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Strategie  

Politica energetică europeană trebuie să aibă ca obiectiv o aprovizionare susţinută, 
competitivă şi sigură cu energie. Dacă UE continuă direcţia actuală, acest obiectiv cheie nu 
va fi atins. În ianuarie 2007, Comisia Europeană a stabilit politica energetică pentru Europa. 
Aceasta a fost cuprinsă şi stabilită în mai multe documente privind diversele aspecte ale 
energiei şi a inclus un plan de acţiune pentru a putea face faţa provocărilor energetice majore 
cu care se confruntă Europa. Fiecare cetăţean european trebuie să fie informat cu privire la 
aceste provocări şi la rolul pe care trebuie să-l aibă în rezolvarea acestor probleme. 

Producţia regenerabilă de energie ajută la combaterea schimbărilor climatice şi în acelaşi 
timp face să crească şi securitatea alimentării cu energie.  

Probleme cheie 

În termenii SRE de consum global de energie electrică, este vizată şi România. În 2004, 
majoritatea E-SRE a fost generată prin contribuţia pe scară mare a energiei furnizate de 
hidrocentrale (energie hidroelectrică). Într-o mare măsură, înaltul potenţial al energiei 
hidroelectrice la scară mică a rămas neatins. Între 1997 şi 2004, atât nivelul producţiei cât şi 
rata de creştere a majorităţii SRE au fost stabile. Furnizarea pentru consumul public este 
reglementată în mod corespunzător, dar proiectele privind producţia regenerabilă a energiei 
nu au fost până acum finanţate.  

Planul SRE la nivel naţional in prezent  

În România, planul SRE ce urmează să fie îndeplinit ajunge la 11% din energia globală 
produsă în 2010.  

Planul E-SRE care a fost stabilit este 33% din consumul global de energie electrică din 2010.  

Progrese efectuate în îndeplinirea planurilor naţionale  

Partea ce revine E-SRE pentru consumul global de energie electrică s-a redus de la 31.3% în 
1997 la 29.87% în 2004.  

Politici principale de sprijin   

România a introdus următoarele măsuri pentru a promova E-SRE: 

o Un sistem de cote cu certificate verzi tranzacţionabile (TGC) pentru E-SRE noi a fost 
implementat din 2004. Cotele obligatorii cresc de la 0.7% în 2005 la 8.3% în 2010. 
TGC- urile sunt folosite la producţia de energie electrică din energia eoliana, solară, a 
biomasei sau hidro energie, fiind generată în instalaţii cu mai puţin de 10 MW din 
capacitate.  

o Transport obligatoriu şi comercializare cu prioritate a energiei electrice produse de 
SRE, începând din 2004. 

Legislaţia în domeniul biocombustibililor a fost transpusă în legislaţia naţională în decembrie 
2005. 

Lista de priorităţi a Fondului Român pentru Eficienţa Energetică (2002) include folosirea SRE 
pentru încălzire. 

Statistici cheie privind producţia regenerabilă de energie  

Electricitatea obţinută din SRE: În România, cantitatea totală de E-SRE a scăzut de la 17,520 
GWh în 1997 la 16,518 GWh în 2004. Aproape toată E-SRE este generată prin energie hidro. 
Producţia de energie hidro la scară mare a totalizat 15,855 GWh în 2004. Contribuţia adusă 
de hidrocentralele mici este moderată, cu 658 GWh în 2004. Rata medie de creştere a 
energiei hidro este mică (în medie 5% pe an între 1997 şi 2004), în ciuda existenţei unui 
potenţial mare (6 TWh mai mic decât 10 MW). Programul statului român include o rezoluţie 
privind instalarea unei centrale de utilizare a energiei eoliene cu o capacitate totala de 120 
MW până în 2010. În 2004, fermele româneşti care utilizau energie eoliană au generat 2 
GWh.  
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Producţia de energie electrică din surse regenerabile, după tip (GWh) 
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Biogaz Biomasă solidă
Bioreziduu Geotermic
Hidro la scară mică Hidro la scară mare
PV Vânt dinspre mare
Vânt dinspre uscat

 Sursa: Comisia Europeană        
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/share_res_eu_en.htm 

Biocombustibili: Până acum în România nu a fost produs nici un fel de biocombustibil.  

Încălzire şi răcire: Biomasa este sursa principala de SRE-C în România. În 2004, aceasta a 
avut ca rezultat producerea a 3 047 ktoe. O altă cantitate de 68 ktoe a fost produsă prin 
căldura geotermală. Nici producţia de căldură a biomasei şi nici producţia de căldură 
geotermală nu au crescut între 1997 şi 2004. 

  
Utilizare 1997     

(ktoe) 
Utilizare 2004 

(ktoe) Creştere anuală [%] 
Căldura biomasei 3 296 3 047 -1% 
Căldura termală 
solară 4 4 0% 

Căldura geotermală 
incl. pompe de 
căldură 

67 68 0% 

Sursa: Comisia Europeană  

http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/share_res_eu_en.htm 

Un exemplu bun: Proiectul „RUMEGUŞ 2000” 

Este vorba de un proiect de schimbare a combustibilului vizând sectorul termoelectric 
romanesc care urmăreşte să substituie combustibilii fosili, cum ar fi petrolul şi gazul natural  
cu reziduurile lemnoase locale cum sunt rumeguşul, aşchiile (de lemn) şi cojile - scoarţele 
provenite din silvicultură şi industria de cherestea. Practic vorbind, combustibilul va fi 
rumeguşul deoarece acesta este reziduul de biomasă cel mai disponibil (motiv pentru care 
proiectul a fost numit - Rumeguş 2000). 
 
Un aspect important al managementului carbonului din păduri în România este felul în care 
reziduurile lemnoase sunt folosite sau înlăturate de unele companii de prelucrare a lemnului. 
În regiunile forestiere din România s-au acumulat mari depozite de reziduuri lemnoase. 
Resursele biomasei folosite în proiect vor fi reziduurile lemnoase existente furnizate de 
păduri- şi de industria de cherestea (cea mai mare parte rumeguş). Actualmente, aceste 
reziduuri sunt descărcate în păduri, ceea ce este ilegal şi provoacă pagube considerabile 
mediului înconjurător. 
 
Scopurile, obiectivele specifice si strategiile proiectului sunt următoarele: 
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- de a promova folosirea biomasei pe o scară mai largă în general şi a irosirii lemnului 
în particular, ca un cost efectiv şi un beneficiu mediu al SRE pentru România; 

- de a demonstra înlocuirea eficientă a petrolului folosit în calitate de combustibil (care 
este scump şi poluant) prin folosirea reziduurilor lemnoase pentru producerea 
căldurii; 

- de a sprijini comunităţile locale în atenuarea poluării provenite din prelucrarea 
lemnului, de a instrui operatorii locali în a utiliza energia prin tehnologii şi metode 
eficiente; 

- de a spori înţelegerea beneficiilor economice, sociale şi de mediu în folosirea 
reziduurilor lemnoase; 

- de a răspândi şi dezvolta rezultatele proiectului biomasei (implementate), în cinci 
oraşe selectate; 

- de a reduce descărcarea necontrolată a rumeguşului în râuri şi în natură în general, 
şi în felul acesta de a reduce impactul asupra naturii cauzat de activităţile prelucrării 
lemnului, activităţi ce sunt unele din principalele activităţi de industrie din zonă. 

Pentru informaţii suplimentare 

Pentru a afla mai multe despre energiile regenerabile, căutaţi la: 
http://ec.europa.eu/energy/res/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 
Pentru a afla mai multe despre situaţia actuală a energiilor regenerabile în Statele Membre, 
căutaţi la:   
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/electricity_member_states_en.htm 
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/share_res_eu_en.htm 
Pentru a afla mai multe despre măsurile de sprijin, căutaţi la:  
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/support_electricity_en.htm 
Pentru a afla despre un proiect sau pentru a contacta o agenţie de energie în regiunea 
dumneavoastră, căutaţi la 
http://www.managenergy.net/emap/maphome.html 
Alte fişe de date cu privire la România şi alte state membre pot fi găsite pe: 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/facts_en.htm 

Ce se înţelege prin…..? 

SRE: Surse regenerabile de energie  
E-SRE: Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie  
SRE-C: Producerea de căldură şi frig din surse regenerabile de energie  
Biocombustibili: Include în principal biodiesel şi bioetanol 
Biomasă: Include biomasa solida, bioreziduurile si  biogazul  
CHP: Căldura şi Energia combinate  
GWh: gigawatt oră 
ktoe: Echivalent cu o mie tone produs petrolier  
MW: megawatt 
TWh: terawatt oră 
PV: Tehnologie foto-voltaică pentru producerea de energie electrică din energia solară 
Menţiune 
Opiniile exprimate în acest document nu au fost adoptate sau aprobate în vreun fel de Comisia 
Europeană şi nu trebuie privite ca o declaraţie exprimând opiniile Comisiei Europene. 
Comisia nu garantează acurateţea datelor incluse în acest document şi nu îşi asumă răspunderea 
pentru nici o utilizare făcută pe baza acestor date. 
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