlocuirea completa a retelelor de distributie din 
interiorul imobilelor si contorizarea individuala a 
consumului- montarea robinetilor termostatici; 
2.Reducerea pierderilor tehnologice în retele 
externe de transport la valori sub 15%;  
3.Retehnologizarea statiilor termice cu 
schimbatoare de caldura de înalta eficienta, pompe cu 
turatie variabila, automatizare completa si monitorizare 
de la distanta. 

Source:Strategia Energetica 2007-2020 
Facilitati fiscale- 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). 

     

 

1.Costul achizitiei de bunuri:corporale( echipamente si instalatii) si 
necorporale(brevet de inventie, licente, know-how sau cunostinte tehnice 
nebrevetate) prin sustinerea cu 30-50%(Eurocoal-propune minim50%  
pentru investitii in industria producatoare de carbune). 
2.Cost studii de fezabilitate,audit energetic si proiectare lucrari,destinate 
investitiilor, cu pana la 50%(pentru asigurarea unei perioade  maxime de 
functionare si in paralel cu o sursa clasica pentru a asigura 
continuitate:exemplu la un potential eolian de 14.000 MW, se produc 23 TWh/an 
cu 1800 ore de functionare/an). 
3.Facilitati si implementare scheme de sprijin de tip “bonus” pentru 
persoanele fizice pentru achizitia, montarea si utilizarea de instalatii pentru 
electricitate,incalzire si preparare a apei calde de consum(în Marea Britanie- 
instalare  panouri solare,pentru activităŃi domestice).Model:FinanŃarea pe bază 
de grant prin resurse financiare de către organisme financiare internaŃionale, 
pentru finanŃarea de proiecte prioritare.  
4.Stimulare parteneriat public-privat si  infiintarea unor societati 
comerciale cu capital mixt (Contracte intre o autoritate publica si un 
investitor privat in vederea pregatirii si aplicarii unui proiect pentru realizarea 



unor bunuri sau servicii si exploatarea acestora pe o durata nu mai mare de 50 
ani-OG nr.12/2002).  
5.Scutirea de taxe la eliberarea unor autorizatii pentru 
constructie,extindere retele si functionare centrale si echipamente. 
6.Sprijinirea autoritatilor administratiei publice regionale si locale pentru 
investitii cu resurse financiare obtinute prin proiecte de implementare in 
comun (Joint Implementation) si prin dezvoltarea „schemelor de investitii 
verzi”. 
7. Consiliul Concurentei trebuie informat si avizeaza  schemele de ajutor 
financiar  de stat- de investiŃii în inovaŃie, generat de sistemul energetic (Ex.- 
regional pentru investitii a agentiilor economici privind promovarea 
tehnologiilor curate şi a producerii energiei din RES).  

Model:1.Franta- în anul 2000 lansarea “planului solar”,a fost susŃinuta de 
subvenŃionarea instalaŃiilor;apoi,stimul de ajutoare guvernamentale.2.Belgia-
Regiunea Wallonne-sept.2007-propunere Decret de modificare a 
mecanismului CV si acordarea unei prime in  2008 de  3500 €  pentru 
persoanele fizice care instaleaza instalatii fotovoltaice.3.SUA-scutiri de 
taxe sau subventii-Creditul pe Taxa de productie( producatorul eligibil are timp 
de 10 ani un credit/taxa-ex.18 USD/MWh in 2003,pe langa veniturile proprii);  

Tinte:Public Consultation –EU la Initiativa tehnologii de incalzire si racire 
din RES-noiembrie 2006(contributie autor-NP) 
Economic 
financiar 

Statele suporta pt combustibili fosili indigeni:subventii si 
TVA preferential. 

Pozitii 1.General/oranizare/piata: 
-lipsa standarde pt RES(editate de CEN/CENELEC)–ex.solar 
termic/peleti/cazane/; 
-tipuri de produse pe piata-ex.dotare locuinte; 
-lipsa consultanti profesionisti si opozitie de la procesatorii 
de fosili; 
-lunga investitie; 
-necesar crestere consum biomasa. 
2.Administrativ:legislatie complexa si cu bariere-fara 



armonizare intre state(geotermal si deseuri) si cea de 
mediu cu limitari pentru RES;bariere la extinderi. 
3.Extindere cooperare autoritati EU-nationale-regionale-
locale.  

Masuri fiscale pentru utilizarea 
RES-cuprinse în Codul fiscal 
pentru agentii care proiecteaza, 
finanteaza, investesc, ofera 
servicii, produc echipamente sau 
utilizeaza astfel de solutii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 

1. 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;  
2.Reducerea TVA la  9% pentru persoane fizice si juridice la  achizitia de 
echipamente si instalatii(modificare a art.140 din Titlul VI a Codului 
fiscal). 
3.Aplicarea unei  amortizari accelerate pentru pentru instalatiile, 
echipamentele din proiectele in domeniu ale societatilor 
comerciale(Neprecizat la art.24-amortizarea fiscala,alin.6 lit.b a Codului 
Fiscal-Legea nr.571/2003). 
4.Exceptarea de la plata taxelor de mediu ale societatilor comerciale care 
implementeaza proiecte. 
5.Suspendarea  pe o perioada limitata a taxelor vamale pentru importurile de 
aparate, utilaje, echipamente şi tehnologii destinate realizării proiectelor de RES. 
 
Model: 
A.Source ARCE: 1.Exceptare de la  taxa de energie –
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. 

B.Studiu- Proiect  Lege a investitiilor-Pl-masura de sprijin a unui agent 
economic,de catre autoritatile competente din resurse proprii,pentru 
investitii conform ajutorului de stat. Costurile eligibile pentru investitii 
necesare de protectie si reabilitare a mediului înconjurator- in CHP si RES : 

CHP 1.Randamentul conversiei este deosebit de ridicat, reducerea 
consumului de energie,procesul de productie este mai putin 
daunator pentru mediu, in zone unde costul mai mare decat 
preturile pietei.  

2.Facilitati investitorilor care distribuie energie electrica si termica 
publicului larg, în conditiile în care costurile de productie depasesc 
pretul pietei.  

RES 1.Costurile suplimentare suportate de agentul economic in 
comparative cu o instalatie de energie conventionala care are 
aceeasi capacitate de productie efectiva de energie 

2.Facilitatile în scopul compensarii diferentei dintre costurile de 
productie a energiei regenerabile si pretul pietei la respectiva 
forma de energie: numai pentru amortizarea instalatiei, productia 
suplimentara de energie a instalatiei neputând beneficia de nici o 
facilitate.  

RES 
si 
CHP 

Intensitatea bruta maxima pentru facilitatile acordate 
investitiilor(procent din costurile eligibile ale proiectului):40% din 
costurile eligibile in vederea economisirii de energie (se adauga 
10% pentru IMM);si 50% doar in RES furnizate unei comunitati 
întregi.   

Credite de la institutii autorizate 
pentru investitii de lunga durata 
(5-10 ani pentru centrale 

1.Subventionarea dobanzii preferentiale din credite bancare de maximum 
75% din cea stabilită de la organisme finantatoare externe (BM, BERD, BEI, 
JBIC etc.) sau de la banci comerciale ,la imprumuturi pentru achizitia de  
echipamente si instalatii:Pl- pâna la 30%, stabilita I, prin HG. 



eoliene) 

 

  

 

2.Garantare împrumuturi pana la un nivel <80% acordate de autorităŃile 
centrale/locale. 
 
Actiuni de credit europene in Derulare pe termen lung : 
 
1.Banca Europeană de InvestiŃii- domeniile transport, mediu şi 
energie(acorda 15%) acorda imprumuturi preferenŃiale :la investiŃiile în 
infrastructură, în securitatea energetică, în unităŃi energetice cu un grad înalt de 
eficienŃă, reŃelele transeuropene şi dublarea părŃii de proiecte RES de la 7 la 15 
%(ex.- va finanŃa cu 25 milioane euro fondul de investiŃii Enercap Power 
Fund, estimat să ajungă la 100 – 150 de mil. De euro). Finantari:2006-456 
mil;2007-901;2008-800-1000 mil. 
 
2.BERD şi BM investesc in fonduri energetice-vor prelua 10% din acŃiunile 
companiei mixte South Eastern Energy Capital care vrea să dezvolte proiecte în 
domeniul energiei pe piaŃa est-europeană, inclusive România(BERD- prin acordul 
cu Comisia Europeana pentru fonduri nerambursabile de circa 24 mil. Euro acorda 
credite pentru demararea proiectelor de eficienta energetica în România;BERD-a 
finantat proiecte la programul”Termoficare 2006-2009”). 
3.Corporatia Financiara Internationala (IFC) poate finanta investitii private 
in plan regional, pana la 25 % din costul proiect (mici si medii cu 0,1-1 
mil.$:standard-1-100 mil.). 
4.Necesar:asigurare pentru operatorii privati si comerciali pentru acoperire riscuri 
de deteriorare sau avarii instalatii(model LUMIT asigurare pentru energia solara-
asigurator UNIQA). 
5.Bancpost a lansat un credit ipotecar: clienŃii cu contract de minim 15 ani 
primesc nerambursabil,la încasare  4% în plus cu  orice destinaŃie.  

6.Emitere obligaŃiuni de societăŃi interesate si acŃiuni sau titluri de 
proprietate pentru participarea persoanelor fizice şi/sau juridice la capitalul social. 

Crearea Fond  de investitii in  
Eficienta Energetică si RES 

1.De catre băncile multilaterale şi instituŃiile financiare publice pentru 
acordare finantari;incurajare  scheme de finanŃare inovatoare şi instrumentele 
contractuale, micro-creditele şi asociaŃiile în participaŃiune dintre societăŃi private şi 



municipalităŃi. 

2.Societate de investitii deschisă pe Bursă, care gestioneaza pachetele de acŃiuni 
ale statului la  societăŃile din sectorul energetic. Model in Grecia. 

Finantare a actiunilor de 
consultare  

Autoritatile publice in parteneriat cu  grupuri, organizatii si institutii 
interesate  pot organiza consultari publice structurate si dezbateri de la scară 
comunitară si regionala, pentru  colectarea de opinii si pozitii pentru  actul de 
decizie al politicilor sau strategiilor.  

Stabilire adecvata a preturilor 
pentru promovarea E-RES pentru 
stimularea investitiilor  
  
 

Utilizate:1.Sistemul de preŃuri fixe (FIT-Feed-in Tariff) ce acopera 
costurile:în achiziŃia,de către producători, furnizori sau consumatori, a E la un preŃ 
fix,dupa  tipul de RES, fixat de autoritati,cu garantia achizitiei totale in aceea 
perioada si recuperare prin tarif a investitiei(in 20 state EU-27)/necesar a se stabili 
proiectele eligibile-conform tinte si politici la nivel regional  sau conditii climatice 
zonale. 
2.Sistemul de cote anuale obligatorii, combinat cu sistemul CV-in 7 state EU 
,inclusive Romania. 
Propunere de actiune: 
1.Utilizarea initiala a sistemului FIT 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 pentru a se produce la 
prêt 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(deziderat deja 
reglementat) prin modificare plafon CV: 
-cu nivel minim si maxim garantat 10 ani/regiune climatica; 
-dupa tipul RES producator de E si cu impunere de reducere a valorii dupa 
o durata stabilita de productie in urma  investitiei. 
Plafonul 
euro/certificat 
pentru un MW 

State EU-in 2006 
Belgia 103 si penalizare cota cu 75 E/MW 

(cota 3-12% in 2003-2010 Valonia ) 
Italia 139,1;cota 2%/an 



 
Source:www.ef4.be  

Cehia 93-pret fix CV(1 MW) 
Romania 24 – 42  

Cost tehnologii 
in euro/MWh 

EU-25 
Eoliana  Fotovoltaica Biomasa 
65 659 20-180  

Belgia-Valonia- 
propunere 
 

Introducere de plafon multiplicator la  CV/E 

fotovoltaic 

Durata de 
acordare  CV 

Crestere de  la 10 la 15,cu coeficient 
de reducere intre 10-15 

Instalatie 
fotovoltaica 

1.<5 kW sunt 7 CV/MW;2.5-10 kW 

sunt 5 CV/MW;3.>10 kW este 1 

CV/MW cu 150 € in primii 10 ani si 

65 € in anii 10-15 
 

Romania-prevederi in acte de reglementare:Furnizorii de energie electrică 
demonstrează îndeplinirea cotelor prin numărul de certificate verzi  achiziŃionate 
care trebuie să fie egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii şi cantitatea de 
energie electrică furnizată consumatorilor.Pentru neîndeplinirea cotei anuale 
obligatorii furnizorii plătesc la Transelectrica  contravaloarea CV neachiziŃionate la 
valoarea maximă de tranzacŃionare a certificatelor verzi stabilită de către 
ANRE.Producătorul de E-SRE poate vinde E-SRE pe piaŃa de energie electrică la 
preŃul pieŃei. Pentru acoperirea integrală a costurilor de producere şi obŃinerea unui 
profit rezonabil primeşte pentru fiecare 1 MWh de energie electrică livrat în reŃea 
un CV care poate fi tranzacŃionat în limitele de preŃ stabilite de ANRE. Producătorul 
de E-SRE poate vinde E-SRE în baza unui contract bilateral sau pe bursa de 
energie, pe PiaŃa pentru Ziua Următoare (PZU). (Model in EU:Sistemul de licitare 
prevede o cota de E-RES produsa/consumata si  convertita în CV,energia se vinde 
consumatorilor la pretul pietei si costurile suplimentare sunt suportate de toti 
consumatorii finali prin obligarea acestora de a cumpara cota;se stabilesc durate 
de valabilitate pentru CV): 
-din 2010-achizitii de CV de pe piata europeana; 
- producatorii CHP si cu biomasa-beneficiaza de ambele sisteme de promovare. 



 
Pret CV( E-verde)  in euro/MW. Source:ANRE. 
 2005 2006 2008-2012 
CV 38 42 26-50 
E-RES 36,6 36,6  
Penalitati 6,2 9,38  
Total 80,8 87,98  
 

Administratia Fondului pentru 
Mediu – instrument financiar prin 
protocol cu ARCE(conform OUG 
nr.196/2005 

 

Suporta in proportie de 50% din costurile eligibile ale proiectului (pt 
agentii economici) si 60% (pentru autoritati locale).  
Proiecte inregistrate la ARCE : prin finantarea proiectelor,care vizeaza si  
implementarea echipamentelor ce utilizeaza astfel de surse de energie-
solara(termic si fotovoltaic) ,eoliana ,din biomasa ,microhidro,pompe de 
caldura ; Construirea sau extinderea clădirilor  necesare implementării 
proiectului, inclusiv lucrări de demolare aferente executării  proiectului; 
Echipamente de monitorizare continua; Retele de utilitati in incinta in care 
se implementeaza proiectul şi aferente implementării  proiectului; Achizitii 
de utilaje, echipamente,instalatii noi, inclusiv costuri de constructii 
montaj,necesare implementării proiectului.  Manopera aferenta 
proiectului;minim 50.000 lei, maxim 20.000.000 lei .  Operatorii 
economici, organizaŃii neguvernamentale, autorităŃi locale şi unităŃi de 
învăŃământ.                                      

Programul naŃional pentru 
reducerea costurilor cu energia 
pentru populaŃie, prin creşterea 
eficienŃei energetice şi utilizarea 
energiei regenerabile 2007   

CofinanŃare nerambursabila  prin transferuri la bugetele locale pentru 
Utilizarea resurselor regenerabile de energie: Energie solară, energie 
geotermală, energie din biomasă rumeguş, alte deşeuri de lemn, pompe de 
căldura-  în sisteme de termoficare existente şi/sau sisteme de termoficare noi, 
destinate atât încălzirii, cât şi preparării apei calde menajere.HG nr. 1281/2007  



Fondul Roman de Eficienta 
Energetica- FREE 

Source:www.gandul.info 

Finantarea -5 mil dolari ,dintr-un Fond Global de Mediu (acordat de BM) –
pentru cresterea eficientei energetice –investitiile vor genera beneficii 
financiare de cel putin 50% din economia de energie sau de resurse 
energetice primareSuma ce poate fi contractata este cuprinsa intre 100 
mii -1 mil. de dolari, din care 20% trebuie sa fie aport propriu. Dobanda 
practicata este de maximum 6,95%, la care nu se mai adauga alte costuri.  
Investitiile privind societatile cu capital privat si public-privat vizeaza 
modernizarea proceselor tehnologice, extinderea recuperarii si folosirii 
resurselor secundare de energie si integrarea RES in procesele 
tehnologice. De asemenea se urmareste si promovarea co-generarii si tri-
generarii de mica si medie putere, dar si folosirea RES in scopuri 
industriale. 

Municipalitatile trebuie sa considere ca prioritare reabilitarea termica a 
cladirilor publice, reabilitarea sistemelor de incalzire locala si centralizata, 
utilizarea RES pentru producerea de energie termica si promovarea 
pompelor de caldura. Totodata, autoritatile trebuie sa aiba in vedere 
iluminatul public interior si exterior si modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa potabila. 

Companii de servicii energetice-
ESCO- 
Implementare a procedurii de 
contractare a performantei  
energetice  

1.Contract de performanŃă încheiat cu ESCO(concept de “finanŃare cu a 
treia parte”- TPF): se asigura reducerea cheltuielilor cu energia,iar economia 
realizata  acopera în final costurile finantarii proiectului; garantarea 
performantelor proiectului din domeniul energetic, implementarea acestuia cu 
respectarea bugetului I de operare al beneficiarului, precum si modalitati flexibile 
de finantare-cu o reducere de 50% a impozitului pe profit pe o perioada de 
5 ani.       
2. Aplicare si in Sectorul cladiri publice sau transfer know-how expertilor si 
partenerilor romani:abordari- Procedura de contractare a performantei energetice 
(Energy Performance Contracting – EPC) si Procedura de Contractare a alimentarii 
cu energie (Energy Delivery Contracting – EDC); investitia recuperata  prin 
economia de energie realizata .Sursa:ARCE 

Compania de Proiect (Joint 
Venture)  

Infiintare unei societati pentru implementarea investitiei,in capital fiind 
inclusa si valoarea unei infrastructuri energetice necesare in proiect. 

Finantarea „ complementara” Pentru a limita sub valoarea admisa a  cantitatii de CO2 emisa de instalaŃiile 



(Joint Implementation) – piata 
de comercializare a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de 
seră-GES 

din zona de combustie şi de peste 20 MW  din alte ramuri industriale(o tonă fiind 
echivalentul unui certificate ):sub valoare poti comercializa certificatele si 
investi in tehnologii tip E-RES. 
JI permite transferarea,achizitionarea de unitati de reducere GES,rezultate 
din proiecte cu implementare in comun(JI)-pe langa adoptare tehnologie 
cogenerare,reabilitare CET,combustibili curati,asigurare eficienta 
energetica.Model:finantari Carboncredits. 

 
        b.Accelerare proceduri si documentatii pentru acorduri,avize nediscriminatorii si 
simplificare proceduri judiciare prin autorizatii si licente pentru constructia,  implementarea 
unei reglementari de producere E-RES,conectare si distributie in retele electrice/termice si 
comercializare energie:  
 
Necesitati de 
reglementare 
specifice 
proiectelor si 
cu centrale 
eoliene(pozitie 
si ISPE) 

Standarde adoptate neglijeaza pentru conexiune caracteristicile RES-putere instalata si 
emisa,infrastructura- Raport Fraunhofer Institute.        Actiuni: 

1.Elaborare standarde de fezabilitate si cu  prevederi minimale de calitate si securitate-
capacitate SEN de a absorbi E-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). 

2.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). 

3.Ordonare a etapelor de parcurs in implementare-selectie amplasament,conectare  
SEN,asigurare surse de finantare, obtinere acorduri-avize-autorizatii si licente.  

4.Integrare mai buna RES in reteaua de electricitate-conectarile transfrontaliere si super-retelele 
necesare  la energia eoliana produsa in larg. 

5. 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.( Sustinerea 

Programului este realizata de toate prevederile relevante ale Tratatului de instituire a 

Comunitatii Europene, in special de articolul 86,« statele membre pot sa  impuna agentilor 

economici  care functioneaza în sectorul energiei electrice, în interesul economic general, 

obligatii ale serviciilor publice legate de securitate, inclusiv securitatea în alimentare, 

regularitatea, calitatea si pretul alimentarii , eficienta energetica si protectia climei. Astfel 

de obligatii vor fi definite cu claritate, transparent, nediscriminatoriu si verificabil «.) 

Initiative 
legislative  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.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  : 

1997 40 Mtoe 
2007 10% 
2010 80 Mtoe 
2020 20%(25%-propunere EREC  si EGEC) 
Actual:sectorul consuma 50% din cel final total de energie si RES-contribuie cu cel mult 10%. 

2.Sustinere a programelor de implementare prin introducerea Certificatelor albe. 

3.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. 
4.IniŃiativa EURENEW de  includere, în cadrul Tratatul de instituire a ComunităŃii Europene, de 
dispoziŃii privind RES. 

5.Infiintarea a unei Agentii de autorizare unica ,cu competenta si responsabila de coordonarea 
procedurilor administrative- Unitate de Management a Proiectului ,,Implementarea Strategiei 
nationale in domeniul valorificarii surselor regenerabile de energie’’. 

6.Propuneri ARCE:studii -Tipuri de resurse si zone geografice/administrative prezentate  
autoritatilor administratiei centrale si locale-cu  indicatori tehnico-economici;Program 
national de cercetare tehnologica:sa coordoneze si finanteze toate studiile si proiectele 
pilot/ demonstrative;finantare de la bugetul de stat pentru 3-5 ani. 

Reglementari 
legislative 
diferite/stat si 
cu bariere in 
EU 

 

A.Procedura de autorizare in constructie,conectare si functionare: 

1. Numar autoritati –Constructie dupa tip tehnologie si regiune:media de 9,5;14-in special pentru 
energia valurilor;Ungaria-40,Grecia-23. 

2.Aviz-inclusiv operatori  de transport si distributie, ONG –uri in E-Eoliana,institutii-Meteo,Politie. 

3.Procedura clara si bine stabilita-chestionar:Da-61%;Nu-100% in Bulgaria,Danemarca,Malta. 

4.Media timp/tip RES-putere,tehnologie: 

Eolian in larg 46 luni/total procedura si 20/conexiune 

General  Irlanda-4,5ani;Spania-4ani;Portugalia-4/procedura si Cehia-2 



luni/conexiune 

5.Media in respingere-30%:52% la Hidro si 2% la Geotermal;Ungaria-98%(124 turbine eoliene) si 
Danemarca-0,8% ;UK-2/3 aprobate dupa atacare in instanta. 

B.Bariere dupa tip conexiune centrala: 

1.Cerere dupa nivel voltaj-%:45 pentru <110 kV distributie(Fotovoltaice-80;Danemarca-100 si UK-
10),8 ->110 kV transport (Eolian in larg-50;Germania-34 si Spania-8) si 47%-ambele(Hidro-
62;Ungaria-100 si Slovenia-25). 

2.Insuficienta capacitate prevazuta in  proiect pentru aprobare,functie de conditiile climatice din 
regiune si densitate locuitori -%:Portugalia-100 si Franta-2;Eolian pe uscat-40 si Biomasa solida-19. 

3.Cost transparent si justificativ prevazut de catre operatorii de transport/distributie-%:60-
transparent(Bulgaria si Malta-0) si 52-justificativ(Lituania si Malta-0). 

C.Necesitatea intaririi Legislatiei Comunitare:79% a barierilor administrative privind autorizarea si 
74% grila bariere.  Actiuni:simplificare,durata, creeare a unei Agentii in domeniu,comunicare 
intre autoritati,armonizare la nivel EU,securitate a aplicatiilor, introducere o baza-
internet,penalizare autoritati la intarziere si restrictii la cost conectare. 

Raport Fraunhofer Institute pentru DG TREN –studii in 21 state EU. 

Acte de 
reglementare  
in vigoare si 
etape  in 
Romania 

 

Certificarea energiei electrice produsa din  RES se atesta prin intermediul garantiilor de origine 
emise de catre autoritati. 
Regulile de functionare a pietei de energie electrica, preluarea cu prioritate si comercializarea 
energiei electrice produse din RES, în masura în care nu este alterat nivelul de siguranta a Sistemului 
Electroenergetic National,se stabilesc de autoritati. 
Etape in realizarea unei investitii,comercializare si promovare E-RES: 
A. Constructie,extindere retele si functionare-amplasament,impact asupra mediu(eolian-
impact fonic sau asupra faunei si florei;masuratori ale continuitatii  si vitezei vantului de 6 
luni-recomandat un an): 

 1.Acte emise de autoritatea administraŃiei publice judeŃene sau locale, după caz:  



� certificat de urbanism – conŃine inclusiv precizari privind toate avizele care trebuie obŃinute; 

� autorizaŃie de construire.  
2.Acte emise de operatorul reŃelei electrice la care se racordează instalaŃia  

� aviz de amplasament – emis confom Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament  
aprobată prin Ordin ANRE nr. 38/2003(studii de racord,date standard de planificare,etc);  

� aviz tehnic de racordare – emis conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la 
reŃelele electrice de interes local, aprobat prin HG nr. 867/2003.(contractul contine:lucrari pentru 
realizare sau extindere/intarire racord;conditii de acces,etc) 

3.Acte emise de ANRE 

� autorizaŃie de înfiinŃare  
� conform Regulamentului pentru acordarea licenŃelor şi autorizaŃiilor în sectorul energiei electrice, 

aprobat prin HG nr. 540/2004;  
� numai pentru obiective energetice având puterea instalată mai mare de 10 MW; 

� licenŃa de producere E-SRE 
� conform Regulamentului pentru acordarea licenŃelor şi autorizaŃiilor în sectorul energiei electrice, 

aprobat prin HG nr. 540/2004; 
� calificarea pentru producŃie prioritară de energie electrică 

� conform Regulamentului pentru calificarea producŃiei prioritare de energie electrică din surse 
regenerabile de energie, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 39/2006.  

B. Comercializare E-RES si beneficiere a sistemului de promovare- producatorul pentru fiecare 1 
MWh livrat în reŃea  primeste un certificat verde (CV) care poate tranzactionat prin contracte 
bilaterale sau pe piaŃa(PZU) pentru ziua următoare în limitele de preŃ legal stabilite-in  euro/CV- 24-
42: 

� înscrierea la OPEE (SC Opcom SA) - pentru a vinde E-SRE pe PZU, 
� în–crierea la OTS (CN Transelectrica SA) - pentru a obŃine certificate ver–i (CV), 
� înscrierea la OPCV (SC Opcom SA) – pentru a participa la piaŃa centralizată de CV,  

Lunar: 

� Primeşte CV de la OTS pentru E-SRE livrată în reŃeaua electrică 
� Vinde CV în baza unui contract bilateral sau pe piaŃa centralizată de CV 
� Primeşte contravaloarea CV vândute. 



� Informează OPCV asupra CV vândute în contracte bilaterale. 
Anual,daca oferta anuală de CV  a fost mai mică decât cererea anuală de CV, primeşte contravaloarea 
CV ofertate dar nevândute la valoarea minimă a CV legal stabilită pentru anul respectiv.   
Source: Ghidul Producatorului de energie electrica din RES-ANRE. 

 

   c.Alte Actiuni: 

Accesarea concurentiala a fondurile 
EU  

 

Source:Gandul  

 

1.Pentru cercetare şi promovare a  tehnologiilor privind RES şi 
combaterea schimbărilor climatice:  Program-cadru-FP-7, Fondurile 
Structurale şi PCI (Programul-cadru pentru competitivitate şi 
inovare)/Energie Inteligentă – Europa (EIE);Planul de acŃiune pentru 
eficienŃă energetică  sprijina finanŃarea privată prin aceste 
instrumente. 

2. Potentiali operatori economici si autoritati locale- circa 190 de 
proiecte in perioada 2007-2013-Programul Operational Sectorial – 
Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE)-Axa IV denumită 
“Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării, în vederea 
combaterii schimbărilor climatice”-638 milioane euro până în 2013 pentru 
dezvoltarea sectorului cu  3 domenii: 
a. energia eficientă şi durabilă-351 mil. Euro. B. valorificarea resurselor 
regenerabile-191 milioane euro,adica doar 30%;  
b. Valorificarea E-RES pentru producerea de energie verde – 
modernizarea si realizarea de noi obiective in producere a energiei electrice si 
termice prin valorificarea biomasei, a resurselor micro-hidroenergetice, a 
resurselor energetice solare, eoliene, geotermale, a biocarburantilor si a altor 
resurse regenerabile de energie; BCR-asigura finantare si consultanta la 
accesare fonduri structurale; 
c.dezvoltarea interconectarilor retelelor de transport a energiei electrice 
si gazelor naturale cu cele ale statelor europene (aproximativ 15%). 
3.Fondul pentru Dezvoltarea Rurala si programe de cooperare 
internationala ale Comunitatii. 



4.Instrumentul Financiar European pentru Mediu- LIFE+ 2007-
2013:Informare si comunicare. 

Platforme de informare ,educaŃie şi 
conştientizare a publicului  
 

1.Schimb de bune practici-initiatva :”Regiunile,actorii schimbarii 
economice”,cu ghiduri,stimulari  si recomandari. 

2.Realizarea unor proiecte demonstrative pentru atragerea de investitii 
destinate modernizarii echipamentelor si utilajelor tehnologice: 
-Orase ecologice in Europa-cofinantare 35% Program Thermie al EU-adica 
9400 euro/locuinta din 11 orase pentru tehnologii de reabilitare termica si 
incalzire solara; 
-Proiect “Energia electrica din Lydney”-autorizare locuitori pentru 
investitie in hidro mica si turbina eoliana;s-a creeat Clubul Energetic 
al Comunitatii,cu potentiali investitorii de sprijin; 

-Programe de reîmpăduriri, plantaŃii cu creştere rapidă, utilizarea de 
biocarburanŃi pentru promovarea obŃinerii de biomasă, reciclarea 
deşeurilor etc. 

3.Informarea si orientarea populatiei privind utilizarea RES--Rural 
Energy Plan for Romania-program USAID-faza a-III-a(REP3). 
4.Cursuri autorizare pentru responsabilii in eficienta energetica ai 
societatilor si autoritatilor locale referitoare la necesitatea conservarii 
resurselor energetice fosile, reducerea consumului de energie si folosirea RES 
ca obligatie majora fata de generatiile viitoare(Strategia Energetica 2007-
2020). 



Programe în materie de cercetare şi 
dezvoltare tehnologică si finantare 
prin Programul cadru de cercetare-
dezvoltare –FP7-2007-2013 sau Planul 
Sectorial in domeniul cercetarii-
dezvoltarii din industrie pe 2007 

Source:Icemenerg. 

1.Depozitarea energiei rezultate din RES : eliminare  baterii solare 
plumb-acid; E.ON va produce o baterie de mari dimensiuni,pentru E din 
sectorul eolian si solar –marime a patru containere navale si puterea de 1 MW 
de energie-acumulare  in patru ore. 
2.Electromobilitate pentru autovehiculele:cu solar sau electricitate; la 
Milano-maşină de curse prezentata cu energie solară-SolarWorld 
no.1; Australia-cursa de 40 masini-3.000 de km !; 

3.ActivităŃi de cercetare pentru promovare:energia osmoză, energia 
maremotrică, energia valurilor, puterea solară concentrată, puterea 
vântului la altitudine înaltă, energia laddermill şi tehnologia de 
producere a combustibilului din alge(osmoza:in Norvegia va fi prima 
centrală din lume prin diferenŃa de concentraŃie dintre apa sărată a 
mării şi cea dulce, de izvor ce trece  prin o  membrană, spre zona sărată, 
eliberând energie electrica prin o centrala de  2 şi 4 KWh.Ex.: În Europa, 
potenŃialul este de 200 TWh;model-mişcarea umana ar putea fi convertită 
în electricitate –podelele obişnuite din ciment sau alte materiale au plăcuŃe 
dotate cu senzori de mişcare, proiect al Institutului de Tehnologie din 
Massachusetts). 

4.Proiect japonez:sateliŃi capabili echipaŃi cu două panouri solare, cu 
diametrul de un km, genereaza E-RES de 1.000 MWh (ca o centrala 
nucleara) si trimisa  spre Pământ prin intermediul unor microunde emise de o 
antenă cu o lungime de un km. 

5.Concernele Siemens şi Norsk Hydro- specialisti in energia eoliană 
offshore:vor monta centrale mobile eoliene in largul Mării Nordului-fara 
foraje şi structuri de beton,cu structura încărcata în partea sa aflată sub apă. 

6.Universitatea din Ohio: carbonatul de calciu, element component al 
cojilor de ouă, captează  80% din CO2 si printr-o reacŃie chimică se  produce 
hidrogen pur.  

7. Pe autostrazi in SUA se vor monta: turbine verticale care sa capteze 



vantul produs de vehicule!. 
 
 
                                 5.Potentialul Romaniei in domeniul producerii de energie verde 

In  2007 –s-a evidentiat potentialul,in functie de costurile de utilizare si volumul de resurse, producerea de E 
din: 1% din Eoliana si 99% din Hidro;s-au intocmit harti de catre Administratia Nationala de Meteorologie-
www.inmh.ro. si intocmit Studiu ARCE. 
 

In 2010-conform hărŃii energiei „verzi”:65% biomasă (recomandat pentru producerea de H), 17% energie 
eoliană(E), 12% energie solară(H), 4% microhidrocentrale(E),  1% geothermal(H)-Minister Mediu. 

Tip RES-potential Regiune Conectari la SEN/posibile investitii 
Energia eoliana-17% ; potential putere instalata -de 14.000 
MW(aport de E-RES de 23.000 GWh/an);posibil amenajabil si 
expoloatabil-3600 MW-8.000 GWh/an,echivalent 11% din 
productie E(Litoral ofera potential de :2000 MW -4500 
GWh/an). 
Potential pe zone dupa viteza vant –ISPE 
Montana 
inalta 

Max: >11,5m/s   >1800W/mp 
Min:  <7,0           <400 

Mare deschisa Max: >9,0           >800 
Min:  <5,5           <200 

Zona litorala Max: >8,5           >700 
Min:  <5,0           <150 

Terenuri plate Max: >7,5           >500 
Min:  <4,5           <100 

Dealuri si 
podisuri 

Max: >6,0           >250 
Min:  <3,5           <50 

Ex.:P in kW-putere produsa la  turbine de 1,5 MW la V-viteza 
vant-m/s(minim 4 m/s la nivel standard de 10 metrii) 

Delta 
Dunării; 
litoralul 
Mării 
Negre; 

Moldova 

1.Da si competitiva sursa(chiar daca iarna 
doar 2/3 se produce); 
2.Enel,Ecoprod Energy,Enercon, 
Martifer,Petrom, ConsorŃiul Continental 
Wind Partners (CWP) –cheltuieli studii si 
investitii estimate la  1mil euro/MW(ex. 50 MW 
–capital de circa 37 mil. Euro-energie de 130 
GWh/an- eficienta 30 %) . 
3.Aviz ANRE pentru producere un 2007: 
Ecoprod Energy SRL, Pentium SRL, Blue 
Line Impex SRL, Electrogrup SRL, Electro 
Margo Line SRL si E Market SRL. 
4.Necesar ca Pi peste 750 KW pentru 

eficienta si cu racord SEN 

(aerogeneratoare)-mai putin functionand izolat 

in solutii hibride cu baterii de acumulatori in 

tampon. 



P  0,5 V  8 
1 10,3 
1,5 14-25 
Regiunile cu potential energetic:litoral Marea Neagra(4500 
GWh/an-putere instalata 2000 MW), podisuri-
Muntenia,Dobrogea,zonele montane inalte (greu de exploatat -
iarna). 
 

 
Source:Icemenerg -potential tehnic 
exploatabil -3600 MW/productie 8000 
GWh 



Energia solara-12%,adica valoare medie de 1100 
kWh/mp.an(circa  50% din volumul de apă caldă menajeră 
sau 15% energie termica, pentru un captator in martie-
octombrie se obtine un randament de 40-90%).Potential-
divizat in patru zone: 
-sezonul cald(200 zile)- 900-1600 kWh/m2an; 
-iarna cand e senin -4-5 kWh/m2zi. 
0 >1250-50% din suprafata  
I 1250-1150 
 II 1150-1050 
III 1050-950 
IV <950 
Harta radiaŃiilor solare –Source:Gandul/OER. 
 
PotenŃial energetic  valorificat in sisteme : 
-solare termice pentru căldură şi apă caldă menajeră din 
locuinŃe individuale-instalaŃii centralizate de mică 
anvergura;necesar in paralel cu alte sisteme conventionale  sau 
neconventionale;potential exploatabil -1434 mii tep; 
-sisteme de conversie in energie electrica (fotovoltaice)-
consumatori izolati;potential-1200 GWh/an.    
 
 
 

 

Delta 
Dunarii; 
Dobrogea
;Campia 
de Sud. 

 
 
 

1.Da,inca necompetiva pentru:solar 
termice,fotovoltaice,pile solare 
Nu si competitiva: fotovoltaice 
Nu,inca necompetitiva:fotovoltaice cu 
rezerva Diesel;discuri solare 
2. Instalatii fotovoltaice de 10KW trifazic-
alimentare sistemul de irigatii-firma MSTC. 
www.solar-mstc.ro .  

 
3.Cost la o casa medie:7- 10 mii E. 
4.Pentagonul  construieste: un satelit cu 
panouri solare-razele laser-convertite în 
electricitate de 10 MW. 
5.Sisteme fotovoltaice in UE : 
- sisteme instalate total cumulat: 3418 MWe 
din care 3311 MWe sisteme conectate la retea 
si 108 MWe sisteme autonome. 
- sisteme instalate in 2006: total - 1245 MWe 
din care 1238 MWe sisteme conectate la retea 
si 7 MWe sisteme autonome. 
Prognoza pentru 2010 este de 8700 MWe fata 
de 3000 MWe din Cartea Albă. 
 

Energia Hidro-4% din  microhidrocentrale(din potentialul Moldova; Da-competitiva sursa 



hidroenergetic exploatat -48%)-alimentarea zonelor rurale 
neconectate la retele. 
Potential rauri interioare (inclusiv rauri de graniŃă Dunare, 
Prut, Tisa) -cca. 40.000 GWh/an din care: 
-34000 GWh/an in amenajari de mare putere; 
-6000  GWh/an-de mica  putere  (P< 10 MW). 
Previziuni:780 de centrale de mica putere-putere totala 
instalata de 2150 MW. 
 

Sub-
Carpati; 
Transilva
nia 

 

Biomasa- acopera 7 % din cererea de energie primara si 50% 
din potentialul de resurse .Reprezinta 65% combustibil 
rural clasic- principal pentru caldura prin sobe sau cuptoare 
pentru incalzirea;biogazul cu 60 % metan,din dejectiile 
animalelor sau deseuri,este generator de E sau H ;poate 
asigura 70% din angajamente in RES. In EU-4% energie; 
Potentialul energetic-cca 7594 mii tep/an/318*10.9 
MJ/an- din : 
reziduuri din exploatari forestiere si 
lemn de foc ;3 milioane m3. 

1175/49,8*10.9  

deseuri de lemn -rumegus si alte resturi 
de lemn  

487/20,4*10.9  

deseuri agricole din cereale - tulpini de 
porumb, resturi vegetale de vita de vie  

4799/200,9*10.
9  

biogaz   588/24,6*10.9  
deseuri si reziduuri menajere urbane   545/22,8*10.9  
PotenŃial disponibi -mii tone 
substanŃă uscată -mii tone SU: 
240.000 -290.000 tone SU/an.  
 

În stare proaspătă 
(uscată în aer, 
umiditate 40%)- 
dublu 

 
 
Source:Cotidianul 

Moldova; 
Sub-
Carpati; 
Campia 
de Sud; 
CarpaŃii 
de Vest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Da-competitiva .Nu-competitiva- 
biogas(surse casnice)  

 
Source:Gandul/ARCE. 
2.Culturi energetice (specii selecŃionate, cu 
potenŃial energetic superior, cu ciclul de 
exploatare  de 1-3 ani, cu producŃie crescândă 
din primul an în al 3-lea an;durată de 
exploatare până la 10-15 ): 
Suedia-
salcie/răchită 

17.000 ha; 8-10 tone 
SU/ha/an 

Italia-cu irigare 15-20 tone SU/ha/an 
Austria  
 

150.000 ha;plopul -
6-15 tone SU/ha/an.  
 



 

Potential Biocombustibili si biomasa- pentru porumb si 
sorg pentru boabe,soia,floarea soarelei,rapita: 

1.SuprafaŃă arabilă este de  9,427 mil. ha. 
2.Ministerul Mediului:biomasa  asigura 20% din producŃia 
totală de energie primară sau 89% din căldura necesară 
încălzirii locuinŃelor şi prepararea hranei în mediul rural. 
3.Strategia Energetica NaŃionala 2007-2020:costul de 
producere 1 MWh  
biomasă 50-275 de euro 
deşeuri 25-140 
arderea 
mixtă 

25-110  

CE- biomasă >200-investiŃie amortizata în 15 ani  
Materie 
prima 

7.900.000 MWh/an (1.000 MW)-250.000 de 

 hectare cu grâu, orz sau rapiŃă   

Romania - energie 
de 216-960 
GWh/an (1 t lemn 
uscat in aer 
echivalent energetic 
a 3 MWh) 

72.000 – 320.000 
tone SU/an la  
suprafata cultivata 
-21.000 ha.  
 

3.Biocombustibili si biomasa cultivate: 
ajutorul UE pentru „culturi energetice” a 
fost redus daca depaseste 2 mil.ha! 

<2 
mil
. 
ha 

Buget de 90 mil.euro-echivalent  

45 euro/ha încheiat un contract cu 

 firma de colectare  
>2 
mil
. 
ha 

Reducere cu un coeficient peste  

2 mil. ha cultivat: 

2004 0,31 mil.ha 
2005 0,57 
2006 1,23 
2007 2,84  

 
 

Energia geotermala-cu 1% H si 1% E (in ape de adancime –
prin foraj extractie,temperatura medie 60-125°C; incalzire si 
prepararea hranei in locuinte individuale, sectoare industriale 
sau agro-zootehnice -sere, solarii, ferme). 
Potentialul energetic:cca. 167 mii tep (7000*10.6 
GJ/an)-in functiune 70 de sonde de apa calda (cu temperaturi 
peste 60°C) ;in conservare sau rezerva- 45. 

Campia 
de Vest si 
Sud; 
Moldova; 
Transilva
nia. 

Da-competitiva sursa 



 

  Source:Gandul 

 
 
 



                                    7.Sinteza -PotenŃial energetic al surselor regenerabile de energie  
 
a.Romania 
-Conform HG 1535/2003: 
   Sursa PotenŃialul energie Echivalent economic -

mii tep/an 
AplicaŃie 
 

Energie solara:  
-termica                                               
-fotovoltaica                

 
60x106 GJ 
1.200 GWh            

 
1.433,0   
 103,2                    

 
Energie termica 
Energie  electrica 

Energie eoliana            23.000 GWh             1.978,0            Energie electrica 
Energie hidro, din   
care: sub 10 MW           

40.000 GWh 
6.000 GWh                                

 
516,0           

Energie electrica 

Biomasa                   318x106 GJ          7.597,0           Energie termica 
Energie geotermala          7x106 GJ            167,0           Energie termica 
 
 Previziuni 2010:energie electrica-19650 GWh;energie produsă -4946,0  mii tep.Studiu ARCE: 
-CapacităŃi energetice noi şi efortul investiŃional total  
                                                              

    Perioada:  2003 – 2010                  Perioada:  2011- 2015                                   
Surse  
 

 CapacităŃi      Efort investiŃional        CapacităŃi             Efort investiŃional      
 noi                 total  - mil. Euro           noi                      total - mil. Euro            

    Solar-termic             7,34 mii tep               75,0               16,0 mii tep                 93,0 

    Solar-electric           1,50 MW                     7,5                 9,5 MW                       48,0 

    Eolian                       120,0 MW                  120,0              280,0 MW                    280,0 

    Hidro  (≤10 Mw)      120,0 MW                 150,0             120,0 MW                    120,0 

    Biomasă termic         3249,8 mii tep          240,0             3487,8 mii tep             200,0  



    Biomasă electric        190,0 MW                 280,0             379,5 MW                   400,0 

    Geotermal                 17,5 mii tep              15,0              23,9 tep                      12,0  

       TOTAL*                    431,5 Mw                 887,5            789,0 Mw                    1153,0 

*Totalul se referă la puterea instalată exclusiv pentru producerea de energie electrică.  
 
-ProducŃia prognozată de energie electrică-MWh 
 
Surse   2010 2015 
 Energie solară 1.860   11.600 
 Energie eoliană 314.000 1.001.000 
  Energie hidro total 
      din care: hidro  ≤ 10MW 

18.200.000 
     1.100.000 

18.700.000 
     1.600.000 

Biomasă 1.134.000  3.654.000 
TOTAL  19.650.000 23.367.000 

Pondere in consum energ. 
electrică 

30,00% 30,40%    

 
-Ponderea RES în consumul total de resurse primare - mii  tep 
                                                                                                                                          
Surse  Anul 2000 Anul 2010 Anul 2015 

Energie solară: 
- solar termic 

      - solar electric 

           -- 
           -- 
           -- 

         7,50 
         7,34 
         0,16  

       17,00 
       16,00 
         1,00 

Energie eoliană            --        27,00        86,10 

Energie hidro: 
      - hidro mare 
      - hidro mică   

         1.272 
         1.185 
              87 

     1.565,20 
     1.565,20 
          94,60           

     1.608,20 
     1.470,60 
        137,60   



Energie din biomasă 
      - biomasă termic 
      - biomasă electric 

         2.772 
         2.772 
            -- 

     3.347,30 
     3.249,80 
          97,50 

     3.802,00 
     3.487,80 
        314,20 

Energie geotermală             --           17,50           23,90 

TOTAL(si hidro mare)         4.044      4.946,00        5.537,20 

Pondere în consumul 
total resurse primare de 
energie 

 
      10,01 % 

 
     11,00 % 

 
     11,20 % 

                                      

b.Cartea Verde EU-o strategie europeană pentru energie durabilă, competitivă şi sigură: 
-dependenŃa exagerată de sursele energetice ale altor regiuni ale globului, dintre care multe sunt ameninŃate 
de instabilitate; cererea de energie, asigurată cu resurse din afara Uniunii Europene în procent de 50%, urmează să 
crească la 70% dacă nu se iau masuri, la orizontul anului 2030.  
-obligaŃia îndeplinirii sarcinilor din Protocolul de la Kyoto privind reducerea emisiilor GHG- se estimează 
că emisiile de CO2 vor creşte cu 60% până în anul 2030, accelerând fenomenul de încălzire globală. 
-Europa nu şi-a dezvoltat încă pieŃe de energie interne complet competitive, ceea ce ar face ca cetăŃenii şi 
companiile din statele Uniunii să se bucure de avantajele securităŃii alimentării şi de preŃuri mai mici. 

c.Obiective EU:- Totul pentru RES- Prevederi legislative si Necesar in actiuni 
 
Puterea instalată in  MW;sistemul de preŃuri fixe -Feed-in tariff: 
 
Tipul  resursa 2005/2006 Prognoză  2010    Cartea Albă 

2010   
Creştere 

Eolian 
-Feed-in tariff in 

40.517/48.000 
-Germania-18.427;Spania-
9.900;  

70.000 40.000 + 75% 

Fotovoltaic 
20 Ńări-preŃuri 
fixe 

2.172/3.420 
Germania-1.150;Spania-60 
;Italia,FranŃa,Austria.  

8.700 3.000 + 200% 

Hidro 11.600/41,92 TWh 
Italia,FranŃa,Spania,Germania, 

12.800 14.000 - 10% 



Austria şi Suedia 

Biomasă(biogaz-
deşeuri urbane-
biomasă solidă) 

 

72,3 Mtep 
Germania,FranŃa,Suedia, 
Finlanda,Polonia,Spania, 
Austria.Cogenerare:Finlanda, 
Suedia,Germania,Olanda, 
Marea Britanie,Italia,Austria. 

103,7Mtep(biogaz:8,7-
Ńinta15;deşeuri 
urbane:6,5;biomasă:78,6; 
biocombustibili) 

150Mtep(55- 
energ.electrică, 
75-energ. 
termică,19-
transport) 

-30% 

Biocombustibili 3,3 Mtep 9,9 mil. tep 18 mil.tep -40% 
Geotermal 
            Termic  
             Electric 

    
7.487MWt(pompe-temp.mari) 
842 MWe-Italia, Portugalia 

     
13.760 MWt 
988 MWe 

    
5.000 MWt   
1.000 MWe 

 
+300% 
 0 

Solar Termic 17,2 mil.m2 -12.09 MWt 32,1mil.m2 -22.500 MWt 100 mil.m2  -70% 
Consumul total 
de energie 
primară-EU 

6,38% 
 

-9%(Ńintă-12%)secetă; 

-13,97% din consum 
energ.electrică(66%-
hidro,16%-eolian,16%-
biomasă,1,2%-geotermal, 
0,8%- solar) 

  

 
                                               8.Studii de caz in producerea de energie verde 

Biomasa 

 

 

 

 

 

1.Centrala termică pe bază de rumeguş (peleŃii şi brichetele; paiele, crengile, coaja seminŃei de floarea 
soarelui)  in Vatra Dornei,cu 18 MW:cost 4,5 mil. euro, prin program PHARE, Departamentul pentru Mediu din 
Danemarca, Guvernul României şi bugetul local.  

Primaria Vlăsineşti, judeŃul Botoşani:ncălzirea cladirilor publice cu biomasa-brichete din paie  
tocate, amestecate cu rumeguş şi coji de seminŃe;cost 250  lei/t;puterea calorică - 4,07 kW/kg(1/2 din 
cea petrol);economii -40% fata de petrol si 60%  electricitate. 
 

2.Centrala cu mix lignit-biomasă- studiu:se reduc emisiile de CO2 cu până la 50%. 



45% lignit, 5% păcură 
şi 50% biomasă 

încărcare cazanul de 95%-1,183 mil.t CO2  si economie de 12,1 mil.  
euro/an(la pret de 10 euro/certificat); la 70%- 0,87 mil.t 

lignitul  1,212 mil.t -95% umplere;0,89 mil. t -70% sarcină  

3.Uraganul Katrina a ars 320 mil. de copaci,care au stocat CO2:emisii eliberate de 100 mil.t mai mare decat 
cea retinuta de padurile din SUA/an.  

4.Studii NASA si Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice pentru cuantificarea defrisarilor/cauze 
naturale in paduri din 1990 – 2000  in Romania:absorbtie de  81,5 mil.t CO2.Adevarul-Source. 

1 ha absoarbe vara CO2 Cat elimina 200 persoane 

1 fag de 25 m produce/h 1,7 kg O2=absorbtie de 3 zile/om 

Planetar-productie de O2 13,8 mld. t  

Studiu FAO-consum carne 
SUA/persoana 

1.Persoana:emite 1,5 t CO2/t prin defrisari si consum energetic. 

2.Creşterea animalelor:se emit 18% din CO2 echivalent. 

  

5.Combustibilii in  biomasă: lemn şi deşeuri din lemn (butuci, rumeguş, palete, aşchii), deşeuri agricole 
(paie, balega animalelor, coji -struguri, de nucă), recolte energetice (plopi, răchită, sălcii, sămânŃă de rapiŃă) şi 
deşeuri solide-conŃinut redus de sulf(fara ploi acide). 
6.Lăcaşuri de cult:Filipine-Biserica SperanŃei-si cu biocombustibili;Stockton-posibil si turbina 
eoliana;Alabama -biserică „verde"-SUA;Sibiu -proiect de management ecologic. 

Hidrogenul Se obtine din deşeu organic îmbogăŃit cu o bacterie care, în prezenŃa oŃetului (drept catalizator), 
eliberează electroni într-un electrod (conductor electric) şi protoni în soluŃia în care este plasată. În acest 
proces, bacteria poate extrage 99 la sută din hidrogenul prezent într-o masă de substanŃe organice, mai ales 
celuloză şi glucoză.  

Energie 
solara 

 

1.Desertul Sahara cu 36 mil/km2(24% din total terenuri uscate planeta) poate furniza:1/4 din energia 
electrica din Europa pana în anul 2050 prin centralele termice(preŃ de 0,14-0,18 euro kWh) ;adica 80 
TW/an(proiectul TREC -Trans-Mediterranean Revewable Energy Cooperation:1% din suprafata desert mondial 
poate sustine energetic planeta;2 ha sustin 1 MW).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Brendis, Germania:centrala de 40 MW in 110 hectare de teren arabil cu panouri solare.  

3.Doar cu solar: Australia- Orasul Cloncurry, Mendota si Queensland-10 MW; California-Solar Two  

- centrală in cogenerare independenta; Masdar oraş "verde"- langa Abu Dhabi:alimentat cu energie 
solara;  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source:Adevarul 

4.Autoturisme solare: Australia-viteza de 100 km/h;Olanda –masina Nuna 4-90,7 km/h.  

5.Oraş Clovis – California:asociere locuitori- reducere de 20% din preŃ/de la  compania SolarCity. 

6.Studii in SUA:satelitii sa fie dotati cu panouri si energia electrica sa fie transferata pe Pamant-sub formă de 
microunde sau de catre lasere. 

7.Proiectul DESERTEC-initiativa Clubului de la Roma:grup de termocentrale -100 MW/unitate, in regiunea 
Maroc -Arabia Saudita, interconectate in Europa. 

Energie 
eoliana 

1.Parcul eolian Fântânele vest" –Dobrogea:263 MW cu 105 turbine.Studiu:daca afecteaza nivelul de 
luminozitate naturală şi volumulde zgomot.  

2. Primăria Mărişel-Cluj cu firma Ramia Eol cel mai mare parc din Ńară si înalt din Europa: din 2009 
18 turbine-45 MW/100 ha/64 mil.euro(studii NASA prin satelit-vant nonstop). 



3.Studii in Romania-pentru 10.000 MW capacitate instalată si cost de 1-1,4 mil.euro/centrala:Eviva Nalbant-
Martifer; Butan Gas;E.ON;Verbund.  

4.Producatori de turbine eoliene: General Electric Energy; Siemens. 

5.Potential Energia marina:oceanele şi mările au suprafata de 71% din cea Planetara; Portugalia- va  
instala ;în 2009 ,28 centrale -72,5 MW;Scotia-in 2010-centrala de 3 MW,deziderat -10% din energia valuri; 
 

Germania-
actual 5%  

1.2020-30% din RES 

2.Of-shore:2030-1/3 din energie/cost 50 mld.euro. 

Marea 
Britanie 

1.Of-shore: 7.000 de turbine in 2020. 

2.Proiect „Wave Hub" - generare 20 -40 MW(la 15 km distanta prin tehnologia 
PowerBuoy : convertizor imersat la peste 1 m; un piston actioneaza prin miscarea sus-
jos valuri si  este cuplat la un generator din   fundul mării). 

  

6. Statistica 2007-Consiliul Global de Energie Eoliană (CGEE):instalat global 20.000 MW/ total 94.000 MW; 
SUA(5.244/16.818 MW). 

7. AsociaŃia Eoliana Româna (AERO): “Autoritatea Aeronautică Civilă Română solicită beneficiarilor 
balizarea de zi completă a turnului centralelor eoliene şi a palelor în benzi roşii şi albe de minimum trei metri, 
fiind singura Ńară din Europa cu asemenea cerinŃe".  
 
8.ANRE-capacităŃi de producŃie energie în 2008:374 MW( 264 MW -2007) prin unităŃi hidro si Eolian-putin 
doar de   7,75 MW(1% din capacitatea posibila-16.000 MW;autorizati 12 producatori;in 2007- la 6,75 MW)!! 

 
 

 
        9.Propunere Directiva privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile(RES)  
 



COM(2008) 19 final 2008/0016 (COD) pentru încetinirea schimbarilor climatice prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera, la dezvoltarea durabila, la siguranta în aprovizionare si la 
dezvoltarea unei industrii bazate pe cunoastere, care sa creeze locuri de munca, sa contribuie 
la crestere economica, competitivitate si dezvoltare regionala si rurala. 
 
     Obiective în 2020: obiectiv general obligatoriu de 20% pentru  ponderea energiei din RES în consumul 
final de energie(S2020);Statele membre introduc masuri adecvate; obiectiv minim obligatoriu de 10% pentru 
biocombustibili în transporturi, prin benzina si motorina -cel putin 10%/stat membru: 
 
 Ponderea -S2005  Obiectivul -S2020  
Belgia  2.2%  13%  
Bulgaria   9.4%  16%  
Republica Ceha  6.1%   13%  
Danemarca  17.0%  30%  
Germania  5.8%  18%  
Estonia  18.0%  25%  
Irlanda   3.1%    16%  
Grecia  6.9%  18%  
Spania  8.7%  20%  
Franta  10.3%  23%  
Italia   5.2%   17%  
Cipru  2.9%  13%  
Letonia  34.9%  42%  
Lituania  15.0%  23%  
Luxemburg  0.9%  11%  
Ungaria  4.3%  13%  
Malta  0.0%  10%  
Tarile de Jos  2.4%  14%  
Austria  23.3%  34%  
Polonia  7.2%  15%  
Portugalia  20.5%  31%  
România  17.8%  24%  
Slovenia  16.0%  25%  



Republica Slovaca  6.7%  14%  
Finlanda  28.5%  38%  
Suedia  39.8%  49%  
Regatul Unit  1.3%  15%  
EU-27-Pondere RES in consum de energie 
1.Pondere/Stat-P>valori dinTraiectoria orientativa-Ti: 
2011 - 2012 1.S2005 + 0.25 (S2020 – S2005) 
2013 - 2014 2.S2005 + 0,35 (S2020 – S2005) 
2015 - 2016 3.S2005 + 0,45 (S2020 – S2005) 
2017 – 2018 4.S2005 + 0,65 (S2020 – S2005) 
2.Stat-obligatie: daca P<Ti-Nou plan de actiune pâna la 
30 iunie an urmator. 

 
 
 
 
 
 
 

20%- Analiza [COM(2006) 
8 final] si Rezolutia 
Parlament: nivel ar trebui 
majorat la 25% din mixul 
energetic al UE. 
 

EU-27-Cota biocombustibili in sectorul transport:(1) cu 
cea mai rapida crestere a emisiilor de GHG din toate 
sectoarele economiei; (2)se stopeaza dependenta de petrol; 
(3) producerea este mai costisitoare alte forme de RES. 

 10%-fiecare Stat 
[COM(2006) 8 final] 

Stat membru-Planuri de actiune-pondere in                                    31 martie 2010- Notificare 
transport, EIR;strategii  dezvoltare resurse 
de biomasa(si mobilizare noi surse)  
Transpunere Stat- actele cu putere de lege si administrative               31 martie 2010 
Raportare Stat- progres în promovarea si utilizarea energiei din RES        30 iunie 2011/apoi din doi în doi ani. 
Stat:Cerere  la Comisie EU-constructie de centrale producere                  31dec.2012-Comisia emite Norme     
energie din RES cu termene de executie foarte lungi : 
<2016 inceput constructia-capacitate de productie >= 5000 MW  
2020-2022 exploatare  
EU-Promovarea electricitatii din RES pe piata interna-%                     2010-tinta 21(12)/estimat-19(10). 
a Electricitatii(consum energie primara) 
(Directiva 2001/77/CE) 
Modificari :art. 2,3 alin.(2) si art. 4 - 8                                           1 aprilie 2010.  
Abrogare:                                                                                                1 ianuarie 2012 



Foaie parcurs pentru energie 
regenerabilăCOM(2006)848 final 
/16 ian 2007 

2010-ponderea RES:20%; 
2020-producŃia energie electrică:34%;Eoliană:12%;biomasa: 
lemn din culturi energetice şi deseuri organice.  

EU-Utilizare biocombustibili si altor                                  2%-realizat 1%; 
 combustibili regenerabili in transport                                                                   
(Directiva 2003/30/CE )                                                               2010-tinta 5,75%/estimat-4,2%.  
Modificari:art.2;art.3 alin.(2,3,5);art.5 si 6                                     1 aprilie 2010.  
Abrogare:                                                                                                1 ianuarie 2012 
Coerenta cu celelalte politici si obiective ale Uniunii :regulament actualizare obiective nationale privind emisiile 
GHG si o directiva privind îmbunatatirea si extinderea sistemului UE de comercializare a emisiilor (EU ETS).  

Nota:1. EIR -Electricitate+ încalzire +racire; [COM(2006) 8 final- Analiza strategica europeana privind energia 
la 10 ianuarie 2007- Foaia de parcurs pentru energia regenerabil] si Rezolutia Parlament privind schimbarea 
climatica (14 februarie 2007).2. Directiva 2001/77/EC privind promovarea energiei produse din surse 
regenerabile pe piaŃa internă de energie electrică 

10.Studii-HG nr.1069/2007-PotenŃialul naŃional al surselor regenerabile (Evaluare ICEMENERG)- 

Necesarul de investiŃii în energia regenerabilă până în 2020 este de circa opt miliarde euro 

PotenŃial anual 
utilizabil 

Mic, datorită limitărilor tehnologice, eficienŃei economice şi restricŃiilor de mediu. 
Energie solară:60 PJ -1,2 TWh  -Energie termică-  Energie electrică 
Energie eoliană (potenŃial teoretic):23 TWh  - Energie electrică  
Energie hidro:36 TWh (din care sub 10 MW-  3,6 TWh )-  Energie electrică  
Biomasă şi biogas:318 PJ - Energie termică-  Energie electrică 
Energie geotermală :7 PJ-Energie termică                                          

Promovarea 
utilizării  
 

1.Mecanism de promovare bazat pe certificate verzi CV-din 2005:furnizorii achiziŃionează în cote 
obligatorii, proporŃional cu volumul de energie electrică vândută consumatorilor- valori procentuale anuale 
din consumul brut de energie electrică:  
2006 2,2%, 
2007 3,74% 
2008 5,26% 
2009 6,78% 
2010 8,3% 
2.Măsurile pentru promovare:  



▪ creşterea gradului de valorificare, în condiŃii de eficienŃă economică, pentru producŃia de energie 
electrică şi termică, prin facilităŃi în etapa investiŃională, inclusiv prin facilitarea accesului la reŃeaua 
electrică;  
▪ perfecŃionarea pieŃei de CV, în vederea atragerii capitalului privat în investiŃii;  
▪ promovare mecanisme de susŃinere a utilizării în producerea de energie termică şi a apei calde;  
▪ utilizarea de fonduri structurale.  
3.Necesar de investiŃii în perioada 2006-2015:1,800 mld. euro.  
Convenabile- 
costuri-
volum de 
resurse 

Tehnologii utilizate:centralele hidroelectrice, inclusiv microhidrocentralele, turbinele 
eoliene şi centralele cu cogenerare care utilizează biomasă, iar pentru producerea de 
energie termică sunt biomasa şi energia solară.  

Rural-urban ▪ biomasa este principalul combustibil rural, fiind folosit mai ales pentru încălzirea 
spaŃiului şi a apei, precum şi pentru gătit. Biomasa acoperă circa 7% din cererea de 
energie primară şi circa 50% din potenŃialul de resurse regenerabile al României;  
 ▪ energia geotermală, ce se poate utiliza pentru încălzirea spaŃiului şi a apei. 
Datorită amplasării, principalul potenŃial de folosire se află în zone rurale - locuinŃe, 
sere, acvacultură, pasteurizarea laptelui - în amplasamente aflate la distanŃe de până 
la 35 km de locul de extragere;  
 ▪ energia solară, în special pentru prepararea apei calde menajere;  
 ▪ microhidrocentralele pot reprezenta o opŃiune de bază pentru alimentarea zonelor 
rurale neconectate la reŃele de energie electrică;  
▪ generatoarele eoliene pot de asemenea acoperi necesarul de energie electrică din 
zonele rurale greu accesibile, neelectrificate.  

BiocarburanŃi ▪2010, procentul de utilizare din totalul conŃinutului energetic al carburanŃilor utilizaŃi 
în transport va fi de cel puŃin 5,75% (Ńintă Directiva 2003/30/CE);  
▪2020, procentul de utilizare va fi de cel puŃin 10%, în condiŃiile utilizării noilor 
generaŃii de biocarburanŃi.  
▪necesar de biodiesel şi bioetanol:300 mii t. pentru anul 2010. 
PotenŃial materie primă biodiesel: ulei vegetal (floarea-soarelui, soia, rapiŃă)-500-
550 mii t/an;se asigura Ńinta de 10% biocarburanŃi pentru anul 2020. 
Cod fiscal:scutire de la plata accizelor pentru produsele energetice de tipul 
biocarburanŃilor şi a altor carburanŃi regenerabili.   

Harta    I. Delta Dunării (energie solară);  
   II. Dobrogea (energie solară şi eoliană);  



   III. Moldova (câmpie şi podiş - microhidro, energie eoliană şi biomasă);  
   IV. MunŃii CarpaŃi (IV1 - CarpaŃii de Est; IV2 - CarpaŃii de Sud; IV3 - CarpaŃii de Vest (biomasă, 
microhidro);  
   V. Podişul Transilvaniei (microhidro);  
   VI. Câmpia de Vest (energie geotermală);  
   VII. SubcarpaŃii (VII1 - SubcarpaŃii getici; VII2 - SubcarpaŃii de curbură; VII3 - SubcarpaŃii Moldovei: 
biomasă, microhidro);  
   VIII. Câmpia de Sud (biomasă, energie geotermală şi solară).  

 
Impact 
 
 

Mediu RestricŃii de mediu (amplasamente cu interdicŃie de utilizare)- energie eoliena şi 
hidroelectrica;studii privind impactul turbinelor eoliene asupra migraŃiei păsărilor în Dobrogea 
şi definirea unei hărŃi clare şi unice privind zonele unde nu se pretează construcŃia de unităŃi. 

SEN Necesar:studii privind impactul preluării energiei electrice realizate cu turbine eoliene,  
microhidro şi prin cogenerare utilizând biomasă, în reŃeaua electrică de transport şi distribuŃie  
(tensiuni mai mari sau egale cu 110 kV), în diferite scenarii, în zone cu potenŃial ridicat; 
dezvoltarea reŃelelor de transport şi distribuŃie în concept de smart grid;construcŃia de  
noi capacităŃi cu flexibilitate ridicată în funcŃionare şi dezvoltarea pieŃei de capacităŃi, pentru  
contracararea şi/sau limitarea efectelor negative ale variabilităŃii necontrolabile a energiei  
eoliene şi microhidro.   

 


