
 

Motto:  

Oricât se străduiau oamenii, îngrămădiţi câteva sute de mii pe o palmă de loc, să 
sluţească pământul pe care se înghesuiau, acoperindu-l cu piatră pentru a nu mai putea rodi 
nimic, smulgând orice firicel de iarbă ce se încumeta să  răsară, îmbâcsind văzduhul cu fum 
de cărbune şi petrol, ciopârţind copacii şi alungând din preajma lor toate animalele şi 
păsările – primăvara era tot primăvară, chiar şi la oraş.  Plantele, păsările, gâzele, copiii, 
toţi erau veseli. 

Numai oamenii − cei vârstnici, cei în toată firea – nu încetau a se înşela şi a se chinui 
unii pe alţii şi pe ei înşişi. Pentru ei nu această dimineaţă de primăvară, această frumuseţe a 
lumii, dăruită de Dumnezeu spre fericirea tuturor vietăţilor – frumuseţe aducătoate de pace, 
bună înţelegere şi dragoste între oameni – era ceva sfânt şi însemnat, ci sfânt şi însemnat era 
ceea ce născociseră ei înşişi, pentru a se înstăpâni unii deasupra celorlali. 

Lev  Tolstoi, Învierea,  
(scris 1888-89, publicat 1900) 
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Abstract. The development of the energy sector and the awareness on its effects onto 
the environment, have generated ample concerns on the protection of the environment 
against emissions that are produced along all phases, namely the extraction of energy 
carriers, the conversion thereof into electricity or another form of energy, the 
transportation and distribution of energy, and also along the processes being carried-
out at the level of the end user. The studies conducted on the sustainable development 
of the energy sector revealed the need that an analysis be performed not only in regard 
to the effects onto the environment, but also in regard to the effects onto the social and 
economic components. The World Energy Council performed an in-depth analysis of 
the issues underpinning the future of the energy sector and developed the concept of 
„energy trilemma”, as a concept where the energy security, the environmental 
protection and the access to modern energy are vital elements to be considered when 
assessing the sustainability of the energy sector. The paper examines the factors that 
exert an influence onto the sustainable development of the sector, the concerns on 
mitigating all forms of environmental pollution, but also the provision of users with 
access to energy, at affordable prices. The ecological footprint of the sector, alongside 
the determination of the quantity of avoided CO2, are important criteria in the 
assessment of efforts required to ensure the sustainability of the energy sector. The 
paper also examines the current solutions that provide for a sustainable development 
of the energy sector. 
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1. INTRODUCERE 

Dezvoltarea sustenabilă* defineşte procesul care răspunde nevoilor actuale fără a 
periclita capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi. Pentru ca 
dezideratul dezvoltării sustenabile să poată fi atins, protecţia mediului constituie parte 
integrantă a procesului de dezvoltare şi nu poate fi abordată indepedent de acesta. 

Conceptul de dezvoltare sustenabilă a luat naştere acum 30 de ani, ca răspuns 
la apariţia problemelor de mediu şi a crizei resurselor naturale, în special a celor 
legate de energie. 

Criteriile fundamentale în evaluarea dezvoltării sustenabile iau în considerare: 
− menţinerea în totalitate a calităţii vieţii; 
− menţinerea unui accees continuu la resursele naturale; 
− evitarea deteriorărilor permanente asupra mediului înconjurător. 
Numai realizarea integrală a celor trei criterii asigură o dezvoltare sustenabilă 

(fig.1) [1]. Se observă faptul că îndeplinirea condiţiilor privind aspectele sociale şi 
de mediu, dar fără atenţie la aspectele economice poate determina o soluţie 
suportabilă (posibilă, dar fără dezvoltare economică). Realizarea condiţiilor sociale 
şi a celor economice dar fără rezolvarea problemelor de mediu poate conduce la o 
soluţie echitabilă (posibilă, dar cu afectarea mediului ambiant) iar realizarea 
condiţiilor de mediu şi a celor economice fără rezolvarea aspectelor sociale poate 
determina o soluţie viabilă (posibilă, dar cu afectarea dezvoltării socio-umane) . 

 

 

                                                      
* Este larg utilizat şi termenul de dezvoltare durabilă. 
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Fig. 1. Sustenabilitatea ca intersecţie a trei domenii majore: 
social, economic şi mediu. 
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Dezvoltarea sustenabilă trebuie să găsească compatibilităţile necesare între 
mecanismele economice propulsate de obţinerea profitului, dezvoltarea socio-
umană şi menţinerea calităţii mediului ambiant. 

În acest sens, evaluarea unei activităţi, din punct de vedere al dezvoltării 
sustenabile,  trebuie făcută în funcţie de performanţa economică, socială şi de mediu. 

De asemenea, mai pot fi considerate drept criterii; 
● umanismul şi calitatea ridicată a vieţii; 
● prezervarea diversităţii culturale şi regionale;  
● distribuţia echitabilă a bogăţiei şi a resurselor;  
● supravieţuirea umană;  
● evitarea deteriorării ireversibile a mediului şi a exploatării iraţionle a 

resurselor naturale;  
● menţinerea în interiorul capacităţii purtătoare a ecosistemelor; 
● prezervarea biodiversităţii. 
Dezvoltarea economică a societăţii nu poate fi oprită, dar strategiile trebuie 

adaptate astfel încât să se potrivească cu limitele ecologice oferite de mediul 
înconjurător și de resursele planetei. În aceste sens, sistemul educațional are un rol 
definitoriu, acela de a pregăti specialiști, buni cunoscători ai problemelor dezvoltării 
sustenabile.  

Obiectivele domeniului educațional în dezvoltarea sustenabilă includ:  
− asigurarea accesului la serviciul educațional de calitate;  
− dezvoltarea sustenabilă a sistemului de învățământ;  
− creşterea rolulului sistemului de învățământ în dezvoltarea economică și a 

resurselor umane. 
Dezvoltarea sustenabilă implică o politică adecvată în cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică. Educaţia, cercetarea ştiintifică şi transferul tehnologic sunt 
elemente esenţiale în procesul de dezvoltare sustenabilă. 

Cercetarea ştiinţifică trebuie să aibă puternice legături internaţionale şi să fie 
parte a eforturilor globale în domeniu. De asemenea, trebuie depuse eforturi pentru 
formarea şi menţinerea în ţară a resurselor umane şi a specialiştilor. 

În viziunea Uniunii Europene, dezvoltarea sustenabilă presupune un management 
sustenabil al resurselor naturale si al mediului incluzând o serie de activităţi cum ar fi:  

− promovarea unui management sustenabil al resurselor de apă;  
− cooperarea între state în ceea ce priveşte domeniul energiei şi dezvoltării 

economice;  
− promovarea unui acord internaţional de mediu;  
− realizarea unui plan de acţiune în vederea combaterii ilegalităţilor;  
− prezentarea modului cum pot fi contracarate dezastrele naturale. 
O dezvoltare sustenabilă nu poate fi realizată fără o acceptabilitate a societăţii 

civile, realizându-se o guvernare globală coerentă şi eficientă din punct de vedere 
economic, social şi ecologic. 
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2. FACTORI DE INFLUENŢĂ ASUPRA DEZVOLTĂRII 
SUSTENABILE 

2.1. Conceptul de dezvoltare sustenabilă 

Conceptul de dezvoltare sustenabilă ia în considerare că civilizaţia umană este 
un subsistem al ecosferei, dependent de fluxurile de materie şi energie din cadrul 
acesteia, de stabilitatea şi capacitatea ei de autoreglare. Se recunoaşte faptul că 
Terra are o capacitate limitată de a satisface cererea crescândă de resurse naturale 
din partea sistemului socio-economic şi de a absorbi efectele distructive ale folosirii 
lor [2]. 

Fenomenele de eroziune şi deşertificare, poluarea solului, apei si aerului, 
reducerea suprafeţei sistemelor forestiere tropicale si a zonelor umede, dispariţia 
sau periclitarea existenţei unui număr mare de specii de plante şi de animale terestre 
sau acvatice, epuizarea accelerată a resurselor naturale neregenerabile au început să 
aibă efecte negative, măsurabile, asupra dezvoltarii socio-economice şi calităţii 
vieţii oamenilor în zone vaste ale planetei. 

În secolul al XVIII-lea, populația lumii a crescut cu 300 de milioane indivizi, în 
secolul al XIX-lea cu alte 600 de milioane iar în secolul al XX−lea cu încă 4,4 miliarde 
de persoane. Astăzi, 78% din populația lumii este clasificată drept săracă (utilizând sub 
11 $/zi). 60% din cele mai mari orașe europene consumă apă din pânza freatică 
disponibilă,  într-un ritm mult mai alert decât aceasta se poate reface. Cantitatea de 
carne consumată global s-a triplat din 1961 până acum (în China a crescut de 13 ori). 
12% din populația lumii foloseşte 85% din apa utilizată, cei mai bogati 20% de oameni 
din lume folosesc 86% din bunurile existente. 80% din producția globală de energie 
provine din resurse limitate de combustibili fosili (cărbune, gaze, petrol).  

Din 7100 de specii de fructe existente în anii 1800, azi mai găsim doar 1000 
(metodele moderne de agricultură favorizeaza producția intensivă doar a câtorva). 
40% din cantitatea de pește la nivel global este pescuită la limita capacității 
biologice de reproducere; în sec. al XX-lea s-a pescuit de 35 de ori mai mult pește 
decât în secolul trecut. 60% din pierderea totală a pădurilor tropicale de când există 
civilizația noastră a avut loc după anul 1900. 

Mai puţin de 1% din cât este cheltuit la nivel global pe arme în fiecare an, ar fi 
fost suficient ca toți copiii din lume să poată urma o școală. 

Datele de mai sus, arată că fără măsuri adecvate, pământul nu va mai putea 
asigura necesarul de hrană, apă şi energie a societăţii în continuă dezvoltare. 

Dezvoltarea sustenabilă pleacă de la ideea că activitățile umane sunt 
dependente de mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială și 
stabilitatea economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții. 

Atingerea obiectivelor dezvoltarii sustenabile nu se poate realiza fără o schimbare 
de mentalitate a oamenilor şi fără comunităţi capabile să utilizeze resursele în mod 
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raţional şi eficient şi să fructifice potenţialul economic al activităţilor economice, 
asigurându-se prosperitate, protecţia mediului şi coeziune socială. 

Pentru evaluarea nivelului de dezvoltare sustenabilă pot fi folosiţi următorii 
indicatori [3]: 

− cantitatea de emisii pe cap de locuitor; 
− energia utilizată pe cap de locuitor; 
− necesar energetic al clădirilor pe metru pătrat; 
− intensitatea energetică în industrie; 
− intensitatea energetică în sectorul servicii; 
− raportul rezerve/producţie; 
− raportul resurse/producţie; 
− raportul deşeuri solide generate/unitatea de energie produsă; 
− gradul de reciclare a produselor uzate şi a deşeurilor (economia circulară); 
− transportul sustenabil; 
− densitatea populaţiei în raport cu suprafaţa disponibilă pentru activităţi 

economice; 
− ponderea costului energiei la nivelul unei familii. 
În principiu, strategiile de dezvoltare sustenabilă trebuie să aibă în vedere trei 

obiective principale: 
− alocarea optimă a resurselor pentru a lua în consideraţie nu numai eficienţa 

economică ci şi cea ecologică şi socială; 
− distribuţia optimă a resurselor pentru a fi satifăcute în mod echitabil nevoile 

de dezvoltare şi de mediu ale generaţiilor prezente şi viitoare; 
− proportia optimă între locul ocupat de om şi locul ocupat de alte forme de 

viaţă pe pământ. 
Principalele instrumente pe care le are statul pentru realizarea politicilor de 

dezvoltare durabila sunt: 
● economice (taxe, facilităţi fiscale, permise de poluare); 
● juridice (regulamente, norme, legi); 
● tehnice (stimularea cercetării-dezvoltării pentru promovarea tehnologilor 

curate, pentru creşterea eficienţei energetice etc.). 
Ştiinţa trebuie să aibă un rol din ce în ce mai important în asigurarea 

dezvoltării sustenabile prin creşterea eficienţei utilizării resurselor, prin dezvoltarea 
unor noi tehnologii ecologice, de productivitate ridicată şi cu un necesar redus de 
materiale şi energie, prin identificare unor noi resurse etc. 

Politicile guvernamentale trebuie să aibă ca priorităţi dezvoltarea unei 
economii bazate pe cunoaştere şi inovare (dezvoltare inteligentă), încurajarea unei 
economii care utilizează resursele mai eficient, este mai competitivă şi promovează 
tehnologii ecologice, promovarea unei economii care favorizează rate înalte de 
ocupare a forţei de muncă, coeziune socială. 
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2.2. Protecţia mediului ambiant 

Poluarea mediului ambiant include totalitatea proceselor prin care se introduc 
în mediu, direct sau indirect, materie sau energie cu efecte dăunătoare sau nocive, 
care alterează ecosistemele, diminuează resursele biologice şi pun în pericol 
sănătatea omului. Poluarea poate fi naturala sau artificială. 

Este necesar a analiza următoarele forme de poluare: 
− poluarea apei (fizică, chimică, termică, biologică); 
− poluarea aerului (pulberi, gaze, emisii radioactive, zgomote); 
− poluarea solului (eroziune, salinizare, degradare chimică, fizică, biologică). 
Protecţia mediului include acţiuni de protejare a capacităţii pământului de a 

menţine viaţa în toată diversitatea ei, respectarea resurselor naturale ale planetei şi 
asigurarea condiţiilor de menţinere şi îmbunătăţire a calităţii mediului. De asemenea, se 
impune prevenirea şi reducerea poluării mediului precum şi promovarea producţiei şi a 
consumului sustenabile, prin decuplarea creşterii economice de degradarea mediului.  

Practic 65% din emisiile globale de CO2 , 80% din emisiile de dioxid de sulf, 
80% din particulele poluante şi 70% din emisiile de oxizi de azot sunt determinate 
de sectorul energie şi de sectorul transporturi.  

Limitarea nivelului de poluare a mediului  şi menţinerea rezervelor de materii 
prime şi energie pentru generaţiile viitoare sunt obiective importante ale preocupărilor 
pentru o dezvoltare sustenabilă. Eficienţa măsurilor pentru reducerea poluării 
mediului poate fi evaluată, într-o primă aproximaţie, prin kg. CO2 evitat. Deşi nu 
este singurul element poluator, dioxidul de carbon reprezintă un factor important, 
care însoţeşte toate procesele din economie, fiind luat ca indicator de bază în 
evaluarea nivelului de poluare. 

Eforturile UE de a asigura decarbonarea economiilor lumii, cu eforturile 
financiare corespunzătoare, trebuie însă să ia în considerare nevoia de dezvoltare a 
ţărilor emergente care nu au fondurile necesare utilizării tehnologiilor cu amprentă 
redusă de carbon. Deşi UE determină numai 11% din productia de CO2 a lumii are 
o strategie solidă pentru reducerea poluării mediului ambiant şi acordă o atenţie 
deosebită evitării relocării industriilor cu emisii importante de carbon din zona UE, 
datorită reducerii competitivităţii, spre alte zone unde reglementările privind 
productia de CO2 sunt mai puțin stringente. 

În figura 2 [4] este indicată prognoza UE privind reducerea nivelulu noxelor. 
Datele din figura 2 pun în evidenţă faptul că dacă se menţin în continuare 

politicile actuale în domeniul poluării mediului, până în anul 2050 nivelul de 
poluare se va reduce până la 60% faţă de nivelul de referinţă din anul 1990. 
Adoptarea unor politici mai restrictive poate asigura reducerea nivelului de poluare 
până la 20% faţă de nivelul din anul 1990. În acest sens, fiecare dintre principalele 
sectoare de activitate trebuie să adopte măsuri pentru limitarea noxelor emise. Se 
observă că sectoarele transporturi, industrie şi rezidenţial trebuie să asigure o 
reducere importantă a nivelului de emisii. Sectorul de energie electrică urmează a 
reduce la zero nivelul emisiilor produse în procesul de generare. 
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Fig. 2. Prognoza de emisii la nivelul UE. 
 

Principalele obiective ale sectorului energiei electrice, pentru anul 2020 şi 
pentru anul 2030 sunt indicate în figura 3. 

Din figura 3 se observă faptul că realizarea obiectivelor de prognoză din anul 
2050 impune îndeplinirea unor obiective pe parcurs, respectiv reducerea nivelului 
de emisii cu 20% până în anul 2020 şi cu 40% până în anul 2030, creşterea ponderii 
surselor regenerabile de energie cu 20% până în anul 2020 şi mai mult de 27% până 
în anul 2030 şi creşterea eficienţei în utilizarea energiei cu 20% până în anul 2020 
şi cu mai mult de 27% până în anul 2030. 

 

 
Fig. 3. Obiective în sectorul energie. 
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Principalele eforturi privind limitarea poluării mediului ambiant trebuie să-l 
facă ţările cu ponderea cea mai mare a emisiilor de noxe (fig. 4) [5]. 

 

 

Fig. 4. Producţia de CO2 a principalelor ţări poluatoate din lume  
(pentru anul 2014). 

 

Un principiu de bază în politicile de mediu prevede ca plata costurilor cauzate de 
poluare să fie suportată de cei care o generează. Principiul „poluatorul plătește”  poate  
asigura prevenirea poluării prin internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor 
responsabili, principiul având scopul de a obliga operatorii economici care poluează să-
şi îmbunătățească procesele de producție astfel încât impactul negative asupra mediului 
înconjurător să se diminueze. Deşi acest principiu rezolvă problema răspunderii 
financiare, el nu rezolvă problema de fond, şi anume poluarea trebuie evitată. 

Poluarea nu este o problema locală ci este o problemă a întregii omeniri. 
Implementarea unor tehnologii moderne, cu amprentă redusă de carbon LCT 

(Low Carbon Technologies), cu eficienţă ridicată şi energie utilizată redusă are o 
importanţă deosebită pentru asigurarea sustenabilităţii, competitivităţii, creşterii 
productivităţii, calităţii produselor fabricate, îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în 
industrie, reducerea costurilor de mediu ale utilizatorilor. În acest sens, se acordă o 
atenţie deosebită creşterii ponderii surselor regenerabile de energie pentru alimentarea 
utilizatorilor de energie, dezvoltarea vehiculelor electrice, a încălzirii electrice, 
realizarea pompelor de căldură, a iluminatului electric cu lămpi cu LED-uri etc.  

Principalele scenarii pentru limitarea poducţiei de CO2 , în domeniul generării 
energiei electrice, cu limitarea poluării mediului ambiant şi încadrarea în limitele 
luate în calcul în cadrul prognozelor sunt indicate în figura 5 [6]. 

Aportul diferitelor măsuri pentru limitarea poluării mediului ambiant, indicate 
în figura 5 sunt prezentate în tabelul 1. 

Datele din figura 5 şi din tabelul 1 arată faptul că pentru limitarea generării de 
dioxid de carbon, în sectorul energie, se va pune un accent deosebit pe creşterea 
eficienţei energetice în toate etapele lanţului energie: producere, transport, distribuţie 
şi utilizare. 
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Tabelul 1  

Ponderea măsuri adoptate pentru limitarea producţiei de CO2 

Măsura preconizată Anul 2020 Anul 2030 

Eficienţa energetică 72% 44% 

Surse regenerabile de energie 17% 21% 

Biocobustibili 2% 4% 

Energie nucleară 5% 9% 

Captare şi stocare carbon 3% 22% 

 
Dezvoltarea industrială a societăţii umane a fost însoţită de poluare industrială, 

degradarea mediului, despăduriri, agresivitate asupra mediului, realizarea de structuri 
economice energofage şi poluante şi o redusă informare a populaţiei privind 
consecinţelor asupra mediului. În acest sens apare necesară analiza amprentei 
ecologice a dezvoltării şi compararea cu suportabilitatea biologică. 

2.3. Amprenta ecologică 

Amprenta ecologică defineşte suprafaţa de teren şi apa necesare populaţiei 
pentru a produce resursele de care are nevoie şi pentru a absorbi deşeurile şi 
reziduurile pe care le generează. În principiu, biocapacitatea pământului este egală 
cu aria suprafeţei sale. 

CO2 
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Fig. 5. Scenarii pentru limitarea producţiei de CO2  
în domeniul energie: 

   aport eficienţa energetică;       aport surse regenera- 
bile;      aport biocombustibili;     aport energie nucleară;   

aport captare şi stocare carbon.  
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Amprenta ecologică permite evaluarea sustenabilităţii populaţiei într-o 
anumită zonă şi oferă informaţii privind elaborarea de soluţii pentru încadrarea în 
limitele admise. În prezent populaţia lumii are nevoie de circa 13, 7 miliarde ha 
(2,2 ha/persoană) dar sunt ţări care solicită biocapacitatea pământului cu valori de 
peste 5,4 ha/persoana (Emiratele Arabe Unite, SUA, Kuwait, Estonia, Elveţia ş.a.). 

În figura 6 sunt indicate, comparativ, amprenta ecologică în România şi valorile 
calculate ale biocapacităţii. Se observă faptul că programul de industrializare intensă a 
României după anii 1960 au determinat o agresare a mediului ambiant cu reducere a 
solicitărilor ecologice odată cu diminuarea puternică a activităţilor industriale după anul 
1990. 

 
 

Amprenta ecologică a unei ţări este determinată de influenţele reciproce dintre 
aspectele sociale, mediu şi economie (fig.7) [7]. 

 

 
 

Fig. 7. Fluxuri între economie, societate şi mediu. 

Aspecte 
sociale

EconomieMediu 1

2

3 
4 6

5

1 – funcţii de producţie ecologică (resurse şi 
emisii poluante), costuri economice ale 
protecţiei mediului; 

2 – presiune a activităţilor productive asupra 
resurselor, investiţii în protecţia mediului, 
drepturi de proprietate; 

3 – ameninţări de mediu privind calitatea vieţii 
umane; pericole pentru sănătate şi securitate 
datorare degradării mediului; 

4 – presiune determinate de modelele de 
consum asupra resurselor de mediu; 
responsabilitatea ecologică a populaţiei; 

5 – calitatea şi cantitatea forţei de muncă; 
planuri sociale pentru tranzacţii de piaţă; 

6 – reglementări pentru dezvoltarea economică. 
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Fig. 6. Capacitatea biologică şi amprenta ecologică în România. 
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2.4. Energia şi mediul ambiant 

Energia este cheia dezvoltării societăţii dar apare necesitatea de a limita 
perturbaţiile dezvoltării tehnologice şi utilizarea neraţională a resurselor asupra 
sistemului „om-natură” (nu poate fi gândită „o planetă plină dar cu farfuriile goale”); 
în  centrul atenţiei operatorilor din domeniul energie trebuie să stea utilizatorul. 

Deoarece sectorul energie este unul dintre cei mai mari poluatori ai mediului 
ambiant se acordă o atenţie deosebită evaluării nivelului de poluare, a consecinţelor 
acesteia precum şi a soluţiilor actuale pentru reducerea nivelului de agresare a mediului. 
Consiliul Mondial al Energiei a dezvoltat conceptul „Trilema energiei” pentru a pune în 
evidenţă aspectele principale legate de dezvoltarea sectorului energie (fig. 8) [6].  

 

 
 

Fig. 8. Trilema energiei. 
 

Se consideră că dezvoltarea economică necesită securitatea alimentării cu energie, 
asigurarea posibilităţii ca energia să fie accesibilă tuturor dar cu atenţie privind 
sustenabilitatea mediului ambiant. Deşi toate cele 3 laturi ale problemei sunt la fel de 
importante, fiecare comunitatea îşi stabileşte priorităţile în funcţie de condiţiile concrete 
privind nivelul de dezvoltare, ritmul de dezvoltare preconizat, posibilităţile economice, 
resursele existente. În acest sens, nivelul fiecărei ţări de a rezolva trilema energiei este 
evaluată prin 3 indicatori: A, B şi C în care indicatorul A indică nivelul superior. În 
tabelul 2 sunt indicate câteva exemple de ţări prin indicatorii caracteristici.  

Datele din tabelul 2 pun în evidenţă faptul că se consideră că sistemul energetic al 
României asigură o securitate ridicată a alimentării cu energie (o redusă dependenţă de 
sursele exterioare de energie), dar are o slabă accesibilitate la energie modernă 
(posibilităţi financiare reduse pentru achiziţionare de energie la nivelul necesar) şi o 
intensă agresare a mediului ambiant (pondere mare a centralelor termoelectrice, cu 
randament redus şi utilizând cărbune de calitate inferioară). 

Securitate
energetică   

Sustenabilitate 
mediu   

Accesibilitate 
disponibilitate 
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Tabelul 2 

 Clasament al trilemei energie 

Nr. 
crt. 

Ţara 
Securitatea 
energetică 

Accesibilitate 
disponibilitate 

Sustenabilitate 
mediu 

1 Elveţia A A A 
2 Suedia A A A 
3 Norvegia A A B 
4 Anglia A A B 
5 Austria A A B 
6 Danemarca A A B 
7 Canada A A C 
8 Franţa A A B 
9 Finlanda A A B 

19 Noua Zeelandă A A B 
⁞     

56 România A C C 
 
Arderea combustibililor fosili pentru producerea energiei electrice este sursa 

principală a emisiilor datorate centralelor electrice. Ponderea combustibililor fosili, 
la nivel global, utilizaţi în sectorul energie (inclusiv transporturi), este indicată în 
figura 9 [8]. În anul 2014, utilizarea combustibililor fosili a determinat producerea a 
32381 Mt CO2 (inclusiv combustibilii folosiţi în aviaţie şi transportul marin). 

 

 
 

Purtătorii de energie utilizaţi pentru producerea energiei electrice la nivel 
global sunt indicaţi în figura 10. Centralele electrice utilizând combustibili fosili, în 

Cărbune *) 
    

Petrol
 33,9%

Gaz natural
    19,7%

Altele **)

  0,5%

*) emisiile determinate de arderea turbei 
şi arderea petrolului de şist sunt incluse în 
emisiile determinate de cărbune; 
**) sunt incluse emisiile determinate de 
arderea deşeurilor industriale şi a
deşeurilor urbane neregenerabile  

Fig. 9. Ponderea combustibililor fosili utilizaţi în sectorul energie. 
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special cărbune, reprezintă sursa cea mai importantă de generare a emisiilor de 
CO2, alte gaze cu efect de seră şi pulberi solide.  

 

 
 

Fig. 10. Purtători de energie utilizaţi la producerea energiei electrice. 
 

Generarea de energie în centralele electrice este răspunzatoare pentru: 
− 67% din emisia în aer a SO2, cauza primară a ploilor acide; SO2 determina 

creşterea nivelului de acizi în ape, precum şi  distrugerea pădurilor şi a altor zone; 
− 25% din emisia de NOx, care determină smog şi boli de plămâni; 
− 33% emisii de Hg (mercur), o toxină persistentă, bio-acumulativă care creşte 

în concentraţie şi se transmite prin circuitul alimentar, de exemplu de la peşti la 
păsări, determinând importante  dereglări şi tulburări nervoase.  

Principalele măsuri care trebuie avute în vedere în sectorul energiei pentru 
limitarea efectelor asupra mediului ambiant sunt: 

a) decarbonarea sistemelor de producere a energiei electrice; 
b) creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul energetic de la producere până la 

utilizare; 
c) înlocuirea tehnologiilor industriale bazate pe combustibili fosili cu tehnologii 

moderne. 
Nivelul de emisii determinate de utilizarea energiei, pentru un anumit proces, 

depinde în mare măsură de nivelul de dezvoltare al ţării (fig. 11). Ţările dezvoltate 
caracterizate de eficienţă ridicată a proceselor prezintă emisii ridicate la nivelul ţării 
şi la nivel de locuitor dar reduse la nivel de proces iar ţările mai puţin dezvoltate 
caracterizate de o eficienţă redusă a proceselor prezintă niveluri mai reduse de 
poluare la nivelul ţării şi la nivel de locuitor, dar ridicate la nivel de proces. 
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Limitarea nivelului de poluare a mediului  şi menţinerea rezervelor de materii 

prime şi energie pentru generaţiile viitoare sunt obiective importante ale analizelor 
privind eficienţa energetică în contextul general al cerinţelor privind dezvoltarea 
sustenabilă. 

Nivelul de poluare determinat de centralele electrice depinde în mare măsură de 
combustibilul predominant utilizat. Ca exemplu, în figura 12 este indicată producţia de 
CO2 pentru fiecare kWh produs în centralele electrice din Europa. Se observă faptul că 
ţările în care cărbunele are o pondere mare (printre care şi România) determină cantităţi 
mari de CO2 pentru fiecare kWh produs. Ţările cu pondere importantă a surselor 
hidraulice (ţările nordice şi Elveţia) dar şi Franţa cu o pondere importantă a surselor 
nucleare, produc energie electrică cu emisii poluante reduse. În funcţie de structura 
combustibilului utilizat pentru acoperirea necesarului de energie electrică, fiecare kWh 
produs în România determină în medie o emisie de circa 800 kg.CO2 . 

Apa caldă deversată în râuri (în cazul centralelor cu răcire în circuit deschis) 
precum şi depozitele de zgură şi cenuşă care afectează calitatea aerului în zonă şi a 
apelor subterane reprezintă, de asemenea, surse de poluare, determinate de funcţio-
narea centralelor electrice. Creşterea eficientei energetice în procesele de generare a 
energiei electrice asigură atât reducerea nivelului emisiilor de CO2  cât şi de 
monoxid de carbon, dioxid de sulf, oxizi de azot, particole nearse, limitând astfel 
nivelul local de poluare. 

Emisii de CO2 
datorate            Pe cap de

utilizării energiei în                 locuitor,   
       milioane tone                    în tone 

China                                                                                     10533   
SUA                                                                                        
India         2486
Rusia     2374
Japonia 1307 
835        
759    
716    
716   
688  
533  
482  
466 
462 
448 
353 
34
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21 
2,0 

16,6
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 Fig. 11. Emisiile de CO2 pentru principalele ţări poluatoare.
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Utilizarea din ce în ce mai largă a gazului natural în termocentrale precum şi 
îmbunătăţirile tehnologice au permis reducerea nivelului emisiilor determinate de 
generarea energiei electrice în aceste centrale. 

Deşi centralele electrice nucleare se consideră că au un efect redus asupra 
mediului ambiant este necesar să se aibă în vedere poluarea generată de tot lanţul de 
producere şi utilizare a combustibilului, procesele din centrala electrică având o 
pondere sub 5% din această valoare.  

Un aspect important îl prezintă reziduurile radioactive care necesită stocarea în 
siguranţă pe termen lung. Apa caldă evacuată din sistemele de răcire determină 
poluarea termică a zonei în care are loc deversarea. 

Principalele soluţii luate în consideraţie pentru reducerea emisiilor la generarea 
şi utilizarea energiei sunt indicate în figura 13. Prognoza indicată în figura 13 ia în 
considerare adoptarea scenariului 450 ppm (nivel maxim de 450 ppm particule în aer) 
până în anul 2030 şi apoi adoptarea scenariului Blue 14 Gt (limitarea nivelului de 
poluare la 14 Gt anual faţă de valoarea de 62 Gt care ar rezulta în lipsa acestor 
măsuri). Se observă faptul că un accent deosebit se pune pe dezvoltarea surselor 
regenerabile, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea eficientă a combustibililor 
fosili la utilizatorii finali. 

Hidrocentralele, deşi determină o poluare redusă, fără generare de gaze cu 
efect de seră pe durata funcţionării, afectează mediul ambiant prin modificarea 
peisajului, modificarea ecosistemului, perturbaţii climatice. 

O atenţie deosebită este acordată decuplării creşterii necesarului de energie 
electrică şi a creşterii emisiilor. Eforturile făcute până în prezent indică faptul că nivelul 
emisiilor poluante nu mai urmăreşte creşterea necesarului de energie (fig. 14) [9]. 

 
kg CO2/kWh 

Fig. 12. Nivel de emisii de CO2 în ţări din Europa. 
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Fig. 13. Măsuri pentru limitarea poluării mediului ambiant: 

1 − captarea şi stocarea carbonului în industrie (9%); 2 – captarea şi stocarea carbonului  
în centralele electrice (10%); 3 − centrale nucleare (6%); 4 – surse regenerabile de energie 
(21%); 5 – eficienţa la producerea energiei electrice (7%); 6 – înlocuirea combustibililor 

fosili la utilizatorii finali (11%); 7 – eficienţa utilizării energiei electrice la utilizatorii finali 
(12%); 8 – eficienţa utilizării combustibilului fosil la utilizatorii finali (24%). 

 

 
 

Fig. 14. Creşterea relativă a necesarului global de energie electrică W  
şi creşterea nivelului emisiilor E. 
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Conform  prognozei Comisiei Europene pentru Energie şi Transport, până în anul 
2030 necesarul de energie în Europa va creşte cu circa 60% , dar emisiile de CO2 vor 
creşte doar cu 13,7% , limitarea fiind datorată măsurilor adoptate de protecţie a 
mediului.  

Trecerea la o economie competitivă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, apli-
cabilă în toate sectoarele economice, prin creşterea eficienţei energetice, promovarea 
surselor regenerabile de energie, dezvoltarea sectorului nuclear, dezvoltarea studiilor 
privind captarea şi stocarea dioxidului de carbon vor asigura reducerea până în 2050 a 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80%...95% faţă de nivelul din 1990. 

De asemenea, decarbonarea sectorului energie, a sectorului industrie şi a sectorului 
rezidenţial vor asigura un aport important la dezvoltarea sustenabilă a economiei şi 
creşterea nivelului de competitivitate pe piaţa internaţională a produselor.  

Reducerea nivelului emisiilor poluante în sectorul energie impune adoptarea 
unor măsuri care să conducă la: 

− creşterea randamentului în centralele termoelectrice de la circa 30% în 
prezent, până la 50% la grupurile energetice noi şi/sau modernizate; 

− reducerea pierderilor în sistemele de transport şi de distribuţie de la circa 
16%, la cel mult 8% în „reţelele viitorului” prin restructurarea liniilor de transport 
şi de distribuţie de energie electrică şi localizarea marilor utilizatori de energie 
electrică în zone cu surse importante; 

− creşterea randamentului de conversie a energiei electrice în activităţile 
industriale cu circa 10%. 

3. SOLUŢII PENTRU O DEZVOLTARE SUSTENABILĂ  
ÎN DOMENIUL ENERGIE 

3.1. Surse regenerabile de energie 

Sursele regenerabile de energie au, în raport cu cele neregenerabile, avantajul 
principal al sustenabilităţii. Sursele regenerabile sunt fie inepuizabile fie sunt 
generate în intervale reduse de timp astfel că pot asigura energie în mod constant, 
dacă sunt corect gospodărite. 

Sursele regenerabile de energie permit înlocuirea surselor bazate pe combustibili 
fosili prin utilizare de energie primară nepoluantă în special energie eoliană şi energie 
solară. 

3.1.1. Surse eoliene 

Sursele bazate pe energie eoliană au cunoscut o dezvoltare rapidă, ajungând 
astăzi la unităţi de 5 MW şi chiar mai mult (fig. 15). 
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Fig. 15. Dezvoltarea surselor eoliene pentru producerea energiei electrice. 
 

Principala problemă pe care o ridică utilizarea surselor regenerabile bazate pe 
energie eoliană este impredictibilitatea energiei generate. Ca exemplu, în figura 16 
este indicată producţia de energie electrică a unei instalaţii eoliene, cu puterea 
nominală de 3 MW, pe durata unei săptămâni. 

 

 
 

Variaţia între zero (lipsă vânt) şi 2,55 MW impune existenţa altor sisteme de 
producere a energiei electrice care să asigure compensarea variaţiilor aleatorii, 
pentru a oferi utilizatorilor din sistemul electroenergetic a unei energii de calitate 
superioară (cel puţin tensiune şi frecvenţă constante). 

Pe durata de funcţionarea, instalaţiile eoliene determină o poluare minimă. 
Fabricaţia şi montarea turnurilor prin utilizarea unei fundaţii având cel puţin 500 m3 
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Fig. 16. Variaţia puterii generate pe durata unei săptămâni. 
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de beton sunt caracterizate de niveluri ridicate de energie înglobată, aspect care 
trebuie luat în considerare la evaluarea nivelului de poluare a instalaţiei. 

Ocuparea terenului este, la finalul lucrǎrilor de construcţie, relativ redusǎ, în 
arealul amenajat (circa 1 ... 3 % din total) putându-se utiliza în continuare terenul 
pentru agricultură sau păşunat (fig. 17). 

 

 
 

Ca orice echipament industrial, instalaţiile eoliene produc zgomote, atunci 
când funcţioneazǎ. Acestea sunt determinate de mişcarea componentelor sistemelor 
mecanice, de rotirea palelor în aer sau de trecerea palelor prin dreptul stâlpului de 
susţinere, când se produce o comprimare a aerului.  

Percepţia zgomotului depinde de tipul amplasamentului (ex. rural, urban, topogra-
fia locului), de numǎrul rezidenţilor şi de distanţa acestora faţǎ de instalaţiile eoliene, 
precum şi de tipul comunitǎţii afectate (rezidenţialǎ, industrialǎ, turisticǎ). Interacţiunea 
cu aceşti factori poate reduce sau amplifica percepţia zgomotelor care provin de la 
grupurile eoliene. În figura 18 este indicată variaţia nivelului de zgomot în funcţie de 
distanţa de la turnul instalaţiei. 

Trebuie luată în considerare modificarea habitatului pentru păsări şi a traseelor 
pentru obţinerea hranei. Există posibilitatea ca la impactul cu palele instalaţiei să 
rezulte răniri ale acestora. În acest sens, este necesară colaborarea cu autorităţile 
locale şi obţinerea de autorizaţii corespunzătoare, mai ales în zone protejate. 

(2···4)·D 

D 

(8···10)·D 

Direcţia vântului 
predominant 

Fig. 17. Amplasarea instalaţiilor eoliene pe o zonă plată. 
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De asemenea, modificarea circulaţiei aerului poate avea efecte, încă necunos-
cute, asupra proceselor de polenizare din zonă prin modificarea traseelor gâzelor 
care realizează acest proces. 

Impactul vizual al instalaţiilor şi prezenţa pe toată durata de viaţă a acestora 
trebuie luate în considerare la proiectarea unui parc eolian. Impactul vizual are o 
relaţie directǎ cu atractivitatea terenului  din punct de vedere al resurselor pe care 
le oferǎ pentru utilizare, distracţie şi confort. Un peisaj este perceput în mod 
subiectiv, atunci când se face referinţǎ la valoarea sa esteticǎ, dar devine obiectiv 
dacǎ referinţa o constituie modul lui de utilizare (de ex. rezervaţie, parc naţional, 
zonǎ protejatǎ sau teren agricol).  

Ariile protejate – de interes regional sau naţional – sunt foarte sensibile în 
raport cu impactul vizual al instalaţii eoliene. 

3.1.2. Surse solare 

Sursele fotoelectrice, bazate pe energia solară sunt caracterizate atât de impre-
dictibilitatea energiei generate dar şi de producerea de energie numai pe perioada zilei. 
În figura 19 este indicată curba de variaţie a puterii generate de o instalaţie fotoelectrică 
cu puterea nominală de 30 kW într-o zi de iarnă, pe durata unei zile.  

Producţia anuală de energie electrică a surselor fotoelectrice depinde în special 
de latitudine şi de ponderea timpului senin. Energia primită de la soare, la latitu-
dinea noastră este de 1,42...1,45 MWh/m2 şi an. Având în vedere randamentul 
celulelor fotoelectrice actuale de 0,12...0,15 rezultă că energia posibil de a fi 
realizată este de 150...210 kWh/m2 şi an, ceea ce înseamnă că fiecare Watt instalat 
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Fig. 18. Variaţia nivelului de zgomot în funcţie de distanţa de la axa turnului. 
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poate determina 0,8...2 kWh/an la o durată de utilizare a puterii maxime de circa 
1140 ore/an (factor de capacitate 0,13). 

 
 

O celulă fotoelectrică are la borne o tensiune de circa 0,6 V iar curentul 
electric debitat depinde de dimensiunea celulei. Pentru o celulă standard de 
10×10 cm se obţin circa 3 A şi o putere de circa 1,4 W astfel că pentru obţinerea 
unei puteri de 1 kWp sunt necesare 670 celule. 

Un modul fotoelectric se obţine prin conectarea în serie si în paralel a celulelor.  
Aria necesară pentru dezvoltarea instalaţiilor fotoelectrice este de circa 

15000 m2/MW. Spaţiul relativ mare ocupat de o instalaţie fotoelectrică (fig. 20), 
randamentul încă redus al celulelor fotoelectrice şi generarea de energie doar pe o 
durată limitată din zi determină ca această tehnologie să nu fie economic 
sustenabilă, deşi este întâlnită pe suprafeţe mari în România. 

Spaţiul necesar pentru dezvoltarea unor parcuri fotoelectrice depinde de tipul 
celulelor solare utilizate şi de randamentul acestora (tabelul 3). 

În zonele cu temperaturi ridicate, sursele fotoelectrice prezintă un randament 
redus din cauza creşterii rezistenţei electrice interne cu temperatura. În aceste cazuri 
poate fi utilizat sistemul de focalizare a energiei solare într-un turn unde încălzeşte 
apa care pune în funcţiune o turbină cu abur (fig. 21). 

3.1.3. Utilizarea biomasei şi a centralelor hidroelectrice  
de mică putere 

Centralele electrice utilizând biomasa s-au dezvoltat în cadrul preocupării de 
protejare a mediului ambiant prin reducerea poluării mediului ambiant la producerea 
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Fig. 19. Puterea generată pe parcursul unei zile de iarnă (instalaţie 30 kW). 
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energiei electrice şi a căldurii prin utilizarea combustibililor fosili. Tehnologia 
utilizată în aceste centrale este cunoscută de la centralele termoelectrice clasice. 

Se consideră că centralele electrice utilizând biomasa sunt neutre din punct de 
vedere al poluării deoarece emisiile de CO2 rezultate corespund celor acumulate, 
fiind determinate de circuitul natural al CO2 (fig. 22). 

 

 
 
 

 
Tabelul 3  

Aria suprafeţei necesară pentu realizarea  
unei instalaţii fotoelectrice de 1 kWp 

Tipul celulelor Aria suprafetei necesară 

Monocristaline 
uzuale 7...9 m2 

performante 6...7 m2 

Policristaline 
 

7,5...10 m2 
 

Cupru-indiu-diselenid (CIS) 9...11 m2 
 
 
 

Telurida de cadmiu (CdTe) 12...17 m2 

 
 
 

Amorfe 14...20 m2 
 
 
 

Fig. 20. Instalaţie fotoelectrică. 
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Centralele hidroelectrice de mică putere (CHEMP) – figura 23 − sunt 
considerate surse regenerabile distribuite (de regulă sub 5 MW), utilizând energia 
hidraulică a râurilor pe care sunt realizate.  În general energia electrică produsă este 
utilizată în reţeaua electrică de distribuţie din zonă, fără a putea fi stocată,  având un 
rol important în alimentarea unor localităţi rurale şi contribuţie importantă la 
limitarea poluării mediului ambiant prin reducerea nivelului energiei produsă în 
centralele clasice utilizând hidrocarburi.  

Unele CHEMP au mici lacuri de acumulare care permit o reglarea orară a 
puterii generate. 

Flux de lumină [lm]

Cx(H2O)y 

H2O

Q(J) 

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

gaze 

petrol 
cărbune 

lem

animal

oCO2

CO2

biocombustibil 

O2 

CO2 încălzirea mărilor 
şi a oceanelor 

Q(J)

Fig. 22. Circuitul CO2 în natură.

Fig. 21. Instalaţie solară pentru producerea energiei 
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3.1.4. Dezvoltarea surselor regenerabile 

Pentru realizarea obiectivelor privind dezvoltarea surselor regenerabile de 
energie, la nivelul UE au fost stabilite niveluri privind ponderea energiei produsă 
din aceste surse în energia necesară acoperirii necesarului ţării (fig. 24). 

Datele din figura 24 pun în evidenţă faptul că România a îndeplinit obiectivele 
pentru anul 2020.  
 

 
 

Ponderea energiei obţinută din surse regenerabile în nivelul final al energiei 
utilizate de energie a crescut, ajungând la 13% în anul 2012 și se estimează că va 
crește în continuare până la 21% în 2020 și 24% în anul 2030 . 

Producţia de energie electrică din surse regenerabile a determinat ca în anul 
2012, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră să fie cu 18% mai scăzut în raport 

Fig. 24. Cota de producţie de energie electrică din surse regenerabile [%] din producţia totală. 
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Fig. 23. Schema de principiu a unei microhidrocentrale. 
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cu nivelul înregistrat în anul 1990 și se estimează că emisiile vor scădea în 
continuare, atingând niveluri reduse cu 24% față de cele din anul 1990 până în anul 
2020, respectiv cu 32% mai mici până în anul 2030, dacă se va continua politica 
actuală privind mediul ambiant. 

La implementarea surselor regenerabile de energie trebui să fie clar cunoscute 
avantajele dar şi unele dezavantale ale acestora (tabelul 4). De asemenea, trebuie să 
fie luate în considerare unele incertitudini care apar la dezvoltarea surselor regenerabile 
de energie (SRE): 

− susţinerea politică a schemelor suport; 
− dezvoltarea tehnologică diferită la diferitele soluţii SRE; 
− bariere administrative la dezvoltarea tehnologiilor SRE; 
− acceptabilitatea populaţiei; 
− instalaţiile fotoelectrice necesită o susţinere financiară importantă; 
− instalaţiile cu centrale solare necesită componente speciale; 
− conectarea centralelor eoliene în sistemul energetic necesită condiţii speciale; 
− limitări ale producătorilor de echipamente; 
− piaţa insuficient dezvoltată pentru biomasă; 
− amplasamente dificil de obţinut pentru microhidro. 
− modificările de mediu determinate de implantarea sistemelor tehnologice. 

 
Tabelul 4 

Caracteristici ale surselor regenerabile de energie 

Beneficii Dezavantaje 
Nu necesită ardere de combustibili fosili În general o producţie intermitentă şi 

nepredictibilă 
Poluare practic nulă a mediului ambiant pe 
durata de funcţionare 

Costuri ridicate de capital pentru realizare 

Asigură beneficii pentru proprietarii pe 
terenul cărora se realizează 

Aspect inestetic al instalaţiilor eoliene şi a 
celor fotoelectrice 

Asigură crearea de locuri de muncă în zone 
rurale 

Scoaterea din circuitul agricol a unor 
suprafeţe mari de teren  (în special instalaţiile 
fotoelectrice) 

Modularitate ridicată şi posibilitatea adaptării 
la cerinţele graficului local de sarcină 

Posibile interferenţe electro-magnetice cu 
distorsiuni ale emisiilor radio şi TV 

Se reduc pierderile de energie în reţelele 
electrice de distribuţie datorită circulaţiei 
locale de putere 

Posibile efecte asupra păsărilor (în special 
în cazul instalaţiilor eoliene mari) 

Instalaţiile eoliene, fotoelectrice, geotermale 
nu necesită apă pe durata de funcţionare 

Limitări în traficul naval (în cazul 
instalaţiilor offshore şi a instalaţiilor 
bazate pe energia valurilor) 

Costuri reduse de mentenanţă şi exploatare Necesitatea existenţei unor surse în aşteptare 
pentru compensarea variaţiilor de putere  

Au prioritate la acoperirea graficului de 
sarcină din sistemul electroenergetic 
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Dezvoltarea surselor regenerabile de energie are un aport important la reducerea 
poluării mediului ambiant dar trebuie avut în vedere faptul că realizarea acestora 
implică şi o serie de  fenomene de poluare: 

– prezenţa metalelor grele în procesul de producţie a celulelor PV este un factor 
important de poluare, în special în etapa de producere dar şi în etapa de desfiinţare a 
centralei; 

– utilizarea unor cantitităţi mari de ciment şi alte materiale la realizarea fundaţiilor 
instalaţiilor eoliene (peste 500 m3 de beton pentru o instalaţie de 3 MW). 

Potenţialul surselor regenerabile din România este prezentat în figura 25 [10]. 
 

 
 

Creşterea ponderii surselor regenerabile de energie bazată pe scheme de 
subvenționare a fost determinată de politicile de mediu adoptate, dar au şi un rol 
important pentru securitatea alimentării cu energie electrică, cu toate problemele 
determinate de volatilitatea producţiei.  

3.1.5. Stocarea energiei electrice 

Stocarea eficientă a energiei devine unul dintre cele mai spectaculoase și sensibile 
domenii de activitate care stimulează dezvoltarea procedeelor, echipamentelor şi 
tehnologiilor de conversie şi stocare, fiind o condiţie esenţială pentru utilizarea 
competitivă și eficientă a tuturor surselor regenerabile de energie (solară, eoliană, 
maree etc.). 

Fără sisteme fiabile de stocare sursele regenerabile de energie nu vor putea fi 
competitive cu sursele clasice. 

Solar termic 60 PJ 

Solar electric 4,32 PJ 

Eolian (teoretic) 82,8 PJ 

Hidro mare 129,6 PJ 

Microhidro 12,96 PJ 

Biomasă şi biogaz  
318 PJ 

Energie geotermală  7 PJ 

Fig. 25. Potenţialul surselor regenerabile din România.  
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Dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei electrice poate asigura o creştere 
importantă a ponderii surselor regenerabile de energie dar şi necesitatea de a realiza 
schimbări importante în structura reţelelor electrice, în special a celor de distribuţie, 
astfel încât creşterea capacităţii de transfer de energie a acestor reţele să nu se facă 
prin realizarea de noi linii ci prin utilizarea inteligentă a celor existente. 

În tabelul 5 sunt indicate principalele soluţii pentru stocarea energiei electrice 
precum şi unele dintre caracteristicile acestora. 

Tehnologiile de stocare a energiei, ataşate surselor regenerabile de energie, vor 
ajuta la echilibrarea energiei electrice între perioadele de vârf de sarcină şi cele de 
gol de sarcină.  

Unele dintre aceste tehnologii promităţoare de stocare includ folosirea 
hidrogenului, a aerului comprimat, a apei acumulată prin pompare pentru producerea 
energiei hidro, a bateriilor de o viitoare nouă generaţie, a volanţilor şi a ultra-
condensatoarelor. 

Cu toate eforturile făcute pentru promovarea surselor regenerabile de energie 
este improbabil ca energia din surse regenerabile să poată substitui în totalitate 
sursele tradiţionale de energie în viitorul apropiat. 

3.2. Eficienţa în utilizarea energiei electrice 

Eficienţa este definită ca fiind acea calitate a unei activităţi umane de a 
produce efecte utile maxime, pentru individ şi pentru societate, cu costuri minime. 
Potrivit acestei concepţii, determinarea eficienţei se face prin raportarea efectelor la 
eforturi. 

Eficienţa energetică diminuează costurile și impactul negativ asupra mediului 
asociat cu necesarul de energie și reduce dependența de importul de energie. 
Eficienţa energetică este cea mai uşor disponibilă, cea mai puţin poluantă şi cea mai 
ieftină resursă, dintre toate resursele existente. 

Eficiența energetică este un instrument pentru atingerea obiectivelor strategice, 
contribuind la creșterea securității energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră și noxe și creșterea activității economice. Eficienţa energetică nu trebuie 
privită numai prin prisma unei facturi mai reduse ci, în primul rând prin reducerea 
poluării mediului ambiant.  

Potențialul cel mai ridicat de creștere a eficienței energetice se regăsește în 
încălzirea clădirilor, transformarea resurselor energetice primare în energie electrică 
în centralele termoelectrice, transportul și distribuția energiei electrice și a gazelor 
naturale, respectiv în transporturi și industrie.  

Eficienţa energetică în procesele industriale a cunoscut o creştere importantă în 
ultimii ani determinată de implementarea celor mai bune tehnologii disponibile 
(BAT – best available technologies), utilizarea largă a sistemelor moderne de 
comandă/control, conducerea informatică a proceselor.  



 

Tabelul 5  

Sisteme de stocare a energiei electrice 

Caracteristica FW SC SMES REDOX CHAP CAES H2 

Capacitatea de 
stocare 

2,5 MWh Redusă 
3,0  

kWh 
Sute MWh 

500...8000 
MWh 

500...2500 
MWh 

Mii 
MWh 

Putere instalată 25 MW Mare 
10  

MW 
Sute 
MW 

100...1000 
MW 

Sute  
MW 

Sute  
MW 

Densitatea de energie  
[kWh/m3] 

1000 5 2,8 400    

Cicluri de funcţionare 106 106 mii 2500    

Durata de viaţă [ani] 20 10 20 15 50 40  

Timp de răspuns ms ms ms ms 1...3 min. 10 min.  

Auto-descărcare 1...10%/h 10%/zi − − −   

Randament [%] 90...95 90  95 90 75 54/70*) 25 

Putere generată 

25 MW pentru  
5 min. sau 
5 MW pentru  
30 min. 

Puterea 
normată pentru 
o secundă până 
la minute 

Putere mare 
pentru câteva 
secunde 

Puterea normată 
pentru ore, 
putere foarte 
mare pentru 
minute 

Putere normată 
pentru lungă 
durată 

Putere normată 
pentru lungă 
durată 

Putere normată 
pentru lungă 
durată 

Impact mediu Redus Mediu Redus Mediu Mare Mediu Mediu 

FW (Flywheel) – volant; SC (Super capacitors) −  supercondensatoare; SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) − stocare în 
bobine supraconductoare; REDOX (Reduction and Oxidation) – ciclu reversibil de oxidare şi reducere; CHEAP – centrală hidroelectrică cu 
acumulare prin pompare; CAES (Compressed Air Energy Storage) – centrală cu stocare în aer comprimat; H2 – centrală cu stocare pe bază 
de hidrogen.  
*) pentru ciclurile adiabatice. 
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Se consideră că înlocuirea tehnologiilor industriale actuale cu tehnologii noi, 
asigurarea unui management adecvat al proceselor de producţia, cu reducerea 
pierderilor şi creşterea nivelului de informatizare poate conduce, la nivelul ţării, la o 
creştere a eficienţei energetice cu 35% .  

Aportul eficienţei energetice poate asigura reducerea poluării mediului ambiant 
cu circa 0,5 Gt CO2  în anul 2015 (practic 1,5% din măsurile pentru limitarea 
noxelor), cu circa 3,5 Gt CO2 în anul  2025 (circa 10% din măsurile pentru limitarea 
noxelor) şi cu circa 7 Gt CO2 în anul 2025 (circa 19% din măsurile pentru limitarea 
noxelor) [11]. 

Folosirea standardelor de eficienţă energetică, împreună cu nivelul de performanţă 
şi schemele de etichetare, reprezintă instrumente puternice pentru informarea 
utilizatorilor şi pentru transformarea pieţei în scopul obţinerii eficienţei energetice. 

În general, creşterea eficienţei se poate asigura prin 4 metode (fig. 26): 
a) legiferarea standardelor de eficienţă energetică; 
b) eforturi de informare şi conştientizare a beneficiarilor; 
c) stimularea producătorilor pentru realizarea de produse eficiente energetic; 
d) stimularea progresului natural al tehnologiilor. 
În figura 26 este indicată variaţia densităţii de probabilitate p de a găsi pe piaţă 

produse cu eficienţă diferită. Ca exemplu, se consideră un produs de pe piaţă, în 
diferite variante, cu diferite niveluri de eficienţă şi cu preţuri diferite. Produsele de 
eficienţă redusă, deşi au un preţ mai redus au o probabilitate redusă de a se afla pe 
piaţă datorită eficienţei energetice reduse. Produsele cu eficienţă energetică ridicată 
au, de asemenea, o probabilitate redusă de a se afla pe piaţă din cauza preţului 
ridicat. Probabilitatea cea mai mare o au produsele cu eficienţă energetică medie 
dar şi cu preţuri medii.  

 

 
  

Legiferarea standardelor de eficienţă energetică determină ca pe piaţă să nu 
apară produse cu eficienţa sub valoarea minimă admisă MEPS (minimal efficiency 
performance standard) asigurând deplasarea spre valori mai ridicate a întregii curbe 
de probabilitate. 

Fig. 26. Soluţii pentru creşterea eficienţei 
energetice. 
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Informarea şi conştientizarea beneficiarilor va determina ca aceştia să prefere 

produsele de eficienţă ridicată. Ca exemplu, se consideră cazul în care este necesară 
înlocuirea unei lămpi cu incandescenţă defectate. Poate fi achiziţionată o lampă de 
acelaşi tip sau se poate cumpăra o lampă cu LED (fig. 27).Analiza comparativă a 
celor două lămpi se referă la nivelul emisiei de CO2 asociată funcţionării pe durata 
de viaţă a lămpii cu LED şi la costurile pe durata de viaţă.  S-a considerat: 

− lampa cu incandescenţă: durata de viaţă 1000 ore ; puterea 60 W ; preţ de 
vânzare 0,45 € ; necesar 40 lămpi pe durata de calcul; 

– lampa cu LED-uri : durata de viaţă 40000 ore, puterea 9 W ; preţ de vânzare 
10 € . 

− ambele lămpi determină acelaşi flux luminos de 960 lm; 
− preţul energiei electrice utilizate 0,08 €/kWh. 
Calculele efectuate pun în evidenţă că lampa cu LED-uri asigură o economie 

de 171,2 € pe durata de viaţă şi reducerea cantităţii de CO2 cu circa 2000 kg. 
Informarea cumpărătorilor privind faptul că lampa cu LED-uri determină costuri 
totale mult mai mici decât lampa cu incandescenţă va permite limitarea achiziţionării 
produselor cu eficienţă energetică redusă. 

Stimularea producătorilor pentru realizarea unor produse eficiente energetic 
poate determina ca aceste produse să devină atractive pentru beneficiari. Desigur că 
trebuie luat în vedere şi procesul natural de inovare şi perfecţionare care conduce la 
creşterea eficienţei energetice. 

Trebuie avut în vedere şi faptul că creşterea eficienţei energetice implică o 
serie de costuri care trebuie să fie sustenabile şi să fie asumate de către beneficiari. 

210 €

38,8 € 

kg CO2 

2500 

2000 

1500 

1000 

  500 

      0 
Lampa cu incandescenţă Lampa cu LED-uri

Fig. 27. Comparaţie între o lampă cu incandescenţă şi o lampă 
cu LED. 
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Dintre soluţiile eficiente energetic disponibile pe piaţă şi care pot avea un rol 
important la reducerea necesarului de energie şi deci a poluării mediului ambiant 
pot fi amintite: 

− utilizarea sistemelor moderne de alimentare cu energie electrică a utilizatorilor 
urbani şi rurali prin limitarea circuitelor de joasă tensiune prin alimentarea la medie 
tensiune; 

− utilizarea tracţiunii electrice urbane şi interurbane cu sisteme de reglare 
adaptivă a puterii absorbite; 

− utilizarea sistemelor de reglare adaptivă a vitezei motoarelor de acţionare în 
industrie; 

Sistemele electrice de acţionare utilizează, în prezent, circa 50% din producţia 
de energie electrică; o creştere a randamentului cu 2% la motoarele de acţionare şi 
utilizarea sistemelor de alimentare a acestora cu convertoare poate asigura reducerea cu 
circa 6,5% a energiei electrice utilizate, cu o reducere corespunzătoare a poluării 
mediului ambiant. 

3.3. Eficienţa în utilizarea energiei în transporturi 

Sectorul transporturi utilizează circa 98% combustibil fosil sau un sfert din 
totalul energiei folosite în lume, determinând circa 20% din emisiile globale de 
poluanţi în atmosferă 

Necesarul de energie pentru diferitele moduri de transport este indicat în 
tabelul 6. 

 
Tabelul 6  

Necesar de energie pentru mijloacele de transport 

Modul de transport Intensitatea energetică 

Camioane 2760 kJ/tonă km 

Transport marfă pe calea ferată 1300 kJ/tonă km 

Transport fluvial 880 kJ/tonă km 

Transport pasageri pe calea ferată 920 kJ/pasager km 

Transport cu autocar 1670 kJ/pasager km 

Transport aerian 5860 kJ/pasager km 

Transport cu tramvai sau metrou 1100 kJ/pasager km 

Transport cu autobuz 1100 kJ/pasager km 

Transport cu bicicleta 40 kJ/pasager km 

Mers pe jos 30 kJ/km 
 

Datorită eficienţei sale ridicate, dezvoltarea tracţiunii electrice (metrou, tramvai, 
trenuri interurbane, trenuri suburbane, trenuri de mare viteză) atât pentru călători 
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cât şi pentru bunuri, poate asigura o reducere importantă a energiei utilizate în acest 
sector şi astfel limitarea poluării mediului ambiant.  

Automobilele electrice reprezintă o soluţie de viitor pentru reducerea poluării 
mediului ambiant şi utilizarea eficientă a energiei. Realizarea unor staţii de încărcare 
centralizată a automobilelor electrice, cu un aport substanţial al surselor regenerabile 
de energie (fig. 28) poate avea un rol important în reducerea nivelului de poluare pe 
structura de transport şi dezvoltarea sustenabilă a mijloacelor care asigură mobilitatea. 

De asemenea, eforturile pentru proiectarea avioanelor de linie cu motoare 
electrice urmează sa rezolve problemele grave de poluare a atmosferei determinate 
de avioanele cu combustibil fosil. 

 

 

3.4. Economia circulară  

Reutilizarea deşeurilor şi reîntoarcerea materialelor recuperate în procesul 
productiv are un rol important în limitarea poluării mediului ambiant şi dezvoltarea 
sustenabilă a industriei. 

Deşeurile cuprind substanţe, materiale sau obiecte apărute în urma unui proces 
biologic sau tehnologic care trebuie supuse unui proces de prelucrare pentru a putea 
fi extrase componente care pot fi reintroduse în circuitul economic. Trebuie luate în 
consideraţie: 

− deşeurile urbane; 
− deşeurile sanitare; 

 




Agregator
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Agregator
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Fig. 28. Schema de principiu a unei reţele electrice de distribuţie cu posibilitatea 
încărcării automobilelor electrice: 

 − staţie de încărcare şi comunicaţie cu distribuitorul de energie. 

MT 
JT

PV

PV 
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− deşeurile industriale; 
− deşeurile agricole. 
Hârtia, sticla, freonul, aluminiul, metalul, toate pot fi reciclate. Mai există şi 

posibilitatea prereciclării care constă in fabricarea de ambalaje reciclabile sau 
refolosibile. 

Cantitatea de deşeuri generată anual în Europa este de circa 2000 milioane 
tone, cu o creştere de circa 10% pe an. 

Indicatorii utilizaţi în domeniul utilizării resurselor naturale şi generarea 
deşeurilor sunt:  

a) nivelul de colectare a deşeurilor municipale, gropile de gunoi şi incinerările 
în kg/loc; 

b) schimbarea utilizării terenurilor (naturale – agricultură – construcţii); 
c) gradul de valorificare a deşeurilor urbane; 
d) gestionarea apelor uzate. 
Gestionarea deşeurilor urbane presupune colectarea, transportul, valorificarea 

şi eliminarea acestora, inclusiv supervizarea acestor operaţii şi întreţinerea 
ulterioară a amplasamentelor de eliminare. O mai 
bună gestionare a deşeurilor poate contribui la: 

– reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – 
în special metan de la depozitele de deşeuri dar şi 
dioxid de carbon de emisie (prin reutilizare şi 
reciclare); 

– îmbunătăţirea eficienţei resurselor – 
economisirea energiei şi reducerea necesarului de 
materiale prin intermediul deşeurilor;  prevenirea, 
reutilizarea, reciclarea şi recuperarea de energie din 
surse regenerabile; 

– protejarea sănătăţii publice prin gestionarea 
în condiţii de siguranţă a substanţelor potenţial 
periculoase; 

– protejarea ecosistemelor (soluri, ape sub-
terane, emisiile în aer). 

În tabelul 7 este indicat nivelul de deşeuri 
asociat unui locuitor urban în difeite oraşe din lume. 

În România numai cel mult 5% dintre deşeuri sunt reciclate, restul se 
depozitează în aşa numitele „gropi ecologice”. 

3.5. Biodiversitatea  

Biodiversitatea biologică defineşte variabilitatea organismelor vii, de orice 
origine, inclusiv ecosistemele terestre, marine şi alte ecosisteme acvatice şi complexele 

Tabelul 7  

Deşeuri menajere urbane 

Oraşul 
Deşeuri menajere, 
kg/locuitor şi an 

Berna 164 
Moscova 200 
Hamburg 200 
Geneva  215 
Budapesta  220 
Constanţa  220 
Timişoara 235 
Londra 280 
Paris  290 
Bucureşti 315 
Calcuta 385 
Los Angeles 405 



DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN DOMENIUL ENERGIE 71 

 

ecologice din care fac ele parte. Factorii care duc la pierderea biodiversității sunt 
complexe: distrugerea habitatelor, poluarea, supra‐exploatarea resurselor, despăduririle, 
eroziunea solului etc. 

Biodiversitatea include: [12] 
− diversitatea speciilor; 
− diversitatea sistemelor ecologice; 
− diversitatea formelor de organizare. 
Proporţia terenurilor acoperite cu păduri şi suprafaţa ariilor protejate pentru 

asigurarea conservării biodiversităţii sunt cei doi indicatori din domeniul naturii şi 
biodiversităţii, indicatori prin care se urmăreşte ocrotirea biodiversităţii, precum şi 
prevenirea şi reducerea procesului de deşertificare, prin creşterea gradului de 
împădurire, de la 27% la 35% din suprafaţa ţării, până în anul 2040, cât şi prin 
creşterea ponderii ariilor protejate de la 2,5% din suprafaţa ţării în anul 1990, la 
10% în anul 2015. 

3.6. Dezvoltarea societăţii 

Dezvoltarea trebuie să asigure satisfacţie şi bunăstare dar şi altceva decât 
consumul unor bunuri şi servicii de calitate şi într-o cantitate indestulată. Cu alte 
cuvinte, aerul curat, strada îngrijită, parcul îmbietor, apa potabilă, accesul la 
învăţământ, la cultură, dezvoltarea spirituală, în general, sunt şi devin componente 
cu o pondere crescândă în ansamblul elementelor care definesc calitatea vieţii. 

Ştiinţa trebuie privită ca o componentă esenţială în procesul de restructurare a 
societăţii şi economiei pentru asigurarea dezvoltării sustenabile. Cercetarea ştiinţifică 
trebuie să aibă ca principal obiectiv elaborarea de soluţii concrete pentru o dez-
voltare sustenabilă a societăţii. 

Evaluarea ştiinţifică a condiţiilor actuale şi a perspectivelor potenţiale, bazată 
pe inovaţiile ştiinţifice existente şi în curs de dezvoltare trebuie să stea la baza 
procesului de elaborare a politicilor de dezvoltare. 

Conceptul de dezvoltare sustenabilă pleacă de la premiza caracterului limitat al 
resurselor naturale. 

● Avem suficientă energie pentru dezvoltare sustenabila?  DA: 
− energie prin fuziune nucleară; nu avem încă tehnologia necesară pentru 

obţinerea ei; 
− economia de energie; 

● Avem suficientă apă pentru dezvoltare sustenabila? DA 
− desalinizarea apei marine; 
− reciclarea apelor uzate; 

● Avem suficiente resurse minerale?  
● Avem inteligenţa necesară unei dezvoltări sustenabile? DA 
− trebuie doar să o folosim. 



72  EMERG 5 – 2017 Nicolae GOLOVANOV, Nicolae MOGOREANU,Victor VERNESCU 

 

4. CONCLUZII 

Pământul nu poate susţine dezvoltarea haotică actuală fără grijă faţă de mediul 
ambiant. 

Poluarea mediului ambiant afectează calitatea vieţii. 
Eficienţa energetică şi utilizarea surselor regenerabile asigură limitarea poluării 

mediului ambiant de către sursele de producere a energiei. 
Preocuparea pentru creşterea eficienţei în utilizarea energiei va asigura atât 

creşterea cantităţii de bunuri şi servicii la dispoziţie dar şi o dezvoltare sustenabilă a 
societăţii. 

Procesarea deşeurilor urbane are un rol important pentru asigurarea calităţii 
vieţii in localităţi şi recuperarea unor importante materiale necesare dezvoltarii. 

Asigurarea unui mediu cu poluare cât mai redusă este unul dintre obiectivele 
importante ale oraşelor viitorului (smart city). 

Modul de rezolvare a trilemei energetice este specifică fiecărei ţări. 
Este necesar ca orice iniţiativă pentru eficientizarea energiei să nu atragă după 

sine alte forme de deteriorare a ecosistemelor. 
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