PUBLICAŢIE A INSTITUTULUI DE STUDII ŞI PROIECTĂRI ENERGETICE
Vol. 55 – nr. 2 / 2012

Publicaţie tehnico-ştiinţifică, periodică
conţinând articole, privind
următoarele domenii: producerea,
transportul şi distribuţia energiei
electrice şi termice, mediul
înconjurător, infrastructură, construcţii
civile şi industriale.
Periodical technical scientific
publication containing articles on the
following subjects: electric and thermal
power production and transport, the
environment, infrastructure, civil and
industrial constructions.

EDITOR:
INSTITUTUL
DE
STUDII
ŞI
PROIECTĂRI ENERGETICE
B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2
Bucureşti, cod 020371, România
Tel: (+4021) 206.11.57
(+4021) 206.10.11
Fax: (+4021) 210.10.51
E-mail: bid@ispe.ro
Website: www.ispe.ro
Redactor Şef:
dr.ing. Luminiţa Elefterescu
Colegiul de redacţie:
ing. Alexandra Ignat
dr.ing. Daniel Bisorca
ing. Andreea Laura Radu
Secretar de redacţie:
Teodora Stănescu
Lucrărilepublicateînprezentulnumăr al revistei au fostprezentate la cea de a 11-a ediţie a Forumului Regional al
Energiei - FOREN, desfăşuratăînperioada 17 - 21iunie 2012 la Olimp-Neptun.
Evenimentul, organizat de COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI – CNR-CME, cu
tema “Politicişistrategiienergeticenaţionaleşiregionale.Securitateaalimentării”, a reunitingineri, dezvoltatori,
autorităţi de reglementare, investitorişialţilideri din industriaenergetică din România, Europa de SE şi restul Europei.
Încalitate de coorganizator al acestulevenimentInstitutul de StudiişiProiectăriEnergetice – ISPE S.A. a contribuit la
realizareaunuiutilshimb de experienţăşiopiniiîntrespecialiştiienergeticieniprezenţi la eveniment.

CUPRINS / CONTENTS
STUDIU SOCIOLOGIC PRIVIND NIVELUL DE ACCEPTARE A
NOILOR TEHNOLOGII DE CAPTARE ŞI STOCARE CO2CCS- ÎN ZONA GORJ, DOLJ ŞI MEHEDINŢI. ETAPA I
4÷12

SOCIAL SURVEY REGARDING THE LEVEL OF ACCEPTANCE
OF THE NEW CO2 CAPTURE AND STORAGE TECHOLOGIES
– CCS IN THE GORJ, DOLJ AND MEHEDINŢI AREA. STAGE I
5 ÷13
EVALUAREA IMPACTULUI SECTORULUI ENERGETIC
ROMÂNESC ASUPRA MEDIULUI, POLITICI DE REDUCERE A
ACESTUIA ÎN CONFORMITATE CU STRATEGIA UE
14÷28
ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACT OF ROMANIAN
ENERGY SECTOR – MITIGATION POLICIES IN
ACCORDANCE WITH THE EU STRATEGY
15÷29
IMPACTUL ŞI IMPLICAŢIILE CRIZEI ECONOMICO –
FINANCIARE ASUPRA DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI A
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
30÷48
IMPACT AND IMPLICATIONS OF FINANCIAL CRISIS ON
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE
31÷49
DEZVOLTAREA DURABILĂ A LOCALITĂŢILOR ÎN CONTEXTUL
UTILIZĂRII INTEGRATE A RESURSELOR ŞI A TRECERII LA
O ECONOMIE CU EMISII REDUSE DE CARBON
48÷68

Tehnoredactare:
Biroul Informare Documentare

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS IN THE
CONTEXT OF INTEGRATED USE OF RESOURCES AND
TRANSITION TO A LOW CARBON ECONOMY

ISSN 1584 - 546X
ANUL 55, nr. 2 / 2012

49÷69

we are powering your business

we are powering your business

STUDIU SOCIOLOGIC PRIVIND NIVELUL DE ACCEPTARE A NOILOR TEHNOLOGII DE
CAPTARE ŞI STOCARE CO2 – CCS - ÎN ZONA GORJ, DOLJ ŞI MEHEDINŢI. ETAPA I
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SOCIAL SURVEY REGARDING THE LEVEL OF ACCEPTANCE OF THE NEW CO2
CAPTURE AND STORAGE TECHNOLOGIES – CCS
IN THE GORJ, DOLJ AND MEHEDINŢI AREA. STAGE I

2

Gloria POPESCU , Monica OAIE
3
3
Alexandru ZODIERU , Paul ACATRINI

Rezumat: Studiul sociologic s-a efectuat în
cadrul Programului Sectorial de Cercetare
Dezvoltare din Industrie – 2011 al
Ministerului
Economiei,
Comerţului
şi
Mediului de Afaceri (MECMA) şi s-a
desfăşurat pe o perioadă de 6 luni în Oltenia.
Scopul proiectului:
- creşterea gradului de informare a
comunităţii locale privind tehnologiile CCS şi
implicaţiile acestora, atât asupra instalaţiilor
la care se aplică, cât şi asupra mediului şi
sănătăţii populaţiei din zona unde se va

realiza proiectul de captare şi stocare de
CO2;
- creşterea nivelului de cunoştinţe al
publicului larg privind impactul schimbărilor
climatice asupra comunităţii şi beneficiile
publice privind implementarea Proiectului
Demonstrativ Getica CCS asupra mediului şi
sănătăţii populaţiei.
Mai jos sunt prezentate detalii cu privire la
context, obiective, structură şi metodologie.
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Summary: The social survey was conducted
within the Sectorial Program of Research &
Development in Industry – 2011 of Ministry of
Economy, Trade and
the
Business
Environment (MECMA) and was conducted
over a 6 month period in Oltenia region.
The aim of the project:
- raising the level of awareness of the local
community regarding the CCS technologies
and their implications, both on the
installations to which it applies, and on the
environment and population health in the

area where the CO2 capture and storage
project will be carried out;
- increasing the level of knowledge of the
general public regarding the impact of
climate change on the community and the
benefits of implementating the Getica CCS
Demonstration Project on the environment
and population health.
Below are presented details on the context,
objectives, structure and methodology.

Cuvinte cheie: captare şi stocare CO2, tehnologii CCS, gaze cu efect de seră
Key words: CO2 capture and storage, CCS technologies, greenhouse gas

1. Introducere - CCS în context European
Dependenţa de combustibilii fosili şi utilizarea
ineficientă a resurselor primare de energie
duc la expunerea consumatorilor casnici şi a
celor din mediul privat la şocuri dăunătoare şi
costisitoare,
ameninţând
securitatea
economică şi contribuind la accelerarea
schimbărilor climatice.
Consiliul Europei a reconfirmat în februarie
2011 obiectivele propuse de reducere a

gazelor cu efect de seră cu 80-95% până în
2050 în comparaţie cu anul 1990. La
aplicarea măsurilor de reducere a GES
(Gaze cu Efect de Seră) vor contribui
principalele sectoare industriale.
La 15 decembrie 2011 Comisia Europeană,
prin adoptarea documentului „Foaia de
parcurs în domeniul energiei până în anul
2050”, s-a angajat din nou să respecte
obiectivele de mai sus.

1. Introduction – CCS in a European
context
The dependence on fossil fuel and the
inefficient use of primary energy sources lead
to the exposure of domestic consumers and
those in a private environment to harmful
expensive shocks, threatening the economic
security and contributing to accelerating
climate change.
The Council of Europe reconfirmed in
February 2011 the proposed objectives of

reducing the greenhouse gas emissions by
80 – 95% until 2050 as compared to 1990.
Upon applying the GHG (greenhouse gas
emissions) measures will contribute the main
th
industrial sectors. On 15 of December 2011
the European Commission by adopting the
document “Roadmap in the field of energy
until 2050” again committed to meeting the
objectives above.

Sursa: IFP; ADEME; BRGM; Franţa

Acest deziderat pune o presiune imensă pe
tot sectorul energetic, ştiut fiind faptul că este
principalul generator de emisii de gaze cu
efect de seră.

Pentru ca în 2050 Uniunea Europeană să
aibă un sistem energetic sigur, competitiv şi
cu emisii minime de gaze cu efect de seră, au
fost
stabilite
direcţii
structurale
de

1
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This objective places a huge pressure on the
whole energy sector, as one knows that it
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is the main generator of greenhouse gas
emissions.
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transformare cuprinzând creşterea eficienţei
energetice, valorificarea intensivă a surselor
de
energie
regenerabilă,
contribuţia
importantă a energiei nucleare şi accelerarea
dezvoltării şi implementării tehnologiilor de
captare şi stocare a CO2 - CCS.
Sectorul de producere a energiei electrice din
România nu poate face faţă competiţiei la
nivel european din cauza lipsei majore de
investiţii în modernizarea acestui sector, care
are ca rezultat o eficienţă scăzută şi un nivel
mare al emisiilor de CO2.
Începând cu anul 2013, eficienţa scăzută a
centralelor din România va afecta şi mai mult
competitivitatea producătorilor, prin creşterea
costului cu achiziţia obligatorie a certificatelor
de CO2.
Pentru respectarea angajamentelor asumate
de către România ca stat membru UE,
dezvoltarea tehnologiei CCS are perspectiva
de a fi una dintre direcţiile importante, alături
de măsurile de creştere a eficienţei energetice
şi de utilizare a surselor de energie
regenerabilă.
Implementarea pe viitor a tehnologiilor CCS în
România va contribui la:
• Menţinerea în exploatare atât a centralelor
termoelectrice pe hidrocarburi cât şi a celor cu
funcţionare pe cărbune, în special lignit
autohton (41% cărbune autohton şi 12%
hidrocarburi), inclusiv a exploatărilor miniere
aferente;

Proiectul demonstrativ GETICA CCS, ce
urmează a fi implementat în România, este
un proiect integrat care va include întregul
lanţ tehnologic, respectiv: captarea CO2 la
66
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• Oportunitatea dezvoltării de noi centrale
termoelectrice performante utilizând cărbune
autohton;
• Menţinerea stabilităţii sociale în zonă prin
crearea de noi locuri de muncă pe tot
parcursul dezvoltării proiectului şi dezvoltarea
economică conexă a zonei;
• Creşterea duratei de viaţă şi a capacităţii
de exploatare a rezervelor naţionale de ţiţei şi
gaze naturale;
• Creşterea securităţii geopolitice energetice
prin consumul resurselor autohtone versus
dependenţa de importul de hidrocarburi;
• Integrarea României în viitoarea infrastructură europeană de transport CO2;
• Respectarea obligaţiilor asumate prin
ţintele naţionale de reducere a CO2.

In order for 2050 the European Union to have
a safe, competitive energy system with
minimum greenhouse gas emissions, we
established
structural
trends
of
transformation comprising the increase in
power efficiency, the intense valorization of
renewable energy sources, the important
contribution of nuclear power and the
acceleration of the development and
implementation of CO2 capture and storage
technologies – CCS.

România, prin coordonarea MECMA, a depus
anul acesta la CE o propunere de proiect
demonstrativ CCS ce ar urma să fie
implementat în regiunea Oltenia.
Oltenia, Euro-regiunea nr. 4 Sud-Vest, este
zona cea mai intens dezvoltată din punct de
vedere energetic din România, cu cca. 4600
MW instalaţi în cărbune, dar în acelaşi timp
responsabilă de cca. 40% (24,5 milioane tone
CO2 emise anual) din cantitatea totală de CO2
emisă anual la nivel naţional.

Starting with 2013, the low efficiency of
power plants in Romania will affect even
more the competitiveness of producers, by
increasing the cost of compulsory acquisition
of CO2 certificates.

Totodată aceasta este considerată din punct
de vedere economic o zonă defavorizată cu
un volum redus al investiţiilor, şomaj ridicat şi
un nivel de trai scăzut.

CTE TURCENI; transportul CO2; stocarea
CO2 în formaţiuni geologice acvifere saline
de mare adâncime (mai mult de 800 m)

The electric power production sector in
Romania cannot face the competition at a
European level because of the major lack of
investment in the modernization of this
sector, that resulted in a low efficiency and a
high level of CO2 emissions.

To meet the commitments assumed by
Romania as a EU member state, the
development of CCS technology has the
perspective to be one of the important trends,
next to the measures of increasing power
efficiency and use of renewable energy
sources.
The
future
implementation
of
CCS
technologies in Romania will contribute to:
• Keeping in operation both the thermal
power plants on hydrocarbons and those
operating on coal, especially local lignite

The demonstrative project GETICA CCS,
that is to be implemented in Romania, is an
integrated project that will include the whole
technological chain, respectively: CO2

(41% local coal and 12% hydrocarbons), in
corresponding mining operations;
• The opportunity of developing new
efficient thermal power plants operating on
local coal;
• Preserving social stability in the area by
creating new jobs while developing the
project and the economic development
corresponding to the area;
• Increasing the lifetime and the operating
capacity of national oil and natural gas
reserves;
• Increasing the energy geopolitical security
by consuming the local resources versus the
dependence on hydrocarbon import;
• Integrating Romania in the future
European CO2 transport infrastructure;
• Meeting the obligations assumed by the
national CO2 reduction targets.
Romania, by MECMA coordination, handed
in this year to the EC a draft of a CCS
demonstrative
project
that
will
be
implemented in the Oltenia region.
Oltenia, the Euro-region no. 4 South-West, is
the the most intensely developed area from
an energy point fo view in Romania, about
4,600 MW installed in coal, but at the same
time responsible for about 40% (24,5 million
tons CO2 emitted per year) from a total CO2
quantity emitted at a national level.
At the same time it is considered
economically a disadvantaged area with a
low
volume
of
investment,
high
unemployment and a low standard of living.

capture at Turceni TTP; CO2 transport; CO2
storage in the deep salt aquifer geological
formations (over 800 m) found on a ray of

57
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aflate pe o rază de maximum 50 km faţă de
zona de captare.
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de CO2 şi un randament de minimum 85%
reducere a CO2 din gazele de ardere de la
centrala termoelectrică Turceni.

Acesta va asigura captarea, transportul şi
stocarea în siguranţă a cca. 1,5 mil. tone/an

maximum 50 km as related to the capture
area.
That will ensure the capture, transport and
storage safely at about 1.5 million tons/year

CO2 and an efficiency of minimum 85% CO2
reduction in flue gas from Turceni thermal
power plant.

Turceni TPP

C.E. Turceni

2. Climate change – a true challenge

2. Schimbări climatice – o adevărată
provocare
Întreaga
comunitate
CCS
la
nivel
internaţional (de ex. Global CCS Institute –
Australia, Agenţia Internaţională pentru
Energie, Comisia Europeană, Platforma
Tehnologică Europeană ZEP, Centrul
Naţional pentru CCS – Marea Britanie, CO2
GeoNet – Franţa etc.) cât şi factorii interesaţi
din România sunt preocupaţi atât de
accelerarea dezvoltării acestei tehnologii cât
şi de nivelul de cunoaştere – înţelegere –
acceptare şi percepţie la nivelul comunităţii
locale, din zonele unde urmează a fi
implementate astfel de proiecte, cu privire la
beneficiile şi potenţialele riscuri asociate.
Raportul european "Special Eurobarometer
364 - Public Awareness and Acceptance of
CO2 capture and storage" (Conştientizarea şi
acceptarea CCS de către publicul larg)
transmis spre publicare în mai 2011 la
solicitarea Comisiei Europene – Directoratul
General pentru Energie subliniază în
concluzii faptul că "există pentru publicul larg
oportunităţi enorme pentru informare şi
educare la nivel european în scopul creşterii
nivelului de conştientizare şi acceptare a
tehnologiei CCS". Suplimentar se afirmă
"dacă publicul este corect şi transparent
informat despre creşterea gradului de
utilizare a cărbunelui autohton, vor fi cu
siguranţă
determinaţi
să
sprijine
8

implementarea tehnologiei CCS pentru
reducerea emisiilor de CO2", iar majoritatea
publicului "va dori să fie direct implicat şi
consultat în procesul decizional".
La nivel naţional eforturile depuse până în
prezent de către guvernul României prin
MECMA pentru diseminarea informaţiilor şi
transferul de cunoştinţe, trebuie focalizate la
nivelul comunităţii locale pentru creşterea
gradului de cunoaştere şi a nivelului de
conştientizare, câştigând astfel încrederea
publicului larg, implicarea şi acceptarea
acestuia în vederea implementării unei
tehnologii inovative cu emisii reduse de CO2.
3. Tehnologii CCS – acceptare la nivelul
comunităţii
Având în vedere cele menţionate, s-a impus
necesitatea
realizării
unei
cercetări
sociologice în zona în care se va implementa
proiectul demonstrativ GETICA CCS.
Studiul sociologic privind nivelul de acceptare
a noilor tehnologii de captare şi stocare CO2
– CCS - în zona Gorj, Dolj şi Mehedinţi a fost
elaborat de un consorţiu format din ICCV –
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, din
cadrul INCE – Institutul Naţional de Cercetări
Economice, aparţinând Academiei Române
şi ISPE, cercetarea de teren fiind derulată de
către firma Cult Market Research.

The entire international CCS community (for
ex., Global CCS Institute – Australia, the
International Energy Agency, the European
Commission, the European Technological
Platform ZEP, the National Centre for CCS –
Great Britain, CO2GeoNet – France, etc) and
the interested factors in Romania are
concerned both with the acceleration of
developing this technology and at the level of
knowledge – understanding – acceptance
and perception at the level of the local
community, in the areas that are to be
implemented in such projects regarding the
associated benefits and potential risks.
The European report “Special Eurobarometer
364 – Public Awareness and Acceptance of
CO2 capture and storage” submitted for
publication in May 2011 at the request of the
European Commission – General Directorate
for Energy emphasizes in conclusions that
“there are for the wide public huge
opportunities for the information and
education at European level in order to raise
the level of awareness and acceptance of
CCS technology”. Additionally, it is stated
that “if the public is correct and transparently
informed on the degree of using local coal,
they will certainly be determined to support
the implementation of CCS technology for
reducing CO2 emissions”, and most public
“will wish to be directly involved and
consulted in the decision process”.

At a national level the endeavors made until
now by the Romanian government by
MECMA for the dissemination of information
and knowledge transfer, has to be focused at
the level of local community for increasing
the level of knowledge and the level of
awareness, thus gaining the trust of the wide
public, its involvement and acceptance in
order to implement the innovative technology
with low CO2 emissions.
3. CCS technologies – acceptance at the
level of the community
Taking into account those mentioned, we
imposed the need to carry out a sociological
survey in the area in which the GETICA CCS
demonstrative project will be implemented.
The sociological survey regarding the level of
accepting the new CO2 Capture and storage
technologies – CCS – in the Gorj, Dolj and
Mehedinti areas by a consortium formed by
ICCV – the Institute for Life Quality
Research, within INCE – the National
Institute for Economic Researches, belonging
to the Romanian Academy and ISPE, the
field research being unfolded by the
company Cult Market Research.
The objectives of the first stage of the
sociological survey were:

9
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Obiectivele primei
sociologic au fost:

etape

a
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studiului

• Elaborarea planului de acţiune pentru
efectuarea cercetării sociologice atât la nivel
cantitativ cât și calitativ
• Documentarea tehnică cu referire la noile
tehnologii de captare şi stocare a carbonului
– CCS
• Elaborarea planului de eşantionare și
construirea eșantionului reprezentativ al
populaţiei intervievate
• Stabilirea
structurii
și
conţinutului
chestionarelor în vederea derulării activităţii
de cercetare în teren în regiunea analizată –
judeţele Gorj, Dolj şi Mehedinţi
• Analiza sociologică calitativă elaborată
prin organizarea unei sesiunii de Focus
Grup.
Planul de investigaţie sociologică s-a abordat
atât din punct de vedere cantitativ cât şi
calitativ. Chestionarul elaborat şi distribuit
spre completare a inclus atât întrebări
închise cât şi deschise de mai multe tipuri

astfel încât obiectivele descrise mai sus să
fie atinse. Dimensiunea chestionarului a
rezultat de 3-4 pagini, iar durata de aplicare a
fost
de
aproximativ
10-15
minute.
Pretestarea chestionarului s-a realizat pe 10
persoane.
Universul cercetării a fost format din
persoanele în vârstă de 18 ani şi peste,
rezidente în locuinţe neinstituţionalizate din
toate localităţile urbane şi rurale ale regiunii
definite de judeţele: Dolj, Gorj şi Mehedinţi.
Metoda de realizare a interviurilor a fost
aceea de “interviu standardizat faţă în faţă” la
domiciliul subiecţilor; vârsta 18+ .
Mărimea eşantionului pe care s-a derulat
activitatea de culegere a datelor în teren a
fost de 1200 respondenţi, eşantion
reprezentativ la nivelul regiunii ţintă.
Metoda de eşantionare aplicată a fost de
eşantionare
stratificată,
multistadială,
proporţională cu structura populaţiei pe
judeţe şi pe tipuri de localităţi. Eroarea
maximă de eşantionare este de + 2,8% la un
coeficient de încredere de 95%.

Populaţie

%

Număr interviuri

GORJ

376179

27,5%

330

DOLJ

702124

51,3%

615

MEHEDINTI

291051

21,2%

255

Total

1369354

Numărul de interviuri s-a stabilit proporţional
cu distribuţia populaţiei pe tipuri de localităţi
din fiecare judeţ în parte. Numărul localităţilor
din fiecare judeţ şi pe fiecare tip de localitate
în parte a fost determinat de numărul
interviurilor ce trebuie realizate în fiecare
judeţ şi tip de localitate.
După stabilirea numărului de localităţi din
fiecare
categorie,
conform
procedurii

100,0%

1200

descrise în lucrarea în extenso, au fost
selectate localităţile exacte în care s-au
realizat interviurile, folosind o metodă de
selecţie probabilistică proporţională cu
volumul populaţiei din localităţi.
Structura eşantionului a fost validată şi după
structura demografică (pe sexe şi mediu de
rezidenţă) a populaţiei potrivit datelor
statistice folosite.

• Elaborating the action plan for carrying out
the sociological survey both quantitatively
and qualitatively
• The technical documentation referring to
the new carbon capture and storage
technologies – CCS
• Elaborating the sampling plan and building
the representative sample of the interviewed
population
• Establishing the structure and content of
the questionnaires in order to conduct the
research activities in the field in the analyzed
region – Gorj, Dolj and Mehedinti
• The qualitative sociological analysis
elaborated by organizing a Focus Group
session.
The sociological investigation plan was
approached
both
quantitatively
and
qualitatively. The questionnaire elaborated
and distributed to be filled in included both
close and open questions of several types so
that the objectives described above to be
reached. The size of the questionnaire
Population

%

Number of interviews

GORJ

376179

27.5%

330

DOLJ

702124

51.3%

615

MEHEDINTI

291051

21.2%

255

Total

1369354

100.0%

1200

The number of interviews was established
proportional to the distribution of the
population by types of localities in each
county separately. The number of localities in
each county and by each type of locality
separately was determined by the number of
interviews that have to be carried out in each
county and type of locality. After establishing
the number of localities in each category
according to the procedure described in the

Sex

Mediu

Total

8
10

paper in extenso we selected the exact
localities in which the interviews were
conducted, by using the method of
probabilistic selection proportional to the
volume of the population in the localities.
The structure of the sample was validated
also after the demographic structure (by
sexes and residence environment) of the
population according to the statistical data
used.

Sex

Masculin

Feminin

Total

Urban

24,2%

25,9%

50,1%

Rural

24,8%

25,1%

49,9%

49,0%

51,0%

100,0%

Activitatea de culegere a datelor pe teren –
judeţele Gorj, Dolj şi Mehedinţi, în vederea
completării chestionarelor, s-a derulat în
perioada 10-30 octombrie 2011 pe un
eşantion de 1200 de persoane având ca
bază următoarele:

resulted in 3-4 pages, and the time of
application was about 10 – 15 minutes. The
pretesting of the questionnaire was carried
out on 10 people.
The universe of the research was formed by
people aged 18 and over, living in uninstitutionalized homes from all the urban and
rural localities of the region defined by the
counties: Dolj, Gorj and Mehedinti. The
method of carrying out the interviews was
that of “face-to-face standardized interview”
at the home of the subjects; aged 18+.
The size of the sample on which the field
collection activity was conducted was 1200
respondents, a representative sample at the
level of the target region.
The sampling method applied was stratified,
multi-stage sampling proportional to the
structure of the population by counties and
by types of localities. The maximum sampling
error is + 2,8% at a trust coefficient of 95%.

•
•
•
•

Chestionarul propriu-zis
Ghidului operatorului de teren
Eşantionul pe localităţi
Fişa de eşantionare.

Environment

Total

Male

FemaleT

Total

Urban

24.2%

25.9%

50.1%

Rural

24.8%

25.1%

49.9%

49.0%

51.0%

100.0%

The activity of data collection in the field –
Gorj, Dolj and Mehedinti counties, in order to
fill in the questionnaires, was conducted
th
th
between 10 – 30 of October 2011 on a
sample of 1200 people based on the
following:

•
•
•
•

The questionnaire itself
The field operator guide
The sample by localities
The sampling file.
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Sesiunea de Focus Grup s-a derulat în
perioada 7-10 noiembrie în cadrul Bibliotecii
comunale Turceni. La sesiune au participat
un număr de 9 persoane. Ghidul de
moderare pe focus grup a fost proiectat
pentru o durată medie a sesiunii de
aproximativ o oră şi 30 de minute.

Scopul organizării acestei sesiuni de Focus
Grup a fost identificarea principalelor
probleme la nivel local, descrierea mediului
informativ şi identificarea potenţialului de
comunicare privind implementarea unui
proiect de captare şi stocare CO2 – CCS în
regiune.

Participanţii au fost aleator selectaţi astfel
încât să fie asigurată diversitatea de opinii.
De asemenea, datorită tematicii studiate se
consideră că segmentul de vârstă şi nivelul
de educaţie alese au fost cele mai potrivite
pentru identificarea ulterioară de posibili lideri
informali ai comunităţilor şi, de asemenea, au
fost categoriile de persoane cele mai
susceptibile să înţeleagă problematica
discutată.
Sesiunea s-a derulat pe baza grilei de
moderare a Focus Grupului şi a fişei de date
pentru identificarea persoanelor participante.

4. Concluziile finale referitoare la nivelul de
cunoştinţe şi percepţie al comunităţii locale
despre tehnologiile energetice ecologice;
gradul de conştientizare, acceptare şi
implicare a publicului cu privire la dezvoltarea
tehnologică şi introducerea în comunitate a
noilor tehnologii CCS vor fi prezentate în
următorul articol Etapa II a Studiului
sociologic privind nivelul de acceptare a
noilor tehnologii de captare şi stocare CO2 –
CCS - în zona Gorj, Dolj şi Mehedinţi.

The Focus Group session was conducted
th
th
between 7 – 10 November within Turceni
communal Library. The session was attended
by 9 people. The focus group moderator
guide was designed for an average duration
of session of about an hour and 30 minutes.
The participants were randomly selected so
that the diversity of the opinions is ensured.
At the same time, due to the surveyed
themes it is considered that the chosen age
segment and education level were the most
suitable for the later identification of possible
informal leaders of communities, and, at the
same time, were the categories of the people
most likely to understand the discussed
issues.
The session was conducted based on the
Focus Group moderator grid and the data file
for identifying the attendees.
The Focus Group session was organized in
order to identify the main problems at a local

level, the description of the information
environment and the identification of the
communication potential regarding the
implementation of a CO2 – CCS capture and
storage project in the region.
4. The final conclusions referring to the
level of knowledge and perception of the
local community about the ecological energy
technologies;
the
degree
of
public
awareness, acceptance and commitment
regarding the technological development and
the introduction in the community of the new
CCS technologies will be presented in the
next article Stage II of the sociological Study
regarding the level of acceptance of the new
CO2 capture and storage technologies –
CCS – in the Gorj, Dolj and Mehedinti area.
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EVALUAREA IMPACTULUI SECTORULUI ENERGETIC ROMÂNESC ASUPRA MEDIULUI,
POLITICI DE REDUCERE A ACESTUIA ÎN CONFORMITATE CU STRATEGIA UE
1

2

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACT OF ROMANIAN ENERGY SECTOR MITIGATION POLICIES IN ACCORDANCE WITH THE EU STRATEGY
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Anca Simona BARDICI , Irene SAMOILĂ , Mihaela BEDREAGĂ

Rezumat:
Pe termen lung dezvoltarea
sectorului energetic trebuie să facă faţă unor
provocări majore. În primul rând, securitatea
aprovizionării cu energie pentru asigurarea
dezvoltării economico – sociale, în contextul
unei cereri de energie în creştere, în al doilea
rând cel de protecţie a mediului, inclusiv
limitarea schimbărilor climatice şi în al treilea
rând, asigurarea accesului la energie pentru
cele mai defavorizate categorii sociale.
Pentru a răspunde acestor trei provocări
majore omenirea trebuie să utilizeze eficient
toate resursele de energie primară având în

vedere tehnologii moderne ce permit
folosirea combustibililor fosili cu emisii
reduse de gaze cu efect de seră, surse de
energie regenerabile precum şi energia
nucleară.
În acest referat se face o analiză a situaţiei
actuale din sectorul energetic din România,
cât şi a modului de acoperire a necesarului
de putere nouă în sistem în perioada 2011 –
2035, ţinând seama
de obiectivele din
strategia energetică a Guvernului României
şi anume siguranţa energetică şi dezvoltare
durabilă.

Cuvinte cheie: ţinte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, prognoză de consum de
energie electrică, eficienţă energetică, resurse energetice regenerabile, investiţii, siguranţa
energetică şi dezvoltare durabilă

1. Introducere
Politica energetică a României devenită Stat
Membru al Uniunii Europene începând cu 1
ianuarie 2007 are în vedere cerinţele Uniunii
Europene, obiectivele de dezvoltare post aderare fiind corelate cu abordările
europene.
Politica energetică europeană este o politică
integrată care acoperă trei aspecte:
combaterea schimbărilor climatice, limitarea
vulnerabilităţii UE faţă de importurile de
hidrocarburi şi promovarea ocupării forţei de
muncă şi a creşterii economice, furnizând
astfel consumatorilor energie sigură la preţuri
convenabile. Politica energetică europeană
cuprinde un set de politici şi măsuri
transpuse în obiective clare, astfel:
 reducerea cu 20% până în 2020 a
emisiilor de gaze cu efect de seră
comparativ cu anul 1990;

1
2

14

 asigurarea până în 2020 a unei ponderi
de 20% a surselor regenerabile de
energie în consumul final de energie al
Uniunii Europene;
 reducerea cu 20% a consumului global de
energie primară în UE până în anul 2020.
În Martie 2011 Comisia Europeană a dat
publicităţii documentul “Foaie de parcurs
pentru trecerea la o economie competitivă
cu emisii scăzute de dioxid de carbon
până în 2050”, care îşi propune ca obiectiv
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
(GES) cu 80 - 95% până în 2050 faţă de
nivelurile din anul 1990 pentru a menţine
creşterea
temperaturii,
în
contextul
schimbărilor climatice, la mai puţin de 2ºC, în
contextul reducerilor preconizate de Grupul
Interguvernamental
privind
schimbările
climatice pe care trebuie să le realizeze
grupul ţărilor dezvoltate.

2

2

Anca Simona BARDICI , Irene SAMOILĂ , Mihaela BEDREAGĂ

Abstract: Energy is an essential component
for the economic – social development of
human kind.
On long-term the energy future must address
three key challenges. First, security of
supply, and the need to secure economic
growth in the context of a rising energy
demand; second, environmental protection,
including the struggle against climate change
and mitigation of CO2 emissions; and third,
ensuring energy access for the poorest
people. To meet these challenges, the world
will require all sources of energy, energy

efficiency and moderation, accessible and
CO2 free technologies, including renewable
energies, cleaner fossil fuels, and CCS.
Clearly, in this perspective, safe nuclear
power and RES are one of the energy
solutions.
In this article we analyze the actual status of
the power system of Romania and the way to
cover it the new installed capacity during the
2011 – 2035, taking into account the
objectives of the Romanian Government's
energy strategy, namely energy security and
sustainable development.

Key words: CO2 emissions reduction targets, forecast of electricity, energy efficiency, renewable
energy resources, investments, energy security, sustainable development

1. Introduction
st

Since January 1 2007 Romania became
member of the European Union and his
energy policy takes into account the EU
requirements. The post - accession
development objetives are linked to
European approaches.
European energy policy is an integrated
policy which covers three main aspects:
combating climate change, limiting the EU's
external
vulnerability
to
imported
hydrocarbons, and promoting employment
and growth, thereby providing secure and
affordable energy to consumers. European
energy policy includes a set of policies and
measures implemented in clear objectives
as:
 a 20% reduction of GHG emissions at EU
level at least compared to 1990 level;

 a 20% increase in the share of renewable
energy sources (RES) in total EU energy
consumption;
 a 20% reduction in primary energy
consumption and the increasing energy
efficiency.
In March 2011 the EC published the
document "A Roadmap for moving to a
competitive low carbon economy in 2050”.
In order to keep climate change below 2ºC,
the European Council reconfirmed the EU
objective of reducing greenhouse gas
emissions by 80-95% by 2050 compared to
1990 levels, in the context of necessary
reductions
according
to
the
Intergovernmental Panel on Climate Change
by developed countries as a group.
Sectoral reduction provided in this document
are presented in Table 1.

Reducerile sectoriale prevăzute în acest
document sunt prezentate în tabelul 1.
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Tabelul 1. Reduceri ale emisiilor de GES comparativ cu anul 1990
Reduceri de GES, comparativ cu 1990
2005
2030

Table 1. GHG emission reductions compared to 1990

2050

Total
-7%
între -40 şi -44%
între -79 şi -82%
Sectoare
Energie electrică (CO2)
-7%
între -54 şi -68%
între -93 şi -99%
Industrie (CO2)
-20%
între -34 şi -40%
între -83 şi -87%
Transporturi (inclusiv emisiile de CO2 din aviaţie; cu
+30%
între +20 şi -9%
între -54 şi -67%
excepţia emisiilor produse de transportul maritim)
Locuinţe şi servicii (CO2)
-12%
între -37 şi -53%
între -88 şi -91%
Agricultură (alte emisii decât cele de CO2)
-20%
între -36 şi -37%
între -42 şi -49%
Alte emisii, cu excepţia emisiilor de CO2
-30%
între -72 şi -73%
între -70 şi -78%
Sursa: Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050

Pe aceeaşi tematică, în luna Decembrie
2011 Comisia a publicat un nou document:
“Perspectiva Energetică 2050”, în care se
examinează
provocările
legate
de
îndeplinirea obiectivului UE în materie de
decarbonizare, asigurând, în acelaşi timp,
siguranţa aprovizionării cu energie şi
competitivitatea. Sectorul energetic produce
cea mai mare parte a emisiilor de gaze cu
efect de seră rezultate în urma activităţilor
umane. Prin urmare, reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră cu peste 80 % până în
2050 va exercita o presiune deosebită
asupra sistemelor electroenergetice.
În februarie 2012 Comisia a dat publicităţii un
document care analizează costurile şi
beneficiile la nivelul Statelor Membre de a
trece la o ţintă de reducere mai mare de 20%
a obiectivului de reducere a emisiilor de gaze
cu efect de seră în anul 2020. Analizele arată
că obiectivul reducerii cu 20% a emisiilor va fi
mai puţin costisitor pentru UE, ca întreg,
precum şi pentru fiecare Stat Membru în
parte decât a fost asumat în anul 2008.
Acest lucru înseamnă că scenariul de
reducere cu 30%, a devenit, de asemenea,
considerabil mai puţin costisitor.
Documentul subliniază că pe baza impactului
estimat pentru fiecare Stat Membru şi ţinând

seama de circumstanţele specifice fiecărei
ţări există mecanisme potenţiale care,
individual sau în combinaţie, ar putea asigura
o distribuire echitabilă a costurilor şi
beneficiilor între Statele Membre ale UE în
cazul în care decizii politice vor fi luate pentru
a se stabili un nou obiectiv de reducere a
emisiilor de GES pentru anul 2020, care
depăşesc ţinta de reducere actuală de 20%,
luând în considerare contextul global.
2. Situaţia actuală în sectorul energetic în
România
2.1 Resursele interne de energie primară
România dispune de o gamă diversificată,
dar redusă cantitativ, de resurse de energie
primară fosile şi minerale. O evaluare corectă
a posibilităţilor de acoperire a necesarului de
resurse energetice primare în viitor trebuie să
pornescă de la situaţia actuală a rezervelor
certe, corelată cu estimarea realistă a
resurselor potenţiale şi în strânsă corelaţie cu
previziunile privind consumul de resurse
determinat de cererea de energie finală.
Conform Agenţiei Naţionale pentru Resurse
Minerale (ANRM) situaţia resurselor de
energie este cea prezentată în tabelul 2.

GHG reductions compared to 1990

2005
- 7%

2030
- 40 to - 44%

2050
- 79 to -82%

- 7%
- 20%
+ 30%
- 12%

- 54 to - 68%
- 34 to - 40%
+ 20 și - 9%
- 37 to - 53%

- 93 to - 99%
- 83 to - 87%
- 54 to - 67%
- 88 to - 91%

- 20%

- 36 to - 37%

- 42 to - 49%

Other non-CO2 emissions
- 30%
- 72 to - 73%
Source: A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050

- 70 to - 78%

Total
Sectors
Electricity (CO2)
Industry (CO2)
Transport (incl. CO2 aviation, excl. maritime)
Residential and services (CO2)
Agriculture (non-CO2 emissions)

On the same theme, in December 2011 the
Commission published a new document
"Energy Roadmap 2050", which examine
the challenges of the EU objective of
decarbonisation, ensuring at the same time,
security
of
energy
supply
and
competitiveness.
The
energy
sector
produces most of the emissions of
greenhouse gases resulting from human
activities. Therefore, the reduction of
greenhouse gas emissions by over 80% by
2050 will put considerable pressure on power
systems.
In February 2012 the Commission published
a new document that analyzes the costs and
benefits in the member states to move to a
higher reduction target of 20% emissions
reduction for greenhouse gas emissions in
2020. Analysis shows that the objective of a
20% reduction of emissions will be less
expensive for the EU as a whole and on each
individual Member State than was assumed
in 2008. This means that the scenario of a
30%, has become also considerably less
expensive.
The document outlines the estimated impact
on each Member State taking into account
the specific circumstances of each country
and the potential mechanisms, individually

Tabelul 2. Rezerve de energie primară
Purtătorul de energie
primară
1. Hidrocarburi
• ţiţei
• gaze naturale
2. Cărbuni
• lignit
• huilă

Energy resources

15
10

CNH

şi

oprirea
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Romania has a wide range, but in a reduced
quantity of fossil and mineral energy
resources as: oil, natural gas, coal, uranium
ore, and a great potential of renewable
energy resources.
A fair assessment of the possibilities for
covering the primary energy needs in the
future should start from the current situation
of proven reserves combined with realistic
estimates of potential resources in close
correlation with resource consumption
forecasts determined by the final energy
demand.
According to the National Agency for Mineral
Resources (NAMR) the situation of primary
energy resources resources is presented in
Table 2.

1. Hydrocarbons
• oil
• natural gas
2. Coal
• lignite
• hard coal

Estimated insured period (in years)

15
10
about 100
Will be determined after restructuring and stopping wasteful
exploitation of National Hard coal Company

Source: ANRM Estimations

Sursa: Estimări ANRM

Aceste rezerve asigură producţiile de gaze şi
ţiţei pentru cca. încă 10 – 15 ani. La aceste
resurse se adaugă resursele de energie

2. The current situation of the power
sector in Romania
2.1 Internal resources of primary energy

Table 2. Primary energy resources

Perioada estimată de exploatare
(în ani)

circa 100
Se vor determina după restructurarea
exploatărilor ne-economice

or in combination, could ensure a fair
distribution of costs and benefits between EU
Member States where the political decisions
will be taken to establish a new target to
reduce GHG emissions for 2020, exceeding
the target of reducing the current 20%, taking
into account the overall context.

regenerabilă, care au un potenţial important
de valorificare.

This reserve provides gas and oil production
for another 10 to 15 years. To these
resources can be added the renewabale

energy sources that have a potential for
valorification.
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2.2 Dependenţa de import
Producţia de energie primară în România
bazată atât pe valorificarea rezervelor fosile
de energie primară: cărbune şi hidrocarburi
cât şi pe cele de minereu de uraniu, în cea
mai optimistă situaţie, nu va creşte în
următoarele 2 – 3 decade, ci din contră. În
figura 1 este prezentată evoluţia dependenţei
de importuri de resurse energetice în
perioada 2003 - 2010. Acoperirea creşterii
cererii de energie primară în România, în
viitor, se va realiza prin creşterea utilizării
resurselor regenerabile de energie şi prin
importuri de resurse de energie primară –

we are powering your business

gaze, ţiţei, cărbune, combustibil nuclear. La
nivelul orizontului analizat, România va
rămâne dependentă de importurile de
resurse de energie primară. Gradul de
dependenţă va depinde de descoperirea de
noi resurse interne exploatabile, de gradul de
integrare a surselor regenerabile de energie
şi de succesul măsurilor de creştere a
eficienţei energetice. Rezervele de gaze
naturale recent descoperite pe platforma
continentală a Mării Negre pot contribui
substanţial la creşterea gradului de
independenţă al României faţă de importurile
de gaze din Rusia şi la creşterea asigurării
producţiei cu încă 20 - 30 ani.

2.2 Import dependence
Primary energy production in Romania based
on the exploitation of fossil energy reserves,
coal and oil as well as those of uranium ore,
in the most optimistic case, will not grow in
the next 2 - 3 decades. Figure 1 shows the
evolution of the dependence on energy
imports in the period 2003 to 2010. It follows
that the coverage of primary energy demand
growth in Romania will be achieved through
increased the use of renewable energy
resources and imports of primary energy –
natural gas, oil, coal, nuclear fuel. For the

analyzed period, Romania will remain
dependent on imports of primary energy. The
dependence degree will depend on the
discovery of new exploitable internal
resources, the degree of integration of
renewable energy and the success of the
energy efficiency growth measures. The
natural gas reserves recently discovered on
the continental side of Black Sea can
substantially increase the independence of
Romania's from the gas imported from
Russia and to ensure the production for more
than 20 years.

Figure 1. Import dependency

Figura 1. Dependenţa de import

Source: ISPE calculations

Sursa: Calcule ISPE

2.3 Producţia de energie electrică
În figura 2 se prezintă evoluţia producţiei de
energie electrică din România în perioada
2007 – 2011 în centrale electrice ale
Sistemulul Electroenergetic Naţional (SEN).
Se remarcă faptul că, în anul 2011 producţia

de energie electrică din termocentrale a
crescut cu cca 7% faţă de anul 2010 datorită
faptului că 2011 a fost un an secetos, iar
producţia
de
energie
electrică
din
hidrocentrale a fost mai mică cu cca 9 % faţă
de anul anterior.

2.3 The electricity production
The evolution of electricity production by
power plant type in Romania during 20072011 is presented in figure 2. Can be noticed
that in 2011 the electricity production from

thermal power plants increased with about
7% from previous year because 2011 was a
dry year, while electricity production from
hydro power plants was lower with about 9%
from previous year.

Figure 2. Electricity production by power plant type for the period 2007 – 2011

Figura 2. Producţia de energie electrică pe categorii de centrale electrice, în perioada 2007 – 2011

Source: National Institute of Statistics - Energy Balance of Romania- Collections*Industry Statistical Bulletin- nr. 12/2011

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Balanţa Energetică – colecţii;*Buletin statistic de industrie - nr.12/2011
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2.4 Structura puterii instalate în Sectorul
Electroenergetic Naţional
Puterea instalată în Sectorul Electroenergetic
Naţional în perioada 2007 – 2010, pe

we are powering your business

categorii de centrale este prezentată în figura
3. Se remarcă faptul că din anul 2010 a
început un program susţinut de investiţii
pentru promovarea centralelor electrice
eoliene în conformitate cu cerinţele UE.

Figura 3. Puterea instalată în SEN în perioada 2007 – 2010

2.4 The installed capacity of National
Power Sector (NPS)
The total installed capacity of National Power
System during 2007 – 2010 on power plants

type is shown in Figure 3. It is noted that in
2010 began a sustained program of
investment to promote wind power plants in
accordance with EU requirements.

Figure 3. Installed capacity in NPS during 2007 – 2010

Sursa:Institutul Naţional de Statistică – Anuarul Statistic al României - colecţii

Source: National Institute of Statistics - Statistical Yearbook of Romania – Collections

2.5 Starea tehnică a instalaţiilor din
sectorul termoenergetic şi hidroenergetic

3. Dezvoltarea Sectorului Electroenergetic
Naţional în perioada 2011 – 2035

2.5 The technical status of thermal power
plants and hydropower plants

Circa 80% din grupurile termoenergetice din
România au fost instalate în perioada 1970 1980, în prezent depăşindu-şi practic durata
de viaţă normată. Parcul de grupuri din
termocentrale, datorită tehnologiilor anilor 60
– 70 şi a uzurilor, au performanţe reduse,
randamente în jurul a 30% - cu excepţia unor
grupuri pe cărbune reabilitate, care ating
33%.
Aceste
randamente
reprezintă
65 - 70% din randamentul grupurilor
moderne, care funcţionează în prezent în
cele mai multe ţări europene dezvoltate.
Toate grupurile termoenergetice care vor
funcţiona după anul 2014 trebuie să se
încadreze în normele de mediu ale UE
privind emisiile de dioxid de sulf, oxizi de
azot şi a pulberilor.
Şi în cazul grupurilor hidroenergetice peste
30% din capacitatea instalată are durata de
viaţă cuprinsă între 25 şi 45 ani.

Pentru stabilirea evoluţiei SEN în perioada
2011 - 2035, s-au avut în vedere următoarele
aspecte:
- Evoluţia puterii centralelor aflate în
funcţiune în prezent ca urmare a retragerii
din exploatare a grupurilor la atingerea
duratei de viaţă normate, oprirea grupurilor
pentru reabilitare – retehnolgizare etc.;
- Evoluţia necesarului de consum de
energie şi putere electrică în funcţie de
previziunile de dezvoltare macro - economică
şi demografică;
- Modificarea în timp a nivelului diferitelor
categorii de reduceri şi rezerve de puteri
necesare pentru acoperirea în siguranţă a
cererii de consum, în sensul reducerii
acestora datorită creşterii ponderii grupurilor
noi mai performante.
În urma analizelor realizate a rezultat că întrun scenariu de referinţă pe întreaga perioadă
până în anul 2035, retragerea prognozată din
funcţiune a capacităţilor cu durata de viaţă
expirată conduce la un deficit (= necesar de
putere nouă netă) de circa 13500 MW, care
va trebui compensat prin instalarea de noi
grupuri.

About 80% of thermal power units were
installed in Romania during 1970-1980,
currently having passed their standard
lifetime of service. The thermal power units
were achieved with 1960-1970 years
technologies and have low performances
around 30% - unless rehabilitated coal
groups, reaching 33%. This efficiency is 6570% of modern groups, which currently
operates in most European developed
countries. All thermal power plants that will
operate after 2014 must be within the EU
environmental standards on emissions of
sulfur dioxide, nitrogen oxides and dust.
Also over 30% of installed capacity in hydro
power units have a lifetime between 25 and
45 years.
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3. Forecast on Development of National
Power System during 2011 – 2035
To evaluate of the new capacity needs in
NPS for the 2011-2035 period the followings
were taken into account:
- The evolution of the existing power plants
in operation due to the withdrawal from
service of some units at the achievement of

the standard life time, for rehabilitation,
retrofit etc.;
- The evolution of the energy and electricity
consumption based on macro - economic
and demographic development projections;
- Adjusting for various categories of reduced
levels of power and reserves to cover the
safety of consumer demand in order to
reduce their weight due to increased new
more powerful groups.
Based on the analysis performed resulted
that in a baseline scenario for the entire
period until 2035, withdrawal from service
capacity is expected to lead to a deficit (=
necessary new power net) of approximately
13,500 MW that will be compensated by the
installation of new groups.
4. Options for cover the new capacity
needs in the baseline scenario
To cover the new capacity needs were
considered four options presented in Figure 4
(option a, b, c and d).
The analyzed option a for development
assume:
• the continuing of the development of new
hydropower;
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4. Variante de acoperire a necesarului de
putere nouă într-un scenariu de referinţă
Pentru acoperirea necesarului de putere
nouă s-au avut în vedere 4 variante,
prezentate în figurile 4.
Varianta a de dezvoltare presupune:
• continuarea realizării de noi hidrocentrale;
• realizarea programului nuclear (Grupurile
3 şi 4 de la Cernavodă);
• dezvoltarea de capacităţi noi utilizând
surse regenerabile de energie – vânt,
biomasă, etc (conform PNAER);
• utilizarea în continuare a cărbunelui
(lignit) din ţară, în capacităţi modernizate
şi noi;
• import de gaze naturale/huilă pentru
centrale cu performanţe ridicate pentru
închiderea balanţei de putere şi energie.
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Varianta b de dezvoltare faţă de varianta a
presupune:
• realizarea unei noi centrale nuclearoelectrice;
Varianta c de dezvoltare faţă de varianta b
presupune nerealizarea programului nuclear,
iar varianta d are în vedere faţă de celelalte
variante o dezvoltare masivă a capacităţilor
noi utilizând surse regenerabile de energie –
vânt, biomasă, etc.
Se au în vedere următoarele puteri instalate
pe etape, în varianta a de dezvoltare:
• 5895 MW în perioada 2011 – 2015;
• 5337 MW în perioada 2016 – 2020;
• 1966 MW în perioada 2021 – 2025;
• 2970 MW în perioada 2026 – 2030;
• 1145 MW în perioada 2031 – 2035.

• the achieving the nuclear program (units 3
and 4 at Cernavoda NPP);
• the development of new capacity using
renewable energy sources - wind, biomass,
etc.;
• the continuing use of national coal (lignite)
but in modernized and new capabilities with
high performances;
• the import of natural gas / hard coal for new
power plants with high performance for
closure of the energy and power balance.
The development option b compared with
the development option a involves the
building of a new nuclear power plants (other
than Cernavoda NPP).

The option c compared with the option b
involves the failure of the nuclear program
and the option d compared with the previous
options involves a masive development of
the new capacities that uses renewable
energy sources, wind, biomass etc.
The following installed capacities in the
development option a are envisaged:
• 5895 MW during 2011 to 2015;
• 5337 MW during 2016 to 2020;
• 1966 MW during 2021 to 2025;
• 2970 MW during 2026 to 2030;
• 1145 MW during 2031 to 2035.

Figure 4 a. New installed capacity for cover the power requirement - option a

Figura 4 a. Puterea nou instalată în “varianta a” de acoperire a necesarului de putere

Figure 4 b. New installed capacity for cover the power requirement – option b
Figura 4 b. Puterea nou instalată în “varianta b” de acoperire a necesarului de putere
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Figura 4 c. Puterea nou instalată în “varianta c” de acoperire a necesarului de putere
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Figure 4 c. New installed capacity for cover the power requirement – option c

Figura 4 d. New installed capacity for cover the power requirement – option d
Figura 4 d. Puterea nou instalată în “varianta d” de acoperire a necesarului de putere

The total CO2 emissions corresponding to the analysed options are presented in figure 5 bellow.
Emisiile de CO2 corespunzătoare celor 4 variante analizate sunt prezentate în figura 5.

Figure 5. CO2 emissions corresponding to all analyzed options

Figura 5. Emisiile de CO2 pentru diferitele variante de acoperire a necesarului de putere
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Estimări privind costurile de investiţii pentru
realizarea diferitelor variante de acoperire a

necesarului de putere sunt prezentate în
figura 6.

Figura 6. Estimări privind costurile de investiţii în variantele analizate (mld. Euro)

Estimates of investment costs for carrying
out different options to cover the new power

needs are presented in Figure 6 below.

Figure 6. Evaluation of investments costs for the analyzed options (billion Euro)

5. Conclusions
5. Concluzii
 Totalul investiţiilor necesare pentru
instalarea noilor capacităţi de producere a
energiei electrice necesare în perioada 2011
–2035, (circa 17300 MW - inclusiv
capacităţile instalate în SRE) variază între
cca. 38 mld. Euro în varianta a şi cca. 50,7
mld. Euro în varianta d.
 Analizând cele 4 variante de dezvoltare
se poate observa că varianta optimă din
punct de vedere economic combinat cu
criteriul de mediu este varianta a.
 Dezvoltarea centralelor electrice
următorii 20 – 25 de ani se va baza pe:

în

 continuarea realizării de noi hidrocentrale;
 continuarea
realizării
programului
nuclear (grupurile 3 şi 4 de la Centrala
Nucleară Cernavodă);
 dezvoltarea de capacităţi noi utilizând
surse regenerabile de energie – vânt,
biomasă, etc.
 utilizarea în continuare a cărbunelui
(lignit) din ţară, dar în capacităţi
modernizate şi noi cu performanţe
ridicate;
 import de gaze naturale / antracit
pentru
centralele
CCGT
cu
performanţe ridicate pentru închiderea
balanţei
de
putere
şi
energie.………………..
…..
...
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 Realizarea
asigura:

programului

propus

va

 creşterea ponderii energiei electrice
produse din surse regenerabile de
energie (inclusiv Centrale hidroelectrice mari) de la 35,4% din
consumul total intern brut de energie
electrică în 2010 la 42% în anul 2020.
 creşterea ponderii producţiei de
energie electrică non - emisivă de CO2
realizată cu resurse regenerabile de
energie şi în centrale nuclearoelectrice
de la 55,2% din total consum intern
brut de energie electrică în 2010 la
64% în 2020.
Această structură a capacităţilor şi a
producţiei de energie electrică va asigura
încadrarea în angajamentele faţă de Uniunea
Europeană privind reducerea emisiilor de
CO2 şi creşterea ponderii energiei electrice
produsă pe baza de resurse energetice
regenerabile şi va contribui la îndeplinirea
obiectivelor din strategia energetică a
Guvernului României şi anume, siguranţa
energetică, dezvoltarea durabilă şi competitivitatea.

 Total investment required for the installing
the new electricity generation capacity
needed in the period 2011 – 2035 (about
17,300 MW gross installed capacity,
including RES capacity) is about 38 billion
Euro in development option a and about
50.7 billion Euro in development option d.
 Analyzing the four development options
can be seen that the best solution in terms of
environmental and economic criteria is the
option a.
 The development of power plants over the
next 20-25 years will be based on:
 the continuing of the development of
new hydropower;
 the achieving of the nuclear program
(units 3 and 4 at Cernavoda NPP);
 the development of new capacity using
renewable energy sources - wind,
biomass, etc.;
 the continuing use of national coal
(lignite) but in modernized and new
capabilities with high performances;
 the import of natural gas / hard coal for
new
power
plants
with
high
performance for closure of the energy
and power balance.… … … … .. ..

 Implementation of the proposed program
will provide:
 increased
share
of
electricity
produced from renewable energy
sources (including large hydropower
plants) from 35.4% of total gross
domestic electricity in 2010 to 42% in
2020;
 increased
share
of
electricity
generation non - CO2 emissive
produced from renewable energy
and nuclear power plants from 55.2%
of total gross domestic electricity
consumption in 2010 to 64% in 2020.
The structure mentioned above of the
capacities for electricity production will
assure compliance with the commitments to
the EU to reduce CO2 emissions and
increasing of the energy production from
renewable energy resources and will ensure
the achievement of the objectives of the
Romanian Government's energy strategy,
namely
energy
security,
sustainable
development and competitiveness.
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Servicii oferite
O gamă variată de servicii şi expertiză tehnică care să vă sprijine în rezolvarea
problemelor din domeniile energie şi infrastructură de mediu. Oferim consultanţă şi
servicii de inginerie clienţilor din sectorul public şi privat, în ţară şi peste hotare, pe tot
parcursul proiectului de investiţii-contractare, proiectare, execuţie şi punere în
funcţiune.
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Consultanţă tehnică
Consultanţă financiară
Conducere de proiect
Inginerie de bază şi de detaliu
Alte servicii inginereşti.

Scope of Services
A wide range of services and expertise helping you tackle energy and environmental
issues. ISPE offers consultancy and engineering services to public and private sector
clients, in Romania and abroad, from investment project – contracting, design, execution
and commissioning.
•
•
•
•
•

Technical Consulting
Financial Consulting
Project Management
Basic and Detail Engineering
Other Engineering Services.
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IMPACTUL ŞI IMPLICAŢIILE CRIZEI ECONOMICO – FINANCIARE ASUPRA DEZVOLTĂRII
DURABILE ŞI A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
1

IMPACT AND IMPLICATIONS OF ECONOMIC-FINANCIAL CRISIS ON SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE
1

Marian DOBRIN , Veronica PETRI

2

Marian DOBRIN , Veronica PETRI .

Rezumat: Este imperios necesară găsirea
unui echilibru durabil între satisfacerea
nevoilor populaţiei, îmbunătăţirea calităţii
vieţii, dezvoltare şi protecţia mediului.
Conform datelor din International Energy
Outlook 2011, emisiile de CO2 la nivel global
vor creşte cu 43% între 2008 şi 2035,
ajungând la 43,2 miliarde tone în 2035. Ca
urmare, o provocare importantă constă în
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
(GES) menţinând creşterea economică.

Criza financiară globală din perioada 20072012 a cauzat colapsul unor instituţii
financiare mari, şomaj, pierderi de afaceri,
scădere a consumului, declin al comerţului
internaţional, declin al activităţii economice.
Criza economico-financiară necesită acţiuni
politice de acelaşi nivel cu cel al provocării.
Măsurile care trebuie luate trebuie să
integreze obiectivele creşterii economiei,
devoltării sociale şi protecţiei mediului.

Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, schimbări climatice, criza economico-financiară, emisii gaze cu
efect de seră

1. Provocări la nivel mondial
Provocarea actuală la nivel mondial constă în
impactul intercorelat asupra dezvoltării a mai
multor elemente, şi anume: criza economică
şi financiară, insecuritatea furnizării hranei,
volatilitatea preţului energiei, schimbările
climatice.
Dezvoltarea durabilă constituie un concept
de importanţă la nivel global. Pentru a realiza
o dezvoltare durabilă este necesară
implicarea
tuturor
entităţilor,
dar
responsabilitatea revine în primul rând
guvernelor naţionale.
Este imperios necesară găsirea unui
echilibru durabil între satisfacerea nevoilor
populaţiei, îmbunătăţirea calităţii vieţii,
dezvoltare şi protecţia mediului.
Sunt cunoscute cele opt ţinte la nivel
mondial, denumite Ţintele de Dezvoltare ale
Mileniului, pe care toate cele 193 de state
membre ale Naţiunilor Unite şi circa 23
organizaţii internaţionale au convenit să le
atingă la nivelul anului 2015, şi anume:
eradicarea sărăciei extreme şi a foametei,
educaţie primară universală, promovarea
egalităţii de şanse a femeilor, reducerea ratei
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mortalităţii infantile, îmbunătăţirea sănătăţii
maternale, combaterea SIDA, malariei şi a
altor boli, asigurarea durabilităţii mediului,
dezvoltarea unui parteneriat global pentru
dezvoltare.
Ajutorul statelor devoltate pentru atingerea
acestor ţinte a crescut în ultimii ani. Cu toate
acestea, mai mult de jumătate din fonduri
sunt destinate creditelor ţărilor sărace, restul
fiind utilizat pentru cazuri de dezastre
naturale sau ajutor militar, ceea ce nu
contribuie la dezvoltare.
Astfel, numărul populaţiei care trăieşte în
ţările în curs de dezvoltare cu un venit sub
1,25 USD/zi s-a redus de la cca 1,8 miliarde
în 1990, la 1,4 miliarde în 2005. Rata sărăciei
a scăzut de la 46% la 27%.
În regiunile dezvoltate, rata populaţiei
ocupate a scăzut de la 56,8% în 2007, la
55,4 în 2009, iar în 2010 a ajuns la 54,8%,
urmare a crizei economico-financiare.
Figura 1 prezintă evoluţia numărului
populaţiei cu venit sub 1,25 USD/zi şi
evoluţia populaţiei ocupate în muncă.

dr.ing., Şef Şecţie, Divizia Energie şi Mediu, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – I.S.P.E. S.A.
consilier tehnico-economic, Divizia Energie şi Mediu, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – I.S.P.E. S.A
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Abstract: There is an imperative need to find
a sustainable balance between meeting the
population needs, improving life quality,
development and environment protection.
According to the data in International Energy
Outlook 2011, the globally CO2 emissions will
increase by 43% between 2008 and 2035,
reaching 43.2 billions tones in 2035.
Therefore, an important challenge is the
greenhouse gas emissions (GHG) reduction
maintaining the economy growth.

2

The global financial crisis in the 2007-2012
period implied the collapse of great financing
institutions, unemployment, business losses,
consumption decrease, international trade
decline, economic activities decline. The
economic-financial crisis need political actins
of the same level of this challenge. The
measures to be taken must integrate the
targets
for
economy growth,
social
development and environment protection.

Key words: sustainable development, climate changes, economic-financial crisis, greenhouse gas
emissions

1.

Challenges at global level

The actual challenge at global level is the
correlated impact on the development of
several issues, as follows: economic and
financial crisis, unsafe of food supply,
volatility of energy prices, climate changes.
The sustainable development is a concept of
global importance. In order to obtain a
sustainable development all entities must be
implied, but the responsibility is firstly at
national level.
There is an imperative need to find a
sustainable balance between meeting the
population needs, improving life quality,
development and environment protection.
There are known the eight goals at global
level, named Millennium Development Goals,
agreed by all the 193 UN member states and
about 23 international organizations to be
reached on 2015, as follows: eradicating
poverty and hunger, achieving universal
primary education, promoting gender equality
and empowering women, reducing child
mortality rates, improving maternal health,
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combating HIV, malaria and other diseases,
ensuring
environmental
sustainability,
developing a global partnership for
development.
The aid of developed states for reaching
these goals increased during the last years.
However, more than half of the funds are
designated for credits to poor countries, the
rest being used for natural disaster situations
or military aid, which does not contribute to
development.
So, the population with income less than 1.25
USD/day living in developing countries is
reduced from about 1.8 billions in 1990, to
1.4 billions in 2005. The poverty rate
decreased from 46% to 27%.
In the developed regions, the employment
rate decreased from 56.8% in 2007, to 55.4%
in 2009, reaching 54.8% in 2010, due to the
economic-financial crisis.
Figure 1 shows the evolution of population
with income less than 1.25 USD/day and the
evolution of employments.

Ph.D. Eng., Section Head , Energy & Environment Division, Institute for Studies and Power Engineering – I.S.P.E. S.A
Tehnical-Scientific Counsellor, Energy & Environment Division, Institute for Studies and Power Engineering – I.S.P.E. S.A.
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Figura 1 – Evoluţia numărului populaţiei cu venit sub 1,25 USD/zi
şi evoluţia populaţiei ocupate în muncă

Figure 1 – Evolution of population with income less than 1.25 USD/day
and evolution of employment
Source: UN - The Millennium Development Goals Report 2011

Sursa: UN - The Millennium Development Goals Report 2011

Gradul de utilizare de către o ţară a totalului
resurselor sale de apă este un indicator care
reflectă nivelul de dezvoltare şi suficienţa sau
insuficienţa resursei de apă.
Pe glob, majoritatea regiunilor au utilizat mai
puţin de 25% din resursele lor de apă şi ca
urmare au rezerve de apă suficiente în
condiţiile unui trend asemănător cu cel
istoric.
Dar, partea de vest a Asiei şi partea de nord
a Africii au depăşit deja 75%, ceea ce
înseamnă că nu mai au resurse de apă
sustenabile. De asemenea, partea de sud a

Asiei, regiunea Caucazului şi Asia centrală
au ajuns la un grad de utilizare de cca 60%.
Cu privire la păduri, acestea dispar în
America de Sud şi Africa şi se constată
creşteri în Asia şi China.
Emisiile globale de GES au o tendinţă
ascendentă (Tabelul 1). În anul 2008,
emisiile globale de CO2 au ajuns la 30,1
miliarde tone, având o creştere de 1,7% faţă
de anul 2007. Această creştere a fost totuşi
mai mică faţă de perioada 2007-2006, de
2,9%, urmare a crizei economice.

1990
3,0
1,0
1,0
0,6
0,4
0,3
0,5
0,5
0,5
0,2
< 0,1
6,8
15,0
21,8

there are the South of Asia and Caucasian
and Central Asia regions, where the percent
reached already 60%.
Regarding the forests, they disappear in
South America and Africa, but there are
growth in Asia and China.
The global GHG emissions have an
increasing trend (Table 1). The global CO2
emissions reached 30.1 billions tones in
2008, having an increase of 1.7%
comparative to 2007. This increase was
however smaller comparative to 2007-2006
period, of 2.9%, due to economic crisis.

Table 1 – CO2 emissions in 1990 and 2008 (billions tones)

Tabelul 1 – Emisii de CO2 în 1990 şi 2008 (miliarde tone)
Zona
Asia de est
Asia de sud
America Latină şi zona Caraibe
Asia de vest
Asia de sud-est
Asia de sud (exclusiv India)
Africa sub-sahariană
Asia de est (exclusiv China)
Zona Caucaz şi Asia centrală
Africa de nord
Oceania
Regiuni în dezvoltare
Regiuni dezvoltate
Nivel global

The percent of using the national water
resources is an indicator reflecting the
development level and the abundance or
scarcity of the water resource.
The majority of the regions in the world have
used less than 25% of their water resources,
meaning that they owns sufficient water
resources when maintaining the historical
trend.
But in the West of Asia and in the North of
Africa the percent is greater than 75%,
meaning that here there are not sustainable
water resources. In near the same situation

2008
7,7
2,5
1,7
1,3
1,2
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
< 0,1
16,0
13,9
30,1

Zone
East Asia
South Asia
Latine America and Caraibe
West Asia
South-East Asia
South Asia (exclusive India)
Subsaharine Africa
East Asia (exclusive China)
Caucaz and Central Asia
North Africa
Oceania
Developing regions
Developed regions
Global

1990
3.0
1.0
1.0
0.6
0.4
0.3
0.5
0.5
0.5
0.2
< 0.1
6.8
15.0
21.8

2008
7.7
2.5
1.7
1.3
1.2
0.8
0.7
0.6
0.5
0.5
< 0.1
16.0
13.9
30.1

Source: UN - The Millennium Development Goals Report 2011

Sursa: UN - The Millennium Development Goals Report 2011

Schimbările climatice reprezintă una dintre
cele mai mari ameninţări la adresa dezvoltării
durabile.
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IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change), în al patrulea Raport, a subliniat
evidenţa încălzirii globale. Astfel, în ultimul
secol s-au înregistrat creşteri ale temperaturii

Climate changes represent one of the
greatest threats for the sustainable
development.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change), in the fourth Report, underlined the
global warming evidence. So, in the last
century there were recorded increases of air
and sea temperature, increases of sea level,
31
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aerului şi apei mărilor şi oceanelor, creşterea
nivelului mărilor şi oceanelor, topirea
gheţarilor. S-a constatat de asemenea
creşterea fenomenelor climatice extreme
cum ar fi seceta şi valurile de căldură. Se
anticipează, cu începere din următoarele
două decenii, inundaţii periculoase, furtuni
puternice,
reducerea
productivităţii
în
agricultură, reducerea securităţii hranei.
Conform
Organizaţiei
Meteorologice
Internaţionale, perioada 2001-2010 a fost
cea mai caldă, ca şi temperatură medie
globală, din perioada începând cu anul 1880.

we are powering your business

Perioada 2001-2010 a fost mai caldă decât
perioada 1991-2000.
Schimbările climatice au o trăsătură
particulară şi anume asimetria între ţări
privind distribuţia cauzelor şi a efectelor.
Astfel, ţările industrializate sunt cele care au
contribuit la nivelul emisiilor actuale de GES,
iar ţările în curs de dezvoltare sunt cele care
vor fi afectate cel mai mult.
În figura 2 este prezentată evoluţia emisiilor
de CO2 în cele două categorii de ţări:
dezvoltate, respectiv în curs de dezvoltare.

glaciers melting. There were recorded the
increase of extreme climate phenomena
likely droughts and heat waves. There are
anticipated for the next two decades
dangerous floods, strong storms, decrease of
productivity in agriculture, decrease of food
security.
According to the International Meteorology
Organization, the 2001-2010 was the
warmest as average global temperature, in
the period beginning with 1880 year. The

Figura 2 – Emisii CO2 cumulate (miliarde tCO2) în perioada 1850-2000
Sursa: IBRD/WB, Technical Report 2008

Figure 2 – Cumulative CO2 emissions (billions tCO2) during 1850-2000 period
Source: IBRD/WB, Technical Report 2008

At European level, the evolution of total emissions of CO2equiv is presented in Figure 3.
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La nivel european, evoluţia emisiilor totale de CO2echiv este prezentată în figura 3.

Milioane tone CO2echiv

2001-2010 period was warmer than 19912000 period.
Climate changes have a specific feature
namely the asymmetry between the countries
regarding the distribution of causes and
effects. So, the industrialized countries are
those which have contributed to the actual
level of GHGs but the developing countries
will be most affected.
In Figure 2 it is presented the CO2 emissions
evolution in the two categories of countries
developed, respectively developing countries

EU (27 countries)

UE 27

UE 15

EU (15 countries)

EU (12 countries)

UE 12

Figure 3 – Evolution of emissions of CO2equiv in EU in 1990-2009 period. Total emissions
Figura 3 – Evoluţia emisiilor de CO2echiv la nivel EU în perioada 1990-2009. Emisii totale

Source: Eurostat

Sursa: Eurostat
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One can see a CO2 emissions reduction at
EU12 level and a constant evolution at EU15
level after 1990.
Beginning with 2008 there is a decreasing
trend of emissions as effect of economic
crisis.
Millions tones CO2equiv

În figurile 4, 5 şi 6 este prezentată evoluţia
emisiilor de CO2echiv în câteva sectoare, şi
anume: industria energetică, procesele
industriale şi industria prelucrătoare plus
construcţii.

The evolution of CO2echiv emissions for
several sectors – energy industry, industrial
processes and manufacturing industry and
construction – is presented in Figures 4, 5
and 6.
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Se constată o reducere a emisiilor de CO2
după anul 1990 la nivelul EU12 şi o evoluţie
constantă în aceeaşi perioadă la nivelul
EU15.
Începând cu anul 2008 se observă tendinţa
de descreştere a emisiilor, ca efect al crizei
economice.

we are powering your business

UE 27

UE 15

UE 12

Figura 4 – Evoluţia emisiilor de CO2echiv la nivel EU în perioada 1990-2009. Industria energetică

EU (27 countries)

EU (15 countries)

EU (12 countries)

Figure 4 – Evolution of emissions of CO2equiv in EU in 1990-2009 period. Energy industry
Source: Eurostat
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Sursa: Eurostat

UE 27

UE 15

UE 12

Figura 5 – Evoluţia emisiilor de CO2echiv la nivel EU în perioada 1990-2009. Procese industriale

EU (27 countries)

EU (15 countries)

EU (12 countries)

Figure 5 – Evolution of emissions of CO2equiv in EU in 1990-2009 period. Industrial processes
Source: Eurostat

Millions tones CO2equiv
UE 27

UE 15
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EU (27 countries)

UE 12

Figura 6 – Evoluţia emisiilor de CO2echiv la nivel EU în perioada 1990-2009.
Industria prelucrătoare şi construcţii
Sursa: Eurostat
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Sursa: Eurostat

EU (15 countries)

EU (12 countries)

Figure 6 – Evolution of emissions of CO2equiv in EU in 1990-2009 period. Manufacturing industry and
construction
Source: Eurostat
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Din toate graficele prezentate anterior reiese
o tendinţă descrescătoare începând cu anul
2008.
Analizând
emisiile
verificate
aferente
schemei europene de comercializare a

All the above figures show a decreasing
trend beginning with 2008.
By analyzing the verified emissions in
Community register (CITL) afferent to

2200

2120
Millions tones CO2

Milioane tone CO2

2200

emisiilor – EU ETS - din registrul Comunităţii
(CITL) în perioada 2008-2011, la nivel UE27
se constată evoluţia din figura 7.

2100
1939
2000

1880

1854

1900
1800

European emissions trading scheme – EU
ETS – for the period 2008-2011 at EU27
level the evolution in Figure 7 is obtained.

2120
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EV 2010

VE 2009

VE 2010

VE 2011

EV 2011
Figure 7 – Evolution of CO2 emissions in EU27 during 2008-2011 period

Figura 7 – Evoluţia emisiilor de CO2 la nivel EU27 în perioada 2008-2011

Source: CITL

Sursa: CITL

Astfel, se observă o scădere de 11,33% în
anul 2009 faţă de 2008, o uşoară creştere de
3,14% în 2010 faţă de 2009, urmată de o
scădere de 4,37% în 2011 faţă de 2010.
Aceste cifre trebuie citite împreună cu
evoluţia structurii combustibililor utilizaţi.
Pentru România, datele privind emisiile
verificate aferente schemei europene de

comercializare a emisiilor – EU ETS - din
registrul Comunităţii (CITL) în perioada 20082011, prezentate în figura 8, arată o scădere
de 23,52% în anul 2009 faţă de 2008, o
scădere de 3,44% în 2010 faţă de 2009,
urmată de o creştere de 5,21% în 2011 faţă
de 2010.

It is observed a decrease by 11.33% in 2009
comparative to 2008, a slightly increase by
3.14% in 2010 comparative to 2009, followed
by a decrease by 4.37% in 2011 comparative
to 2010. These figure must be analyzed
together with the evolution of the fuels
structure.

For Romania, the data regarding the verified
emissions in CITL afferent to EU-ETS for
2008-2011, presented in Figure 8, show a
decrease by 23.52 in 2009 comparative to
2008, a decrease by 3.44% in 2010
comparative to 2009, followed by an increase
by 5.21% in 2011 comparative to 2010.
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Figure 8 – Evolution of CO2 emissions in Romania during 2008-2011 period

EV 2011
Source: CITL

Figura 8 – Evoluţia emisiilor de CO2 la nivel România în perioada 2008-2011
Sursa: CITL

Se menţionează o creştere a emisiilor în
sectorul energetic în 2011 datorită utilizării
puternice a centralelor pe combustibili fosili.
Conform datelor din International Energy
Outlook 2011, consumul de energie mondial
va creşte cu 53% între 2008 şi 2035,
jumătate din această creştere fiind atribuită
38

Chinei şi Indiei. De asemenea, emisiile de
CO2 la nivel global vor creşte cu 43% între
2008 şi 2035, ajungând la 43,2 miliarde tone
în 2035. Este imperios necesar ca societatea
să înveţe cum să utilizeze resursele mult mai
eficient.

It is mentioned an increase of emissions in
energy sector in 2011 due to strong
operation of power plants fossil fueled.
According to data in International Energy
Outlook 2011, the global consumption will
increase by 53% between 2008 and 2035,
half of this increase being attributable to
China and India. Also the CO2 emissions at
global level will increase by 43% between
2008 and 2035, reaching 43.2 billiard tones

in 2035. Society imperative need to learn to
use the resources more efficiently.
Climate changes increase the development
costs due to followings:
• Economic adjustments as result of global
policies on climate change, which could lead
to increase of energy and food prices and to
modifications of commercial trading;
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Schimbările climatice majorează costurile
dezvoltării astfel:
• Ajustările economice urmare a politicilor
globale privind schimbările climatice, care pot
conduce la creşterea preţului energiei şi a
hranei şi la modificări ale balanţelor
comerciale;
• Adoptarea accelerată a unor tehnologii cu
emisii reduse de GES, care pot avea costuri
şi riscuri mari
Este nevoie de a dezvolta o economie care
să servească nevoilor populaţiei utilizând
resursele cu impact minim asupra mediului.
Provocarea constă în reducerea emisiilor de
GES menţinând creşterea economică. Pentru
aceasta este nevoie de colaborare între
sectoarele public şi privat.
2. Criza economico-financiară

Procent fata de anul anterior

Criza financiară globală din perioada 20072012, declanşată de probleme de lichidităţi
în sistemul bancar al SUA, este considerată
ca fiind cea mai importantă criză după cea
din anii 1930. Criza a cauzat colapsul unor
instituţii financiare mari, şomaj, pierderi de
afaceri, scădere a consumului, declin al
comerţului internaţional, declin al activităţii
economice.
Pentru o mare parte a populaţiei, în special
în ţările în curs de dezvoltare, criza
înseamnă mai puţine locuri de muncă,
insecuritatea veniturilor şi riscul sărăcirii.
Ponderea în creşterea economică s-a
schimbat. Astfel, conform datelor de la
Fondul Monetar Internaţional, contribuţia
ţărilor la creşterea PIB în perioada 20072011 se prezintă astfel:
• PIB nominal global incremental:
- Economii avansate:
35%
- Economii în dezvoltare: 65%
10
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• PIB global incremental (PPP):
- Economii avansate:
23%
- Economii în dezvoltare: 77%.
Conform
documentului
FMI
“World
Economic and Financial Surveys. World
Economic Outlook Database. September
2011”, primele 20 cele mai puternice
economii după creşterea PIB nominal global
incremental în perioada 2007-2011 sunt, în
ordine: China (24,38%), Japonia (10,31%),
Brazilia (7,95%), SUA (7,23%), UE (6,88%),
India (4,82%), Rusia (4,08%), Australia
(3,86%), Indonezia (2,81%), Canada
(2,33%), Germania (2,09%), Elveţia (1,62%),
Franţa (1,54%), Arabia Saudită (1,22%),
Argentina (1,21%), Iran (1,16%), Mexic
(1,05%), Africa de Sud (0,95%), Italia
(0,88%), Coreea de Sud (0,8%) şi Turcia
(0,8%). Toate celelalte ţări au împreună o
contribuţie de 18,91%.
Primele 20 cele mai puternice economii
după creşterea PIB global incremental
(PPP) în perioada 2007-2011 sunt, în
ordine: China (32,71%), India (11,16%),
SUA (8,51%), UE (7,80%), Brazilia (3,72%),
Indonezia (2,32%), Coreea de Sud (2,20%),
Rusia
(2,14%),
Germania
(2,02%),
Argentina (1,53%), Turcia (1,37%), Taivan
(1,36%), Mexic (1,34%), Polonia (1,17%),
Franţa (1,17%), Iran (1,15%), Arabia Saudită
(1,06%), Canada (1,05%), Australia (1,04%),
Nigeria (0,98%), Egipt (0,91%). Toate
celelalte ţări au împreună o contribuţie de
21,09%.
Rata reală de creştere a PIB pentru EU27,
SUA, Japonia şi România, în perioada 20002012, este prezentată în figura 9. Pentru
perioada 2000-2011 valorile sunt istorice în
timp ce pentru 2012 şi 2013 valorile
reprezintă proiecţii.

EU 27
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2. Economic and financial crisis
The global financial crisis in 2007-2012
period, triggered by cash problems in USA
banking system is considered as the most
important one after 1930.
The crisis caused the collapse of great
financing
institutions,
unemployment,
business losses, consumption decrease,
decline of international trade, decline of
economic activity.
For a great part of the population, especially
in developing countries, crisis means less
jobs, income insecurity and impoverishment
risk.
It is a change in the share of economic
increase. So, according to data from
International Monetary Fund, the countries
contribution to GDP increase in 2007-2011
period is as follows:
• Nominal global incremental GDP:
- Advanced economies: 35%
- Developing economies: 65%

•

Global incremental GDP (PPP):
- Advanced economies: 23%
- Developing economies: 77%
According to the IMF document “World
Economic and Financial Surveys. World
Economic Outlook Database. September
2011”, the first 20 most strong economies by
increase of nominal global incremental GDP
during 2007-2011, in descending order, are:
China (24.38%), Japan (10.31%), Brasília
(7.95%), USA (7.23%), EU (6.88%), India
(4.82%), Russia (4.08%), Australia (3.86%),
Indonesia (2.81%), Canada (2.33%),
Germany (2.09%), Switzerland (1.62%),
France (1.54%), Saudite Arabia (1.22%),
Argentina (1.21%), Iran (1.16%), México
(1.05%), South Africa (0.95%), Italy (0.88%),
South Korea (0.8%) and Turkey (0.8%). All
the rest of countries have together a
contribution of 18.91%.
The first 20 most strong economies by
increase of global incremental GDP (PPP)
during 2007-2011, in descending order, are:
China (32.71%), India (11.16%), USA
(8.51%), EU (7.80%), Brasilia (3.72%),
Indonesia (2.32%), South Korea (2.20%),
Russia
(2.14%),
Germany
(2.02%),
Argentina (1.53%), Turkey (1.37%), Taiwan
(1.36%), Mexico (1.34%), Poland (1.17%),
France (1.17%), Iran (1.15%), Saudite
Arabia (1.06%), Canada (1.05%), Australia
(1.04%), Nigeria (0.98%), Egypt (0.91%). All
the rest of countries have together a
contribution of 21.09%.
The real GDP increase for EU27, USA,
Japan and Romania during 2000-2012 is
presented in Figure 9. For 2000-2011 there
are historical figures and for 2012 and 2013
there are projections.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Romania

SUA

Japonia

Figura 9 - Rata reală de creştere a PIB (procent faţă de anul anterior)
Sursa: Eurostat

• Accelerate adopting of technologies with
low GHG emissions, which could have high
costs and risks.
There is a need for development of an
economy which serves the population needs
by using resources with minimum impact on
environment.
The challenge consists in reduction of GHG
emissions
maintaining
the
economy
increase. For this, co-operation between
public and private sector is needed.

Figure 9 – Real growth rate of GDP (percent comparative to previous year)
Source: Eurostat
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de doar 1,2% în 2012 şi o creştere la nivel
global de 3,3%.
În perioada 2012-2013 se prevede o creştere
a economiilor emergente şi în curs de
dezvoltare de 5,75%, ceea ce reprezintă o
scădere faţă de creşterea previzionată în
septembrie 2011, de 6,75%.
Proiecţiile FMI pentru economia modială şi
câteva state sunt prezentate comparativ în
tabelul 2.

În actualizarea de la începutul anului 2012 a
WEO 2011, FMI a avansat că zona euro va
intra într-o recesiune mai blândă în 2012,
după ce criza din zona euro a intrat într-o
nouă fază periculoasă la sfârşitul anului
2011, afectând şi alte zone cum ar fi SUA şi
ţările în curs de dezvoltare.
Faţă de previziunea din septembrie 2011, se
prevede o creştere a economiilor avansate

Table 2 – IMF projections for global economy (%)

Tabelul 2 - Proiecţii FMI pentru economia modială (%)
Zona

2010

Nivel mondial
Economii avansate
din care:
SUA
Zona Euro
Germania
Franţa
Japonia
Economii emergente şi în
dezvoltare
din care:
Europa Centrală şi de Est
Rusia
China
India

2011

Proiecţii actualizate

For 2012-2013 it is foreseen an increase of
emerging and developing economies by
5.75% which represents a decrease by
6.75% comparative to September 2011
forecast.
The IMF projections for global economy and
several countries are presented in Table 2.

In the WEO update from the beginning of
2012, IMF advanced that euro zone will face
a gentler recession in 2012, after the crisis
entered a new dangerous phase at the end
of 2011 affecting other zones too likely USA
and developing countries.
Comparative to September 2011 forecast, it
is foreseen an increase of advanced
economies by only 1.2% and a global
increase by 3.3%.

Diferenţa faţă de
proiecţii WEO 2011
2012
2013
-0,7
-0,6
-0,7
-0,5

5,2
3,2

3,8
1,6

2012
3,3
1,2

2013
3,9
1,9

3,0
1,9
3,6
1,4
4,4
7,3

1,8
1,6
3,0
1,6
-0,9
6,2

1,8
-0,5
0,3
0,2
1,7
5,4

2,2
0,8
1,5
1,0
1,6
5,9

0,0
-1,6
-1,0
-1,2
-0,6
-0,7

-0,3
-0,7
0,0
-0,9
-0,4
-0,6

4,5
4,0
10,4
9,9

5,1
4,1
9,2
7,4

1,1
3,3
8,2
7,0

2,4
3,5
8,8
7,3

-1,6
-0,8
-0,8
-0,5

-1,1
-0,5
-0,7
-0,8

Sursa: FMI “Survey Magazine, January 2012”

Zone

Global
Advanced economies
out of which:
USA
Euro zone
Germany
France
Japan
Emerging and developing
economies
out of which:
Central and East Europe
Russia
China
India

Actualised
projections

Diference
comparative to
WEO 2011
projections
2012
2013
-0.7
-0.6
-0.7
-0.5

2010

2011

5.2
3.2

3.8
1.6

2012
3.3
1.2

2013
3.9
1.9

3.0
1.9
3.6
1.4
4.4

1.8
1.6
3.0
1.6
-0.9

1.8
-0.5
0.3
0.2
1.7

2.2
0.8
1.5
1.0
1.6

0.0
-1.6
-1.0
-1.2
-0.6

-0.3
-0.7
0.0
-0.9
-0.4

7.3

6.2

5.4

5.9

-0.7

-0.6

4.5
4.0
10.4
9.9

5.1
4.1
9.2
7.4

1.1
3.3
8.2
7.0

2.4
3.5
8.8
7.3

-1.6
-0.8
-0.8
-0.5

-1.1
-0.5
-0.7
-0.8

Source: IMF “Survey Magazine, January 2012”

3. Răspunsuri
financiară

la

criza

economico-

Ca răspuns la criza economico-financiară au
fost implementate soluţii bazate pe piaţă şi
soluţii de reglementare, care au stabilizat
economia mondială.
Astfel, în Franţa, la nivelul anului 2008, s-a
prevăzut un fond de investiţii de 25 miliarde
USD, din partea statului francez, a unor
instituţii financiare deţiunute de stat (Banca
franceză Caisse des Depots) şi a unor
investitori (Aerofond) în cadrul unui plan de
protejare a companiilor franceze strategice
cum ar fi Renault, Air France-KLM Grup,
Daher.
În Asia s-a prevăzut un pachet stimulativ de
51 miliarde USD, care includea cca 20
miliarde USD pentru populaţie. S–a sperat
încurajarea
consumului
intern
prin
distribuirea a 600 USD unei familii din 4
familii.
În China s-a prevăzut un pachet stimulativ
pe 2 ani, de 586 miliarde USD, pentru
reforma taxelor, creşterea cheltuielilor pentru
educaţie, sănătate şi gospodărie, dar şi
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pentru proiecte majore de infrastructură cum
ar fi drumuri, căi ferate, aeroporturi, reţele
electrice.
Dar, pentru creşterea economică sunt încă
necesare stimulente, atât de la sectorul
public, cât şi de la sectorul privat.
4. Politici pentru dezvoltare durabilă
Criza economico-financiară necesită acţiuni
politice de acelaşi nivel cu cel al provocării.
Există un consens internaţional asupra
faptului că măsurile care trebuie luate
trebuie să integreze obiectivele creşterii
economiei, dezvoltării sociale şi protecţiei
mediului.
Aceasta va însemna creşterea cheltuielilor
pentru infrastructură, tehnologii curate,
dezvoltarea agriculturii, educaţie, sănătate.
În caz contrar, nu se poate obţine revenirea
economică iar condiţiile de trai şi mediul se
vor deteriora progresiv.
Pentru o dezvoltare durabilă şi depăşirea
crizei economico-financiare sunt necesare,
în principiu:

3. Reply to economic-financial crisis
As reply to economic-financial crisis there
were implemented solutions based on
market and regulating solutions which have
stabilized the global economy.
So, in 2008 in France it was provided an
investment fund of 25 billions USD from the
French state, several financial institutions
owned by state (Chaise des Depots Bank)
and several investors (Aerofond) within a
plan for protecting the strategically French
companies likely Renault, Air France-KLM
Group, Daher.
In Asia it was provided an incentive package
of 51 billions USD which included 20 billions
USD for population. It was hoped the
encouragement of domestic consumption
through paying 600 USD to a family from
four.
In China it was provided an incentive
package for 2 years, of 586 billions USD, for
tax reforms, increase the expenses for
education, health and dwellings and also for
major infrastructure projects likely roads,
railways, airports, electric networks.

But, for economy increase there are still
necessary incentives either from the public
sector or from the private sector.
4. Policies for sustainable development
The economic-financial crisis needs political
actins of the same level of this challenge.
There is an global consensus that the
measures to be taken must integrate the
targets for economy growth, social
development and environment protection.
This will mean the increase of costs for
infrastructure,
clean
technologies,
development of agriculture, education,
health. Otherwise the economic recovery
cannot be obtained and the living conditions
and the environment will progressively
deteriorate.
For a sustainable development and
overcoming the economic-financial crisis
there are necessary, in principle:
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• Coerenţa între politicile pe termen scurt şi
pe termen lung
• Politici şi strategii eficiente din punct de
vedere a costurilor
• Promovarea de tehnologii curate care să
stimuleze creşterea economică
Strategia Europa 2020 pentru o creştere
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii
cuprinde cinci obiective principale privind
poziţia pe care ar trebui să o ocupe UE în
2020. Unul dintre acestea se referă la climă
şi la energie: statele membre s-au angajat
să reducă cu 20% emisiile de gaze cu efect
de seră (GES), să crească la 20% ponderea
energiei din surse regenerabile în cadrul
mixului energetic al UE şi să îndeplinească
obiectivul de creştere a eficienţei energetice
cu 20% până în 2020.
În prezent, UE este pe cale de a realiza
două dintre aceste obiective, însă nu-şi va
putea îndeplini obiectivul în materie de
eficienţă energetică dacă nu va depune
eforturi suplimentare în acest sens.
Comisia a propus în 2011 iniţiativa
emblematică a Strategiei Europa 2020 „O
Europă eficientă din punctul de vedere al
utilizării resurselor” - COM (2011) 21 - care
este una dintre cele şapte iniţiative
emblematice ale Strategiei Europa 2020.
Aceasta vizează crearea unui cadru de
politici menit să sprijine tranziţia către o
economie eficientă din punctul de vedere al
utilizării resurselor şi cu emisii reduse de
dioxid de carbon. Se prevede un cadru de
acţiune pe termen lung în numeroase
domenii de politică - schimbările climatice,
energia, transporturile, industria, materiile
prime, agricultura, pescuitul, biodiversitatea,
dezvoltarea regională - componente care vor
trebui bine coordonate
Unul dintre principalele obiective este
consolidarea siguranţei necesare investiţiilor
şi inovărilor prin crearea unui acord privind
viziunea pe termen lung, garantând,
totodată, că toate politicile relevante
integrează,
într-un
mod
echilibrat,
chestiunea utilizării eficiente a resurselor.
Pentru a menţine creşterea temperaturii, în
contextul schimbărilor climatice, la mai puţin
de 2ºC, Consiliul European a reconfirmat în
februarie 2011 obiectivul UE de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 8095% până în 2050 faţă de nivelurile din
1990, în contextul reducerilor preconizate de
Grupul
interguvernamental
privind
44

we are powering your business

schimbările climatice pe care trebuie să le
realizeze grupul ţărilor dezvoltate.
Acest lucru este în concordanţă cu poziţia
adoptată de liderii mondiali în cadrul
acordurilor de la Copenhaga şi Cancun.
Aceste acorduri conţin angajamentul de a
elabora strategii de dezvoltare pe termen
lung cu emisii reduse de dioxid de carbon.
„Foaia de parcurs pentru trecerea la o
economie competitivă cu emisii scăzute de
dioxid de carbon până în 2050” - COM(2011)
112 final – reprezintă o foaie de parcurs cu
privire la acţiunile pe care UE ar putea să le
întreprindă până în 2050 pentru a reduce
emisiile de gaze cu efect de seră în
concordanţă cu obiectivul convenit de 8095%.
Documentul arată cum ar trebui dezvoltat
cadrul de politică al UE în următorii 10 ani şi
ulterior astfel încât:
• să permită reduceri
emisiilor de GES

substanţiale

ale

• să reducă vulnerabilitatea la şocuri
petroliere şi la alte aspecte ale securităţii
energetice
• să beneficieze de oportunităţile de
creştere durabilă şi de creare de locuri de
muncă (legate de noile tehnologii cu
emisii scăzute de dioxid de carbon),
corelat cu durabilitatea şi utilizarea
eficientă a resurselor.
O traiectorie mai puţin ambiţioasă ar putea
menţine investiţiile în tehnologii cu emisii
ridicate de carbon, ceea ce ar duce la
majorarea ulterioară a preţului carbonului şi
la creşterea considerabilă a costurilor totale
pe durata întregii perioade.
Cercetarea şi dezvoltarea, demonstrarea şi
introducerea timpurie a unor tehnologii
precum diversele forme de exploatare a
surselor de energie cu emisii scăzute de
dioxid de carbon, de captare şi stocare a
dioxidului de carbon, reţelele inteligente şi
tehnologia pentru vehiculele hibride şi
electrice sunt de o importanţă capitală pentru
garantarea introducerii ulterioare a acestora
în mod rentabil şi la scară largă.
Un pion important pentru realizarea politicilor
UE este reprezentat de schema europeană
de comercializare a cotelor de emisii de gaze
cu efect de seră – EU ETS – în funcţiune din
anul 2005. Şi în cadrul acestei scheme s-au
simţit efectele crizei economico-financiare,
începând cu anul 2008.

• Coherence between the short and long
term policies
• Cost-effective policies and strategies
• Promotion
of
clean
technologies
stimulating the economic increase
The Strategy Europe 2020 for an intelligent,
sustainable
and
inclusion
favourable
increase includes five main objectives
regarding the EU position in 2020. One of
these objectives is related to climate and
energy: member states have engaged to
reduce by 20% the GHG emissions, to
increase by 20% the share of renewable
energy within the EU energy mix and to fulfill
the objective of 20% increase in energy
efficiency by 2020.
Actually, EU is on the way to reach two of
these objectives, but the objective regarding
the energy efficiency will not be reached
without supplementary efforts.
In 2011 the Commission proposed the
Europe 2020 flagship initiative „A resourceefficient Europe“ - COM (2011) 21 – one of
the seven flagship initiatives of the Europe
2020 Strategy.
It aims to create a framework for policies to
support the shift towards a resource-efficient
and low-carbon economy. It provide a long
term framework for actions in many policy
fields – climate change, energy, transport,
industry, raw materials, agriculture, fisheries,
biodiversity,
regional
development
–
components which must be well coordinated.
One of the main objectives is the
consolidation of the certainty necesarry for
investment and inovation by creating an
agreement on the long term vision,
guaranteing also that all relevant policies
integrate in a balanced way the efficient use
of resources..
In order to maintain the temperature
0
increase at less than 2 C within the climate
change context, in February 2011 the
European Council reconfirmed the EU
objective of reducing GHG emissions by 8095% until 2050 comparative to 1990 levels,
in the context of IPCC expected reductions
to be realised by developed countries group.
This is in line with the position adopted by
global leaders within the Copenhagen and
Cancun agreements. These agreements
comprise the engagement to elaborate long
term development strategies with low CO2
emissions.

„A Roadmap for moving to a competitive low
carbon economy in 2050” - COM(2011) 112
final – represents a roadmap regarding the
actions to be undertaken by EU until 2050 in
order to reduce the GHG emissions
according to the agreed objective of 8095%.
The document shows how should be
developed the EU policy framework in the
next 10 years and further so that:
•

to allow substantially reductions of GHG
emissions

•

to reduce the vulnerability at oil shocks
and other aspects of energy security

•

to benefit of opportunities of sustainable
development and new jobs creation
(related to the new technologies with low
CO2 emissions), correlated with the
sustainability and efficient use of
resources.
A less ambitious path could maintain
investment in technologies with high CO2
emissions, thus leading to the future increase
of carbon price and to the significant increase
of the total cost on the whole period.
Research and development, demonstration
and early introduction of technologies likely
various forms of exploitation of energy
sources with low CO2 emisssions, CO2
capture and storage, smart grids and the
technology for hybrid and electric cars are of
paramount for the guarantee of their costefficient and at large scale further
introduction.
An important step for realising the EU
policies is the European emission trading
scheme – EU ETS – in operation beginning
with 2005.The effects of economic financial
crisis were seen also within this scheme
begining with 2008.
So, on April 2012 the CO2 price decreased to
about 7 Euro/tone. Due to the fact the CO2
price is an incentive for realising the policies
in the EU field of sustainable development, it
is taken into consideration an witdraw of a
significant amount of allowance from the
market on the period 2013-2020. The
resulted deficit will allow the CO2 price
increase, an incentive for investments in
clean technologies.
Electricity will play an important role in the
low CO2 emissions economy. The analysis
shows that this sector can eliminate almost
entirely the CO2 emissions until 2050,
providing the perspective of the partially
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Astfel, la nivelul lunii aprile 2012, preţul CO2
a ajuns la cca 7 Euro/tonă. Deoarece preţul
CO2 constituie un stimulent pentru realizarea
politicilor în domeniul dezvoltării durabile UE,
se are în vedere retragerea unei cantităţi
importante de cote de CO2 de pe piaţă,
aferente perioadei 2013-2020. Deficitul creat
astfel va permite creşterea preţului CO2,
stimulent pentru realizarea de investiţii în
tehnologii curate.
Energia electrică va juca un rol important în
economia cu emisii scăzute de dioxid de
carbon. Analiza arată că acest sector poate
elimina aproape în totalitate emisiile de CO2
până în 2050, oferind perspectiva înlocuirii
parţiale a combustibililor fosili utilizaţi în
sectorul transporturilor şi în cel al încălzirii.
Aceasta înseamnă investiţii semnificative în
acest sector, cu impact pozitiv asupra
economiei.
5. Concluzii
Schimbările climatice reprezintă una dintre
cele mai mari ameninţări la adresa dezvoltării
durabile.
Schimbările climatice au o trăsătură
particulară şi anume asimetria între ţări
privind distribuţia cauzelor şi a efectelor.
Astfel, ţările industrializate sunt cele care au
contribuit la nivelul emisiilor actuale de GES,
iar ţările în curs de dezvoltare sunt cele care
vor fi afectate cel mai mult.
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Criza financiară globală din perioada 20072012 a cauzat colapsul unor instituţii
financiare
mari,
şomaj,
scădere
a
consumului,
declin
al
comerţului
internaţional, declin al activităţii economice.
Există un consens internaţional asupra
faptului că măsurile care trebuie luate trebuie
să integreze obiectivele creşterii economiei,
devoltării sociale şi protecţiei mediului.
Aceasta va însemna creşterea cheltuielilor
pentru infrastructură, tehnologii curate,
dezvoltarea agriculturii, educaţie, sănătate. În
caz contrar, nu se poate obţine revenirea
economică iar condiţiile de trai şi mediul se
vor deteriora progresiv.
Pentru o dezvoltare durabilă şi depăşirea
crizei economico-financiare sunt necesare:
• Coerenţa între politicile pe termen scurt şi
pe termen lung
• Politici şi strategii eficiente din punct de
vedere a costurilor

replacement of fossil fuels used in transport
and heating sectors. That means significant
investment in this sector, with a positive
impact on economy.
5. Conclusions
Climate changes represent one of the
greatest threats for the sustainable
development.
Climate changes have a specific feature
namely the asymmetry between the countries
regarding the distribution of causes and
effects. So, the industrialized countries are
those which have contributed to the actual
level of GHGs but the developing countries
will be most affected.
The global financial crisis in the 2007-2012
period caused the collapse of great financing
institutions, unemployment, consumption
decrease, decline of international trade,
decline of economic activity.

• Promovarea de tehnologii curate care să
stimuleze creşterea economică.
Pentru a realiza o dezvoltare durabilă este
necesară implicarea tuturor entităţilor la nivel
global, dar responsabilitatea revine în primul
rând guvernelor naţionale.
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measures to be taken must integrate the
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economy growth,
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development and environment protection.
This will mean the increase of costs for
infrastructure,
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technologies,
development of agriculture, education,
health. Otherwise the economic recovery
cannot be obtained and the living conditions
and the environment will progressively
deteriorate.
For a sustainable development and
overcoming the economic-financial crisis
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• Promotion
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clean
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stimulating the economic increase.
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DEZVOLTAREA DURABILĂ A LOCALITĂŢILOR ÎN CONTEXTUL UTILIZĂRII INTEGRATE A
RESURSELOR ŞI A TRECERII LA O ECONOMIE CU EMISII REDUSE DE CARBON
1

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS IN THE CONTEXT OF INTEGRATED
USE OF RESOURCES AND TRANSITION TO A LOW CARBON ECONOMY

2
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Rezumat: Lucrarea prezintă modalităţile de
acţiune pe care România trebuie şi poate să
le întreprindă la nivelul localităţilor, în
vederea
tranziţiei spre
o economie
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de
carbon, în contextul noii viziuni a Uniunii
Europene pentru orizontul de timp 2050.
Pe parcursul acestei lucrări, se ilustrează

contextul politic la nivelul UE în ce priveşte
dezvoltarea durabilă, conceptul de oraş
sustenabil şi factorii determinanţi ai
dezvoltării durabile. De asemenea sunt
identificate şi analizate problemele principale
ale localităţilor din România, potenţialul de
rezolvare a acestora şi se propun soluţii
pentru o dezvoltare inteligentă a localităţilor.

Cuvinte cheie: schimbări climatice, economie cu emisii reduse de carbon, oraş sustenabil,
dezvoltare inteligentă

1. Contextul politic
Conceptul de dezvoltare durabilă defineşte
un proces de schimbare în care exploatarea
resurselor,
orientarea
investiţiilor,
dezvoltarea tehnologiei şi schimbarea
instituţiilor sunt consonante şi sporesc atât
potenţialul prezent de satisfacere a
necesităţilor şi aspiraţiilor umane, cât şi cel
viitor.
Contradicţia între mediu şi dezvoltarea
economiei este din ce în ce mai
semnificativă. Societatea se confruntă cu noi
provocări în calea dezvoltării economice.
Economia cu emisii scăzute de carbon, care
presupune consum redus de energie,
consum redus de materii prime, emisii
reduse, ar trebui să fie una dintre alegerile
viitoare
în
dezvoltarea
economică.
Dezvoltarea durabilă reprezintă un obiectiv
politic prioritar al Uniunii Europene începând
cu anul 1997 prin includerea sa în Tratatul de
la Maastricht. Uniunea Europeană a
dezvoltat o activitate continuă şi constantă
pentru combaterea şi rezolvarea aspectelor
cu efecte negative asupra mediului, care pot
afecta
dezvoltarea
viitoare,
activitate
concretizată în reglementări legislative,
comunicări, strategii, care oferă obiective şi
direcţii de acţiune concrete.
În iunie 2006 Consiliul Europei a adoptat
Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru o
Europă extinsă. Obiectivul general al
strategiei: desfăşurarea unor acţiuni care să
permită Uniunii Europene să realizeze o
îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii pentru
1
2
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generaţiile prezente şi viitoare prin crearea
unor comunităţi sustenabile, capabile să
gestioneze şi să folosească resursele în mod
eficient şi să valorifice potenţialul de inovare
ecologică şi socială al economiei în vederea
asigurarii prosperităţii, protecţiei mediului şi
coeziunii sociale. Responsabilitatea pentru
atingerea
obiectivului
revine
Uniunii
Europene şi statelor membre, implicând toate
componentele
instituţionale
la
nivel
comunitar şi naţional, în strânsă conlucrare
cu societatea civilă, comunităţile locale şi
cetăţenii pentru atingerea obiectivelor
dezvoltării durabile.
Prin Pachetul legislativ „Energie –
Schimbări Climatice”, sunt stabilite o serie
de obiective pentru anul 2020, şi anume:
• reducerea emisiilor de GES la nivelul UE
cu cel puţin 20% faţă de nivelul anului
1990;
• creşterea cu 20% a ponderii surselor de
energie regenerabilă (SRE) în totalul
consumului energetic al UE, precum şi o
ţintă de 10% biocarburanţi în consumul de
energie pentru transporturi;
• reducere cu 20% a consumului de
energie primară, care să se realizeze prin
îmbunătăţirea eficienţei energetice.
În prezent, UE este pe cale de a realiza
primele două obiective. În ceea ce priveşte
eficienţa energetică trebuie făcute eforturi
susţinute.
Măsurile privind eficienţa energetică au un
rol important în realizarea obiectivelor
stabilite prin pachetul energie-schimbări
climatice.
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Veronica PETRI , Roxana CRUCEANU

Abstarct: This article presents ways of
action for localities in Romania in the
transition process toward a competitive
economy with low greenhouse gas
emissions, given the new EU target for 2050
time horison.
Throughout this paper, the political
background
for
EU’s
sustainable

development is illustrated, as well as
sustainable city concept and determinant
factors of sustainable development. There
are identified and analyzed the main
difficulties of the localities in Romania, the
potential of their managing and there are
sought and proposed solutions for smart
development of cities.

Key words: climate change, low carbon economy, sustainable city, smart development

1. Political context
Sustainable development concept defines a
process of change in which exploitation of
resources, targeting investment, technology
and institutions change are consonant and
increase the current and future potential of
satisfying human needs and aspirations.
The contradiction between environment and
economy is increasingly significant. The
society is facing new challenges in economic
development.
Low carbon economy, which requires low
power consumption, low consumption of raw
materials, low emissions, should be one of
the upcoming choices
in economic
development.
Sustainable development is a priority political
objective of the European Union since 1997,
through its inclusion in the Maastricht Treaty.
The European Union has developed a
continuous and steady activity to combat and
resolve issues with negative environmental
impacts that may affect future development,
embodied
in
legislative
regulations,
communications, strategies, providing clear
objective and concrete ways of action.
In June 2006 the European Council adopted
the Sustainable Development Strategy.
The overall objective of the strategy:
development of actions to enable the EU to
achieve continuous improvement of life
quality for present and future society, through
the creation of sustainable communities, able

1
2

to manage and use resources efficiently and
realize the potential of eco-innovation and
social economy to ensure prosperity,
environmental
protection
and
social
cohesion. Responsibility for achieving the
objective is in European Union and Member
States charge and involves all components at
EU and national institutions, in close
cooperation
with
civil
society,
local
communities and citizens for reaching
sustainable development objectives.
The legislative package "Energy - Climate
Change", sets precise targets for 2020, as
follows:
• 20% reduction of greenhouse gas EU
emissions compared with 1990;
• 20% increase in the share of renewable
energy sources (RES) in the total EU
energy consumption and a target of 10%
biofuels in transport energy consumption;
• 20% reduction in primary energy
consumption, to be achieved through
energy efficiency.
The EU is on track to achieve the first two
objectives. In terms of energy efficiency,
supplementary efforts must be made.
Energy efficiency measures are important
in achieving objectives set by the "Energy Climate Change" legislative package.
Reducing consumption through energy
efficiency is the most effective way to reduce
dependence on fossil fuels and imports.

Tehnical-Scientific Counsellor , Energy & Environment Division, Institute for Studies and Power Engineering – I.S.P.E. S.A.
Eng., Energy & Environment Division, Institute for Studies and Power Engineering – I.S.P.E. S.A
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Diminuarea consumului prin îmbunătăţirea
eficienţei energetice este cel mai eficient
mod de a reduce dependenţa de
combustibilii fosili şi de importuri. Astfel, în
sensul creşterii eficienţei energetice la nivelul
Uniunii, Comisia Europeană a propus un nou
pachet de măsuri pentru eficienţa energetică,
care conţine:
• Revizuirea Directivei privind performanţa
energetică a clădirilor – Directiva
2010/31/UE prevede ca statele membre
să ia măsuri astfel încât până la 31
decembrie 2020, toate clădirile noi să fie
clădiri al căror consum de energie este
aproape egal cu zero, iar începând cu 1
ianuarie 2018, clădirile noi ocupate şi
deţinute de autorităţile publice să fie
clădiri al căror consum de energie este
aproape egal cu zero;
• Revizuirea Directivei privind etichetarea
energetică; revizuirea s-a realizat, în iunie
2010,
prin
adoptarea
Directivei
2010/30/UE
privind
indicarea,
prin
etichetare, de informaţii standard despre
produs, a consumului de energie şi de
alte resurse al produselor cu impact
energetic;

• Promovarea cogenerării.
Comisia Europeană a adoptat în martie 2011
Comunicarea „Foaie de parcurs pentru
trecerea la o economie competitivă cu
emisii scăzute de dioxid de carbon până
în 2050, COM(2011) 112 final”.
Comunicarea prezintă o foaie de parcurs cu
privire la acţiunile pe care UE ar putea să le
întreprindă până în 2050 pentru a reduce
emisiile de gaze cu efect de seră în
concordanţă cu obiectivul de a reduce
emisiile de CO2 cu 80-95% până în anul
2050, comparativ cu anul 1990. De
asemenea, documentul defineşte principalele
etape intermediare pe baza cărora se va
putea aprecia dacă UE se află pe calea cea
bună în ceea ce priveşte îndeplinirea
obiectivului pe care şi l-a stabilit.
În contextul acestui document, se propune o
traiectorie ambiţioasă în scopul atingerii
obiectivelor.
Se are în vedere un scenariu de evoluţie a
emisiilor de GES totale şi sectoriale în etape
de câte 5 ani, aşa cum este ilustrat în figura 1.

Figura 1 - Evoluţia sectorială a emisiilor de GES la nivelul UE

Thus, to increase energy efficiency in the EU,
the European Commission proposed a new
package of energy efficiency measures that
contains
• Revision of Directive on Energy
Performance of Buildings - Directive
2010/31/EU requires Member States to
take measures so that by December 31,
2020, all new buildings will be built with
nearly zero energy consumption, and
since January 1, 2018, new buildings
occupied and held by public authorities
will be buildings with nearly zero energy
consumption;
• Revision of the Energy Labelling
Directive; revision was made in June
2010, by adopting Directive 2010/30/EU,
as regards the indication by labeling of
standard
information
on
products,
regarding the consumption of energy and
other resources, of all products with
energy impact;

• Promotion of cogeneration.
European Commission adopted in March
2011 Communication "A Roadmap for
moving to a competitive low carbon
economy in 2050, COM (2011) 112 final”. It
sets a roadmap on actions that EU could
undertake until 2050 to reduce emissions of
greenhouse gases, in accordance with the
objective to reduce CO2 emissions by 8095% by 2050 compared with 1990. Also, the
document defines the main intermediate
stage on which it can assess whether the EU
is on track in fulfilling the objective set itself.
In the context of this paper is proposed an
ambitious path to achieve the goals.
It envisages a scenario of evolution of total
and sectoral greenhouse gas emissions in
steps of 5 years, as illustrated in Figure 1.

Figure 1 - Sectoral projection of greenhouse gas emissions in EU
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Proiecţia „de referinţă” din partea superioară
arată evoluţia emisiilor de gaze cu efect de
seră în cadrul politicilor actuale. Celelalte
proiecţii arată evoluţia emisiilor de gaze cu
efect de seră în ipoteza adoptării unor politici
suplimentare faţă de politicile actuale,
ţinându-se seama de opţiunile tehnologice
disponibile. În acest sens, se acordă o mare
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importanţă tuturor elementelor care pot
contribui la atingerea obiectivelor:
- creşterea importanţei RES în mixul
energetic
- tehnologiile de captare şi stocare a
carbonului
- reţele inteligente (smart grids)
- stocarea energiei
- clădiri inteligente (intelligent buildings)

„Reference" projection at the top of diagram
shows the evolution of greenhouse gases
emissions under current policies. Other
projections show the evolution of greenhouse
gases emissions if additional policies are put
in place, taking into account the technological
options available over time. In this respect, it
attaches great importance to all elements
that can contribute to the objectives:
- Increasing importance of renewable
energy in energy mix
- Technologies for carbon capture and
storage
- Intelligent networks (smart grids)

- Energy storage
- Intelligent buildings
- Introduction of electric vehicles.
It is expected that all Member States to
develop, if not already done so, national
roadmaps for transition to a low carbon
economy.
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- introducerea vehiculelor electrice.
Se aşteaptă ca toate statele membre
elaboreze, dacă nu au facut-o deja, foi
parcurs naţionale pentru trecerea la
economie cu emisii scăzute de dioxid
carbon.
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2. Conceptul de oraş sustenabil
La nivel mondial se estimează că localităţile
din mediul urban contribuie cu un procent
estimat de cca. 70% la emisiile totale de
gaze cu efect de seră datorate sectorului
energetic.
Deşi viziunea dezvoltării durabile urbane a
fost îmbrăţişată de oraşe din întreaga lume,
acestea nu sunt încă în măsură de a aborda
simultan şi în totalitate diferitele faţete ale
provocării dezvoltării durabile urbane şi să
demonstreze pe deplin modul de a integra
proiectele de tip “green energy”.
Proiectarea şi gestionarea cu succes a unei
„localităţi
durabile”
este
o
sarcină
multidisciplinară care implică cooperarea şi
consultarea între toţi factorii implicaţi. În
realizarea unui plan de dezvoltare durabilă,
indiferent de domeniul la care se referă
trebuie să se ţină cont de cele trei aspecte
fundamentale (economic, social, ecologic),
care trebuie să fie corelate şi adaptate la
fiecare situaţie.
Deşi toate trei sunt la fel de importante, este
indicat să se optimizeze de fiecare dată şi să
se maximizeze cea care are cea mai mare
importanţă pentru aspectul considerat.
Potenţialul de resurse alternative de energie
trebuie evaluat cu mare atenţie pentru a
permite o tranziţie lină de la combustibilii
fosili, întrucât niciuna dintre tipurile de
resurse nu egalează din punct de vedere
calitativ caracteristicile
energetice ale
combustibililor fosili. Conservarea este
răspunsul cel mai important la declinul
combustibililor fosili, chiar şi cu o eficienţă
ridicată şi tehnologii îmbunătăţite.
Creşterea
iniţiativei
în
proiectarea,
construirea şi managementul localităţilor
sustenabile este imperios necesară şi
presupune următoarele direcţii de acţiune:

 Sisteme de planificare, strategii locale de
dezvoltare durabilă
 Extrapolarea aplicaţiilor RES şi integrarea
acestora în cadrul sistemelor energetice,
în scopul de a reduce dependenţa
localităţilor de sursele convenţionale de
energie
 Implementarea tehnologiilor curate
 Promovarea cogenerării/trigenerării
 Cultivarea şi adoptarea unui stil de viaţă
„cu emisii reduse”
 Green buildings – clădiri independente
energetic
 Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate
pentru asigurarea serviciilor comunitare
de bază (energie electrică, apă,
canalizare)
 Gestionarea şi valorificarea corespunzătoare a deşeurilor
 Creşterea gradului de implicare la toate
nivelele
 Dezvoltarea transportului durabil, în
scopul de a reduce efectele negative
asupra
mediului a dependenţei de
combustibili fosili
 Intensificarea activităţilor de cercetare şi
inovare.
Pilonii pe baza cărora se realizează
dezvoltarea unei societăţi durabile sunt:
cadrul politic, cadrul instituţional, susţinerea
financiară.
Ce este un oraş cu emisii reduse de
carbon?
Nu există o definiţie universal valabilă.
Oraşele sunt diferite din punctul de vedere al
infrastructurii, dotărilor, serviciilor, activităţilor
desfăşurate, climă, etc. Oraşele energointensive sau cele amplasate în zone
geografice cu climă severă au o intensitate
energetică mai mare şi implicit o amprentă
de carbon mai mare.
Putem defini un oraş cu emisii reduse ca fiind
un oraş sustenabil, eficient, competitiv şi cu
un nivel ridicat de trai al locuitorilor.
Factorii determinanţi ai dezvoltării urbane
sustenabile sunt prezentaţi în Tabelul 1.

Tabelul 1 - Factori determinanţi ai dezvoltării urbane sustenabile
Creşterea eficienţei în sectorul industrial şi
rezidenţial
• Reducerea poluării aerului
• Îmbunătăţirea securităţii energetice
• Consolidarea competitivităţii în sectorul
industrial şi creşterea eficienţei energetice
• Creştere eficienţei de utilizare a resurselor
primare pentru încălzirea clădirilor
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Vehicule cu emisii reduse
de carbon şi orientarea
către transportul public
• Reducerea congestiilor
• Reducerea poluării aerului
• Îmbunătăţirea siguranţei
în trafic
• Creşterea nivelului de trai

Managementul deşeurilor şi a altor
servicii municipale
• Conservarea resurselor energetice
fosile prin valorificarea deşeurilor
municipale în scopuri energetice
• Reducerea poluării aerului
• Creşterea eficienţei de utilizare a
resurselor de apă şi protejarea
acestora

2. Sustainable city
Urban settlements contribute with an
estimated share of 70% to world’s total
energy-related greenhouse gases emissions.
Although the vision of sustainable urban
development has been embraced by cities
around the world, they are not yet able to
simultaneously
and
comprehensively
address the various facets of urban
sustainable development challenges and
demonstrate how to fully integrate "green
energy" projects.
Designing and managing a successful
"sustainable city" is a multidisciplinary task
involving cooperation and consultation
between all stakeholders. In achieving a
sustainable development plan, in any domain
to which concerns, should be taken into
account the three pillars (economical, social,
and environmental), which should be linked
and adapted to each situation.
Although all three aspects are equally
important, it is appropriate to optimize each
time and to maximize the one that has the
greatest
importance
to
the
matter
considered.
The alternative energy sources potential
should be evaluated carefully to allow a
smooth transition from fossil fuels, since
none of the types of resources are not equals
in terms of quality energy characteristics of
fossil fuel. Conservation is the most
important response to the decline of fossil
fuels, even with increased efficiencies and
improved technologies. Growth initiative in
the design, construction and management of
sustainable settlements is imperative and
requires following directions:

 Planning systems, local strategies for
sustainable development
 Extrapolating renewable applications and
their integration into energy systems, in
order to reduce localities’ dependence on
conventional energy sources
 Implementation of clean technologies
 Promotion of cogeneration / trigeneration
 Fostering and adopting a "low emission"
lifestyle
 Energy independent buildings - „green
buildings”
 Develop adequate infrastructure to
provide
basic
community
services
(electricity, water, sewer)
 Proper waste management and recovery
 Increase the concern and involvement of
all components of society
 Development of sustainable transport, to
reduce the environmental impacts of fossil
fuel dependence
 Enhancing research and innovation.
Pillars for the development of a sustainable
society are: the political framework,
institutional framework and financial support.
What is a low carbon city?
There is no universally accepted definition.
Cities are different in terms of infrastructure,
facilities,
services,
activities,
climate,
dimension, etc. Energy intensive cities or
geographical areas located in severe
climates have higher energy intensity and
thus a higher carbon footprint.
We define a low-carbon city as a sustainable,
efficient, competitive city and with a high
standard of living for the inhabitants.
The determinants of the sustainable urban
development are presented in Table 1.

Table 1 - Determinants of sustainable urban development
Increased efficiency in the
industrial and residential sectors
• Reduce air pollution
• Improve energy security
• Strengthening competitiveness in
industry field and energy efficiency
improvement
• Increase efficiency of use of
primary resources for buildings’
heating

•
•
•
•

Low carbon vehicles and
public transport orientation
Reduce congestion
Reduce air pollution
Improve traffic safety
Improve the urban livability

Waste and other municipal services
management
• Conservation of fossil energy by using
municipal waste for energy production
• Reduce air pollution
• Increase efficiency of water resources
use and their protection
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Indicatori de dezvoltare durabilă
Sistemele de planificare urbană trebuie să
integreze
monitorizarea
şi
evaluarea
permanentă prin indicatori clari, principalele
caracteristici ale dezvoltării, aflate în strânsă
corelare cu obiectivele urmărite.
Experienţa la nivel internaţional relevă cei
mai importanţi indicatori cuantificabili, ca
măsură a dezvoltării durabile la nivelul
localităţilor:

- Emisiile de carbon: cantitatea de emisii pe
cap de locuitor şi intensitatea emisiilor

- Consumul energetic: energia consumată

-

-

pe cap de locuitor, intensitatea energetică
şi ponderea RES în consumul final de
energie
Clădiri “verzi”: consumul energetic al
clădirii pe metru pătrat, în clădirile
comerciale şi rezidenţiale
Intensitatea energetică în industrie
Intensitatea energetică în sectorul servicii
Raportul rezerve/producţie
Raportul resurse/producţie
Raportul deşeuri solide generate/unitatea
de energie produsă
Transportul
sustenabil:
intensitatea
energetică în transporturi, ponderea
transportului
“verde”
–
procentul
cetăţenilor care utilizează alternativele de
transport la transportul cu autovehicule
(mersul pe jos, ciclism, transportul în
comun)
Densitatea populaţiei
Costul energiei: ponderea costurilor cu
energia la nivelul unei familii, raportată la
venituri

Scopul indicatorilor de dezvoltare durabilă
este de a oferi un punct de reper privind locul
unde ne aflăm pe calea dezvoltării durabile şi
un mijloc de evaluare a progreselor.
3. PROBLEME MAJORE ALE ORAŞELOR
DIN ROMÂNIA
Oraşele din România se confruntă cu
probleme diverse cum ar fi: dezvoltarea
economică, poluarea, asigurarea cererii de
energie termică, managementul deşeurilor,
transporturile.
În prezentul articol sunt detaliate două dintre
aceste probleme.
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Asigurarea energiei termice în localităţile
din România
România are un sector de termoficare bine
dezvoltat. Aproximativ 29% din fondul total
de locuinţe al României (o cifră care se ridică
la 55% din zonele urbane) primeşte căldură
şi apă caldă de la sistemele de termoficare.
Sistemele
de
termoficare
furnizează
aproximativ 60% din necesarul total de
căldură şi apă caldă al locuinţelor din
România.
Un număr important de locuitori din mediul
urban - cca. 5.000.000 reprezentând 24%
din
populaţia
ţării
(cca.
1.488.293
apartamente) - foloseşte energie termică din
sistemele de termoficare, pentru încălzire şi
apă caldă menajeră. Consumul mediu de
energie termică este de cca. 18.000 – 21.000
GWh/pe an.
Sistemele actuale de încălzire centralizată
având ca surse centrale de cogenerare în
ciclu clasic cu abur şi funcţionând pe cărbune
sau hidrocarburi necesită modernizarea
urgentă prin introducerea de tehnologii noi
pentru creşterea eficienţei şi adaptarea la
consumurile de căldură actuale. Peste 80%
din centralele de cogenerare existente au
vechimi mai mari de 20-30 ani şi prezintă
randamente globale sub 50%, datorită pe de
o parte uzurii fizice şi morale, iar pe de altă
parte reducerii continue a numărului
consumatorilor deserviţi. Sistemele de
transport şi distribuţie a căldurii au pierderi în
mod curent între 20 şi 50%.
Politicile naţionale şi strategiile energetice la
nivel
regional
şi
local
promovează
modernizarea sistemelor de cogenerare şi
încalzire urbană prin folosirea unor tehnologii
de înaltă eficienţă.
Noile tehnologii disponibile funcţionând cu
gaze naturale bazate pe: turbine cu gaze şi
cazan recuperator sau ciclu combinat turbine
cu gaze şi turbine cu abur sau motoare cu
ardere internă, ajung la randamente globale
peste 80%. În comparaţie cu ciclul clasic cu
abur pe cărbune sau hidrocarburui, aceste
tehnologii, dimensionate pentru o funcţionare
optimă, în special pentru a asigura consumul
termic de bază (cca. 8000 ore/an) au
avantajul unei eficienţei ridicate, investiţii
specifice
mai
reduse,
durate
de
implementare reduse şi emisii reduse.

Sustainable development indicators

District heating systems

Urban planning systems must integrate
monitoring and ongoing assessment by clear
indicators, the main features of development
in
correlation
with
the
objectives.
International experience shows the most
important measurable indicators as a
measure of sustainable development in the
localities:

Romania has a well developed district
heating system. Approximately 29% of the
total residential buildings of Romania (a
figure amounting to 55% in urban areas)
receives heat and hot water by means of
heating systems. Heating systems provide
about 60% of the total heat and domestic hot
water in Romania.

Ͳ Carbon

A number of urban dwellers - approx.
5,000,000 representing 24% of the
population (about 1,488,293 apartments) uses heat from district heating systems.
Average heat consumption is about 18,000 to
21,000 GWh/year.
Existing heating systems with CHP plants as
sources of traditional steam cycle operating
on coal, fuel oil or natural gas require urgent
modernization
by
introducing
new
technologies to increase efficiency and adapt
to the current heat consumption. Over 80%
of existing CHP plants are older than 20 -30
years and are below 50% overall efficiency,
because on one hand of the physical and
moral wear and on the other hand of
reduction in the number of consumers
served. Transport and distribution losses of
heat are currently between 20 and 50%.
National policies and local strategies promote
modernization of local heating systems by
using high-efficiency technologies.

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

emissions: the amount of
emissions per capita and emissions
intensity
Energy consumption: energy consumption
per capita, energy intensity and share of
renewable in final energy consumption
“Green” building:
building energy per
square meter in commercial and
residential buildings
Energy intensity in industry
Energy intensity in the services sector
Ratio reserve / production
Ratio resources / production
Ratio solid waste generated / unit of
energy produced
Sustainable transport: energy intensity in
transport, the share of "green" transport the percentage of citizens using transport
alternatives to personal car transport
(walking, cycling, public transport)
Population density
Energy cost: share of energy cost of a
family, reported to incomes.

The goal of sustainable development
indicators is to provide a benchmark of where
we are on the path to sustainable
development and a measure of assessing
progress.
3. MAJOR
DEFICIENCIES
LOCALITIES IN ROMANIA

OF

Cities in Romania is facing various problems
such as economic development, pollution,
ensuring the thermal energy, waste
management, transport. In this article two of
these problems are underlined.

New available technologies operating on
natural gas, based on gas turbines and heat
recovery boilers, combined cycle gas
turbines and steam turbines or internal
combustion engines, reaching over 80%
overall efficiency. Compared with traditional
steam cycle, these technologies ensures a
very efficient operation if are dimensioned for
optimum performance, in particular to ensure
basic heat consumption (about 8000
hours/year). In addition, they have the
advantage of lower specific investment,
duration of implementation and low
emissions.
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Sisteme integrate de gestiune a deşeurilor
la nivelul localităţilor
Acţiunea în acest domeniu se concentrează
pe punerea în aplicare a proiectelor integrate
de gestionare a deşeurilor la nivel naţional şi
regional
prin
orientarea
ierarhică
a
investiţiilor conform priorităţilor stabilite:
prevenire, colectare selectivă, valorificare şi
reciclare, tratare şi eliminare. Programele de
management integrat se vor extinde
progresiv şi in mediul rural prin instituirea
unor servicii de colectare şi eliminarea
gropilor de gunoi necontrolate.
Gestionarea
deşeurilor
municipale
presupune
colectarea,
transportul,
valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv
supervizarea acestor operaţii şi întreţinerea
ulterioară a amplasamentelor de eliminare.
O mai bună gestionare a deşeurilor poate
contribui la:

we are powering your business

-

-

-

-

Ͳ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră - în special metan de la depozitele
de deşeuri dar şi dioxid de carbon de
emisie (prin reutilizare şi reciclare);
Ͳ Îmbunătăţirea eficienţei resurselor economisirea energiei şi reducerea
consumului de materiale prin intermediul
deşeurilor
prevenirea,
reutilizarea,
reciclarea şi recuperarea de energie din
surse regenerabile;
Ͳ Protejarea
sănătăţii
publice
prin
gestionarea în condiţii de siguranţă a
substanţelor potenţial periculoase;
Ͳ Protejarea ecosistemelor (soluri, ape
subterane, emisiile în aer).
România face parte din categoria statelor
membre în care cea mai mare parte a
cantităţilor de deşeuri municipale colectate
sunt eliminate prin depozitare, operaţiunile
de reciclare şi valorificare fiind utilizate într-o
măsură foarte mică.
În structura deşeurilor municipale din
România, cea mai mare pondere o au
deşeurile menajere (cca. 81%). Deşeurile
stradale şi deşeurile din construcţii şi
demolări au o pondere de 10%, respectiv
9%. Peste 90% din deşeurile municipale
colectate sunt eliminate prin depozitare.
În ceea ce priveşte generarea deşeurilor
municipale, se înregistrează o tendinţă de
creştere a cantităţilor de deşeuri generate. În
intervalul 1995 – 2009, cantităţile de deşeuri
municipale generate au crescut cu cca. 6%.
Din informaţiile prezentate de Strategia
Naţională de Gestionare a Deşeurilor –
document aflat în dezbatere publică, se pot
desprinde următoarele:
56
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Indicatorii de generare a deşeurilor
municipale, conform datelor Eurostat, la
nivelul anului 2009 pentru România
cantitatea a fost de 393 kg/locuitor/an, cu
27% mai mică decât media la nivel
european (524 kg/locuitor/an)
Situaţia serviciilor de colectare: la nivel
naţional în anul 2009 numai 63% din
populaţie este deservită de servicii de
salubritate, ponderea în mediul urban fiind
de aprox. 84% şi de doar 38% în mediul
rural
Colectarea
separată
a
deşeurilor
municipale
în
vederea
valorificării
deşeurilor de ambalaje provenite din
deşeurile menajere (hârtie, carton, sticlă,
metale, materiale plastice) se practică
într-o mică măsură, la nivel local. În anul
2011 au fost identificate 698 localităţi
unde s-a implementat colectarea selectivă
Faţă de întreaga cantitate de deşeuri de
ambalaje introdusă pe piaţă, au fost
realizate obiectivele de reciclare şi
valorificare prezentate in tabelul 2:
Tabelul 2

2009
2010

Cantitate
introdusă
pe piaţă
(tone)
998.687
974.925

Rata de
reciclare
(%)

Rata de
valorificare (%)

40,47
43,36

46,74
48,31

Sursa: Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor

-

-

-

-

În anul 2009 au fost exportate în vederea
valorificării cca. 380 mii tone deşeuri de
hârtie, plastic şi metal
Valorificarea energetică a deşeurilor de
ambalaje cu putere calorică se realizează,
în primul rând, în fabricile de ciment. În
anul 2009 au fost valorificate prin
coincinerare cca. 10 mii tone deşeuri de
ambalaje colectate selectiv din deşeurile
municipale
Eliminarea deşeurilor municipale se
realizează exclusiv prin depozitare. Până
în prezent, în România nu au fost puse în
funcţiune instalaţii pentru incinerarea
deşeurilor municipale
În
ceea
ce
priveşte
deşeurile
biodegradabile încă din anul 2006 au
fost demarate acţiuni în vederea
construirii
de
platforme
pentru
compostarea deşeurilor vegetale din
parcuri şi spaţii verzi din zonele urbane şi
construirea unor staţii de sortare a
deşeurilor reciclabile şi de staţii de
compostare a deşeurilor biodegradabile în
apropierea depozitelor pentru deşeuri

Integrated waste management in the
localities
Action in this area focuses on the
implementation
of
integrated
waste
management projects at national and
regional
levels
through
hierarchical
investment according to priorities: prevention,
selective collection and recycling, treatment
and disposal.
Integrated management programs will be
expanded gradually in rural areas by setting
up collection and disposal services
uncontrolled landfills. Municipal waste
management
involves
the
collection,
transport, recovery and disposal, including
supervision of such operations and
subsequent maintenance of disposal sites.
A better waste management can help:

amount of waste generated was of 393
kg/capita/year, with 27% lower than the
European average (524 kg/capita/year)
- Collection services: in 2009 only 63% of
the population was served by sanitation
services; the urban areas the share was
of approx. 84% and in rural areas 38%
- Separate collection of municipal waste for
recovery of packaging waste from
household waste (paper, cardboard,
glass, metals, plastics) is practiced to a
limited extent, only locally. In 2011 have
been identified 698 localities that had
implemented selective collection
- Compared to the total amount of
packaging waste placed on the market,
the recycling and valorization objectives
presented in Table 2 were carried out:
Table 2

Ͳ Reducing emissions of greenhouse gases
-specially methane from landfills and
carbon dioxide emission (through reuse
and recycling);
Ͳ Improve resource efficiency - saving
energy and reducing material
Ͳ Prevention, reuse, recycling and recovery
of energy from renewable sources;
Ͳ Protecting public health through safe
management of hazardous substances;
Ͳ Protecting ecosystems (soils, groundwater, air emissions).
Romania is part of the Member States where
most of the quantities of municipal waste
collected is disposed in landfills; recycling
and recovery operations are used in a very
limited extent.
In the structure of municipal waste in
Romania, the largest share have garbage
(about 81%). Street waste and construction
and demolition waste have a share of 10%
and 9%. Over 90% of municipal waste
collected is disposed of in landfills. In terms
of municipal waste generation, there is an
increasing trend in waste generated.
Between 1995 - 2009, quantities of municipal
waste generated increased by approx. 6%.
From information provided by the National
Waste Management Strategy (Draft) document in public debate, we can draw the
following:
- Indicators of municipal waste generation:
according to Eurostat, in 2009 the specific

2009
2010

Marketed
quantity
(tonnes)
998,687
974,925

Recycling
rate (%)
40.47
43.36

Rate of
recovery
(%)
46.74
48.31

Source: National Waste Management Strategy (Draft)

- In 2009 were exported 380,000 tonnes of
waste (paper, plastic and metal)
- Energy recovery of packaging waste with
caloric capacity is done primarily in
cement factories. In 2009 were used by
co-incineration
10,000
tonnes
of
packaging waste, selectively collected
from municipal waste
- Municipal Waste disposal is done
exclusively by storage. So far, in Romania
does not operate any municipal waste
incineration plants
- As regards biodegradable waste, since
2006 have been initiated actions for
building platforms for composting green
waste from parks and green spaces in
urban areas and construction of
recyclable waste sorting stations and
biodegradable waste composting plants in
the vicinity of waste deposits
- In order to meet commitments in this area,
in early 2011, nationally there are a total
of 60 completed composting facilities and
platforms for composting biodegradable
municipal waste.
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În vederea respectării angajamentelor
asumate în acest domeniu, la începutul
anului 2011, la nivel naţional, exista un
număr de 60 de instalaţii şi platforme de
compostare finalizate pentru compostarea
deşeurilor biodegradabile municipale.
Evoluţia
cantităţilor de
deşeuri biodegradabile generate în anii 2008 şi 2009
este prezentată în tabelul 3:
Tabelul 3

2008
2009

Cantitatea de deşeuri
biodegradabile generată
(mil. tone)
3,65
3,6

Sursa: Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor

Conceptul “Waste-to-Energy” (“Energie din
Deşeuri”) este definit ca aparţinând
instalaţiilor care generează energie electrică
şi termică prin tratarea termică a deşeurilor
municipale solide şi distribuie energia
populaţiei şi industriei. Prin introducerea
acestui concept se realizează integrarea
sistemelor de gestionare a deşeurilor
municipale solide cu sistemele de producere
a energiei la nivel naţional.
Plecând de la valorile prezentate în tabel, se
poate estima un potenţial de energie verde
valorificabilă prin utilizarea tehnologiilor de
valorificare energetică a deşeurilor de cca. 5
TWh/an (18.000 TJ/an) considerând o putere
calorică medie a fracţiei organice din
deşeurile municipale de 10.000 kJ/kg.
Conversia în electricitate a acestui potenţial
conduce la obţinerea unei cantităţi de
energie electrică „verde” de cca. 1,25
TWh/an.
4. DEZVOLTAREA INTELIGENTĂ
Soluţii tehnice de creştere a performanţei
energetice pentru construcţii şi instalaţii
Consumul energetic al unei clădiri se
compune din: încălzire, apa caldă de
consum, ventilare-climatizare şi iluminat.
Caracterizarea clădirilor din punct de vedere
energetic implică în egală măsură aspecte
constructive şi funcţionale. Optimizarea
energetică a clădirilor presupune, în
consecinţă, minimizarea pierderilor şi a
consumurilor de energie pe tot lanţul de la
sursă la utilizator. Efectele favorabile se
extind în egală măsură asupra condiţiilor
ecologice prin reducerea echivalentă a
emisiilor de noxe, în special CO2. Consumul
energetic destinat realizării ambientului
termic interior se pierde în proporţie 85% prin
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anvelopa construcţiei, producând circa 30%
din emisiile anuale de dioxid de carbon.
Intervenţiile
asupra
clădirii
vizează
reducerea necesarului propriu de căldură al
clădirii, independent de comportamentul
instalaţiilor şi al consumatorilor.
În conformitate cu metodologia de auditare,
aceste intervenţii asupra clădirilor constau în
principal în:
Ͳ Îmbunătăţirea izolaţiei termice a
elementelor de construcţie opace
verticale şi orizontale
Ͳ Îmbunătăţirea
elementelor
de
construcţie vitrate.
Implementarea acestor măsuri au ca rezultat
economii de energie de 30÷40%.
Reabilitarea termică a fondului de clădiri
multietajate va asigura obţinerea unor
importante economii de energie, reducerea
emisiilor de dioxid de carbon şi reducerea
facturilor energetice la nivelul consumatorilor.
Sisteme
centralizate
de
încălzire,
ventilaţie, climatizare, tratare aer
În cazul sistemelor centralizate de încălzire/
răcire, agentul termic este asigurat prin
intermediul unuia sau mai multor cazane, iar
prepararea apei răcite se realizează cu unul
sau mai multe chillere, în funcţie de
necesităţile
clădirii.
Aerul
proaspăt
încălzit/răcit este introdus prin tubulatură în
fiecare unitate de climatizare, acesta
antrenează
aerul
din
încăpere
prin
fenomenul de inducţie. Astfel se asigură
încălzirea/răcirea cu aport de aer proaspăt.
Sisteme centralizate de încălzire, ventilaţie,
climatizare, tratare aer realizează o
economie de energie de ~ (6÷10)%,
comparativ cu sistemele descentralizate.
Aplicaţii de cogenerare/trigenerare
Trigenerarea
reprezintă
producerea
simultană de căldură, frig şi energie electrică.
Există două sisteme de producere a frigului:
- din transformarea energiei electrice, cu
utilizarea grupurilor frigorifice cu
compresie
- din transformarea căldurii, cu utilizarea
grupurilor frigorifice cu absorbţie.
Sistemul care aduce cele mai mari avantaje
este sistemul care presupune producerea
frigului din transformarea căldurii. Astfel, un
sistem de trigenerare este de fapt un sistem
de cogenerare care conţine un chiller de
absorbţie ce utilizează o parte din căldură
pentru a produce apă răcită. O unitate de
trigenerare se compune din:

The quantities of biodegradable waste
generated in 2008 and 2009 it presented
in Table 3:
Table 3

2008
2009

Quantities of
biodegradable waste
generated (mil. tonnes)
3.65
3.6

Source: National Waste Management Strategy (Draft)

"Waste-to-Energy" concept is defined as
belonging to facilities that generate electricity
and heat by thermal treatment of municipal
solid waste and distribute energy toward
population and industry. By introducing this
concept is realized the integration of
municipal solid waste management systems
with power generation systems at national
level.
Starting from the values shown in the table,
one can estimate a potential of green energy
recoverable by mean of waste energy
recovery technologies at about 5 TWh/yr
(18,000 TJ/year) considering an average
calorific organic fraction of municipal waste
by 10,000 kJ/kg. Conversion into electricity of
this potential leads to a quantity of "green"
electricity about 1.25 TWh/year.

In
accordance
with
buiding
audit
methodology,
these
interventions
on
buildings consist mainly of:
- Improving the thermal insulation of
building opaque elements, vertical and
horizontal
- Improve glazed building elements.
Implementation of these measures result in
energy savings of 30 to 40%. Thermal
rehabilitation of multi-stored buildings will
ensure achieving significant energy savings,
reduce carbon dioxide emissions and reduce
energy bills for consumers.
Centralized heating, ventilation, air
conditioning, air treating
In centralized heating/cooling systems, heat
is provided through one or more boilers and
chilled water preparation is done with one or
more chillers, according to the needs of the
building. Fresh air heated/cooled is
introduced through air ducts in each unit, the
indoor
air
involves
the
induction
phenomenon. This ensures heating/cooling
with fresh air intake. Centralized heating,
ventilation, air conditioning, air treating
systems lead to energy savings of ~ (6 ÷
10)%, compared with decentralized systems.

4. SMART DEVELOPMENT
Technical solutions to increase energy
efficiency for buildings and facilities
Energy consumption of a building consists of:
heating, hot water consumption, ventilation
and
air
conditioning,
lighting.
Characterization of energy efficient buildings
involves both structural and functional
aspects. Building energy optimization
involves, therefore, minimization of losses
and energy consumption throughout the
chain from source to user. Favorable effects
are equally extended to environmental
conditions by reducing the equivalent
Energy
emissions,
especially
CO2.
consumption for achieving indoor thermal
comfort is lost in the proportion of 85%
through the building envelope, producing
about 30% of annual emissions of carbon
dioxide.
Building interventions have in view
reduction of heat requirements of buildings,
independent by installations and consumers
behavior.

Applications of cogeneration /
trigeneration
Trigeneration - is the generation of heat, cold
and electricity in the same facility. There are
two systems for cold generation:
- by processing power, using compression refrigeration groups
- by the transformation of heat, using
absorption chillers groups.
System that brings the biggest advantages is
the system that involves cold generation from
the heat transformation. Thus, a trigeneration
system is actually a cogeneration system that
contains an absorption chiller that uses a
quantity of the heat to produce chilled water.
A trigeneration unit consists of:
- a
cogeneration
unit
(internal
combustion engine)
- an absorption chiller compatible with
thermal parameters of the unit
- a command and control panel
generally equipped with processor.
A very important aspect is to size the
production sources in close correlation with
the level and characteristics of consumption.
The main advantage of trigeneration is that
installed capacity enables operation at higher
heat load for a longer period, covering also
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- O unitate de cogenerare (motor cu
ardere internă)
- Un chiller de absorbţie compatibil cu
parametrii termici ai unităţii Tablou de
comandă şi control general, dotat cu
procesor.
Un
aspect
foarte
important
este
dimensionarea surselor de producere în
strânsă corelare cu nivelul şi caracteristica
de consum. Principalul avantaj al trigenerării
constă în faptul că oferă posibilitatea
funcţionării capacităţii instalate la o sarcină
termică mai mare pe o perioadă mai lungă,

we are powering your business

prin acoperirea şi a perioadelor de vară în
care consumul de energie termică este redus
şi are caracter variabil. Aceasta conduce la
creşterea eficienţei totale a instalaţiei. În
sezonul cald o parte din energia termică
produsă de motorul cu ardere internă trece
printr-un chiller de absorbţie care produce
frig.
Schema de utilizare, cu maximă eficienţă a
unei unităţi de trigenerare pe perioada unui
an întreg se prezintă în figura 2.

Figura 2 - Schema de utilizare a unei unităţi de trigenerare

Iluminatul stradal
Măsurile de eficientizare energetică şi de
reducere a consumului se pot aplica în
funcţie de zona geografică de amplasare a
localităţilor.
Utilizarea de corpuri de iluminat eficiente şi
fiabile, care asigură acelaşi confort luminos
(becuri cu LED), dar au durată de viaţă
semnificativ mai mare (30-40 ori comparativ
cu becurile cu incandescenţă), pot conduce
la economii de energie
de 60÷80%, pe o
durată de analiză de
cca. 15÷20 ani. Deşi
costurile de înlocuire
sunt
mai
ridicate,
aceste
surse
de
iluminat,
datorită
reducerii cheltuielilor
cu energia electrică au
ca efect global o
economie de cheltuieli
de cca. 60÷70%.
Utilizarea
celulelor
fotovoltaice
pentru
iluminatul stradal sau
a
panourilor
fotovoltaice
pentru
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asigurarea independenţei energetice a unei
localităţi pot fi alternative viabile pentru
localităţile cu grad ridicat de însorire.
Dispozitivele
fotovoltaice
încorporează
semiconductori
de-a
lungul
cărora
luminozitatea solară este transformată în
energie electrică. Puterea diferă în funcţie de
dimensiune, modului de asamblare a
celulelor semiconductoare, dar şi de
intensitatea luminii solare.
Grupurile de celule fotovoltaice sunt înseriate
în module, iar cu ajutorul unui echipament de
conversie adecvat, pot produce curent
alternativ, devenind compatibile cu orice
aplicaţie
convenţională.
Ele
pot
să
funcţioneze în paralel şi interconectat cu
reţeaua electrică.
Sistemele fotovoltaice oferă energie fără
poluare şi zgomot şi fără să utilizeze spaţiu
suplimentar. De aceea ele sunt ideale pentru
a fi integrate în clădiri.
Un sistem fotovoltaic conectat la SEN
cuprinde un generator fotovoltaic format din
panouri, unul sau mai multe invertoare de
reţea şi un contor pentru măsurarea energiei
electrice produse.
Fiabilitatea acestor sisteme este ridicată;
producătorii oferă pentru celulele fotovoltaice

the summer periods when the heat
consumption is reduced and variable. This
increases the overall efficiency of the plant.
In summer time, some of the heat produced
by internal combustion engine undergoes an
absorption chiller for cold generation.

The scheme, of maximum efficiency use of
trigeneration units during an entire year is
presented in Figure 2.

Figure 2 - Diagram of using a trigeneration unit

Public lighting
Energy
efficiency
measures
and
consumption reduction may be applied
depending on the geographical location of
settlements.
Using efficient and
reliable
lighting,
which provides the
same lighting comfort (LED bulbs), but
signi-ficantly higher
life-time
(30-40
times
compared
with incandescent
bulbs), can lead to
energy savings of
60÷80 %, for a
period of analysis of
about 15 ÷ 20 years.
Although
replacement
costs
are
higher, these lighting sources, due to
lower
electricity
costs, have the
effect of global cost
savings of approx. 60 ÷ 70%.

Use of photovoltaic cells for street lighting or
photovoltaic
panels
for
energy
independence
of a locality can be a viable alternative for
areas with high and long duration sunshine.
Photovoltaic
devices
incorporating
semiconductor over which solar brightness
is converted into electricity. Power varies by
size, mode of assembly of semiconductor
cells, but also the intensity of sunlight.
Groups of solar cells are serially connected
into modules and using a suitable
conversion
equipment,
can
produce
alternating current, becoming compatible
with any conventional application. They can
operate in parallel and interconnected with
electricity.
Photovoltaic systems provide energy without
pollution and noise and without using extra
space. Therefore they are ideal for building
integrated.
A photovoltaic system connected to the
National Power Grid includes a generator
consisting of photovoltaic panels, one or
more network inverters and a counter for
measuring electricity.
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garanţie de până la 30 de ani. Aceste
sisteme se amortizează în maximum 4 ani,
deoarece, dupa montarea lor, cheltuielile
pentru energie în anumite luni ale anului sunt
aproape inexistente.
Sisteme de telegestiune a iluminatului
(smart grid pentru iluminat)
Sistemul de telegestiune a iluminatului
reprezintă un sistem inovativ, modular, care
permite reducerea consumului de energie
electrică prin controlul şi monitorizarea
reţelelor de iluminat.
Sistemul se poate instala cu uşurinţă pe
reţeaua de electricitate existentă.
Prin programare automată se poate
comanda aprinderea/stingerea de la distanţă
a punctelor de iluminat şi reglarea intensităţii
luminii.
Prin intermediul unui calculator, orice corp de
iluminat poate fi:
- controlat individual sau pe grupe de interes
(aprins / stins / reducere intensitate
luminoasă)
monitorizat (stare lampă / consum /
defecţiuni).
Toate datele sunt colectate şi înregistrate
într-o bază de date unică, identificate specific
(orar şi geografic) care pot fi transmise către
locaţii predefinite.
Arhitectura sistemului permite configurarea
sistemului de iluminat public pe mai multe
criterii:
- în funcţie de programul de iluminat (vară,
iarnă)
- în funcţie de condiţiile meteorologice
(ploaie, ceaţă, lună plină, etc.)
- în funcţie de destinaţie
- în funcţie de răspunsul senzorilor.
Comunicaţia în cadrul sistemului se poate
realiza prin liniile de alimentare a corpurilor
de iluminat existente, fără a fi necesară
instalarea de cabluri suplimentare.
Sistemul are avantajul reducerii semnificative
a costurilor cu energia electrică şi a costurilor
operaţionale, astfel:
- reduce intensitatea luminoasă a lămpilor în
intervalele orare cu trafic redus
- oferă posibilitatea reglării intensităţii
luminoase în funcţie de traficul existent
- regionalizează sistemul de iluminat
- elimină personalul de supraveghere a
sistemului de iluminat
- optimizează întreţinerea şi reduce numărul
orelor de funcţionare efectivă a becurilor,
crescând durata de viaţă a acestora cu 15%
până la 20%. e ce inteliLIGHT®?
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Prin monitorizarea permanentă a consumului
de energie electrică se semnalează rapid
orice disfuncţionalitate.
Folosind aceste sisteme se poate economisi
până la 30% din energia consumată.
Perioada de amortizare a sistemului este
cuprinsă între 2,5 şi 4 ani.
Clădiri inteligente (Smart buildings) utilizează sisteme avansate de automatizare
şi integrare pentru a măsura, monitoriza,
controla şi optimiza funcţionarea şi
mentenanţa clădirii (Figura 3).
Sistemele permit monitorizarea în timp real a
unui număr tot mai mare de activităţi în
clădiri, ca răspuns la diverse fluxuri date,
interne şi externe. Dispozitivele inteligente
(senzori,
contoare)
împreună
cu
disponibilitatea datelor în timp real (condiţii
meteo, preţ energie) conduce la un volum
mare de date complexe, procesate la viteze
înalte, care necesită utilizarea de sisteme
informatice specializate pentru a le
transforma în informaţie utilă. Tendinţele
cheie în ceea ce priveşte evoluţia sistemelor
de automatizare şi control susţin această
direcţie. Astfel:
• Standardizarea va permite modelarea
acestor sisteme funcţie de diferite
necesităţi şi va permite integrarea lor în
alte sisteme
• Utilizarea
echipamentelor
inteligente
(instalaţii interioare inteligente) permite
utilizarea unor programe sofisticate de
management energetic
• Integrarea altor subsisteme, de securitate,
de management al consumului de apă va
conduce la optimizarea funcţionării clădirii
• Producerea energiei în surse distribuite
(distributed energy resources) va facilita
reducerea costurilor la utilităţi şi sprijinirea
eforturilor de stabilizare a reţelei, oferind
oportunitatea pentru clădirile inteligente
de a devini punţi de comunicare între
consumatori şi reţeaua inteligentă.
Integrarea clădirilor inteligente în reţele
inteligente
permite
participarea
în
programe cu răspuns automat funcţie de
nivelul cererii.
Utilizarea
sistemelor
inteligente
de
gestionare a energiei într-o clădire conduce
la reducerea consumului de energie în acea
clădire cu 15 – 30%. Valorile specifice de
investiţii pentru aceste sisteme sunt mari
(500 – 1200 Euro/mp). De aceea, o astfel de
investiţie este potrivită pentru clădirile cu
consum mare de energie.

Reliability of these systems are high;
manufacturers provide warranty for solar
cells up to 30 years. These systems pay for
themselves in no more than 4 years
because, the energy costs in some months
of the year are almost non-existent.
Lighting telemetering systems
Telemetering system of lighting is an
innovative, modular system, which reduces
electricity consumption by control and
monitoring of lighting networks. The system
can be easily installed on existing electricity
grid.
The program can automatically control
turning on/ off lighting points and dimmable
lighting.
By using a computer, any lighting device
can be:
- individually controlled or on groups of
interest (turn on / off / intensity reduction)
- monitored (lamp state / consumption /
failures).
All data are collected and stored in a single
database, specific identified (time and
geographical) that can be sent to predefined
locations.
The system architecture allows configuration
lighting system on several criteria:
- depending on the lighting program
(summer, winter)
- depending on weather conditions (rain,
fog, full moon, etc.)
- by purpose
- depending on the sensor response.
Communication within the system can be
achieved through supply lines to the existing
lighting without having to install additional
cables. The system has the advantage of
significantly reducing energy costs and
operational costs, as follows:
- reduce the light intensity of lamps in the
hours with low traffic
- provides the ability to set the light intensity
according to the existing traffic
- regionalises lighting system
- eliminate staff surveillance lighting
- optimizes maintenance and reduce the
hours of effective operation of bulbs,
increasing their lifetime by 15% to
20%.nteliLIGHT®?
The ongoing monitoring of electricity
consumption
quickly
reports
any
malfunction.

Using these systems can be saved up to
30% of energy consumed. System payback
period is between 2.5 and 4 years.
Smart buildings - use advanced automation systems and integration to measure,
monitor, control and optimize building
operation and maintenance (Figura 3).
Systems allow real-time monitoring of an
increasing number of activities in buildings,
in response to various data flows, internal
and external. Smart devices (sensors,
meters) together with real time data
availability (weather conditions, energy
prices) lead to a large volume of complex
data, processed at high speeds, which
requires use of specialized computer
systems to turn them into useful information.
Key trends in the evolution of automation
and control systems support this direction.
Thus:
• Standardization will allow modeling of
these systems for different needs and
enable their integration into other
systems
• Use of intelligent devices (smart interior
installations)
allows
the
use
of
sophisticated
energy
management
programs
• The integration of other subsystems
(security,
management
of
water
consumption) will lead to optimisation of
building operation
• Production
of
distributed
energy
(distributed energy resources) will help
utility costs reduction and support efforts
to stabilize the network, providing the
opportunity for intelligent buildings to
become bridges of communication
between consumers and smart grid.
Integration of intelligent building into
intelligent
networks
will
allow
participation in programs with auto-reply
to demand.
Use of intelligent energy management
systems in a building leads to energy
consumption reduction in the building with
15 to 30%. Specific investment values for
these systems are large (500 - 1200
Euro/sqm). Therefore, such an investment is
suitable for buildings with high energy
consumption.
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Iluminat:
Iluminat:
Senzori de lumină,
Senzori de lumina,
senzori de prezenţă
Acces:
ĐĐĞƐ͗
Uşi, ferestre, senzori
prezenţă

Energie:
ŶĞƌŐŝĞ͗
Monitorizare
utilităţi iluminat, încălzire,
climatizareDŽŶŝƚŽƌŝǌĂƌĞĂƵƚŝůŝƚĉԑŝŝůƵŵŝŶĂƚ͕
ŠŶĐĉůǌŝƌĞ͕ĐůŝŵĂƚŝǌĂƌĞ



Comunicaţii:
Voce, video, date

ŽŵƵŶŝĐĂԑŝŝ͗

Protecţie incendiu:
WƌŽƚĞĐԑŝĞŠŵƉŽƚƌŝǀĂ
Verificări de rutina, detecţie,
ŝŶĐĞŶĚŝŝůŽƌ͗
protecţie





Încălzire, ventilare, climatizare:
/ŶĐĉůǌŝƌĞ͕ǀĞŶƚŝůĂԑŝĞ͕ĐŽŶƚƌŽů͕ĂĞƌ
Circulaţia aerului, boilere, pompe, controlul
consumului de energie al calităţii aerului



Figura 3 - Sisteme avansate de automatizare în cladirile inteligente

Contorizarea inteligentă (Smart metering)
Utilizarea
sistemului
de
contorizare
inteligentă pentru consumatorii rezidenţiali
permite realizarea următoarelor funcţiuni:
- măsurarea consumului de energie şi
paramerii de furnizare (pe perioade
reprezentative, în funcţie de cerinţele
normelor de metrologie legală);
- stocarea
valorilor măsurate
şi
înregistrate pe diferite perioade de timp;
- accesul instantaneu la datele înregistrate
să fie asigurat atât pentru consumatori cât şi
pentru terţe părţi autorizate, transferul la
distanţă al consumului şi al altor date de
măsurare către operatorul sistemului de
distribuţie/furnizare în scopul unei facturări
corecte fără a necesita acces la punctul de
măsurare;
- amplasarea echipamentului adiţional
necesar la locul de măsurare;
- măsurarea şi înregistrarea informaţiilor
privind continuitatea şi calitatea alimentării şi
furnizarea acestora şi a altor date către OSD
(operatorul sistemului de distribuţie) în scopul

asigurării funcţionării, planificării şi reducerea
pierderilor;
- controlul la distanţă al conexiunilor fără a
fi necesară intrarea în clădire (ex. limitări
temporare de putere, întreruperea şi
restabilirea tensiunii).
Consumul inteligent
Consumatorii pot juca un rol important în
protejarea mediului, prin alegerile pe care le
fac atunci când cumpără anumite produse. În
cazul în care produsele sunt proiectate şi
fabricate utilizând cele mai bune tehnici, ele
trebuie să comunice prin etichetare acest
lucru consumatorului astfel încât acesta să ia
cea mai bună decizie.
Contorizarea are de asemenea un rol
important în monitorizarea şi reducerea
consumurilor la nivelul consumatorilor
rezidenţiali.
Smart Grid pune la dispoziţia consumatorului
informaţii despre energie în timp real, dându-i
astfel posibilitatea să facă alegeri inteligente.

5. MĂSURI DE REDUCERE A CONSUMURILOR ENERGETICE PENTRU CLĂDIRILE PUBLICE
Măsuri de reducere a consumurilor energetice
A.
A.1

Măsuri cu costuri zero
Acţiuni pentru conştientizarea personalului asupra
necesităţii economisirii energiei

Modalitatea de implementare

Smart metering
Use of smart metering for residential
consumers enables the following functions:
- measuring of energy consumption and
supply
parameters
(during
the
representative periods,
depending on
regulatory requirements for legal metrology);
- storing the measured values and recorded
in different periods of time;
- instant access to the records to be provided
both for consumers and third parties
authorized, transfer of consumption and
other
measuring
data
toward
distribution/supply system operator in order
to correct billing, without requiring access at
the measurement point;
- locating of additional equipment required at
the location of measurement;
- measuring and registering the information
regarding continuity and quality of supply and
other data to distribution system operator
with the purpose to safety operation

ensurement, as well as planning and losses
reduction
- remote control of the connections without
having to enter the building (eg. temporary
limitations of power, interruption and
restoration of supply).
Intelligent consumption
Consumers can play an important role in
protecting the environment, through the
choices they make when buying products. If
the products are designed and manufactured
using the best available, they must
communicate this labeling so that consumers
take the best decision.
Metering is also an important role in
monitoring and reducing consumption in the
residential consumers.
Smart Grid provides consumer information
on energy in real time, giving them the
opportunity to make smart choices.

5. MEASURES FOR REDUCING ENERGY CONSUMPTION OF PUBLIC BUILDINGS
Measures for reducing energy consumption

Informarea personalului cu privire la
necesitatea şi posibilităţile de economisire
a energiei
Verificări regulate în scopul evitării utilizării
nejustificate a energiei electrice sau
termice

A.2

Optimizarea perioadei de funcţionare a sistemelor
de iluminat

A.3

Corelarea strictă a programului de activitate cu
perioadele
de
funcţionare
a
instalaţiilor
tehnologice, încălzirii şi iluminatului, în clădirile în
care programul de lucru permite

Administrarea adecvată a activităţilor
desfăşurate şi a resurselor de personal

A.4

Recuperarea şi reutilizarea materialelor

Folosirea materialelor şi echipamentelor
rămase disponibile ca urmare a acţiunilor
de reorganizare a spaţiilor
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Figure 3 - Advanced control systems in intelligent buildings

How to implement them?

A.

Zero-cost measures

A.1

Action for staff awareness on the need to save
energy

A.2

Optimization of work period for lighting systems

A.3

Correlation of activity timetable with periods of
operation of technological equipment, heating and
lighting in buildings where the program allows this

Appropriate management activities
and staff resources

A.4

Recovery and reuse of materials

Use of remaining materials and
equipment due to available spaces
after reorganization actions

Staff informing about the need and
possibilities for saving energy
Regular checks to avoid unnecessary
use of electricity or heat
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B.
B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

C.
C.1

Măsuri care necesită costuri reduse
Acţiuni pentru informarea şi conştientizarea
personalului asupra necesităţii economisirii
energiei
Contorizarea tuturor consumurilor energetice de
utilităţi

Întocmirea bilanţurilor energetice

Înlocuirea sistemelor de iluminat exterior cu
sisteme economice, cu durata de viaţă ridicată,
sau cu corpuri de iluminat autonome energetic
(inclusiv prin utilizarea surselor regenerabile,
acolo unde se justifică economic)

Înlocuirea sistemelor de iluminat interior cu
sisteme economice, cu durata de viaţă ridicată

Introducerea micii automatizări la instalaţiile
existente: tehnologice, de iluminat şi climatizare

Compensarea energiei reactive la consumatori,
acolo unde acest lucru se justifică tehnic şi
economic, în principal pentru clădirile mari
(compresoare, iluminat fluorescent exterior de
putere, instalaţii de forţă, etc.)
Măsuri care necesită costuri ridicate

Informare vizuală, difuzare materiale de
avertizare şi prezentare, amplasarea de
panouri informative
Contoare de energie electrică
Contoare de energie termică
Contoare de apă caldă şi apă rece
Păstrarea unor evidenţe clare asupra
consumului şi întocmirea de bilanţuri
energetice de către firme specializate, în
vederea determinării eficienţei energetice
şi a măsurilor necesare
Utilizarea lămpilor cu LED
Utilizarea în cadrul reţelelor de iluminat
exterior a corpurilor de iluminat autonome
energetic
- lampadare cu bec cu vapori de
mercur cu balast electronic
- panou fotovoltaic propriu
- baterie proprie
Utilizarea tuburilor fluorescente (neon)
şi/sau lămpi fluorescente compacte
Utilizarea becurilor/tuburilor cu LED
Programatoare ciclice, termostate, senzori
crepusculari, combinaţi cu senzori de
prezenţă (PIR)
Dispozitive pentru reglarea nivelului de
iluminare (dimmere)
Modificarea schemelor de
electroalimentare a instalaţiilor de iluminat
şi forţă interioare şi exterioare, cu
insularizarea punctelor de consum mai
importante
Prin plasarea unor baterii de
condensatoare în amonte şi cât mai
aproape de consumatorii reactivi

Reabilitarea termică a clădirilor în vederea
creşterii performanţei energetice

C.1.2

Eficientizarea instalaţiilor de încălzire spaţii

Eficientizarea instalaţiilor de
ventilare spaţii pe perioada verii

climatizare

şi

B.

Measures that require reduced cost

B.1

Public actions to inform and aware population on the
need to save energy

B.2

Metering of utility consumptions

B.3

Diminuarea pierderilor de căldură prin pereţi,
uşi şi suprafeţe vitrate, prin:
Izolare exterioară a pereţilor verticali
Înlocuire tâmplărie exterioară cu tâmplărie
termoizolantă, cu coeficienţi reduşi de
transfer termic
Izolare terasă sau planşeu sub pod cu
polistiren
Izolare placă pe sol sau subsol neîncălzit
Implementarea unor surse noi de
încălzire, cu centrale în condensaţie pe
gaze sau biomasă, complet automatizate
Înlocuirea radiatoarelor termice, cu
radiatoare noi, performante, prevăzute cu
dispozitive de reglare a căldurii, cu
robinete termostatate
Reabilitarea reţelelor termice de distribuţie
Utilizarea sistemelor integrate şi
automatizate de climatizare, ventilare,
tratare aer

Perform of energy balances

B.4

Replacement of outdoor lighting with economic, highlifetime systems, or with autonomous lighting
systems (including renewable sources, where they
are economically justified)

B.5

Replacement of indoor lighting with economic, highlifetime systems

B.6

Use of simple automatic devices to existing
installations: technological, lighting and air
conditioning

B.7
C.

Măsuri primare care trebuie aplicate pentru clădirile existente

C.1.1

C.1.3
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C.1

C.1.1

C.1.2

C.1.3

Reactive power compensation to consumers,
wherever technically and economically justified,
mainly for large buildings (compressors, power
outdoor lighting, power installations, etc.)
Măsuri care necesită costuri ridicate

Visual informing, dissemination of
warning and presentation materials,
placing of public billboards
Electricity meters
Heat meters
Meters of hot water and cold water
Constant registration of energy
consumptions and energy balances
preparation by specialized
companies, in order to determine
energy efficiency and necessary
measures
Use of light-emitting diode (LED)
lamps
Use of autonomous lighting lamps
within outdoor lighting networks
- lamps with mercury vapor with
electronic ballast
- own photovoltaic panel
- own battery
Use of fluorescent tubes and / or
compact fluorescent lamps
Use of LED bulbs/tubes
Cyclic programmers, thermostats,
twilight sensors, combined with
motion detectors (PIR)
Lighting adjusting devices (dimmers)
Change power supply schemes of
lighting and power inside and outside
installations, with insulation of main
consumption points
By placing of capacitor banks
upstream and as close to reactive
consumers

Primary measures to be applied to existing buildings
Reducing heat loss through walls, doors
and glass surfaces by:
External insulation of vertical walls
Replacing of existing glazing with
thermo insulated ones, having low
Thermal rehabilitation of buildings to increase energy
thermal transfer coefficient
efficiency
Terrace or bridge floor insulation with
polystyrene
Insulation floor or unheated
basement
Implementation of new sources of
heat, fully automated, with
condensing plant running on natural
gas or biomass
Increase efficiency of heating installation
Replacing thermal radiators, with new
high-performance radiators provided
thermostatic valves for heat control
Rehabilitation of heat distribution
networks
Increase efficiency of air-conditioning and space
Use of integrated and automated
ventilation systems
systems for air conditioning,
ventilation, and air treatment
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C.2

C.2.1

we are powering your business

Măsuri care trebuie aplicate încă din etapa de proiectare în cazul lucrărilor de
reparaţii/construcţii ale clădirilor
Clădiri inteligente
Modificari constructive ale arhitecturii existente
Sisteme de telegestiune la iluminatului
sau proiectarea clădirilor noi în vederea
Smart grid pentru reţelele de alimentare şi
optimizării ponderii iluminatului natural şi a
iluminat exterior şi interior a clădirilor
consumului de energie termică în clădiri.
Smart metering
Modificări de arhitectură la instalaţiile electrice

C.2

C.2.1

de forţă şi iluminat exterioare şi interioare

C2.2

C2.3

Asigurarea parţială a necesarului de energie
electrică şi termică a clădirilor prin utilizarea
de surse regenerabile de energie, acolo unde
se justifică economic

Implementarea tehnologiei cogenerării /
trigenerării pentru asigurarea necesarului de
energie
electrică,
energie
termică
şi
climatizare, în clădirile în care nivelul de
consum permite acest lucru

Utilizarea pompelor de căldură pentru
asigurarea energiei termice necesare
încălzirii/climatizării şi preparării apei calde
menajere a clădirilor
Utilizarea sistemelor de încălzire care
utilizează energia solară – panouri solare
Utilizarea panourilor fotovoltaice pentru
asigurarea parţială a necesarului de energie
electrică
Utilizarea motoarelor cu ardere internă cu
gaz sau biofuel în combinaţie cu instalaţii
de încălzire, respectiv răcire

Measures to be applied for buildings from the design stage of onstruction/rehabilitation
works
Intelligent buildings
Constructive modifications of existing architecture
Telemetering systems for lighting
or design new buildings to optimize natural lighting
Smart grid for indoor and outdoor
and heat consumption in buildings.
lighting networks of buildings
Architectural changes to the indoor and outdoor
Smart metering
electrical power and lighting installations

C2.2

Partial providing of electric and thermal energy
requirements of buildings using renewable energy
where economically justified

C2.3

Implementing
cogeneration
trigeneration
technology to ensure electricity demand, heat and
air conditioning, in buildings where the
consumption allow this

Using heat pumps for providing
thermal energy for heating/cooling
and domestic hot water solare
Use of heating systems using solar
energy - solar panels
Using photovoltaic panels to provide
partial electricity demand
Use of internal combustion engines
running on gas or biofuel, in
combination with heating, cooling
systems
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