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SCURTĂ PREZENTARE 

 

Sectorul energetic naţional are o importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi socială şi pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei. Asigurarea alimentării cu energie în volum suficient şi accesul 

larg la serviciile energetice, reprezintă o exigenţă de bază a dezvoltării durabile.  

Conştient de faptul că resursele energetice „tradiţionale” sunt limitate şi că în viitor omenirea va fi 

obligată să se orienteze spre surse regenerabile de energie, Consiliul Judeţean Arad în exercitarea atribuţi-

ilor ce îi revin, elaborează Strategia Energetică a Judeţului Arad pentru perioada 2010 – 2020. Cu precă-

dere, strategia este orientată spre producerea şi utilizarea treptată a tipurilor de energie verde, în vederea 

economisirii resurselor epuizabile şi înlocuirea lor în viitor. 

Lucrarea cuprinde cadrul legislativ în context naţional şi european, prezentarea succintă a resurselor 

energetice la nivel naţional, potenţialul energetic şi parametrii tehnici şi economici ai resurselor, eviden-

ţiind în acest context resursele energetice de care dispune judeţul Arad şi modul în care acestea pot fi 

valorificate. 

Sunt prezentate de asemenea soluţii tehnologice de producere şi utilizare a resurselor regenerabile 

în scopul producerii de energie, soluţii care vin atât în sprijinul persoanelor fizice interesate cât şi a mari-

lor producători şi consumatori de energie. 

Nu în ultimul rând, lucrarea prezintă pe scurt câteva puncte esenţiale din strategiile de viitor ale ma-

rilor producători, distribuitori şi consumatori de energie din surse epuizabile , din care rezultă preocupa-

rea acestora pentru retehnologizare şi orientarea spre surse de „energie verde”. 

În scopul cuprinderii în strategie a unui conţinut cât mai bogat în informaţii utile, lucrarea prezintă 

accesul la sursele de finanţare şi o scurtă analiză economică pentru fiecare resursă în parte, fiind scoase în 

evidenţă punctele tari şi punctele slabe ale unei investiţii în domeniul producerii de energie din surse re-

generabile. 

Dată fiind importanţa unei strategii energetice a judeţului Arad, Direcţia Tehnică Investiţii a Consi-

liului Judeţean Arad care elaborează prezenta lucrare, propune consultarea specialiştilor şi a tuturor 

partenerilor sociali care doresc să exprime un punct de vedere, în scopul completării şi aplicării strategiei, 

precum şi revizuirea periodică a strategiei, în funcţie de legislaţie şi de experienţa dobândită. 
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STRATEGIA ENERGETICĂ A JUDEŢULUI ARAD  
PENTRU PERIOADA 2010 – 2020 

 

INTRODUCERE 

 

 O consecinţă de necontestat a industrializării statelor, o reprezintă dependenţa din ce în ce mai 
mare a economiilor lumii de resursele energetice epuizabile ale planetei.  

Întreaga economie mondială depinde încă în mare măsură de petrol ca resursă centrală de energie, 
iar lupta pentru resurse energetice domină geopolitica secolului XXI, ducând de multe ori la instabilitate 
politică în unele state.  Considerate cândva ca fiind inepuizabile, resursele energetice şi de materii prime 
sunt în general limitate şi repartizate neuniform pe întinderea Terrei. De altfel, există şi o lege a rarităţii 
resurselor, care constă în aceea că volumul, structura şi calitatea resurselor economice şi a bunurilor, se 
modifică mai încet decât volumul, structura şi intensitatea nevoilor umane. În ultimii ani, problema epui-
zării resurselor energetice şi a securităţii energetice domină agendele conducătorilor de state. Spectrul e-
puizării în următorii ani a resurselor energetice a constituit un serios semnal de alarmă şi a dus la identifi-
carea posibilităţilor de substituire a resurselor epuizabile, diminuarea dezechilibrelor de mediu determi-
nate de exploatarea, prelucrarea şi utilizarea resurselor folosite până acum.  

Acest semnal de alarmă a determinat omenirea să opereze cu un nou concept, conceptul de securita-
te energetică. Pentru cei mai mulţi specialişti, securitatea energetică înseamnă producerea energiei nece-
sare în propria ţară şi o dependenţă cât mai redusă de importuri. Conceptul de securitate energetică vizea-
ză în principal dezvoltarea durabilă prin identificarea şi exploatarea unor surse alternative de  energie, 
reducerea poluării mediului, retehnologizarea şi modernizarea rutelor de transport existente.  

România se înscrie în acest context ca stat membru al Comunităţii Europene, ca stat cu industrie 
bazată în mare parte pe consumul de resurse epuizabile, dar şi ca stat cu reale posibilităţi de a dezvolta o 
structură energetică bazată pe energii regenerabile. 

Judeţul Arad, ca parte componentă a României, ca judeţ cu un consum relativ ridicat de resure ener-
getice cu care se aprovizionează în general din afara sa, are nevoie de o eficientizare a consumurilor în 
paralel cu punerea în valoare a tuturor surselor generatoare de energii regenerabile de care dispune.  

Lucrarea de faţă, departe de a constitui o interpretare unică privind dezvoltarea unui sistem energe-
tic, se inscrie în cadrul preocupărilor pentru a pune în evidenţă întregul potenţial energetic de care dispune 
judeţul, eficienţa folosirii resurselor clasice de energie şi înlocuirea lor treptată cu „energiile verzi”. 
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CAPITOLUL 1. 
CADRUL  LEGISLATIV  CARE STĂ LA BAZA ELABORĂRII STRATEGIEI  

1.1. CADRUL LEGISLATIV INTERN 

- Legea 220 / 2008, actualizată şi republicată, în vigoare din 13 aug. 2010, pentru stabilirea sistemu-
lui de promovare a producerii energiei din surse regenerabile  de energie 

- Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, modificată şi completată prin Legea 
56/2006, al cărei scop este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea şi aplicarea unei politici naţio-
nale de utilizare eficientă a energiei. 

- Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-Cadru a Naţiunilor 
Unite asupra Schimbărilor Climatice. Potrivit Protocolului de la Kyoto, prin care România are obligaţia 
de a reduce cu 8% emisiile de gaze cu efect de seră faţă de nivelul anului 1989, până în anul 2012. 

-  OUG nr.18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

- HG nr. 163/2004 privind aprobarea “Strategiei Naţionale privind Eficienţa Energetică” al cărei 
scop principal este identificarea posibilităţilor şi mijloacelor de creştere a eficienţei energetice pe întreg 
lanţul energetic, prin implementarea de programe adecvate. 

- HG nr. 1535/2003 privind “Strategia de Valorificare a Surselor Regenerabile de Energie”  

- HG nr. 443/10.04.2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile 
de energie amendată de HG nr. 958/2005 (care transpune Directiva 2001/77/CE), şi care asigură cadrul le-
gal pentru promovarea surselor regenerabile de energie, cu efecte directe asupra reducerii consumului de 
energie finală. 

- ORDIN nr. 1.741 din 20 octombrie 2010, al Ministrului Mediului şi pădurilor, pentru aprobarea 
Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie rege-
nerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi adminis-
trativ - teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult. 

1.2. CADRUL INSTITUŢIONAL ÎN CONTEXT EUROPEAN 

Cadrul instituţional aferent promovării măsurilor de utilizare eficientă a energiei a fost creat prin 
înfiinţarea în 1990 a Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE), organism ale cărui respon-
sabilităţi au fost întărite în anul 2000, prin adoptarea Legii 199/2000 privind utilizarea eficientă a 
energiei, modificată şi completată prin Legea 56/2006. Directiva nr. 2006/32/CE privind eficienţa energe-
tică la utilizatorii finali şi serviciile energetice, care a fost preluată în legislaţia naţională în anul 2008, 
prevede în conformitate cu  art. 14 (2), că statele membre UE se angajează să realizeze reducerea consu-
mului de energie finală cu cel puţin 9% într-o perioadă de nouă ani (2008-2016), comparativ cu media 
consumului din ultimii cinci ani.( 2005 – 2010 ) 

Ţinta intermediară stabilită pentru România pentru anul 2010 este de 940 mii tep, (tone echivalent 
petrol), ceea ce corespunde unui procent de 4,5 % din media ultimilor cinci ani. La stabilirea ţintei s - a 
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avut în vedere potenţialul de economii de energie din România, pe sectoarele economiei din sfera de 
acţiune a Directivei nr. 2006/32/CE respectiv industrie, alte ramuri decât cele incluse în Planul Naţional 
de Alocare, rezidenţial, terţiar şi transporturi. Reducerea consumului de energie finală contrabalansează 
tendinţele de creştere a consumului de resurse primare şi a consumului final de energie în economia 
românească, consumul naţional de energie electrică fiind, în aceste condiţii, prognozat să crească constant 
cu 3% pe an, până în 2020. Previziunile indica o creştere economică, ceea ce va implica un consum sporit 
de resurse energetice. 

Uniunea Europeană este tot mai expusă la instabilitatea şi creşterea preţurilor de pe pieţele interna-
ţionale de energie, precum şi la consecinţele faptului că rezervele de hidrocarburi ajung treptat să fie mo-
nopolizate de un număr restrâns de deţinători. Efectele posibile sunt semnificative: de exemplu, în cazul 
în care preţul petrolului ar creşte până la 100 USD / baril în 2030, importul de energie în UE  ar costa 
circa 170 de mld. EUR, ceea ce înseamnă o valoare de 350 EUR pentru fiecare cetăţean UE. 

CAPITOLUL 2. 
EXPLICAREA TERMENILOR 

Balanţă energetică  

Analiza ce reprezintă, într-un cadru coerent, toate cantităţile de energie produse, transformate, 
transportate şi consumate într-o zonă geografică şi într-o perioadă de timp dată; aceste cantităţi de energie 
sunt exprimate în aceeaşi unitate de măsură, pentru a putea fi comparate şi însumate; 

Biomasa 

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv 
substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a 
deşeurilor industriale şi urbane. Biomasa este resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă 
incluzand toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa este 
prima formă de energie utilizată de om, odată cu descoperirea focului. 

Biodiesel 

Biodiesel-ul este un combustibil asemanator cu diesel-ul, dar care nu este derivat din petrol ci din u-
leiuri vegetale si grasimi animale. Motoarele actuale diesel pot folosi combustibili biodiesel fara a fi nece-
sare modificari structurale. Biodiesel-ul este un combustibil mai eficient din punct de vedere al emisiilor 
de CO2 decat diesel-ul pe baza de petrol si nu se limiteaza la automobile, fiind utilizat si de trenuri si avi-
oane.  

Bioetanol 

Bioetanol-ul este un combustibil ecologic, formula chimică fiind aceeaşi cu cea a alcoolului etilic 
găsit în băuturile spirtoase. Bioetanol-ul este folosit ca o alternativă la benzină, în amestecuri de proporţii 
diferite cu aceasta, sau în stare pură. Planurile viitoare prevăd creşterea ponderii bioetanol-ului, în vederea 
reducerii emisiilor de gaze ce creează efectul de seră.  
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Biogaz 

Biogaz-ul este gaz produs prin descompunerea materiei organice (reziduri animale si vegetale, deşe-
uri menajere etc) în absenţa oxigenului. Componentele principale ale biogaz-ului sunt metanul şi dioxidul 
de carbon. Metanul din biogaz perminte utilizarea acestuia pe post de combustibil, fiind una din sursele 
de energie regenerabile. 

Centrale Eoliene 

Impropriu denumite, centralele eoliene sunt de fapt ferme formate din mai multe turbine eoliene, 
conectate impreuna la reteaua de distributie a curentului electric. În componenta unei centrale eoliene nu 
intră doar turbinele eoliene ci şi redresoarele de curent, transformatoarele şi corectoarele  factorului de 
putere. Amplasarea centralelor eoliene trebuie să ţină cont de valoarea vântului în regiune, preţul tere-
nului, impactul vizual asupra structurilor din vecinătate şi apropierea de reţeaua de distribuţie a 
curentului.  

 Centrale geotermale 

Centralele geotermale au ca scop unic captarea energiei geotermale emisă de Pământ. Principiul de 
funcţionare este simplu. Se injecteaza prin crăpături apa sub presiune la caţiva kilometri adâncime, în 
zonele calde ale scoarţei terestre. Apa iese pe altă parte încalzita sub formă de aburi, care sunt apoi trans-
formaţi în electricitate. Ciclul se reia prin pomparea apei răcite. Printre dezavantajele centralelor 
geotermale se numară creşterea instabilităţii solului din zonă, putând fi cauzate chiar şi cutremure de 
intensitate redusă. 

Certificat verde 

Este documentul care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse 
regenerabile de energie şi livrată în reţea. Certificatele verzi se tranzacţionează separat faţă de energia 
produsă, câştigurile din vânzarea acestora reprezentând o stimulare a producătorilor din surse regenerabile 
de energie. Furnizorii sunt obligaţi să achiziţioneze un anumit număr de certificate verzi anual, încurajând 
astfel acest tip de producători.  

Conservarea energiei  

Totalitatea activităţilor orientate spre utilizarea eficientă a resurselor energetice în procesul de 
extragere, producere, prelucrare, depozitare, transport, distribuţie şi consum al acestora, precum şi spre a-
tragerea în circuitul economic a resurselor regenerabile de energie; conservarea energiei include trei com-
ponente esenţiale: utilizarea eficientă a energiei, creşterea eficienţei energetice şi înlocuirea combustibili-
lor deficitari; 

Creşterea eficienţei energetice  

Îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei datorită schimbărilor tehnologice, de comportament şi/sau 
economice. 
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Energie 

Toate formele comerciale de energie disponibile şi de resurse energetice, incluzând energia electri-
că, gazul natural, inclusiv gazul natural lichefiat şi gazul petrolier lichefiat, şi orice combustibil utilizat 
pentru încălzire şi răcire, inclusiv pentru încălzirea în sisteme centralizate de alimentare cu energie termi-
că şi aer condiţionat, cărbunii şi lignitul, turba, combustibilul pentru transport, excluzând combustibilul 
pentru aviaţie şi depozitele străine de combustibil, şi biomasa, aşa cum este definită în Hotărârea Guver-
nului nr. 443/2003, privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, 
cu modificările ulterioare; 

Energie regenerabilă 

Se referă la forme de energie produse prin transferul energiei rezultate din procese naturale regenerabile. 
Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geoter-
male pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Sursele de energie ne-reînnoibile includ 
energia nucleară precum şi energia generată prin arderea combustibililor fosili, aşa cum ar fi ţiţeiul, căr-
bunele şi gazele naturale. 

Aceste resurse sunt, în chip evident, limitate la existenţa zăcămintelor respective şi sunt considerate 
în general ne-regenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: energia eoliană, energia sola-
ră, energia apei, energia hidraulică, energia mareelor, energia geotermică, energie derivată din biomasă: 
biodiesel, bioetanol, biogaz. Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea 
curentului electric. 

Energie Solară 

Energia solară este una din cele mai sigure surse de energie regenerabilă alături de cea geotermală, 
puterea valurilor si biomasa. Tehnicile de captare a energiei solare permit transformarea acesteia în elec-
tricitate, încălzire şi chiar alimentarea avioanelor. Principalele metode de captare a energiei solare sunt fo-
losirea celulelor fotovoltaice sau încălzirea unui fluid şi transformarea aburului în electricitate. 

Energie Eoliană 

Energia eoliană este una din formele de energie regenerabilă folosită din timpuri străvechi, în mo-
rile de vânt pentru măcinat grâul. De mai mulţi ani turbinele eoliene sunt folosite în zonele cu vânturi 
constante tot timpul anului pentru a produce electricitate, la nivel mondial furnizând circa 1% din totalul 
de electricitate produsă. Cea mai mare problemă care împiedică energia eoliană să fie folosită drept sursă 
continuă de electricitate este inconsistenţa puterii vânturilor. 

Energie Geotermală 

Energia geotermală este acea energie stocată de Pământ din atmosferă şi oceane , sau care provine 
din adâncurile Pământului. Printre avantajele energiei geotermale se numară indepedenţa de vreme şi cic-
lul zi/noapte, este curată şi nu influenţează negativ mediul înconjurător. Centralele care captează energia 
geotermală însa pot afecta solul din jur (cand apa fierbinte este injectată în roca pentru obţinerea aburului) 
şi emit cantitati mici de CO2 si sulfuri.   
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Pompe de caldură 

Pompele de caldură sunt dispozitive cu rol de transfer al căldurii din şi în pământ. Principiul se ba-
zează pe temperatura constantă din sol, la câţiva metri adâncime, unde se păstrează în jurul valorii de 10 – 
30 grade tot timpul anului, în funcţie de zona climatică. Iarna pompele de caldură pot încalzi locuinţele, 
iar vara le răcesc, transferând caldura în sol. Pompele de caldură sunt cunoscute şi sub numele de sisteme 
de geo-schimb. Pompele de caldură se împart în două categorii: cele care transferă caldura prin apa dintr-
un circuit închis şi cele care transferă caldura prin intermediul ţevilor metalice (cupru spre exemplu). 

Panouri Solare 

Panourile solare folosesc celulele fotovoltaice pentru a transforma direct energia din razele soarelui 
în electricitate. Industria panourilor solare este una din cele mai dinamice din domeniul energiei, crescând 
producţia cu peste 50% în fiecare an. În 2007 prin intermediul panourilor solare s-au produs peste 12.000 
de megawaţi de energie, 90% din aceasta fiind transmisă direct în liniile de distribuţie a curentului, restul 
fiind folosită pentru alimentarea locuinţelor izolate.  

Piroliză  

Procedeu de transformare sau de descompunere chimică a substanţelor organice în condiţiile unei 
temperaturi înalte si de nepătrundere a aerului 

Reducerea emisiilor poluante 

 Încălzirea globală este un fenomen cauzat în principal de creşterea nivelului de CO2 din atmosferă, 
datorită arderilor combustibililor fosili. În aceste condiţii este normal să încercăm să reducem emisiile de 
CO2 prin folosirea unor motoare cu ardere interna mai eficiente sau a combustibililor mai “curaţi”.         
În această categorie intră şi vehiculele cu hidrogen. 

 Sisteme solare pentru apa caldă 

Sistemele solare pentru apă caldă folosesc rezervoare de apă şi colectoare de caldură pentru a 
încalzi apa menajeră din locuinţe. Rezervoarele trebuie să fie bine izolate, pentru a nu permite răcirea ra-
pidă a apei. Sistemele simple integrează colectorul şi rezervorul în aceeaşi incintă. În zonele cu climat 
cald se folosesc sistemele solare de apă caldă cu circulaţie directă, apa încalzită de colector fiind distribui-
tă direct în casă. În celelalte zone colectorul încălzeşte un lichid cu temperatura scazută de îngheţare, care 
apoi la rândul său încălzeşte apa ce intră în locuinţă.  

Surse regenerabile de energie  

Surse de energie regenerabile sunt: eoliană, solară, geotermală, a valurilor, a mareelor, energia 
hidro, biomasa, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, sau gaz de fermentare a nămo-
lurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz. 

Turbine eoliene 

Turbinele eoliene au două destinaţii majore: includerea într-o centrală eoliană sau furnizarea de e-
nergie locuinţelor izolate. În cazul din urmă turbinele eoliene sunt folosite împreună cu panourile solare şi 
baterii pentru a furniza constant electricitate în zilele înnorate sau senine fără vânt. 
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Abreviere termeni şi unităţi de măsură : 

SRE Surse regenerabile de energie 

GJ  Giga Joule 

GW  Giga Wat 

GWh Giga Wat ora 

kWh Kilowatora 

MJ Mega Joule 

MW Mega Wat 

MW(el) Mega Wat (capacitate electrica instalata) 

MW(t) Mega Wat (capacitate termica instalata) 

PJ  Peta Joule 

TJ Terra Joule  

Tep Tona echivalent petrol 

° C Grade Celsius  

bar Unitatea pentru presiune 1 bar = 105 Pa  

Gcal  Unitate pentru energie 1 Gigacalorie = 1,163 MWh  

m2  Metri pătraţi 

m3  Metri cubi 

h   Ore 

W Watt 
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CAPITOLUL 3. 
SCOPUL STRATEGIEI 

Scopul strategiei energetice a judeţului Arad pe perioada 2010 – 2020,  este  de a oferi o alternativă 
atât marilor cât şi micilor consumatori de energie din surse epuizabile, în vederea obţinerii  unui consum 
raţional de energie prin retehnologizare şi utilizarea eficientă a diferitelor surse de energii regenerabile,  
existente la nivelul judeţului. Este necesar ca aceste noi resurse să înlocuiască treptat  resursele tradiţiona-
le epuizabile, asigurând protecţia mediului natural şi securitatea energetică. În acest sens, lucrarea de faţă 
prezintă inclusiv soluţii tehnologice de obţinere a energiei din surse regenerabile, în scopul de a veni în 
sprijinul celor interesaţi, persoane fizice sau juridice. Sectorul energetic are o importanţă vitală pentru 
dezvoltarea economică şi socială şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei. Asigurarea alimentării 
cu energie în volum suficient şi accesul larg la serviciile energetice, în special la cele ecologice provenite 
din surse regenerabile, este o exigenţă de bază a dezvoltării durabile. 

CAPITOLUL 4. 
OBIECTIVE STRATEGICE 

4.1. Obiectivul general al strategiei 

Obiectivul general al strategiei este satisfacerea imediată şi pe termen lung a cererii de energie 
electrică şi termică, la un preţ cât mai scăzut, în condiţii de calitate şi siguranţă, cu limitarea impactului 
instalaţiilor energetice asupra mediului.  Prin strategia energetică a judeţului Arad se urmăreşte creşterea 
securităţii energetice a judeţului prin economisirea resurselor epuizabile şi înlocuirea graduală a acestora 
în timp, pe baza conceptului dezvoltării durabile. În acest sens, în lucrare este prezentat succint  potenţia-
lul energetic naţional şi resursele identificate la nivel naţional, pentru a cunoaşte parametrii tehnici şi eco-
nomici ai acestora, în scopul  aplicării concrete la nivelul judeţului Arad a măsurilor care să ducă la  ex-
ploatarea surselor regenerabile de energie de care dispune. 

4.2. Obiective în context  mondial 

Utilizarea energiilor regenerabile la nivel mondial, vine în sprijinul economisirii resurselor actuale 
epuizabile, din ce în ce mai solicitate. Cercetările în domeniu arată că cererea totală de energie în 2030 va 
fi cu circa 50% mai mare decât în 2010, iar pentru petrol va fi cu circa 46% mai mare. Rezervele certe cu-
noscute de petrol pot susţine un nivel actual de consum doar până în 2040, iar cele de gaze naturale până 
în 2070, în timp ce rezervele mondiale de huilă asigură o perioadă de peste 200 de ani, chiar la o creştere 
a nivelului de exploatare. Previziunile indică o creştere economică la nivel mondial, ceea ce va implica un 
consum sporit de resurse energetice în viitor. Preocuparea statelor lumii pentru economisirea resurselor 
existente, va duce inevitabil la folosirea cu precădere a resurselor regenerabile de energie. 

4.3. Obiective în context naţional şi european 

Strategia energetică a judeţului Arad, are la bază Strategia Energetică Naţională a României, cir-
cumscrisă Directivelor U.E., urmărind obligatoriu următoarele direcţii: 
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- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 30% până în anul 2020, în comparaţie cu anul 1990. 

- creşterea ponderii energiei regenerabile la 20% din totalul surselor sale de energie până în anul 2020 

- creşterea ponderii biocombustibililor la cel puţin 10% din totalul combustibililor utilizaţi în anul 2020; 

 - reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020. 

- utilizarea raţională şi eficientă a resurselor primare neregenerabile şi scăderea progresivă a ponderii 
acestora în consumul final 

- promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale de cogenerare de înaltă eficienţă 

4.3.1. În domeniul dezvoltării durabile se au în vedere următoarele orizonturi : 

4.3.1.1. Orizont 2013. Obiectiv naţional: 

Satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt şi mediu şi crearea premiselor pentru securitatea 
energetică a ţarii pe termen lung conform cerinţelor unei economii moderne de piaţă, în condiţii de sigu-
ranţă şi competitivitate; îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza Protocolului de la Kyoto privind reduce-
rea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de seră; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele 
schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

4.3.1.2. Orizont 2020. Obiectiv naţional:  

Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional, atingerea 
nivelului mediu actual al UE în privinţa intensitatii şi eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor 
asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice – energii regenerabile” la nivel 
internaţional, în urma adoptării unui nou acord global în domeniu; promovarea şi aplicarea unor măsuri 
de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

4.3.1.3. Orizont 2030. Obiectiv naţional:  

Alinierea la performanţele medii ale UE privind indicatorii energetici şi de schimbări climatice; în-
deplinirea angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanţă cu acor-
durile internaţionale şi comunitare existente şi implementarea unor măsuri de adaptare la efectele schim-
bărilor climatice. 

4.4. Obiective principale în context judeţean 

• îmbunătăţirea eficienţei energetice  atât prin retehnologizare pentru reducerea consumului de re-
surse epuizabile, cât  şi prin asigurarea necesarului de energii regeneraile pentru activităţi social-e-
conomice 

• promovarea strategiei de producere a energiei pe bază de resurse regenerabile 
• reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător, prin folosirea cu 

prioritate a resurselor de energii regenerabile de care dispune judeţul Arad 
• încurajarea apariţiei producătorilor independenţi, în special prin investiţii cu capital străin 
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• alinierea la standardele şi normele tehnice de protecţie a mediului, având în vedere condiţiile 
impuse de asocierea României la Uniunea Europeană 

• distribuţia de energie electrică produsă din resurse regenerabile în reţelele existente, în condiţii de 
eficienţă economică 

• realizarea unei structuri organizatorice adecvate, bazate pe centre de cost şi profit, pe baza studii-
lor ce se efectuează şi a experienţei câştigate 

• protecţia stratului de ozon  
• adaptarea la schimbările climatice de lungă durată 
• protecţia cursurilor de apă transfrontiere şi, respectiv, utilizarea potenţialului hidro al râurilor Mu-

reş, Crişul Alb sau afluenţii acestora, pe care se pot instala capacităţi de producţie energetică 
• Se va continua reabilitarea termica a circa 40% din fondul existent de clădiri multietajate precum 

şi dezvoltarea de proiecte de clădiri pasive sau cu consumuri energetice foarte reduse .  

4.5. Rezultate preconizate prin atingerea obiectivelor la nivel naţional 

- creşterea până în anul 2015 a producţiei de energie din SRE la 23,37 TWh energie electrică şi 
3527,7 mii tep energie termică 

- creşterea până în anul 2020 a producţiei de E-SRE la 38% din consum (32,5 TWh) 

- creşterea până în anul 2020 a productiei de E-SRE pentru care se acorda CV la 20% din consumul 
intern, cumulat si cu efectul altor masuri de promovare a E-SRE, prin producere de energie electrica in 
centrale hidroelectrice de maximum 10 MW, centrale eoliene, solare 

- creşterea până în anul 2020 a ponderii biocarburanţilor în consumul total de carburanţi la 9,18% 
(472 mii tep) producţia de biocarburanţi.  

CAPITOLUL 5. 
SITUAŢIA RESURSELOR ENERGETICE  

LA NIVEL NAŢIONAL 

5.1. Potenţialul naţional de resurse energetice 

România dispune de o gamă diversificată, dar redusă cantitativ de resurse de energie primară: ţiţei, 
gaze naturale, cărbune, minereu de uraniu, precum şi de un potenţial valorificabil de resurse regenerabile 
relativ modest în comparaţie cu alte state. 

5.1.1. Resurse energetice regenerabile 

Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei 
rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgă-
toare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite pro-
cedee. 
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Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: 

- energia eoliană 
- energia solară 
- energia apei  
- energia hidraulică 
- energia mareelor 
- energia geotermică 
- energie derivata din biomasa: biodiesel, bioetanol, biogaz. 

Punerea în practică a unei strategii energetice pentru valorificarea potenţialului surselor regenerabi-
le de energie (SRE) se înscrie în coordonatele dezvoltării energetice a României pe termen mediu si lung 
şi oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii referitoare la alternativele energetice şi înscrierea în 
acquis-ul comunitar în domeniu. Obiectivul strategic pentru anul 2010 era, ca aportul surselor regenerabi-
le de energie în ţările membre al UE, să fie de 12% în consumul total de resurse primare. HG 443/2003, 
modificată prin HG 958/2005, stabileşte pentru România, că ponderea energiei electrice din SRE în con-
sumul naţional brut de energie electrică, să ajungă la 33% pană în anul 2015. 

Potenţialul teoretic al surselor regenerabile de energie din România: 

Sursă: Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020 

Sursă regenerabilă Potenţial anual Aplicaţie 

Energie solară 60 PJ/h Energie termică 
Energie electrică 

Energie eoliană 23 TWh Energie electrică 
Energie hidro 

din care sub 10 MW 
36 TWh 
3,6 TWh 

Energie electrică 

Biomasă şi biogaz 318 PJ Energie termică 
Energie electrică 

Energie geotermală 7 PJ Energie termică 
 
Producţia prognozată de energie electrică din surse regenerabile de energie  

pe termen mediu 

Surse regenerabile de energie 2010 (GWh) 2015 (GWh) 

Energie solară 1,860 11,600 
Energie eoliană 314 1.001 

Energie hidro - total, din care:  
hidroen. mică putere (max 10 MW) 

18.200 
1.100 

18.700 
1.600 

Biomasă 1.134 3.654 
Energie geotermală - - 

Total 19.650 23.367 
Pondere ESRE în consumul 

de energie electrică 30,00% 30,40% 



 Strategia energetică a judeţului Arad 2010 - 2020 15 noiembrie 
2010 

 

 Pag. 16 Draft 
 

5.1.2. Resurse energetice epuizabile 

Zăcămintele de hidrocarburi sunt limitate, pe fondul unui declin al producţiei interne şi în condiţiile 
în care nu au mai fost identificate noi zăcăminte cu potenţial important. Rezervele actuale de ţiţei ale Ro-
mâniei sunt estimate la aproximativ 73,7 mil. tone. Zăcămintele de gaze naturale sunt, de asemenea, limi-
tate, iar după 1990 producţia interna este în declin. Rezervele actuale de gaze naturale sunt estimate la 
184,9 mld.m3. Producţia de gaze naturale este în jur de 12,3 mld.m3 şi reprezintă aproximativ 60 % din 
consumul naţional anual total de gaze naturale. În condiţiile reducerii rezervelor de ţiţei şi gaze naturale, 
trebuie să crească rolul cărbunilor indigeni şi, în particular, al lignitului, în balanţa energetică naţională. 
Resursele de huilă din România cunoscute, sunt de 705 mil. tone , din care exploatabile în perimetre con-
cesionate 105 mil. tone. Resursele de lignit din România sunt estimate la 1490 mil.tone, din care exploa-
tabile în perimetre concesionate 445 mil.tone. Resursele amplasate în perimetre noi, neconcesionate sunt 
de 1045 milioane tone. Resursele de minereu de uraniu de care dispune România prezintă un interes deo-
sebit pentru economia naţională, având în vedere funcţionarea Unitaţilor 1 şi 2 de la Cernavodă şi dezvol-
tarea viitoare a programului de energie nucleară. Minereul de uraniu se utilizează pentru fabricarea în Ro-
mânia a combustibilului nuclear destinat unităţilor nuclearoelectrice de la Cernavodă.  

Evoluţia rezervelor naţionale de ţiţei şi gaze naturale : 

ESTIMAREA  REZERVELOR NAŢIONALE DE TITEI ŞI GAZE NATURALE 
ÎN PERIOADA 2010 – 2025 

Anul Titei  
(Milioane Tone) 

Gaze Naturale  
(Miliarde Metri cubi) 

2010 73 180 
2011 65 154 
2012 56 127 
2013 52 120 
2014 48 114 
2015 45 107 
2016 41 101 
2017 38 95 
2018 34 89 
2019 31 83 
2020 28 77 
2021 24 71 
2022 21 66 
2023 18 60 
2024 15 55 
2025 12 50 

Premise avute în 
vedere în cadrul 

estimării 

Datorită depletarii zăcămintelor, 
producţia de ţiţei poate înregistra 

scăderi anuale de 2-4%. 
Gradul de înlocuire a rezervelor 
exploatate nu va depăşi 15-20%. 

Datorită depletării zăcămintelor, 
producţia de gaze poate înregistra 
scăderi anuale de 2-5%. Gradul de 
înlocuire a rezervelor exploatate se 

va situa între 15-30%. 
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Harta potenţialului de resurse regenerabile 

 

                   

Legenda: 

I.     Delta Dunării (energie solară); 

II.    Dobrogea (energie solară şi eoliană); 

III.  Moldova (câmpie si podiş - microhidro, energie eoliană şi biomasă); 

IV.  Munţii Carpaţi(IV1 – Carpaţii de Est; IV2 – Carpaţii de Sud; IV3 – Carpaţii de Vest , biomasă, microhidro; 

V.    Podişul Transilvaniei (microhidro); 

VI.   Câmpia de Vest (energie geotermală); 

VII.  Subcarpaţii(VII1 – Subcarpaţii Getici; VII2 – Subcarpaţii de Curbură; VII3 – Subcarpaţii Moldovei: 
biomasă, microhidro); 

VIII.  Câmpia de Sud (biomasă, energie geotermală şi solară). 
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CAPITOLUL 6. 
EVALUAREA POTENŢIALULUI ENERGETIC ACTUAL AL SURSELOR 

REGENERABILE DE ENERGIE (SRE) ÎN ROMÂNIA  

(SOLAR, VÂNT, BIOMASĂ, MICROHIDRO, GEOTERMIE), 

Sursa: ANM, ICPE, ICEMENERG, UPB, Hidroelectrica, ENERO, EUROSTAT 2008 

În Directiva 2001/77/EC, din 27 septembrie 2001, privind “Promovarea energiei electrice produsă 
din surse regenerabile, pe piaţa unică de energie”, se stabileşte obiectivul strategic privind aportul surselor 
regenerabile în consumul total de resurse energetice primare, care trebuie să fie de 11%, în anul 2010. 
Cartea Albă prognozează o reducere a emisiilor de CO2 estimate, potrivit cu scenariul care trebuie urmă-
rit până în 2010 pentru tarile UE, astfel: 

POTENŢIALUL TEHNIC ŞI ECONOMIC AMENAJABIL  
AL SRE ÎN ROMÂNIA 

6.1. Potenţialul solar 

În privinţa radiaţiei solare, ecartul lunar al valorilor de pe teritoriul României atinge valori maxime 
în luna iunie (1.49 kWh/ m2/zi) şi valori minime în luna februarie ( 0.34 kWh/ m2/zi). În cursul unui an, 
judeţul Arad dispune de un potenţial solar excelent pentru a fi transformat în energie. 

6.1.1. Potential solar-termal 

Sistemele solar-termale sunt realizate, în principal, cu captatoare solare plane sau cu tuburi vidate, 
în special pentru zonele cu radiaţia solară mai redusă din Europa. 

În evaluările de potenţial energetic au fost luate în considerare aplicaţiile care privesc încalzirea a-
pei sau a incintelor/piscinelor (apa caldă menajeră, încălzire etc.). 

 

Tipul de energie Capacitate 
suplimentară 

Reducerea de CO2 
(mil tone / an) 

1. Eoliană 36 GW 72 

2. Hidro 13 GW 48 

3. Fotovoltaică 3 GWp 3 

4. Biomasă 90 Mtep 255 

5. Geotermală (+pompe de căldură) 2.5 GW 5 

6. Colectoare solare 94 mil m2 19 

Total pentru piaţa UE 402 (mil tone / an) 
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POTENŢIAL ENERGETIC SOLAR-TERMAL 

Parametru UM Tehnic Economic 

Putere termică MWt 56.000 48.570 

Energie termică 
GWh/an 40 17 

TJ/an 144.000 61.200 
mii tep/an 3.430 1.450 

Suprafaţa de captare m2 80.000 34.000 
 

6.1.2. Potenţial solar - fotovoltaic 

S-au avut în vedere atât aplicaţiile fotovoltaice cu cuplare la reţea, cât şi cele autonome (neracordate 
la reţea) pentru consumatori izolaţi. 

POTENŢIAL ENERGETIC SOLAR - FOTOVOLTAIC 

Parametru UM Tehnic Economic 

Putere de varf MWp 6.000 4.000 

Energie electrică 
TWh/an 6,0 4,8 

mii tep/an 516 413 

Suprafaţa ocupată Km2 60 (3m2/loc) 40 (2m2/loc) 

 

6.1.3. Zonarea energetică solară. Harta solară a României 

Pornind de la datele disponibile, s-a întocmit harta cu distribuţia în teritoriu a radiaţiei solare în  Ro-
mânia. Harta cuprinde distribuţia fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente pe suprafaţa orizon-
tală a teritoriului României. 

Sunt evidenţiate 5 zone, diferenţiate prin valorile fluxurilor medii anuale ale energiei solare inciden-
te. Se constată că mai mult de jumătate din suprafaţa ţării beneficiază de un flux de energie mediu anual 
de 1275 kWh/m2. 

Zonele de interes (areale) deosebite pentru aplicaţiile electroenergetice ale energiei solare în ţara 
noastră sunt: 

• Primul areal, care include suprafeţele cu cel mai ridicat potenţial acoperă Dobrogea şi o mare parte din 
Câmpia Română 

• Al doilea areal, cu un potenţial bun, include nordul Câmpiei Române, Podişul Getic, Subcarpaţii  Olteniei  
şi Munteniei o bună parte din Lunca Dunării, sudul şi centrul Podişului Moldovenesc şi Câmpia şi 
Dealurile Vestice şi vestul Podişului Transilvaniei, unde radiaţia solară pe suprafaţă orizontală se situează 
între 1300 şi 1400 MJ / m2. 

• Cel deal treilea areal, cu potenţialul moderat, dispune de mai puţin de 1300 MJ / m2 şi acoperă cea  mai 
mare parte a Podişului Transilvaniei, nordul Podişului Moldovenesc şi Rama Carpatică. 
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Îndeosebi în zona montană variaţia pe teritoriu a radiaţiei solare directe este foarte mare, formele  
negative de relief favorizând persistenţa ceţii şi diminuând chiar durata posibilă de strălucire a soarelui, în 
timp ce formele pozitive de relief, în funcţie de orientarea în raport cu soarele şi cu direcţia dominantă de 
circulaţie a aerului, pot favoriza creşterea sau, dimpotrivă determina diminuarea radiaţiei solare directe. 

Celelalte două zone, se situează sub limita necesară utilizării eficiente a energiei solare, cuprinzând 
zonele muntoase ale României. 

HARTA POTENŢIALULUI SOLAR AL ROMANIEI 

6.2. Potenţialul eolian 

În strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie, potenţialul eolian declarat este de 
14.000 MW (putere instalată), care poate furniza o cantitate de energie de aproximativ 23.000 GWh/an. 

ARAD 
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Aceste valori reprezintă o estimare a potenţialului teoretic, şi trebuie nuanţate în funcţie de posibilităţile 
de exploatare tehnică şi economică. 

Ceea ce interesează însă prognozele de dezvoltare energetică, este potenţialul de valorificare prac-
tică în aplicaţii eoliene, potenţial care este mult mai mic decât cel teoretic, depinzând de posibilităţile de 
folosire a terenului şi de condiţiile pe piaţa energiei. De aceea potenţialul eolian valorificabil economic 
poate fi apreciat numai pe termen mediu, pe baza datelor tehnologice şi economice cunoscute astăzi şi 
considerate şi ele valabile pe termen mediu. S-a ales calea de evaluare a potenţialului valorificabil al ţării 
noastre cea macroeconomică, de tip top-down, pornind de la următoarele premise macroeconomice: 

- condiţiile de potenţial eolian tehnic (viteza vântului) în România care sunt apropiate de media con-
diţiilor eoliene în ansamblul teritoriului Europei; 

- politica energetică şi piaţa energiei în România vor fi integrate în politica europeană şi piaţa euro-
peană a energiei şi în concluzie indicatorii de corelare macroeconomică a potenţialul eolian valorificabil 
pe termen mediu şi lung (2030-2050) trebuie să fie apropiaţi de indicatorii medii europeni. 

Ca indicatori macroecomici s-au considerat: 

- Puterea instalată (sau energia produsă) în instalaţii eoliene în corelaţie cu PIB pe cap de locuitor – 
indicatorul Peol/PIB/loc sau Eeol/PIB/loc 

- Energia electrică produsă în instalaţii eoliene în corelaţie cu consumul brut de energie electrică – 
indicatorul (cota) Eeol/ Eel 

Datele de potenţial tehnic şi economic eolian sunt urmatoarele: 

POTENŢIAL ENERGETIC EOLIAN 

 

 

 

 

De asemenea în strategia naţională se propune instalarea a 280 MW până în anul 2015. 

Conform acestei evoluţii, energia electrică produsă din surse eoliene asigură cca 1,6 % din  consu-
mul brut de energie electrică în anul 2010. Raportat la cantitatea de energie prevazută din surse regenera-
bile fără hidro de mare putere, energia eoliană ar asigura 12,3% din această cantitate. 

Reanalizând datele din strategie, considerăm că exista rezerve suficiente pentru o dezvoltare şi mai 
importantă a aplicaţiilor eoliene decât cea prevazută, dar din anumite considerente eforturile pentru folo-
sirea acestei resurse sunt încă reduse. Judeţul Arad, deşi nu se încadrează într-o zonă cu potenţial eolian 
deosebit, poate dezvolta sisteme de turbine eoliene în zonele de deal. 

Parametru UM Tehnic Economic 
(2030-2050) 

Putere nominală MW 3600 2400 

Energie electrică 
TWh/an 8,0 5,3 

mii tep/an 688 456 
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Faţă de un potenţial tehnic amenajabil de 3600 MW (8000 GWh/an), cotele ţintă pentru aplicaţiile 
eoliene, pot fi de 200 MW în 2010 si de 600 MW in 2015. 

HARTA POTENŢIALULUI  EOLIAN AL ROMÂNIEI 

Distribuţia vitezei medii anuale a vântului pentru înălţimea de 50 m 

 

6.3. Potenţialul biomasă 

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv 
substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a deşeu-
rilor industriale şi urbane. (Definiţie cuprinsă în Hotărârea nr. 1844 din 2005 privind promovarea utilizării 
biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport).   

 Forme de valorificare energetică a biomasei (biocarburanţi): 

• Arderea directă cu generare de energie termică.  

• Arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2).  

• Fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH)- în cazul fermentării 
produşilor zaharaţi; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în amestec cu benzina, poate fi utilizat 
în motoarele cu combustie internă.  

• Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool şi generare de esteri, 
de exemplu metil esteri (biodiesel) şi glicerol, biodieselul purificat fiind utilizat la  motoarele diesel.  
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• Degradarea enzimatică a biomasei cu obţinere de etanol sau biodiesel.  

• Celuloza poate fi degradată enzimatic la monomerii săi, derivaţi glucidici, care pot fi ulterior fer-
mentaţi la etanol. 

Date generale : 

• Masa totală a plantelor terestre - 1800 mlrd tone;  

• Masa totală a pădurilor - 1600 mlrd tone;  

• Cantitatea energiei acumulate în biomasa terestră - 25.000*1018 J;  

• Viteza acumulării energiei de către biomasa terestră - 3000*1018 J pe an (95TWt);  

• Consumul total anual a tuturor tipurilor de energie - 400*1018 J pe an (22TWt);  

Compoziţia chimică a biomasei poate fi diferenţiată în cîteva tipuri. De obicei plantele conţin 25% 
lignină şi 75% glucide (celuloză şi hemiceluloză) sau zaharide.  

Din punct de vedere al potenţialului energetic al biomasei, teritoriul României a fost împărţit în opt 
regiuni şi anume: 

1.  Delta Dunării – rezervaţie a biosferei 

2.  Dobrogea 

3.  Moldova 

4.  Munţii Carpaţi (Estici, Sudici, Apuseni) 

5.  Platoul Transilvaniei 

6.  Câmpia de Vest 

7.  Subcarpaţii 

8.  Câmpia de Sud 
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Potenţialul de biomasă pe sorturi, regiuni şi total, este prezentat în tabelul de mai jos. 

Nr. Regiune 
Biomasa 

forestiera  
mii t / an TJ 

Deseuri 
lemnoase  

mii t / an TJ 

Biomasa 
agricola  

mii t / an TJ 

Biogaz 
ml. mc /an 

TJ 

Deseuri 
urbane 

miit/ an TJ 

TOTAL 
TJ 

I Delta 
Dunării 

- - - - - 
- 

- - - - - 

II Dobrogea 
54 19 844 71 182 

29.897 
451 269 13.422 1.477 910 

III Moldova 
166 58 2.332 118 474 

81.357 
1.728 802 37.071 2.462 2.370 

IV Carpaţi 
1.873 583 1.101 59 328 

65.415 
19.552 8.049 17.506 1.231 1.640 

V Platoul 
Transilvaniei 

835 252 815 141 548 
43.757 

8.721 3.482 12.956 2.954 2.740 

VI Câmpia  
de Vest 

347 116 1.557 212 365 
60.906 

3.622 1.603 24.761 4.432 1.825 

VII Subcarpaţii 
1.248 388 2.569 177 1.314 

110.198 
13.034 5.366 40.849 3.693 6.570 

VIII Câmpia  
de Sud 

204 62 3.419 400 1.350 
126.639 

2.133 861 54.370 8.371 6.750 

TOTAL 
4.727 1.478 12.637 1.178 4.561 

518.439 
49.241 20.432 200.935 24.620 22.805 

 

Aşa cum rezultă din acest tabel, potenţialul energetic tehnic al biomasei este de cca. 518.400 TJ. 

Luând ca referinţă pentru potenţialul economic amenajabil anul 2030, rezultă următoarele valori de 
potenţial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametru UM Tehnic Economic 

a) Biomasă vegetală 

Energie termică/electrică 
TJ/an 471000 289500 

mii tep/an 11249 6915 
b) Biogaz 

Energie termică/electrică 
TJ/an 24600 14800 

mii tep/an 587 353 
c) Deşeuri urbane 

Energie termică/electrică 
TJ/an 22800 13700 

mii tep/an 544 327 

TOTAL 
TJ/an 518400 318000 

mii tep/an 12382 7595 
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HARTA POTENŢIALULUI  ENERGETIC AL BIOMASEI IN ROMÂNIA 

 

 

6.3.1. Zonarea geografică a potenţialului biomasei 

Biomasa constituie pentru România, o sursă regenerabilă de energie, promiţătoare, atât din punct de 
vedere al potenţialului, cât şi, din punct de vedere al posibilităţilor de utilizare. 

În urma prelucrării datelor s-au ridicat următoarele harţi de profil: 

- Potenţialul energetic al biomasei în România  cuprinde distribuţia în teritoriu (pe judeţe şi regiuni 
de dezvoltare economică) a valorilor energetice (TJ) preconizate a se obţine prin valorificarea energetică 
a biomasei vegetale; 

- Distribuţia biomasei vegetale în România  cuprinde distribuţia în teritoriu (pe judeţe şi regiuni de 
dezvoltare economică) a cantităţilor (mii.mc) de biomasă vegetală. 

Din analiza hărţii cu distribuţia geografică a resurselor de biomasă vegetală cu potenţial energetic 
disponibil se constată: 

• cele mai bogate judeţe, în resurse forestiere sunt următoarele: 

  Suceava 647,0 mii mc 
  Harghita 206,5 mii mc 
  Neamţ 175,0 mii mc 
  Bacău 132,0 mii mc 
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•  cele mai sărace, în acest tip, de resursă sunt judeţele din sud: 

  Constanţa 10,4 mii mc 
  Teleorman 10,4 mii mc 
  Galaţi 10,4 mii mc 

 

• cele mai bogate judeţe în resursă agricolă sunt: 

 

 

•  cele mai sărace în acest tip de resursă sunt: 

  Harghita 41,004 mii tone 
  Covasna 73,000 mii tone 
  Braşov 89,000 mii tone 

 

Judeţul Arad dispune de 95,57 %  biomasă agricolă şi 4,43 %  biomasă forestieră, ceea ce reprezintă 
echivalentul a 11454 TJ energie numai din această resursă.  

6.4. Potenţialul microhidroenergetic 

Deoarece sursa cea mai importantă de energie regenerabilă din România (în conformitate cu  cerin-
ţele UE), o reprezintă energia hidro, s-a impus analiza bazei de date privind atât microhidrocentralele e-
xistente în curs de execuţie/reabilitare cât şi cele potenţial amenajabile economic. 

Resursele de apă datorate râurilor interioare sunt evaluate la aproximativ 42 miliarde m3/an, dar în 
regim neamenajat se poate conta numai pe aproximativ 19 milioane m3/an, din cauza fluctuaţiilor de debi-
te ale râurilor. Resursele de apă din interiorul ţării se caracterizează printr-o mare variabilitate, atât în 
spaţiu, cât şi în timp. Astfel, zone mari şi importante, cum ar fi Câmpia Română, podişul Moldovei şi  
Dobrogea, sunt sărace în apă. De asemenea apar variaţii mari în timp a debitelor, atât în cursul unui an, 
cât şi de la an la an. În lunile de primăvară (martie-iunie) se scurge peste 50% din stocul anual, atingându-
se debite maxime de sute de ori mai mari decât cele minime. Toate acestea impun necesitarea realizării 
compensării debitelor cu ajutorul acumulărilor artificiale. 

În ceea ce priveşte potenţialul hidroenergetic al ţării noastre se apreciază că potenţialul teoretic al 
precipitaţiilor este de circa 230 TWh/an, potenţialul teoretic al apelor de scurgere de aproximativ 90  
TWh/an, iar potenţialul teoretic liniar al cursurilor de apă este de 70 TWh/an. 

Potenţialul teoretic mediu al râurilor ţării, inclusiv partea ce revine României din potenţialul 
Dunării, se ridică la 70 TWh/an, din care potenţialul tehnic amenajabil reprezintă 40 TWh/an (2/3 dat de 
râurile interioare şi 1/3 de Dunăre). Ca şi în cazul aplicaţiilor eoliene, potenţialul hidroenergetic tehnic 
amenajabil este mai mic decât cel teoretic şi în acest sens estimăm o valoare de cca. 1 100 MW şi o 
producţie de 3.600 GWh/an. 

  Timiş 1432,0 mii tone 
  Călăraşi 934,0 mii tone 
  Brăila 917,0 mii tone 
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Existând deja o experienţă din anii trecuţi, în judeţul Arad se pot amenaja pe cursurile unor afluenţi 
ai Crişului Alb şi ai Mureşului microhidrocentrale în condiţii de eficienţă şi economicitate ridicată. 

Economicitatea depinde de : 

• amplasamentul şi investiţia aferentă (inclusiv cheltuielile administrative) 
• puterea instalată şi producţia de energie probabilã (regimul debitelor, căderi) 
• distanţa faţă de reţea 
• necesităţile de întreţinere (gradul de automatizare, exploatarea la distanţă fără personal, fiabilitatea) 
• condiţiile financiare şi tariful de valorificare al energiei produse.  

 Evaluarea potenţialului economic amenajabil a avut în vedere: 

• Reabilitarea MHC aflate în funcţiune:200 MW / 600 GWh/an 
• MHC aflate în construcţie: 125 MW / 400 GWh/an 
• MHC noi (de sistem si autonome): 75 MW / 100 GWh/an   

În concluzie, în ceea ce priveşte micropotenţialul hidroenergetic (grupuri sub 10 MW) valorile sunt 
prezentate în tabelul de mai jos. 

POTENŢIALUL MICROHIDROENERGETIC 
Sursa: UPB, Hidroelectrica, ENERO, 2008 

Parametru UM Tehnic Economic 

Putere nominală MW 1100 400 

Energie electrică 
TWh/an 3,6 1,2 

mii tep/an 310 103 
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Bazinele hidrografice ale României 

Bazinul Suprafaţa  
km2 

Potenţial hidroenergetic 

De precipitaţii De scurgere Teoretic Tehnic 

GWh/an GWh/an % Ep TWh/an TWh/an 
Someş 18.740 23.000 9.000 39 4,20 2,20 
Crişuri 13.085 10.500 4.500 43 2,50 0,90 
Mureş 27.842 41.000 17.100 42 9,50 4,30 

Jiu 10.544 13.000 6.300 48 3,15 0,90 
Olt 24.507 34.500 13.300 38 8,25 5,00 

Argeş 12.424 12.500 5.000 40 3,10 1,60 
Ialomiţa 10.817 8.500 3.300 39 2,20 0,75 

Siret 44.993 44.500 16.700 37 11,10 5,50 
Total râuri 
interioare 237.500 230.000 90.000 39 51,50 24,00 

Dunăre - - - - 18,50 12,00 

Total  
România 237.500 230.000 90.000 39 70,00 36,00 
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Bazinul hidrografic al râului Mureş 

Bazinul hidrografic al râului Mureş, situat în partea centrală şi de vest a României, este cuprins între 
Carpaţii Orientali, Meridionali şi Apuseni, iar sectorul său inferior este amplasat în centrul Câmpiei Tisei. 
Suprafaţa bazinelor hidrografice ale cursurilor de apă inventariate, din cadrul bazinului hidrografic 
Mureş, totalizează 15.340 km2, iar lungimea corespunzătoare este de 3.050 km. Pantele cursurilor de apă 
variază mult de la sub 10 m/km la peste 100 m/km. 

Dintr-un număr de 306 sectoare inventariate, 39 sectoare au p > 150 kW/km, potenţialul specific 
variind de la 15 kW/km la 628 kW/km. 

Potenţialul teoretic liniar al sectoarelor de râu studiate totalizeazà 300.994 kW, având  un potenţial 
specific mediu p = 74,6 kW/km. 

6.5. Potenţialul geotermal 

Pe teritoriul României, un număr de peste 200 foraje pentru hidrocarburi au întâlnit la adâncimi 
situate între 800 şi 3500 m, resurse geotermale de joasă şi medie entalpie (40-120o C).   

Exploatarea experimentală a circa 100 de foraje în cursul ultimilor 25 ani a permis realizarea unor 
evaluări a potenţialului energetic al acestui tip de resursă. 

Utilizarea enegiei geotermice extrase este folosită în proporţie de 37% pentru încălzire, 30% pentru 
agricultură (sere), 23% în procese industriale, 7% în alte scopuri. 

Dintr-un număr de 14 sonde geotermale săpate în intervalul 1995-2000 la adâncimi de1500-3000 m, 
numai două sonde au fost neproductive, înregistrandu-se o rată de succes de 86%.  

Tabelul de mai jos prezintă o sinteză a principalilor parametrii din perimetrele geotermale importan-
te din România, inclusiv a potenţialului energetic teoretic. 

Nr. 
crt. Sistemul geotermal 

Aria 
estimată Nr. de 

sonde 

Adâncimea 
de forare 

Debitul 
exploatabil 

Tempe-
ratura 

resursei 

Energia 
teoretică* 
potenţială 

km2 m L / s 
m3/h °C MWt 

1. 

Crişul Negru- Someş 
Săcuieni, Marghita, 

Ciumeghiu, Salonta -  
judeţele Bihor şi Satu-Mare 

3570 18 1500 148 
533 77 29,14 

2. Oraşul Borş   
judeţul Bihor 13 4 2800 30 

108 100 8,79 

3. Municipiul Oradea  
 judeţul Bihor 77 12 2800 151,5 

545,4 83,8 34,1 
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4. 
Mureş - Crişul Negru Curtici, 

Macea, Municipiul Arad - 
 judeţul Arad 

1060 113 1500 79 
285 58 9.3 

5. 

Banatul de Vest: Nădlac, 
Sânnicolau Mare, Sara-
vale,Tomnatic, Lovrin, 

Jimbolia, Periam, Teremia 
Mare, Comloşu Mare, 

Grabat, Beregsăul Mic - 
judeţele Arad şi Timiş 

2790 20 2000 318 
1144,8 77 62,75 

Notă: * - calculată considerând că apa geotermală se răceşte până la 30 °C 

Sinteza potenţialului geotermal al României este prezentată în tabelul de mai jos: 

POTENŢIAL ENERGETIC GEOTERMAL 

Parametru UM Tehnic Economic 

Putere nominală MWt 480 375 

Energie electrică 
TJ/an 9.000 7.000 

mii tep/an 215 167 
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HARTA GEOTERMALĂ A ROMÂNIEI 

Potenţialul de energie geotermală cu posibilităţi de exploatare curenta în România este estimat la 
circa 167 mii tep. Judeţul Arad beneficiază de această resursă în cantităţi apreciabile. 

Prospecţiunea geotermică realizată prin măsurători ale temperaturii a permis elaborarea unor harţi 
geotermice pentru întregul teritoriu al României, evidenţiind distribuţia temperaturii la adâncimi de 1,2,3 
şi 5 km. Aceste hărţi indică zone favorabile pentru concentrarea resurselor geotermale în suprafeţele  cir-
cumscrise de 60-120° C, pentru exploatarea apelor geotermale producătoare de energie termică şi suprafe-
ţe în care temperatura la peste 3 km adâncime are valori cuprinse între 250 şi 1250°C. Acestea zone per-
mit exploatarea energiei geotermice în vederea generării de energie electrică. 

Pentru primul tip de resurse (sisteme geotermale dominant convective) sunt caracteristice ariile din 
Câmpia de Vest, în timp ce pentru cel de-al doilea tip sunt caracteristice sistemele geotermale dominant 
conductive situate în aria de dezvoltare a vulcanismului neogen - cuaternar din Carpaţii Orientali: Oaş –
Gutâi – Ţibleş şi, repectiv, Călimani – Gurghiu – Harghita. 

Resursele geotermale se utilizează deja la încălzirea şi prepararea apei calde menajere în locuinţe 
individuale, servicii sociale (birouri, învăţământ, spaţii comerciale şi sociale etc.), sectorul industrial sau 
spaţii agrozootehnice (sere, solarii, ferme pentru creşterea animalelor s.a.). 

European Geothermal Energy Council (EGEC) a publicat recent documentul „Vision 2050 of the 
geothermal electricity sector” ca document de discuţie publică. Conform acestuia, perioada 2010 – 2020 
va fi perioada în care vor fi puse bazele industriei geotermale europene.  

Perioada 2020-2030 reprezintă, în viziunea EGEC, perioada în care energia geotermală se va afirma 
ca o sursă competitivă de electricitate. 

Având  în vedere potenţialul termic al resurselor geotermale din România (sub 1.200 grade C) se 
consideră că ele vor putea reprezenta o sursă de energie primară pentru producerea de electricitate după a-
nul 2020 şi că rolul lor în acea perioadă ar putea fi semnificativ. 
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CAPITOLUL 7. 
POTENŢIALUL ENERGETIC AL JUDEŢULUI ARAD 

STARTEGIA DE UTILIZARE A POTENŢIALULUI  ENERGETIC  

 DIN SURSE REGENERABILE 

 

 

Cu o suprafaţă totală de 7.654 km2,  judeţul Arad cuprinde 78 de unităţi teritoriale şi administrative 
din care un municipiu - Arad, municipiu reşedinţă de judeţ,  9 oraşe (Chişineu Criş, Curtici, Ineu, Lipova, 
Nădlac, Pecica, Pâncota, Sebiş, Sântana) şi 68 de comune. Populaţia judeţului număra la ultimul recensă-
mânt 461.791 locuitori, din care 233.992 locuitori aparţin mediului urban.  

În conditiile unui declin accentuat al resurselor energetice epuizabile şi în perspectiva necesităţii 
dezvoltării durabile, devine evident faptul că, dacă păstram actualul mod de folosire a energiei, există ris-
cul unui impas major în viitor în aprovizionarea cu resurse. În acest context, la nivelul judeţului Arad se 
impune în mod cert promovarea eficienţei şi utilizarea raţională a energiei începând de la  cladiri până la 
marii consumatori de energie şi în paralel, dezvoltarea sistemelor de producere a energiei din surse rege-
nerabile.  Judeţul Arad dispune de resurse naturale importante pentru a le utiliza în sectorul economic. 
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Dintre acestea cele mai importante sunt resursele minerale precum zăcămintele de hidrocarburi de la Peci-
ca, Peregu Mare, Şeitin, Sântana, marmura de la Moneasa, apele minerale de la Lipova, Moneasa, Curtici, 
Macea, Dorobanţi, minereurile de molibden de la Săvârşin. 

Din păcate unele resurse nu se pot regenera, existând riscul epuizării lor în viitor. 

Consiliul Judeţean Arad, preocupat permanent de dezvoltarea judeţului, de consumul raţional şi efi-
cient de resurse, de protecţia mediului înconjurător, propune pentru perioada 2010 – 2020  o strategie e-
nergetică bazată pe măsuri de reducerea consumurilor energetice şi trecerea treptată la folosirea surselor 
de energie regenerabilă de care dispune judeţul Arad. 

Principalele direcţii pentru creşterea eficienţei energetice sunt: retehnologizarea, optimizarea termi-
că a clădirilor prin anvelopare, producerea energiei din surse regenerabile de energie, optimizarea reţele-
lor de termoficare, optimizarea consumului casnic de energie şi modernizarea transportului. 

Acest deziderat presupune pe toată durata de aplicare a strategiei încadrarea în următoarele măsuri :   

 La nivelul clădirilor de locuit : 

- Reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor existente, precum şi a sistemelor de alimentare cu 
căldură pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere, prin folosirea panourilor solare 

- intervenţii la nivelul elementelor de construcţie exterioare care alcătuiesc anvelopa clădirilor prin 
termoizolaţii, modernizarea ferestrelor, etanşări; 

- contorizarea utilităţilor la nivel de clădire; 

- gestionarea individuală a utilităţilor prin montarea în apartamente a repartitoarelor de costuri; 

- termoizolarea conductelor din subsoluri; 

- modernizarea echipamentelor de producere a utilităţilor termice (cazan de producere energie ter-
mică, boiler pentru prepararea apei calde menajere, corpuri de încălzire); 

- înlocuirea armăturilor defecte şi modernizarea acestora. Soluţia de reabilitare sau modernizare a 
capacitaţilor surselor existente va fi analizată comparativ cu soluţia de abandonare a unora dintre acestea, 
în cazul în care realizarea unor surse noi cu echipamente moderne poate conduce la costuri de investiţii 
mai reduse decât în cazul reabilitării sau modernizării celor existente. 

 În domeniul protecţiei mediului : 

- realizarea investiţiilor din domeniul protecţiei mediului; 

- conformarea centralelor termoenergetice cu condiţiile impuse de Directiva 2001/80/EC cu privire 
la limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi (SO2, NOx  şi pulberi) proveniţi din instalaţiile mari de 
ardere, de Directiva 96/61/EC privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi de Directiva 
99/31/EC privind depozitarea deşeurilor industriale; 

- încadrarea centralelor termoelectrice în ceea ce priveşte emisia gazelor cu efect de seră, în cotele 
prevăzute în Planul Naţional de Alocare ( P. N. A. ) a certificatelor de emisii a gazelor cu efect de seră 
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pentru perioadele 2007 şi 2008 - 2012, depăşirea cotelor putând fi realizată doar cu achiziţie de certificate 
şi creşterea corespunzătoare a preţului energiei electrice livrate; 

- intensificarea utilizării mecanismelor flexibile prevăzute în Protocolul de la Kyoto şi de Directiva 
2003/87/CE privind comercializarea permiselor de emisii de CO2. 

7.1. RESURSELE ENERGETICE  REGENERABILE ALE JUDEŢULUI  ARAD 

După cum rezultă din lectura capitolelor anterioare unde este descrisă situaţia resurselor la nivel 
naţional, judeţul Arad dispune de următoarele resurse regenerabile posibil de utilizat: 

1. resurse energetice geotermale 

2. resurse energetice solare 

3. resurse energetice rezultate din biomasă 

4. resurse energetice eoliene 

5. resurse energetice rezultate din amenajări de microhidrocentrale 

6. resurse energetice provenite din producerea combustibilului biodiesel 

Din analiza oportunităţii privind utilizarea acestor resurse rezultă : 

7.1.1. PUNCTE TARI 

- Conform studiilor, judeţul Arad dispune de importante resurse geotermale care trebuie puse în 
valoare. Pe graniţa judeţului Arad cu Ungaria funcţionează baze de agrement vaste, extrem de 
profitabile, ceea ce constituie o garanţie a faptului că şi  judeţul Arad poate deveni reper naţio-
nal pentru turismul balnear, pornind de la temperatura şi calitatea foarte bună a apei geoterma-
le, care poate fi utilizată şi în alte scopuri 

- În judeţul Arad apa termală a început deja să fie exploatată  în ştranduri  deocamdată mici, cu 
cel mult două-trei bazine la Şofronea, Curtici şi Dorobanţi. Există însă, un număr mare de loca-
lităţi care dispun de această resursă pe care o pot folosi pentru dezvoltare locală. 

- Din punct de vedere al utilizării biomasei, judeţul Arad dispune de suprafeţe însemnate de cul-
turi vegetale şi deşeuri forestiere ( 95,57 % biomasă agricolă şi 4,43 % biomasă forestieră) 

- Intensitatea radiaţiei solare la nivelul judeţului este cuprinsă între 1250 şi 1350 kwh/mp/an 

- Viteza vântului are o medie de 4-6 metri / secundă, ceea ce face posibilă amenajarea de parcuri 
eoliene 

- Posibilitatea  termoficării locuinţelor folosind ca agent termic apa geotermală 

- Existenţa unei importante reţele hidrografice la nivelul judeţului( Mureş, Criş, afluenţi, etc.) 
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7.1.2. PUNCTE SLABE 

- Costurile cu producerea energilor verzi sunt în prezent  relativ ridicate chiar şi la nivel mondial 

- Viteza vântului în judeţ, nu este constantă şi nu se manifestă tot timpul anului 

- Pe teritoriul judeţului Arad, râurile nu au diferenţe mari de nivel ale albiilor, care să accelereze 
cursul ( pe anumite porţiuni, aprox. 10 m/km/ curs)  

- Resturile provenite din exploatarea lemnului trebuie aduse din judeţ,din zona exploatărilor 
forestiere, fapt care, prin transport, creşte costurile de producţie 

- Interesul deocamdată scăzut pentru investiţii în producerea energiei din surse regenerabile 

7.2. OPORTUNITĂŢI  INVESTIŢIONALE  PE  ENERGIE ŞI ENERGIE REGENERABILĂ    
ÎN  JUDEŢUL ARAD 

Deşi judeţul Arad nu dispune de resurse (cărbune, gaze) şi forme de relief (munţi şi ape) adecvate 
pentru producerea de energie, totuşi, printr-o inventariere şi utilizare inteligentă a unor oportunităţi, 
putem colecta un volum apreciabil de energie obţinut din utilizarea eficientă a energiei hidro, eoliană, 
solară, geotermală, biomasă etc. 

7.2.1. ENERGIA HIDRO 

- potenţialului hidrografic al Canalului Morilor unde se pot amplasa o serie de microhidrocen-
trale în următoarele locaţii : Buteni, Răpsig, Bocsig, Mocrea, Nădab, unde există căderi şi debi-
te pretabile pentru amplasarea unor microhidrocentrale, de fapt pe locul unde odinioară forţa 
apei a pus în mişcare mori de măcinat cereale; 

- utilizarea unor zone din partea de deal şi munte a unor cursuri de apă, cum ar fi în zona 
Pleşcuţa, pentru amenajarea unor baraje pentru microhidrocentrale realizate prin investiţii 
private pe cursul Crişului; 

- utilizarea potenţialului Mureşului conform Strategiei Bazinului Mureş pentru amenajarea unor 
hidrocentrale utilizând potenţialul hidrografic a acestui râu; 

- construcţia unor „hydropower station”, utilizând forţa de curgere a apelor care brăzdează 
judeţul Arad puse în cascade; 

- retehnologizarea unor microhidrocentrale realizate înainte de 1989 cum ar fi cele de la : Iosăşel, 
Dezna, Sebiş şi Mocrea, ar putea aduce un surplus de energie prin investiţii relativ mici având 
în vedere că priza de apă, aducţiunea, lacul de acumulare sunt realizate, iar retehnologizarea 
efectivă a microhidrocentralei la nivele tehnologice actuale cu randamente de până la 98 % ar 
putea fi făcută cu investiţii rezonabile care s-ar cifra la maxim 150.000 – 200.000 euro; 

- utilizarea unor amenajări hidrografice, a unor iazuri, lacuri şi acumulări de ape, realizate în pe-
rioada Imperiului Austro – Ungar care au pus în mişcare gatere, mori, generatoare electrice, 
cum ar fi cele din zona Sebişului, Dezna, Prăjeşti ar putea constitui alternative demne de luat în 
seamă; 
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7.2.1.1. Amenajarea hidroenergetică a râului Mureş 

În perioada 1991 - 1992 au fost elaborate două studii de schemă privind posibilitatea valorificării 
potenţialului hidroenergetic al râului Mureş pe sectoarele Cugir – Zam (judeţul Hunedoara) şi Zam – 
Nădlac (judeţul Arad). 

Au fost studiate variante de amenajare, cu diverse trepte de cădere, avînd ca scheme acumulări cu 
biefuri conjugate, precum şi acumulări combinate cu centrale pe derivaţii. 

Au rezultat centrale în următoarele secţiuni: 

Sector Cugir – Zam: Geoagiu, Rapoltu, Şoimuş, Mintia, Dobra şi Zam. 

Sector Zam – Nădlac: Săvârşin, Lalaşinţ, Milova, Lipova, Sâmbăteni, Fântânele Pecica şi 
Nădlac. 

În prezent, aceste studii sunt în curs de reluare, odată cu aderarea ţării noastre la Uniunea Europe-
eană şi încurajarea investiţiilor pentru amenajări de centrale utilizând surse regenerabile de energie, pe 
baza noilor principii de proiectare şi anume: 

• Centrale cu puteri instalate P < 10 MW, pentru a beneficia de certificate verzi. 

• Coeficienţi de instalare < 2, pentru un efort investiţional acceptabil şi respectarea noilor 
condiţii de mediu. 

• Retenţii cu praguri şi diguri mai mici de 5 m, cu centrale – baraj sau pe derivaţie, pentru ca 
expropierile de terenuri să fie minime. 

 



 Strategia energetică a judeţului Arad 2010 - 2020 15 noiembrie 
2010 

 

 Pag. 37 Draft 
 

7.2.2. ENERGIA EOLIANĂ 

Energia eoliană ar putea fi utilizată în Câmpia de Vest şi în Dealurile Podgoriei, în Defileul 
Mureşului, având în vedere vântul ce bate din Pusta Maghiară şi care în ţara vecină antrenează o serie de 
centrale eoliene cum ar fi cea de la Sarvoş, apropiată de judeţul nostru. Astfel ar putea fi plantate centrale 
eoliene pe Dealurile Văsoaiei (unde, de altfel înainte de 1989 a şi funcţionat o centrală eoliană pentru 
producerea de curent electric pentru sălaşele din zona Văsoaiei), pe Dealul Mocrei, pe dealurile din 
Podgoria Aradului, în defileurile Mureşului, urcând chiar până pe Vârfurile Munţilor Codru Moma sau pe 
Platoul Izoi – Moneasa. 

7.2.3. ENERGIA SOLARĂ 

Având în vedere expunerea solară bună a judeţului Arad, (1200 – 1350 kW/ mp/ an) pentru clădirile 
administrative şcoli, spitale, etc., se pot utiliza panourile solare care împreună cu celelalte forme de ener-
gie, pot asigura un grad ridicat de independenţă energetică a acestor obiective. Astfel utilizarea cuptoare-
lor solare care pratic sunt nişte parabolice în focarul cărora se obţin temperaturi de peste 900 grade cu o-
rientare automată după soare, pot asigura o sursă deosebită de energie. 

7.2.4. POMPELE DE CĂLDURĂ 

Folosesc ca sursă de energie căldura pământului şi sunt foarte răspândite în Europa, din Norvegia şi 
Suedia până în România, la Oradea şi Timişoara. Pompele de căldură Ocsner austriece au un randament 
deosebit şi această tehnologie utilizată în mod inteligent împreună cu conceptul de casă pasivă, împreună 
cu panourile solare şi fotovoltaice sau chiar cu microcentrale eoliene private ar putea asigura independen-
ţa energetică a multor case şi instituţii administrative. Printr-o procesare inteligentă a diatomitei de la Mi-
nişul de Sus se pot realiza izolări aproape perfecte din punct de vedere termic (pierderi aproape de 0 
grade). Cu ajutorul pompelor de căldură, aşa cum s-a demonstrat deja, se poate recupera căldura din siste-
mele de canalizare ale oraşelor, unde se înregistrează constant 12-16 ° C în sezonul rece. 

7.2.5. BIODISEL ŞI BIOETANOL 

În judeţul Arad există pusă la punct tehnologia de producere a bioetanolului şi a biodiselului de 
către specialişti din universităţile arădene şi de către ingineri care încă mai lucrează pe platforma Combi-
natului Chimic Vladimirescu.  Astfel, făcând culturi de sorg zaharat pe solurile sărătoase de la Socodor se 
poate obţine materia primă de fabricaţie a bioetanolului. Din grăsimi provenite din abatoare, din uleiul ars 
produs în cantine şi restaurante se poate obţine astfel în judeţul Arad, biodiselul de cea mai bună calitate 
care de altfel a şi fost experimentat la Compania de Transport Public Arad. Printr-o decizie politico - 
administrativă care să pună la un loc în jurul unei mese rotunde la Consiliul Judeţean Arad, Agenţia de 
Protecţie a Mediului Arad, Compania de Transport Public Arad, agentul economic posesor al instalaţiei 
de produs biodisel de pe Platforma Vladimirescu, se poate asigura combustibilul necesar pentru autobu-
zele care brăzdează municipiul şi judeţul Arad la preţuri aproape neglijabile, la fel ca şi în celelalte oraşe 
şi capitale europene, reducându-se poluarea cu grăsimi a sistemului de canalizare al oraşului. 
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7.2.6. BIOMASA 

Prin plantarea unor compactoare de rumeguş şi a unor tocătoare de reziduuri de material lemnos se 
obţin brichete şi peleţi care pot fi utilizaţi în sobele de încălzit cu randamente foarte ridicate. Direcţia Sil-
vică Arad, Agenţia de Protecţie a Mediului Arad, Garda de Mediu Arad, nu ar trebui să mai lase agenţii e-
conomici care desfăşoară activităţi de defrişare a pădurilor sau cei care posedă gatere fără obligaţia utili-
zării rezidurilor lemnoase pentru producerea de peleţi şi brichete lemnoase. Astfel se reduce poluarea me-
diului şi se ajunge la o economie considerabilă de energie. Tot pentru producerea de biomasă se pot înfi-
inţa culturi de salcă energetică şi plop energetic care pot asigura materia primă pentru centralele care pot 
încălzi oraşele de talia Lipovei, Ineului, Gurahonţ. (vezi www.kfp.ro secţiunea video salca energetică). 

7.2.7. PROCESAREA DEŞEURILOR MENAJERE 

Având în vedere Strategia la nivelul judeţului privind managementul deşeurilor prin care se prevede 
depozitarea la nivel de judeţ a deşeurilor pe platforma gropii de gunoi a oraşului aflată în imediata 
vecinătate a C.E.T.-ului Arad se impune o gândire şi o atitudine pentru evitarea apariţiei unor noi forme 
de relief în imediata vecinătate a Aradului prin creşterea cantităţii de gunoi depozitat. Astfel plantarea 
unei centrale Green Power ca cea prezentată în www.cleanenergyproject.eu ar putea produce o energie 
verde de 1 MW/oră procesând pe etape şi sorturi gunoiul menajer din care  rezultă energie şi o serie de 
subproduse cu efecte economice deosebite. De asemenea, utilizând gazul creat deja în deponeul existent 
al gropii de gunoi menajer împreună cu energia produsă de centrala Green Power legate inteligent de 
C.E.T.-ul actual se pot produce sinergii cu efecte economice deosebite. 

7.2.8. BIOGAZUL 

Pe teritoriul judeţului Arad există mai multe complexe zootehnice şi porcine care produc o cantitate 
de gunoi de grajd, astfel, complexele de la Curtici, Macea, Iratoş, Complexele de porci Smithfield ar pu-
tea procesa gunoiul de grajd în instalaţii de producere de biogaz care pe lângă faptul că produc curent e-
lectric şi căldură mai şi neutralizează gunoiul de grajd care poate fi astfel utilizat în agricultură. Adminis-
traţiile oraşelor judeţului sau chiar municipalitatea ar putea gândi astfel de investiţii care nu numai că va 
contribui la reducerea poluării mediului, dar vor fi şi o sursă puternică de energie (curent electric şi căl-
dură) aşa cum ne arată experienţa maghiară din imediata vecinătate a judeţului nostru. Astfel o colaborare 
mai strânsă în Euroregiunea DKMT ar putea pune în valoare în comun unele oportunităţi aflate în zona 
noastră comună. Colaborarea cu Institutul de Biotehnologii de la Szeged ar putea duce la reţete de fer-
mentare a gunoiului de grajd, a gunoiului menajer sau chiar a nămolurilor de la staţiile de epurare a jude-
ţului nostru. 

7.2.9. APA ŞI HIDROGENUL 

Prin conceptul european Intelligent Energy, prin colaborarea între incubatoarele de afaceri şi trans-
fer tehnologic, printr-o colaborare strânsă cu Institutul de Energii Regenerabile Timişoara, sau chiar prin 
promovarea unor secţii în cadrul universităţilor  pe energii regenerabile, se pot obţine rezultate deosebite 
în domeniul energiei. Astfel proiectul Şiria şi Şoimoş care constă în producerea de curent electric cu 
centrale eoliene şi utilizarea acestuia pe timp de noapte la iluminatul artistic al Cetăţii Şiria şi Şoimoş.   

http://www.kfp.ro/
http://www.cleanenergyproject.eu/
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Pe timp de zi, producerea de hidrogen  (printr-o pilă de electroliză) poate fi utilizat pentru un autovehicol 
sau pentru acţionarea unei telegondole care să urce turiştii la cele două cetăţi. Având în vedere capacitatea 
industrială a oraşului Arad şi faptul că pe Platforma fostei Uzine de Vagoane Arad s-au fabricat automo-
bile, se poate aborda cu încredere împreună cu universităţile din Arad, construcţia unui automobil hibrid 
sau chiar  pe hidrogen . 

7.2.10 UTILIZAREA APELOR GEOTERMALE 

Având în vedere că în vestul ţării se găseşte 25 % din rezerva de apă geotermală a Câmpiei Pa-
nonice, se impune o utilizare diversificată a acestui potenţial geotermal pe următoarele direcţii :  

- utilizarea în balneaţie prin realizarea unor microstaţiuni balneare în zonele Zerind, Socodor, 
Curtici, Macea, Iratoş, Şofronea, Şimand, Peregu Mare, Semlac, Felnac, Şeitin, Nădlac, Moneasa, 
Dezna a apelor geotermale, aşa cum au fost preconizate prin proiectele realizate înainte de 1989 
după forarea acestor puţuri de ape geotermale ; 

- utilizarea apelor geotermale pentru încălzirea locuinţelor în oraşul Nădlac şi Curtici care au 
beneficiat de instalaţii de încălzire utilizând această resursă şi care ar trebui modernizate şi reteh-
nologizate pentru obţinerea unei eficienţe energetice sporite. Astfel, în urma unui studiu al bilan-
ţului energetic realizat pe instalaţia de încălzire a oraşului Nădlac s-a constatat că se poate ridica 
eficienţa energetică a acestei instalaţii printr-o retehnologizare inteligentă cu peste 60 – 70 %. 

- producerea de căldură sau chiar de energie electrică utilizând pompe de căldură puse în cascadă 
care să utilizeze întregul potenţial al sondelor de apă geotermală ; 

- utilizarea gazului de sondă împreună cu care vine apa geotermală prin separarea acestuia prin 
construcţia unor degazoare ar putea produce curent electric şi căldură în instalaţii de cogenerare ; 

- de asemenea, utilizarea apelor geotermale pentru încălzirea unor sere sau chiar pentru încălzirea în 
podea sau în pereţi a unor clădiri din arealul balnear. 

- realizarea unei zone balneare pilot la nivelul judeţului pentru exemplu de bună practică şi pentru 
îndrumarea deţinătorilor de ape geotermale pentru realizarea unor zone de balneaţie şi agrement. 

7.2.11. PANOURILE FOTOVOLTAICE 

Având în vedere expunerea solară a judeţului nostru pentru producerea de curent electric se pot 
utiliza panourile fotovoltaice (chiar şi cele cu orientare după soare) care pot constitui un aport substanţial 
de energie pentru comunităţile rurale şi nu numai. De asemenea, panourile fotovoltaice pot asigura 
iluminatul stradal de noapte aşa cum întălnim aceasta în majoritatea ţărilor europene sau pentru semnele 
de circulaţie. 

7.2.12. ENERGIE PRIN ECONOMISIRE ŞI EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 

Prin utilizarea sistemului de iluminat bazat pe led-uri, prin utilizarea cogenerării, prin educaţie pro 
economisire de energie, se pot obţine economii substanţiale de energie, care sunt practic surse de energie 
pentru alte domenii. 
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7.2.13. ENERGIE REZULTATĂ  PRIN DEPOLIMERIZAREA DEŞEURILOR  

La nivelul judeţului  Arad deponeele de gunoi au fost închise, acoperite cu pământ şi înierbate. Toa-
te aceste rampe de deşeuri, în timp, pot constitui o sursă preţioasă de energie. Deponeele rămase deschise 
în oraşe şi deponeul ASA Servicii Ecologice Arad, sunt pe punctul de a deveni  de neutilizat, sau capaci-
tatea lor actuala va fi în curând depăşită . Datorită restricţiilor de mediu, legislaţiei şi a diferitelor întâr-
zieri de reglementare şi proceduri birocratice, se profilează în viitor o mare criză de spaţiu cu această 
destinaţie. Între timp, deşeurile continuă să fie produse în volum tot  mai mare, iar gestiunea şi manipula-
rea lor, devine o problemă majoră pentru judeţ. Specialiştii propun o soluţie : Deşeurile  solide colectate 
de la populaţie sunt formate 80-90% din lanţuri moleculare polimerizate de hidrocarbon. Prin depolimeri-
zare (sau aşa-numita „cracare”), acestea pot fi reduse la lanţurile cu aprox. 10-20 atomi de carbon – echi-
valent al dieselului lichid, care este o fracţiune de ţiţei. Acest diesel sintetic, numit şi „nano – (bio) 
diesel”) este identic ca proprietăţi fizice şi chimice cu combustibilii minerali sau fosili. În anumite 
aspecte, este chiar un produs de calitate superioară şi mai eficient, cu o putere de aprox. 5% mai mare şi 
fără impurităţi, deci nu necesită filtre de particule. Metoda propusă, oferă o soluţie pentru această 
problemă a deşeurilor şi conduce la o mulţime de avantaje şi situaţii profitabile, chiar de a elimina 
aproape complet necesitatea de depozite de deşeuri. O unitate productivă în regim standard este capabilă 
să proceseze 100 de tone de deşeuri pe zi, la valori mici de presiune-temperatură şi utilizând un 
catalizator special, printr–un proces catalitic de transformare a materiei prime în combustibili de bază cu 
înalt grad de calitate, inclusiv motorină, petrol lampant, combustibil şi ulei, precum şi energie electrică şi 
o componentă de tip asfalt. Pregătirea deşeurilor la intrarea în fluxul de procesare include tocare, extracţia 
de metale, sticlă şi nisip, astfel că aprox. 2/3 din materia primă poate fi rulată prin intermediul unităţii 
pentru a produce combustibil şi energie electrică. O astfel de facilitate de producţie de 100 tone/zi, va 
produce circa 454 litri de combustibil pe tona de materie primă procesată. Metanul generat în proces este 
utilizat pentru a pune în funcţiune un generator care să alimenteze instalaţia, cu un surplus energetic de 1 
MW disponibil pentru distribuire. Timpul de instalare a unei astfel de unităţi de procesare şi a instalaţiilor 
aferente este de aproximativ 6 luni. În mod uzual astăzi se produce în special „bio – diesel”, adică  moto-
rina, prin procesul de eterificare simplă din uleiuri vegetale scumpe. În schimb această bază de materii 
prime utilizată la producerea de bio – diesel clasic este în concurenţă directă cu industria alimentară, 
astfel că cererea tot mai mare de bio-combustibili are un impact enorm asupra necesarului de petrol şi a 
preţurilor la alimente. În cazul „nano – dieselui”, în plus faţă de disponibilitatea de producţie constantă şi 
costuri mai mici de funcţionare, există multe rezultate pozitive în ceea ce priveşte diminuarea emisiilor de 
CO2 şi un impact pozitiv puternic asupra mediului. În afară de deşeurile menajere, combustibilii produşi 
prin metoda de  depolimerizare specifică, pot proveni dintr-o varietate mare de materii prime, cum ar fi: 

- materiale organice (precum paie, iarbă, resturi de la presele de fructe şi plante oleaginoase, etc.); 
- materiale plastice de toate tipurile, inclusiv PVC; 
- hârtie; 
- lemn; 
- resturi de la reciclarea automobilelor; 
- cauciucuri; 
- nămoluri de epurare; 
- gunoi de grajd; 
- deşeuri si resturi de animale, şi altele. 
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Această tehnologie poate fi de asemenea folosită pentru asanarea gropilor şi depozitelor vechi de 
deşeuri şi pentru reciclarea materiale rămase. În consecinţă, nu este nevoie de vreo separare a deşeurilor si 
resturilor de tot felul, doar materiale dure (pietre, sticlă, ceramică, metale şi materiale similare) trebuie să 
fie îndepărtate înainte de prelucrare. Folosind o formă de pre-tratare se elimina toate inconvenientele 
legate de miros şi alte probleme care apar când se lucrează cu deşeuri. Astfel, deşeurile ca materie primă 
solidă, sunt prelucrate în întregime imediat ce sunt primite, materiale dure fiind separate, iar restul de 
materiale moi sunt iniţial uscate şi apoi procesate. Toate „materiale dure”, cum ar fi pietre, sticlă, metale 
şi ceramică, trebuie să fie eliminate, iar resturile vegetale cu umiditate de 60-65 % trebuie mai întâi 
uscate, până la o umiditate reziduală mai mică de 17 %. 

În concluzie, întregul proces este unul fără reziduri şi fără emisii de gaze poluante. 

 Cantităţile de deşeuri primite vor fi procesate fără oprire, nefiind nevoie de spaţii de depozitare 
foarte mari, procesul fiind chiar unul generator de venituri şi fără emisii poluante. Combustibilul obţinut 
poate fi folosit în orice motor care utilizează diesel, kerosen, păcură, etc., fără nicio modificare a motoa-
relor respective.  

Rezultatele obţinute pentru 100 de tone de deşeuri ar fi urmatoarele: 

 - se generează un flux de venituri numai din deşeuri de câteva mii de euro; 

 - se produc peste 45.000 l de combustibil de înaltă calitate, care vândut  conduce la un flux 
financiar de peste 25.000 Euro; 

 - se mai obţin venituri suplimentare prin „certificate de carbon”, prin vânzarea energiei exces şi a 
materialelor reciclabile rezultate după sortarea primară (în special metale). 

 Facilităţile sunt planificate pentru o producţie minimă de circa 1900 litri de conbustibil pe zi, 24 de 
ore, 365 zile pe an.  

Venituri estimate pe baza acestui calcul (deşeuri, combustibili, energie):  

- min. 30.000 Euro pe zi; 

- peste 10.000.000 Euro pe an. 

 Planul general de acţiune pentru un sistem modular de 100 de tone / zi este următorul:  

   1. Construcţii şi instalaţii în cadrul siturilor.   

   2. Achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare operaţiunilor de lucru.  

   3. Vânzarea produselor finite obţinute  

    4. Realaţionarea cu colectorii de deşeuri şi cu autorităţile, pentru obtinerea de materie prima în 
cantităţi suficiente 

    5.Vânzare de energie suplimentară în reţea (aprox. 1 MW/h). 
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7.2.14. PROIECTE ÎN DERULARE ÎN JUDEŢUL ARAD - 2010 

 Instalaţie solară pentru completarea sistemului clasic de obţinere a apei calde menajere la 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 

 Instalaţie solară pentru completarea sistemului clasic de obţinere a apei calde menajere la 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică, comuna Petriş ( finalizată ) 

 Parc fotovoltaic în Zona Liberă Curtici 

Datorită potenţialului bun de care dispune judeţul, în scurt timp, beneficiarii programelor şi  proiec-
telor judeţene de folosire a surselor regenerabile de energie vor  f i  instituţii publice şi private, consilii 
locale şi consilii judeţene, societăţi comerciale, ONG-uri, instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale şi  
persoane fizice interesate. 

7.3. STRATEGIA ENERGETICĂ A MARILOR PRODUCĂTORI, DISTRIBUITORI ŞI 

CONSUMATORI DE RESURSE ENERGETICE  EPUIZABILE A JUDEŢULUI ARAD 

7.3.1. Strategia energetică a CET Arad 

Sursa : Proiect de modernizare sistemului de incalzire centralizata in mun.Arad                                                             
Studiu de fezabilitate 19.12.2008 

Municipiul Arad dispune de două unităţi CET, pe lignit şi pe hidrocarburi. Numele centralelor re-
flectă combustibilul principal cu care funcţioaneză centralele, respectiv lignit la CET, lignit si gaz natural 
la CET Hidrocarburi. 

CET Lignit operează  ca „bază” în sistemul de termoficare. Cazanul de 420 t/h are o capacitate mare 
de producţie şi  o mare parte din producţie este în condensaţie. Necesită o modernizare a echipamentelor 
în concordanţă deplină cu cerinţele de mediu şi este necesară  înlocuirea sau modernizare echipamentelor 
auxiliare. CET lignit este conectat la conducta de mare presiune de gaz şi funcţionează pe gaz în timpul 
pornirilor şi în timpul orelor de vârf. Costul de investiţii pentru o centrală în cogenerare cu deşeuri în A-
rad poate fi estimată  în jurul a 100 – 110 milioane de euro. Este foarte probabil că operaţiunea de cost sa 
fie mai mare decât preţul la gaz, dar nu pot fi comparate momentan. În plus, există, de asemenea, un nu-
măr de cerinţe obligatorii pentru un proiect de incinerare a deşeurilor, care trebuie să fie îndeplinit. 

CET Hidrocarburi cu cele două cazane (CAF 4 şi CAF 5) care au fost modernizate pentru a face 
faţă cerinţelor de mediu, este o centrală de vârf. Celelalte cazane sunt depăşite din toate punctele de ve-
dere. 

Obiectivele pe termen lung trebuie să fie în concordanţă cu costurile efective in sistemul de 
termoficare centralizată din Arad, astfel: 

• Costurile trebuie să se regăsească în toate echipamentele şi utilajele, incluzând şi CET Lignit 

• Combustibili regenerabili trebuie introdusi în sistemul de producţie. Combustibilii regenerabili 
includ resturile vegetale, arderea gunoaielor alternativă la producţia cu biogaz din resturi organi-
ce, energia geotermală şi solară. Este mai dificilă folosirea de biomasă pe scară largă, deoarece 
nu sunt păduri întinse în vecinătatea oraşului Arad. 
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Pe termen lung, continuarea utilizării lignitului trebuie să fie doar o componentă a tranziţiei spre o 
energie alternativă. Conversia la BFB sau CFB este posibilă in introducerea combustibilului regenerabil. 
Iniţial cazanul nr.2 de 420 t/h se aprinde pe lignit, iar biomasa, când devine disponibilă, eficienţa va creste 
gradual (ca si combustibil) 

Odată cu creşterea producţiei de electricitate şi introducerea combustibililor regenerabili în planul 
de investiţii pe termen lung va fi necesar şi un sistem de măsurare şi control a sistemului de termoficare la 
nivel de reţea şi la nivel de clădiri urmărindu-se :  

• Reducere emisii praf pentru cazanul de 420 t-h termen 31 decembrie 2010 

• Desulfurare pentru cazanul de 420 t-h termen 31 decembrie 2013 

• Închidere depozit de zgură şi cenuşă termen 31 decembrie 2013 

În perspectivă pe termen lung, există o serie de alternative pentru CET Arad: 

• Deşeuri  

• Reziduuri agricole 

• Biogaz  

• Energia solară 

• Energie geotermală  combinată cu pompă de încălzire  

O altă opţiune de combustibil regenerabil poate fi de biogazul sau gazul de depozit  de la tratarea 
deşeurilor vegetale. Biogazul şi/ sau depozitele de gaz pot fi folosite ca şi complementare, sau pentru sub-
stituirea gazului natural. 

7.3.2 Strategia Transgaz Arad 

Sursa : www.transgaz.ro 

Interconectari strategice  cu sistemele de transport spre EUROPA 

Pentru eliminarea dependenţei de o sursă unică de gaze şi racordarea  la reţeaua de gaze europeană 
prin conducta Szeged (Ungaria) – Arad (România),  atât România cât şi judeţul Arad şi-au consolidat 
siguranţa energetică. 

In urma semnarii Acordului de Dezvoltare cu partea maghiara, in cursul  anului 2008, s-a elaborat 
cate un program de implementare a activitatilor legate de transportul gazelor, program  ce urmeaza sa se 
deruleze pe termen lung.  Proiectul de investitie pe directia Szeged – Nădlac – Arad  a fost cuprins in 
programul de co – finantare din fonduri europene „Planul de Recuperare Economică Europeană”.  
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7.3.3. STRATEGIA S.C. GazVest S.A Arad  

Sursa :www.gazvest.com 

Furnizează şi distribuie gaze naturale in 45 de localităţi din judeţul Arad, pentru nevoile a 700 de 

societăţi comerciale, încalzirea a peste 8.250 de locuinţe şi  încalzirea a 100 şcoli şi grădiniţe unde invaţă 

peste 8.000 de copii. 

Prin consumul de gaze naturale al clienţilor Gaz Vest sunt salvaţi anual de la tăiere circa 200.000 de 

arbori. Societatea îşi propune următoarele obiective pe termen scurt şi mediu:  

- identificarea de tehnologii noi de producere a gazului, ca alternativă la extracţia de gaze  

- eficientizarea activitaţii prin reducerea unor cheltuieli şi eliminarea pierderilor,   

- implementarea unor standarde în domeniu (sistemul de management al calităţii şi de mediu), 

- asigurarea siguranţei în exploatare.  

 

7.3.4. STRATEGIA ENEL Electrica Banat – sucursala Arad 

Sursa : www.enelgreenpower.com, www.enel.ro  

Enel Electrica Banat - sucursala Arad gestionează şi modernizează reţelele electrice din zona Banat, 

având ca obiectiv principal îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie. Furnizează anual circa 13 

TWh de electricitate printr-o rețea de 93.000 km. în trei regiuni din ţară.  Enel derulează în prezent un 

program de investiții în valoare de 700 milioane de euro pe parcursul a cinci ani pentru modernizarea 

infrastructurii energetice din Banat. 
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Energia electrică la nivel naţional în luna AUGUST 2010 

Sursa: Buletin Statistic nr. 8 / 2010 

total resurse = 39.026,5 mil. kWh 

 

total destinaţii = 39.026,5 mil. kWh  

 
În prima diagramă se poate vedea aportul considerabil al hidrocentralelor la nivel naţional privind 

producţia de energie electrică şi lipsa unui procent cât de mic de producţie de energie din surse eoliene 
sau solare. 

Dacă analizăm consumul la nivel naţional ilustrat în cea de a doua diagramă, se poate trage 
concluzia că dacă România, prin acordurile cu Comunitatea Europeană va respecta cotele de energie 
produse din surse regenerabile, în viitor poate asigura doar din aceste surse necesarul de energie electrică 
pentru iluminat public şi consumul populaţiei.  
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CAPITOLUL 8. 
SOLUŢII TEHNOLOGICE 

METODE DE OBŢINERE ŞI UTILIZARE A ENERGIILOR REGENERABILE 
PRETABILE JUDEŢULUI ARAD. APARATE ŞI AGREGATE RECOMANDATE 

8.1. Tehnologii şi echipamente de valorificare a radiaţiei solare 

Folosirea radiaţiei solare pentru producerea de energie electrică se poate face prin mai multe 
metode: 

• utilizarea modulelor fotovoltaice; 

• utilizarea turnurilor solare; 

• utilizarea concentratorilor parabolici; 

• utilizarea sistemului Dish-Stirling; 

8.1.2. Sisteme fotovoltaice (PV) 

Generatorul fotovoltaic este organizat sub forma câmpului fotovoltaic incluzând toate elementele  
de interconectare (cablaj), protecţie (diode antiretur sau de bypass) şi/sau subansamble specifice (meca-
nisme de acţionare în cazul panourilor mobile, dispozitive de orientare automată etc.) 

Panou fotovoltaic (PV) 

 

Există, în principal, două tipuri de funcţionare: 

• Funcţionare fără stocaj (cu racordare la reţea) 

• Funcţionare cu stocaj (sistem autonom) 
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În cazul realizării unor sisteme de alimentare autonome care valorifică atât enegia solară cât şi cea 
eoliană, soluţia tehnologică propusă va include o structură hibridă fotovoltaic-eoliană (PV/EOL). 

Instalţie solară de generare a energiei electrice cu turn solar 

 

Sisteme  de captare cu concentratoare parabolice 

              

Acest tip de concentrator constă dintr-o oglindă parabolică în formă de jgheab care concentrează 
radiaţia solară asupra unei conducte. În conductă circulă un fluid de lucru, în general ulei, care preia căl-
dura pentru a o ceda apei pentru producerea aburului care antrenează turbina unui generator electric. Con-
centratorul necesită ajustarea pozitei după cea a soarelui în deplasarea aparentă diurnă. O variantă a con-
centratorului parabolic o reprezintă concentratoarele Fresnel. 
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Generator Dish-Stirling (EuroDish) 

              

  

8.2. Tehnologii si echipamente 

8.2.1. Sistem eolian simplu pentru alimentarea unei  gospodarii 
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8.2.2. Sisteme hibride 

Având în vedere caracterul aleatoriu şi intermitent al resurselor eoliene, pentru creşterea gradului de 
asigurare în alimentarea cu energie electrică, se impune adoptarea unor soluţii care implică: 

- utilizarea unor resurse neconvenţionale, cu caracter complementar sursei eoliene (energia solară, 
biomasă) 

- utilizarea unui grup motor – generator (Diesel) 

Dintre sistemele hibride cele mai răspândite sunt cele binare: GMG / fotovoltaic / eoliene (PV / 
EOL), eolian / grup motor generator (EOL / GMG) sau terţiare PV / EOL / GMG. 

 

Sistem de alimentare care poate asigura consumatorul cu energie electrica foarte aproape de 100%. 

8.2.3. SISTEME CUPLATE LA REŢEA. 

Mini / micro reţele locale 

Micile comunităţi locale (sate etc), unele obiective turistice amplasate în zone izolate departe de re-
ţeaua de distribuţie pot fi alimentate cu sisteme eoliene integrate în micro / minireţele de distribuţie locală 
de joasă tensiune. 
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Schema generală de organizare a unei astfel de micro / minireţea. 

 

       Structura de bază a unei astfel de reţele cuprinde: 

       -     un grup de turbine eoliene care formează generatorul EOL 

       -     bloc de încarcare baterii de acumulatoare (opţional) 

       -     grup GMG (opţional) 

8.2.4. Centrale eoliene 

Astfel de sisteme injectează energia produsă de turbinele de vânt (grupate în mari ferme eoliene) în 
reţeaua de distribuţie din zonă. Centrala este racordată la reţeaua publică de 20– 110-220 kV şi este pre-
luată în sistemul energetic naţional. Managementul energiei livrate este realizat de un bloc de comandă şi 
control care echipează centrala eoliană. 

 



 Strategia energetică a judeţului Arad 2010 - 2020 15 noiembrie 
2010 

 

 Pag. 51 Draft 
 

Tipuri principale de soluţii constructive pentru turbine eoliene 

Aproape toate instalaţiile eoline pentru producerea energiei electrice instalate până în ultimul dece-
niu s-au bazat pe unul dintre cele trei tipuri principale : 

a) Turaţie fixă cu generatorul electric asincron, cu rotorul acestuia în scurt-circuit, cuplat direct la 
reţeaua de forţă; 

b) Turaţie variabilă cu generator electric asincron cu dublă excitaţie; 

c) Turaţie variabilă bazată pe generator sincron cuplat direct la rotorul eolian. 

Turbine eoliene ( tipuri constructive şi gama de putere) 

Producător Tip constructive Gama de putere 
Bonus (Denmark) CT/CS; CT/AS 600 kW; 1-2.3 MW 

DeWind (UK/Germany) VTDI 600 kW - 2 MW 

Enercon (Germany) VTDD 300 kW - 4.5 MW 

GE Wind Energy 
(US/Germany) CT/CS; VTDI 600 kW; 900 kW- 3.6 MW 

Lagerwey (Netherlands) VT/AGP; VTDD 250 kW; 750 kW - 2 MW 

Jeumont Industrie 
(France) VTDD 750 kW- 1.5 MW 

MADE (Spain) CT/CS; VTSGP 660 kW - 1.3 MW; 2 MW 

NEG Micon  
(Denmark) 

CT/CS; CT/AS;  
VTDI 

600 kW – 
1.5 MW; 1.5-2 MW; 2.75 MW 

Nordex (Germany) CT/CS ; VTDI 600 kW - 1.3 MW; 1.5-2.5 MW 

Repower Systems 
(Germany) 

CT/CS; CT/AGP;  
VTDI 600 - 750 kW; 1.5-2 MW 1MW; 

Vestas (Denmark) SVT/OSP; VTDI 660 kW – 2,75 MW; 850 kW - 3 MW 

CT/CS = Turaţie fixă, limitare de turaţie clasică (stall) 

CT/AS = Turaţie fixă, limitare de turaţie activă (unghiul palei variabil -negativ, de 3-5 grade) 

VTDI = Turaţie variabilă, unghiul palei variabil - pozitiv, inducţie cu dublă excitaţie la generator. 

VTDD = Turaţie variabilă, generator sincron cuplat direct la rotorul eolian combinat cu pas reglabil 
(Enercon + Lagerwey + 1.5 MW Jeumont) combinat cuvariatie clasică de turaţie (Jeumont J48-750 
kW); VTSGP = Turaţie variabilă / pas variabil, +  generator sincron fără perii; 

VT/AGP =  Turaţie  variabilă / pas variabil,  +  generator  asincron  (100%  curent  prin convertor). 

CT/AGP = combinaţie neuzuală de turaţie fixă/pas reglabil, cu conectare directă la generator 
asincron. 
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De asemenea, s-au conturat două soluţii tehnologice: 

• Turbine cu pas variabil echipate cu generatoare electrice asincrone; 

• Turbine eoliene care funcţionează cu generator electric sincron cuplat direct pe rotorul eolian. 

În cazul celui de al doilea tip de turbină eoliană, arborele este susţinut de câte un lagăr în fiecare 
parte a generatorului. Această soluţie constructivă, asigură o mare fiabilitate şi se distinge prin costuri  de 
întreţinere mult reduse. 

În prezent, această soluţie constructivă se aplică la instalatii eoliene, cu puteri nominale începand de 
la 300 kW şi ajungând până la puteri de 4 MW, cea ce face agregatele cu generatoare cuplate direct cu 
turbina de vânt, să se afirme tot mai mult. 

Conform acestei scheme turbina WT se leagă direct prin întrerupător la un transformator (0,4/20 
kV), iar conectarea la eventualii consumatori in 0,4 kV din zonă se face în derivaţie din racordul la gene-
ratorul electric al turbinei. 

Transformatorul de conectare la reţeaua de MT (de 20kV) se amplasesză în zona turbinei sau în a-
propriere de reţea. Pentru îmbunătăţirea factorului de calitate se utilizează baterii de condensatoare 

8.2.5. Tehnologii si echipamente pentru biomasă 

Tehnologiile de cel mai mare interes în prezent sunt: 

- Arderea directă în cazane. 

- Conversia termică avansată a biomasei într-un combustibil secundar, prin gazeificare termică sau 
piroliză, urmată de utilizarea combustibilului într-un motor sau într-o turbină. 

- Conversia biologică în metan prin digestia bacteriană aerobă. 

- Conversia chimică şi biochimică a materiilor organice în hidrogen, metanol, etanol sau combusti-
bil diesel. 

Diferitele tehnologii care pot fi aplicate pentru a obţine energie din biomasă sunt prezentate mai jos. 

Proces Produs Aplicaţii 

Combustie Gaze fierbinţi - cazan 
- motor pe abur 

- Incălzire spaţiu, căldură 
de proces 
- apă fierbinte, electricitate  
/ căldură 

Gazeificare 

Gaz combustibil 
- cazan, motor pe gaz 
- turbină pe gaz 
- celule combustie 

- căldură 
- electricitate / căldură 

Gaz de sinteză 
- gaz natural sintetic 
- combustibil lichid 
- chimicale 

- căldură 
- transport 

Piroliză 
Gaz combustibil - motor - electricitate / căldură 

Combustibil lichid 
Combustibil solid 

- cazan 
- motor 

- electricitate / căldură 
- transport 
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8.2.5.1. Tehnologii si instalaţii de ardere 

Arderea în cazane este cea mai răspândită tehnologie de utilizare energetică a biomasei. 

Tipurile de cazane pentru arderea biomasei lemnoase sunt foarte variate şi s-ar putea clasifică în trei 
grupe: 

a) cazane cu focare cu grătar 

b) cazane cu focare cu împingere pe dedesubt  

c) cazane cu focare cu ardere în suspensie  
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Instalaţie de ardere cu împingere pe dedesupt 

 

L E G E N D Ă: 

1 – Siloz 
2 – Extractor 
3 – Degazor 
4 – Transport pneumatic 
5 – Cazan 
6 – Multiciclon 
7 – Ventilator gaze 
8 – Coş de fum 
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8.2.5.2. Tehnologii de gazeificare 

Gazeificarea biomasei este un proces de conversie completă în gaz, utilizând ca mediu de 
gazeificare aer, oxigen sau abur. Gazeificarea biomasei se realizează prin două metode principale: 

- Gazeificarea termică utilizând aer, oxigen, abur sau amestecul acestora la temperaturi de cca 
700 o C; 

- Gazeificarea biochimică utilizând micro-organisme la temperatura ambientului şi în condiţii 
anaerobice. 

Pentru gazeificarea lemnului au fost dezvoltate şi aplicate trei tipuri principale de reactoare de 
gazeificare: 

- gazogene cu pat fix 

- gazogene cu pat fluidizat 

- gazogene cu curent ascendent 

Sisteme de piroliză a biomasei.Variante tehnologice pentru piroliză 

Tehnologie Timp de rezidenţă Rata de încălzire Temperatura 
°C Produse 

Carbonizare zile Foarte scàzutà 400 Mangan 

Conventionalà 5-30 min Scàzutà 600 Ulei, gaz,  
mangan 

Rapidă 0.5-5s Foarte ridicatà 650 Bio-ulei 

Aprindere  cu  combustibil 
lichid < 1 s Ridicată < 650 Bio-ulei 

Aprindere  cu  combustibil 
gazos < 1 s Ridicatà < 650 chimicale, gaz 

Ultra < 0.5 Foarte ridicatà 1000 chimicale, gaz 

Vid 2-30s Medie 400 Bio-ulei 

Tehnologia de piroliză utilizează următoarele echipamente: 

a) Reactor în strat fix 

b) Reactor în strat fluidizat 

8.3. Amenajări microhidroenergetice  

Amenajarea unei microhidrocentrale 
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Schema generală a unei amenajări microhidro cu cădere mare sau medie. 

           

Elementele principale ale unei amenajàri 

Microhidrocentralele pot fi amplasate fie în zone muntoase, unde râurile sunt repezi, fie în zone 
joase, cu râuri mari. 

Pentru  schemele de căderi mari şi medii, se folosesc combinaţii de canal şi conductă forţată. Dacă 
terenul este accidentat construcţia canalului este dificilă, şi atunci se utilizează numai conducta forţată 
care uneori poate fi îngropată. 

În amenajările tip baraj turbinele sunt plasate în corpul barajului sau în imediata vecinătate a acestu-
ia, astfel că aproape ca nu mai este nevoie de canal sau de conducte. 

O altă optiune de amplasare a microturbinelor este utilizarea debitelor de la staţiile de epurare a apei 
sau de epuisment. 

În continuare sunt prezentate cele mai des întâlnite patru tipuri de amenajări ale microhidrocentrale-
lor : 
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Tipuri de amenajări microhidroenergetice, posibil de realizat în judeţul Arad 

 

8.3.1. Turbine cu acţiune 

-Turbina Pelton constă dintr-o roată pe care sunt fixate mai multe cupe, în timp ce un jet de viteză 
mare acţionează tangenţial asupra roţii. Jetul loveşte fiecare cupă şi este împărţit în două, astfel încât fie-
care jumătate este reflectată la aproape 180º. Aproape toată energia apei este utilizată în răsucirea cupelor, 
iar apa reflectată este colectată într-un canal. 

-Turbina Turgo este asemanătoare cu Pelton, dar jetul loveşte rotorul sub un unghi de 20º, astfel că 
apa intră pe o parte a rotorului şi iese pe cealaltă. De aceea debitul nu este limitat de cantitatea de apă  e-
vacuată (ca în cazul turbinei Pelton). În consecinţă, turbina Turgo poate avea un diametru mai mic decât 
Pelton, pentru aceeaşi putere produsă. 

- Turbina Banki constă din două discuri de tablă groasă pe care sunt sudate nişte pale. Jetul de apă  
intră  prin partea superioară a rototului printre palele curbate, şi iese prin partea opusă, trecând astfel şi a  
doua oară printre pale. Palele au forma astfel încât la fiecare trecere prin periferia rotorului apa transferă o 
parte din momentul său, înainte de a cădea. 
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8.3.2. Turbine cu reacţiune 

Turbinele cu reacţiune utilizează debitul de apă care intră în rotor pentru a genera forţele hidrodina-
mice care acţionează asupra palelor rotorului punându-le în mişcare. Ele se diferenţiază de turbinele cu 
acţiune prin faptul că rotorul funcţionează întotdeauna într-o carcasă complet umplută cu apă. 

Toate turbinele cu reacţiune au un difuzor cunoscut ca „aspirator” sub rotor prin care apa se e-
vacuează. Aspiratorul încetineşte apa evacuată şi reduce presiunea statică în zona de sub rotor, crescând 
astfel căderea netă. 

Turbinele de tip elice sunt asemănătoare, în principiu, cu elicele unui vapor, dar funcţionând în mod invers. 

Tipuri de turbine 
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8.3.3. Microhidroagregate compacte 

Microhidroagregatele de largă utilizare (M.L.U.) sunt echipate cu turbine: Kaplan tubulară (K.T.), 
axial compactă (C.A.T.), Kaplan (K), Banki sau Francis (F) şi sunt alcătuite în principal din următoarele 
subansambluri: 

- microturbină hidraulică; 

- mecanism de acţionare; 

- vană de intrare; 

- generator asincron; 

- dulap electric de comandă-automatizare. 

8.4. Tehnologii pentru geotermie 

8.4.1. IDENTIFICAREA DE LOCAŢII FAVORABILE  APLICATIILOR    SRE 

Principalii parametri ai sistemelor geotermale identificate in România 

Parametrul 
geotermic U/M Oradea Bors Câmpia 

de Vest Valea Oltului Nord 
Bucureşti 

Tipul petrografic de 
sistem geotermal  

Carbonatite 
fisurate 

Carbonatite 
fisurate 

Gresii Conglomerate Carbonatite 

Suprafaţa Kmp 75 12 2500 18 300 
Adâncimea Km 2.2-3.2 2.4-2.8 0.8-2.1 2.1-2.4 1.9-2.6 

Sonde săpate (total) 14 6 88 3 11 
Sonde active  12 5 37 2 5 

Temperatura la 
talpa sondei 

oC 80-110 120 60-90 90-95 60-80 

Gradientul 
temperaturii 

oC/km 35-43 45-50 38-50 45-48 28-34 

Total săruri dizolvate g/l 0.8-1.4 12.0-14.0 2.0-7.0 13.0 2.2 

Economia anuală  
de combustibil 
convenţional 

tone 9700 3200 18500 2600 1900 

Total putere 
disponibilă pentru   
sondele existente 

MWt 58 25 210 18 32 

Rezerve exploatabile 
(pentru 20 ani) MW/zi 570 110 4700 190 310 
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8.4.2. Criterii generale de selecţie a locaţiilor 

Pentru abordarea unei investiţii în domeniul SRE, selectarea locaţiilor favorabile aplicaţiilor energe-
tice se face având în vedere unele criterii, care includ condiţii şi restricţii tehnice, economice şi de mediu. 

Principalele criterii de selecţie sunt următoarele: 

  1) Potenţialul energetic al sursei regenerabile în zona de interes 
  2) Condiţiile concrete din teren (morfologia terenului, rugozitatea, obstacole, natura terenului) 
  3) Apropierea de aşezări umane 
  4) Rezervaţii naturale, zone istorice, turistice, arheologice 
  5) Repere speciale : zone interzise, aeroport civil/militar, obiective de telecomunicaţii speciale  
  6) Existenţa şi starea căilor de acces 
  7) Condiţiile de folosire a terenului: regimul juridic, concesionare/cumpărare 
  8) Posibilităţile de conectare la reţeaua electrică: distanţa, nivel de putere etc. 
  9) Existenţa unui consumator în zonă 
10) Potenţialii investitori în zonă 
11) Potenţiali autoproducători în zonă 
12) Posibilitatea unui parteneriat public/privat 
13) Indicatorii tehnico-economici de performanţă favorabili abordării investiţiei în amplasamentul 

selectat 

8.4.2.1. Locaţii pentru aplicaţii solare 

Aceste locaţii se idntifică având în vedere: 

- Harta potenţialului energetic solar din România (o medie de 1275 kWh / m2 / an  radiaţie globală 
incidentă în plan orizontal, potenţial în care se înscrie şi judeţul Arad 

- distribuţia potenţialului solar în teritoriu (care are variaţii relativ reduse de sub 200kW/h/m2/an 
între zonele sudice, vestice şi nordice ale ţării noastre); 

- performanţele echipamentelor solare (termice sau fotovoltaice) care se pretează la orice tip de 
aplicaţie termică/electrică. Se poate aprecia că în judeţul Arad, în general, orice zonă însorită, fără 
obstacole majore, este propice pentru aplicaţii solare. 

8.4.2.2. Locaţii pentru aplicaţii solar-termale (energie termică) 

În acest caz orice spaţiu disponibil poate fi utilizat, dacă: 
- permite amplasarea captatoarelor solar-termale; 
- orientarea preferentială spre Sud şi înclinarea funcţie de latitudinea locaţiei 

Este cazul acoperişurilor caselor/blocurilor, construcţiilor adiacente ( parcări acoperite etc. ) sau a 
unor terenuri pe care se pot amplasa colectoarele solar-termale. 
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8.4.2.3. Locaţii pentru aplicaţii fotovoltaice (energie electrică) 

Analizele energetice preliminare şi studiile de teren au evidenţiat ca principală zonă pentru 
instalarea unor centrale solaroelectrice este reprezentată de Dobrogea (judeţele Constanţa şi Tulcea), dar 
şi în Subcarpaţii Meridionali sau Câmpia Română, Câmpia de Vest si Sudul Olteniei. 

Pornind de la aceste criterii principale, s-au avut în vedere pentru centrale fotovoltaice de sistem în 
principal amplasamente situate în Dobrogea (jud.Tulcea şi Constanţa). 

8.4.2.4. Locaţii pentru aplicaţii eoliene 

Pentru alegerea amplasamentelor aferente sistemelor eoliene s-au parcurs următoarele etape: 

1) S-au analizat următoarele zone de interes: 

• Zona Dobrogea 

• Zona Banat 

• Zona Moldova 

Stabilirea acestor zone s-a făcut iniţial pornind de la faptul că toate sunt situate în subzonele de po-
tenţial eolian favorabil I-II corespunzător formelor de relief: dealuri şi podişuri, montană, zona litorală / 
mare, câmpie (cu viteze ale vântului de peste 5 m/s), conform datelor cuprinse în harta eoliană a Româ-
niei. 

2) Investigaţii în teren 
Precizarea concretă a locului de amplasare a turbinelor eoliene se face în urma investigaţiilor în te-

ren, ţinând seama de planurile de cadastru, configuraţia terenului etc. 

 
CAPITOLUL 9. 

SURSE  DE FINANŢARE PENTRU RETEHNOLOGIZARE  ŞI ÎNFIINŢARE DE 
SISTEME DE PRODUCERE ENERGII  DIN SURSE  REGENERABILE 

FINANŢAREA PROIECTELOR IN DOMENIU SRE 

După estimările specialiştilor, sectorul energetic românesc are nevoie de investiţii foarte mari, care 
se ridică la 30 miliarde euro, până în anul 2020. Resursele financiare vor fi asigurate în continuare  de sta-
tul român, dar principalele resurse vor fi atrase de la investitorii privaţi şi din fondurile structurale desti-
nate sectorului energetic. 

Recent Guvernul României a emis prin Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ordinul 1.741/2010 pri-
vind Programul pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv în-
locuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, insti-
tuţii publice şi unităţi de cult. Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea de la Fondul pentru mediu a 
proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocui-
rea sau completarea sistemelor clasice de încălzire. 
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Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradu-
lui de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei 
termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării siste-
melor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante. 

Programul prevede că : 

 (1) Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale 
proiectului. 

 (2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat constituie contribuţia proprie a solicitantului, asigurată 
din surse financiare proprii. 

 (3) Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanţare şi 
pe măsura realizării proiectului. 

 (4) Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din 
cheltuielile eligibile ale proiectului. 

 (5) Cuantumul finanţării pentru instituţiile publice nu poate depăşi valoarea de 2.000.000 lei. 

 (6) Cuantumul finanţării pentru unităţile de cult nu poate depăşi valoarea de 500.000 lei. 

 (7) Cuantumul finanţării în cazul unităţilor administrativ-teritoriale nu poate depăşi următoarele 
valori: 

a) 4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 
100.000; 

b) 3.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 
50.000 şi 100.000; 

c) 2.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 
20.000 şi 50.000; 

d) 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 
3.000 şi 20.000; 

e) 500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 
3.000. 

Alte surse : 

- Programul Operaţonal Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (CCE), Axa Prioritară 4, 
Domeniul Major de Intervenţie (DMI 2): Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru produce-
rea energiei verzi  

- Administraţia Fondului de Mediu (AFM), prin Programul de înlocuire sau completare a sistemelor 
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală sau alte sisteme care con-
duc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului 

- POS CCE, AP 4, DMI 3, Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii 
furnizării energiei  
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9.1. Procedura de investiţie 

Procedura de investitie presupune eşalonarea activităţilor de profil după urmatorii paşi: 

Pasul 1  

• Stabilirea priorităţilor investitionale  

• Stabilirea listei proiectelor de investitii necesar a fi implementate 

• Evaluarea lucrărilor necesare şi a costurilor aferente prin elaborarea documentaţiilor speci-
fice: Studiu de prefezabilitate şi Studiu de fezabilitate 

• Stabilirea programului de implementare a investiţiilor - prezintă modul de eşalonare a lucră-
rilor de investiţii pe perioada de execuţie a proiectelor (termenele la care trebuie să înceapă 
proiectul, respectiv să se finalizeze) 

Pasul 2  

• Stabilirea capabilitaţii companiei de a derula proiectele de investitii propuse prin: 

• stabilirea capacităţii proprii de finanţare - surse proprii rezultate din activitatea curentă 

• stabilirea necesarului de surse atrase de finanţare 

• Sursele proprii, pot fi constituite din: 

o cota de amortizare anuală aferentă fondului fix aflat în proprietatea beneficiarului 

o profitul net 

• Sursele atrase, pot fi: 

o Creditele bancare sau finanţările rambursabile 

o Surse de capital privat  (investitori) – care îşi exprimă interesul de a desfăşura acti-
vitatea de producere a energiei electrice şi termice ca o afacere şi care doresc să 
participe cu capital propriu la investiţiile amintite. 

o Mecanisme promovate de Protocolul de la Kyoto 

• Protocolul de la Kyoto constituie baza legalǎ, pe plan mondial, pentru procesul de reducere a 
emisiilor de GES. Perioada 2008-2012 reprezintã prima perioadã de angajament a Protoco-
lului. 

• România are obligaţia de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera (GHG) cu 8%, în prima 
perioadă de angajament, faţă de anul 1989. Pentru atingerea obiectivelor stabilite, există o 
serie de mecanisme promovate de Protocol: 

• Mecanismul implementării în comun (Joint Implementation – JI) 
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• Mecanismul de dezvoltare nepoluantă (Clean Development Mechanism – CDM) 

• Mecanismul  Comerţului  Internaţional  cu  Reduceri  de  Emisii  (International  Emission 
Trading – IET) 

Pasul 3 

• Încadrarea fiecărui proiect în categorii de proiecte după regula de finanţare (cine poate fi-
nanţa proiectul respectiv) 

• Identificarea tuturor producătorilor de echipamente sau contractorilor generali care vin cu 
echipamente şi finanţare la realizarea investiţiei. 

Pasul 4 

• Contactarea instituţiilor financiare în vederea obţinerii fondurilor necesare o dată cu depune-
rea dosarului şi a cererii de finanţare. 

• Demonstrarea solvabilităţii societăţii 

• Garantarea returnării fondurilor împrumutate 

• În urma analizei dosarului în vederea finanţării, banca dă sau nu dă curs cererii de finanţare, 
aducând la cunoştinţa solicitantului hotărârea luată. 

Pasul 5 

• Încheierea contractelor de vânzare energie electrică şi/sau termică 

Pasul 6 

• În cazul proiectelor de eficienţă energetică şi de mediu, se caută investitori/parteneri inclusiv 
cu granturi de energie (CO2). 

Pasul 7  

• Susţinerea proiectelor de investiţii cu documentaţii justificative la Autoritatea Naţională de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în vederea creşterii tarifelor cu cota de finan-
ţare aferentă pentru fiecare investiţie în parte. Persoanele fizice, asociaţiile de proprietari şi 
organizaţiile neguvernamentale vor putea primi, finanţări nerambursabile de 90% pentru 
înlocuirea boilerelor de apă caldă şi a centralelor termice învechite, cu panouri solare sau 
pompe de căldură moderne şi eficiente. Cei care aplică pentru o astfel de finanţare de la stat, 
vor trebui sa facă dovada ca au posibilitatea sa contribuie cu 10% din suma totală pentru 
realizarea investitiei. Banii pentru program vor fi alocaţi din Fondul de mediu, în care s-au 
strâns, în perioada iulie - septembrie 2010, circa 414 milioane lei din taxa de poluare auto.  
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CAPITOLUL 10. 
EFICIENŢA ECONOMICĂ ESTIMATĂ 

ANALIZA ECONOMICA IN DOMENIU SRE 

Sursa: ICEMENERG, ISPE, 2008 

Din analiza economică elaborată pentru unele tipuri de surse regenerabile utilizate pentru produce-
rea de energie electrică, se constată următoarele: 

10.1. Proiecte fotovoltaice 

În concordanţă cu premisele tehnice şi economice uzuale, pentru o rată de actualizare de 10%, re-
zultă că aceste proiecte au un cost ridicat din punct de vedere economic, dar prin eficienţă şi impact pozi-
tiv asupra mediului se amortizează rapid. Considerarea veniturilor obţinute din tranzacţionarea atât a 
dreptului de emisii de CO2 cât şi a certificatelor verzi, conform reglementărilor actuale, nu au condus 
până acum la o îmbunătăţire remarcabilă a indicatorilor economici. Ţinând cont de faptul că energia sola-
ră este sigură, curată, uşor de obţinut, merită totuşi investiţia în tehnologia de conversie în energie termică 
şi electrică. 

10.2. Proiecte eoliene 

Aceste proiecte sunt rentabile pentru un preţ de vânzare a energiei electrice de peste 36,6 Euro / 
MWh. Fezabilitatea proiectelor de tip eolian este îmbunătăţită datorită mecanismelor de promovare a 
proiectelor de tip SRE prin valorificarea certificatelor verzi la un preţ de cca. 40Euro/CV. 

Veniturile obţinute din tranzacţionarea dreptului de emisii de CO2  în intervalul 2008 – 2010, la  un  
preţ de 8 Euro/tCO2 (conform mecanismului de Joint Implementation promovat de Protocolul de la Kyo-
to) îmbunătăţesc deasemenea eficienţa proiectelor de tip eolian. 

10.3. Proiecte microhidrocentrale 

Proiectele sunt rentabile pentru un preţ de vânzare a energiei electrice cuprins între 20 Euro/MWh şi 
36,6 Euro/MWh. Fezabilitatea proiectelor de tip microhidrocentrale este îmbunătăţită datorită mecanis-
melor de promovare a proiectelor de tip SRE prin valorificarea certificatelor verzi la un pret cuprins între 
24 si 42 Euro/CV conform H.G. 968/2005. Veniturile obţinute din tranzacţionarea dreptului de emisii de 
CO2 îmbunătăţesc eficienţa proiectelor. 

10.4. Proiecte geotermale 

European Geothermal Energy Council (EGEC) consideră că  perioada 2010-2020 va fi perioada în 
care vor fi puse bazele industriei geotermale europene, care se va afirma ca o sursă competitivă de electri-
citate. 

Având în vedere potenţialul termic al resurselor geotermale din judeţul Arad, se consideră ca ele vor 
putea reprezenta o sursă de energie primară pentru producerea de electricitate după anul 2020 şi că rolul 
lor în acea perioadă ar putea fi semnificativ, datorită costurilor tehnologice relativ scăzute. 
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Din studiile specialiştilor rezultă că singura cale de a mări semnificativ utilizarea surselor regenera-
bile de energie pe termen scurt şi mediu este, pe lângă utilizarea surselor hidro şi eoliene, utilizarea bio-
masei. Celelalte surse regenerabile (solare, geotermale, etc), contribuie în mai mică măsură la o schimba-
re semnificativă a structurii surselor de energie. 

BIBLIOGRAFIE : 

• Legea 220 / 2008, actualizată şi republicată, în vigoare din 13 aug. 2010, pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile  de energie 

• Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, modificată şi completată prin 

Legea 56/2006, al cărei scop este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea şi 

aplicarea unei politici naţionale de utilizare eficientă a energiei. 

• HG nr. 1535/2003 privind „Strategia de Valorificare a Surselor Regenerabile de Energie”  

• Planul Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice 

• Strategia energetică a României  2007 – 2020 

• Strategia energetică a României – componenta producţia de bio-combustibili 

• Politici energetice, profesor universitar dr.ing. Ion N. CHIUŢĂ  

• Studiul de Fezabilitate „Modernizare sistem de termoficare din Municipiului Arad” finanţat 

în baza Acordului de pre-finanţare dintre Municipiul Arad, S.C. C.E.T. Arad S.A. şi BERD, 

efectuat de AF Consult SRL şi aprobat prin Hotărârea nr.38/28.02.2008 a CLM Arad 

    

 INTERNET : 

• www.naturenergy.ro , Folosirea surselor de energie neconventionala 

• www.elsaco.com, Eficienta energetica 

• www.mangus.ro , Panouri solare 

• www.kfp.ro , Salcia energetică 

• www.ec.europa.eu/europe2020 , Strategia de crestere a U.E., Resurse, schimbări  climatice 

  

http://www.naturenergy.ro/
http://www.elsaco.com/
http://www.mangus.ro/
http://www.kfp.ro/
http://www.ec.europa.eu/europe2020
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