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                                              PLANUL Cladire Inteligenta Energetic              

                                        Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

 
                      Utilizarea Surselor Energetice Regenerabile pentru Energetica cladirilor  
                                                               si un Mediu curat 
                                                                                                                                                                               
Sursele regenerabile de energie-RES-capteaza energia din anumite procese naturale, înlocuind energia conventionala 
care ar trebui generata de combustibili si se diminueaza emisiile în atmosfera a gazelor cu efect de sera. Cele mai 
obisnuite RES sunt:  
 



Energia geotermala Utilizata la preîncalzirea apei destinate sistemului de distributie a caldurii si a apei calde 
menajere; poate fi utilizata si la producerea energiei electrice, în functie de temperatura si 
debitul sursei 

Energia eoliana Utilizata pentru producerea energiei electrice în turbinele eoliene.  
Hidroenergia -
energia apelor 
curgatoare 

Utilizata pentru producerea energiei electrice în uzinele hidroenergetice.  
 

Energia solara  
 

Utilizata pentru producerea apei calde menajere; poate fi utilizata si pentru producerea 
energiei electrice în panourile fotovoltaice. 

Biomasa(inclusiv 
bicombustibilii) 

Energia conŃinută în fracŃiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din 
agricultură, inclusiv substanŃe vegetale şi reziduuri de origine animală, silvicultură şi industrii 
conexe, precum şi fracŃiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi comunale, orăşeneşti şi 
municipale, denumită biomasă;  
Energia conŃinută în gazul de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit;  
Energia conŃinută în gazul de fermentare a nămolurilor din instalaŃiile de epurare a apelor 
uzate;  
Energia conŃinută în produse secundare gazoase, obŃinute prin fermentare din materii reziduale 
organice, formând categoria de combustibil gazos, denumită biogaz(metan produs prin digestie 
anaeroba sau fermentatie a deseurilor ce rezulta în mod curent din producerea hârtiei, a 
zaharului, din sistemul de canalizare, din dejectiile animale, etc.);  
Energia conŃinută în produse lichide obŃinute prin distilarea materiei organice fermentate, 
formând categoria de combustibil lichid, denumită alcool carburant;  
Biocombustibilii lichizi – în mod obisnuit bioalcoolul precum si etanolul sau biodieselul si 
uleiurile vegetale virgine. 
Energia obŃinută din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent. AutorităŃile administraŃiei 
publice centrale şi locale pot iniŃia şi finanŃa programe pentru utilizarea surselor regenerabile de 
energie termică. 

Source:Legea nr.13/2007 a energiei electrice si Legea nr.325/2006 serviciului public de alimentare cu 
energie termică 
 
Protocolul de la Kyoto,adoptat prin Legea nr.3/2001, identifica sase emisii de gaze cu efect de sera in urma utilizarii  
combustibililor fosili pentru alimentarea cu căldură şi furnizarea energiei electrice:Romania si  statele  europene  au 



promovat programe de dezvoltare pe termen lung pe baza reorientării tehnologiilor de producere a energiei, protecŃiei 
mediului şi extinderea utilizării surselor regenerabile de energie, cuprinse în Cartea Albă a energiei şi în Agenda 
21(Europa produce 145 din emisiile GHG,iar EU-25 va reduce cu 8% /an in 2010). 
 
Si conceptul de dezvoltare durabila(Comunicatul Comisiei Europene “O Europa Durabila pentru o lume mai buna 
– O Strategie a Uniunii Europene pentru Dezvoltarea Durabila”, prezentata la Consiliul European de la Gothenburg 
la 15 si 16 iunie 2001, identifica schimbarile climatice ca fiind una din principalele bariere împotriva dezvoltarii durabile si 
subliniaza necesitatea de crestere a utilizarii de energie curata si actiuni clare de reducere a cererii de energie) 
promoveaza utilizarea energiilor regenerabile ca surse alternative de energie in sectorul Cladiri,necesar in 
conditiile cresterii preturilor pentru combustibili utilizati in sistem sau limitarii subvenŃiilor acordate pentru 
alimentarea cu energie termica a rezidentialului. 
Legea nr.372/2005 pentru cladiri noi cu o suprafata utila totala de peste 1000 m 2 , autoritatea administratiei 
publice,prin certificatul de urbanism dat in vederea emiterii autorizatiei de construire, solicita intocmirea unui studiu de 
fezabilitate tehnica, economica si de mediu privind posibilitatea utilizarii unor a) sisteme descentralizate de 
alimentare cu energie, bazate pe surse de energie regenerabilă ; b) producere combinată de căldură şi 
electricitate – PCCE ; c) sisteme de încălzire sau de răcire de cartier ori de bloc ; d) pompe de căldură, în 
anumite condiŃii. 
Prin schimbari locale ale temperaturii, precipitatiilor, vîntului si norilor fenomenele nu au profunzime climatica,iar 
global  schimbãrile sunt  lente( oceane, orbita globala în jurul Soarelui si lansare alta  energie de cãtre Soare). 
Fenomenul cu efect de sera actioneaza pozitiv:  
-radiatia solara (sub formã de radiatie cu lungime de undã scurtã si foarte scurtã.)este absorbitã majoritar de atmosfera 
si  suprafatã Pamintului; 
-se retransmite egal(prin procese de interactiune - inclusiv prin radiatie, curenti de aer- tip convectie, evaporare sau 
prin formarea norilor- prin condensare si cãderea ploii),dar in timp,  ca energie prin radiatie infrarosie, tip cãldurã(cu 
lungime de unda mai lungã); 
-gazele de sera existente -CO2 ,vapori de apa,etc  absorb cãldura radiatã în partea de jos a atmosferei Pãmîntului,in 
echilibru,fara sa mai  treaca  direct si masiv  în spatiul cosmic(altfel  temperatura medie la suprafata terestra ar fi mai 
micã cu aproximativ 340C decît acum,dar,poate,lipsit de viata)-tab.1; 
-cresterea actuala a  concentratiei  gazelor de serã sporeste capacitatea atmosferei de a absorbi energia infrarosie si 
neeliberarea spre spatiu cosmic conduce la izolarea globala si cresterea temperaturii (dublarea concentratiei gazelor de 
sera cu durata lunga de stabilitate va reduce cu aproximativ 2% emisia energiei planetare în spatiul cosmic- echivalent cu  
arderea a aproximativ 3 milioane de tone petrol pe minut.); 
-fenomenul  de încãlzire se intensifica din 2000, clima se schimbã pentru a putea elibera de surplusul de energie. 



 
 
 Tabelul 1.Gaze cu efect de sera prin activitati umane 
 
Ardere combustibili fosili-industrie si 
transport;actiuni asupra terenului-  
taiere copaci, pãsunat, agricultura 

Peste 50% din emisii de CO2; si cand vegetatia se descompune sau 
arde( prin crestere naturalã, nu se emite)-circa 15-20% ; a crescut cu 
30% în ultimii 200 de ani 

Transportul urban; despãdurire masiva Emisia de SO2 este a doua in concentratie-mai ales in aglomeratiile 
urbane 

Activitati umane-cultivare orez,pãsunatul 
animalelor,prin extragere carbune, 
petrolul sau gaz 

Produc metan CH4- conduce la concentratia metanului în atmosfera 
cu aproximativ 145% fata de situatia obisnuita 

Activitãti agricole si industriale Oxizii de azot -au sporit în atmosfera cu aproximativ 15%. 
Utilizat în frigidere, instalatii de 
conditionare a aerului si la solventi 

Clorofluorocarburile (CFC)-Ele epuizeaza stratul de ozon stratosferic.  

Activitati industriale Ozonul din troposfera O3 – inclusiv oxizii de azot de la functionara 
automobile si centrale electrice; creat si natural  

Efecte ale expuneri la poluanti 
industriali 

Consecinta directa –cancerul cu  ponderea estimate a la expunerea  
de  substante toxice este de 7- 20% 

Source:www.valeasoarelui.tk 

Utilizand Resursele regenerabile de energie (RES) nefosile ca energie verde-solară,geotermală,eoliana,biogaz,gaze 
dinfermentare deseuri sau namoluri si biomasa se asigura,prin conectare si  in paralel cu instalatiile clasice, 
energia electrica-iluminat,motoare din sistem,ca ventilare,pompare sau racire;energie termică pentru încălzire şi 
preparare apă caldă de consum,răcirea şi climatizarea spaŃiilor interioare(HVAC):eficienta economica a Planului 
este realizata daca clădirea indeplineste  criterii de performanŃă(ca proiectare sau modernizare si reabilitare termica) –
rezistenŃa termică medie trebuie să fie mai mare de 2,5 m2K/W(prin micsorarea pierderilor de căldură) si  coeficientul de 
conformare al clădirii  (A/V), sa conduca la eficienta energetica. Ghidul ENERO identifica aceasta energie libera, 
regenerabila, inepuizabila si curate: 

-un panou solar de 500 EUR produce 15 W din sistemul clasic; 

-antrenare motoare pentru apa,fluide sau aer,mai ales pentru cc. ,din sistemul solar; 



-biogazul poate fi alternativa pentru gatit in locul gazului metan. 

In EU ,inca din 1997,prin Cartea Alba pentru o Strategie Comunitara si  Planul de acŃiune “Energie pentru viitor 
– sursele regenerabile”,este stabilit aportul RES de 12% in anul 2010 in consumul total de resurse primare –tab.1 
,pentru energia termica si electrica, in Romania de 11% Propunerea de Directiva(sustinuta prin Raportul despre 
Energia termica din RES al Parlamentului din 14 febr.2006 ) se bazeaza pe: 

-mai mult de 50% din consumul de energie finala este folosit pentru incalzire cladiri,producere apa calda si incalzire in 
procesele industriale; 

-piata electricitatii se liberalizeaza cu implicatii in gospodarii,dar sectorul incalzire este neglijat; 

-EU-25 importa 50% din necesarul de energie si va creste la 70% in 2030,datorita rezervelor limitate de gaz si petrol; 

-schimbarile climatice au condus la investitii de 500 miliarde de Euro, in perioada 1990-1999, sistemul conventional de 
incalzire fiind responsabil. 

„Campania de demarare” a investitiilor conform Cartii Albe,in 1999-2003 ar fi trebuit sa asigure:1 mil sisteme 
voltaice;15 mil mp colectoare solare;10 mii MW turbine eoliene;10 mii MWt in instalatii de cogenerare si 1 mil, gospodarii 
incalzitecu biomasa;1 mie MW instalatii cu biogaz;5mil.t biocombustibili lichizi;100 comunitati alimentate 100% din RES. 

 
O prezentare recenta :Sectorul “Caldura si racire” consuma circa 50% din consumul final de energie al EU si ofera 
largi posibilitati de utilizare a potentialului RES,chiar daca nu exista o legislatie-Directiva in domeniu-cu RES se poate 
acoperi mai putin de 10 % din enegia in acest scop;biomasa domina ca sursa-sobe pe lemn,dar trebuie eficient 
utilzata,inclusiv CHP-COM(2007) provisional version An Energy Policy for Europe-tab.2.  
 

Tabelul 2 Valoari de referinta de redistribuire pentru sectorul incalzire si racire regenerabil in  
               EU-25 si Romania in 2010 
 
Consum de energie din 
sectorul 

Propunere Directiva a  
EREC  si EGEC- consum 
de resurse primare -  
% 

Prevedere legislativa 
de producere din RES 

Romania –Ponderea 
surselor regenerabile 
de energie 

Combustibili fosili si 
sector Nuclear 

88   



RES Cartea Alba- 
indicator global  din 
care 
1. RES –pentru 
electricitate(asigura 
45% din consum 
energetic in EU-25) 
2. RES-pentru incalzire 
si racire(1997-40Mtoe 
si in 2010-80 ) 
3. Biocombustibili pentru 
transport 

12(in 2010)-prevazut 
si in Directiva 
77/2001/EC 
6 
 
 
5(in 2020 poate 
asigura 25%) 
 
 
1 

 
 
Directiva 77/2001/EC-
21%(2010)(In 2001 s-a 
produs 15,2%) 
Directiva necesar a fi 
adoptata 
 
 
Directiva 30/2003/EC-
5,75% 
 

In consumul total de 
resurse primare –circa 
11%( 2015 la 11,2% ) 
 

Rezolutia Parlamentului 
European-din 14 dec 
2006 
Tinte: 
 

-30% reducere CO2 in 
2020 si 60-80% in 2050; 
-25% producere energie 
primara din RES in 2020 
si 50% in 2040; 
-eficienta energiei la 20% 
in 2020 

Propunere ca puterea 
nucleara sa genereze 
60% din electricitatea 
Europei a fost respinsa 

 

Propuneri: 
1.Consiliul Europei 
2.Parlamentul European 

1.2015-15% contributie 
RES la total consum;8%-
biocombustibili 
2.dublu consum RES 
pentru incalzire si 20% 
consum  in 2020  

  

 
Iar,realizarea dezideratului este reliefat in tab.3 pentru anul 2005 in EU-25 si tab.4 in 2003: 
 
Tabelul 3 Capacitatea cumulativa a RES si  Energia generata in anul 2005 in EU-25 
 
Resursa  Capacitate de 

operare(GW) 
Energia 
produsa(TWh) 

Capacitati energetice propuse 
in 2003 



Solara: 
Caldura 
Electricitate 

 
115 
0,5 

 
68 
1,3 

1 milion sisteme energetice de tip 
solar - fotovoltaic; 15 milioane m2 
colectoare solare pentru apă 
caldă;  
 

Eoliana : 
Electricitate 

 
60 

 
120 

10.000 MW (putere instalată) în 
aerogeneratoare cu turbine 
eoliene 

Geotermala: 
Electricitate 

 
10 

 
58 

 

PV Energie: 
Electricitate 

 
4 

 
4 

-10.000 MW(t) cogenerare din 
biomasă;  
 -1 milion gospodării individuale 
cu încălzire din biomasă;  
 -1.000 MW (putere instalată) din 
biogaz;  
 -5 milioane tone biocombustibil 
lichid;  
-100 comunităŃi umane izolate din 
RES 
 

Source:IEA Solar and Heating and Cooling Programme Tasks 
 
Tabelul 4. Cota a surselor de energie in totalul generarii  
                electricitatii din RES in 2003 
 
Generare bruta de 
electricitate 

EU 25 % EU 15 % 

Centrale Hidro 75 74,3 
Centrale Geotermale 1,3 1,3 
Turbine Eoliene 10,3 10,7 
Centrale Biomasa-arderi 13,4 13,7 



Source:Eurostat 
 
Pentru o energie verde si curata  certificatele verzi stabilesc scheme suport pentru eficienta energetica a 
sistemului,pentru Romania tintele sunt conform tab.5.   
 

 
Source:www.kfw-foerderbank.de 
 
 Tabelul 5  Potentialul energetic al RES din Romania 
 
Sursa Potential 

anual 
 
Echivalent 
economie 
energie-
mii tep 

Aplicatie 
in 
energie 

Pondere 
RES-x in 
2010 mii 
tep 

Pondere 
RES in 
2015 
mii tep 

Capacitati 
noi 
In 2003-
2010 

Capacitati 
noi 
In 2011-
2015 

Energie 
solara : 
-termica 
-fotovoltaica 

 
60 mil. 
GJ 
1.200 
GWh 

 
1.433,0 
103,2 

 
Termica 
Electrica 

7,5 
7,34 
0,16 

17,0 
16,00 
1,00 

 
7,34 mii 
tep 
1,5 MW 

 
16,O mii 
tep 
9,5 MW 

Energie 
eoliana  

23.000 
GWh 

1.987,0 Electrica 27,00 86,10 120,0 MW 280,0 MW 

Energie 40 mii  Electrica 1.565,20 1.608,20 120,0 MW 120,0 MW 



hidro,din 
care : sub 10 
MW 

GWh 
6 mii 

GWh 

516,0 

Biomasa 318 mil. 
GJ 

7.597,0 Termica 
Electrica 

3.249,80 
97,50 

3.487,80 
314,20 

3.249,8 mii 
tep 
190,0 MW 

3.487,8 mii 
tep 
379,5 MW 

Energie 
termala 

7 mil. GJ 167,0 Termica 17,50 23,90 17,50 mii 
tep 

23,9 MII 
TEP 

Pondere RES 
in consum –x 
(%)  

In 2000 -
10,01  

  11,00 11,20 Total -xx-
431,5 MW 

Total-
789,0 MW 

Source : HG nr.1535/2003 Breviar :x-in consumul total din resurse primare de energie  in Romania ;xx-puterea 
instalata,exclusiv pentru producerea de energie electrica 
 
  Directiva 2001/77/EC privind promovarea energiei electrice produsă din surse regenerabile pe piaŃa unică 
de energie si legislatia noastra  fixează Ńintele indicative care, dacă sunt atinse, ponderea energiei electrice din surse 
regenerabile va fi de 22% în anul 2010-tab.4 prin  
 -stabilirea unei cote-Ńintă privind consumul de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, în mod 
diferenŃiat de la o Ńară la alta;  
 -adoptarea de proceduri adecvate pentru finanŃarea investiŃiilor în sectorul surselor regenerabile de energie;  
 -simplificarea şi adecvarea procedurilor administrative de implementare a proiectelor de valorificare a surselor 
regenerabile de energie;  
 

 
Source:www.rompres.ro 
 
Date din strategiile in domeniu sunt redate in tabelul 6-9: 
 



 Tabelul 6.Valori de referinŃă pentru energia electrică 
 produsă din RES la consumul national brut de energie electrica  
 
Comunitate Anul 1997-% Anul 2010-% 
Belgia 1,1 6,0 
Danemarca 8,7 29,0 
Germania 4,5 12,5 
Grecia 8,6 20,1 
Spania 19,9 29,4 
Franta 15,0 21,0 
Irlanda 3,6 13,2 
Italia 16,0 25,0 
Luxemburg 2,1 5,7 
Olanda 3,5 9,0 
Austria 70,0 78,1 
Portugalia 38,5 39,0 
Finlanda 24,7 31,5 
Suedia 49,1 60,0 
Regatul Unit 1,7 10,0 
Lituania 

Slovenia 

46,7 

26,9 

49,3 

33.6 

EU 13,9 22,1-EU-15 
21%-EU-25 

Romania 29,0 33,0( echivalent de 
21,4 TWh) si din 
hidro 

COM(2007) 
provisional 
version An 
Energy Policy 
for Europe-Uz 
in RES  

2007-uzul cel mai 
mare:Suedia,Ungaria,Franta 
,Germania-geotermala 
incalzire 

2007-uzul cel mai 
mare: 
Germania,Grecia,Austria 
,Cipru-solar termala 
incalzire 



Source:Anexa la Directiva 2001/77/EC ,Eurostat- Lituania,Slovenia si  
   HG nr.958/2005 -poz. România 
 
Sub prevederile Protocolului de la  Kyoto ,EU a agreeat reducerea cu 8% a reducerii emisiilor celor 6 GHG in 2008-
2012,comparat cu anul de baza,in genera-tab.7 si 8: 
-1990-pentru gaze non-floruri (CO2 ,CH4 si N2O); 
-1995-floruri(HFC,PFC si SF6). 
 
Tabelul 7.Totalul emisiilor GHG cu index anul de baza(100%) 
 
 2004 Tinta in 2010 
EU 25 92,7 - 
EU 15 99,1 92,0 
Portugalia 141,0 127,0 
Grecia 123,9 125,0 
Spania 147,9 115,0 
Irlanda 122,7 113,0 
Suedia 96,4 104,0 
Finlanda 114,5 100,0 
Franta 99,2 100,0 
Marea Britanie 85,9 87,5 
Austria 115,7 87,0 
Danemarca 98,2 79,0 
Germania 82,5 79,0 
Luxemburg 100,3 72,0 
Source:Eurostat  
 
Tabelul 8.  Emisiile de CO2 in sectoare  
                (EU-25,milioane tone) 
 
Anul Total CHP Locuinte 
1990 3 775 1 487 500 



 2002 3 750 1 472 454 
2003 3 853 1 514 479 
 Source:Eurostat  
 
Programul national din Romania  de reducere progresiva a emisiilor(PNRPE) este un instrument pentru 
implementarea unor plafoane nationale de emisie,conform Directivei 2001/81/CE ,care nu pot fi depasite in nici un an 
incepand cu 2010(stabilite prin Legea nr.271/2003 de ratificare Protocol Concventie din 1979 adoptat la Gothenburg) 
pentru:sanatate umana,ecosisteme naturale,materiale si culturi agricole,datorita acidifierii,eutrofizare sau formare ozon 
troposferic.Relevant este reducerea emisiilor industriale in perioada 1990-2000 prin diminuarea activitatilor industriale-
tab.9. 
Strategia nationala privind schimbarile climatice a fost stabilita prin ratificarea prin Legea nr.24/1994 a Conventiei-
cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice si Legea nr.3/2001 a Protocolului de la Kyoto-Ronania s-a angajat 
sa reduca emisiile GHG cu 8% fata de nivelul emisiilor din 1989(an de referinta) ,in prima perioada de angajament 2008-
2012(inventarul national din 2006 releva ca nivelul este cu circa 475 mai scazut decat valoarea tinta din Protocol). 
Proiectele de investitii de tip implementare in comun(JI) sunt in mamoritate aplicate in zona autoritatilor 
locale:retehnologizare sisteme de incalzire locala si inchidere de depozite de deseuri. 
 
Tabelul 9 Nivelul emisiilor totale nationale/ Sector energetic/Transport (mii tone/an) in 1980-2004 si  
                pentru Instalatii mari de ardere(IRA) 
 
 1980 1990 2000 2004 2010-

Emisii 
tinta IRA 

2010-
Nivel 
emisii 
IRA 

Plafon/an 
national 
emisii 1990-
2010 

SO2-dioxid de 
sulf 

1055/7
32/2,0 

1311/9
03/5 

720/563/
7,2 

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

328 336 918 

NOx-oxizi de 
azot 

523/17
3/20 

546/16
7/50 

296/116/
83,5 

415/133/211 103,7 114 437 

NH3- amoniac  340/0/0
,17 

300/0/0
,04 

206/0/0,1
5 

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

  210 

COV- compusi 673/2/3 616/2/7 519/9/71 489/-/-   523 



organici 
volatili 

8 4 

Source:HG nr/1879/2006 pentru aprobare PNRPE 
 

                             1. Sistemele Geotermale 

 Alte tehnologii de conversie pentru valorificarea energiei geotermale care sunt inca in stadiul de cercetare includ energia 
din magma si energia geotermala sub presiune. Energia geotermala poate aduce avantaje din punct de vedere al 
costurilor, fiabilitatii si mediului fata de sursele de energie conventionala.  

Acumularea Energiei Termale(TES)- Energia termica din magma topita si Energia solara este depusa si în sol si în 
apa,iar prin proces  reversibil –topire sau vaporizare materiale de joasa si inalta temperatura(prin descompunerea 
substanŃelor radioactive din roci si emanatii  din lavă) se obtin resurse energetice geotermale in conservare pentru 
incalzire cu energie termica [DG TREN Atlas]: 
-apa fierbinte si vapori supraîncălziŃi care apar in mod natural – genereaza energia hidrotermica(exploatate cu ajutorul 
sondelor de foraj si se converteste energia pentru a produce apa fierbinte sau generare de electricitate); 
-pietre uscate fierbinŃi si magma- roca, sol(se injecteaza apa si rezulta apa fierbinte si aburul se pot extrage  prin pompe 
de caldura pentru  incalzire si producerea apei calde; daca rocile din subteran sunt mai reci decat corpurile de la suprafata 
tehnologic se pot raci cladirile); 
- zone încălzite de la suprafaŃa pământului- pânza de apa freatica, lacuri, sau ape geotermale, si caracteristici in tab.10. 
Curent,in concordanta cu implementarile tehnologice, sunt uzuale sursele hidrogeotermale cu energie geotermala , 
cu exploatare prin foraj-extractie: 
-utilizarea potenŃialului termic al apelor geotermale de joasa entalpie(ape de adancime cu 25-60 ºC;ape mezotermale  cu 
60-125 ºC); 
-utilizarea potenŃialului termic al solului cu ajutorul pompelor de căldură. 

Tabelul  10.  Caracteristicile de acumulare in EU-25 

 
 Rezervor 

din beton 
sau otel 

Bazin cu 
totala 
izolare 

Bazin cu 
izolare de 
varf 

Piatra 
pesterii  

Bac cu 
apa 

Stoc 
uscat 

Tuburi 
verticale 

Sonde 



Capacitate 
termala 
kWh/m³.K 

1,16 1,16 1,16 1,16 0,75 0,70 0,80 0,63 

Referinta T-°C 55 55 55 55 55 55 15 55 
Eficienta 
acumulare  

0,90 0,85 0,70 0,80 0,75 0,60 0,70 0,70 

Factor de 
conversie 
kWh/m³ 

57 54 45 51 31 23 8 24 

Marime- mii 
m³ 

0-100 0-75 0-50 50-300 50-500 0-100 50-300 50-400 

Source:Program ATLAS 

 Evidentieri in strategiiile nationale sunt reliefate: 
Romania 1.Introducerea sistem in 10 scoli  

2. PNUD/GEF a finantat studiile tehnice în sprijinul propunerilor de investitie -
Lovrin ,Transgex Oradea si Zoppas (energie geotermala).  
3.Investitii promovate prin intermediul ARCE- posibil-Oradea 

Europa  25 In 2003-2 Mtoe produse prin incalzire geotermala 
Suedia Obiectiv -300.000 de pompe de caldura in 1998, 620.000 in 2010  
Elvetia Procent de 50% pana in 2010 in noua piata de desfacere  

 
                                     
 



 
     Source:www.bbc.co.uk 
 

                             2.Sistemele cu Energia Eoliana                                                        
 
Vantul este o sursa intermitenta de combustibil -activa sau rezerva, prin conversie a  energiei mecanice in 
electricitate,integrata intr-o retea de surse de energie electrica.Energia eoliana Curata  este una dintre cele mai populare 
tehnologie asigurand:fara pierderi in transformare sau infrastructura,neemisii de CO2;pret scazut si fara a asigura conditii 
speciale de munca.Radiatia solara creeaza curenti de aer care contin energie mecanica si turbinele eoliene pot transforma 
aceasta energie in alte forme utile de energie-generarea de electricitate, incarcarea bateriilor, pomparea apei sau 
macinarea boabelor de cereale.  

Prin efectele de scurgere peste varf de deal sau de canalizare si miscare orizontala al curentilor de 
aer(definita ca vant) ,ca urmare a neuniformitatii  presiunii atmosferice(in zone cu temperaturi diferite),se poate 
obtine Energia electrica-nepoluanta si permanenta (puterea generatorului este proporŃională cu : v³ -viteza vânt si d²- 
diametru elice) prin: 
-montaj turbine  pe turnuri(cu o inaltime intre 20-100 m); 
-rotor cu doua sau trei palete care capteaza energiea eoliana (“o  paleta foloseste principiul liftului-ridicarii, comprtandu-
se ca o aripa de avion intr-un curent de aer miscator. Cand bate vantul, se formeaza sub aripa aer la presiune joasa. 
Punga de aer la presiune joasa trage apoi paleta spre ea, facand rotorul sa se intoarca. Acesta este principiul ridicarii. 
Forta ridicarii este de fapt mult mai puternica decat forta vantului impotriva partii din fata a paletei, care este numita 
piedica . Combinarea ridicarii si a piedicii face ca rotorul sa se invarta, iar tija invarte un generator pentru a produce 
electricitate”- www.ipa.ro ). 
 



Potentialul energetic eolian al Romaniei este estimat la 14.000 MW-putere instalata ,care poate furniza o cantitate 
de energie de circa 23.000 GWh/an: 
numai in zona platou Marea Neagra -2000 MW si 4.500 GWh/an cu amplasamente de la 3-5 km si durata de 20 ani(viteza 
de 7 m/s;210 zile/an)- tab.11 si podisurile din Moldova(4,7m/s) si Dobrogea(climat bland cu 4-5 m/s) sau montan(climat 
sever-peste 1900m, viteza este de peste 10 m/s;intre 1400-1500 m sub 6 m/s)-peste 2000 km2(estimare-pentru un kWh 
energie electrică se consumă 0,36 kgcc, deci echivalentul potenŃialului este de 5,5 x 106 tcc/an). 
 
Tabelul 11. Elemente tehnico-economice de exploatare- viteza(m/s) / energie(W/m²) din Romania 
 
Zona 
topogeo 

Montana 
inalta 

Mare 
deschisa 

Zona 
litorala 

Terenuri 
plate 

Dealuri si 
podise 

I >11/>1800 >9/>800 >8,5/>700 >7,5/>500 >6/>250 
II 10-

11,5/1200-
1800 

8-9/300-800 7-8/400-700 6,5-7,5/300-
500 

5-6/150-250 

III 8,5-10/700-
1200 

7-8/400-600 6-7/250-400 5,5-8,5/200-
300 

4,5-5/100-150 

IV 7-8,5/400-
700 

5,5-7/200-
400 

5-6/150-250 4,5-5,5/100-
200 

3,5-4,5/50-100 

V <7/<400 <5,5/<200 <5/<150 <4,5/<100 <3,5/<50 
Source:HG nr.1535/2003 
  
Influentabil in amplasare este si gradul de temperatura si umiditate ,care stabilesc un numar anual de chiciura si 
influenteaza functionarea(recomandat viteze medii vant peste 7 m/s si fara variatii mari). 
Grupurile aerogeneratoare au Pn intre 750-2000 kW, transformand  energia cinetică a vântului într-o energie mecanică 
dezvoltată de axul rotativ ca elice-(putand produce energia electrica,dar si in pompare apa sau comprimarea gaze - aer, 
producere de căldură prin frecare sau ca mori de vant).  
 
Studii de caz sunt evidentiate: 
 
Capacitatea instalata  mondiala in 
2006: 

59.322 MW(total de 75.000) 
 



SUA 
India 

9.149  
4.430 

Capacitate instalata europeana: 
 
Germania 
Spania  
Danemarca 
Bulgaria-compania Ecosource 
Energy  

40.500 MW;74% din generare globala si 90% in piata de echipament;75 
000 MW in 2010 
18.428 
10.027 
3.122-total     31.577(23% din capacitati in 2003) 
-va monta 44 generatoare –total de 100 MW(de la Enercon-Germania) 
 

Capacitatea instalata  in Romania 
-280 MW in 2015(HG nr 
1535/2003) 

-2004-Ploiesti-centrala eoliana de 660 kW(Ecoprod Energy-www.epe.ro) 
-2005-Pasul Tihuta(Bistrita Nasaud)-250 kW 
-2006-Baia(jud.Tulcea)-550 kW; viteza medie anuala de 5,7 m/s 

Romania –Proiecte 
 

1.Dobrogea este cel mai bun tinut- Mihai Viteazul, Istria, Sacele, 

Navodari, localitatile de coasta,Mangalia,inclusiv in Port(centrala mica- in 

comuna Cumpana,un cetatean si-a construit-o din materiale reciclabile, cu 

100 USD) 
2. PNUD/GEF a finantat studiile tehnice în sprijinul propunerilor de 
investitie pentru Big Land Constanta . 
3.Parc de centrale eoliene in Muntii Calimani prin un proiect  
Programul Phare pe 2006, a carui ultima componenta va fi lansata in 
luna august 2007. 
4.Investitii promovate prin intermediul ARCE-in domeniul public-posibil 
Panciu 
5.PetromService-analizeaza conceptia de utilizare a unui generator 
electric. 
6.Enel –la Tulcea va investi 24 mil E pentru proiect de productie eoliana. 
7.Ecoprod Energy –3,2 MWh-va investi in constructia unui parc de 3x150 
KWh centrale eoliene in Tulcea, primul din tara(si cu  mutare turbina de 
660 KWh de la Ploiesti ). 
8.Pentium Satu Mare-deja montata centrala  eoliana la Tulcea- de 550 
MWh;intentie pentru una de 1 MWh.  

Franta 1.Gaz de France si Maia Sonnier vor dezvolta parcuri eoliene-pana in 



2012 circa 1000 MW in Europa,din care jumatate in Franta. 

2. Parc de 1500 MW la sfarsitul anului 2006-apoi 2000/sem. 1 din 

2007;in 2010-10.000/400o centrale-adica 5% din consum 
 
  

 
                              3.Sistemele cu Energia Solara 

Radiatia solara incidenta pe suprafata Pamantului este alcatuita din lumina invizibila infrarosie-stocheaza majoritatea 
caldurii, lumina vizibila si lumina invizibila ultra-violeta: energia captata este cunoscuta sub denumirea de “Energie 
Solara”.Transformarile termodinamice sunt redate: 

Radiatia Solara - vizibila si radiatie infrarosie, care se manifesta 
direct sub forma de caldura(sisteme solare "termale" - pentru a 
supraîncãlzi un fluid care pune în miscare o turbinã generatoare de 
electricitate sau produc apã caldã) 

173.000 TW 

Radiatia reflecatata de Pamant 52.000 TW (30%) 
Conversia directa in caldura 81.000 TW (41%) 
Fotosinteza –pentru conversia fotovoltaica  directa a radiatiei 
solare in energie electrica prin intermediul celulelor solare(purtatorii 
de sarcina pozitiva si negativa sunt eliberati intr-o celula solida 
atunci cand lumina loveste suprafata acestuia) 

40 TW (<1%)-sistemele fotovoltaice pot 
alimenta cu energie orice, de la sate izolate 
la locuinte din centre urbane; noaptea 
trebuie stocatã 

Ciclu hidrologic 40.000 TW (23%) 
Vanturi, valuri, convectie & curenti 370 TW (<1%) 

Source:www.europa4training.org 
 
Potentialul energetic solar este de de cantitatea medie de energie provenita din radiatia solara incidenta in plan 
orizontal-circa 1100 kWh/m²-an in Romania:si mai mult de jumatate beneficiaza de un flux anual de energie de 1000-
1300 kWh/m²-an tab.12 (studiu privind potentialul radiatiei solare - latitudine, altitudine si gradul de acoperire cu 
nori,durata de insorire anuale indica in regiunile din sudul Europei -9-10 luni/  an ,adica 2500 kWh/m²;in centru, est si 
vest - 6-7 luni pe an, 1000 kWh/m²  in NV Europei). 



 

Source:www2.dw-world.de                               
 
Tabelul 12 Distributia potentialului energetic solar din      
                 Romania in kWh/m²-an;disponibil martie-octombrie 
 
Zona Potential 
0 >1250 
I 1250-1150 
 II 1150-1050 
III 1050-950 
IV <950 
Total 1.Captatori solar-termal(pe o suprafata de 150 mii mp)-Aportul energetic 

pentru caldura si apa calda este de 1434 mii tep(60 PJ/an) echivalent  a: 
-15% necesar energie termica; 
-50%  apa calda menajera 
2.Instalatii solar-fotovoltaice din module solare-estimat potential de energie 
electrica -1200 GWh/an(in zone conectate la retea SEN cu putere de cateva sute 
de kW-1 MW sau 1 -5 kW) 

Source : HG nr.1535/2003 
 
Utilizarea energiilor neconvenŃionale este o politică mondială privind dezvoltarea durabilă si necesar de implementat in 
sectorul cladiri, energia solară fiind uzuala, cu o radiaŃie termica de  1,355 kW/m2( la nivelul atmosferei terestre), dar 
este difuza dupa anotimp 



 

 

 

 

 

 

 

                         Source:www.oer.ro 
 

Aflata intr-o zona climaterica adecvata teritoriul national primeste o cantitate ridicata de energie solara,dar divizat 
in patru zone: 

-sezonul cald(200 zile)- 900-1600 kWh/m2an; 
-iarna cand e senin -4-5 kWh/m2zi. 
RadiaŃia solară anuală pe teritoriul României în kWh / m2-Source:www.oer.ro si Studii de caz: 

 
 
 



Romania 
1.Mangalia  
2.Giurgiu 
3.Bucuresti-UPB 
4.Ploiesti 
5.Sânnicolau 
7.Valea Cernei 

1.Rompetrol-260 panouri pt energie termica si , PNUD/GEF -reabilitarea unui punct 
termic si utilizarea energiei solare pentru limentarea acestuia cu apa calda.Stocuri de apa 
preîncalzita de panourile solare pentru punctul termic renovat de curând si care 
alimenteaza blocurile de apartamente- reducere emisii de CO2. Beneficii estimate • 
Economii de energie 188 toe/an • Reducerea emisiilor de CO2 622 tone/an. 
2.Instalatie pentru apa calda si caldura 
3.Centrala fotovoltaica de 30 kWp(tehnologii Si-monocristalin si amorf-cu material mai 
putin si greutate mai mica) in cc cu 9 invertoare(proiectul PV Enlargement-10 centrale cu 
Pn de 1,3 MWp;coordonator WIP-Munchen) 
4.Instalatie fotovoltaica de 1,2 kW-20 panouri de 1 mp 
5.Firma "Energia & Servizi" testeaza potentialul pentru construcŃia unei centrale electrice 
eoliene în parteneriat cu consiliile locale. 

6. PNUD/GEF a finantat studiile tehnice în sprijinul propunerilor de investitie pentru -
Rominservices Therm, Mangalia (energie solara). 
7.Investitii promovate prin intermediul ARCE- posibil  

Berlin Sunt disponibile 6 000 de cladiri-Initiativa Acoperisurilor Solare pentru plantare de 
centrale prin investitie privata 

München Centrala solara instalata in incinta noului complex expozitional-fotovoltaic de pe sase din 
halele nordice ale complexului este si acum cel mai mare din lume;Centrala reduce 
emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 1.000 de tone pe an.  

Europa 1.Capacitati solar termale in operare in kWth/1000 locuitori:Cipru-608;Austria-166;Italia-
5;Franta-3 
In EU-25- capacitati solar termale pot reduce cu 30% importul de titei 
2.Portugalia-cea mai mare centrală solară din lume de 11 MW de electricitate, în 
oraşul Serpa, pentru 8.000 de locuinŃe: colaborare GE Energy Financial Services 
(proprietarul centralei), PowerLight Corporation (furnizorul tehnologiei) şi Catavento Lda 
(gestionarul proiectului) ; economie de 30.000 tone de emisii GHG eq /an ; pe 60 de 
hectare cu  52.000 de module fotovoltaice concentrate pe suprafaŃa panourilor 
solare(mici plăcuŃe semiconductoare care transformă cu maximă eficienŃă fotonii din 
lumina solară în electricitate-fiecare celulă să orienteza independent după mişcarea 
Soarelui pe cer în cursul zilei, generând astfel mai multă energie decât sistemele clasice, 
care sunt fixe); reducere de 5 la sută la TVA si deduceri la impozitul pe venit. 



 
                                  4.Sisteme cu biomasa 
 

Biomasa reprezintă fracŃiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, silvicultură sau 
sectoare industriale conexe, inclusiv a materiilor vegetale şi animale, precum şi a deşeurilor industriale şi 
urbane,asigurand prin procesul de combustie(redus in bioxid de carbon eliminat în raport cu arderea combustibililor 
fosili şi prin limitarea emisiilor de sulf care contribuie la poluarea mediului prin ploile acide) : 
-arderea directă obtinerea  energiei termice pentru încălzirea spaŃiilor şi pentru gătit; 

-arderea biomasei şi a produselor derivate  pentru producerea centralizată a căldurii şi/sau a energiei electrice; 
-degenerarea biochimică şi termochimică a biomasei pentru obŃinerea biogazului şi a combustibililor lichizi, care pot fi 
folosiŃi drept combustibil pentru transport, încălzirea spaŃiilor sau gătit. Principalele avantaje sunt:producere locala 
cu cheltuieli scazute pentru transport;emisii scazute de CO2 si  alte gaze;reducere import de combustibili. 

 
Source:www.baniinostri.ro 
 

Mediul topogeografic existent ofera in Romania un potential ridicat-tab.13,cu o productie medie de 97,5 tep/an-
1134 GWh;cantitatea de caldura avand ponderea: 
-54% din căldura produsă pe bază de biomasă se obŃine din arderea de reziduuri forestiere ; 
-89% din căldura necesară încălzirii locuinŃelor-sobe şi prepararea hranei (mediul rural-cuptoare) este rezultatul 
consumului de reziduuri şi deşeuri vegetale.  
 
Tabelul 13    PotenŃial energetic de biomasa in Romania  
 
Resurse de combustibil PotenŃial energetic 



Reziduuri din exploatări forestiere şi lemn 
de foc 

1.175 mii tep (49,8x109 MJ/an) 

Deşeuri de lemn - rumeguş şi alte resturi de 
lemn   

487 mii tep (20,4x109 MJ/an)  

Deşeuri agricole rezultate din cereale, tulpini 
de porumb, resturi vegetale de viŃă de vie 
ş.a.  

4.799 mii tep (200,9x109 MJ/an) 
 

Biogaz  588 mii tep (24,6x109 MJ/an) 
Deşeuri şi reziduuri menajere urbane  545 mii tep (22,8x109 MJ/an) 
Total 7.594 mii tep/an (318x109 

MJ/an)  
Source : HG nr.1535/2003 
 
In EU-25 utilizarea biomasei pentru de energie este acum  de 4%  
(si 300 mii de locuri de munca in mediul rural) : 
 

Anul 1995 2010 
ContribuŃia biomasei 
în consumul brut de 

energie 

44,8 Mtoe(3,3%) 135 Mtoe (8,5%) 

ProducŃia de energie 
termică utilizând 

biomasa 

38,04 Mtoe 75 Mtoe 

ProducŃia de energie 
electrică utilizând 

biomasa 

22,5 TWh 230 TWh 

Source: Cartea Alba pentru o Strategie Comunitara 
 
Solutii moderne si eficiente propuse:  
 
Romania 
1.Barlad,Bals 

1.Neutralizare deseuri si obtinere gaz pentru incalzire 
2. Negocieri-incinerator cu plasma pentru ardere deseuri –transport si 



2. Bucuresti 
3.Vaslui 
4.Vatra Dornei 
5.Programul Sawdust 2000 
6. PNUD/GEF 
7.Investitii promovate prin 
intermediul ARCE 

iluminat(2 mil tone/an desuri) 
3.Ulerom-cazan de abur pe baza coji de floare-soarelui 
4.Centrala termica pe rumegus pt 1000 familii  
5.Parteneriat cu Guvernul danez 
6.-Satu Mare- utilizarea deseurilor lemnoase pentru încalzirea halei de 
productie si pentru uscarea lemnului, cresterea eficientei energetice a 
echipamentelor de productie si izolarea cladirilor. Beneficii estimate • 
Economii de energie 307 toe/an • Reducerea emisiilor de CO2 640 tone/an. 
- Ulerom Vaslui-productie abur utilizand reziduuri de seminte de floarea 
soarelui utilizate pentru producerea energiei- dioxidul de carbon care este 
emis în atmosfera când sunt arse cojile se absoarbe când creste noua recolta 
în anul urmator. Beneficii estimate • Economii de energie 1762 toe/an • 
Reducerea emisiilor de CO2 3900 tone/an. 
- PNUD/GEF a finantat studiile tehnice în sprijinul propunerilor de investitie 
pentru -Expur (arderea deseurilor lemnoase); Mobam (arderea deseurilor 
lemnoase); Nordsimex (arderea deseurilor lemnoase);  
Ulerom (reziduuri din seminte de floarea soarelui). 
7.Program Rumegus 2000 pentru producere caldura-Vatra-Dornei 

SUA,Madrid,Varsovia,Bordeaux Dotate cu incineratoare cu plasma 
Europa:asigura 98% din 
caldura  
Anglia 
Suedia 
EU-25 

Cantitate de deseuri-2 miliarde tone(200 mil menajere) 
Producator de biogaz cel mai mare(bioenergie in Vest-pt 1,3 mil. de familii) 
Enkoping-In regim CHP pentru 2o mii locuitori 
Cartea Alba –asigura 75%  din cererea de RES;Campanie-10.000 MWth in 
2010 pentru 1 mil. de locuinte 

Global-rata de generare 
deseuri solide urbane  

1.State industrializate-0,7-1,8 kg/persoana /zi 



2.Curs de dezvoltare-0,4-0,9  
 
                                  

 
                               5.ProducŃie prioritara a  energiei electrice  

  Source:www.arceonline.ro 

 
Din surse regenerabile de energie in Romania se bazeaza pe o procedura de calcul,certificare a originii si stabilire a  
sistemului de promovare  
 
Promovare productie  Calcul 
CerinŃele şi documentele necesare Responsabilul de ConfiguraŃie cu cel puŃin două luni înainte de data 



calificării în domeniul Energiei a 
ConfiguraŃiilor de ProducŃie 
Prioritară  din SRE 
  -Energie electrică produsă din surse 
regenerabile de energie: energia 
electrică produsă în centrale care 
utilizează numai surse regenerabile de 
energie, precum şi proporŃia de energie 
electrică produsă din surse 
regenerabile de energie în centrale 
hibride care utilizează şi surse 
convenŃionale de energie, incluzând 
energia electrică consumată de 
sistemele de stocare a purtătorilor de 
energie convenŃională şi excluzând 
energia electrică obŃinută din aceste 
sisteme.  
 

la care doreşte să-şi califice configuraŃia(-ile) pentru producŃie 
prioritară trebuie să transmită la ANRE:  
   a) Cererea de calificare  
   b) Descrierea ConfiguraŃiilor pentru care solicită calificarea cu 
specificarea cel puŃin a: puterii instalate a ConfiguraŃiei, SRE 
utilizată, echipamentele principale ale ConfiguraŃiei, echipamentele 
de măsurare a E-SRE, alte informaŃii necesare ANRE  
   c) ProducŃia lunară de E-SRE realizată pe ultimele 12 luni şi 
prognoza lunară a producŃiei de ENERGIE-SRE a ConfiguraŃiei 
pentru perioada de calificare;  

Capacitatea electrică aferentă 
ConfiguraŃiilor Calificate pentru 
ProducŃie Prioritară - capacitatea 
electrică instalată (MW) ,din surse 
regenerabile de energie 
  -Retehnologizare: Ansamblul de 
lucrări de înlocuire/modificare a unor 
tehnologii existente uzate moral şi/sau 
fizic, utilizate în cadrul unor structuri, 
instalaŃii şi componente considerate 
mijloace fixe, cu tehnologii bazate pe 
concepŃii tehnice de dată recentă, în 
scopul creşterii producŃiei, reducerii 
consumurilor specifice, scăderii 

E-SRE produsă într-o configuraŃie care utilizează biomasa şi altă 
sursă convenŃională de energie se stabileşte cu ajutorul următoarei 
relaŃii de calcul:  
     

                             Q(SRE) x Pci(SRE) 
E(SRE) = ───────────────────────    x E, 
                Q(SRE) x Pci(SRE) + Q(conv) x Pci(conv) 
  

   unde:  
   E(SRE) - energia electrică produsă din SRE [MWh]  
   Q(SRE) - energia conŃinută în SRE utilizată [MWh]  
   Pci(SRE) - puterea calorifică a SRE utilizată [PJ/tonă]  
   E - energia electrică total produsă de configuraŃie [MWh]  
   Q(conv) - energia conŃinută în sursa convenŃională de energie 



cheltuielilor de exploatare şi 
întreŃinere, schimbării combustibililor 
sau a tehnologiilor de ardere, reducerii 
emisiilor poluante etc.  
 

utilizată [PJ/tonă, mii m3]  
   Pci(conv) - puterea calorifică a sursei convenŃionale de energie 
utilizată [PJ/tonă, mii m3]  
  Ponderea energiei electrice produse din SRE reprezintă valoarea 
procentuală a E(SRE) din totalul energiei produse (E).  
 

DocumentaŃia de calificare va 
conŃine pentru fiecare ConfiguraŃie 
următoarele informaŃii:  
   1. Schema electrică monofilară cu 
specificarea grupurilor de măsurare.  
   2. Schema termomecanică 
simplificată pentru cazul biomasei, 
biogazului.  
   3. InformaŃii privind SRE utilizată.  
Biogaz: combustibil gazos obŃinut prin 
fermentare din materii reziduale 
organice.  
 

SURSA DE ENERGIE                                                                                                                           
Vânt offshore                        Soare            Geotermal  
Vânt onshore                           Hidro                                                                                           
Biomasă   -putere calorifică (GJ/tonă)( fracŃiunea biodegradabilă a 
produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv 
substanŃe vegetale şi reziduuri din origine animală, silvicultură şi 
industrii conexe, precum şi fracŃiunea biodegradabilă a deşeurilor 
industriale şi comunale, orăşeneşti şi municipale) 
- Deşeuri forestiere/agricole          
- Culturi energetice                           
- Gaz de depozit  -gazul rezultat din fermentarea deşeurilor               
- Gaz de fermentaŃie a nămolurilor          
- Biogaz, alcool carburant                   
- Deşeuri menajere solide                      
- Deşeuri industriale                       
Combustibil fosil                           
Pondere SRE în total combustibil utilizat (%)   
 Surse regenerabile de energie: surse regenerabile de energie 
nefosile, cum sunt: energia eoliană, energia solară, energia valurilor 
şi a mareelor, energia geotermală, energia hidroelectrică, biomasa, 
gazul de depozit, gazul de fermentare a nămolurilor din instalaŃiile 
de epurare a apelor uzate, biogazul, cât şi energia obŃinută din alte 
surse regenerabile, neexploatate în prezent. 

Source : Ordin nr. 39/2006 ANRE privind aprobarea Regulamentului pentru calificarea producŃiei prioritare de 
energie electrică din surse regenerabile de energie  
 



     


