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Despre Future Energy Leaders România 
 

Future Energy Leaders România (FEL România) este programul de tineret al Comitetul 
Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) și face parte din rețeaua globală 
a Future Energy Leaders, dezvoltată de World Energy Council.  
 

FEL România este o rețea de tineri profesioniști ce dezbat idei și dezvoltă proiecte. Printre 
obiectivele programului se numără profesionalizare tinerilor din energie și dezvoltarea 
competențelor necesare celei de-a 4-a revoluții industriale, creșterea gradului de 
angajabilitate și prezența mai mare a tinerilor în poziții de decizie. FEL România își propune 
de asemenea să fie o platformă de comunicare și cooperare între noua generație și actuala 
elită din domeniul energiei, cooperare pe care o considerăm vitală pentru o bună dezvoltare 
a sectorului energetic și modul în care acesta interacționează cu alte domenii. FEL România 
își propune să accelereze tranziția către o economie bazată pe energie curată și reducerea 
impactul negativ pe care energia îl are asupra mediului. 
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§ INTRODUCERE 
 
 
Prezentul material face parte din proiectul Energy 101, dezvoltat în cadrul FEL România, și a 
fost lansat în anul 2022 ca parte dintr-o campanie de educare și informare denumită ”Despre 
energie, pe scurt.” 
 
Prin această campanie de conștientizare asupra importanței energiei, scopul FEL România 
este să aducă în fața publicului informații despre domeniul energiei, care să fie pe întelesul 
tuturor - pentru că energia este esenţială pentru bunăstarea economică şi socială, oferind 
confort şi mobilitate și fiind prezentă în toate activităţle industriale şi comerciale de zi cu zi. 
 
Prezentul material a fost inițal publicat în mediul online, pe site-ul felromania.org, separat în 
10 articole individuale ușor de parcurs care se concentrează pe fiecare dintre cele 10 
subiecte, care totodată compun și cuprinsul acestui raport. De asemenea, trebuie menționat 
faptul că abordarea acestui material s-a axat mai mult pe analizarea energiei electrice și 
explicarea unor procese din cadrul ei folosind un limbaj mai facil. 
 
”Suntem conștienți de faptul că energia a devenit un subiect de interes tot mai mare pentru 
orice român, dat fiind contextul actual definit de prețuri crescute la energie, pe care le-am 
resimțit cu toții în facturi. De aceea, ne dorim ca prin intermediul ghidului „Energy 101 - Despre 
energie, pe scurt.” să aducem în fața publicului larg informații pe înțelesul tuturor despre toate 
procesele și mecanismele tehnice sau de piață care fac ca energia să ajungă de la o centrală 
electrică până în casele noastre. Astfel, pentru cine este interesat să afle ce reprezintă mixul 
energetic, cât de sigură este energia nucleară sau cum arată viitorul energiei, FEL România 
vine săptămânal cu materiale informative despre toate aceste subiecte,” a declarat Bogdan 
Leu, Director de Programe al Future Energy Leaders România, la lansarea campaniei, în luna 
aprilie 2022. 
 
Alte informații despre campanie, precum și articolele individuale, sunt disponibile online la 
adresa web www.felromania.org/energy-101, locație de unde se poate și descărca prezentul 
material.   
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ISTORIA ENERGIEI 

 
 
 
O scurtă introducere despre 
Când și mai ales cum a început totul. 
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În continuarea acestui material, va fi prezentată o sinteză a principalelor evenimente care au 
avut loc de-a lungul istoriei în ceea ce privește energia, indiferent de forma ei.   
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Lemnul a reprezentat prima sursă de 
energie, utilizat pentru a face focul 
pentru încălzire și gătit. 

Romanii utilizau cuptoare cu care 
încălzeau spații goale aflate la 
subsolul clădirilor și care erau 
conectate cu țevi aflate în pereți. 
Acesta a reprezentat primul tip de 
încălzire centralizată. 

Grecii utilizau energia apei pentru a 
pune în mișcare roți cu care măcinau 
grânele. 

Morile de vânt sunt utilizate în Persia 
pentru pomparea apei și măcinarea 
grânelor. 

Olandezii folosesc morile de vânt 
pentru a realiza canale de scurgere 
care să comunice cu Rinul. 

Britanicii folosesc pentru prima dată 
sobele și lumânările pentru a se încălzi 
și a face lumină. 

Morile de vânt sunt utilizate pentru 
prima dată în insulele Bermude pentru 
pomparea apei. 
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Începe Revoluția Industrială în Anglia, 
iar cărbunele începe să devină sursa 
primară de energie. 

Thomas Edison inventează becul cu 
incandescență. 

Becurile cu incandescență sunt 
utilizate în Europa și America pentru a 
lumina orașele. 

Inventatorul american Charles Edgar 
Fritts inventează prima celulă solară. 

Generatoare hidroelectrice sunt 
instalate pe cascada Niagara, 
alimentând cu energie electrică orașul 
Buffalo, NY prin linii electrice. 

Prima turbină eoliană care produce 
energie electrică este construită de 
către James Blyth în Scoția. 

Circa jumătate din locuințele din 
America au alimentare cu energie 
electrică. 

În Marea Britanie este realizat sistemul 
energetic național. 

Caloriferele sunt utilizate pentru 
încălzire, iar în următorii 50 de ani se 
dezvoltă continuu, înlocuind alte 
metode de încălzire. 
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1 Sursă informații: https://www.edfenergy.com/for-home/energywise/a-brief-history-of-energy; 

Inginerul american Russel Ohl 
patentează celula solară modernă. 

M. King Hubbert declară pentru prima 
dată că era combustibililor fosili se va 
sfârși, iar omenirea va trebui să se 
îndrepte către alt tip de resurse de 
producere a energiei. 

Este pusă în funcțiune prima centrală 
nucleară în Shippingport, SUA. O 
alternativă de producere a energiei cu 
impact scăzut asupra mediului. 

Este construită prima turbină eoliană de 
putere mare care utilizează aceeași 
tehnologie ca și cele din ziua de astăzi. 

Contoarele inteligente sunt 
implementate pe scară largă. 

Tot mai multe tehnologii digitale precum 
Realitatea Augmentată, Digital Twin, 
Smart Home etc. sunt implementate în 
sectorul energetic. 
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EFICIENȚA ENERGETICĂ 

 
 
 
Informații despre 

 
• Importanța eficienței energetice 
• Măsuri de eficiență energetică 
• Directiva de performanță energetică a clădirilor (EPBD) 
• Asigurarea eficienței energetice pe plan național 
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§ EFICIENȚA ENERGETICĂ 
 
Eficiența energetică reprezintă raportul dintre rezultatul constând în performanță, 
servicii/bunuri și energia folosită în acest scop. Economisirea de energie reprezintă reducerea 
consumului de energie, prin schimbarea comportamentului sau prin diminuarea activității 
economice.2 
 
Utilizarea eficientă a energiei reprezintă realizarea unei entități de produs, bun sau serviciu, 
fără scăderea calității sau performanțelor acestuia, concomitent cu reducerea cantității de 
energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu. 
 

 
Viața noastră depinde de energie, iar 
îmbunătățirea calității vieții a presupus la rândul 
ei, un consum mai mare de energie. Creșterea 
rapidă a consumului de combustibili fosili cum 
ar fi petrolul, gazele naturale și cărbunele, are un 
impact dramatic asupra emisiei de gaze cu efect 
de seră. 
 
Ca rezultat al consumului eficient al resurselor 
energetice, putem contribui la protecția 
mediului ambient și la asigurarea necesarului de 
energie pe termen mediu și lung. 
 

 
A. Măsuri tehnologice: 

• Creșterea eficienței energetice pe întreg lanțul: resurse, producere, transport, 
distribuție şi consum; 

• Promovarea resurselor energetice regenerabile; 
• Mixul de combustibili și eficientizarea infrastructurii de rețea. 

 
B. Măsuri politice: 

• Reglementări; 
• Informare și măsuri legislative; 
• Servicii energetice pentru economie de energie; 
• Instrumente financiare; 
• Acorduri voluntare și instrumente de cooperare.   

 
2 Legea 121/2014 privind eficiența energetică; 

Importanța eficienței energetice 

Măsuri de eficiență energetică 
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C. Investițiile necesare creșterii eficienței energetice: 
• Stabilirea nivelului energetic de referință prin evaluarea nivelului curent de consum 

energetic; 
• Înlocuirea instalațiilor și echipamentelor perimate cu unele de ultimă generație; 
• Reabilitarea termică a spațiilor de lucru; 
• Revizuirea și optimizarea procedurilor operaționale din cadrul organizației; 
• Instruirea adecvată a personalului; 
• Creșterea gradului de inovare. 

 
Cei mai mari utilizatori de energie sunt clădirile, în principal locuințele noastre. Creșterea 
eficienței energetice a clădirilor reprezintă o contribuție importantă în economisirea energiei. 
 
De asemenea, o importantă contribuție o reprezintă și schimbarea obiceiurilor noastre de 
comportament: oprirea luminilor, controlul încălzirii, izolația termică, achiziția de echipamente 
cu certificat energetic clasa A+, optarea pentru iluminatul LED, reciclarea și prevenirea 
producerii de deșeuri.3 
 
Eficientizarea energetică a clădirilor devine treptat, nu numai un standard economic necesar, 
ci și un standard de etică și responsabilitate socială față de nevoia de economie la întreținere 
și față de epuizarea resurselor energetice la nivel global. 
 

 
Pentru a sprijini economia de energie, Comisia Europeană a definit o Directivă de performanţă 
energetică a clădirilor (EPBD). Scopul directivei este de a îmbunătăţi performanţa energetică 
a clădirilor în cadrul Comunităţii, ţinând seama de raportul cost-eficienţă. 
 
Directiva stabileşte cerinţele pentru: 

• cadrul general pentru o metodologie de calcul 
al performanţei energetice integrate a clădirilor 
şi estimarea impactului lor asupra mediului; 

• aplicarea cerințelor minime pentru performanţa 
energetică a clădirilor noi şi la clădirile mari 
existente, care sunt supuse unor lucrări 
importante de renovare; 

• certificarea energetică a clădirilor; 
• inspecţia periodică a cazanelor şi a sistemelor 

de climatizare în clădiri, precum şi inspecţia întregului sistem de încălzire. 

 
3 Raport de Mediu, pentru Strategia Energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, 
https://energie.gov.ro/; 

Directiva de performanţă energetică a clădirilor 
(EPBD) 
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Eficiența energetică este o prioritate strategică pentru uniunea energetică, iar UE promovează 
principiul “eficiența energetică pe primul loc.” 
 
În contextul necesității asigurării unei planete sănătoase, și implicit a îmbunătățirii vieții și 
sănătății oamenilor, Comisia Europeană și-a propus ca obiectiv, ca până în anul 2050, Europa 
să devină primul continent neutru din punct de vedere al impactului asupra climei. 
 
Prin adoptarea unei viziuni pe termen lung legate de mediu, industriile și întreprinderile vor 
avea o certitudine mai mare de reglementare, astfel încât să facă investiții importante în 
modernizare și reducerea impactului acestora asupra mediului. 
  
Uniunea Europeană a implementat deja reguli care previn relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon.  Aceste reguli operează ca parte a sistemului de comercializare a certificatelor de 
emisii și oferă certificate de emisii gratuite industriilor care prezintă risc de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon. 
 
În 2018, în pachetul “Energie curată pentru toți europenii”, s-a stabilit un nou obiectiv de 
reducere a consumului de energie cu minim 32.5% până în 2030. 
 
Directiva 27/CE/2012, privind eficiența energetică prevede ca obligație importantă pentru 
companiile de utilități preocuparea să îmbunătățească eficiența energetică în prestarea 
serviciilor către clienții lor. 
 
Directiva stabilește un cadru comun de măsuri pentru promovarea eficienței energetice în 
cadrul Uniunii, în scopul de a asigura realizarea, pentru 2020, a obiectivului principal cu ținta 
de 20% privind eficiența energetică și pentru a deschide calea pentru viitoarea creștere a 
eficienței energetice după această dată. 
 
Aceasta prevede norme menite să elimine barierele de pe piața energiei și să depășească 
disfuncționalitățile pieței care împiedică eficiența în furnizarea și utilizarea energiei, precum și 
stabilirea unor obiective indicative naționale de eficiență energetică pentru 2020. 
 
Operatorul de Distribuţie, care 
asigură și promovează o piaţă 
funcţională de energie electrică, 
trebuie să implementeze o serie de 
măsuri: 

a) Contorizarea inteligentă; 
b) Modernizarea infrastructurii de distribuţie în concept de reţea inteligentă; 
c) Procese de piaţă eficiente: 

● automatizare; 
● acces rapid la datele din piaţă; 
● schimb rapid al furnizorului; 
● costuri scăzute de tranzacţionare.  
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Planul naţional de asigurare a eficienței 
energetice definește obiectivele privind 
îmbunătățirea eficienței energetice, țintele 
indicative de economisire a energiei, precum și 
măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice4 
aferente în toate sectoarele economiei naționale, 
cu referiri speciale la: 

• introducerea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată, a sistemelor moderne de 
masură și control, precum și a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, 
evaluarea continuă a eficienței energetice și previzionarea consumurilor energetice; 

• promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie; 
• reducerea impactului asupra mediului al activităților de producere, transport, 

distribuție și consum al tuturor formelor de energie;  
• aplicarea principiilor moderne de management energetic; 
• instituirea de obligații pentru consumatorii finali de energie, distribuitorii de energie, 

operatorii sistemului de distribuție a energiei și societăților de vânzare cu amănuntul 
a energiei; 

• acordarea de stimulente financiare și fiscale; 
• dezvoltarea pieței pentru serviciile energetice. 

 
Pentru echipa FEL eficiența energetică reprezintă un obiectiv atât individual cât și colectiv, 
sprijinind atât reducerea consumului, cât și protejarea mediului înconjurător. Utilizarea 
eficientă a energiei este o tendință care provine din necesitățile societății moderne și pe care 
e bine să ne-o însușim fiecare dintre noi, ca o acțiune responsabilă și necesară pentru un 
viitor sustenabil și verde. 
 
 
 
 
 
 
  

 
4 Gokula Manikandan Senthil Kumar, Sunliang Cao, „State-of-the-Art Review of Positive Energy Building 
and Community Systems”, Energies, 2021; 

Asigurarea eficienței energetice pe plan naţional 
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SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 
 
 
 
Informații despre 
 
• Energia eoliană 
• Energia solară 
• Energia geotermală 
• Energia din biomasă 
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1. Energia eoliană 
 

 
Energia vântului a fost folosită de la începuturile 
umanităţii ca mijloc de propulsie pentru diferite 
ambarcaţiuni, iar mai târziu ca energie pentru 
morile de vânt. Primele mori de vânt s-au folosit 
în secolul VII în Persia la măcinatul grăunţelor. 
Morile de vânt au apărut în Europa în secolul XII 
folosindu-se pentru măcinarea boabelor, tăiatul 
buştenilor, mărunţirea tutunului, presarea 
seminţelor, confecţionarea hârtiei. Însă 
exploatarea pe scară largă a apărut abia în 
secolul XX, odata cu apariția “morilor de vânt” 
moderne - turbinele eoliene ce puteau genera o 
energie de 250 până la 300 KW. 
 

 
O turbină eoliană lucrează într-un mod 
opus față de cel al unui ventilator. În 
loc de a folosi energie electrică pentru 
a face vânt, o turbină eoliană folosește 
vântul pentru a produce electricitate. 
Vântul întoarce paletele ce acționează 
un arbore, care se conectează la un 
generator de energie electrică și 
produce electricitate. Energia electrică 
este trimisă prin linii de transport și 
distribuție la o stație. 

 
 
   

 
1. Palete 
2. Rotor  
3. Instalație de acordare a 

unghiului paletelor cu vântul 
(pitch)  

4. Frână  
5. Ax cu viteză mică  
6. Cutie de viteze 
7. Generator  

 
8. Unitate de control 
9. Anemometru 
10. Giruetă  
11. Nacela 
12. Ax cu viteză mare  
13. Unitate giraţie  
14. Motor giraţie 
15. Turn 

 

Tehnologia producerii energiei eoliene 

Scurt istoric 
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Ca ordin de mărime, 1 MW reprezintă necesarul de putere a aproximativ 900 de locuinţe de 
3 persoane, fără încălzirea electrică. 
 

 
Avantaje: 

• Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substanțe poluante și gaze 
cu efect de seră, datorită faptului că nu se ard combustibili. 

• Nu se produc deșeuri.  
• Costuri reduse de scoatere din funcțiune. Spre deosebire de centralele nucleare, de 

exemplu, unde costurile de scoatere din funcțiune pot fi de câteva ori mai mare decât 
costurile centralei, în cazul generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din funcțiune, 
la capătul perioadei normale de funcționare, sunt minime, acestea putând fi integral 
reciclate. 

 
Dezavantaje: 

• Principalele dezavantaje sunt resursa energetică relativ limitată, ce constă în variația 
vitezei vântului și numărului redus de amplasamente posibile. Puține locuri pe Pamânt 
oferă posibilitatea producerii de energie electrică folosind energia vântului. 

• Un alt dezavantaj este și “poluarea vizuală” – adică, au o apariție neplacută – și de 
asemenea produc “poluare sonoră” (sunt prea gălăgioase). De asemenea, se afirmă 
că turbinele afectează mediul si ecosistemele din imprejurimi, necesitând terenuri mari 
virane pentru instalarea lor. 

 
 
 
 
 
 

  

Avantajele şi dezavantajele utilizării energiei eoliene 

Clasificarea eolienelor în funcţie de puterea lor 
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2. Energia solară 
 
Tehnologiile "termo-solare" folosesc căldura razelor de soare pentru a produce apă caldă, 
energie electrică și pentru a încălzi unele locuințe. Aplicațiile termo-solare se întind de la un 
simplu sistem rezidențial de încălzire a apei până la stații foarte mari de generare a energiei 
electrice. 
 

 
Pe parcursul istoriei, oamenii au folosit căldura 
soarelui pentru diferite întrebuințări casinice. 
Astăzi, energia termo-solară este folosită aproape 
în orice climat pentru a furniza o sursă sigură și 
ieftină de energie. Conceptul propriu-zis de energie 
termo-solară a apărut in anul 1767 când omul de 
știință elvețian Horace de Saussure a inventat 
primul colector solar sau "cutia fierbinte". 
Renumitul astrolog Sir John Hershel a folosit în anul 
1830 aceste "cutii fierbinți" pentru a gătii în timpul 
expediție sale în sudul Africii. Energia termo-solară 
a devenit foarte importantă în unele părți ale Africii 
pentru gătit și pentru distilarea apei. Încalzirea 
solară a inceput să ia amploare cand Clarence 
Kemp a patentat primul sistem comercial de 
încalzire a apei în anul 1891. Ideea a prins repede 
în regiunile unde trebuia importat combustibil 
pentru încalzirea apei. În anul 1987, aproape 30% din casele din Pasadena, California (S.U.A.) 
aveau un sistem termo-solar de încălzire. Încălzirea solară a apei a înflorit (in S.U.A.) în timpul 
anilor în care prețul energiei era mare (anii ‘70). Datorită faptului că încălzirea apei într-o 
reședință poate însemna pana la 40% din consumația totală de energie, încălzirea solară 
joacă un rol important în multe țări. 
 
Principalele moduri de utilizare a energiei termo-
solare sunt însă următoarele: 
 

• producerea de energie termică: 
încălzirea apei, încălzirea locuințelor, a 
serelor, etc. 

• producerea de energie electrică prin 
intermediul celulei fotovoltaice. 

 
 
 

Scurt istoric 
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Pentru că este disponibilă în cantități imense, energia termo-solară este inepuizabilă (cel puțin 
pentru câteva miliarde de ani) și este ecologică. Captarea energiei solare nu este poluantă și 
nu are efecte nocive asupra atmosferei, iar în condițiile în care degradarea Terrei atinge un 
nivel din ce în ce mai ridicat, această problemă începe să fie luată în seamă de tot mai mulți 
oameni. 
 

 
Pentru utilizarea energiei solare este nevoie de conversia acesteia în alte forme de energie, 
printre care se pot enumera: 

• conversia fototermică - prezintã o mare importanţă în aplicaţiile industriale 
(încãlzirea clădirilor, prepararea apei calde de consum, uscarea materialelor, distilarea 
apei etc.). În cazul conversiei fototermice, adică a termoconversiei directe a energiei 
solare, se obţine căldura înmagazinată în apă, abur, aer cald, alte medii (lichide, 
gazoase sau solide). Căldura astfel obţinutã poate fi folositã direct sau convertită în 
energie electrică, prin centrale termoelectrice. 

• conversia fotochimicã - poate să utilizeze sorele prin două moduri, fie direct prin 
excitaţii luminoase a moleculelor unui corp, fie indirect prin intermediul plantelor 
(fotosinteză). Conversia fotochimicã priveşte obţinerea pilelor de combustie prin 
procesele de mai sus.  

• conversia fotoelectricã - conversia fotoelectricã directã se poate realiza folosind 
proprietățile materialelor semiconductoare din care se confecţioneazã pilele 
fotovoltaice.  

 

 
Centralele electrice termo-solare folosesc mai multe metode pentru captarea razelor de 
soare: 
 

 1. Sisteme cu receptor central - 
aceste sisteme concentrează 
razele de soare spre un colector 
central cu ajutorul unor oglinzi 
plasate radiar. 

  

De ce energia solară 

Conversia energiei solare în alte forme de energie 

Sisteme de captare a energiei termo-solare 
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 2. Sisteme cu albii - albiile sunt lungi, 
formate din oglinzi curbate ce 
concentrează razele soarelui pe 
niște țevi umplute cu un lichid. 
Acest lichid poate atinge 
temperaturi foarte mari, de 
exemplu în centralele din Sudul 
Californiei poate ajunge pana la 
400 grade C. 

 3. Sisteme cu parabolă - folosesc o 
parabolă ce concentrează 
radiațiile solare spre un colector 
montat în punctul focal al 
acesteia. 

 
Radiația solară medie anuală în România variază între 1,100 și 1,300 kWh/m2 pentru mai mult 
de jumătate din suprafața țării. 
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3. Energia geotermală 
 
Energia geotermică este o formă de energie regenerabilă obținută din căldura aflată în 
interiorul Pământului. Apa fierbinte și aburii, captați în zonele cu activitate vulcanică și 
tectonică, sunt utilizați pentru încălzirea locuințelor și pentru producerea electricității. 
 

 
Oamenii folosesc izvoarele calde de mii de ani, 
pentru furnizarea apei încălzite pentru baie sau 
gătit. Folosită încă din paleolitic, cea mai cunoscută 
utilizare la ora actuală a energiei geotermale este 
pentru producția de energie electrică. Energia 
geotermală este considerată a fi rentabilă, fiabilă, 
durabilă și ecologică, însă limitată ca utilizare numai 
pentru zonele dintre plăcile tectonice. Progresele 
tehnologice ale ultimilor ani au putut să extindă 
utilizarea acestei resurse și în alte zone funcționale, 
cum ar fi încălzirea locuințelor, deschizând noi 
oportunități pentru o exploatare mai largă. 
 
Energia geotermală și izvoarele cu apă caldă au fost folosite în secolele trecute pentru spălat 
și încălzit locuințe, în 1904 fiind înregistrată prima utilizare în vederea producerii electricității 
(un generator care alimenta 4 becuri). Din 1911 până în 1958 a existat o singură centrală 
geotermală, moment în care Noua Zeelanda s-a alăturat producătorilor de electricitate din 
energie geotermală. 
 

 
Tipurile de centrale geotermale folosite la nivel mondial pentru transformarea puterii apei 
geotermale în electricitate, depinzând de starea  fluidului, adică dacă se află în stare de vapori 
sau în stare lichidă şi de temperatura acestuia5: 

� centralele uscate - au fost primele tipuri de centrale construite, ele utilizează abur 
din izvorul geotermal; 

� centralele flash - sunt cele mai răspândite centrale de azi. Ele folosesc apa la 
temperaturi de 182°C (364°F), injectând-o la presiuni înalte în echipamentul de la 
suprafață; 

 
5 https://www.naturenergy.ro/tipuri-de-centrale-geotermale-160192.htm#.Yk_xwTVRWUk; 

Scurt istoric 

Domeniile de utilizare a energiei geotermale 
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� centralele cu ciclu binar – care diferă față de primele două prin faptul că apa sau 
aburul din izvorul geotermal nu vine în contact cu turbina, respectiv generatorul 
electric. Apa folosită atinge temperaturi de până la 200 °C (400 °F). 

 

 
• Este văzută ca fiind o formă viabilă de energie deoarece este curată și regenerabilă, 

reaprovizionarea rezervoarele geotermale făcându-se pe cale naturală; 
• Spre deosebire de energia solară și cea eoliană, energia geotermală este disponibilă 

în mod constant, nefiind dependentă de condițiile meteorologice; 
• Energia geotermală poate fi extrasă fără a arde combustibili solizi precum cărbunele, 

gazul sau petrolul. Încă din Antichitate, oamenii foloseau această sursă de energie 
pentru a încălzi locuințele, a prepara mâncare și este utilizată și în zilele noastre pentru 
încălzirea locuințelor și birourilor; 

• În comparație cu celelalte surse de energie regenerabilă, precum cea solară sau 
eoliană, care sunt folosite în zona de vârf a curbei de sarcină, energia geotermală este 
excelentă pentru zona de bază a curbei de sarcină; 

• Energia geotermală implică în general costuri mici de utilizare și mentenanță, acestea 
fiind cu până la 80% mai reduse decât în cazul generării de energie pe bază de 
combustibili fosili si non-fosili; 

• Nu necesită suprafețe mari, putând fi construite parțial subteran; 
• Dezvoltarea tehnologică recentă a făcut ca energia geotermală să fie mai ușor de 

exploatat; 
• Chiar si micile gospodării pot beneficia de încălzire pe bază de energie geotermală. 

 
Resursele geotermale pot oferi o sursă de energie ecologică. Deși obținerea de energie 
electrică din surse geotermale are, cu siguranță, impact asupra mediului, aceasta este în 
general mai blândă cu mediul înconjurător decât alte tehnologii de generare de electricitate. 
 

În plus, energia geotermală rămâne un prieten al 
mediului la fel de bun ca alte surse de energie 
regenerabile. Aceasta oferă în același timp fiabilitate 
și posibilitatea de utilizare pentru acoperirea golului 
din curba de sarcină, ceea ce nu se întampla în cazul 
celorlalte surse de energie regenerabile. 
 
Odată cu dezvoltarea tehnologică, efectele energiei 
geotermale asupra mediului pot fi reduse la aproape 
zero. Energia geotermală poate furniza energie 
regenerabilă, sigură și din abundență pentru toată 
lumea. 

  

Avantajele utilizarii energiei geotermale 
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4. Energia din biomasă 
 

 
Biomasa reprezintă componenta vegetală a naturii. Ea asigura nu doar hrana, ci si energie, 
materiale de construcție, hârtie, țesături, medicamente și substanțe chimice. Biomasa este 
utilizată în scopuri energetice din momentul descoperirii de către om a focului. 
 
Astăzi combustibilul din biomasă poate fi utilizat în diferite scopuri – de la încălzirea 
încăperilor până la producerea energiei electrice și combustibililor pentru automobile. 
 
Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, 
deșeurilor și reziduurilor din agricultură, inclusiv 
substanțele vegetale și animale, silvicultură și 
industriile conexe, precum și partea 
biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane. 
(Definiție cuprinsă în Hotărârea nr. 1844 din 2005 
privind promovarea utilizării biocarburanților și a 
altor carburanți regenerabili pentru transport). 
 
Biomasa reprezintă resursa regenerabilă cea mai 
abundentă de pe planetă. Aceasta include absolut 
toată materia organică produsă prin procesele 
metabolice ale organismelor vii. Biomasa este 
prima formă de energie utilizată de om, odată cu 
descoperirea focului. 
 
În principiu, biomasa este compusă din hidrocarburi din care prin reformarea catalitică cu 
vapori de apă se poate obține hidrogen. Datorită faptului că biomasa conține până la 40% 
oxigen aceasta se gazeifică aproape de la sine. Este necesar foarte puțin oxigen suplimentar 
pentru a se produce reacția endotermă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce este biomasa 
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Sursă: Biomasa - sursa de energie curată, Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești 
 
Un alt procedeu pentru obținerea electricității este combinarea pirolizei și a gazeifierii 
biomasei. În prima fază, cea a pirolizei, se produc gaze primare (cocs și metanol). Acestea 
sunt apoi amestecate cu abur, rezultând din nou un amestec, de această dată din hidrogen, 
metan, monoxid și dioxid de carbon. A doua fază absoarbe energie și în urma reformării 
rezultă hidrogenul. Această variantă cu două trepte este aplicată mai ales în utilaje cu 
capacitate mai mică. La utilizarea biomasei cu umiditate mai mare, ca de exemplu deșeul 
menajer, prin fermentare anaerobă rezultă metan în procent de 60-70%. 
 

 
Dioxidul de carbon din atmosferă și apa din sol participă în procesul obținerii glucidelor care 
formează „blocurile de construcție” a biomasei. Astfel, energia solară, utilizată la fotosinteză, 
îi păstrează forma chimică în structura biomasei. 
 
Dacă biomasa se arde efectiv, deci se extrage energia chimică, atunci oxigenul din atmosferă 
și carbonul din plante reacționează formând dioxid de carbon și apă. Acest proces este ciclic, 
deoarece dioxidul de carbon poate participa din nou la procesul de formare a biomasei. 
 
Combustibilii fosili sunt rezultatul reacției chimice foarte încete de transformare a 
polizaharidelor în compuși chimici. În rezultat compusul chimic al cărbunelui asigură o sursă 
de energie mai concentrată.  
 

Cum se formează biomasa 
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Toate tipurile de combustibili fosili, utilizați de către omenire – cărbune, petrol, gaze naturale 
– reprezintă biomasa străveche. Timp de milioane de ani pe Pământ resturile plantelor 
(vegetale) se transformau în combustibil. 
 
Deși combustibilul extras constă în  hidrogen si carbon ca și biomasa ”proaspătă”, el nu 
poate fi atribuit la surse energetice renovabile, pentru că formarea lui necesită o perioadă 
îndelungată de timp. 
 
Energia înglobată în biomasă se eliberează prin metode variate, care însă, în cele din urmă, 
reprezintă procesul chimic de ardere, deci de transformare chimică în prezența oxigenului 
molecular. 
 

 
Arderea directă cu generare de energie termică: 
 

• Arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2); 
• Fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH)- în cazul 

fermentării produșilor zaharați; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în 
amestec cu benzina, poate fi utilizat în motoarele cu combustie internă; 

• Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool si 
generare de esteri, de exemplu metil esteri (biodiesel) și glicerol. În etapa următoare, 
biodieselul purificat se poate arde în motoarele diesel; 

• Degradarea enzimatică a biomasei cu obținere de etanol sau biodiesel. 
 
 
  

Forme de valorificare energetică a biomasei 
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1. Pe scurt, cum se produce 
 
Centralele nuclearoelectrice (cum este centrala de la Cernavodă în cazul României) au 
reactoare care prin procesul de fisiune produc căldură pentru a încălzi apa, această apă este 
transformată mai departe în abur. Aburul generat va învârti o turbină care antrenează la rândul 
ei un generator electric și astfel acesta produce energie electrică. 
 

 
În prezent, energia nucleară produsă în reactoarele 
nucleare date în exploatare din lume este datorată 
procesului de fisiune. Fisiunea nucleară, cunoscută și 
sub denumirea de fisiune atomică, este un proces în 
care nucleul unui atom se rupe în două sau mai multe 
nuclee mai mici, numite produși de fisiune și, în mod 
uzual, un număr oarecare de particule individuale. 
 

 
Căldura este generată de combustibil prin procesul 
de fisiune, combustibilul este răcit de agentul de 
răcire (care poate fi apă ușoară sau apă grea), căldura 
combustibilului este preluată de apa din sistemul 
primar de transport al căldurii și cedată 
generatoarelor de abur. 
 
Generatoarele de abur sunt schimbătoare de căldură care transferă căldura de la sistemul 
primar la sistemul secundar. 
 
Apa din sistemul secundar preia căldura din cel primar prin generatoarele de abur și se 
transformă în abur. Acest abur antrenează turbina, care la rândul ei antrenează generatorul 
electric, care produce energie electrică. 
 
Procesul de producere a energiei electrice este similar cu cel din centralele clasice. 
Principalele procese tehnologice dintr-o unitate nuclearoelectrică se sintetizează astfel:  

● transformarea energiei de fisiune în energie termică în reactorul nuclear;  
● transformarea energiei termice în energie mecanică în turbină; 
● transformarea energiei mecanice în energie electrică în generatorul electric. 

  

 

Ce este fisiunea nucleară 

Cum este convertită energia 
nucleară în energie 
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Acronimul CANDU provine de la „CANada Deuterium 
Uranium”, care este o marcă înregistrată pentru 
reactorul energetic dezvoltat în anii 50-60 de mai multe 
firme canadiene sub coordonarea AECL. 
 
Reactorul CANDU de la CNE Cernavodă este un reactor 
nuclear de tipul PHWR (Reactor cu Apa Grea sub 
Presiune), care utilizează uraniul natural (0,7% U235) 
drept combustibil și apă grea (D2O) ca moderator de 
neutroni și agent de răcire. Deoarece nu are nevoie de 
uraniu îmbogățit, iar tehnologia de obținere a apei grele 
este relativ accesibilă, reactorul CANDU a fost preferat 
de țările mai puțin dezvoltate, preocupate de 
independența națională. 
 
Reactorul CANDU6 are câteva caracteristici 
constructive care îl deosebesc de celelalte tipuri de 
reactori nucleari energetici: 

● Utilizarea canalelor de combustibil permite extragerea combustibilului uzat și 
introducerea de combustibil proaspăt fără a fi necesară oprirea reactorului; 

● Canalele de combustibil pot fi înlocuite în caz de defecțiune sau la expirarea duratei 
de serviciu, permițând extinderea duratei de funcționare a reactorului; 

● Materialele utilizate în zona activă a reactorului (aliaje de zirconiu, apa grea) asigură o 
buna economie de neutroni fapt ce permite utilizarea optimă a combustibilului 
nuclear. 

 

  
 

6 https://cdn.britannica.com/79/162179-050-66CC2DDE/diagram-nuclear-power-plant-reactor-Canada-
Deuterium.jpg; 

 

Reactorul CANDU 



 

 28 

2. Cât este de sigură energia nucleară? 
 
Poate primul lucru la care ne gândim cu toții referitor la o centrală nucleară este: Cernobîl, 
radiații, pericol. În realitate lucrurile nu stau așa, iar răspunsul la întrebarea ”Cât este de 
sigură?”, este cel că este foarte sigură și nu o spunem doar noi, ci și statisticile. 
 
Răspunsul scurt ar fi că sunt mai sigure decât sursele convenționale. Implementarea unor 
măsuri de securitate nucleară pentru a preveni accidentele nucleare şi accidentele cu radiații, 
sau să limiteze consecințele acestora, este prezentă pe toată durata de viață a unei centrale 
nucleare, de la proiectare, construcție, exploatare şi până la dezafectare. 
 
 

3. Radiațiile 
 
Radiația este un fapt de viaţă. Ea este prezentă în natură sau poate fi produsă artificial. 
Radiația de origine naturală există peste tot în mediul înconjurător, pe când radiaţia de origine 
artificială a fost folosită de câteva decenii. Radiațiile naturale şi artificiale nu sunt diferite nici 
ca tip, nici ca efect. În medie, radiaţia de origine naturală produce expunerea cea mai mare 
asupra oamenilor. Expunerea la radiaţia de origine artificială este uşor de controlat. Radiaţia 
de origine naturală poate ajunge pe Pamânt din spaţiul cosmic. Chiar pamântul însuşi este 
radioactiv, iar radioactivitatea naturală este prezentă în alimente şi în aer. Fiecare dintre noi 
este expus la radiaţia naturală într-o măsură mai mare sau mai mică, iar cele mai multe 
persoane primesc cea mai mare parte a dozei de la expunerea la surse naturale de radiaţii.  
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4. Energia nucleară în România 
 

 
În 1950, o societate mixtă, pe numele ei SovRom Cuarţit, a demarat operaţiunile la Băiţa, în 
judeţul Bihor. Acesta nu extrăgea cuarţ, aşa cum lasă să se înţeleagă numele, ci uraniu. 
Materialul era exportat în URSS şi a fost echivalentul unui „tribut“ modern plătit de România.  
 
În 1956 a fost înfiinţat Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, din preluarea unui institut 
al Academiei, fondat de savantul Horia Hulubei. 
 
În 1966, autorităţile anunţau că România trimisese oferte preliminare pentru livrarea de 
centrale nucleare şi uzine de apă grea către URSS, Franţa, Suedia, Marea Britanie, RFG şi 
Canada. După răcirea relaţiilor dintre România şi URSS, autorităţile au început să se 
reorienteze rapid pentru a ieşi din umbra „marelui urs“.  
 
Astfel, în anii 1970, la Măgurele s-au concentrat resurse impresionante pentru vremea aceea. 
La începutul anilor '70, România se implică în negocieri pentru colaborări în realizarea de 
centrale nuclearoelectice atât cu Canada, cât şi cu Uniunea Sovietică. Timp de mai mulţi ani 
au fost identificate şi studiate mai mult de 120 de posibile amplasamente pentru centrale.  În 
1970 se decide prima centrală nuclearoelectrică echipată cu reactoare CANDU 600 cu 
combustibil uraniu natural şi apă grea să fie în zona Hârşova, sursa de apă de răcire să fie 
Dunărea. Lucrurile au avansat rapid.  
 
În 1976 s-a finalizat studiul de fezabilitate pentru sistemul CANDU în România. Se alesese să 
nu se folosească tehnologie sovietică, dar nici americană. Şi asta pentru că centrala de la 
Cernavodă, spre deosebire de majoritatea celor din întreaga lume, urma să funcţioneze cu 
uraniu neîmbogaţit, natural. În 1978 deja se semnează contracte între Romenergo – pe atunci 
companie de stat cu profil de comerţ exterior şi AECL pentru preluarea licenţei CANDU.  
 
În 1981 se semnează contracte şi cu General Electric şi Ansaldo (Italia), pentru partea clasică 
a Unităţii 1. Primele lucrări au debutat în ianuarie 1979. Ele au avut scopul de a fi realizat un 
model experimental al clădirii reactorului din beton la o scară redusă.  
 

 
Întreprinderea Centrala Nuclearoelectrică Olt şi-a schimbat denumirea în „Întreprinderea 
Nuclearelectrică Cernavodă”, cu sediul în oraşul cu acelaşi nume. Pentru realizarea CNE 
Cernavodă iniţial a fost prevăzută o supafaţă de 205 hectare, din care 116 hectare să fie 
ocupată definitiv.  
 

Epopeea nucleară a României începe în anii ‘50 

Primul beton se toarnă la Cernavodă în 1982 
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După anul 1990, Guvernul a decis ca suprafaţa 
să ajungă la 292 de hectare. Pentru a avea o 
imagine asupra volumului de lucrări, următoarele 
cantităţi au fost necesare pentru o unitate: beton 
în fundaţii – 71.000 de metri cubi, ciment – 
164.000 de tone, lemn – 4.000 de metri cubi, oţel 
– 38.000 de tone. 
 
Fiecare unitate este un ansamblu funcţional 
independent, constituit dintr-o parte nucleară şi 
o parte clasică. Prin energia pe care o livrează 
sistemului energetic naţional, CNE contribuie la 
reducerea emisiilor anuale de dioxid de carbon 
cu aproximativ patru milioane de tone.  
 
La 17 aprilie 1996 a fost inaugurată oficial Centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă, prin 
punerea în funcțiune a primului reactor, fiind prima centrală de acest fel din Europa de Est. 
România a intrat astfel în clubul țărilor producătoare de energie nucleară. Reactorul unităţii 1 
a atins prima criticitate (inițierea reacției de fisiune în lanț) la 16 aprilie 1996.  
 

 
La 11 iulie 1996 a avut loc conectarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național, cu livrarea 
primului kWh electric produs la generatorul Unității. La 2 octombrie același an Unitatea 1 a 
atins puterea nominală, iar la 2 decembrie 1996 a intrat în exploatare comercială.  
 
Odată cu intrarea în exploatare comercială a Unității 2, în 2007, Nuclearelectrica asigură 
circa 18% din producția de energie electrică a României. 
 
Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești (FCN Pitești) este singurul producător autorizat la nivel 
global, în afara Canadei, pentru producția de fascicule de combustibil aferente tehnologiei 
CANDU 6 de către AECL Canada (actuala Candu Energy) și Zircatec Precision Industries Inc 
Canada.  
 

 
  

În 1996 a fost conectată la SEN Unitiatea 1 
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5 



 

 32 

 

1. Ce este energia hidroelectrică 
 
Energia hidroelectrică reprezintă energia produsă prin intermediul turbinelor angrenate de 
apă, acestea fiind amplasate în interiorul centralelor hidroelectrice. 
 
 

2. De când este utilizată   
 
Moara de apă a fost una dintre cele mai importante 
descoperiri ale omenirii, energia apelor fiind utilizată încă 
din Antichitate, pentru activități precum mineritul și 
măcinarea cerealelor, în vederea obținerii făinii. 
 
O altă instalație interesantă, folosită la morile de apă, era 
roata cu făcaie. Sistemul presupunea o cădere de apă 
dintr-un jgheab, care acționa o roată cu palete de forma 
unor cupe. Pe lângă morile de cereale, roata cu făcaie 
mai era folosită la sfărâmarea minereurilor. Sistemul este 
considerat ca fiind strămoşul îndepărtat al turbinei 
hidraulice. 
 
 

3. Cum se obține  
 
Pentru a transforma energia hidraulică a unui curs de apă în energie electrică sunt utilizate 
amenajările hidroelectrice7. Obținerea energiei electrice este posibilă prin două etape: 

1. Se transformă energia hidraulică în energie mecanică cu ajutorul turbinelor 
hidraulice; 

2. Turbinele hidraulice antrenează hidrogeneratoarele care transformă energia 
mecanică în energie electrică. 

 
 
 

  

 
7 Sursa: https://energobloc.wordpress.com/minihidrocentrale-pe-canalizare/; 
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4. Principalele componente ale unei 
centrale hidroelectrice 
 

Principalele componente ale centralelor 
hidroelectrice sunt: 
 

• Barajul; 
• Acumularea de apă, compusă 

din baraj şi lacul de acumulare;  
• Conducte de aducțiune a apei 

la centrală; 
• Conducte pentru evacuarea 

apei. 

 
 

5. Caracteristici 
 
Caracteristici generale ale energiei hidroelectrice sunt: 

• Este considerată ca fiind o sursă de energie regenerabilă; 
• Din punct de vedere al costurilor, hidroenergia este una dintre cele mai convenabile 

surse de energie, deoarece nu depinde de fluctuațiile pieței asemenea 
combustibililor fosili; 

• Hidroenergia este singura sursă de energie regenerabilă care concurează pe piaţa de 
energie ca raport de producţie cu combustibilii fosili. 

 
Cea mai mare hidrocentrală din lume se află în China (hidrocentrala Three Gorges), fiind 
construită pe fluviul Chang Jiang, care în cursul inferior poartă denumirea de Yangtze (Fluviul 
Albastru). Capacitatea instalată este de 22.500 MW, prin cele 32 de turbine de 700 MW 
fiecare și două unități generatoare de 50 MW. Producția anuală de energie a centralei a stabilit 
recordul mondial în 2020, cu 111.8 TWh, permițând furnizarea de energie electrică către nouă 
provincii și două orașe, inclusiv Shanghai. Se consideră că energia electrică produsă de 
această construcție grandioasă ar acoperi de două ori și jumătate consumul României. 
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6. Cele mai importante obiective 
hidroenergetice din România 
 
Cele mai importante obiective hidroenergetice din România sunt:  

• Sistemele hidroenergetice şi de navigație Porţile de Fier I și Porţile de Fier II; 
• Amenajarea Hidroenergetică Lotru; 
• Centrala Hidroelectrică Vidraru; 
• Centrala Hidroelectrică Dimitrie Leonida (Stejaru); 
• Centralele Hidroelectrice Mariselu şi Remeti; 
• Amenajarea Hidroenergetică Raul-Mare Retezat și Centrala Hidroelectrică Ruieni; 
• Centralele Hidroelectrice Gilceag şi Sugag. 

 

 
Sistemele hidroenergetice și de navigație Porțile de Fier I și II au apărut ca urmare a 
colaborării dintre România și Serbia la amenajarea hidroenergetică a fluviului Dunărea în 
zona Porților de Fier, pentru a produce energie electrică și pentru a asigura navigația în 
condiții optime.  
 
Construcția Sistemului Porțile de Fier I a început la data de 7 septembrie 1964, iar 
inaugurarea oficială s-a realizat la data de 16 mai 1972. Construcția Sistemului Porțile de Fier 
II a început în anul 1977. 
 
Conform Hidroelectrica, principalii parametri ai centralelor hidroelectrice Porțile de Fier I și 
II sunt: 
 

Nume 
Putere 

instalată 
[MW] 

Tip 
turbină 

An PIF8 
Iniţial / după 

retehnologizare 

Producţie 
medie 

[GWh/an] 
Porţile de 

Fier I 6 x 194,4 Kaplan 1970 - 1971 
2000 - 2007 5,241 

Porţile de 
Fier II 8 x 31,4 Bulb 1985 - 1987 

2005 - 2014 1,240 

 

 
  

 
8 Punere în funcţiune; 

Porțile de Fier I și II 
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7. Cine este responsabil pentru 
obținerea hidroenergiei în România 
 
Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie, fiind totodată și cel mai mare 
furnizor de servicii de sistem (în anul 2019 a asigurat 70,97% din banda necesară de reglaj 
secundar, 82,94% din necesarul de rezervă terțiară rapidă, 100% din serviciul de asigurare a 
energiei reactive debitată sau absorbită din rețea în bandă secundară de reglaj a tensiunii) 
asigurând stabilitatea Sistemului Energetic Național (SEN). 
 
 

8. Ponderea hidroenergiei în mixul 
energetic național 
 
 
În România, conform Autorității 
Naționale de Reglementare în Domeniul 
Energiei (ANRE), producția de energie 
electrică din cadrul hidrocentralelor 
este de 6644,4 MW9. Acest lucru 
denotă faptul că, din toate tipurile de 
energie produse, hidroenergia are cea 
mai mare pondere, aceasta fiind de 
35,8%. 
 
 
 
 
 

Tip producţie Valoare 
Hidro 6644,43 

Cărbune 3092,2 
Eolian 3014,91 

Hidrocarburi 2853,73 
Nuclear 1413 

Solar 1393,21 
Biomasă 106,896 
Biogaz 19,229 
Deşeuri 6,03 

Căldură reziduală 4,1 
Geotermal 0,05 

Total 18547,785 
  

 
9 Sursa: https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/rapoarte/puterea-instalata-in-capacitatiile-de-productie-
energie-electrica. Situaţia de la data 25.02.2022; 
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ENERGIA TERMO 

 
 
 
Informații despre 

 
• Ce este energia termoelectrică 
• Cum se produce 
• Clasificarea termocentralelor 
• Mod de funcționare 
• Principalii factori poluanți la termocentrale 
• Metode de reducere a emisiilor poluante 
• Termocentrale în România - scurt istoric 
• Energia termoelectrică în României 

 
 

 
  

6 
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Principalele surse de energie de pe planeta noastră sunt: combustibilii fosili (cărbunii, petrolul, 
gazele naturale), forța apelor curgătoare, energia atomică, lumina soarelui, vântul și forța 
valurilor și a curenților marini. 
 
Energia electrică poate fi considerată drept energie secundară întrucât nu se poate obține 
decât ca rezultat al unor procese de conversie. Energia termică este energia conținută de 
un sistem fizic, ce poate fi transmisă sub formă de căldură altui sistem fizic pe baza diferenței 
dintre temperatura sistemului care cedează energie și temperatura sistemului care primește 
energie.  
 
Energia termică este generată în reactoare nucleare sau în centrale termice sau centrale 
termoelectrice cu cogenerare.10 
 

 
O centrală termoelectrică (sau termocentrală) este o centrală electrică care produce energie 
electrică pe baza conversiei energiei termice obținută prin arderea combustibililor. Curentul 
electric este produs de generatoare electrice antrenate de turbine cu abur, turbine cu gaze, 
sau, mai rar, cu motoare cu ardere internă. 
 
O centrală termoelectrică realizează producerea de energie electrică utilizând ca sursă 
primară de energie, energia chimică a combustibililor fosili. Lanțul transformărilor energetice 
ce au loc într-o termocentrală este prezentat în figura următoare: 
 
 

 
 
Procese energetice într-o termocentrală 

 

 
10 Comisia Națională de strategie şi prognoză, “Notă privind prognoza echilibrului energetic 2022-2025”, 
2022; 

Ce este energia termo 

Cum se produce energia termică 
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Uneori sunt considerate termocentrale și instalația care transformă energia termică provenită 
din alte surse11, cum ar fi energia nucleară, solară sau geotermală, însă construcția acestora 
diferă  față de cea a centralelor care se bazează pe ardere. 
 
Atunci când centrala furnizează și căldură consumatorilor casnici sau industriali, vorbim 
despre termoficare. Termoficarea reprezintă încălzirea centrală, folosind ca agent termic 
apa fierbinte produsă în centrale electrice de termoficare, sau aburul uzat din diferite procese 
tehnologice. Același agent termic este folosit și la producerea apei calde de consum. Căldura 
necesară termoficării este obținută de obicei prin cogenerare în termocentrale arzând 
combustibili fosili, iar mai recent se utilizează şi biomasa.  
 

 
După destinație, termocentralele se clasifică în:  
 

● Centrale termoelectrice (CTE), care produc în special curent electric, căldura fiind un 
produs secundar. Aceste centrale se caracterizează prin faptul că sunt echipate în 
special cu turbine cu abur cu condensaţie sau cu turbine cu gaze. Mai nou, aceste 
centrale se construiesc având la bază un ciclu combinat abur-gaz.  
 

● Centrale electrice de termoficare (CET), care produc în cogenerare atât curent 
electric, cât şi căldură, care iarna predomină. Aceste centrale se caracterizează prin 
faptul că sunt echipate în special cu turbine cu abur cu contrapresiune.  

 

 
Termocentralele funcționează pe baza unui ciclu Clausius-Rankine. Sursa termică, cazanul, 
încălzește şi vaporizează apa. Aburul produs se destinde într-o turbină cu abur producând 
lucru mecanic. Apoi, aburul este condensat într-un condensator. Apa condensată este 
pompată din nou în cazan şi ciclul se reia. Turbina antrenează un generator de curent 
alternativ (alternator), care transformă lucrul mecanic în energie electrică. 
 
Ciclul Clausius-Rankine este un ciclu din care se obține energie electrică din energie chimică, 
prin intermediul energiei termice (furnizate de combustibili fosili in cazul termocentralelor). 
Ciclul Clausius-Rankine are 4 pași de funcționare (este format din două izobare + două 
adiabate).  
 
  

 
11 University of Illinois Grainger College of Engineering, “Innovative solution for thermal energy storage”, 
2022; 

Clasificarea termocentralelor 

4. Mod de funcționare 
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Ciclul în cazul unei termocentrale 
este: 
 
• De la 1-2 = destindere 

teoretică în turbina cu abur 
• De la 2-3 = condensarea 

amestecului în condensator 
• De la 3-4 = ridicarea 

presiunii apei (adiabatic) în 
pompă 

• De la 4-5 = incalzire izobară 
a apei în cazan 

• De la 5-6 = vaporizarea apei 
în supraîncălzitorul cazanului 

 
Pe înțelesul tuturor: sursa termică (cărbunele care arde), încălzește cazanul și vaporizează 
apa.  Aburul produs se destinde într-o turbină cu abur producând lucru mecanic care mai 
apoi este  convertit în energie electrică de către generatorul atașat de turbina. Apoi, aburul 
este condensat într-un condensator. Apa condensată este pompată din nou în cazan și ciclul 
se reia. 
 

 
• Zgură și cenușa zburătoare, denumite generic praf; 
• SO2; 
• NOX; 
• CO2;  
• Metale grele – în concentrații foarte mici; 
• Poluarea fonică; 
• Poluarea radioactivă. 

 

 
• Pentru praf: electrofiltre cu performanțe superioare; 
• Pentru SO2 – realizare instalaţii de desulfurare; 
• Pentru NOx – modernizare cazane și arzătoare; 
• Pentru CO2: – reducerea consumurilor prin creșterea eficienței, captarea CO2, 

descoperirea unor alte tehnologii. 

Principalii factori poluanți la 
termocentralele alimentate cu cărbune 

Metode de reducere a emisiilor poluante 
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Anul 1963 - punerea în funcțiune a primului grup de 100 MW la CTE Luduș (Iernut); Primul 
grup de 100 MW din țară și cel mai mare la acea vreme; 

Anul 1966 - punerea în funcțiune a primului grup cu turbine cu gaze de 36,5 MW la CET 
București Sud; Cel mai mare grup cu turbină cu gaze din țară;  

Anul 1966 - punerea în funcțiune a primului grup de 200 MW la CTE Luduș (TA5); Primul 
grup de 200 MW din țară si cel mai mare la acea vreme; 

Anul 1967 - punerea în funcțiune a primului grup de 315 MW la CTE Ișalnița, cel mai mare 
din țară la momentul respectiv; 

Anul 1977 - punerea în funcțiune la CTE Rovinari a primului grup de 330 MW de 
construcție românească (TA4); Primul grup de construcție românească de 330 MW; 

Anul 1977 - Termocentrala Turceni, așezată în sudul județului Gorj, la jumătatea distanței 
dintre Tg-Jiu și Craiova, cea mai mare termocentrală construită în SEN. 

 

 
România este una dintre cele mai bine poziţionate pieţe, din punct de vedere energetic, la 
nivelul UE, ocupând locul 5 la producţia de petrol şi gaze naturale, cu perspective importante 
de creştere, dacă se iau în calcul dezvoltările din Marea Neagră şi proiectele de gaze de şist. 
Principalele termocentrale din România aparţin Complexului Energetic Oltenia (CEO) SA 
Târgu-Jiu, ale cărui sucursale electrocentrale (SE) dispun de capacităţi de producţie a 
energiei electrice pe bază de lignit cu o putere totală instalată de 3.240 MW. Aceasta este 
asigurată de 11 grupuri energetice (din cele 17 grupuri construite iniţial), pe baza lignitului 
extras din bazinul carbonifer al Olteniei (unde se concentrează peste 90% din rezerva de lignit 
a României, cele mai mari zăcăminte fiind în judeţul Gorj). Există 4 blocuri energetice de câte 
330 MW fiecare la SE Turceni, 3 blocuri de câte 330 MW la SE Rovinari, 2 blocuri de câte 
315 MW la SE Işalniţa şi 2 blocuri de câte 150 MW la SE Craiova II.12 
 
În condiţiile în care consumul intern este unul scăzut, iar preţurile acoperă cu greu costurile 
de producţie, întărirea capacităţii de export este o soluţie pentru ca toată energia termo 
să-şi găsească un client final.13 Cel mai relevant document programatic în plan intern, care 
abordează problematica Infrastructurilor Strategice în domeniul Energetic este Proiectul 
Strategiei Energetice a României în Perioada 2007–2020, elaborat în luna mai 2007 şi 

 
12 Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030; 
13 Wuchen Fu, Xiao Yan, Yashraj Gurumukhi, Vivek S. Garimella, William P. King, Nenad Miljkovic. High 
power and energy density dynamic phase change materials using pressure-enhanced close contact 
melting. Nature Energy, 2022; 

Termocentrale în România - scurt istoric 

Energia termică în România 
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promovat de către Parlamentul României. Viziunea acestuia, însă, nu mai corespunde 
realităţilor actuale, fiind necesară o nouă strategie energetică viabilă şi performantă, care să 
stabilească liniile de dezvoltare pentru un sector cu puternice implicaţii în economie şi să 
permită României să joace rolul pe care îl merită pe piaţa europeană a energiei. 
 
Specialiştii în domeniu afirmă că România mai are lignit pentru încă 50 de ani (după ce în 
ultimii 50 de ani s-a extras o cantitate de peste un miliard de tone de cărbune), în timp ce 
petrolul, gazele sau uraniul ar putea dispărea în mai puţin de 20 de ani. 
 

 
Concluzie: Cu toate acestea, energia termo ar putea fi scoasă treptat din ecuaţie, dacă 
producţia de gaze a României ar creşte în urma descoperirilor din Marea Neagră şi a 
eventualei exploatări a gazelor de şist. Numai că, în contextul actual, explorarea gazelor de 
şist se loveşte de opoziţia fermă a populaţiei, îngrijorată de vicierea irecuperabilă a mediului 
ambiant, fiind de aşteptat ca aceasta să se intensifice în cazul exploatării acestor resurse.14 
  

 
14 „Energia termo, plasa de siguranță a economiei”, articol disponibil online: 
https://intelligence.sri.ro/energia-termo-plasa-de-siguranta-economiei/; 
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SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL ŞI 
MIXUL ENERGETIC ÎN ROMÂNIA 

 
 
Informații despre 

 
• Ce înseamnă mix energetic? 
• Ce este SEN? 
• Care sunt factorii de risc care ar putea genera crize în 

sistemul energetic? 
• Cum se pot interconecta sistemele electroenergetice? 
• Cum interacționează SEN cu țările învecinate? 
• Tranzițiile cu care se confruntă SEN 

  

7 
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1. Ce înseamnă mix energetic? 
 
Mixul energetic se identifică cu resursele de producere a energiei la nivelul fiecărei țări.  
Cu cât mixul energetic al unei țări este mai diversificat și include proporții mai mari ce aparțin 
unei resurse care nu este „volatilă” (cum este energia eoliană sau solară, unde când nu avem 
vânt sau soare, nu avem nici energie), cu atât Sistemul Energetic Național al țării respective 
este mai stabil și securizat. 
 

 
Cel mai bun exemplu este Mixul Energetic al României, care este prezentat în figura de mai 
jos, și care se poate consulta în timp real de către oricine pe site-ul oficial al Companiei 
Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. (www.transelectrica.ro). 
 

 
 

Mixul Energetic al României 
 
În figura 1 se poate observa structura producției de energie electrică din România din data 
de 23.02.2022. Se remarcă faptul că întreaga producţie națională de energie se poate împărți 
în 4 tipuri de resurse de energie: hidro, nucleară, termo (cărbune şi hidrocarburi) şi 
regenerabilă (fotovoltaică, eoliană, biomasă), ceea ce înseamnă că nu suntem dependenţi 
doar de o anumită resursă de energie, iar atunci când spre exemplu energia regenerabilă 
este mai puțină, acest gol se poate acoperi fie cu mai multă energie termoelectrică prin 
pornirea mai multor grupuri, fie cu energie hidroelectrică, fie prin achiziționarea de energie 
electrică suplimentară necesară, de la țările învecinate 

România 
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2. Ce este SEN? 
 
Sistemul Energetic Național (SEN) este reprezentat de toți actorii sistemului 
electroenergetic al unei țări care contribuie în fluxul energiei electrice: de la panouri 
fotovoltaice, turbine eoliene, hidrocentrale/ termocentrale sau centrale nucleare și până la 
consumatori mari cum sunt fabricile, combinatele, mall-urile, sau mici (casnici).  
 
Un sistem electroenergetic cuprinde: 

• instalaţiile electrice de producere 
a energiei electrice 
(generatoarele din centralele 
electrice); 

• instalaţiile electrice de transport 
al energiei electrice (linii aeriene 
şi subterane, staţiile de 
transformare); 

• instalaţiile electrice de distribuţie 
a energiei electrice (linii electrice, 
posturi de transformare, tablouri 
electrice de distribuţie, coloane, 
circuite electrice); 

• instalaţiile electrice de utilizare a 
energiei electrice (receptoare 
electrice). 

 
 

3. Care sunt factorii de risc care ar 
putea genera crize în sistemul 
energetic? 
 
Conform documentului “Regulamentul (UE) 941/2019: Pregatirea pentru riscuri”15 publicat de 
către Eurelectric în luna septembrie 2020, ENTSO-E16  a identificat 31 de scenarii regionale 
de criză, grupate în categoriile tematice enumerate succint în continuare.  
 
În urma evaluarii acestora, a rezultat un top de factori de risc care ar trebui luaţi în considerare 
pentru prevenirea şi tratarea unor posibile crize în sistemul energetic regional, după cum 
urmează: 
 

 
15 Sursa: https://cdn.eurelectric.org/media/4628/dso1-schmitt_risk-preparedness-h-3FD1C2B5.pdf;  
16 Reţeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport, care reprezintă 42 de operatori de sisteme 
de transport de energie electrică din 35 de ţări din Europa; 

 
 
 

Sistemul electroenergetic 
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Factori dependenți  
de vreme și climă 

Factori independenți  
de vreme și climă 

Canicula și seceta - valurile de căldura 
extremă pot provoca reducerea 
capacităților de producere a energiei 
electrice (nivelurile scăzute de apă vor 
conduce la o producție scăzută din 
surse hidro sau din surse termo și 
nucleare din cauza mijloacelor de răcire 
insuficiente), pe fondul unei creşteri a 
consumului de energie electrică (ex. prin 
folosirea aerului condiţionat); 

Atac cibernetic : la entităţi conectate la 
rețeaua electrică: împotriva sistemelor 
critice ICT ale TSO, DSO, centrale de 
producere a energiei electrice cum ar fi 
sistemele SCADA din centrele de 
comandă sau staţii; la entităţi care nu 
sunt conectate direct la reţeaua 
electrică: un atac împotriva sistemelor 
ICT ale participanţilor la piaţa de energie: 
furnizori și  traderi, platforme de 
tranzacţionare a energiei electrice, 
factorii de decizie ai pieţei de energie 
electrică (autorităţi de reglementare). 

Temperaturi scăzute și incidente de 
iarnă - un val de frig cu temperaturi cu 
peste 10 grade C mai mici decât media 
sezonieră în regiunea europeană 
respectivă; condiţii meteo periculoase, 
cum ar fi: avalanşe în zonele de munte, 
umiditate crescută şi vânt puternic, 
acumularea de chiciură pe liniile 
electrice aeriene; 

Atac fizic – asupra activelor critice: linii, 
transformatoare, stații și centrale 
electrice, centre de date, camere de 
control ale TSO sau DSO, centre de 
operare ale centralelor electrice majore; 
îmbolnăvirea, sabotajul sau forțarea unor 
angajați, subcontractori să efectueze 
acţiuni pentru destabilizarea sistemului; 

Avarii multiple cauzate de vremea 
extremă: defecţiuni concomitente ale 
mai multor componente de rețea 
cauzate de anumite condiţii meteo 
extreme pe perioade scurte de timp 
(caldura extrema, îngheţul extrem, 
furtuni). 

Lipsa combustibililor fosili: ar putea 
presupune unele situaţii cum ar fi 
cererea internă mare de combustibil şi 
stocuri reduse, întreruperea prelungită a 
producţiei de combustibili fosili, eșecul 
sistemului de alimentare cu combustibili 
din motive tehnice, limitarea 
aprovizionării din motive comerciale sau 
politice, condiţii meteorologice, ş.a.. 
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4. Cum se pot interconecta sistemele 
electroenergetice? 
 
Cererea din ce în ce mai mare de energie electrică din ultimii ani a dus la expansiunea 
sistemelor de transport a energiei electrice la tensiune alternativă, la niveluri de tensiune 
din ce în ce mai ridicate (400 kV… 765 kV). Sistemele electroenergetice învecinate au fost 
interconectate, ajungându-se astfel la sisteme care ocupă zone mari, chiar continente.  
 
Sistemele interconectate se dezvoltă din ce în ce mai mult, aşa că vor trebui găsite soluţii 
pentru evitarea congestiilor şi pentru creşterea stabilităţii acestor sisteme. Exemple de 
astfel de mari sisteme la tensiune alternativă sunt în Statele Unite ale Americii, Europa sau 
Rusia, America de Sud, India, China (fig. 1.1). 
 

 
 

Marile pieţe de energie şi provocările sistemelor energetice17 
 
Totuşi, apar limitări tehnice şi economice atunci când energia electrică trebuie transmisă la 
distanţe mari prin sistemele de tensiune alternativă interconectate. Încărcarea rețelelor 
electrice din aceste sisteme va creşte foarte mult și va conduce astfel la „zone de 
strangulare” şi la probleme de fiabilitate. Îmbunătăţirea permanentă a performanţelor 
acestor sisteme va fi esenţială pentru a echilibra circulaţia de puteri. Întreruperile în 
alimentarea cu energie electrică din ce în ce mai dese au confirmat că aceste interconectări 
pot duce şi la efecte în cascadă necontrolabile ce pot apărea în aceste sisteme sincrone 
supraîncărcate.   
 

 
17 Sursa: A. Manoloiu, Modelarea şi simularea regimurilor de funcţionare în sisteme de transport hibride 
HVAC/VSC-HVDC, teză de dotorat, noiembrie 2019, Bucureşti; 
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5. Cum interacționează SEN cu țările 
învecinate?  
 
Operatorul naţional de transport şi sistem, Transelectrica, reprezintă entitatea ce gestionează 
transportul energiei electrice la noi în ţară şi face parte din Asociația Operatorilor de Transport 
și de Sistem din Europa (ENTSO-E). Aceasta grupare înglobează majoritatea ţărilor de pe 
continent şi susţine cooperarea între statele membre pentru atingerea obiectivelor energetice 
şi climatice.  
 
Astfel, caracteristicile de bază ale energiei electrice (frecvenţa, abateri admisibile de la 
tensiunea nominală) sunt reglementate, fiind aceleaşi pentru toate statele membre, aspect ce 
unifică şi întăreşte reţeaua europeană. Această abordare aduce multe avantaje: sporeşte 
securitatea, interconectarea şi dezvoltarea optimă a pieţelor de energie.  
Pe de altă parte, interdependenţa sistemelor poate aduce şi dezavantaje, fiindcă o avarie se 
poate propaga de la o ţară la alta dacă sistemele nu sunt operate corespunzator (cazul avariei 
din ianuarie 2021, care a avut loc în Croaţia şi a scindat sistemul în două părţi ce au funcţionat 
pentru scurt timp la frecvenţe diferite, efectele simtindu-se şi la noi). 
 
În prezent, ţara nostră este interconectată sincron cu Bulgaria, Serbia, Ungaria şi Ucraina 
predominant prin linii electrice de 400kV, dar şi de 110kV. La nivelul anului 2021, capacitatea 
transfrontalieră totală era de 2600 MW, urmând a creşte la 5510 MW în 2025 si 7100 MW 
în 2030, datorită proiectelor din Planul de Dezvoltare a RET aprobat.  
 
Din cauza diminuării capacităţilor de producţie din ultimii ani şi scumpirii certificatelor de 
carbon, Romania are o producţie deficitară, prin urmare majoritatea fluxurilor de energie 
circulă de la vecini catre noi, energia electrică fiind importată.    

 
6. Tranzițiile cu care se confruntă SEN  
 
Încă de la inceputurile electricităţii, energia era produsă relativ departe de locul unde urma 
a fi consumată, implicând transportul acesteia pe distanţe lungi. În prezent o tendinţă de 
evoluţie a sistemelor energetice de pretutindeni este apropierea producţiei de locul de 
consum, prin încurajarea producerii locale a acesteia.  
 
Astfel, conceptul de prosumator este din ce în ce mai popular: energia electrică este produsă 
chiar în acelaşi loc unde este şi utilizată, de obicei prin intermediul panourilor fotovoltaice. 
Aceasta evoluţie sprijină independeţa consumatorului şi conceptul de smart grid, 
îmbunătăţeşte nivelurile de tensiune în reţelele de distribuţie, conduce la scăderea pierderilor 
de putere activă şi a încărcării liniilor, creşte randamentul şi fiabilitatea rețelei şi sprijină 
adoptarea energiei regenerabile.  
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Sectorul energetic are ponderea de emisii de gaze cu efect de seră cea mai mare. În 
condiţiile evitării pe cât posibil a schimbarilor climatice, se doreşte ca energia să provină mai 
mult din surse regenerabile (eolian, fotovoltaic, geotermal), iar centralele ce functionează pe 
combustibil fosil (carbune, gaz natural sau alte hidrcarburi) să fie închise. Caracterul aleatoriu 
şi intermitent al surselor regenerabile împiedică adoptarea acestora la un nivel mai mare, însă 
pe viitor se întrevede posibilitea utilizării unui nou vector energetic, hidrogenul, care poate 
stoca şi stabiliza sistemele energetice. Multe cercetări se întreprind şi în domeniul 
reactoarelor cu fisiune, care aduc provocări tehnice şi economice. Cu toate acestea, ele 
promit a fi „sfântul graal” al producţei de energie electrică. 
 
Pe măsură ce evenimentele meteorologice extreme apar mai frecvent, reziliența rețelei 
elecrice este din ce în ce mai importantă. Se urmăreşte consolidarea sistemelor prin 
creşterea redundanţei pentru a menține fiabilitatea şi flexibilitatea astfel încât părțile critice 
ale sistemului să poată reveni la normal cât mai rapid în cazul unei întreruperi.  
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• Creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale 
• Efectele războiului ruso-ucrainean asupra pieței de energie 
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„Dezvoltarea și creșterea competitivității economiei României, creșterea calității vieții și grija 
pentru mediul înconjurător sunt indisolubil legate de dezvoltarea și modernizarea sistemului 
energetic.” (Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050) 
 

 
Principalul motiv al apariției Pieței de energie din România a fost eliminarea monopolului 
natural din sectorul energetic. Astfel, au fost introduse mecanisme concurențiale prin care 
consumatorul are posibilitatea de a-și alege singur furnizorul. 
 
În prezent, participanții la piața de energie sunt producătorii de energie electrică, operatorul 
de transport și rețea (Translectrica S.A), distribuitorii, furnizorii și Operatorul de Piață (OPCOM 
S.A.). 
 

 
Circuitul fizic și comercial al energiei în România 

 
 

Energia electrică ajunge la consumatori urmând două căi diferite, circuitul fizic prin care 
energia ajunge de la producător la consumator și circuitul comercial prin care consumatorul 
face plata, indirect, către producător. În circuitul fizic, energia este transportată de la 
producător la consumator cu ajutorul operatorului de sistem și al distribuitorilor regionali. În 
circuitul comercial, consumatorul încheie un contract de furnizare cu furnizorul dorit. Mai 
departe, furnizorul achiziționează energie din piața de energie operată de catre OPCOM 
(Operatorul Pieței de energie electrică și de gaze naturale din România) sau prin contracte 
bilaterale direct cu producătorul/alți furnizori.  

Piața de energie din România 
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• În anul 1998 s-a produs ruperea monopolului integrat vertical RENEL (Regia 

Autonomă de Electricitate) prin constituirea unei societăţi distincte de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice (SC Electrica SA) şi a unora de producere a energiei 
electrice (SC Termoelectrica SA, SC Hidroelectrica SA), în cadrul companiei naţionale 
nou-înființate CONEL SA. Tot atunci a fost posibilă constituirea producătorilor de 
energie electrică SN Nuclearelectrica SA şi RAAN. 

• În anul 2000 compania CONEL a fost desfiinţată, filialele sale devenind proprietatea 
directă a statului, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului.   

• Se înfiinţează CN Transelectrica SA – operator de transport şi sistem şi OPCOM SA – 
operator de administrare a pieţei de energie electrică, ca filială a sa;  

• Anul 2000 se remarcă mai ales prin lansarea pieţei spot obligatorii de energie electrică 
din România, administrată de OPCOM.  

• În iulie 2005 se lansează noul model de piaţă de energie electrică, bazat pe existenţa 
unei pieţei spot voluntare, cu ofertare de ambele părţi şi decontare bilaterală, a unei 
pieţe de echilibrare obligatorii, şi pe repartizarea responsabilităţilor financiare ale 
echilibrării către PRE (părţile responsabile cu echilibrarea). 

• Anul 2005 este marcat de apariţia pieţei de certificate verzi şi de introducerea pieţei 
centralizate a contractelor bilaterale;  

• În anul 2007 are loc deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi gaze naturale;  

• În iulie 2011 se introduce piaţa intrazilnică de energie electrică şi se înfiinţează SC 
Electrica Furnizare SA prin fuziunea fostelor filiale Electrica Furnizare Muntenia Nord, 
Electrica Furnizare Transilvania Nord şi Electrica Furnizare Transilvania Sud;  

• În luna iulie 2012 intră în vigoare Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 
123/2012;  

• În octombrie 2012 intră în vigoare Legea nr. 160/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei;  

• În august 2014 are loc certificarea CNTEE Transelectrica SA ca operator de transport 
şi sistem a SEN, după modelul “operator de sistem independent”;  

• În noiembrie 2014 se lansează proiectul de cuplare a pieţelor CZ-SK-HU-RO, care 
integrează pieţele de energie electrică pentru ziua următoare din Republica Cehă, 
Slovacia, Ungaria şi România;  

• Luna iulie 2019 se remarcă prin introducerea pieţei centralizate pentru energia 
electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi;  

• În noiembrie 2019 se lansează proiectul de cuplare prin tranzacționare continuă a 
piețelor intrazilnice de energie electrică din România, Bulgaria, Ungaria, Croația, 

Care este istoricul dezvoltării pieţei de energie 
electrică din România? 
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Republica Cehă, Polonia, Slovenia, Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Franța, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia, Olanda, Portugalia și Spania;  

• În anul 2020 se introduc piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică  
(modalitate de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă şi utilizarea 
produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării) şi piaţa centralizată pentru 
atribuirea contractelor pentru perioade lungi de livrare de energie electrică (urmărește 
asigurarea transparenţei tranzacţiilor prin contracte de vânzare-cumpărare a energiei 
electrice pentru perioade lungi de livrare și egalitatea de șanse a participanților la 
piață). 

• În data de 31 ianuarie 2021, OPCOM a lansat produsul de 15 minute pentru 
tranzacționare locală pe Piața intrazilnică. Înainte de această dată, decontarea 
normală a tranzacțiilor cu energie electrică se făcea la 60 de minute.  

• Tot în 2021, dar în luna iunie, are loc o nouă etapă în procesul de cuplare unică a 
piețelor de energie 4M MC (4M Market Coupling) din care fac parte România, Ungaria, 
Slovacia și Cehia cu piața MRC (Multi-Regional Coupling) din care fac parte alte 22 
țări europene pentru crearea pieței unice europene de energie electrică. Astfel, 
capacitatea transfrontalieră pentru ziua următoare pe cele 6 noi frontiere (PL-DE, PL-
CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT) a fost alocată implicit prin intermediul algoritmului 
Euphemia care permite determinarea simultană a prețurilor energiei electrice și a 
fluxurilor transfrontaliere în întreaga regiune.  

• În luna octombrie 2021 s-au finalizat operațiunile de cuplare a granițelor Române – 
Bulgare în SDAC (Single Day-ahead Coupling) permițând integrarea piețelor pentru 
ziua următoare  din Grecia și Bulgaria în SDAC.  
 

 
Se identifică două segmente mari de piaţă de energie electrică:  

• piața angro, în cadrul căreia se tranzacționează energie electrică (la 01.11.2021 
activau 33 furnizori cu activitate exclusivă pe piața angro); 

• piaţa cu amănuntul, ce permite revinderea energiei electrice către consumatori, 
folosind serviciile operatorilor de reţea (la 01.11.2021 activau 55 furnizori cu activitate 
e piața cu amănuntul). 
 

Piaţa concurentială este destinată consumatorilor cărora li se furnizează energie electrică la 
tarife negociate, unde tranzacţiile cu energie electrică se efectuează în mod transparent, 
prin licitaţie publică şi pentru care preţul energiei se stabileşte în funcţie de cerere si oferta.  
 
Furnizorii sunt participanții la piața de energie electrică care achiziționează energia de la 
producatorii de energie electrică sau de la alți furnizori prin intermediul piețelor centralizate 
de tranzacționare sau prin contracte negociate direct pe care o vând apoi consumatorilor 
finali în baza contractelor de furnizare.  

Cum este structurată piaţa de energie 
electrică? 
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Producătorii sunt participanții la piață care produc energie electrică din surse primare – 
cărbune, gaz, păcură, nuclear și surse regenerabile – apă, vânt, soare și biomasă. Energia 
electrică astfel produsă este injectată în Sistemul Energetic Național pentru a fi consumată 
de către consumatorii de energie electrică.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structura pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate în rețele de producătorii cu unități 
dispecerizabile 

(Sursă: Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna noiembrie 2021) 
 

 

 
Pentru tranzacţionarea energiei electrice sunt utilizate urmatoarele pieţe centralizate: 
 

● Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică (PCCB-LE flex , 
PCCB-NC şi PCCB-PC) 

Caracteristica principală acestor pieţe este cadrul organizat de desfăşurare, în 
mod transparent, prin licitaţie publică, al tranzacţiilor cu contracte cu livrare fizică de 
energie electrică, pe baza unor reguli specifice aprobate de către ANRE. La momentul 
de față (februarie 2022), la această piață sunt înscriși aproximativ 170 de participanți 
– furnizori, distribuitori și producători.  
 

● Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă PC-OTC 
Şi pentru acest tip de piaţă de energie se evidenţiază cadrul organizat de 

desfășurare, în mod transparent, care are la bază tranzacţionarea energiei electrice în 
baza cererii şi a ofertei pe o platfomă de tranzacţionare administrată de operatorul 
pieţei de energie electrică. Tranzacționarea pe această piață se desfășoară în baza 
contractelor de tip EFET (European Federation of Energy Traders) încheiate între 

Piețele de energie din România 
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participanți. La momentul de față (februarie 2022), la această piață sunt înscriși 
aproximatov 82 de participanți – furnizori, distribuitori și producători. 

 
● Piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari (PMC) 

La aceasă piaţă se pot înscrie doar clienții finali mari, care achiziționează 
energia electrică numai pentru consumul propriu, fiind interzisă revânzarea energiei 
electrice achiziționate de către clienții finali mari pe această piață cu excepția 
revânzării către afiliați pentru consumul propriu al acestora. După o etapă de selecție, 
candidaţii calificaţi participă la negociere publică. La momentul de față (februarie 
2022), la aceasta piață sunt înscriși 2 consumatori mari. 

 
● Piaţa centralizată pentru serviciul universal (PCSU) 

Licitaţiile pe piaţa centralizată pentru serviciul universal se desfășoară lunar 
pentru produse de tranzacționare cu perioade de livrare anuale, semestriale, 
trimestriale și lunare. Tranzacţionarea se realizează on-line, de la terminalele 
participanţilor înscrişi la piaţă, iar ofertarea și tranzacționarea se desfășoară anonim, 
fără a se cunoaște identitatea participanților care au introdus oferte. Cantitatea și 
prețul aferente tuturor ofertelor de cumpărare/ vânzare și a tranzacțiilor sunt vizibile 
tuturor participanților la această piaţă. La momentul de fata (februarie 2022), la 
aceasta piață sunt înscriși aproximativ 15 participanți – 4 furnizori de ultimă instanță 
– în calitate de cumpărători și 11 furnizori/ producători în calitate de vânzători.  

 
● Piaţa centralizată pentru energie electrică din surse regenerabile susţinută prin 

certificate verzi (PCE-ESRE-CV) 
Acest tip de piaţă de energie reprezintă un cadru organizat pentru 

tranzacționarea în regim concurențial, transparent, anonim, public, centralizat și 
nediscriminatoriu a energiei electrice din surse regenerabile susținute prin certificate 
verzi.  

Pentru încurajarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile, a fost 
conceput un ansamblu de reguli bazat pe existenţa certificatelor verzi. Prin acest 
sistem, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să cumpere energie electrică 
produsă din acest tip de surse în vederea vânzării acesteia către consumatori. 

Certificatul verde este acel document care atestă o cantitate de 1 MWh de 
energie electrică produsă din surse regenerabile. 

La momentul de fata (februarie 2022), la această piață sunt înscriși aproximativ 
144 participanți – 38 furnizori – în calitate de cumpărători și 106 producători în calitate 
de vânzători. 

 
● Piața centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru 

perioade lungi de livrare (PCTL) 
Această piaţă de energie electrică vizează ofertele de vânzare sau de 

cumpărare de energie electrică pe perioade de cel puţin un an. Participarea este 
voluntară, iar înscrierea participanţilor se face la solicitarea scrisă a acestora. 
Operatorul pieţei organizează şedinţe de licitaţie cu negociare continuă, în sistem 
online, pentru evaluarea ofertelor finale. La momentul de față (februarie 2022), la 
această piață nu sunt înscriși participanți. 



 

 55 

● Piaţa pentru ziua urmatoare (PZU) 
Este o piaţă centralizată de energie electrică, organizată şi administrată de 

operatorul pieţei de energie electrică (OPCOM) pentru vanzarea şi cumpararea 
energiei electrice în ziua de livrare care urmează imediat după ziua de tranzacţionare. 
Este cea mai lichidă piață de tranzacționare din România reprezentând aproximativ 
50% din totalul cantităților tranzacționate pe piața angro de energie electrica din 
România. Numarul participanților înscriși pe această piață (februarie 2022) este de 
332 participanți – furnizori, producători, distribuitori.  

 
● Piata intrazilnică de energie electrică (PI) 

Este tot o piaţă centralizată de energie electrică, organizată şi administrată de 
operatorul pieţei de energie electrică (OPCOM), care ofera participanţilor la piaţă 
posibilitatea de a-şi optimiza portofoliul pentru ziua de livrare prin tranzactii efectuate 
în sesiuni desfăşurate după încheierea tranzacţiilor pe piaţa pentru ziua urmatoare şi 
înainte cu o oră de inceperea livrarii. Numărul participanților înscriși pe această piață 
(februarie 2022) este de 146 participanți – furnizori, producători, distribuitori. 

 
● Piaţa de echilibrare  

Este piaţa centralizată de energie electrică, organizată şi administrată de 
operatorul pieţei de echilibrare (CNTEE Transelectrica), unde se efectuează tranzacţii 
cu energie electrică în vederea asigurarii echilibrului în timp real între producţie şi 
consum. Este singura piață de tranzacționare obligatorie pentru toti participanții la 
piata angro de energie electrică din România. Numărul participanților înscriși pe 
această piață (februarie 2022) este de 913 participanți – furnizori, producători, 
distribuitori, OPCOM, Transelectrica. 

 
Piaţa de energie electrică din România 

(Sursă: Raport monitorizare piața de energie electrică, ANRE, noiembrie 2021) 
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• Numărul de furnizori de energie electrică: cca. 90  
• Numărul de producători licenţiaţi de energie electrică: 

cca. 800 
• Producători de energie electrică din surse clasice ce 

exploatează unităţi dispecerizabile: 17 
• Producători de energie electrică din surse 

regenerabile ce exploatează unităţi dispecerizabile: 92 
• Total consumatori casnici: cca. 8 700 000 
• Consumatori eligibili mari non-casnici (alimentaţi în 

regim concurenţial): cca. 180 000 
 
 
 

 
Energia electrică este cumparată de furnizori de 
la producători, de la un alt furnizor sau din import 
şi este vândută mai departe consumatorilor sau 
altor furnizori. Această activitate de 
comercializare a energiei electrice se numeşte 
furnizare a energiei electrice şi include o serie de 
servicii precum: facturare, încasare, intermediere 
a relaţiei client-operator de reţea, încheiere 
contract de furnizare şi derulare contract conform 
prevederilor legale, investigare şi soluționare în 
termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la 
client, informarea acestora în cazul unor 
modificări ale cadrului legislativ aplicabil, 
consultanţă ş.a. 
 

  

Cifre semnificative pentru dezvoltarea 
pieţei de energie electrică  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Ce presupune furnizarea energiei electrice? 
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Sursă: ANRE-Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna noiembrie 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prețurile la energie electrică și gaze naturale au atins praguri istorice incepând cu a doua 
jumătate a anului 2021, România fiind în topul țărilor Europene cu cele mai mari majorări. 
Astfel, in semestrul doi al anului 2021 s-au înregistrat prețuri de aproximativ patru ori mai mari 
la gaze naturale și aproximativ de trei ori mai mari la energie electrică față de aceeași perioadă 
a anului 2020. 
 
În timp ce diverși factori au contribuit la creșterea prețurilor energiei în întreaga Europa, 
principalul factor a fost majorarea considerabilă a prețului gazelor naturale pe fondul extremei 
volatilități și a lipsei de lichiditate din piața de gaze naturale. 
 
Factorii secundari care au dus la creșterea prețurilor sunt: 

● Creșterea alarmantă a prețului certificatului de carbon; 
● Creșterea consumului consumatorilor industriali; 
● O scădere a producției de energie electrică din surse regenerabile la nivel European; 

Creșterea prețurilor la energie electrică 
și gaze naturale 
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● Renunțarea Federației Ruse la ruta Ucraineană de transport pentru a asigura 
aprovizionarea cu gaze naturale; 

● Închiderea unităților de producere a energiei din combustibili fosili; 
● Diminuarea producției Europene de gaze naturale și creșterea exporturilor Federației 

Ruse către Asia. 
 
FEL România consideră că impactul resimțit de consumatorul final din România în contextul 
creșterii prețurilor conexe serviciilor de utilități (gaze naturale și energie electrică) poate fi 
atenuat prin următoarele măsuri: 

 
● Pe termen scurt/mediu: 

- Încurajarea producerii de energie electrică în regim 
de prosumator prin programe naționale de tip 
suport; 

- Îmbunătățirea portofoliului de servicii oferite de 
operatorii depozitelor de înmagazinare, prin 
introducerea posibilității de a înmagazina gaze 
naturale în baza unui profil multi-anual și acordarea 
unor discount-uri. 

 
● Pe termen lung: 

- Securizarea unor proiecte energetice strategice de investiții prin PNRR și 
Fondul de Modernizare, menite a soluționa criza de generare a energiei 
electrice pe plan local. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Rusia a fost și este în continuarea cel mai mare exportator de gaze naturale pentru Uniunea 
Europeană chiar dacă aceasta a încercat în ultimul deceniu să își reducă dependența de 
gazele rusești. 
 
La momemtul actual Europa importă aproximativ 25% din necesarul de petrol și 40% din 
neceasarul de gaze naturale din Federația Rusă, cotă care ar putea crește în viitorul apropiat 
pe fondul închiderii unităților de producere a energiei electrice bazate pe cărbune și 
combustibili nucleari. Europa ar putea suporta o diminuare a acestor importuri (în cazul 
întreruperii alimentării cauzate de războiul Ruso-Ucrainean) pe termen scurt, acest lucru 
ducând la consecințe economice profunde. Importurile de gaze naturale lichefiate vor crește 
substanțial iar consumul industrial va trebui redus, consecințelor acestor măsuri regăsindu-
se în portofelele europenilor. 
 

Efectele războiului Ruso-Ucrainean asupra 
Pieței de Energie 
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Importurile de gaze rusești exprimate în procente.  
(Sursă: Eurostat) 

 
Măsuri care pot fi luate în viitorul apropiat de UE pentru a reduce impactul unei eventuale 
întreruperi a exporturilor de gaze naturale din partea Rusă: 

• Amânarea opririi unităților de producere a energiei electrice din cărbune și 
combustili nucleari; 

• Creșterea eficieței energetice pentru a reduce consumul de energie; 
• Construirea de noi capacități de producție din surse regenerabile; 
• Creșterea producției indigenă de gaze naturale; 
• Creșterea importurilor de gaze naturale lichefiate. 

 
Cum se situează România în această criză? 
                 

• Față de UE, România importa 20% din necesarul de gaze naturale, producția 
internă putând acoperii consumul necesar în perioadă călduroasă a anului. 
Importurile de energie electrică din partea Ucraineană pot fi neglijate, acestea 
reprezentând doar 1.5% din consumul mediu total. 
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STOCAREA ENERGIEI 
 
 
Informații despre 

 
• Ce înțelegem prin stocare? 
• Utilitățile stocării 
• Tehnologii de stocare a energiei 
• Concluzii 
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§ CE ÎNȚELEGEM PRIN STOCARE? 
 
Stocarea energiei reprezintă înmagazinarea unei cantități de energie produsă la un 
anumit moment în timp, pentru utilizarea ulterioară a acesteia. Deoarece energia poate 
lua multe forme, stocarea ei implică transformarea din anumite stări dificil de gestionat în 
unele mai practice sau mai avantajoase din punct de vedere economic. 
 
 

§ UTILITĂȚILE STOCĂRII 
 

Principalul motiv al stocării energiei constă în defazajul de timp între producerea energiei 
și nevoia de consum al acesteia.  
 
Regula de bază pentru reţelele de transport şi distribuţie constă în faptul că ceea ce intră în 
sistem trebuie să fie egal cu ceea ce iese din sistem. În cazul în care o sursă de energie 
produce brusc mai puţin, consumul ar trebui redus (eveniment ce nu poate fi realizat 
întotdeauna), sau o altă sursă de energie este nevoită să intervină şi să compenseze deficitul 
precizat anterior. Acelaşi principiu se aplică şi în cazul în care o sursă de energie produce 
spontan mai mult, adică excesul trebuie consumat sau reţinut temporar. Aceste situații arată 
clar nevoia unor modalităţi de stocare a energiei. 
 
Având în vedere obiectivele la nivel mondial și în special la nivel european în ceea ce privește 
reducerea gazelor cu efect de seră și creșterea procentului de surse regenerabile în 
mixul energetic până la 40% - obiectiv setat pentru 2030, stocarea energiei are un rol extrem 
de important în tranziția către un sistem energetic decarbonat. 
 

Beneficii ale înmagazinării energiei 

Furnizori Utilizatori Producători de energie: 

 
• îmbunătățirea eficienței de 

operare şi reducerea 
costurilor combustibililor; 

• asigurarea menţinerii calităţii 
alimentării;  

• sincronizarea între generare şi 
consum de energie pentru 
rețele izolate; 

• utilizarea ca sursă de 
alimentare de urgență. 
 

 
• economii dacă piața de 

energie are prețuri 
variabile în timp; 

• alimentare în caz de 
urgențe; 

• utilizarea stocării energiei 
pentru alimentarea 
vehiculelor electrice și a 
aparatelor casnice sau 
mobile. 
 

 
• decalarea în timp în 

avantajul propriu prin 
vinderea energiei atunci 
când prețul este unul 
ridicat (valabil pentru piața 
cu preț variabil)  

• integrarea Surselor de 
Energie Regenerabile atât 
local cât și la nivel de 
sistem energetic. 
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§ TEHNOLOGII DE STOCARE A ENERGIEI 
 
Clasificarea tehnologiilor de stocare a energiei are loc în funcție de forma de energie utilizată 
(mecanică, electrochimică, chimică, electrică sau termică), așa cum se poate observa în 
figura de mai jos.    
 

 
 

Tehnologiile de stocare a energiei 
 

 
a) Stocarea energiei prin acumulare hidro 

Pomparea hidroelectrică este o metodă de stocare şi producere a electricităţii pentru 
asigurarea energiei necesare în perioadele de consum crescut prin mişcarea apei între 
două rezervoare aflate la diferite altitudini. Pomparea hidro convenţională foloseşte 
două rezervoare de apă, separate vertical. După ce apa din rezervorul superior, care 
prezintă o energie potenţială, curge şi dezvoltă o energie cinetică, aceasta este 

1. Sisteme mecanice de stocare 
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recoltată şi transformată în electricitate cu ajutorul unei turbine – generator.  În 
perioadele de consum redus, pompele urcă apa din rezervorul inferior către rezervorul 
superior, pentru a fi folosită în continuare. 
 

b) Stocarea energiei prin aer comprimat 
Stocarea energiei prin aer comprimat se bazează pe principiul conform căruia un gaz 
comprimat conţine mai multă energie decât un gaz necomprimat. O astfel de instalaţie 
deţine unul sau mai multe compresoare de presiune scăzută sau ridicată cu ajutorul 
cărora transformă electricitatea în aer comprimat, la o presiune de aproximativ 70 bar, 
urmând apoi să o înmagazineze în interiorul unor spaţii subterane sigilate sau a unor 
sisteme de conducte şi recipiente, la suprafaţă. Atunci când este nevoie de această 
energie, aerul este încălzit folosind gaz natural şi decomprimat în turbinele de aer, 
permiţând ca funcţionarea unui generator să producă electricitate. 
 

c) Stocarea energiei în volanți 
În sistemele de stocare a energiei în volanţi, energia de rotaţie este înmagazinată  
într-un rotor accelerat, un cilindru rotativ, masiv. Principalele componente ale unui 
volant, sunt cilindrul rotativ (cuprinde o jantă ataşată arborelui) într-un compartiment, 
rulmenţii şi dispozitivul de transmisie (motor/generator montat pe stator). Energia este 
menţinută în volant prin menţinerea corpului rotativ la o viteză constantă. O creştere 
a acesteia ar determina o cantitate mai mare de energie stocată. Volantul se 
alimentează cu electricitate de către un instrument de transmisie. În cazul în care 
viteza de rotaţie a volantului este redusă, electricitatea poate fi extrasă din sistem de 
către acelaşi dispozitiv de transmisie. 
 

 
Cele mai vechi surse de energie reîncărcabile, realizate sub forma unei celule electrochimice 
în care, prin intermediul reacţiilor electrochimice de reducere/oxidare (redox), are loc stocarea 
sub formă de energie chimică de reacţie. Această energie se converteşte ulterior în energie 
electrică prin închiderea circuitului exterior al acumulatorului. În acest mod, pot fi stocate 
cantităţi relativ mari de energie.  
 

 
a) Sisteme de stocare a gazului natural sintetic 

În afara procesului de descompunere a apei într-un electrolizor, este necesar un al 
doilea pas, în care hidrogenul şi dioxidul de carbon reacţionează cu metanul într-un 
reactor.  
Ca şi în cazul hidrogenului, gazul natural sintetic produs, poate fi depozitat sub 
presiune în rezervoare subterane sau se poate transporta direct prin reţeaua de gaze. 

2. Sisteme electrochimice de stocare 

3. Sisteme chimice de stocare 
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Producţia de SGN (gaze naturale sintetice) este de preferat să fie făcută în locuri unde 
sunt disponibile atât dioxidul de carbon cât şi electricitatea (care să fie în special în 
exces). Cu toate acestea, este nevoie de stocarea intermediară, locală a gazelor, 
deoarece procesul chimic este un proces continuu.  

 
b) Sisteme de stocare a hidrogenului 

Hidrogenul nu există în natură în stare liberă, ci trebuie produs, iar costul producerii 
hidrogenului depăşeşte în momentul de faţă costul energiei posibil a fi generate.  
 
În prezent sunt cunoscute două tipuri de instalaţii cu utilizare practică a hidrogenului: 
instalaţii autonome (în special mobile) și instalaţiile energetice. Un sistem tipic de 
stocare cu hidrogen este format dintr-un electrolizor (convertor electrochimic ce 
divide apa, cu ajutorul electricităţii, în hidrogen şi oxigen), un rezervor de depozitare 
a hidrogenului şi a celulelor de combustie. Procesul de electroliză este un proces 
endoterm, adică este necesară căldură în timpul reacţiei, în urma căruia hidrogenul 
obţinut este stocat sub presiune în butelii de gaz sau rezervoare. Din motive 
economice şi practice, oxigenul nu este stocat, ci eliberat în atmosfera.  
 

 
 

Surse de obținere a hidrogenului  
 
În funcție de cum este produsă electricitatea ce alimentează electrolizorul, hidrogenul produs 
poate fi încadrat ca: 

• hidrogen regenerabil, produs cu energie din surse regenerabile, biogaz sau biomasă; 
• hidrogen produs prin combustibil fosil (gaz natural sau gazeificarea cărbunelui); 
• hidrogen cu emisii de carbon reduse, care folosește combustibili fosili și captarea 

carbonului rezultat sau electricitate obținută din surse regenerabile; 
• hidrogen obținut din combustibili sintetici derivați. 
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Obținerea hidrogenului verde18  
 

 
a) Sisteme de stocare a energiei prin condensatoare cu strat dublu 

Condensatorele electrochimice cu dublu strat, de asemenea cunoscute şi ca 
supercondensatoare, sunt  condensatoare electrochimice care stochează energia 
electrică în condensatorul stratului dublu electric format la interfața dintre un electrod 
și un electrolit apos sau neapos. Capacitatea și densitatea de energie a acestor 
dispozitive sunt de mii de ori mai mari, comparativ cu condensatoarele electrolitice. 
În balanță cu bateriile cu plumb-acid, condensatoarele electrochimice au o densitate 
de energie mai mică, dar pot fi ciclate de zeci de mii de ori și sunt mult mai puternice 
decât bateriile (capacitate de încărcare și descărcare rapidă).  
 

b) Stocarea energiei în supraconductoare 
Sistemele de stocare a energiei magnetice în supraconductoare înmagazinează 
energia în câmpul magnetic creat de fluxul de curent prin bobina supraconductoare 
care este menţinută sub temperatura critică. Un sistem tipic este alcătuit dintr-o  
bobină supraconductoare, un convertor AC-DC-AC și un sistem de răcire artificială. 
Eficiența unui ciclu de încărcare-descărcare este de peste 95%.  
 
 

 
18 Whitepaper unlocking green hydrogen revolution, Siemens Gamesa; 

4. Sisteme electrice de stocare 
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Din cauza cerințelor date de menținerea unei temperaturi joase și a costurilor ridicate ale 
bobinei supraconductoare, tehnologia este utilizată pentru stocări de scurtă durată.  
 
Pe măsură ce centralele convenţionale se înlocuiesc cu centrale din surse de energie 
regenerabilă (eoliene, solare, geotermale, biomasa) se caută să se ofere servicii şi 
funcţionalităţi auxiliare, precum reglarea tensiunii şi a frecvenţei, atenuarea variabilităţii 
acestora în alimentarea cu energie electrică. O soluţie pentru aceste cerinţe, este 
compensatorul static cu convertor modular multinivel MMC (STATCOM) cu sistem de stocare 
a energiei în baterii (BESS), prin utilizarea căruia s-a făcut posibilă injectarea sau absorbţia 
de putere activă sau reactivă în şi din reţeaua electrică, în mod independent. 
 

 
 

Conectarea unui dispozitiv STATCOM + BESS la reţeaua electrică19 
 

 
a) Stocarea cu ajutorul sării topite 

Un mijloc de stocare a energiei prin mijloace termice se poate face prin topirea sării, 
energia necesară acestui proces fiind produsă de centralele solare ce utilizează 
tehnologia concentrării radiației într-un turn sau jgheab solar. Sarea (azotat de 
potasiu, sodiu sau calciu) de regulă se topește la 131 °C, apoi este încălzită de 
colectoarele solare la 566 °C.  
 
Apoi poate fi stocată chiar și pentru o săptămână în rezervoare, iar la nevoie energia 
înmagazinată în aceasta, este utilizată pentru producerea aburului supraîncălzit ce 
antrenează apoi o turbină convențională. Randamentul acestui proces de stocare 
ajunge la 99% față de utilizarea directă a radiației solare pentru producerea aburului. 

 
b) Stocarea prin căldură latentă  

Stocarea termică prin căldură latentă speculează tranziția de fază a materialului, 
proces în care temperatura rămâne constantă. Aceste tehnologii aduc avantajul 
stocării unei cantități mai mare de energie, iar materialele ce pot fi utilizate sunt foarte 
diverse, de la săruri și polimeri până la aliaje metalice. Materialul cel mai potrivit unui 

 
19 “Integrating STATCOM and Battery Energy Storage System for Power SystemTransient Stability: A 
Review and Application”, Arindam Chakraborty, Shravana K.Musunuri, Anurag K. Srivastava şi Anil K. 
Kondabathini, 2012. 

5. Sisteme termice de stocare 
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astfel de proces necesită căldura latentă și conductibilitatea termică a fi cât mai mari, 
iar unitatea de stocare poate fi cu atât mai compactă cu cât variația volumului la 
schimbarea de fază este mai mică.   
 

c) Stocarea termo-chimica 
Aceasta presupune reacții chimice endoterme și exoterme reversibile. De exemplu, 
surplusul de energie ce necesită a fi stocat este utilizat pentru descompunerea 
oxidului de potasiu (la temperaturi de 300-800°C), iar pentru eliberarea energiei, 
produșii de reacție urmează a fi amestecați din nou. Pentru anumiți reactanți, 
capacitatea de stocare depășeste tehlonogiile menționate anterior.  

 
 

§ CONCLUZII 
 
În concluzie, există o gamă largă de tehnologii de stocare ce pot fi utilizate în diverse 
aplicații. Acestea vor juca un rol decisiv în tranziția sistemului energetic, deoarece vor 
compensa variabilitatea surselor regenerabile de energie. Momentan nu se poate afirma care 
este tehnologia supremă, fiecare dintre acestea venind cu avantaje și dezavantaje.  
 
Diversitatea rămâne o alegere bună, un mix de tehnologii de stocare putând fi cheia 
stabilității. În prezent reticența aplicării acestor soluții tehnice este generată de costurile 
ridicate, dar odată cu adoptarea la scară largă aceste soluții vor deveni cu mult mai 
accesibile.  
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VIITORUL ENERGIEI 
 
 
Informații despre 

 
• Cum arată viitorul energiei în viziunea FEL 
• Există Directive Europene la care să ne raportăm? 
• Orientarea centrală a Comisiei Europene 
• Cum va arăta piața din punct de vedere al emisiilor și 

schimbărilor climatice 
• Reglementari care vizează consumul (adesea) necontrolat 
• Este hidrogenul o energie regenerabilă de viitor? 

  

1 0 



 

 69 

§ SCHIMBĂRILE CLIMATICE 
 
Schimbările climatice reprezintă un motiv serios de îngrijorare pentru cetățeni. Modificările 
climatice care au loc în prezent pe planeta noastră reconfigurează lumea și amplifică riscurile 
de instabilitate sub toate formele. Încălzirea globală modifică mediul nostru înconjurător și 
conduce la creșterea frecvenței și intensității fenomenelor meteorologice extreme. Energia și 
schimbările climatice sunt strâns legate: contracararea amenințării reprezentate de 
schimbările climatice impune o renunțare radicală la sistemul energetic actual dependent de 
combustibili fosili. Producția de energie și utilizarea acesteia generează 79 % din emisiile de 
gaze cu efect de seră din UE, cea mai mare parte a emisiilor provenind din furnizarea de 
energie și din transporturi. 
 

 
Viitorul sistem energetic va integra sistemele și piețele de furnizare a energiei electrice, a 
gazelor naturale, a serviciilor de încălzire sau răcire centralizată, precum și de mobilitate, 
utilizând rețele inteligente care plasează cetățenii într-o poziție centrală. 
 

 
Uniunea Europeană s-a angajat să conducă tranziția energetică la nivel global, prin 
îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Acordul de la Paris privind schimbările climatice 
provocate de producerea de energie, stabilind următoarele obiective pentru 2030: 

• Obiectivul privind reducerea emisiilor 
interne de gaze cu efect de seră cu cel 
puțin 40% până în 2030, comparativ cu 
1990; 

• Obiectivul privind un consum de 
energie din surse regenerabile de 32% 
în 2030; 

• Obiectivul privind îmbunătățirea 
eficienței energetice cu 32,5% în 2030; 

• Obiectivul de interconectare a pieței de 
energie electrică la un nivel de 15% 
până în 2030. 

Cum arată viitorul energiei în viziunea FEL 

Există Directive Europene la 
care să ne raportăm? 
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Pe termen lung, trebuie confirmat angajamentul Europei de a deschide calea în domeniul 
combaterii schimbărilor climatice la nivel mondial și de a prezenta o viziune care poate 
conduce la atingerea, până în 2050, a emisiilor de gaze cu efect de seră egale cu zero, printr-
o tranziție echitabilă din punct de vedere social și în mod eficient din perspectiva costurilor.  

 

 
Cu toate că există mai multe tipuri de obiective de climă, cel mai semnificativ este reducerea 
emisiilor cu efect de gaze de seră la nivelul întregii economii stabilit de Uniunea Europeană 
(de exemplu, 20% pentru 2020, 40% pentru 2030 sau emisii zero pentru 2050). UE își 
propune să creeze un mecanism de piață care determină un preț pentru emisiile de CO2 și 
creează stimulente pentru reducerea emisiilor în cel mai eficient mod din punct de vedere al 
costurilor.  
 
UE stabilește un plafon în ceea ce privește cantitatea de poluare cu gaze cu efect de seră 
care poate fi emisă în fiecare an, iar companiile trebuie să dețină un certificat european de 
emisie pentru fiecare tonă de CO2 pe care o emit în decurs de un an calendaristic. Ei primesc 
sau cumpără aceste permise, și le pot schimba.  
 

  

Care este orientarea centrală a Comisiei Europene 

Cum va arăta piața din acest punct de vedere,    
al emisiilor și schimbărilor climatice 
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Directiva 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor (EPBD), modificată prin 
Directiva 2018/844/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 - fiecare 
stat membru trebuie să elaboreze o Strategie de Renovare pe Termen Lung pentru a sprijini 
renovarea clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, publice și private, iar transformarea sa 
treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică şi decarbonat până 
în 2050, facilitând transformarea eficace din punct de vedere al costurilor, a clădirilor 
existente, în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. 
 

 
Parlamentarii europeni insistă asupra importanței clasificării diferitelor tipuri de hidrogen și 
doresc o terminologie uniformă în toată UE pentru a face o distincție clară între hidrogenul 
regenerabil și hidrogenul cu amprentă redusă de carbon.  
 
Hidrogenul poate fi considerat un bun combustibil datorită proprietăților acestuia: Folosirea 
sa ca sursă de energie nu produce gaze cu efect de seră (apa este singurul produs secundar). 
Acesta poate fi folosit pentru a produce alte gaze, ca și combustibili lichizi. Infrastructura 
existentă pentru transportul și stocarea gazelor poate fi reutilizată pentru hidrogen și are o 
densitate energetică mai ridicată decât a bateriilor, deci poate fi folosit pentru transportul pe 
distanțe lungi, sau de tonaj mare. 
  

Există reglementari care vizează consumul 
(adesea) necontrolat? 

Este hidrogenul o energie regenerabilă de viitor? 
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Despre Future Energy Leaders România 
 
Future Energy Leaders România (FEL România) este programul de tineret al Comitetul Național Român al Consiliului 
Mondial al Energiei (CNR-CME) și face parte din rețeaua globală a Future Energy Leaders, dezvoltată de World Energy 
Council.  
 
FEL România este o rețea de tineri profesioniști ce dezbat idei și dezvoltă proiecte. Printre obiectivele programului se 
numără profesionalizare tinerilor din energie și dezvoltarea competențelor necesare celei de-a 4-a revoluții industriale, 
creșterea gradului de angajabilitate și prezența mai mare a tinerilor în poziții de decizie. FEL România își propune de 
asemenea să fie o platformă de comunicare și cooperare între noua generație și actuala elită din domeniul energiei, 
cooperare pe care o considerăm vitală pentru o bună dezvoltare a sectorului energetic și modul în care acesta 
interacționează cu alte domenii. FEL România își propune să accelereze tranziția către o economie bazată pe energie 
curată și reducerea impactul negativ pe care energia îl are asupra mediului. 
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