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TEHNOLOGII AVANSATE DE CAPTARE A CO2 POSTCOMBUSTIE PENTRU GRUPURILE
ENERGETICE PE COMBUSTIBILI FOSILI
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Claudia Eudora TOMESCU , Marian DOBRIN , Ioana IONEL

Abstract: În prezent tendinţa de a produce
energie pe bază de combustibili fosili odată
cu reducerea emisiilor de CO2 aferente
necesită creşterea eficienţei globale a
grupurilor energetice şi implementarea noilor
sau
instalaţii
pentru
captarea
CO2
schimbarea tehnologiei de ardere, pentru a
putea separa emisiile de CO2 generate.
În acest scop s-au dezvoltat diverse
tehnologii
cum
ar
fi:
precombustia,
oxicombustia şi postcombustia, în funcţie de
unde se realizează captarea CO2, înainte, în
timpul sau după arderea combustibililor în
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cazanele energetice. În acest articol se
prezintă două dintre cele mai avansate
tehnologii de captare CO2 postcombustie,
care sunt în prezent în faza demonstrativă
pentru a fi testate în vederea comercializării
până în anul 2020. Aceste două cazuri
prezentate comparativ subliniază realizările
ambiţioaselor ţinte ale Uniunii Europene (UE)
în ceea ce priveşte reducerea nivelului de
emisii de CO2 conform pachetului legislativ
Energie – Schimbări Climatice, aprobat în
iunie 2010 de Parlamentul European.

Aproape toate naţiunile lumii au devenit
conştiente de efectele schimbărilor climatice,
care în general se simt deja. Luând în
considerare că fenomenul schimbărilor
climatice se datorează activităţii umane de
producere a energiei electrice şi termice –
căldura şi lumina noastră zilnică –
comunitatea de ingineri din domeniul
producerii energiei electrice a devenit foarte
preocupată
de
reducerea
emisiilor
atmosferice poluante şi a gazelor cu efect de
seră. Acest lucru se datorează faptului că pe
tot cuprinsul globului partea din producţia de
energie
electrică
pe
baza
arderii
combustibilor fosili depăşeşte 50% din totalul
energiei electrice produse.
În aceste condiţii, este de dorit să se ia în
considerare tot ce se poate realiza tehnic
pentru reducerea emisiilor de CO2 generate
de industria energetică şi, în general, de
toate instalaţiile industriale, sperând că în
viitor echilibrul climatic al planetei se va
restabili sau cel puţin ritmul producerii
schimbărilor climatice va scădea sau va fi
ţinut sub un nivel stabilit.
Posibilităţile tehnice imediate constau în
implementarea tehnologiilor moderne de
ardere a combustibilului fosil şi creşterea
eficienţei producţiei de energie electrică prin
implementarea
lor.
Cea
de-a
doua
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Abstract: Presently the tendency generating
energy from fossil fuels simultaneous with
reducing the correspondent CO2 emissions
needs the enhancement of the global
efficiency of the power units and the
installation of new equipment to capture the
CO2 or change the combustion technology, in
order to be able to separate the CO2
generated.. Different technologies for this
purpose, such as: pre-combustion, oxycombustion and post-combustion, depending
on where the CO2 is captured, before, during

posibilitate constă în captarea CO2 din
instalaţii şi stocarea acestuia în diverse
„depozite” ale planetei. Acum când
proprietarul industrial care emite dioxid de
carbon conţinut în gazele de ardere trebuie
să plătească pentru cantitatea de CO2 emisă,
acest subiect a devenit de interes actual şi
cercetarea şi dezvoltarea din acest domeniu
au atins culmi neaşteptate, deoarece există
proiecte care au ajuns la faza pilot în
industrie.
Conform estimărilor efectuate de Agenţia
Internaţională pentru Energie (AIE), cererea
mondială de energie va creşte cu 40% în
primele două decenii ale aceastui secol, [6].
Consiliul Mondial pentru Energie sau
Departamentul pentru Energie al SUA au
ajuns la concluzii asemănătoare. Acoperirea
acestui necesar mare de energie electrică şi
înlocuirea centralelor electrice cu durata de
viaţă depăşită va necesita capacităţi
suplimentare de producere a energiei
electrice estimate de AIE la o energie
electrică totală de peste 3500 GW pe plan
mondial până în 2030, [6].
O eficienţă crescută a energiei electrice pe
parte de consum, împreună cu utilizarea
intensă a resurselor de energie regenerabilă
nu vor putea acoperi cererea de energie
electrică în următoarele decenii, de aceea va
fi nevoie tot de utilizarea combustibililor fosili.

1. Introduction
Almost all the nations in the world have
become aware of the effects of climate
changes, which are already generally
experienced. Considering that the climate
change phenomenon is due to the human
activity of generating the electric and thermal
power – our everyday heat and light – the
engineering world in the field of electric
power production has become very
concerned with reducing the atmospheric
polluting emissions and the greenhouse gas.
That is due to the fact that over the entire
globe the share of electric power production
from fossil fuel burning is over 50% of the
total electric power produced.
Under these circumstances, it is desirable to
consider everything technically possible in
order to reduce the CO2 emissions generated
by the energy industry and in general by all
industrial facilities, hoping that in the future
the climate balance of the planet will be
restored, or at least the rhythm of stressing
climate change will decrease or kept under a
stated level.
The immediate technical possibilities consist
of implementing the modern technologies of
burning fossil fuel and raising the efficiency
of electric power production by implementing
them. The second possibility consists of

1
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or after the combustion of the fuels in boilers
were developed. In this article are presented
two of the most advanced post-combustion
CO2 capture technologies, which are
currently in demonstration phase to be
proven for commercialization on 2020. These
two case comparative presented are focusing
the achievements of the European Union
(EU) ambitions targets in reducing the level
of CO2 according to the Energy – Climate
Change legislation package, approved in
June 2010 by the European Parliament.

Key words: fossil fuels, emission, carbon dioxide, capture, amine, chilled ammonium

Cuvinte cheie: combustibili fosili, emisie, dioxid de carbon, captare, amine, amoniac răcit
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POSTCOMBUSTION CO2 CAPTURE TECHNOLOGIES FOR POWER
UNITS ON FOSSIL FUELS
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catching CO2 from the installations and
storing it in various “reservoirs” of the planet.
Today when industrial owner exhausting CO2
contains flue gases should pay for the
quantity of CO2 emitted, this topic has
become of present interest and the research
and development in the field has reached
unexpected quotas, as there are projects that
attained the industrial pilot phase.
According to the assessments made by the
International Energy Agency (IEA), the world
energy demand will grow by 40% in the first
two decades of this century, [6]. The World
Energy Council or the US Department of
Energy, have reached similar conclusions.
Meeting this high electric power demand and
replacing the obsolete power plants will need
supplementary electric power production
capacities assessed by the IEA at a total
power of over 3500 GW worldwide, until
2030, [6]. Higher power efficiency on the
consumption side, together with the intense
renewable energy operation, will not be able
to support the electric power demand in the
next decades, so that still the use of fossil
fuels will be needed. That will lead to an
increase in CO2 emissions instead of
reducing them; except for the medium
efficiency of power plants one can increase
and/or apply the CO2 capture and storage
technologies.
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Acest lucru va duce la o creştere a emisiilor
de CO2, nu la reducerea lor; exceptând o
eficienţă medie a centralelor electrice se pot
dezvolta şi/sau aplica tehnologiile de captare
şi stocare a CO2.
În următoarea perioadă utilizarea combustibililor fosili, în special a cărbunelui, în
contextul schimbărilor climatice, va însemna
[6]:
• Reducerea emisiilor pe termen scurt, prin
aplicarea pe scară largă a tehnologiilor
moderne pentru centrale electrice cu
tehnologie de ultimă oră;
• O creştere a eficienţei centralelor electrice
prin continuarea dezvoltării tehnologice,
ca rezultat al ţintelor stabilite la emisiile de
CO2 pe termen mediu şi lung (până în
2020).
• Pregătirea tehnologiilor moderne cu emisii
zero, care permite introducerea captării şi
stocării CO2 (pe termen lung pentru
protecţia climatică > 2020).
Analizând noile prevederi legislative din
domeniul energiei şi schimbărilor climatice,
corelat cu procesul de dezvoltare a
economiei româneşti, care va determina
creşterea emisiilor de GES precum şi cu
ponderea importantă - strategică - a
producerii de energie pe baza utilizării
combustibililor fosili (lignit şi huilă disponibile
local), pentru România devine esenţială
construirea unor instalaţii noi de producere a
energiei,
performante,
prevăzute
cu
tehnologii CCS.
În acest context s-au analizat două procedee
de captare a CO2 din gazele de ardere
provenind din arderea cărbunelui în cazanele
energetice și anume, tehnologia postcombustie cu amine și cea cu amoniac răcit.
2. Procesul spălării cu amine
Eliminarea CO2 provenit din gazele naturale
şi din industriile de rafinare prin absorbţie cu
soluţie de amine se practică de peste 50 de
ani. Acestea se numesc sisteme de spălare
cu amine, sisteme de frecare cu amine sau
pur şi simplu sisteme de spălare a gazelor,
[8].
Captarea dioxidului de carbon din gazele de
ardere este o aplicaţie relativ nouă. Această
aplicaţie nouă aduce cu sine provocări noi,
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care nu se pot observa în industria tratării
gazelor. Aceste provocări provin de la
impurităţile aflate în gazele de ardere, cum ar
fi dioxidul de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx),
particule şi alte gaze acide. Una din cele mai
importante impurităţi este oxigenul, care are
un efect dizolvant asupra soluţiei de amine.
Procesul cu amine se bazează pe chimia
sistemului amine/CO2/H2O şi abilitatea
soluţiei de amine de a absorbi CO2 la o
temperatură scăzută şi de a elibera CO2 la o
temperatură moderat ridicată. CO2 şi apa
produc acid carbonic care reacţionează cu
soluţia de amine în coloana de absorbţie,
formând compuşi chimici (carbamat) şi
rezultă în eliminarea CO2 din fluxul de gaze.
Reacţia primară de absorbţie este descrisă
sub formă ionică, precum urmează, [8]:
2R-NH2 + CO2 (g) ↔ R-NH3+ + R-NH-COO(1)

în care R-NH2 reprezintă aminele utilizate în
proces.
În reacţia (1) raportul moleculelor amine/CO2
este 2 şi raportul protonat moleculelor
amine/CO2 al produselor (carbamat) este 1.
Se pot utiliza şi alte raporturi. La temperaturi
ridicate, reacţia se inversează, eliberând CO2
în formă concentrate, [8].
Tehnologiile avansate pe bază de amine sunt
acelea care asigură o captare mai eficientă a
CO2, toleranţă la oxigen şi la impurităţile din
gazele de ardere şi un ritm mai scăzut de
dizolvare
a
solventului
decât
MEA
(monoetanolamina) convenţional.
În figura 1 se arată o schemă de principiu
tipică pentru procesul avansat al fluxului
aminelor. Sistemul constă în două grupuri
principale, sistemul de absorbţie a CO2, în
care CO2 este absorbit în soluţia de amine
prin intermediul reacţiei chimice şi sistemul
regenerator în care amina este regenerată şi
apoi transmisă către sistemul de absorbţie.
Spre deosebire de un proces convenţional cu
amine, schema de principiu a procesului
avansat
cu
amine
funcţionează
cu
caracteristici suplimentare pentru optimizarea
integrării căldurii de process, precum şi a
încărcărilor cu amine, în vederea reducerii
consumului de energie.

Over the next period the use of fossil fuels,
especially coal within climate protection, will
mean, [6]:
•

•

•

Reducing the emissions on short term,
by the large scale application of the
modern technologies for state-of-the-art
power plants;
An increase in power plant efficiency by
carrying
on
the
technological
development, as a result of the targets
of reducing emissions on mid and long
term (until 2020);
Preparing the modern technologies with
zero
emissions,
enabling
the
introduction of CO2 capture and storage
(on long term for climate protection >
2020).

By analyzing the new legislative provisions in
the energy and climatic changes field,
correlated to the Romanian economy
development process, which will determine
the increase in GHG emissions, as well as
the important – strategic – share of power
production from fossil fuels (lignite and pit
coal available locally), for Romania it
becomes essential to build new efficient
power production facilities, provided with
CCS technologies. Under the circumstances,
we analyzed two CO2 capture procedures
from flue gas coming from burning coal in
power
boilers,
that
is
the
amine
postcombustion technology and chilled
ammonia one.
2. Amine process
CO2 removal from gas streams found in the
natural gas and refining industries via
absorption with an Amine solution has been
practiced for over 50 years. These are
referred to as amine wash systems, aminescrubbing systems or simply gas wash
systems, [8].
Carbon Dioxide capture from flue gases is a
relatively new application. This new
application brings along with it new
challenges that are not seen in the gas
treating industry. These challenges mostly
come from the impurities in the flue gases,

such as sulphur dioxide (SO2), nitrous oxides
(NOx), particulates and other acid gases.
One of the most important impurities is
oxygen, which will have a degrading effect on
the amine solution.
The amine scrubbing process is based on
the chemistry of the Amine/CO2/H2O system
and the ability of amine solution to absorb
CO2 at low temperature and to release the
CO2 at moderately elevated temperature.
CO2 and water produces carbonic acid to
react with amine solution in the absorption
column, forming chemical compounds
(carbamate) and resulting in the removal of
CO2 from the gaseous stream. The primary
absorption reaction is described in ionic form
as follows, [8]:
2R-NH2 + CO2 (g) ↔ R-NH3+ + R-NH-COO-

(1)

where R-NH2 represents the amine used in
the process.
In the reaction (1), the amine/CO2 mole ratio
of the reactants is 2, and the protonated
amine/CO2 mole ratio of the products
(carbamate) is 1. Other ratios can be used as
well. At elevated temperatures, the reaction
is reversed to release CO2 in a concentrated
form, [8].
Advanced amine technologies are those that
will provide a more efficient capture of CO2,
higher tolerance to oxygen and flue gases
impurities, and a lower solvent degradation
rate than conventional MEA.
The Figure 1 shows a typical flow diagram of
the core advanced amine flow process
scheme, [5]. The system consists of two
main blocks, the CO2 Absorber, in which the
CO2 is absorbed into an amine solution via
chemical reaction and a Regenerator system
where the amine is regenerated and then
sent back to the absorber for further
absorption.
Unlike a conventional amine process, the
advanced flow process scheme operates
with
additional
design
features
for
optimization of process heat integration as
well as amine loadings, which reduces the
energy consumption of the amine process.

7

we are powering your business

we are powering your business

Figure 1. Simplified Process Schematic of the Advanced Amines Process [5]

Figura 1. Schemă simplificată a procesului avansat cu amine [5]

Înainte de eliminarea CO2, este necesar să
se elimine SO2 din gazele de ardere. Gazele
de ardere provenite de la centralele electrice
de obicei sunt răcite în sistemul existent de
desulfurare a gazelor de ardere înainte de
procesul avansat cu amine. Un ventilator
împinge gazele de ardere prin absorberul de
CO2 în care CO2 reacţionează cu soluţia
slabă de amine care curge în contracurent.
Gazele tratate ies prin partea superioară a
coloanei. Eficienţa eliminării CO2 ca ţintă
tipică este de 90%; aplicarea proceselor cu
eficienţe între 50% şi 90% se poate realiza
într-un absorber bine proiectat.
Fluxul abundent de amine provenit din
absorberul de CO2 este îndreptat spre
regenerator prin intermediul schimbului
încrucişat de căldură, încălzit la o
temperatură mai mare decât soluţia slabă
care se întoarce de la regenerator. Dacă
suma presiunii parţiale a echilibrului dintre
CO2 şi apă în soluţia bogată este mai mare
decât
presiunea
de
funcţionare
a
regeneratorului, descărcarea în arc se
produce la ieşirea din regenerator, eliberând
prin desorbţie o parte din CO2. O desorbţie
suplimentară se produce în regenerator (o
serie de straturi ambalate) prin transfer
normal de masă şi o parte de desorbţie are
loc în supraîncălzitor. Regeneratorul este
destinat să funcţioneze la 3,0 bar. O secţie
de spălare cu apă în partea de sus a
regeneratorului minimizează pierderile de
amine din fluxul de gaze cu CO2. Apa în
exces se poate trimite către sistemul apei de
adaos sau către limita bateriei pentru a fi
tratat. Soluţia slabă, soluţie existentă în
Regenerator în partea de jos, este pompată
prin schimbătorul încrucişat de căldură,
urmat de un răcitor slab înainte să fie trimis
68

spre absorberul de CO2 pentru a absorbi mai
mult CO2. Gazul de la Regenerator conţinând
în principal CO2 şi vapori de apă este trimis
către sistemul de comprimare a CO2, unde
CO2 este comprimat. Vaporii de apă sunt
eliberaţi din răcitoarele intermediare şi
sistemul de deshidratare a CO2. În aplicaţiile
cu amine utilizate în industriile petrolului,
gazelor şi de rafinare, gazele bogate în CO2,
sunt în general la presiune înaltă şi nu conţin
deloc oxigen. Eliminarea CO2 din gazele de
ardere de la centralele electrice prezintă mai
multe provocări, pentru că presiunea parţială
a CO2 din gazele de ardere este mai scăzută
şi conţine impurităţi, cum ar fi oxigenul, SOx,
NOx şi particule de cenuşă (PM), care
acţionează toate la un loc, dizolvând
solventul şi reducând activitatea. Soluţia
apoasă de alcanolamine se utilizează pentru
a elimina CO2 din gazele de ardere de la
cazan prin circularea fluxurilor de lichid prin
absorbţie reactivă. CO2 alături de urme de
alte gaze acide se absorb, împreună cu
eliberarea de căldură, într-o reacţie de
echilibru cu bază acidă de tipul arătat în
ecuaţie (2):
"Amine libere" + Gaze Acide ↔ Cation "Amine
legate" + Anion Acid

(2)

Pentru CO2 cu o amină terţiară, se obţin ecuaţiile
(3) şi (4):
(CO2 + H2O ↔ H2CO3)
(3)
+

Amine + H2CO3 ↔ AmineH

-

+ HCO

(4)

Lichidul „bogat” care a rezultat şi care
conţine gazele acide absorbite este apoi
încălzit într-o coloană a regeneratorului cu
amine şi reacţia se inversează. Reacţia se
continuă spre stânga, gazele acide sunt
eliberate şi descărcate şi amina este

Prior to CO2 removal, SOx is neceessary to
be removed from the flue gases. The flue
gases from the power plant are typically
cooled
in
the
existing
Flue
Gas
Desulphurization (WGD) system before the
advanced amine process. A booster fan drive
the flue gases through the CO2 Absorber in
which the CO2 reacts with the lean amine
solution flowing from the top. The treated gas
exits at the top of the tower. Typical target
CO2 removal efficiency is 90%; applying
processes with efficiencies ranging from 50%
to >90% could be achieved in a welldesigned absorber.
The rich amine stream from the CO2
absorber is sent to the regenerator via Cross
Heat Exchanger, heated to a higher
temperature by the lean solution returning
from the regenerator. If the sum of the
equilibrium partial pressure of CO2 and water
in the rich solution is higher than the
operating pressure of the regenerator,
flashing occurs at the regenerator inlet,
desorbing some of the CO2. Further
desorption occurs within the regenerator (a
series of packed beds) by normal mass
transfer and some desorption occurs in the
reboiler. The regenerator is aimed to operate
at 3.0 bar. A water wash section in the top of
the regenerator further minimizes amine
losses into the CO2 product overhead
stream. Any excess water can be sent to the
make-up water system or to Battery Limit for
further treatment. The lean solution, the
solution exiting the Regenerator at the
bottom is pumped through a Cross Heat
Exchanger, followed by a lean cooler before
it is sent to the CO2 Absorber for further CO2
absorption. The gas from the Regenerator
containing mainly CO2 and water vapour is



sent to the CO2 Compression System, where
the CO2 is compressed. Water vapours are
removed in the compressor intercoolers and
CO2 dehydration system.
In the amine scrubbing applications found in
the oil, gas and refining industries, the CO2
rich gas being cleaned is generally at high
pressure and contains no oxygen. Removing
CO2 from power plant flue gases is more
challenging because the partial pressure of
the CO2 in the flue gas is lower, and it
contains impurities such as oxygen, SOx,
NOx and particulate matter (PM), which all
act to degrade the solvent and reduce its
activity. Aqueous alkanolamines solution is
used to remove CO2, from the boiler flue
gases by circulating liquid streams through
reactive absorption. The CO2 along with
traces of other acid gases are absorbed,
along with the liberation of heat, in an acid
base equilibrium reaction of the type shown
in equation (2):
"Free Amine" + Acid Gas
Cation + Acid Anio

↔ "Bound Amine"
(2)

For CO2 with a tertiary amine, one obtains
equations (3) and (4):
(CO2 + H2O ↔ H2CO3)
Amine + H2CO3

↔

(3)
+

-

AmineH + HCO

(4)

The resulting "rich" liquid containing the
absorbed acid gases is then heated in an
amine regenerator column and the reaction
reverses. The reaction proceeds to the left,
the acid gases are liberated and discharged,
and the amine is reactivated for further
contact with the gas stream. However, if the
absorbed acid is relatively strong (with a pKa
at least 3-4 units lower than that of the
amine) then although equation (2) will
9
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reactivată pentru a avea un contact
suplimentar cu fluxul gazelor.
Oricum, dacă acidul absorbit este relativ tare
(cu un pKa de cel puţin 3-4 unităţi mai puţin
decât cel al aminelor), deşi ecuaţia (2) va
continua spre dreapta în absorber, nu se
poate inversa în condiţiile coloanei
regeneratorului de amine, şi amina a fost
esenţial dezactivată din perspectiva tratării
gazelor. Un astfel de exemplu este arătat în
ecuaţia (5) pentru un acid tare XH:
-

+

-

Amine + XH → AmineH (HSS) + X

(5)

Introducerea oricărui acid relativ tare şi
nevolatil în sistemul de amine va duce astfel
la dezactivarea aminei. Cu toate că acizii pot
fi introduşi prin intermediul gazelor de
proces, apei de rezervă şi lichidelor
antrenate sau, în unele cazuri în funcţie de
respectiva amină, prin dizolvarea oxidativă a
aminei sau tipurilor de sulf prezent în soluţie,
se anticipează că cea mai probabilă cauză
vor fi urmele de SOx din gazele de ardere.
Din aceste motive sărurile de amine care
rezultă sunt numite Săruri Stabile la Căldură
(SSC). Unii solvenţi cu amine sunt mai
susceptibili la dizolvare decât alţii, dar
aceştia încă mai sunt afectaţi de invazia de
săruri şi acizi, precum şi de dizolvarea
oxidativă din gazele de ardere.
Chimia sărurilor stabile la căldură (SSC) se
rezumă precum urmează:
• Sulfaţi şi tiosulfaţi formaţi din SO2 conţinut
în gazele de ardere;
• Oxidarea şi descompunerea grupului de
alcool al aminelor pentru a forma acizi
organici şi săruri conjugate (formate, oxalate,
acetate);
• Amide formate din reacţia unui acid
organic cu o amină primară sau secundară.
Neutralizarea este adesea utilizată pentru a
regenera amina care a fost permanent legată
(nefiind regenerabilă prin căldură). Ecuaţia
[6] descrie chimia. În cazul prezentat,
hidroxidul de sodiu este utilizat ca agent
neutralizant pentru captarea CO2:
+

-

AmineH (HSS) + X + NaOH == Amine + H2O +
+
Na + X
(6)

Ecuaţia (6) inversează formarea SSC
produsă de ecuaţia (5), în sensul că amina
este regenerată sub formă de bază. Oricum,
anionul organic nu este regenerat şi a rămas
în soluţia combinată cu un cation anorganic
+
(Na în acest caz). De aceea, chiar dacă
amina este acum disponibilă pentru o reacţie
suplimentară cu CO2, chimia solventului a
fost schimbată de prezenţa unei sări
10
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permanente. Trebuie făcută o rectificare
pentru a rectifica amina neafectată.
• Capacitatea redusă a aminelor (fiecare
moleculă de amine care a reacţionat ca să
formeze o sare nu este disponibilă pentru
captarea CO2);
• Un cost mai ridicat al energiei. Încărcări
mai puţin bogate necesită încărcări mai slabe
(capacitatea
de
eliminare
rămânând
permanentă) şi, de aceea, un consum mai
ridicat de abur.
• Coroziune
puternică
(SSC
creşte
conductivitatea, chelează proprietăţile şi
modifică chimia solventului);
• Tamponare şi spumare (prin precipitarea
sărurilor).
3.

Procesul cu amoniac răcit

Procesul cu amoniac răcit utilizează o soluţie
carbonată apoasă cu amoniac pentru a
absorbi CO2 din gazele de ardere la presiune
ambientală şi temperatură joasă. Spre
deosebire de alte tehnologii, în aceasta
stabilitatea soluţiei de amoniac nu este
afectată de componentele urmelor de oxigen
sau acid prezente în gazele de ardere.
Avantajul esenţial al instalaţiei de amoniac
răcit constă în sarcinile parazitice mai
scăzute, care oferă o economie considerabilă
în OPEX (cheltuieli de exploatare şi
mentenanţă) faţă de durata de funcţionare a
instalaţiei. Funcţionarea la temperaturi
scăzute de proces permite utilizarea energiei
reziduale, care nu este disponibilă în cazul
altor tehnologii de captare a CO2 postcombustie. Din moment ce emisiile de gaze
şi fluxurile de lichide reziduale sunt
inofensive, nu sunt necesare instalaţii de
tratare suplimentare. Reactivul utilizat în
procesul cu amoniac răcit este amoniacul, o
substanţă chimică disponibilă oricând pe
piaţa globală din mai multe surse. Cum
disponibilitatea amoniacului influenţează atât
umplerea cât şi reumplerea în timpul
funcţionării, este un factor atât pentru costul
investiţiei iniţiale cât şi pentru cheltuielile de
funcţionare şi mentenanţă. Amoniacul este
un reactiv pentru regenerare din captarea
CO2. Amoniacul nu este susceptibil de a
contamina gazele de ardere şi va fi reumplut
în cantităţi scăzute de consum, pe măsură ce
va prezenta o pierdere foarte scăzută (nivel
ppm) şi controlabilă în procesul cu amoniac
răcit. În plus, gazele de ardere de la sistemul
tipic de desulfurare a gazelor se pot utiliza în
procesul cu amoniac răcit fără a necesita
îmbunătăţirea emisiilor de SO2.

proceed to the right in the absorber, it cannot
be reversed at Amine Regenerator Column
conditions, and the amine has essentially
been deactivated from a gas treating
perspective. An example of this is shown in
equation (5) for strong acid XH:
-

+

-

Amine + XH → AmineH (HSS) + X

(5)

The introduction of any relatively strong and
non-volatile acid into the amine system will
thus lead to deactivation of the amine.
Although acids can be introduced via the
process gas, makeup water and entrained
liquids or, in some instances depending upon
the amine in question, through the oxidative
degradation of the amine or sulfur species
present in solution, it is anticipated that the
most probable culprit will be the SOx traces in
the flue gas. For these reasons the amine
salts that result are referred to as Heat
Stable Salts (HSS). Some amine solvents
are less susceptible to degradation than
other, but there are still affected by salt and
acid incursion as well as by oxidative
degradation in flue gases applications.
Chemistry of heat stable salts (HSS)
summarized as:
• Sulphates and thiosulphates formed from
SOx contained in the flue gases;
• Oxidation and cleavage of alcohol group
of the amine to form organic acids and
conjugated salts (formate, oxalate, acetate);
• Amides formed from the reaction of an
organic acid with a primary or secondary
amine.
Neutralization is often used to regenerate the
amine that has been permanently bound (as
in not regenerable by heat). Equation (6)
describes the chemistry. In the presented
case, sodium hydroxide is used as a
neutralizing agent for CO2 capture:
+

-

AmineH (HSS) + X + NaOH == Amine + H2O +
+
(6)
Na + X

Equation (6) reverses the formation of HSS
produced by equation (5) in the sense that
the amine is regenerated as a base.
However, the organic anion is not
regenerated and remained in the solution
+
combined with an inorganic cation (Na in
this case). Therefore, even if the amine is
now available for further reaction with CO2,
the chemistry of the solvent has been altered
by the presence of a permanent salt.
Reclamation is still needed to reclaim the
unaffected amine.

• Reduced amine capacity (each mole of
amine reacted to form a salt is not available
for CO2 capture);
• Increased energy cost. Lower rich
loadings require lower lean loadings (removal
capacity remaining constant) and therefore
more steam consumption. HSS represent a
“dead weight”, which has to be heated up
and cooled down in the process without
providing any removal capacity;
• Severe corrosion (HSS increase the
conductivity, chelating properties, and modify
the chemistry of the solvent);
• Fouling and foaming (by precipitation of
salts).
3.

Chilled ammonia process

The chilled ammonia process uses an
ammoniated aqueous carbonate solution to
absorb CO2 from the flue gases at ambient
pressure and low temperature. Unlike in
other technologies, the ammonium solution
stability is not affected by oxygen or acidic
trace components present in the flue gas.
The key advantage of the chilled ammonia
plant is the lower parasitic loads, which offers
substantial saving in OPEX (operating and
maintenance costs) over the life of the plant.
Operation at low process temperatures
allows the use of waste energy that is not
available to other post-combustion CO2
capture
technologies.
Since
gaseous
emission and liquid waste streams are
harmless, no additional treatment facilities
are required.
The reagent employed in the chilled
ammonia process is ammonia, a low-cost
chemical readily available on the global
market from multiple sources. Since
ammonia’s availability influences both initial
fill and replenishment during operation, it is a
factor for both initial capital cost and
operational and maintenance
considerations. Ammonia is an energy-efficient
reagent for regeneration from the capture of
CO2. Ammonia is not susceptible to
contamination of the flue gases and will be
replenished in low consumption rates, as it
will exhibit a very low (ppm level) and
controllable loss in the chilled ammonia
process.
In addition, the flue gases from a typical FGD
system can be delivered to the chilled
ammonia process. Other technologies may
require costly FGD performance upgrades to
obtain high SOx removal efficiencies. From
the standpoint of plant operations, the chilled
11
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Alte tehnologii pot necesită îmbunătăţiri
costisitoare ale performanţei instalaţiei de
desulfurare a gazelor pentru a obţine
eficienţe mari de reducere a SOx. Din punct
de vedere al funcţionării centralei, procesul
cu amoniac răcit a demonstrat o funcţionare
stabilă în condiţii de oscilare a sarcinii
cazanului energetic. Procesul cu amoniac
răcit oferă flexibilitate şi abilitatea de a urmări
schimbările zilnice şi săptămânale din
cerinţele de sarcină a centralei în intervalul
tipic de 25-100% fără impact asupra
procesului.
Cum amoniacul este o substanţă chimică
comună şi utilizată pe scară largă, reactivul
cu amoniac din instalaţia cu amoniac răcit
necesită, de asemenea, mai puţine cerinţe
pentru autorizare, inclusiv orice depozitări de
deşeuri care pot să apară. Produsul
secundar de la instalaţia pentru procesul de
răcire a amoniacului este un flux de sulfat de
amoniac lichid, care poate avea valoare
comercială
ca
îngrăşământ.
Opţional
amoniacul se eliberează într-o instalaţie
dedicată de recuperare a amoniacului. În
acest caz, produsul secundar este ghipsul.
Consumul de energie electrică pentru
comprimarea CO2 reprezintă o parte
considerabilă a consumului total de energie
electrică pentru diversele tehnologii de
captare CO2. Conceptul cu amoniac răcit
implică producţia de CO2 cu presiune mai
mare, ducând la un consum de energie
electrică mult mai mic al echipamentului de
comprimare a CO2.
La fel ca în cazul calcarului din tehnologiile
de desulfurare a gazelor de ardere, chimia
procesului cu amoniac răcit este complexă
cu reacţii care au loc cu precădere în timpul
fazei. Reacţiile chimice generale asociate cu
tehnologia de captare a carbonului în
procesul cu amoniac răcit sunt definite în
ecuaţiile (7) - (9) [5]:
CO2 (g) ↔ CO2 (aq)

(7)

(NH4)2CO3 (aq) + CO2 (aq) + H2O (aq) ↔
2(NH4)HCO3 (aq)

(8)

(NH4)2CO3 (aq) ↔ (NH4)NH2CO2 (aq) + H2O (aq)
(9)

Reacţiile chimice în procesul de răcire a
amoniacului sunt toate reversibile şi sensul
lor depinde de presiune, temperatură şi
concentraţia diverselor componente, chiar
impurităţi, în sistem. La temperatură joasă
ecuaţiile de la (7) la (9) sunt exotermice şi
astfel, în direcţia de la stânga la dreapta
necesită eliminarea căldurii din proces pentru
12

a menţine temperatura de absorbţie a CO2
dorită. La temperatură înaltă, ecuaţiile de la
(7) la (9) sunt reacţii endotermice în sensul
de la dreapta la stânga, care necesită
energie pentru a produce produsele dorite. În
total, reacţiile chimice asociate eliminării SO2
reziduale din gazele de ardere în etapa de
curăţare şi răcire a procesului cu amoniac
răcit sunt date în ecuaţiile (10) şi (11) şi
prezentate.
SO2 (g) + 2NH3 (g) + H2O (aq) ↔ (NH4)2SO3 (aq)
(10)
(NH4)2SO3 (aq) + 1/2O2 (g) ↔ (NH4)2SO4 (aq)

(11)

Alte gaze acide minore, inclusiv clorura de
hidrogen şi fluorura de hidrogen, sunt de
asemenea eliminate în faza de curăţare şi
răcire a procesului cu amoniac răcit, dar
ecuaţiile nu sunt enumerate în acest
document. În procesul cu amoniac răcit, CO2
este absorbit într-o soluţie la temperaturi mult
mai joase decât temperatura de ieşire din
sistemul de desulfurare a gazelor de ardere.
De aceea, răcirea gazelor de ardere este o
treaptă necesară în acest proces, rezultând
în condensarea umezelii provenite de la
gazele de ardere. Pentru a minimiza emisiile
de gaze NH3, absorbţia de CO2 este realizată
la temperaturi scăzute ale gazelor de ardere.
În general, o temperatură mai scăzută de
absorbţie duce la eliberarea de emisii din
absorberul din procesul cu amoniac răcit şi
un consum mai mare de energie electrică
pentru echipamentul pentru procesul de
răcire. Formarea carbonatului de amoniac
apos (NH4)2CO3), bicarbonat de amoniu
(NH4) HCO3) şi carbamat de amoniu (NH4)
NH2CO2) este realizată la o tempe-ratură
care optimizează cererea de energie pentru
răcire, eficienţa eliminării dioxidului de
carbon şi vaporii de amoniac din gazele de
ardere. Capacitatea mare de încărcare a
CO2 rezultă într-un grad redus de dirijare a
soluţiei bogate spre regeneratorul, cu cerere
mai scăzută de energie pentru încălzirea
practică. O coloană de regenerare este
utilizată pentru a produce a produce fluxul
gazos de CO2.
Fluxul gazos de CO2 iese din coloana
regeneratorului instalaţiei de amoniac răcit la
o presiune înaltă cu mai puţine trepte alte
echipamentului de comprimare a CO2 şi cu
un consum scăzut de energie electrică.
Amoniacul şi produsele din reacţiile apei sunt
curăţate şi condensate din fluxul gazos
rezultat, fiind utilizate ca reactiv şi respectiv,
solvent de spălare a gazelor de ardere.

ammonia process has demonstrated stable
operation at turndown conditions. The chilled
ammonia process offers the flexibility and
ability to follow daily and weekly changes in
plant load requirements in the typical range
of 25-100% without impact on the process.
As ammonia is a common and widely used
chemical, the ammonia reagent in the chilled
ammonia plant also lends itself to fewer
permitting requirements, including any waste
disposal issues that may arise. The byproduct from the chilled ammonia process
facility is a liquid ammonium sulphate stream,
which can be of commercial value as a
fertilizer. Optionally the ammonia be removed
in a dedicated Ammonia Recovery Unit. In
this case, the by-product is gypsum.
The
power
consumption
for
CO2
compression represents a substantial part of
the total power consumption for the different
CO2 technologies. The chilled ammonia
concept involves the production of higher
pressure CO2, resulting in significantly lower
power consumption of CO2 compression
equipment.
Similar to limestone based wet flue gas
desulphurisation technologies, the Chilled
Ammonia process chemistry is complex with
reactions occurring mainly in the phase. The
overall chemical reactions associated with
the chilled ammonia process carbon capture
technology are defined in equations (7) to (9)
[5]:
CO2 (g) ↔ CO2 (aq)

(7)

(NH4)2CO3 (aq) + CO2 (aq) + H2O (aq) ↔
(8)
2(NH4)HCO3 (aq)
(NH4)2CO3 (aq) ↔ (NH4)NH2CO2 (aq) + H2O (aq)
(9)

The chemical reactions in the Chilled
Ammonia Process are all reversible and their
direction depends on pressure, temperature
and concentration of different component
even impurities, in the system. At low
temperature, Equation (7) to (9) are
exothermic, and thus from the left to right
direction requiring removal of heat from the
process in order to maintain the desired CO2
absorption temperature. At high temperature,
Equations (7) to (9) are endothermic
reactions in the right to left direction that
require energy to produce the desired
products.
Overall,
chemical
reactions

associated with removal of residual SO2 in
the flue gases in the cleaning and cooling
stage of the chilled ammonia process are
provided in equation (10) and (11) is
presented.
SO2 (g) + 2NH3 (g) + H2O (aq) ↔ (NH4)2SO3 (aq)
(10)
(NH4)2SO3 (aq) + 1/2O2 (g) ↔ (NH4)2SO4 (aq)
(11)

Other minor acid gases, including hydrogen
chloride and hydrogen fluoride, are also
removed in the chilled ammonia process
cleaning and cooling stage, but equations
are not listed in this document.
In the chilled ammonia process, CO2 is
absorbed in an ammoniated solution at
temperatures significantly lower than the exit
temperature
from
the
flue
gases
desulphurisation system. Therefore, cooling
of the flue gases is a necessary step within
the process, resulting in condensation of
moisture from the flue gases. To minimize
gaseous NH3 emissions, CO2 absorption is
carried out at lower flue gas temperatures.
Generally, a lower absorption temperature
results in lower ammonia emissions from the
chilled ammonia process absorber and
higher power consumption for the cooling
process equipment.
The formation of aqueous ammonium
carbonate ((NH4)2CO3), ammonium bicarbonate ((NH4)HCO3) and ammonium
carbamate ((NH4)NH2CO2) is conducted at a
temperature that optimizes cooling energy
demand, carbon dioxide removal efficiency
and ammonia vapors in the flue gas. The
high CO2 loading capacity results in a
reduced rich solution flow rate to the
regenerator with lower energy demand for
sensible heating.
A regeneration column is used to produce
the gaseous CO2 product stream. The CO2
product stream leaves the chilled ammonia
plant regenerator column at a higher
pressure than in other CO2 processes which
results in fewer stages of downstream CO2
compression equipment and lower power
consumption. The ammonia and water
reaction
products
are
stripped
and
condensed from the resulting gas stream.
They are used as reagent and flue gas wash
solvent, respectively.

13
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În figura 2 se prezintă o schemă simplificată a procesului cu amoniac răcit [5].

Figure 2 gives a simplified Process Scheme of the chilled ammonia process [5].



Figura 2. Schema simplificată a procesului cu amoniac răcit [5]
Figure 2. Simplified Process Scheme for Chilled Ammonia [5]

O parte din gazele de ardere care ies din
sistemul de desulfurare a gazelor de ardere
umede este îndreptată prin intermediul noii
conducte spre instalaţia de răcire a
amoniacului, iar cealaltă parte este transmisă
direct la coşul de fum. Gazele de ardere
răcite de la Răcitorul Direct de Contact
(RDC1) intră în Absorberul de CO2 şi se
îndreaptă de acolo spre Coloana de Spălare
a Apei pentru controlul scurgerilor de
amoniac gazos. Fluxul gazelor de ardere
este apoi direcţionat spre Încălzitorul Direct
de Contact (IDC) pentru a reduce amoniacul
rămas de la gazele de ardere şi pentru a
reîncălzi
gazele
de
ardere
tratate.

Gazele de ardere tratate care ies din
instalaţia cu ammoniac răcit se vor întoarce
spre coşul de fum sau spre turnul de răcire.
Soluţia bogată în CO2 provenită de la
Absorberul de CO2 este încălzită în
Regenerator pentru o desorbţie primară a
CO2. Produsul CO2 este apoi tratat pentru a
îndeplini o specificaţie necesară şi apoi
comprimat până la presiunea de furnizare
necesară.
4. Concluzii
În tabelul 1 se prezintă o comparaţie sintetică
între cele două tehnologii avansate de
captare CO2 postcombustie.

A part of flue gases leaving the wet flue
gases desulphurisation is diverted by means
of a new ductwork to the chilled ammonia
plant while the other part is sent directly to
the stack. Cool flue gases from Direct
Contact Cooler (DCC1) enter the CO2Absorber and flows from there to the Water
Wash Column for gaseous ammonia slip
control. The flue gases stream is then sent to
Direct Contact Heater (DCH1) to scrub the
remaining ammonia from the flue gases and
to reheat the treated flue gases. The residual
(treated) flue gases leaving the chilled
ammonia plant will be returned to the stack
or cooling tower. The CO2 rich solution from

Tabelul 1. Comparaţie între tehnologiile de captare a CO2 pe bază de amine şi amoniac răcit


Avantaje principale

Cheltuieli de
investiţie (CAPEX)
Cheltuieli de exploatare

şi mentenanţă (OPEX)
Consumuri de
energie
Experimentul solvent
& funcţionare
Cerinţele planului
Autorizaţii
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AMINE
• Mai mult CO2 captat cu mai multă eficienţă
energetică
• Grade mai scăzute de dizolvare a
solventului, ducând la un consum chimic
mai scăzut şi o producţie mai scăzută de
efluenţi şi deşeuri
• Coroziune mai scăzută, ducând la instalaţii
mai puţin costisitoare
• Scheme avansate şi mai flexibile, asigurând
potenţial pentru economisirea energiei
Mai scăzute
Mai mari, datorate costului soluţiei cu amine

AMONIAC RĂCIT
• Încălzire slabă a reacţiei
• Sarcină mare a CO2
• Regenerarea presiunii înalte
• Sensibilitate scăzută la impurităţi
• Cost scăzut al reactivului

Mai mari, mai mult echipament

Mai scăzute, rezerva comună de
amoniac
Comparabile
Comparabile
Differenţe între formele în care se utilizează energia (abur, energie electrică sau apă de
răcire)
Reprezintă o soluţie nouă – un reactiv nou
Amoniacul este o substanţă chimică
obişnuită în centrale electrice
Schema este aproape aceeaşi pentru ambele tehnologii
Necesită mai multe studii, deoarece introduce Facilitează procedurile de aplicaţie şi
un nou tip de substanţă chimică ca reactiv
autorizare

the CO2 Absorber is heated in the
Regenerator to desorb primarily the CO2.
Lean solution from the Regenerator is
returned to the Absorber. The CO2 product is
further treated to meet the required
specification and then compressed to the
required delivery pressure.
4. Concluzii
In Table 1 a synthetic comparison between
the most advanced post-combustion CO2
capture technologies is presented.

Table 1. Comparison of advanced amine and chilled ammonia CO2 capture technologies


AMMINE
More energy efficient capture of CO2
Lower solvent degradation rates, leading to
lower chemical consumption and lower
production of effluents and waste
• Lower corrosivity, leading to less costly
plants
• Advanced and more flexible schemes,
providing potential for the further energy
savings
Lower
•
•

Main advantages

Investment Costs
(CAPEX)
Operation Costs
(OPEX)
Energy
Consumptions
Solvent & Operation
Experience
Plot Requirements
Authority Permits

•
•
•
•
•

CHILLED AMMONIA
Low heat of reaction
High load of CO2
High pressure regeneration
Low sensitivity to impurities
Low cost of absorbent

Higher, more equipment

Higher, due the cost of the amine formula
Lower, the common ammonia make-up
solution
Comparable
Comparable
Differences between the forms in which the energy is used (steam, electric power or cooling
water)
It represents a novel solution
Ammonia is an usually chemical
substances in power plants
The plot space is almost the same for both technologies
Requires more studies, because introduce a
Easer the application and permitting
new type of chemical substance as solvent
procedures
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Pentru a selecta o tehnologie de captare a
carbonului postcombustie pentru grupuri
energetice pe combustibili fosili este
necesară o alegere optimă, realizată în
funcţie de specificul proiectelor individuale.
Acest lucru trebuie să ia în considerare
amplasamentul
proiectului,
condiţiile
tehnologice limită şi specificul integrării, dar
în acelaşi timp trebuie să stabilească
programul de punere în practică dorit în
funcţie de gradul de perfecţionare al

we are powering your business

tehnologiilor, care se află în diverse stadii de
dezvoltare şi perfecţionare.
La final tehnologia aleasă nu trebuie sub nici
o formă să afecteze prea mult preţul energiei
termice şi electrice la consumatorul final.
În prezent programele de cercetare şi
demonstrare
sunt
necesare
pentru
selectarea celor mai bune tehnologii, pentru
reducerea costului per unitate de tone de
CO2 capturate.

To select a post combustion carbon capture
technologies for power units on fossil fuels is
an optimum technology choice, tailored to the
specifics of the individual projects. This
should take into consideration the project
site, the technological boundary conditions
and integration specifics, but also has to set
the envisaged realization time schedule in
relation to the degree of maturity of the

technologies, which are in different stages of
development and maturity.
Finally the global technology must by no way
affect to much the price of heat and electricity
for the end user. Presently the research and
demonstration programs are needed to
select best practice technologies, for
reducing the cost per unit of tones CO2
captured.
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OPŢIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA SISTEMULUI ELECTROENERGETIC NAŢIONAL
1

OPTIONS REGARDING THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL POWER SYSTEM
1

1

Abstract: Sistemul Electroenergetic Naţional
(SEN) este echipat cu grupuri energetice
realizate la nivelul tehnologic al anilor 1970
aflate la limita duratei de viaţă.
În actualele cerinţe în care se impune
reducerea consumului global de energie cu
20% până în anul 2020 este necesară
creşterea eficienţei energetice la producerea
energiei electrice cu respectarea condiţiilor
de mediu impuse de Uniunea Europeană.

În aceste condiţii este importantă realizarea
unei comparaţii tehnico – economice a
tehnologiilor de producere curatã a energiei
electrice în centralele termoelectrice.
Realizarea acestei comparaţii a permis
ierarhizarea tehnologiilor ce se propune a fi
avute în vedere în perspectiva dezvoltării
SEN în perioada 2020 – 2035.

Cuvinte cheie: Sistemul Electroenergetic Naţional, investiţii, eficienţã energeticã, tehnologii,
performanţe

Abstract:The National Power System (NPS)
is equipped with power units achieved with
the technology at 1970s level on the end of
their lifetime.
In the current requirements for reducing the
overall energy consumption by 20% by 2020
it is necessary to increase the energy
efficiency in electricity production in
compliance with the environmental conditions
imposed by the European Union.

Omenirea s-ar putea confrunta cu o criză
energetică majoră în următoarele decenii
dacă se va continua cu ritmul mare de
creştere a consumului global de energie.
Pentru atingerea durabilitãţii în sectorul
energie este necesar ca energia să se
producă, să se furnizeze şi să se consume
într-un mod mai eficient decât acum şi cu un
impact mai redus asupra mediului.
Uniunea Europeană a elaborat o politică
energetică ambiţioasă, care acoperă toate
sursele de energie, de la combustibili fosili
până la energia nucleară şi cea regenerabilă,
în încercarea de a declanşa o nouă revoluţie
industrială, care să ducă la o economie cu
consum redus de energie şi la limitarea
schimbărilor climatice asigurând că energia
pe care o consumăm va fi mai curată, mai
sigură, mai competitivă şi durabilă.
În conformitate cu Noua Politică Energetică a
Uniunii Europene (UE) elaborată în 2007,
energia este un element esenţial al
dezvoltării la nivelul Uniunii. Dar, în aceeaşi
măsură, este o provocare în ceea ce priveşte
impactul
sectorului
energetic
asupra
schimbărilor
climatice,
a
creşterii
dependenţei de importul de resurse
energetice precum şi a creşterii preţului
energiei. Politica energetică a României va fi

1
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sincronizată cu politica comunitară, care va
pune accent pe siguranţă, eficienţă, protecţia
mediului
şi
drepturile
consumatorilor,
obiective
realizabile
prin
mecanisme
concurenţiale şi o reglementare eficientă şi
echilibrată.
România trebuie să urmărească menţinerea
unui echilibru între importul de resurse de
energie primare şi utilizarea raţională şi
eficientă a rezervelor naţionale pe baze
economice şi comerciale, urmărindu-se
dezvoltarea de surse de energie sigure şi
competitive. Pentru realizarea acestui
deziderat trebuie să se stimuleze investiţiile
pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice pe
întregul lanţ: resurse – producţie – transport
– distribuţie – consum, având în vedere
faptul că energia rămâne un factor important
de creştere pentru economie şi pentru
asigurarea unui nivel de trai ridicat.
Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN)
este echipat cu grupuri energetice realizate
la nivelul tehnologic al anilor 1970 astfel că
eficienţa producerii energiei electrice din
combustibili fosili este scăzută (circa 31%).
Din acest motiv sunt necesare investiţii
importante
pentru
modernizarea
şi
dezvoltarea
centralelor
termoelectrice,
promovarea cogenerãrii de înaltă eficienţã şi
utilizarea surselor regenerabile de energie.

Ing., Divizia Energie şi Mediu, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – I.S.P.E. S.A.

In those circumstances it is important to
develop a technical economic comparison of
clean electricity generation technologies in
thermal power plants.
Developing this comparison allowed to rank
the technologies that are proposed to be
considered pending the NPS development
during period 2020 to 2035.

Keywords: National Power System, investment, energy efficiency, technologies, performance

1. Introduction
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Mankind might face a major energy crisis in
the next decades if the high increasing rate
of global energy demand will go on. To
achieve the energy sustainability it is
necessary for energy sector to produce,
supply and consume more efficiently way
than now and with a lower impact upon the
environment.
The European Union elaborated an
ambitious energy policy covering all the
energy resources, from fossil fuel to nuclear
and renewable energy, in an attempt to
trigger a new industrial revolution, likely to
lead to an economy with low energy
consumption and to the limitation of climate
changes by assuring that the energy we
consume will be cleaner, safer, more
competitive and sustainable.
According to the New Energy Policy of
European Union (EU) elaborated in 2007,
energy is an essential element of
development at the level of Union. But, to the
same extent it is a challenge regarding the
impact of power sector on the climatic
changes, the increase of dependency on the
import of primary energy sources and the
increase of the price of energy. The energy

1

policy of Romania will be synchronized with
the community policy that will emphasize
safety, efficiency, environmental protection
and rights of consumers, objectives that can
be achieved by competitive mechanisms and
an effective and balanced regulation.
Romania has to pursue the maintenance of a
balance between primary energy resources
import and the rational efficient use of
national reserves on economic and
commercial bases, by pursuing the
development of safe competitive resources.
To achieve this goal one has to stimulate the
investment in order to improve energy
efficiency over the whole chain: resources –
production – transmission – distribution –
consumption, taking into account the fact that
energy remains an important factor for
economic development and assurance of a
high standard of living.
The National Power System (NPS) is
equipped with power units carried out at the
technological level of the 1970s so that the
efficiency of electricity production from fossil
fuel is low (about 31%). For that reason, are
required significant investments to modernize
and develop power plants, to promote high
efficiency cogeneration and the use of
renewable energy.

Eng., Energy & Environment Division, Institute for Studies and Power Engineering – I.S.P.E. S.A.

19

we are powering your business

Toate
previziunile
economice
privind
combustibilul, recent elaborate pentru
Europa, sugereazã cã în sectorul energetic,
combustibilul de bazã rãmâne cãrbunele.
Viitorul producţiei de energie bazatã pe
cãrbune depinde de îmbunãtãţile continue
aduse
tehnologiilor
referitoare
la
performanţele de mediu, eficienţã şi costuri.
Un obiectiv foarte important este realizarea
centralelor electrice pe cãrbune cu emisii
poluante
minime.
Cunoaşterea
şi
implementarea conceptului de Ardere curatã
a cãrbunelui în România va ajuta sã se
respecte obligaţia legalã ca stat membru al
UE cu privire la securitatea energetică,
dezvoltare durabilă şi competitivitate.
Trebuie subliniat faptul că noile grupuri
energetice
trebuie
să
utilizeze,
în
conformitate cu cerinţele Directivei europene
IPPC, cele mai bune tehnologii (Best
Available Technologies). De asemeni ele
trebuie sã respecte pe deplin prevederile
Directivei 2010/75/UE
privind
emisiile
industriale (prevenirea şi controlul integrat al
poluării).
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Electroenergetic. Pentru România, mărimea
posibilă a grupurilor energetice este la nivelul
puterii unitare de 400 ÷ 660 MW.
În conformitate cu cele mai bune tehnologii
disponibile (BAT), tehnologiile de ardere
curatã a cãrbunelui sunt: arderea pulverizatã,
arderea în strat fluidizat circulant şi ciclul
combinat cu gazeificarea integratã.
Arderea pulverizatã a cãrbunelui este cea
mai comunã metodã folositã în centralele cu
funcţionare pe cãrbune şi este bazatã pe
multe decenii de experienţã. Principalele
dezvoltãri presupun:
• Îmbunãtãţirea eficienţei termice a
centralei prin creşterea presiunii şi
temperaturii aburului;
• Asigurarea cã unitãţile de desulfurare a
gazelor de ardere pot respecta limitele
de emisii şi cerinţele de mediu.
Tehnologia este foarte bine dezvoltatã şi sunt
mii de grupuri în lume cu parametrii subcritici
şi supracritici. Dar nu este întotdeauna
recomandatã pentru cãrbunele cu conţinut
mare de cenuşă.

2. Comparaţia tehnico - economicã a
tehnologiilor de producere curată a
energiei electrice în centrale termoelectrice
Pentru producãtorii de energie electricã din
România, care deţin grupuri energetice cu
puteri unitare de 150÷330 MW, cu tehnologie
subcriticã din anii 1960÷1980 pe cãrbune sau
hidrocarburi, evoluţia preţului combustibililor
este
determinantă
pentru
opţiunea
investitorilor privind dezvoltarea capacităţilor
de producţie în perspectivă. Principalii
combustibili utilizaţi în România pentru
producerea energiei electrice provin din
resursele interne de cărbune şi hidrocarburi,
precum şi din import – în principal gaze
naturale.
Trecerea la un nivel superior de putere
unitarã pe grup se justificã prin tendinţa
actualã pe plan mondial de dezvoltare a
capacitãţilor pe cărbune la puteri unitare mari
şi foarte mari, care prezintã costuri specifice
de instalare mai mici şi pentru care se
justificã economic prevederea unor dotări
costisitoare pentru creşterea eficienţei
energetice şi protecţia mediului.
Alegerea unei puteri unitare mari este
condiţionată de caracteristicile Sistemului
20

All the economic forecasts regarding fuel,
recently done for Europe, suggest that in the
power sector, the basic fuel remains the coal.
The future of the power production based on
coal
depends
on
the
continuous
improvements of technologies regarding the
environmental performances, efficiency and
costs. A very important objective is the
commitment of coal fired power plants with
minimal polluting emissions. The knowing
and
implementing
of
Clean
Coal
Technologies concept in Romania will aid to
respect legal obligation as EU member state
about the energy security, sustainable
development and competitiveness.
It should be remarked that the new power
units have to use, according to the
requirements of the European Directive
IPPC, the Best Available Techniques BAT).
At the same time they have to fully meet the
provisions of Directive 2010/75/EU on
industrial emissions (integrated pollution
prevention and control).

Arderea în strat fluidizat circulant are loc la
temperaturi de 800÷900°C ducând la formarea de NOx redus comparativ cu arderea
pulverizatã. Emisiile de SO2 pot fi reduse prin
injecţia reactivului în strat şi îndepãrtarea
ulterioarã a cenuşii împreunã cu produsul de
desulfurare.
Paturile circulante folosesc o mai mare vitezã
de fluidizare, astfel încât particulele sunt
ţinute constant în gazele de ardere şi trec din
camera de ardere principalã într-un ciclon,
din care particulele mari sunt extrase şi
întoarse în camera de ardere.

PCC is the most commonly used method in
coal-fired power plants, and is based on
many decades of experience. Units operate
at close to atmospheric pressure, simplifying
the passage of materials through the plant.
The main developments involve:
• Increasing plant thermal efficiencies by
raising the steam pressure and
temperature;
• Ensuring that flue gas cleaning units can
meet emissions limits and environmental
requirements.
The technology is well developed and there
are thousands of units around the world with
subcritical and supercritical parameters. But
it is not always appropriate for coal with high
ash content.

2. Technical economic comparison of
clean electricity generation technologies
in thermal power plants
For the electricity producers in Romania who
own power units with installed capacity of
150 ÷ 330 MW, with subcritical technology
from 1960 ÷ 1980 on coal or hydrocarbon,
the evolution of the fuel price is determined
for the option of investors regarding the
development of future production capacities.
The main fuels used in Romania for
electricity production come from internal
resources of coal and hydrocarbons, as well
as from import - mainly natural gas.

Fig. 1 - Schema de principiu a tehnologiei de
ardere pulverizatã a cãrbunelui

Fluidised Bed Combustion (FBC) and
Integrated Gasification Combined Cycle
(IGCC).

Passing to a higher level of installed capacity
per unit is justified by the current world trend
of developing coal capacities at high and
very high installed capacities, presenting
specific lower installation costs to increase
energy
efficiency
and
environmental
protection.
The choice of a higher installed capacity
depends on the characteristics of the NPS.
For Romania, the possible size of the power
units is at the level of the 400 ÷ 660 MW
installed capacity.

Fig. 1 - PCC technology schematic diagram

Combustion in FBC takes place at
temperatures from 800÷900°C resulting in
reduced NOx formation compared with PCC.
SO2 emissions can be reduced by the
injection of sorbent into the bed and the
subsequent removal of ash together with
reacted sorbent.
Circulating beds use a higher fluidizing
velocity, so the particles are constantly held
in the flue gases and pass through the main
combustion chamber and into a cyclone,
from which the larger particles are extracted
and returned to the combustion chamber.

According to the Best Available Techniques
(BAT), the technologies to be studied are:
Pulverised
Coal
Combustion
(PCC),
21
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Fig. 2 - Schema de principiu a tehnologiei stratului fluidizat circulant

Ciclul combinat cu gazeificarea integrată
este un proces în care un combustibil
inferior, ca de exemplu: cărbunele, cocsul
petrolier, biomasa sau deşeurile municipale,
este convertit la valoarea calorică inferioară
într-un gaz cu conţinut ridicat de hidrogen
prin gazeificare. Cea mai comună gazeificare
poate fi produsă prin oxidarea parţială a

combustibilului cu oxigen pur într-un reactor.
Gazul obţinut din acest proces este compus
în primul rând din hidrogen şi monoxid de
carbon şi este denumit gaz de sinteză
(singaz). Înainte de a fi folosit drept
combustibil pentru turbina cu gaze, singazul
din reactor este curăţat.

Fig. 3 - Schema de principiu a tehnologiei ciclu combinat cu gazeificarea integrate
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Fig. 2 - FBC technology schematic diagram

IGCC is a process in which a low-value fuel,
such as coal, petroleum coke, biomass or
municipal waste is converted to low heating
value, high-hydrogen gas by gasification. The
most common gasification can be produced
by partial oxidation of the fuel with pure
oxygen inside a reactor.

The flue gas obtained from this process is
composed primarily of hydrogen and carbon
monoxide and is called synthetic gas (or
Syngas). Before being used as a gas turbine
fuel, the syngas from the reactor must be
cleaned.

Fig. 3 - IGCC technology schematic diagram
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Pe baza informaţiilor din documentele de
specialitate publicate [3÷9] se prezintă în
continuare
o
comparaţie
tehnico
–
economică realizată pentru un grup energetic
nou de condensaţie de 500 MW, ce se
propune a se amplasa într-o centrală
termoelectrică din România în locul unora din
grupurile existente care vor fi scoase din
funcţiune, în următoarele variante de
tehnologii:
VARIANTA I - Ardere pulverizată (PC) a
lignitului, parametri supracritici;
VARIANTA II - Ardere pulverizată (PC) a
huilei, parametri supracritici;
VARIANTA III - Ardere în strat fluidizat
circulant (CFB) a lignitului + biomasă,
parametri supracritici;
VARIANTA IV - Ciclu combinat gaze - abur
cu gaze naturale;
VARIANTA V - Ciclu combinat cu
gazeificarea integrată (IGCC) a lignitului.
Performanţele
grupului
energetic,
în
variantele analizate, vor fi la nivelul celor
obţinute de grupurile cu puteri similare
existente sau în curs de realizare pe plan
mondial. Grupul nou va îndeplini cerinţele de
mediu impuse de legislaţia UE în domeniu şi
se va încadra în normele UCTE.
Dintre performanţele grupului energetic de
500 MW în variantele analizate, în figurile 4
şi 5 se prezintă comparativ 2 dintre cele mai
semnificative, respectiv: în fig. 4 eficienţa
brută şi netă, iar în fig. 5 consumul specific de
combustibil şi emisia specifică de CO2 .
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Based on the specialized information from
documents published [3÷9] further presents a
technical economic comparison for a new
500 MW condensing power unit, proposed to
be set in a thermal power plant in Romania
instead of some of the existing units that will
be decommissioned, in the following
technology options:

Consumuri specifice
300
250
200
150
100
50
0
PC lignit

PC huila

CFB
lignit+
biomasa

CC gaze
naturale

IGCC lignit
gazeificat

Combustibil (gcc/kWh)

283

265

267

229

280

CO2 (gC/kWh)

261

221

141

103

237.9

Fig. 5 - Consumul specific de combustibil şi emisia
specifică de CO2 din arderea combustibilului

Investiţiile specifice pentru realizarea grupului
energetic în tehnologiile analizate s-au
determinat pe baza unor indici specifici
(Euro/kWi) pentru proiecte similare indicate
de IEA şi Banca Mondială, pe baza
experienţei internaţionale şi a unor oferte
preliminare transmise de unii furnizori de
echipamente. În figura 6 se prezintă valorile
acestor investiţii specifice.
Investitii specifice
1600
1400
1200
1000

The performance of the Power Unit, in the
analyzed options, will be at the level of those
obtained from the Units with similar power
existing or under development worldwide.
The new Power Unit will meet the
environmental requirements imposed by the
EU legislation in the field and will comply with
the UCTE standards.
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IGCC
lignite

Fig. 5 - Specific fuel consumption and specific
CO2 emission in fuel firing

The specific investment values for carrying
out the power unit in the analyzed
technologies were determined on the basis of
specific indices (Euros/kWi) for similar
projects indicated by the IEA and the World
Bank, based on the international experience
and some preliminary offers transmitted by
some equipment suppliers. Figure 6 shows
those specific investment values.
Specific investment values
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1000
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CFB
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biomasa
gazeificat
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From the performances of the 500 MW
power unit in the analyzed options, Figures 4
and 5 shows comparative 2 of the most
significant ones, respectively: the gross and
net efficiency, the specific fuel consumption
and the specific CO2 emission.

800
600
400
200
0

Euro/kWi

PC lignite

PC hard
coal

CFB
lignite+
biomass

CC
natural
gas

IGCC
lignite

1250

1130

1216

465

1440

Power Unit Efficiency

Fig. 6 - Specific
technologies
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Costurile specifice, aferente consumului de
combustibil şi costurile de operare şi
mentenanţă (O&M) sunt prezentate în fig. 7.

60

300

0

OPTION I – Pulverized lignite combustion
(PC), supercritical parameters;
OPTION II – Pulverized hard coal
combustion (PC), supercritical parameters;
OPTION III - Circulating fluidized bed
lignite + biomass combustion (CFB),
supercritical parameters;
OPTION IV – Gas – steam combined cycle
with natural gas (CC);
OPTION V – Integrated gasification of
lignite with combined cycle (IGCC).

Fig. 6- Investiţia specifică pentru diferite tehnologii

Eficienta grupului energetic
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The specific costs, corresponding to the fuel
and O&M are presented in Figure 7.
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Fig. 4 - Net and gross efficiency of the power unit

Fig. 4 - Eficienţa netă şi brută a grupului energetic
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Fig. 7 - Costuri specifice de producere a energiei
electrice
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Fig. 7 - Specific electric power production costs
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Costurile Unitare ale energiei electrice livrate
(în valori neactualizate), determinate pe baza
cheltuielilor anuale şi a cantitǎţii de energie
electricǎ livratǎ, în variantele analizate sunt
prezentate în figura 8.
Costuri Unitare ale energiei electrice livrate
70.00
60.00
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38.91

37.11

35.07

60.83

41.82

Fig. 8 - Costuri de livrare a energiei electrice

În concluzie, pentru producerea energiei
electrice în condensaţie, în grupuri energetice
cu puterea ≥ 500 MW, cele mai potrivite
tehnologii aplicabile în condiţiile din România
sunt cele de ardere pulverizată (PC) a
cărbunelui (lignit şi huilă) precum şi
tehnologia de ardere în strat fluidizat circulant
(CFB) a cărbunelui.
Tehnologia CFB, care este eficientă şi la
puteri ale grupurilor de 250 ÷ 300 MW
subcritice, are avantajul posibilităţii de a arde
biomasa (30%) împreună cu cărbunele (70%)
şi calcarul pentru desulfurarea gazelor de
ardere.
În
categoria
biomasă
sunt
incluse
următoarele categorii: deşeuri lemnoase,
deşeuri agricole şi vegetale, deşeuri
municipale. Avantajul major al co-arderii
(cărbune+biomasă) este acela de reducere a
emisiilor de CO2.
Tehnologia
ciclu
combinat
gaze-abur
(CCGA), deşi este cea mai eficientă
energetic nu este avantajoasă pentru
grupurile de condensaţie datorită costului
ridicat al gazelor naturale faţă de cel al
cărbunelui. Avantajul acestei tehnologii este
însă semnificativ pentru grupurile energetice
care produc energia electrică în cogenerare
deoarece pot obţine schema de sprijin bonus
de cogenerare.
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3. Tehnologii aplicabile pentru producerea
energiei electrice şi termice în cogenerare
Sistemele actuale de alimentare centralizată
cu energie termică a localităţilor, având ca
surse grupuri de cogenerare cu ciclu apă –
abur, cu tehnologii învechite funcţionând pe
cărbune şi pe hidrocarburi, necesită
modernizarea urgentă prin introducerea de
tehnologii noi performante pentru creşterea
eficienţei energetice (cogenerare de înaltă
eficienţă) şi protecţia mediului conform
legislaţiei în vigoare.
Noile tehnologii disponibile bazate pe ciclu
gaze – abur sunt: ciclu simplu cu Turbină cu
Gaze şi Cazan Recuperator (TGCR) sau
Ciclu Combinat cu Turbină cu Gaze, Cazan
Recuperator şi Turbină cu Abur (CCTG)
funcţionând cu gaze naturale. Aceste cicluri
performante moderne ajung la eficienţa
globală de 65 – 85%.
În condiţiile în care aceste grupuri energetice
asigură consumul de căldură de bază din
curba de sarcină, în funcţie de zonele
climatice unde se vor amplasa, durata de
utilizare a acestor capacităţi trebuie să ajungă
la peste 8000 h/an pentru a atinge eficienţa
garantată. Aceste tehnologii dimensionate
pentru consumul de bază sunt preferate,
comparativ cu ciclul clasic apă - abur cu
funcţionare pe combustibili fosili, datorită
eficienţei ridicate, investiţiilor totale mai
reduse, duratelor de execuţie mai scurte şi a
emisiilor de CO2 reduse.
În vederea realizării competitivităţii pe piaţa
de energie electrică, în condiţiile funcţionării
sistemelor de termoficare cu variaţii
sezoniere mari de sarcină, capacităţile de
cogenerare de înaltă eficienţă cu ciclu gazeabur beneficiază de scheme de sprijin de tip
bonus.
Utilizarea biomasei drept combustibil pentru
grupurile de cogenerare cu ciclu apă-abur de
puteri ≥ 50 MW este în prezent de cel puţin
două ori mai scumpă decât utilizarea gazelor
naturale. În aceste condiţii, acest tip de
cogenerare nu va avea o pondere
semnificativă în sistemele de alimentare
centralizată cu căldură a localităţilor, decât în
cazul co – arderii cu cărbunele. Aceste
grupuri cu funcţionare numai pe biomasă la
puteri mai mici se pretează la alimentarea cu
energie termică a unor zone de consum
descentralizate.

The Unit Cost of electricity delivered (in nonupdated values), determined based on the
annual costs and the electricity delivered
quantity, in the analyzed options are
presented in Figure 8.
Unit Cost of electricity delivered
70.00
60.00
50.00
40.00

3. Applicable technologies for electricity
and heat production in cogeneration
The existing district heating systems of
localities, having as sources cogeneration
units with steam cycle, with old technology
running on coal and hydrocarbons, requires
urgent
modernization
by
introducing
advanced technologies to increase energy
efficiency (high efficiency cogeneration) and
environmental protection according to
legislation in force.
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35.07
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41.82

Fig. 8 - Unit Costs of electricity delivered

In conclusion, to produce electricity in
condensation
the
most
adequate
technologies
applicable
in
Romanian
conditions are the lignite and hard coal
pulverized combustion ones, as well as the
circulating fluidized bed coal combustion
technology.
CFB technology, which is effective also to
250 ÷300 MW subcritical Units, has the
advantage of the possibility of firing biomass
(30%) together with coal (70%) and the
limestone for flue gas desulphurization.
The biomass category includes the following
categories: wood waste, agricultural and
vegetal waste, municipal waste. The major
advantage of co-firing (coal + biomass) is
that of reducing CO2 emissions.
The gas – steam combined cycle technology
(GSCC), although is the most efficient energy
is not advantageous for the condensing units
due to the high cost of natural gas as
compared to coal. The advantage of this
technology is, however, significant for the
power units that produce electricity in
cogeneration because they can get support
scheme for CHP bonus

The new available techniques based on
single gas–steam cycle are: single cycle with
Gas Turbine and Heat Recovery Boiler (GT)
or Combined Cycle with Gas Turbine, Heat
Recovery Boiler and Steam Turbine (CCGT)
operating on natural gas. These cycles might
attain global efficiencies of 65 – 85%.
In circumstances where these power units
provide basic heat consumption in heat load
curve, depending on the climate areas where
they will be set, the duration of using these
capacities must reach over 8000 h/yr to
reach the guaranteed efficiency. These
technologies sized for the basic consumption
are preferred, in comparison with the
conventional steam cycle on fossil fuels, due
to a high efficiency, lower total investments,
shorter execution durations and lower CO2
emissions.
In order to achieve competitiveness on the
electricity market, when operating the district
heating systems with high seasonal load
variations, the highly efficient cogeneration
capacities with gas-steam cycle benefits from
support scheme for CHP bonus.
The use of biomass as fuel for the
cogeneration units with water – steam cycle
with capacity ≥ 50 MW is actually at least
twice more expensive than the use of natural
gas. In these conditions, this type of
cogeneration will not have a significant share
in the district heating systems of localities,
than for co-firing with coal. These power units
running only on biomass at lower capacity
are suitable for thermal energy supply in
decentralized areas consumption.
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4. Eficienţa economică relativă a utilizării
diferitelor tehnologii şi surse de energie
pentru producerea energiei electrice şi
termice
Pentru acoperirea deficitului de putere în
SEN este necesar să se instaleze grupuri
energetice noi performante, cu specific de
bază sau de vârf în funcţie de necesităţile
încadrării în curba de sarcină electrică şi cu
tehnologiile bazate pe tipurile de resurse
energetice disponibile din ţară şi din import.
De asemenea, pentru acoperirea deficitului
de putere se poate avea în vedere şi
reabilitarea unor grupuri mari pe lignit în
competiţie cu instalarea de grupuri noi.
Pentru diferitele tipuri de grupuri şi tehnologii
noi posibil de instalat în SEN în perioadele
2011 – 2020 şi 2021 - 2035 s-a realizat o
analiză pentru determinarea costului unitar
actualizat al energiei electrice pe durata de
viaţă.
Ipotezele care au stat la baza determinării
economicităţii relative a grupurilor au fost
următoarele:
• rata de actualizare: 8%;
• evoluţia preţului combustibililor:
- scenariul
minim
pentru
toţi
combustibilii;
- scenariul maxim pentru lignit şi
scenariul
minim
pentru
ceilalţi
combustibili;
• preţul de tranzacţionare al CO2:
- la nivelul anului 2020: 20 Euro/tCO2 şi
40 Euro/tCO2;
- la nivelul anului 2030: 40 Euro/tCO2 şi
60 Euro/tCO2;
• introducerea tehnologiei de captare şi
stocare a carbonului (Carbon Capture
and Storage - CCS):
- până în anul 2020 se consideră că
această tehnologie nu este suficient de
matură pentru a deveni comercială;
- după anul 2020 se admite că se
finalizează etapa demonstrativă şi
tehnologia cu CCS devine matură şi
comercială.
S-au analizat următoarele tehnologii şi
grupuri posibil de instalat în SEN în etapele
următoare de dezvoltare:
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Perioada până în anul 2020
• grupuri cu specific de bază:
- reabilitarea unui grup existent de 330
MW pe lignit:
• grup reabilitat fără CCS;
• grup reabilitat cu CCS, în cadrul
unui proiect demonstrativ cu 50%
finanţare nerambursabilă de la UE;
- grupuri nucleare:
• grupurile nr. 3 şi 4 de 700 MW la
Cernavodă;
- grup nou de 500 MW, pe lignit din
ţară, cu parametrii supracritici, fără
CCS;
- grup nou de 800 MW, pe huilă din
import, cu parametrii supracritici, fără
CCS;
- grup nou de 800 MW, pe gaze
naturale, cu ciclu combinat, fără
CCS;
- grup de 30 MW, pe biomasă.
• grupuri/centrale cu specific de vârf:
- centrală hidroelectrică de 100 MW,
cu caracter de vârf şi semivârf;
- grup de 100 - 200 MW, turbină cu
gaze cu circuit deschis, pe gaze
naturale;
• grupuri/centrale cu funcţionare intermitentă și imprevizibilă:
- grup de 1,5 MW, eolian;
- centrală solară fotovoltaică de 1 MW.
Perioada 2020-2035
• grupuri cu specific de bază:
- grup nuclear de 1100 MW într-o
centrală nouă;
- grup nou de 500 MW, pe lignit din
ţară, cu parametrii supracritici, cu
CCS;
- grup nou de 800 MW, pe huilă din
import, cu parametrii supracritici, cu
CCS;
- grup nou de 800 MW, pe gaze
naturale, cu ciclu combinat, cu CCS;
- grup de 30 MW, pe biomasă.
• grupuri/centrale cu specific de vârf:
- centrală hidroelectrică de 100 MW,
cu caracter de vârf şi semivârf;
- grup de 100 - 200 MW, turbină cu
gaze cu circuit deschis, pe gaze
naturale.
• grupuri/centrale cu funcţionare intermitentă şi imprevizibilă:
- grup de 1,5 MW, eolian;
- centrală solară fotovoltaică de 1 MW.

4. Relative economic efficiency of various
technologies use and power resources for
electricity and heat production
To cover the power deficit in the NPS it is
necessary to install new efficient power units,
with base or peak specific according to the
necessity to fit into the electric load and with
technologies based on available energy
resources from the country and from import.
At the same time, to cover the power deficit it
can be taken into account also the
rehabilitation of large units on lignite in
competition with the installation of new units.
For the various types and technologies likely
to be installed in the NPS between 2011 –
2020 and 2021 – 2035 we carried out an
analysis to determine the levelised unit cost
of electricity over the life cycle.
The assumptions that laid the foundation of
determining the relative economy of units
were the following:
• discount rate: 8%;
• the fuel price evolution:
- minimum scenario for all fuels;
- maximum scenario for lignite and
minimum scenario for the other fuels;
• CO2 trading price:
- in 2020: 20 Euro/tCO2 and 40
Euro/tCO2;
- in 2030: 40 Euro/tCO2 and 60
Euro/tCO2;
• introducing
Carbon
Capture
and
Storage – CCS technology:
- up to 2020 it is considered that this
technology is not mature enough to
become commercial;
- after 2020 it is admitted that the
demonstrative stage is ended and the
CCS technology becomes mature and
commercial.
We analyzed the following technologies and
units likely to be install in the NPS during the
following developing stages:

For the period up to 2020:
• as base load specific units:
- the rehabilitation of an existing 330
MW unit on lignite:
• rehabilitated unit without CCS;
• rehabilitated unit with CCS, within a
demonstrative project with 50% EU
grant;
- nuclear units:
• 3 and 4 units at Cernavodă of 700
MW;
- new 500 MW unit, on lignite in the
country, with overcritical parameters,
without CCS;
- new 800 MW unit, on hard coal from
import, with overcritical parameters,
without CCS;
- new 800 MW unit, on natural gas, with
combined cycle, without CCS;
- 30 MW unit on biomass.
• as peak load specific units:
- 100 MW hydropower plant, with peak
and half peak load nature;
- 100 – 200 MW unit, open circuit gas
turbine;
• as intermittent / unpredictable operation units;
- 1.5 MW wind unit;
- 1 MW photovoltaic solar plant.
For the period 2020 – 2035:
• as base load specific units:
- 1100 MW in a new nuclear power
plant;
- new 500 MW unit, on domestic lignite,
with overcritical parameters, with CCS;
- new 800 MW unit, on imported hard
coal, with overcritical parameters, with
CCS;
- new 800 MW unit, on natural gas, with
combined cycle, with CCS;
- 30 MW unit, on biomass.
• as peak load specific units:
- 100 MW hydropower plant, with peak
and half peak nature;
- 100 – 200 MW unit, open circuit gas
turbine.
• as intermittent / unpredictable operation units:
- 1.5 MW wind unit;
- 1 MW photovoltaic solar plant.
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În tabelele 1 şi 2 se prezintă, sintetic şi în
detaliu, indicatorii tehnici şi economici
specifici fiecărui grup candidat şi ordonarea
economicităţii acestora după costul unitar
actualizat pe durata de viaţă (CUA), în
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funcţie de orizontul de analiză (2020 sau
2030), de scenarii privind evoluţia preţului
combustibililor şi de costul de tranzacţionare
a tonei de CO2.

Tabelul 1 - Ordonarea după costul unitar actualizat al energiei electrice produse în diferite tipuri de
tehnologii funcţionând în bază
Factor de încărcare 80 - 90%
[Euro/MWh net]
ANUL
Tipul grupului

ϮϬϯϬ
grupuri pe combustibili fosili cu CCS

20 Euro/tCO2

Cost unitar al tonei de CO2

1.
2.

5.
6.

60 Euro/tCO2

minim

maxim

minim

minim

maxim

minim

54,21

65,38

73,74

-

-

-

Grupuri nucleare:
Cernavoda

- grup de 1100 MW intr-o centrala noua

4.

Table 1 - Ordering by the unit levelised cost of the electricity produced in various types of base
operating technologies
Loading factor: 80 – 90%
YEAR
Type of unit
Unitary cost of CO2 ton
Price of lignite

Grupuri existente de 330 MW, pe lignit,
reabilitate

- gr.3, 4 de 720 MW

3.

40 Euro/tCO2

40 Euro/tCO2

Grup nou de 500 MW cu parametrii
supracritici pe lignit din tara

66,30

66,30

66,30

-

-

-

-

-

-

60,84

60,84

60,84

71,88

81,32

90,02

91,4

102,99

93,65

84,40

84,40

91,01

91,55

91,55

92,21

1.

Existing 330 MW units, on lignite,
rehabilitatede

2.

Nuclear units:
- 3 and 4 units at Cernavoda of 700 MW
- 1100 MW unit in a new power plant

3.

Grup nou de 800 MW pe gaze naturale,
ciclu combinat cu turbina cu gaze
Grup nou de 800 MW cu parametrii
supracritici pe huila din import

4.

Grup de 30 MW, ciclu cu abur, pe biomasa

91,95

91,95

104,95

118,74

118,74

120,24

183,06

183,06

183,16

147,56

147,56

147,75

5.
6.

Grup de 330 MW, reabilitat cu CCS proiect demonstrativ *)

ϴϰ͕ϲϮ

ϵϲ

ϴϲ͕ϳϮ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

*) 50% din investitia in CCS nu este luata in considerare in calcul fiind
asigurata din fonduri UE nerambursabile

New 500 MW unit with overcritical,
Parametres on domestic lignite
New 800 MW unit on natural gas,
Combined cycle gas turbine
New 800 MW unit with overcritical
parametres on imported hard coal

Factor de încărcare 15 - 24%

Units on fossil fuels without CCS
20 Euro/tCO2

40 Euro/tCO2

Units on fossil fuels without CCS
40 Euro/tCO2

60 Euro/tCO2

minim

maxim

minim

minim

maxim

minim

54.21

65.38

73.74

-

-

-

66.30

66.30

66.30

-

-

-

-

-

-

60.84

60.84

60.84

71.88

81.32

90.02

91.4

102.99

93.65

84.40

84.40

91,01

91.55

91.55

92.21

91.95

91.95

104.95

118.74

118.74

120.24

30 MW unit, , steam cycle, on biomass

183.06

183.06

183.16

147.56

147.56

147.75

330 MW unit, CCS rehabilitatedDemonstrative project *)

84.62

96

86.72

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Table 2 – Ordering according to the levelised unit cost of the electricity produced by various types
of technologies with reduced use duration or with peak load operation
Loading factor 15 – 24%

[Euro/MWh]

2020

Cost unitar al tonei de CO2

ϮϬϯϬ

2020

*) 50% of the CCS investments is not taken into account
as it is provided from EU funds

Tabelul 2 - Ordonarea după costul unitar actualizat al energiei electrice produse de diferite tipuri de
tehnologii cu durata de utilizare redusă sau cu funcţionare la vârf

ANUL

cycle, according to the analysis horizon
(2020 or 2030), to the scenarios regarding
the evolution of the fuel price and to the CO2
trading cost.

[Euro/MWh net]

2020
grupuri pe combustibili fosili fara CCS

Pretul lignitului

In Tables 1 and 2 we present synthetically
and in detail the technical and economic
indicators specific of each candidate unit and
the ordering of their economy after the
present unit levalized cost during the life

20 Euro/tCO2

2030

[Euro/MWh net]

40 Euro/tCO2

Year
Price of CO2 ton

2020
20 Euro/tCO2

2030
40 Euro/tCO2

112.8

102.1

1.

Grup de 1,5 MW eolian

112,8

102,1

1.

1.5 MW wind unit

2.

Centrala hidro, vârf şi semivârf *)

100,7

100,7

2.

Hydro, peak load and half peak load*) power plant

100.7

100.7

3.

Grup 200 MW turbina cu gaze cu circuit deschis *)

139,9

145,20

3.

200 MW open circuit gas turbine*)

139.9

145.20

4.

Centrala solară fotovoltaică

335,5

210,6

4.

Photovoltaic solar plant

335.5

210.6

*) Centrale cu funcţionare în zona de vârf şi semivârf a curbei de sarcină electrice

Notă: 1. În conformitate cu Legea 220/2010 de promovare a surselor regenerabile de energie (SRE),
pentru producerea de energie electrică în grupuri/centrale electrice noi, cu punere în funcţiune până la
sfârşitul anului 2016, pentru următorii 15 ani de funcţionare se va acorda un anumit număr de certificate
verzi (CV) în funcţie de tipul SRE utilizat, astfel:
- centrale hidro cu puteri ≤ 10 MW: 3 CV/MWh;
- energia eoliană: 2 CV/MWh până în 2017 şi 1 CV/MWh din 2018;
- biomasă: 3 CV/MWh;
- energia solară: 6 CV/MWh.
2. Pentru perioada 2008-2025 valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi se încadrează între 27 - 55
Euro/certificat.
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*) Peak and half peak load power plants

Note:
1. According to Law 220/2010 regarding the promotion of renewable energy sources (RES), to electricity
production in new power units/power plants, commissioned until the end of 2016, for the next 15 operating
years a certain number of green certificates (GC) will be granted according to the RES type used, as
follows:
- hydropower plants with capacities ≤ 10 MW: 3GC/MWh;
- wind power: 2 GC/MWh until 2017 and 1 GC/MWh from 2018;
- biomass: 3 GC/MWh;
- solar power: 6 GC/MWh.
2. For the 2008 – 2025 period the green certificates trading price ranges between 27 and 55
Euros/certificate.
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Rezultatele obţinute pun în evidenţă
următoarele concluzii în cadrul ipotezelor
adoptate:
Perioada până în anul 2020
• reabilitarea unor grupuri existente de 330
MW pe lignit (fără CCS) este cea mai
eficientă soluţie;
• instalarea grupului 3 sau 4 în centrala
nucleară de la Cernavodă conduce la o
valoare a costului unitar actualizat mai
mică decât pentru instalarea de grupuri
noi pe combustibili fosili;
• dintre grupurile pe combustibili fosili,
grupul nou pe lignit cu parametrii
supracritici (fără CCS) este cel mai
eficient în ambele scenarii de evoluţie a
preţului lignitului şi pentru cele două valori
considerate pentru tranzacţionarea tonei
de CO2 (20 şi 40 Euro/tonă);
• grupul cu abur pe biomasă este cea mai
dezavantajoasă soluţie din punctul de
vedere al costului unitar actualizat faţă de
toate celelalte opţiuni analizate, pentru
costurile de realizare evaluate în prezent
pentru acest tip de grup;
• realizarea de centrale hidroelectrice cu
specific de vârf şi semivârf este cea mai
eficientă soluţie de producere a energiei
electrice în instalaţii ce utilizează surse
regenerabile de energie (SRE), iar
centrala solară fotovoltaică este cea mai
neeconomică;
• acoperirea zonei de vârf şi semivârf a
curbei de sarcină electrică este mai
avantajoasă dacă se realizează cu
centrale electrice eoliene decât cu
centrale cu turbine cu gaze cu circuit
deschis.
Perioada 2020-2035
• realizarea unui grup nuclear într-o
centrală nouă este mai eficientă decât a
unui grup nou pe combustibili fosili cu
CCS în ambele ipoteze de evoluţie a
preţului lignitului şi pentru cele două
nivele considerate pentru costul tonei de
CO2 (40 şi 60 Euro/tonă), similar cu anul
2020;
• grupul cu ciclu combinat cu turbină cu
gaze (CCGT), pe gaze naturale are valori
mai mici ale costului unitar actualizat
decât grupurile cu CCS pe lignit sau pe
huilă din import, cu excepţia cazului cu
preţ minim al lignitului când devin practic
egale;
• grupul cu abur pe biomasă rămâne soluţia
cea mai scumpă, ca şi în anul 2020, cu
32
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toate că s-a avut în vedere o reducere a
investiţiei cu circa 17% în anul 2030 faţă
de anul 2020;
• pentru zona de vârf a curbei de sarcină se
menţine aceeaşi ordine a economicităţii
grupurilor cu caracter de vârf ca şi în anul
2020: centralele hidroelectrice sunt mai
eficiente, urmate de centralele electrice
eoliene şi de turbinele cu gaze cu circuit
deschis, iar centrala solară fotovoltaică
rămâne cea mai neeconomică cu toate că
s-a avut în vedere o reducere a investiţiei
de circa 40%.
5. Concluzii
Procesul de liberalizare a pieţei de energie
electrică şi existenţa în exploatare a unor
grupuri energetice cu o înaltă eficienţă în
cadrul Uniunii Europene impune instalarea în
România de putere nouă în grupuri
performante pentru satisfacerea cererii de
energie electrică. Integrarea României în
structurile Comunităţii Economice Europene
şi armonizarea cu politica energetică
comunitară, implică pe lângă concurenţă,
competitivitate tehnico–economică, siguranţă
în funcţionare şi o atenţie deosebită acordată
protecţiei mediului înconjurător.
În perioada 2013 - 2020 există creat cadrul
necesar implementării unui program ambiţios
de modernizare a sectorului producerii
energiei electrice din România.
Investiţiile din PNI vor putea primi, sub formă
de fonduri nerambursabile, un procent
important din valoarea investiţiei, în acest fel
obţinându-se următoarele avantaje:
- se va uşura închiderea pachetului
financiar, dând mai multă credibilitate
în faţa instituţiilor financiare;
- se vor putea atrage mai uşor
investitori.
Începând cu anul 2013, producătorii de
energie electrică din combustibili fosili sub
incidenţa EU ETS nu vor mai primi ajutor de
stat pentru modernizare decât în condiţiile
noului Ghid prin care se solicită:
-

eficienţa ridicată conform Deciziei
877/2011/UE;
procente maxime din costurile eligibile:
15% dacă încep implementarea CCS
înainte de anul 2020; 10% dacă au
analiza fezabilităţii CCS; 5% în
celelalte cazuri.

The results obtained point out the following
conclusions within the adopted assumptions:
For the period until 2020:
• the rehabilitation of existing 330 MW units
on lignite (without CCS) is the most
efficient solution;
• the installation of units 3 and 4 in the
Cernavodă nuclear power plant leads to a
value of the levelised unit cost lower than
for installing new units on fossil fuels;
• of the units on fossil fuels, the new lignite
unit with overcritical parameters (without
CCS) is most efficient in both scenarios
regarding the lignite price evolution and
for the two values considered for CO2
trading price (20 and 40 Euro/ton);
• the steam unit on biomass is the most
disadvantageous solution from the point
of view of the levelised unit cost as
compared to all the other analyzed
options, for the realization costs evaluated
until now for the type of unit;
• carrying out the hydropower plants with
peak and half peak specific is the most
efficient solution for producing electricity
in installations that use renewable energy
sources (RES), and the photovoltaic
power plant is the most uneconomical;
• covering the peak and half peak load
curve is more advantageous if it is carried
out with wind power plants rather than
with gas turbines with open circuit.
For the 2020 – 2035 period:
• carrying out of a nuclear unit in a new
power plant is more efficient than carrying
out a new unit on fossil fuels with CCS in
both assumptions on the lignite price
evolution and for the two levels
considered for price of the CO2 (40 and
60 Euro/ton), similar to 2020;
• combined cycle gas turbine (CCGT), on
natural gas has lower values of the
levelised unit cost than the CCS units on
lignite or on imported hard coal, except for
the case of the minimum price of lignite
when they become practically equal;
• the steam unit on biomass remains the
most expensive solution, like in 2020,
although a reduction of investment by
about 17% was taken into account in
2030 as compared with 2020;

• for the peak load curve the same order of
the peak load unit economy is maintained
also in 2020: the hydropower plants are
more efficient, followed by wind power
plants and by gas turbines - open circuit;
the photovoltaic power plant remains the
most uneconomical although a reduction
of the investment by about 40% was
taken into account.
5. Conclusions
The electricity liberalization process and the
existence of operating power units with a
high efficiency within the European Union
imposes the installation in Romania of a new
capacity in efficient units for meeting the
electricity demand.
The integration of Romania in the structures
of the European Economic Community and
the compliance with the community energy
policy involve besides competition, technical
economic policy, operating reliability and a
special
emphasis
on
environmental
protection.
For the 2013 – 2020 period, a framework
emerged necessary for the implementation of
an ambitious program for the modernization
of the electricity production sector in
Romania. The projects included in National
Investment Plan (NIP) will receive, under the
form of grants, an important percentage of
the value of the investment, thus obtaining
the following advantages:
- closing the financial package will be
easier, giving more credibility before
financial institutions;
- will be easier to attract investors.
Starting with 2013, the electricity producers
from fossil fuels under the EU ETS incidence
will no longer receive state assistance for
modernization but under the conditions of the
new Guide by which we require:
-

the high efficiency according to
Decision 877/2011/EU;
maximum percentages of the eligible
costs: 15% if the CCS implementation
starts before 2020; 10% if they have
the CCS feasibility analysis; 5% in the
other cases.
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Rezumat: Acest articol este rezultatul
Pachetului de lucru nr 3. – “Scenarii şi
portofolii de politică" din cadrul proiectului
PROMITHEAS 4 - Knowledge transfer and
research needs for preparing mitigation
/adaptation policy portfolios, finanțat prin
Programul Cadru 7 al Uniunii Europene (UE).
Obiectivele proiectului constau în dezvoltarea
şi evaluarea portofoliilor de politică în

domeniul reducerii/adaptării şi prioritizarea
necesităţilor de cercetare, precum şi a
diferenţelor pentru cele 12 ţări.
În acest articol se pune accentul pe
identificarea principalelor obiective ale
României în ceea ce priveşte problema
schimbărilor climatice şi se evidențiază
spectrul opţiunilor de reducere /adaptare la
schimbările climatice.

Cuvinte cheie: politica privind schimbările climatice, eficienţa energetică, resursele de energie
regenerabilă, opţiuni de reducere / adaptare

1. Obiectivele politicii din
privind schimbările climatice

România

România a semnat Convenţia-Cadru a
Naţiunilor
Unite
asupra
Schimbărilor
Climatice (UNFCCC) în 1992, ratificată prin
Legea nr. 24/1994, şi a fost inclusă în Anexa
I ca ţară cu economie în tranziţie. România a
semnat Protocolul de la Kyoto în 1999, fiind
prima țară parte aflată pe Anexa I care l-a
ratificat prin Legea nr. 3/2001. Valoarea
angajamentului de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră asumat de România
pentru perioada 2008 - 2012 este de 8%,
comparativ cu un an de bază 1989, care este
diferit față de celelalte ţări din Anexa B [1].
Pentru a îndeplini cerinţele Protocolului de la
Kyoto s-au aprobat următoarele strategii:
 „Strategia de valorificare a surselor
regenerabile de energie” aprobată prin HG
1535/2003 având ca obiective specifice pe
termen mediu şi lung:
•
pentru
perioada
2003-2010:
punerea în funcţiune de capacităţi noi cu o
putere instalată totală de aproximativ 441,5
MW (energie electrică), respectiv 3.274,64
mii tep (energie termică);
•
pentru perioada 2011 – 2015:
instalarea unei puteri totale de 789,0 MW
(energie electrică) şi 3.527,7 mii tep (energie
termică);
•
pentru producţia de energie pe
bază de resurse de energie regenerabilă,

Strategia stabileşte următoarele obiective
cantitative:
- pentru anul 2010: 19,65 TWh (energie
electrică) şi 3.274,64 mii tep (energie
termică);
- pentru 2015: 23,37 TWh (energie
electrică) şi 3.527,7 mii tep (energie
termică).
Strategia stabileşte ponderea ţintelor surselor
regenerabile de energie în producția de
energie electrică de circa 30,0% în anul
2010, respectiv de 30,4% în anul 2015.
Aceste ţinte au fost ulterior schimbate,
valorile actuale fiind 33% în 2010, 35% în
2015 şi 38% în 2020 [2].
 „Strategia
Națională
în
Domeniul
Eficienţei Energetice”, care a fost
aprobată prin HG 163/12.02.2004 [3], se
referă exclusiv la creşterea eficienţei
energetice în sectoarele de consum final
(industrie, sector rezidenţial, sector
terţiar, agricultură, transporturi), precum
şi furnizarea de energie termică
localităţilor.
Orizontul de timp al Strategiei este anul
2015. Acest document prevede următoarele
ţinte sectoriale privind reducerile anuale ale
consumului de energie primară astfel:
• sectorul industrial: 337 mii tep;
• sectorul rezidenţial: 823 mii tep;
• transporturi: 303 mii tep;
• sectorul terţiar: 48 mii tep;
• sectorul termoficării: 612 mii tep.

Abstract: This article is the result of the WP
3 - Scenarios and Policy Portfolios within
PROMITHEAS 4 project - Knowledge
transfer and research needs for preparing
mitigation/adaptation policy portfolios.
The project aims are the development and
evaluation of mitigation/adaptation (M/A)
policy portfolios and the prioritization of
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research needs and gaps for twelve (12)
countries.
The article focusses on the identification of
the main objectives of Romania regarding the
climate change issue and to highlights the
spectrum of climate change mitigation
/adaptation options.

Key words: climate change policy, energy efficiency, renewable energy sources, mitigation/
adaptation options

1. Objectives of the Romanian Climate
Change policy

-

Romania signed the United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) in 1992, ratified it by Law no.
24/1994, and was included in the Annex I as
a country with economy in transition.
Romania signed the Kyoto Protocol in 1999
and became the first Annex I Party to ratify it
by Law no. 3/2001. The target adopted by
Romania is 8% reduction in GHG emissions
for the first commitment period 2008-2012,
compared to a different – with the other
Annex B countries - base year (1989) [1]. In
order to achieve the Kyoto Protocol
requirements the following strategies were
approved:
 The “Strategy for Using Renewable
Energy Sources” approved by GD 1535/2003
set specific medium and long term objectives
as follows:
• for the period 2003 - 2010:
commissioning of new units with a total
installed capacity of approximately 441.5 MW
(electric energy), and 3,274.64 thousand toe
(thermal energy);
• for the period 2011 – 2015:
installation with a total capacity of 789.0 MW
(electric energy), and 3,527.7 thousand toe
(thermal energy);
• for energy production obtained from
RES, the Strategy set the following
quantitative objectives:

-
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for 2010: 19.65 TWh (electric energy)
and 3,274.64 thousand toe (thermal
energy);
for 2015: 23.37 TWh (electric energy)
and 3,527.7 thousand toe (thermal
energy).

The Strategy established as targets shares of
RES-E within the production of electric
energy of approximately 30.0% in 2010,
respectively 30.4% in 2015. These targets
have been subsequently changed upwards,
the present values being of 33% for 2010,
35% for 2015 and 38% for 2020 [2].
 The “National energy efficiency strategy”
was approved by GD 163/12.02.2004 [3]
exclusively concerning the increase of
energy
efficiency
in
the
final
consumption
sectors
(industry,
residential sector, tertiary sector,
agriculture, transportation), as well as
the district heating supply.
The time horizon of the strategy is 2015. This
document shows the following sectorial
targets on the annual reductions of the
primary energy consumption in:
• industrial sector: 337 thousand toe;
• residential sector: 823 thousand toe;
• transport: 303 thousand toe;
• tertiary sector: 48 thousand toe;
• district heating supply sector: 612 th.
toe.

Eng., Energy & Environment Division, Institute for Studies and Power Engineering – I.S.P.E. S.A.
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Astfel, strategia evaluează reducerea anuală
a consumului de energie primară cu 2122 mii
tep. Aceasta va conduce la obţinerea
reducerii consumului anual de energie
primară la sfârşitul perioadei 2004 – 2015 cu
aproximativ 25,4 milioane tep. Pentru
întreaga perioadă 2004 – 2015, rezultatul
este o economie cumulată de aproximativ
132 milioane tep.
 „Strategia naţională de management al
riscului la inundaţii pe termen mediu şi
lung” a fost aprobată prin HG 846/2010 –
1
Monitorul Oficial nr. 626/6.09.2010 . Date
fiind consecinţele inundaţiilor, obiectivul
acestei strategii constă în a defini cadrul
coordonării tuturor acţiunilor de prevenire
şi reducere a consecinţelor inundaţiilor
asupra activităţilor socio-economice, a
vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra
mediului.
Strategia stabileşte ţintele şi acţiunile cheie
pentru implementare. Unele ţinte ale acestei
strategii până în 2035 se pot cuantifica, dar
altele nu. În ceea ce priveşte ţintele
cuantificabile, strategia îşi propune:
• reducerea treptată în zonele cu potenţial
de inundaţii cu o probabilitate de
creştere a debitului de la 1% la 61%
comparativ cu anul 2006, cu măsuri
compensatorii necesare pentru reţinerea
volumelor de apă corespunzătoare;
• reducerea riscului potenţial de inundaţii
provenit de la râurile cu o probabilitate
de creştere a debitului de la 1% la
aproximativ 62% comparativ cu 2006;
• reducere cu 50% a vulnerabilităţii
sociale a comunităţilor expuse la
inundaţii într-o perioadă de 10 ani şi cu
75% pe termen lung, în 30 de ani;
• reducerea treptată a infrastructurilor
deteriorate
de
inundaţii,
care
traversează cursurile de apă, cu 80%
până în 2035 comparativ cu 2006;
• reabilitarea zonelor cu vulnerabilitate
crescută / relocare anuală a cel puţin
400 km de diguri pentru protecţie
împotriva inundaţiilor;
• capacitate crescută de transport a
albiilor minore ale râurilor majore cu cel
puţin 30% până în 2035;
• planificare lucrări pentru amenajarea
albiilor în toate bazinele şi sub-bazinele
de pe versanții râurilor;
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• schimbare reglementări de funcţionare
privind rezervoarele cu utilizări multiple;
• reabilitare anuală a câte 20 km de
afluenţi;
• reabilitare în condiţiile Planului de
Acţiune până în 2035 a cel puţin 80%
din digurile şi rezervoarele cu rol
important
în
protecţia
împotriva
inundaţiilor;
• reducere cu 50% a riscului în zonele cu
eroziune puternică şi excesivă până în
2035 – se vor lua măsuri de
reîmpădurire şi de captare pentru
reducerea scurgerilor, precum şi de
conservare a solului, a pădurilor şi a
50.000 ha.
De la 1 ianuarie 2007 România este membru
al Uniunii Europene şi politica ei energetică
ia în considerare cerinţele UE.
Obiectivele de dezvoltare post-aderare sunt
legate de abordările europene. Toate
politicile şi strategiile de dezvoltare au fost
elaborate şi implementate în concordanță cu
alinierea la politicile, planurile şi programele
UE în scopul susţinerii procesului de
integrare. Reducerea emisiilor gazelor cu
efect de seră este un obiectiv prioritar al
Strategiei Europene până în 2020, care a
fost adoptată de Consiliul Europei pe 25-26
martie 2010. Obiectivele acesteia sunt:
• reducerea cu 20% a emisiilor de gaze
cu efect de seră la nivel UE, comparativ
cu nivelul din 1990;
• creşterea cu 20% a ponderii surselor de
energie regenerabile (SRE) în totalul
consumului energetic al UE;
• reducere cu 20% a consumului de
energie primară, care să se realizeze
prin îmbunătăţirea eficienţei energetice.
România a iniţiat şi încheiat procesul de
stabilire a noilor ţinte naţionale pentru toate
obiectivele strategiei, care a fost validat prin
Grupul de lucru pe 8 iunie 2010 şi a dus la
semnarea
Memorandumului
pentru
aprobarea valorilor finale ale obiectivelor
României pentru Strategia Europa 2020,
elaborat de Guvernul României.
Obiectivele naţionale aprobate, legate de
implementarea
Pachetului
Energie
–
Schimbări Climatice, în concordanţă cu
angajamentele Comisiei Europene sunt
prezentate în Tabelul 1 [4].

The strategy thus assesses the annual
reduction of the primary energy consumption
by 2122 thousand toe. This shall lead at the
end of the 2004 - 2015 period to acquiring
the reduction of the primary energy annual
consumption by approx. 25.4 million toe. For
the entire 2004 - 2015 period, the result is a
cumulated saving of approx. 132 million toe.
 The “National Strategy for flood risk
management in the medium and long
term” was approved by the GD 846/2010 1
Official Journal no. 626/6.09.2010 . Given
the consequences of the floods this
strategy aims to define the framework for
guiding all actions to prevent and reduce
flood consequences on socio-economic
activities, life and human health and the
environment.
The strategy sets targets and key actions for
implementation. Some targets of this strategy
by 2035 can be quantified, but others not.
Concerning quantifiable targets, the strategy
aims to:
• the gradual reduction of potential flood
areas with a overflow probability of 1%
to 61% compared to 2006, with
compensatory measures required to
retain adequate volumes of water;
• the reduction of potential flood risk from
floods with the overflow probability of
1% to about 62% compared to 2006;
• reduce to 50% the social vulnerability of
the communities exposed to flood within
10 years and to 75% in the long term, in
30 years;
• gradual reduce the flood damage
infrastructures crossing watercourses by
80% until 2035 compared to 2006;
• the rehabilitation in areas with high
vulnerability / annual relocation of at
least 400 km of flood protection
embankments;
• increasing transport capacity of minor
beds of major rivers at least 30% by
2035;
• work planning regarding the bed
arrangement in all basins and subbasins slope basins;

• changing
operating
regulations
reservoirs with multiple uses;
• annual rehabilitation of 20 km of
derivatives waters;
• rehabilitation under the Action Plan until
2035, at least 80% of dams and
reservoirs with important role in
mitigating floods;
• 50% reduction in areas with strong
erosion and excessive by 2035 catchment reforestation measures will
be implemented to reduce leakage as
well as soil conservation, forest and
50,000 ha.
st
Since January 1 2007 Romania is a
member of the European Union and its
energy policy takes into account the EU
requirements. The post - accession
development objectives are linked to
European approaches. All policies and
development
strategies
have
been
elaborated and implemented in compliance
with the harmonization of the EU policies,
plans and programmes in order to sustain the
integration
process.
Reducing
GHG
emissions is a priority objective of Europe
2020 Strategy, which was adopted by the
European Council on 25-26 March 2010. Its
objectives are:
• 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.
Romania initiated and completed the process
of setting new national targets for all
objectives of the strategy, which was
validated by the High Level Working Group
on 8 June 2010 and resulted in the signing
by
the
Romanian
Government's
Memorandum "Approval of values Romania's
objectives for the final of Europe 2020."
Agreed national objectives related to
implementation of the Energy Package climate change, congruent with the
commitments of the European Commission
are presented in Table 1 [4].

1
1

HG 846/2010 – Monitorul Oficial nr. 626/6.09.2010 :
http://www.legex.ro/Hotararea-846-2010-107070.aspx
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Romanian Government - GD 846/2010 –
Official Journal no. 626/6.09.2010 available at:
http://www.legex.ro/Hotararea-846-2010-107070.aspx
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Tabelul 1. Obiectivele politicii naţionale privind schimbările climatice în concordanță
cu Pachetul Energie - Schimbări Climatice al UE
Obiective 2020
Ponderea reducerii emisiilor de gaze cu
efect de seră
Ponderea surselor regenerabile de
energie în consumul final brut de energie
Eficienţă energetică crescută

UE 27
[%]

Obiective pentru România
[%]

20

20

20

24

20

19
(estimat la aproximativ 10 Mtep)

Conform Planului Naţional de Acţiune în
domeniul Energiei din Surse Regenerabile
ţintele sectoriale corespunzătoare pentru
realizarea ponderii de 24% din Tabelul 1,
sunt: 1) 42,62% - ponderea E-SRE în
consumul final brut de energie electrică până
în 2020; 2) Pondere SRE în consum total
pentru încălzire şi răcire 22,05% şi 3) 10% Pondere SRE în total transporturi.
În Strategia Naţională privind Dezvoltarea
Durabilă, România 2013-2020-2030, care a
fost publicată în 2008, a fost stabilită o ţintă
intermediară de a ajunge la o reducere de
13,5% din consumul final de energie pentru
intervalul de timp 2008-2016, comparativ cu
nivelurile medii de consum ale perioadei
2001-2005, în conformitate cu primul Plan
Naţional de Acţiune pentru Eficienţă
Energetică 2007-2010.
2. Spectrul opţiunilor privind reducerea
efectelor schimbărilor climatice pentru
România
Emisiile totale de gaze cu efect de seră în
2010, excluzând reţinerile prin absorbţie, au
crescut la 121.645,37 Gg CO2 echivalent.
Emisiile totale de gaze cu efect de seră (fără
să se ia în considerare reţinerile) au scăzut
cu 57,46% în 2010, comparativ cu 1989, iar
emisiile/reţinerile nete de gaze cu efect de
seră (luând în considerare reţinerile de CO2)
au scăzut cu 63,77%. Pe baza acestor
observații, există o probabilitate mare pentru
ca România să îndeplinească angajamentele
de reducere a emisiilor de GES în primul
angajament, 2008-2012 [5].
Conform ultimului raport cu privire la
inventarul naţional energia reprezintă cel mai
important sector care generează emisii cu
efect de seră în România. Emisiile generate
de acest sector reprezintă 70,97% din totalul
emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel
naţional în 2010. Emisiile de gaze cu efect de
seră din sectorul energetic au scăzut cu
57,92% comparativ cu anul de bază [5]. În
40

România energia electrică este produsă atât
în centrale electrice care funcţionează pe
cărbune şi petrol, cât şi în centrale
hidroelectrice, centrale nuclearoelectrice şi
centrale care utilizează resurse regenerabile.
Ponderea energiei electrice produsă din
arderea combustibililor fosili, a fost în
perioada 2009 – 2010 de 52,5% şi respectiv
47,2% din totalul energiei electrice. Pentru
aceeaşi perioadă, ponderea de energie
electrică pe bază de cărbune a fost de
37,45% şi 33,9% [6].
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 rămân în funcţiune după anul 2014
trebuie să se încadreze în cerinţele de mediu
ale UE privind emisiile de dioxid de sulf, oxizi
de azot şi praf.
De asemenea, peste 30% din capacitatea
instalată în grupurile hidroelectrice are o
durată de funcţionare între 25 şi 45 de ani.
Dată fiind situaţia actuală investiţiile sunt
necesare în retehnologizarea, perfecţionarea
instalaţiilor existente şi, de asemenea, pentru
instalaţiile noi din centralele electrice pe
combustibil fosil, pentru a îndeplini cerinţele
privind eficienţa şi mediul.
Evoluţia consumului final de energie în
perioada 2000 – 2010 dovedeşte că în 2010
cel mai mare consumator de energie este
sectorul casnic urmat de sectoarele industrie
şi transporturi.

Table 1. Romanian Climate Change policy objectives in accordance
to the EU Energy- Climate Change Package
2020 Objectives

EU 27 (%)

Reducing GHG
emissions
Share of energy from RES in gross final
consumption

20

Objectives for Romania
(%)
20

20

24

Increasing energy efficiency

20

19
(estimated at about 10 Mtoe)

According to the National Renewable Energy
Action Plan the corresponding sectorial
targets for achieving the 24% in Table 1, are:
1) 42.62% penetration of electricity produced
by RES (RES-E) until 2020; 2) 22.05% RES
share to the total consumption for heating
and cooling and 3) 10% share of renewable
energy in transport.
At the National Sustainable Development
Strategy, Romania 2013-2020-2030, that
was published in 2008, the country has set
an intermediate target of reaching 13.5%
reduction in final energy consumption for the
time interval 2008-2016 compared to the
average consumption levels of the time
period 2001- 2005, in conformity with the first
National Action Plan for Energy Efficiency
2007-2010.
2. Spectrum of climate change mitigation
options for Romania
The total GHG emissions in 2010, excluding
removals by sinks, amounted to 121,645.37
Gg CO2 equivalents. The total GHGs
emissions
(without considering sinks)
decreased with 57.46% in 2010 in
comparison to 1989 while the net GHG
emissions/removals (taking into account the
CO2 removals) decreased with 63.77%.
Based on these observations, there is a great
probability for Romania to meet the
commitments to reduce the GHG emissions
in the first commitment, 2008-2012 [5].
According to the last National Inventory
Report energy represents the most important
sector that generates GHG emissions in
Romania. It accounted for 70.97% of the total
national GHG emissions in 2010. The GHG
emissions of the energy sector decreased by
57.92% compared with the base year [5].
In Romania the electricity is produced both in
power plants operating with coal and oil, as
well as hydropower plants, nuclear power
plants and plants that use renewable
sources. The share of electricity produced by

burning fossil fuels, was during 2009 - 2010
respectively of 52.5% and 47.2% of total
electricity. For the same period, the share of
electricity from coal was 37.45% and 33.9%
[6].
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
are operating with 1960-1970 years
technologies and have low performances
around 30% - unless rehabilitated coal
groups, reaching 33% [7]. This efficiency is
65-70% of modern groups, which currently
operate 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 has a lifetime between 25 and 45
years.
Given the current situation investments are
required in retrofitting, upgrading of the
existing
installations
and
also
new
installations in fossil fuel power plants, for
meeting the requirements of efficiency and
environment.
The evolution of the final energy
consumption during 2000 – 2010 period
proves that in 2010 the main energy
consumer is the domestic sector followed by
industry and transport sectors. During the
2000 – 2008 period industry was the main
energy source consumer [6].

41

we are powering your business

În perioada 2000 – 2008 industria a fost
principalul consumator de energie [6].
Luând în considerare obiectivele strategiei
energetice a Guvernului României, şi anume
securitatea energetică, dezvoltarea durabilă
şi competitivitatea, se observă următoarele
acţiuni
necesare
pentru
dezvoltarea
sectorului energetic în următorii ani [7]:
• creşterea eficienţei energetice pe tot
lanţul: resurse – producere – transport distribuţie - consum; România nu îşi mai
poate permite să irosească energia în
situaţia reducerii disponibilităţii şi a creşterii
costului resurselor energetice; eficienţa
energetică este cea mai rentabilă metodă de
reducere a emisiilor, de îmbunătăţire a
securităţii şi competitivităţii şi de scădere a
facturii serviciului energetic;
• diversificarea resurselor de energie având
în vedere dependenţa de import a României.
Rezervele de gaze naturale descoperite
recent în Marea Neagră pot creşte
considerabil independenţa României de gaze
importate din Rusia şi pot asigura producţia
pe o perioadă de peste 20 de ani;
• promovarea utilizării RES prin explorarea
potenţialului existent şi luarea în considerare
a schemei de sprijin pentru aceste resurse
energetice;
• promovarea
producţiei
de
energie
electrică şi termică în centralele de
cogenerare, în special în instalaţiile de
cogenerare de înaltă eficienţă;
• continuarea dezvoltării nucleare. Este
probabil ca până în 2020 alte 2 grupuri ale
centralei nucleare de la Cernavodă să fie
puse în funcţiune (ambele având o
2
capacitate instalată de 1400 MW) ;
• atragerea investiţiilor necesare instalării
unei noi capacităţi de generare a energiei
electrice în perioada 2011 – 2035
(aproximativ 17.300 MW capacitate brută
instalată, inclusiv capacitate RES) de
aproximativ 38 miliarde euro [7].
Având în vedere obiectivele României în
domeniul politicii schimbărilor climatice şi
necesităţile dezvoltării sectorului energetic
cele mai potrivite opţiuni de reducere a
efectelor pentru ţară sunt următoarele:

2
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Exploatarea RES
Potenţialul energetic al RES în România se
estimează la 14.718 ktep [2]. Acest potenţial
nu ia în considerare restricţiile economice, de
mediu şi de pe piaţă. Pentru a atinge ţinta
(24%) stabilită prin Directiva 2009/28/CE
pentru 2020, România va utiliza 50% din
valoarea acestui potenţial, ceea ce va implica
un efort de investiţie considerabil.
Biomasa
România are un potenţial de biomasă
semnificativ, care se estimează la 88.000
GWh pe an [11]. În 2004, aproximativ 43%
din potenţialul de biomasă din ţară a fost
exploatat şi utilizat integral pentru producţia
de energie termică. Căldura generată pe
bază de biomasă lemnoasă a fost de
aproximativ 54% şi căldura generată în
agricultură pe biomasa a fost de aproximativ
46% [11].
Arderea direct în cuptoare, sobe pentru
încălzirea încăperilor, pentru gătit şi pentru
pregătirea apei calde reprezintă aproximativ
95% din procedeele de utilizare a biomasei
[1]. Aceste cuptoare au o capacitate
nominală între 0,8 kW şi 4 kW şi au o
eficienţă medie între 15 şi 50%. Biomasa
este utilizată în procent de aproximativ 50%
în procesele de ardere din centralele
termoelectrice pentru producerea aburului
industrial şi apei calde pentru fabricile de
cherestea şi alte industrii. În fabricile de
cherestea, capacitatea medie instalată pe
biomasă este de 3,3 MW, iar în alte industrii
însumează 4,7 MW [1].
Sectorul
biomasei
din
România
se
caracterizează printr-o distribuţie regională
dublă, aproximativ 90% combustibil solid
(lemn) şi 55% deşeuri din lemn, care se
găsesc în Carpaţi şi Subcarpaţi.
Distribuţia regională a biomasei în România
este localizată în Carpaţi şi Subcarpaţi şi
este reprezentată în procent de 90% din
combustibil solid (lemn) şi 55% din deşeuri
lemnoase.
Aproximativ 54% din deşeurile agricole se
găsesc în Câmpia Română şi în Moldova.
Aproximativ 52% din cantitatea de biogaz se
află în Câmpia Română şi Câmpia de Vest
[1].

http://www.minind.ro/dezbateri_publice/2011/strategia_energetica_20112035_20042011.pdf

Taking into account the objectives of the
Romanian Government's energy strategy,
namely
energy
security,
sustainable
development and competitiveness it can be
noticed that the following actions are needed
for the energy sector development for the
next years [7]:
• increasing of energy efficiency along the
entire chain: resources – production –
transport – distribution – consumption
because Romania can no longer afford to
waste energy while the availability of energy
sources decreases and their cost rises.
Energy efficiency is the most profitable
method of reducing emissions, improving
security and competitivity and decreasing the
energy service bill;
• diversification of energy resources
having in view the import dependence of
Romania. 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;
• promotion of RES utilisation by exploring
the existing potential and taking into
consideration the support scheme for these
energy sources;
• promoting power and heat production in
cogeneration plants, especially in high
efficiency cogeneration installations;
• the
continuation
of
the
nuclear
development. It is expected that until 2020
another 2 units of NPP Cernavodă to be put
in operation (with about 1400 MW installed
2
capacity both) ;
• attracting of the required investments for
installing the needed new electricity
generation capacity during the period 2011 –
2035 (about 17,300 MW gross installed
capacity, including RES capacity) of about 38
billion Euro [7].
Having in view the objectives of Romania
regarding its climate policy and the needs of
the energy sector development the most
suitable mitigation options for the country are
the following:

2

Exploitation of RES
The energy potential of RES in Romania is
estimated at 14,718 ktoe [2]. This potential
does not take into account the economic,
environmental and market restrictions. In
order to reach the target (24%) established
by Directive 2009/28/EC for 2020, Romania
shall use 50% of the value of this potential
which will imply a consistent investment
effort.
Biomass
Romania has significant biomass potential,
which is estimated at 88,000 GWh per year
[11]. In 2004, approximately 43% of the
biomass potential in the country was
exploited and entirety used for heat
production. Heat generated from wood
biomass was approximately 54%, and heat
generated by agricultural biomass was about
46% [11].
Direct burning in the kilns, stoves for space
heating, cooking and hot water preparation is
about 95% of the biomass use [1]. These
furnaces have a nominal capacity between
0.8 kW to 4 kW and are hand stocked and
with an average efficiency between 15 to
50%. Burning in thermal plants to generate
industrial steam and hot water in sawmills
and in other industries equals about 5% of
biomass usage. In sawmills, the average
installed capacity is 3.3 MW and in other
industries 4.7 MW [1].
The biomass sector in Romania is
characterized by a twofold regional
distribution about 90% of fuel wood and 55%
of wood waste were found in the Carpathians
and Sub-Carpathians.
The regional distribution of biomass in
Romania is located in the Carpathians and
Sub-Carpathians and is represented in a
percentage of 90% of the solid fuel (wood)
and 55% in wood waste.
About 54% of agricultural wastes are found in
the South Plain and Moldavia. About 52% of
biogas is found in the South Plain and the
Western Plains [1].
Large amounts of small-sized wood is
obtained in wood industry, but utilization of
this wood for energy purposes is insufficient
due to difficulties related to gathering,
processing and transportation.

http://www.minind.ro/dezbateri_publice/2011/strategia_energetica_20112035_20042011.pdf
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Deşeurile lemnoase se obţin în industria
lemnului, dar utilizarea acestora în scopuri
energetice este insuficientă datorită dificultăţilor legate de colectare, transport şi
procesare. Studiile arată că deşeurile
lemnoase sunt resurse viabile din punct de
vedere economic.
Hidro
Capacitatea instalată în centrale hidroelectrice reprezintă aproape 30% din
capacitatea totală instalată de producere a
energiei electrice. România are un potenţial
hidrotehnic de 36 TWh, din care 46% este
exploatat. În anul 2011 energia electrică
produsă în centrale hidroelectrice a fost de
aproximativ 14,71 TWh [8]. Această
producţie a reprezentat aproximativ 7% din
producţia de energie electrică în centralele
hidroelectrice la nivelul Uniunii Europene în
2011, România aflându-se pe locul 7 în
ierarhia ţărilor care utilizează această
resursă alături de Suedia, Franţa, Italia,
Austria, Germania şi Finlanda [9].
Energie solară
Radiaţia solară medie în România variază
2
între 1100 şi 1300 kWh/m pe an pe mai mult
de jumătate din suprafaţa ţării. Pe termen
scurt şi mediu se preconizează instalarea
unor ferme fotovoltaice de capacităţi mici
(mai puţin de 1 MW), în partea de sud a
României.
În trecut România a exploatat o cantitate
considerabilă de resurse solare, în special
din punctul de vedere al energiei termice
solare. Acest tip de aplicaţii au început să fie
utilizate din nou, după ce aproximativ 20 de
ani au fost blocate. Piaţa potenţială de
aplicaţii solare este foarte mare; vor fi
necesare
stimulente
specifice
pentru
realizarea acestui potenţial.
Utilizarea energiei termice solare poate
contribui şi la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră în sectorul energetic (producţia
de energie termică şi pregătirea apei calde).
În funcţie de provenienţa echipamentelor,
emisiile din industrie pot să crească uşor ca
o consecinţă a dezvoltării ramurilor
producătoare de utilaje.
Energie eoliană
Din punct de vedere al energiei regenerabile,
România are cel mai mare potenţial de
energie eoliană din sud-estul Europei, cu
14000 MW, iar investitorii deja au solicitări de
conectare de peste 12000 MW. La sfârşitul
anului 2011 capacitatea instalată în centrale
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electrice eoliene în România a fost de 1140
MW [10]. Companii care au instalat ferme
eoliene în România sunt următoarele: EDP,
CEZ AS, EON, Iberdrola SA şi ENEL SA.
Potenţialul eolian este estimat la aproximativ
8400 GWh/an, cu 8000 MW capacitate
instalată în 2020 [2].
Harta potenţialului eolian din România indică
viteze ale vântului cuprinse între 4,5 şi 11,5
m/s la o altitudine de 50 m în diverse zone
din ţară, în special off-shore. Cea mai mare
viteză a vântului măsurată este la Călimani,
la o altitudine de 2022 m, cu o medie anuală
de 10,3 m/s la 10 m deasupra solului. În
funcţie de ritmul de dezvoltare al proiectelor
şi de condiţiile meteorologice (tendinţa de
scădere a vitezei vântului în România),
fermele eoliene pot să aibă o contribuţie
semnificativă la reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră din sectorul electroenergetic
în următorul deceniu [1].
Energia geotermală
Explorarea
şi
cercetarea
resurselor
geotermale au început în 1962 şi au fost
forate peste 200 de puţuri, dovedind
existenţa unor resurse geotermale cu
temperaturi între 40 şi 120°C. În prezent
aproximativ 137 MW sunt utilizaţi din
aproximativ 60 de puţuri active, producând
apă caldă cu temperaturi variind între 55 şi
115°C [1].
România se află pe locul 3 în Europa din
punct de vedere al potenţialului geotermal,
cu locaţii potenţiale majore în Câmpia de
vest,
Câmpia
Română,
regiunea
Bucureştiului şi regiunile carpatice. Resursa
geotermală cu cea mai ridicată entalpie din
România, de 200°C a fost identificat ă la
Tuşnad Băi. Cinci situri au o temperatură de
peste 100°C [1].
Eficienţa energetică
Pentru a reduce intensitatea energetică în
sectoarele energointensive şi pentru a atinge
ţintele propuse atât în „Strategia naţională în
domeniul eficienţei energetice” cât şi în
„Planul Naţional de Acţiune în domeniul
Eficienţei Energetice – PNAEE” aferente
Directivei 2006/32/CE privind eficienţa la
consumatorul final, vor fi luate măsuri în
următoarele direcţii [12]:
Sectorul energetic
- Închiderea capacităţilor de producţie în
funcţie de durata lor de funcţionare şi gradul
de uzură va contribui la reducerea consumului de energie primară pe măsură ce

Studies show that these wood wastes are
economically viable resources.
Hydropower
The installed capacity of hydropower
represents nearly 30% of Romania’s total
installed electricity generating capacity.
Romania has a hydro technical potential of
36 TWh, out of which 46% is harnessed.
In the year 2011 the electricity produced in
hydropower plants was about 14.71 TWh [8].
This production represented about 7% of the
electricity production in hydropower plants of
the European Union in 2011, Romania being
th
on the 7 place in the hierarchy of countries
using this resource along with Sweden,
France, Italy, Austria, Germany and Finland
[9].
Solar
The average solar radiation in Romania
2
ranges from 1,100 to 1,300 kWh/m per year
for more than half of the country surface [1].
Some small photovoltaic farms (less than 1
MW) are announced and will be installed in
the southern part of Romania on short to
medium term. Romania exploited a
significant amount of solar resources in the
past especially in terms of solar thermal. This
type of applications has started to be used
again, after about 20 years of being blocked.
The potential market for solar applications is
very large; specific incentives will be needed
in order for this potential to be realized.
The use of solar thermal may also contribute
to the decrease of GHG emissions in the
energy (heating and warm water production)
sector. Depending on the provenience of the
equipment, the emissions from industry may
slightly increase as a consequence of the
development of the branches producing the
equipment.
Wind
In terms of renewable energy Romania has
the highest wind potential in South Eastern
Europe of 14,000 MW, and investors already
have connection requests of over 12,000
MW. At the end of 2011 the installed capacity
in wind power plants in Romania was 1140
MW [10]. The following companies have
installed wind farms in Romania: EDP, CEZ
AS, EON, Iberdrola SA and ENEL SA. The
wind potential is estimated at approximately
8400 GWh/year with 8000 MW of installed
capacity in 2020 [2].
The Romanian wind atlas indicates wind
speeds of 4.5 to 11.5 m/s at 50 m height in

various areas of the country, notably offshore. Highest measured wind speed is at
Călimani at an altitude of 2022 m, with an
annual average of 10.3 m/s at 10 m above
ground. Depending on the development rate
of the projects and on the weather conditions
(the trend of decrease of wind speed in
Romania), the wind farms may have a
significant contribution to the decrease of
GHG emissions from the electricity sector in
the following decade [1].
Geothermal
The exploration and research for geothermal
resources began in 1962, and over 200 wells
have been drilled, proving the existence of
low enthalpy geothermal resources with
temperatures of 40-120°C. At present about
137 MW t are used from about 60 active wells
producing hot water in the temperature range
of 55-115°C [1].
Romania has the third highest geothermal
potential of European nations, with major
potential locations on the Western Plain,
South Plains, Bucharest region, and in the
Carpathian regions. Romania’s highest
enthalpy geothermal resource of 200°C was
identified at Tuşnad-Băi. Five sites have a
temperature over 100°C [1].
Energy efficiency
In order to reduce energy intensity in the high
energy consumption sectors and in order to
meet the targets proposed both in the
“National energy efficiency strategy” and in
the “National Action Plan on Energy
Efficiency - NAPEE” afferent to Directive
2006/32 /EC on the end-user efficiency,
measures shall be taken in the following
directions [12]:
Energy sector
- Closing the production facilities - The
closing of production facilities depending on
their real operating life registered and their
degree of wear shall contribute to the
reduction of the primary energy consumption
rate as these units will be replaced with
modern units with higher outputs. By the end
of 2020, units with a total installed power of
5544 MW must be closed, of which 2340 MW
in combined power and heat units.
- Upgrading several units of the existing
thermal power plants - The conducted
technical-economic studies justified the
upgrading of some units of the existing
thermal power plants park depending on their
technical state. This will lead to an increase
43
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aceste unităţi vor fi înlocuite cu noi capacităţi
de producere. Până la sfârşitul anului 2020,
trebuie închise instalaţii cu o putere totală
instalată de 5544, din care 2340 MW în
instalaţii de producere combinată a energiei
electrice şi termice.
- Retehnologizarea
centralelor
termoelectrice existente – Rezultatele
studiilor tehnico-economice efectuate au
justificat retehnologizarea unor instalaţii din
parcul de centrale termoelectrice în funcţie
de starea lor tehnică. Procesul de
retehnologizare va conduce la creşterea
eficienţei şi la prelungirea duratei de
funcţionare;
- Instalarea unor capacităţi termoelectrice
noi pe cărbune – se estimează că, în acest
deceniu, investitorii privaţi vor construi
centrale termoelectrice noi cu o putere
instalată de 2000 MW şi acest lucru va
asigura o economie de energie primară în
2020 de aproximativ 60 mii tep [12];
- Planuri interne pentru centrale termoelectrice – economiile totale estimate pentru
sfârşitul anului 2020 sunt de 20 mii tep [12];
- Promovarea
cogenerării
de
înaltă
eficienţă – Promovarea cogenerării de înaltă
eficienţă reprezintă o măsură esenţială
pentru reducerea consumului de energie
primară;
- Reabilitarea sistemelor de termoficare –
„Programul Naţional privind încălzirea,
căldură şi confort 2006 – 2015” a fost
aprobat prin HG 462/2006 cu mai multe
modificări.
Programul are 2 componente:
• reabilitarea sistemului de termoficare;
• reabilitarea termică a clădirilor.
În anul 2010 a fost realizată o economie de
energie de 1,733 GWh/0,15 mii tep, iar
pentru anul 2016 se estimează o economie
de 10,398 GWh (0,89 mii tep) [12].
- Producţia de energie electrică din surse
de energie regenerabilă; se estimează
economii de energie de 1406 mii tep în 2015
şi 1883 mii tep [12].
- Reducerea pierderilor în reţelele de
transport al energiei electrice – Realizarea
îmbunătăţirilor în reţelele de transport al
energiei electrice va duce la o economie de
energie de 73 GWh (6,3 mii tep) în 2016,
ceea ce înseamnă 17,8 milioane tep energie
primară [12].
- Reducerea pierderilor în reţeaua de
distribuţie a energiei – Se estimează că
măsurile luate la nivelul reţelei de distribuţie
vor conduce la reducerea pierderilor în
reţeaua electrică de 94 GWh în 2020,
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comparativ cu 2010, ceea ce înseamnă o
economie de energie primară de aproximativ
8,1 mii tep [12].
- Reducerea pierderilor în reţelele de
transport şi distribuţie a energiei termice. Se
estimează că „Programul Naţional privind
încălzirea, căldură şi confort 2006 – 2015” va
fi realizat, ceea ce va conduce la un potenţial
de economisire de cel puţin 329 mii tep/an
[12].
Sectorul rezidenţial
- reabilitarea termică a clădirilor, asigurând
sprijin financiar pentru proprietarii cu venituri
mici
pentru
realizarea
lucrărilor
de
retehnologizare;
- creşterea eficienţei sistemelor de încălzire
actuale;
- creşterea eficienţei echipamentelor de
iluminat, utilizarea lămpilor cu consum
scăzut;
- cerinţa
obligatorie
de
a
impune
prevederile directivei şi normele europene
privind eficienţa pentru clădirile noi;
- creşterea eficienţei energetice prin
sprijinirea finanţării din fondurile Uniunii
Europene;
- continuarea contorizării consumului de
energie termică al consumatorilor finali;
- elaborarea unui program naţional privind
educaţia energetică a populaţiei în şcoli şi în
media în ceea ce priveşte economisirea
energiei, protecţia mediului şi utilizarea pe
plan local a resurselor de energie
regenerabilă;
- stimularea funcţionării companiilor de
servicii energetice (ESCO).
Sectorul serviciilor publice şi comerciale
- creşterea
eficienţei
şi
reducerea
consumului la iluminat public;
- creşterea
eficienţei
şi
reducerea
consumului sistemelor de alimentare cu apă;
- creşterea eficienţei energetice în clădirile
publice.
Sectorul industrial
- campanii de informare;
- acorduri voluntare pe termen lung în
diverse
sectoare
ale
industriei
prelucrătoare;
- audituri energetice şi managementul
eficient al energiei;
- creşterea eficienţei energetice prin
sprijinirea finanţării din fonduri ale Uniunii
Europene.

of efficiency and to the extension of the
operating life;
- Building new, modern, coal-fired thermal
power units - it is estimated that, in this
decade, private investors will build new
thermal power units with an installed power
of 2000 MW and this will ensure primary
energy savings in 2020 of approx. 60 th. toe
[12];
- Internal plans for thermal power plants the total estimated savings for the end of
2020 are 20 th. toe [12];
- Promotion
of
high
efficiency
cogeneration - Promotion of high efficiency
cogeneration represents a key measure in
reducing primary energy consumption;
- Reengineering/upgrading of district heat
supply systems - The national ”Heating
Programme, heat and comfort 2006 - 2015”
was approved by G.D. 462/2006 with further
amendments.
The programme has two components:
• the rehabilitation of the district heating
system;
• the thermal rehabilitation of buildings.
An energy saving of 1.733 GWh/0.15 th. toe
was achieved in the year 2010 and for the
year 2016, a saving of 10.398 GWh (0.89
th.toe) is estimated [12].
- Production of electricity from renewable
sources of energy; Energy savings of 1406
th. toe in 2015 and 1883 th. toe are
estimated [12].
- Reduction of losses in power transmission
grids - The achievement of improvements in
power transmission grids will lead to 73 GWh
(6.3 th. toe) energy saving in 2016, which
means 17.8 million toe of primary energy
[12].
- Reduction of energy distribution grid
losses - It is estimated that the measures
taken by distribution operators will lead to a
reduction of power grid losses with 94 GWh
in 2020 compared to 2010, which means a
primary energy saving of approx. 8.1 th. toe
[12].
- Reduction of losses in heat transmission
and distribution grids. It is estimated that the
“National Heating Programme - heat and
comfort 2006-2015” will be re-launched
leading to at least 329 th. toe/year saving
potential [12].

Residential Building Sector
- retrofitting the enclosure through the
thermal retrofitting of buildings, providing
financial support for owners with low financial
income for the performance of the retrofitting
works;
- increasing the efficiency of the current
heating subsystems;
- increasing the efficiency of the lighting
fixtures, the use of low consumption lamps;
- the compulsory requirement of enforcing
the provisions of the directive and the
European standards on efficiency for new
buildings;
- improving
energy
efficiency
by
supporting funding under the European
Union funds;
- continuing the metering of heating at
end-users;
- carrying out a national program on the
energy education of the population in schools
and the media to save energy, for
environmental protection and the local use of
renewable energy resources;
- stimulating the operation of energy
service companies (ESCO).
Public and commercial services sector
- increasing efficiency and reducing the
consumption of public lighting;
- increasing efficiency and reducing the
consumption of water supply subsystems;
- increasing energy efficiency in public
buildings.
Industrial sector
- information campaigns;
- long term voluntary agreements in various
sectors of the processing industry;
- energy audits and efficient energy
management;
- improving energy efficiency by supporting
financing through the funds of the European
Union.
Transport sector
- reducing energy consumption through
projects on upgrading passenger and goods
rail/road transport;
- increasing
the
quality
of
public
transportation, for the use thereof in the
detriment of transport by private vehicles;
- expanding public transportation through
new routes;
- increasing the efficiency of traffic and
parking;
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Sectorul Transporturi
- reducerea consumului de energie prin
proiecte pentru reabilitarea transporturilor de
pasageri şi mărfuri pe calea ferată sau pe
căile rutiere;
- creşterea calităţii transportului în comun
pentru a spori utilizarea acestora în
detrimentul transportului cu vehicule private;
- extinderea transportului în comun pe
drumuri noi;
- creşterea eficienţei traficului şi parcărilor;
- mijloace de transport în comun pentru
angajaţi, asigurate de companii economice
beneficiare;
- dezvoltarea mai puternică a mijloacelor
de transport rutier în cadrul transportului
urban (tramvaie, troleibuze);
- creşterea
eficienţei
energetice
a
vehiculelor prin stabilirea unor criterii minime
de eficienţă;
- introducerea unor acte normative în
sprijinul vehiculelor mai curate şi mai
eficiente;
- utilizarea combustibililor gazoşi şi biocombustibililor în transporturi.
Schimbarea combustibililor
Majoritatea opţiunilor de schimbare a
combustibililor se referă la:
- înlocuirea
combustibililor
fosili
în
schemele existente de termoficare (deşeuri
lemnoase);
- utilizarea mai intensă a biomasei ca şi
combustibil industrial (deşeuri lemnoase şi
buşteni drept combustibili industriali pentru
cazane pe abur şi apă caldă) precum şi
utilizarea biomasei pentru schemele noi de
termoficare pentru oraşe mici şi sate care au
astfel de resurse disponibile şi unde
populaţia nu are acces la încălzire
centralizată şi reţeaua de gaze naturale;
- utilizarea
resurselor
de
energie
regenerabilă pentru producerea energiei
electrice;
- captarea biogazului pentru producerea
energiei electrice;
- utilizarea biocombustibililor în sectorul
transporturilor.
Reducerea emisiilor prin proiectele JI
România ca parte din Anexa I este eligibilă
pentru implementare proiectelor comune (JI).
Ţara noastră aplică mecanismul JI ca ţară
gazdă începând din anul 2000. Multe din
proiectele aprobate sunt dezvoltate la nivelul
autorităţilor locale şi sunt destinate utilizării
resurselor de energie regenerabilă –
biomasă lemnoasă, energie geotermală.
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Astfel de investiţii au un impact pozitiv nu
numai datorită reducerii emisiilor de gaze cu
efect de seră, ci au un impact şi din punct de
vedere social.
România a semnat Memorandumul de
Înţelegere, în urma încheierii altor acorduri cu
alte ţări dezvoltate. Până acum, din 16
proiecte de investiţii tip JI care a trecut prin
diverse stadii de dezvoltare, 6 proiecte sunt
destinate promovării energiilor regenerabile
[2].
Ca domenii prioritare pentru proiectele JI în
România se identifică Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice [13]:
- creşterea
eficienţei
energetice
în
principalele sectoare economice;
- reabilitarea sistemelor de termoficare;
- construirea (sau reabilitarea) instalaţiilor
de cogenerare;
- recuperarea
metanului
generat
în
depozitele urbane controlate de deşeuri;
- schimbarea combustibilului în instalaţiile
de producere a energiei;
- construirea (sau reabilitarea) instalaţiilor
de producere a energiei curate (în special
hidro, geotermală, eoliană, solară, biogaz
sau biomasă);
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră în sectorul agricol;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră în sectorul transporturilor;
- împădurirea şi/sau reîmpădurirea.
Reducerea
emisiilor
prin
utilizarea
schemei europene de comercializare a
emisiilor de GES (EU ETS)
Datorită faptului că instalaţiile termice cu o
capacitate nominală > 20 MWth sunt incluse
în Directiva 2003/87/CE privind stabilirea
unei scheme de tranzacţionare a emisiilor de
gaze cu efect de seră (implementată în
România prin HG nr. 780/2006), majoritatea
surselor
de
energie
alimentate
cu
combustibili fosili sunt incluse în această
schemă.
Dacă în perioada 2008 – 2012, conform
reglementărilor EU-ETS, operatorii economici
vor achiziţiona doar un procentaj din
cantitatea de emisii generate, pentru a
acoperi deficitul faţă de Planul Naţional de
Alocare, în perioada 2013 – 2020 operatorii
economici vor trebui să achiziţioneze în
cadrul licitaţiilor internaţionale un număr de
certificate corespunzător cantităţii totale de
emisii de CO2 generate [14].

- means of public transportation for
employees, ensured by the beneficiary
economic companies;
- a larger development of means of
transportation on tracks within urban
transportation (trams, trolleys);
- increasing the energy efficiency of
vehicles by establishing minimum efficiency
criteria;
- introducing normative acts supporting the
most efficient and clean vehicles;
- using gaseous fuels and biofuels in
transport.
Fuel switch
Most of the fuel switch options refer to:
- substitution of the fossil fuels in existing
district heating schemes (wood chips);
- enhanced uses of biomass as industrial
fuel (wood chips and logs as industrial fuel
for steam or hot water boilers) instead of oil
improved uses of biomass for new district
heating schemes for small towns and villages
near the resources, in the countryside, where
the population has no access to central
cogeneration or gas supply;
- renewable energy sources use for
electricity production;
- biogas capture for electricity generation;
- biofuels in the transport sector.
Mitigation through JI
Romania as an Annex I party is eligible for
Joint Implementation projects (JI). The
country applies the JI mechanism as host
country starting from year 2000. Many of the
approved projects are developed at local
authorities’ level and aim at the use of RES –
sawdust,
geothermal
energy.
Such
investments have a positive impact not only
by the reduction of GHG emissions but also
on the environment in general or from social
point of view.
Romania signed 10 Memoranda of
Understanding, following the conclusion of
other such agreements with other developed
countries. To date, out of the 16 investment
projects of Joint Implementation - JI type
undergoing different stages of development,
6 projects of JI type aim at promoting
renewable energies [2].
As priority areas for JI projects in Romania is
identified by the Ministry of Environment and
Forests [13]:
- increase of energy efficiency in main
economic sectors;
- rehabilitation of district heating systems;

-

-

construction (or rehabilitation) of cogeneration installations;
recovery of methane generated by urban
waste landfills;
fuel-switching in energy productive
installations;
construction (or rehabilitation) of energy
production installations creating clean
energy
(especially
hydro-electric,
geothermal, wind, solar, biogas or
biomass);
reducing
GHG
emissions
in
the
agriculture sector;
reducing GHG emissions in the transports
sector;
afforestation and/or reforestation.

Mitigation through EU ETS
Due to the fact that thermal installations rated
> 20 MWth are covered by Directive
2003/87/EC concerning the establishment of
a scheme for trading greenhouse gas
emissions (implemented in Romania by GD
no.780/2006), most sources of energy
powered by fossil fuels are included in this
scheme.
If for the period 2008 - 2012, according to
EU-ETS regulations, the economic operators
will purchase only a percentage of the
amount of emissions generated, properly
deficit to receive free allocation of National
Allocation Plan in the period 2013 - 2020 the
economic operators will have to buy in
international tenders, a number of certificates
corresponding to the total amount of CO2
emissions generated [14].
3. Spectrum
Romania

of

adaptation

needs

in

The changes in the Romanian climate regime
are framed within the global context,
considering the regional conditions: the
temperature
increase
will
be
more
pronounced during the summer, while in
north-western Europe the most pronounced
temperature increase is expected in winter
th
National
[5]. According to the 5
Communication of Romania to UNFCCC in
2010, the sectors that are expected to be
affected by climate change are: biodiversity,
agriculture,
water
resources,
forests,
infrastructure (represented by buildings and
constructions), tourism, energy, industry,
transport, health and recreational activities.
Climate variability in Romania will have direct
effects on agriculture, forestry, water
management, residential and infrastructure.
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3. Spectrul necesităţilor de adaptare în
România
Schimbările regimului climatic în România se
încadrează în contextul general, luând în
considerare condiţiile regionale: creşterea
temperaturii va fi mai accentuată în timpul
verii, în timp ce în nord-vestul Europei cea
mai accentuată creştere de temperatură va fi
cel mai probabil în timpul iernii [5]. Conform
Celei de-a 5-a Comunicări Naţionale a
României la UNFCCC din 2010, sectoarele
care sunt de așteptat să fie afectate de
schimbările climatice sunt: biodiversitatea,
agricultura, resursele de apă, pădurile,
infrastructura (reprezentată de clădiri şi
construcţii), turismul, energia, industria,
transporturile,
sănătatea
şi
activităţile
recreative.
Variabilitatea climatică din România va avea
efecte directe asupra agriculturii, silviculturii,
managementului
resurselor
de
apă,
sectorului rezidenţial şi infrastructurii. Aceste
efecte vor conduce la schimbări în ciclul de
vegetaţie şi la mutarea liniei de demarcaţie
dintre păduri şi lunci, vor determina creşterea
frecvenţei şi intensitatea evenimentelor
meteorologice extreme (furtuni, inundaţii,
secetă). Sectoarele economiei naţionale cum
ar fi industria alimentară, industria prelucrării
lemnului, industria textilă, producţia de
biomasă şi de energie regenerabilă vor fi, de
asemenea, afectate indirect.
Din toate aceste sectoare, 4 au o interacţiune
puternică între ele şi necesităţile lor de
adaptare sunt legate de opţiunile de reducere
a emisiilor. Aceste sectoare sunt: energia,
agricultura, pădurile şi resursele de apă.
A. Sectorul energetic
Creşterea temperaturilor în timpul iernii va
conduce la o scădere cu 6% - 8% a energiei
pentru încălzit, în perioada 2021 – 2050. În
schimb, până în anul 2030, consumul de
energie din timpul verii ar putea să crească
cu 28%, datorită temperaturilor ridicate [4].
Problemele pot apărea în sectorul energetic
în special pentru producerea de energie
electrică în centralele hidroelectrice, luând în
considerare faptul că sudul şi sud-estul
Europei şi, implicit, România este mai
expusă riscului de secetă. Scăderea
resurselor de apă afectează, de asemenea,
performanţa sistemelor de răcire ale
centralelor nuclearoelectrice.
Scăderea producţiei de energie electrică în
centralele hidroelectrice s-a înregistrat deja
în România atunci când, datorită unei scăderi
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semnificative a nivelului de precipitaţii, în anii
2003, 2007, 2009 şi 2011 s-a ajuns la valorile
minime istorice. În special în ultimii 3 ani,
producţia de energie electrică în centralele
hidroelectrice a scăzut de la aproximativ
15,516 TWh în 2009 la 14,710 TWh în 2011
(pentru
comparaţie,
energia
electrică
produsă într-un an hidrologic mediu este
aproximativ 17,464 TWh) [8].
Recomandările privind necesităţile de
adaptare în sectorul energetic sunt [15]:
- elaborarea urgentă a unor studii privind
evaluarea riscului în ceea ce priveşte
efectele
schimbărilor
climatice
pentru
sectorul energetic, în general şi în special,
pentru evaluarea riscului din sectorul hidroelectric luând în considerare următoarele
situaţii:
a) schimbările climatice vor modifica cererea
sezonieră de energie electrică, care va fi mai
scăzută în timpul iernii şi mai ridicată în
timpul verii;
b) schimbările climatice pot, de asemenea,
să genereze o reducere a energiei electrice
produsă în centralele hidroelectrice prin
scăderea resurselor de apă;
c) scăderea resurselor de apă afectează, de
asemenea, performanţa sistemelor de răcire
ale centralelor nuclearoelectrice.
- determinarea infrastructurii critice în
sistemul energetic pentru definirea măsurilor
necesare în caz de fenomene meteorologice
extreme;
- efectuarea de cercetări şi studii privind
evoluţia posibilă a consumului de energie,
datorită temperaturilor ridicate şi fenomenelor
extreme;
- promovarea producţiei de energie pe bază
de resurse regenerabile;
- elaborarea unor strategii de către
autorităţile administraţiei publice locale
pentru utilizarea resurselor de energie, care
ar trebui să se alinieze la normele europene
de mediu şi eficienţă, pentru producerea
energiei electrice şi termice, în sisteme
centralizate.
B. Sectorul agricol
În anul 2010 România avea o suprafaţă
agricolă de 14,635 milioane hectare (ha),
incluzând 9,405 milioane ha teren arabil,
3,288 milioane ha păşuni, 1529 milioane ha
fânețe, 0,213 milioane ha de viţă de vie şi
culturi de viţă de vie şi 0,199 milioane ha de
livezi şi plantaţii de arbori [16]. O cercetare
întreprinsă în 2008 a arătat că 6,8 milioane
ha nu sunt utilizate.

These effects will lead to changes in the
vegetation cycle and to movement of the
demarcation lines between forests and
meadows, will determine the increase of the
frequency and of the intensity of the extreme
meteorological events (storms, floods,
droughts). Economic national sectors such
as food industry, woodworking, textile
industry, the production of biomass and
renewable energy will be also affected
indirectly.
From all these sectors four have strong
interactions between them and their
adaptation needs are linked with mitigation
options. These sectors are: energy,
agricultural, forests and water resources.
A. Energy sector
The increase of the winter temperatures shall
lead to a decrease with 6% - 8% of the
energy for heating, during the period 2021 2050. In exchange, up to 2030, the energy
consumption during the summer could
increase with 28%, because of the high
temperatures [4].
Problems may occur in the energy sector
especially
during
the
production
of
hydropower plants, taking into account the
fact that the Southern and the South-eastern
Europe and, implicitly, Romania is more
exposed to the risk of drought. The decrease
of the water resources also affects the
performance of the cooling systems of the
nuclear plants.
The decrease of the hydropower production
was already felt in Romania when, due to the
significant decrease of the precipitation level,
during 2003, 2007, 2009 and 2011 minimum
values were historically reached. Particularly
during the last three years, electricity
production from hydro power plants
decreased from about 15.516 TWh in 2009 at
14.710 TWh in 2011 (by comparison the
electricity
produced
in
an
average
hydrological year is about 17.464 TWh) [8].
Recommendations and adaptation needs for
energy sector are [15]:
- urgent elaboration of studies on the risk
assessment concerning the climate change
effects for the energy sector generally, and
especially, in the risk assessment for the
hydroelectric sector taking into consideration
the following situations:
a) climate changes will modify the seasonal
demand of electricity which will be lower
during the winter and higher during the
summer;

b) climate changes may also generate a
reduction of the hydroelectric power by the
decrease of the water resources;
c) the decrease of the water resources also
affects the performance of the cooling
systems of the nuclear plants.
- determination of the critical infrastructure in
the energy system in order to define
measures required in case of extreme
weather phenomena;
- conduction of researches and studies
concerning the possible evolution of energy
consumption because of the higher
temperatures
and
of
the
extreme
phenomena;
- promotion of the energy production from
renewable sources;
- elaboration of strategies by the local public
administration authorities in order to use
energy sources which should comply with the
European environment and efficiency norms,
in order to produce electricity and heat, in
centralized systems.
B. Agricultural sector
In 2010 Romania had an agricultural area of
14.635 million hectares (ha), including 9.405
million ha arable land, 3.288 million ha
pastures, 1.529 million ha hayfields, 0.213
million ha vineyards and vine nurseries and
0.199 million ha orchards and tree nurseries
[16]. A research performed in 2008 revealed
that 6.8 milion ha are not used.
According to tradition, Romanian owners
have been dividing their property into equal
shares between their heirs. Today, a
multitude of small surfaces ranging between
0.1 ha and 10 ha results from so many
divisions, generation after generation. Larger
surfaces are quite rare. From total
agricultural holdings in 2007 only 9,608 had
more than 100 ha and about 3,477,612 had
agricultural area in use between 0.1 and 10
ha.
In 2010 agricultural area irrigated from
systems
managed
by
the
National
Administration for Land Arrangements was of
83 thou ha, private ownership. For the
irrigation systems it is necessary to take
measures for the decrease of water losses
and the introducing the efficient sprinkler
systems.
The modernization of farms will lead to better
animal breeding. In these conditions the
specific electricity consumption per ton of
meat produced will decrease.
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Conform tradiţiei, proprietarii români şi-au
împărţit proprietatea în părţi egale între
moştenitori. Astăzi, o mulţime de suprafeţe
mici, între 0,1 ha şi 10 ha, au rezultat din
aceste împărţiri succesive, generaţie după
generaţie. Suprafeţele mai mari sunt destul
de rare. Din totalul proprietăţilor agricole din
anul 2007 numai 9608 aveau mai mult de
100 ha şi aproximativ 3477612 aveau teren
agricol utilizat între 0,1 şi 10 ha.
În anul 2010 suprafaţa agricolă irigată din
sistemele gestionate de Administraţia
Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare a fost de
83 mii ha, proprietate privată. Pentru
sistemele de irigaţii se impune luarea de
măsuri de diminuare a pierderilor de apă şi
introducerea unor sisteme de stropire
eficiente.
Modernizarea fermelor va conduce la
îmbunătăţirea activităţii de creştere a
animalelor. În aceste condiţii, consumul
specific de energie electrică pe tona de carne
produsă va scădea. Intensitatea energetică
în agricultură probabil că va scădea prin
modernizarea clădirilor, a sistemelor de
încălzire, a sistemelor de stropire, etc.
Acest sector va fi afectat de impactul
schimbărilor în ceea ce priveşte precipitaţiile,
temperatura şi evenimentele extreme. Mai
puţine precipitaţii şi temperaturi medii anuale
mai ridicate vor afecta producţia agricolă şi
animalieră.
Necesităţile de adaptare în acest sector sunt
[15]:
- selectarea unor specii cultivate prin
corelarea condiţiilor locale de mediu (secetă,
exces de umiditate, temperaturi înalte, frig /
îngheţ, etc.);
- managementul recoltelor şi utilizarea
raţională a terenurilor;
- cultivarea unui număr superior de specii /
genotipuri, respectiv varietăţi / hibrizi, pentru
o mai bună exploatare a condiţiilor climatice,
în special condiţii de umiditate şi întârzierea
lucrărilor agricole;
- alegerea geotipurilor rezistente la condiţii
limitate de vegetaţie, cu o toleranţă ridicată la
secetă şi exces de umiditate;
- la nivelul fermelor, se recomandă rotaţia
recoltelor şi determinarea structurii recoltei
care ar trebui să includă cel puţin 3 grupe de
plante, respectiv paie, cereale 33%, plante
tehnice 33% şi legume 33%;
- organizarea rotaţiilor recoltelor cu
îngrăşăminte verzi, pentru îmbunătăţirea
proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale
solurilor degradate.
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C. Sectorul păduri
Suprafaţa împădurită din România este
relativ mică, în comparaţie cu alte state
membre ale UE cu condiţii similare de relief
şi climă. Fondul forestier din România ocupa
în anul 2010 o suprafaţă de 6.427 mii
hectare, din care 6.272 mii hectare erau
acoperite de păduri, iar restul de 155 mii
hectare reprezentau suprafeţe destinate
culturilor, producţiei şi administrării forestiere.
Pădurile ocupă 26,7% din teritoriul ţării, cu o
distribuţie inegală. Astfel, 60% din păduri
sunt localizate în regiunea carpatică, 29% din
dealurile subcarpatice şi 11% din câmpii,
cele mai despădurite fiind Câmpia de Vest
(3,2%), Câmpia Bărăganului (3,5%), Câmpia
Moldovei (4,1%) şi Câmpia Olteniei (5,3%).
Din anul 2005 au început programele de
împădurire, estimându-se o extindere a
suprafeţei ocupate cu vegetaţie forestieră de
aproximativ 60.000 ha, cu precădere în
judeţele în care pădurile ocupă o suprafaţă
minimă [15].
Necesităţile de adaptare pentru sectorul
păduri sunt [15]:
- identificarea soiurilor, speciilor tolerante,
testarea speciilor noi/soiurilor mai tolerante la
umiditatea din aer sau sol şi/sau tolerante la
temperaturi ridicate, pe perioade îndelungate
sau temporar, devreme sau toamna,
tolerante la îngheţuri târzii;
- încurajarea
dezvoltării
activităţilor
demonstrative ale rezultatelor cercetării de
către utilizatori prin îmbunătăţirea semnificativă a capacităţii serviciilor de consultanţă
publică şi sprijinirea cercetătorilor;
- realizarea şi promovarea ghidurilor de
bună practică în domeniul forestier, care ar
trebui să ofere rezistenţa pădurilor la efectele
schimbărilor
climatice,
adaptate
la
necesităţile proprietăţii private/de stat şi
principiile administrării durabile/sustenabile;
- creşterea suprafeţei pădurilor existente,
prin împădurirea anumitor câmpuri degradate
şi anumitor câmpuri marginale, inadecvate
pentru o agricultură eficientă, precum şi prin
crearea unor baraje forestiere pentru
terenurile agricole, cursurile de apă şi căile
de comunicaţie, pentru protecţia antierozivă
a pantelor;
- promovarea culturilor energetice şi
utilizarea resurselor de biomasă din deşeuri
forestiere;
- adoptarea anumitor măsuri de protecţie a
integrităţii
pădurilor,
prin
interzicerea
schimbării amenajării suprafeţelor acoperite
cu păduri şi cu alte forme de vegetaţie
forestieră;

Energy intensity in agriculture is expected to
decrease through the modernization of
buildings, heating, sprinkling systems etc.
This sector will be affected by climate change
impacts in precipitation, temperature and
extreme events. Less precipitation and
higher annual average temperatures will
affect the agricultural and animal production.
Adaptation needs for this sector are [15]:
- selection of the cultivated species by
correlation of the local environment
conditions (drought, humidity excess, high
temperatures, cold / frost etc.).
- crops management and the rational use of
the field;
- cultivation of a greater number of species /
genotypes, respectively varieties / hybrids,
for a better exploitation of the climate
conditions, especially the humidity conditions
and the agricultural works lagging;
- choice of genotypes resistant to the
vegetation limitative conditions, with a high
tolerance to "broil", drought and humidity
excess;
- at the level of the farms, crop rotation and
determination of a crop structure that should
include at least three groups of plants,
respectively straw cereals 33%, technical
plants 33% and legumes 33% is
recommended;
- organization of crop rotations with green
fertilizers, in order to improve the physical,
chemical and biologic properties of the
degraded soils.
C. Forestry sector
The forested surface in Romania is relatively
low, compared to other EU Member States
with similar climate and relief conditions. The
stock of wood of Romania occupies in 2010 a
surface of 6,427 thousand hectares, out of
which 6,272 thousand hectares are covered
with forests, and the rest of 155 thousand
hectares represents surfaces intended for the
forest crop, production and administration.
Forests occupy 26.7% of the country
territory, with an uneven distribution. Thus,
60% of the forests are located into the
Carpathian region, 29% in the preCarpathian hills and 11% on the plane, the
most deforested being the Western Plain
(3.2%), Bărăganului Plain (3.5%), Moldova
Plain (4.1%) and Olteniei Plain (5.3%). Since
2005, wide afforestation programmes were
started, estimating an extension of the
surface occupied with forest vegetation with
about 60,000 ha, prevalently into the

counties in which the forests occupy a
minimum surface [15].
The adaptation needs for the forestry sector
are [15]:
- identification of the breeds, tolerant
species, the testing of new species/more
tolerant breeds to hydric stress in the air or
soil and/or tolerant to high temperatures, long
or temporary, early or autumn, tolerant to the
late frosts;
- encouragement of the development of
demonstration activities of the research
results by the users by the significant
improvement of the capacity of public
consultancy services and the support of the
researches;
- performance and the promotion of the
guides of good practice in the forest field,
which should provide the resilience of the
forests to the climate change effects,
adapted to the needs of the private
property/state and the principles of
sustainable administration;
- increase of the standing wood surface, by
the afforestation of certain degraded fields
and of certain marginal fields, not proper for
an efficient agriculture, as well as through the
creation of forest shelter-belts for the
agricultural fields, of the watercourses and of
the communication ways, for the anti-erosion
protection of slopes;
- promotion of the energetic crops and the
use of the waste forest biomass resources;
- adoption of certain protection measures of
the standing crop integrity, by forbidding the
exchange of land use of the fields covered
with forests and with other forms of forest
vegetation;
- proper improvement of the territory, taking
into account the actual and possible effects
of the climate change;
- increase of the capacity of the forest
institutions
of
management,
control,
assistance and regional coordination
D. Water resources
The total water resources in the internal
rivers, gathered in 15 wide drainage areas,
represent a multiannual average of about
3
40,000 million m . The Danube can be added
to them, which has when entering the country
3
a water supply of 175,000 million m , and
97.8% of the hydrographical system of
Romania is gathered into the basin of the
Danube river.
On the Romanian territory there are in
service a number of about 400 important
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- amenajarea adecvată a teritoriului, luând
în considerare efectele reale şi posibile ale
schimbărilor climatice;
- creşterea capacităţii instituţiilor din
domeniul forestier de conducere, control,
asistenţă şi coordonare regională.
D. Resurse de apă
Resursele totale de apă din râurile interioare,
adunate în 15 arii largi de drenare, reprezintă
o medie multianuală de aproximativ 40.000
3
milioane m . Dunărea se poate adăuga la
acestea, acest fluviu având la intrarea în ţară
3
un debit de 175.000 milioane m , iar 97,8%
din sistemul hidrografic al României este
strâns într-un bazin al fluviului Dunărea.
Pe teritoriul României funcţionează un număr
de 400 bazine importante, care duc la un
3
volum total disponibil de 6.300 milioane m .
Resursa socio-economică de ape subterane
3
este de 850 milioane m trebuie adăugată la
acest volum şi de aceea resursa socio3
economică totală este de 7150 milioane m .
România s-a confruntat în ultima perioadă cu
fenomene extreme:
• în 2005 – inundaţii istorice pe râuri
interioare, ceea ce a dus la pierderea a 76 de
vieţi omeneşti şi pagube materiale în valoare
de 6 miliarde lei;
• în 2006 – inundaţii istorice în sectorul
românesc al fluviului Dunărea, ceea ce a dus
la pagube materiale în valoare de 746
milioane lei;
• în 2007 – cea mai gravă secetă din ultimii
60 de ani.
Necesităţile de adaptare pentru sectorul
resurselor de apă sunt [15]:
- întocmirea hărţilor de hazard şi risc la
inundaţii pe bazinele hidrografice mari
sub coordonarea Ministerului Economiei
şi Finanţelor, şi particularizarea de către
administraţia locală a hărţilor de risc la
inundaţii la nivelul localităţilor, cu prioritate
în zonele cu risc mare, identificate pe
hărţile întocmite la nivelul bazinelor
hidrografice;
- adoptarea anumitor acte normative pentru
amplasarea construcţiilor în zonele
inundate;
- adoptarea anumitor acte normative pentru
construirea obiectivelor cu risc moderat
de inundaţii, care ar trebui să asigure,
printre altele, siguranţa lor în cazul unor
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-

-

-

-

evenimente puternice care au avut loc în
urma schimbărilor climatice;
dezvoltarea unor studii noi necesare
fondării măsurilor de adaptare în
domeniul evaluării resurselor de apă;
reevaluarea resurselor de apă pe
bazinele hidrografice şi sub-bazine în
condiţiile schimbărilor climatice;
evaluarea necesarului de apă pentru
principalele culturi din România în
condiţiile schimbărilor climatice;
creşterea eficienţei pentru apa utilizată în
irigaţii;
evaluarea necesarului de apă pentru
principalele utilităţi (alimentarea cu apă
potabilă, apă industrială, apă pentru
zootehnie, piscicultură etc.) în condiţiile
schimbărilor climatice.

4. Concluzii
Pentru dezvoltarea şi evaluarea portofoliilor
de politică în domeniul reducerii /adaptării la
schimbările climatice pentru România s-au
efectuat o serie de analize.
Primul pas a fost analiza părţii generale
privind obiectivele ţării referitoare la
schimbările
climatice,
evidențiindu-se
principalele strategii ale ţării legate de
obiectivele privind schimbările climatice.
Cele mai potrivite opţiuni de reducere a
emisiilor identificate pentru ţară noastră au
fost următoarele:
-

Exploatarea în continuare a RES;
Implementarea măsurilor pentru eficienţă
energetică;
Îmbunătăţiri tehnologice;
Utilizarea energiei nucleare;
Reducerea emisiilor prin: JI, GIS, EU
ETS, CCS.

Spectrul necesităţilor de adaptare în
România se referă la 4 sectoare principale,
care sunt cel mai mult afectate de
schimbările climatice. Sectoarele identificate
au fost:
- Sectorul energetic;
- Sectorul agricol;
- Sectorul forestier;
- Resursele de apă.

basins which lead to a total available volume
3
of 6,300 million m . The socio-economic
resource of underground water which is of
3
850 million m has to be added to this
volume and therefore the total socio3
economic resource is of 7,150 million m .
Romania was confronted during the last
period with extreme phenomena:
• in 2005 – historical floods on the internal
rivers, which have led to the loss of 76
human lives and material damages in value
of 6 billion lei;
• in 2006 – historical floods of the
Romanian sector of the Danube river, which
have led to material damages in value of 746
million lei;
• in 2007 – the most serious drought for the
last 60 years.
The adaptation needs for the water
resources sector are [15]:
- performance of the maps regarding the
hazard and flood risk on the great
hydrographic
basins
under
the
coordination
of
MEF
and
the
particularization
by
the
local
administration of the flood risk maps at
the level of the localities, with priority in
the areas with high risk, identified on the
maps performed at the level of the
hydrographic basins;
- adoption of certain normative acts to
place the constructions on the flooded
areas;
- adoption of certain normative acts to build
the objectives with moderate flood risk,
which should ensure on the one hand
their safety to more intense events
occurred as a result of the climate
change;
- development of new studies necessary for
the foundation of the adaptation
measures in the field of water resources
assessment;
- reassessment of the water resources on
hydrographic basins and sub-basins

-

-

under the circumstances of climate
change;
water need assessment for the main
crops
in
Romania
under
the
circumstances of the climate change;
efficiency improvement for the water used
in irrigation;
water need assessment for the main
utilities (drinking water supply, industrial
water, water for zootechnics, pisciculture,
etc.) under the circumstances of the
climate change.

4. Conclusions
For development and assessment of
mitigation / adaptation Climate Change policy
portfolios for ROMANIA a series of analyses
have been performed.
First step was the analysis of the general part
concerning the objectives of the country in
relation with the climate change focusing on
the main strategies of the country related to
climate change objectives.
The most suitable mitigation options
identified for the country were the following:
-

Exploitation of RES;
Energy efficiency measures;
Technological improvements;
Use of nuclear energy;
Mitigation through: JI, GIS, EU ETS, CCS.

The spectrum of adaptation needs in
Romania concerns 4 main sectors that are
most affected by the climate change.
The sectors identified were:
- Energy sector;
- Agricultural sector;
- Forestry sector;
- Water resources.
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