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1. INTRODUCERE 
 

România este în prezent în topul celor mai atractive țări din lume în ceea ce 
privește dezvoltarea CEE onshore. La sfârșitul anului 2014 a înregistrat din nou o 
creștere a puterii totale instalate în CEE, păstrând trendul ascendent din ultimii ani. 

În decursul anului 2012 au fost puse în funcțiune CEE cu o putere totală 
instalată de 923 MW. Astfel la sfârșitul anului 2012 puterea totală instalată în CEE 
era de 1905 MW. În decursul anului 2013 au fost instalați 695 MW în CEE, astfel la 
sfârșitul anului erau instalați aproximativ 2600 MW [1]. În anul 2014, dezvoltarea 
CEE a cunoscut o scădere față de anii precedenți, puterea totală instalată fiind de 
numai 354 MW, însă ajungând la sfârșitul anului la o putere totală instalată de 2954 
MW [2] – [7].  

Din Fig. 1 se poate observa evoluția CEE în ultimii ani. 
 

 
 

Fig. 1. Dezvoltarea CEE din România în ultimii ani. 
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În ultimii ani, CEE dezvoltate au capacități foarte mari care se datorează, în 
principal, dezvoltării tehnologiilor generatoarelor eoliene. În anii ’80, industria 
eoliană se afla încă în fază incipientă.  

În Fig. 2 sunt reprezentate stadiile și tendințele de dezvoltare ale CEE de-a 
lungul timpului, din punct de vedere al puterilor instalate, dimensiunilor și 
energiei electrice anuale ce poate fi produsă. După cum se poate observa, puterea 
instalată într-o CEE a crescut de 100 de ori în numai 20 de ani și va continua să 
crescă. 

Majoritatea CEE sunt amplasate în partea de S-E a României, datorită 
potențialului oferit de viteza vântului, fapt care favorizează dezvoltarea CEE.  

Unul dintre cele mai mari CEE din lume, Fântânele-Cogealac, este contruită 
în acestă zonă, cu o putere totală instalată de 600 MW. Însă, în zona Dobrogea se 
înregistrează un exces de putere electrică produsă raportat la necesarul de putere. 

 

         
 

                          Fig. 2. Dezvoltarea CEE din punct de vedere tehnologic [8]. 
 

Valoarea de referinţă, avută în vedere pentru anul 2020, este de 4000 MW 
instalaţi în CEE. Ca o consecinţă a stimulentelor oferite de legislaţia în vigoare şi în 
special de sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile 
de energie instituit prin Legea nr. 220/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, au fost depuse la Transelectrica şi la operatorii de distribuţie un număr 
mare de solicitări de soluţii de conectare  la reţeaua electrică a unor CEE, a căror 
putere instalată depăşeşte dublul necesarului ţării [9]. 

În Fig. 3 este reprezentată variația vântului pe durata unui an în zona Dobrogea, 
iar ȋn Fig. 4 sunt reprezentate curbele densității de probabilitate determinate pe baza 
datelor experimentale, curba de probabilitate de depășire a unei valori date și curba 
de distribuție Rayleigh care are cea mai bună aproximare a curbei experimentale. 
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Fig. 3. Variația vitezei vântului în decursul unui an (2013) [10]. 

 

 
Fig. 4. Densitatea de probabilitate a vitezelor vântului, repartiţia Rayleigh Ra 

corespunzătoare (c =7,552) şi probabilitatea P de apariţie a unor viteze mai mari  
ca o valoare dată [10]. 
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2. CENTRALE ELECTRICE EOLIENE AMPLASATE OFFSHORE. 
STATISTICI MONDIALE 

 
În ultimii ani, instalaţiile de producere a energiei electrice din surse eoliene s-au 

răspândit în toate țările din lume implicate în dezvoltarea proiectelor care vizează 
producerea de energie electrică din surse regenerabile. 

Între anii 1997 și 2004, capacitatea mondială de producere a energiei din CEE a 
crescut cu 26,1%. Prin dezvoltarea tehnologiei și trecerea de la CEE onshore la 
CEE offshore, energia produsă de acestea din urmă a devenit principala sursă de 
interes mondial pentru dezvoltarea surselor regenerabile [11]. 

Pe plan mondial, din anul 1991, de la construcția primei CEE offshore în 
Danemarca (Vindeby – 4,95 MW), și până în prezent s-au mai construit în Europa 
CEE offshore în mai mult de 30 de amplasamente, având o putere totală instalată de 
peste 5 GW. În prezent, centralele eoliene offshore reprezintă 10% din sursele de 
energie eoliană instalate anual în Europa [11] – [13]. 

Potențialul Europei de dezvoltare a CEE offshore este enorm și poate oferi 
posibilitatea de a asigura cerințele energetice ale continentului de șapte ori peste 
necesități. Comisia Europeană a anticipat, în anul 2008, în Comunicatul despre 
energia eoliană offshore (CE, 2008) faptul că CEE offshore pot și trebuie să 
contribuie în mod substanțial la îndeplinirea politicilor obiectivelor energetice ale 
UE prin creșterea semnificativă a puterii instalate, de ordinul a 30-40 de ori până în 
2020 și de 100 de ori până în 2030.  

Până în anul 2020 puterea totală instalată trebuie să fie de 40 GW, asigurând 
echivalentul a 4% din energia electrică necesară UE sau a 148 TWh, iar până în 
anul 2030 puterea totală instalată trebuie să ajungă la 150 GW, acoperind 14% din 
energia electrică necesară UE sau 562 TWh.  

Acest sector al CEE offshore poate aduce oportunități economice considerabile. 
Industria offshore contribuie la creșterea competitivității în domeniul energiei și a 
plasării energiei produsă din surse eoliene în top față de celelalte surse regenerabile 
de energie. Totodată, poate asigura noi locuri de muncă pentru cetățenii UE, poate 
reduce dependența de import de energie a UE și consolidează securitatea 
alimentării cu energie electrică [12]. 

În consecință, se previzionează că numărul CEE offshore va crește rapid în 
viitorul apropiat și toate aceste CEE vor trebui conectate la sistemele energetice 
naționale. Acest lucru ridică unele probleme legate de posibilitățile de evacuare a 
puterii instalate și de integrarea în sistemul electroenergetic într-un mod eficient și 
cu un grad ridicat de securitate a viitoarelor CEE offshore. Se estimează că CEE 
offshore ce urmează a fi construite vor fi de ordinul miilor de MW și vor fi 
amplasate la peste 200 km față de țărm. 

Pe baza obiectivelor guvernamentale naționale, scenariilor de dezvoltare ale 
CEE offshore realizate de către EWEA și ale CEE onshore realizate de către 
TradeWind, s-a realizat un scenariu de dezvoltare al CEE offshore pe termen mediu 
(2020) și pe termen lung (2030).  
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Puterea totală instalată în nordul Europei va fi în anul 2020 de 42 GW, iar în 
anul 2030 de 126 GW [14]. Cei 126 GW instalați până în anul 2030 reprezintă o 
producție anuală de 530 TWh de energie electrică. Această valoare reprezintă mai 
mult decât necesarul total anual în Germania (509 TWh în anul 2010). Rezultă că 
pe durata a 25 de ani, centralele eoliene offshore vor produce energie electrică de 
13300 TWh.  

Într-o primă etapă, se așteaptă ca o creștere majoră a puterii instalate în CEE 
offshore să aibă loc în Marea Nordului. O creștere accelerată în Marea Baltică în 
dezvoltarea CEE offshore se preconizează să aibă loc abia după anul 2020. În anul 
2020, cea mai mare parte din puterea totală instalată va fi în CEE onshore în țările 
din nordul Europei, cu excepția Marii Britanii. În anul 2030, se așteaptă ca în 
nordul Europei să fie instalată o putere mai mare cu 40% în CEE offshore.  

În Marea Britanie, Belgia, Olanda, Statele Baltice și Țările Scandinave cea mai 
mare parte a puterii eoliene instalate va fi în instalații offshore [14]. 

La nivel global, CEE offshore au început o dezvoltare de piață și de construcție 
treptată, pe scară largă. La sfârșitul anului 2009 nu existau foarte mulți producători 
de echipamente pentru CEE offshore, însă odată cu stabilirea obiectivele țărilor care 
urmăresc o dezvoltare importantă în acest domeniu, au apărut mai mulți producători 
ceea ce a condus la scăderea prețurilor echipamentelor, iar acest lucru va continua 
și pe viitor odată cu dezvoltarea tehnologiilor [11]. 

La nivelul lunii august 2006, în întreaga lume erau puse în funcțiune 21 de 
CEE offshore. Câteva dintre amplasamentele acestora erau: Danemarca, Marea 
Britanie, Irlanda, Suedia, Olanda și Germania. Puterea totală instalată ajungea la 
798,2 MW. Cele mai mari CEE offshore erau de departe Nysted – 165,6 MW și 
Horn’s Rev – 160 MW (Danemarca) [11]. 

La sfârșitul anului 2012 erau puse în funcțiune 64 de CEE offshore în Europa 
având o putere totală instalată de 4995 MW. Peste 73% din noua putere instalată se 
regăsea în Marea Britanie (854MW), iar Belgia era cea de-a doua țară din punct de 
vedere al puterii totale instalate în CEE offshore (185MW sau 16%), urmată de 
Germania (80MW sau 7%) și Danemarca (46,8MW sau 4%). Până la sfârșitul 
anului 2014 au fost dezvoltate 14 proiecte de CEE offshore, care au crescut 
puterea totală instalată cu 3,3 GW, acest lucru însemnând că Europa a ajuns la 
8,3 GW putere instalată în CEE offshore.  

Adâncimea medie a apei la care sunt amplasate turbinele eoliene, în anul 2012, 
era de 22 metri (m) și distanța medie față de tărm era de 29 km. Atât adâncimea 
medie a apei la acre sunt amplasate turbinele eoliene, cât și distanța medie față de 
țărm se așteaptă să crescă în decursul anilor următori [15]. 

Dezvoltarea continuă a CEE offshore și tendințele viitoare de construire a noi 
centrale au condus la apariția unor standarde care să reglementeze acest domeniu.  

Câteva dintre standardele existente pentru acest domeniu sunt: GL Regulations 
for Offshore WECS, 1995, IEC61400-3, Design requirments for offshore wind 
turbines, 2009, Danish Recommendation for Technical Approval of Offshore Wind 
Turbines, 2001, GL Wind, Guideline for the Certification of Offshore Wind 
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Turbines, 2005, ABS-American Bureau of Shipping, Design Standards for Offshore 
Wind Farms, 2011, DET NORSKE VERITAS precum: 

● DNV Standard DNV-OS-J101, Design of Offshore Wind Turbine Structures, 
2011. 

● DNV Standard DNV-DS-J102, Design and Manufacture of Wind Turbine 
Blades, Offshore and Onshore Wind Turbines, 2010. 

● DNV Standard DNV-OS-J201, Offshore Substations for Wind Farms, 2009. 
● DNV Recommended Practice DNV-RP-J101, Use of Remote Sensing for 

Wind Energy Assessments, 2011. 
 

 
3. AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE CENTRALELOR 

ELECTRICE EOLIENE OFFSHORE 
 

În comparație cu centralele eoliene onshore, generatoarele eoliene amplasate 
offshore au următoarele avantaje [11]: 

● Pe mare viteza medie a vântului este cu peste 25% mai mare decât pe uscat 
ceea ce le poate crește energia electrică generată cu până la 50% [16]; 

● Rugozitatea la nivelul mării este mai mică decât cea la nivelul solului; 
● Pe mare, fenomenul de forfecare al vântului este mai mic decât pe uscat; 
● Pe mare, înălțimea turnului poate fi mai mică decât pe uscat și astfel se 

obține o viteză a vântului mai mare la înălțimi mai mici; 
● Intensitatea turbulențelor este mai mică având în vedere caracterul stabil și 

dominant pe o direcție al vântului; 
● Solicitările mecanice ale generatoarelor eoliene sunt mai mici, ceea ce va 

conduce la mărirea duratei de viață a acestora; 
● Dezvoltarea și exploatarea generatoarelor eoliene offshore sunt mai puțin 

restrictive din punct de vedere al poluării sonore, al „poluării vizuale” - adică 
afectează mai puțin mediul înconjurător din punct de vedere estetic, al păsărilor, al 
intereferențelor electromagnetice sau alte probleme [17]; 

● Centralele eoliene offshore nu necesită spații de amplasare cu mult mai mari 
decât cele onshore, nu implică probleme mari de achiziție a amplasamentului, iar 
impactul asupra mediului înconjurător este mai mic; 

● Energia eoliană offshore se pretează foarte bine pentru a fi dezvoltate în țările 
sau regiunile cu populație concentrată, pe o suprafață relativ mică și care sunt în 
apropierea unor mări sau oceane; 

● Ca și CEE onshore, pe durata de funcţionare, au emisii zero de substațe 
poluante și gaze cu efect de seră și nu produc deșeuri, deci contribuie semnificativ 
la limitarea efectelor perturbatoare asupra mediului înconjurător; 

● Pe măsură ce spațiile disponibile pentru dezvoltarea CEE onshore se vor 
reduce, dezvoltarea CEE offshore va cunoaște o dezvoltare importantă peste tot în 
lume, dar cel mai curând în Europa. 
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Există însă și o serie de dezavantaje ale CEE offshore, precum: 
● Existența condițiilor marine neprietenoase (valuri, curenți, nivelul apei, 

ghețari, mișcarea permanentă a fundului mării). Însă condițiile meteo extreme au o 
perioadă de repetare între 1 an și 50 de ani. 

● Costurile de construcție ale unei CEE offshore sunt mult mai mari decât 
pentru CEE onshore din cauza echipamentelor de tip special, de tip închis și cât mai 
compacte. Costurile pentru instalarea unei turbine eoliene în larg pot fi până la de 2 
ori mai mari decât în cazul unui amplasament onshore. 

● Tehnologia care deservește CEE offshore nu a fost încă îndeajuns dezvoltată, 
ceea ce înseamnă că odată cu dezvoltarea acesteia CEE care se vor construi în viitor 
vor fi mult mai fezabile decât cele puse deja în funcțiune. 

● Mentenața și exploatarea instalațiilor este mai dificil de realizat și costă mai 
mult decât pe uscat. 

● CEE viitoare vor trebui să fie de puteri mult mai mari, astfel încât profitul să 
fie mare pentru a acoperi costurile de investiții. 

● Defectarea turbinelor eoliene offshore pot necesita perioade mai mari de timp 
de nelivrare a energiei electrice produse. 

 
 

4. ASPECTE ECONOMICE ȘI FINANCIARE ALE CEE 
 

România are un potențial foarte mare pentru producerea de energie din surse 
regenerabile, fiind considerată țara cu cel mai mare potențial eolian din sud-estul 
Europei. Totuși, regimul de schimbări pentru politica de mediu în cadrul Uniunii 
Europene împreună cu legea energiei din România au atras consecințe negative asupra 
dezvoltării energiei eoliene. Având în vedere schimbările aduse sistemului de sprijin 
pentru dezvoltarea CEE, oferirea unei prognoze referitoare la profitabilitatea CEE a 
devenit deosebit de dificilă, iar aceste incertitudini se traduc printr-o înghețare 
temporară a noilor investiții, precum și prin retragerea investitorilor. 

În continuare se analizează aspectele economice și financiare ale dezvoltării unei 
CEE offshore. De asemenea sunt puse în evidență măsurile care se pot lua pentru a 
continua dezvoltarea și implementarea CEE atât onshore cât și offshore. Trebuie 
subliniat faptul că numărul mare de variabile, atât în etapa de investiții, cât și în timpul 
exploatării unei CEE, poate duce la o diversificare semnificativă a analizei.  

Pentru analiza economică este necesară o estimare a elementelor care au un 
impact important asupra profitabilității unui proiect de CEE. Factorul de capacitate 
este un parametru important și se definește ca relația dintre energia totală generată 
pe o perioadă dată de timp și energia potențială a unei CEE dacă ar funcționa la 
parametri nominali.  

Factorul de capacitate, în cazul CEE este afectat de lucrările de mențenanță și 
reparație, dar și din cauza disponibilității vântului. 

Cu 10 ani în urmă factorul de capacitate era între 20-30%, iar în prezent acesta este 
considerat între 40-50%, având valori chiar mai mari în cazul CEE offshore [18]. 
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5. STUDIU DE CAZ. ANALIZA ECONOMICĂ A REALIZĂRII  
UNEI CEE OFFSHORE 

 
Caracteristici ale CEE offshore analizate 

 
Amplasamentul unei CEE de 3 MW se află pe platforma Mării Negre, la o 

distanță de 30 km față de țărm și la o adâncime a mării de 45 m. În Tabelul 1 sunt 
prezentate caracteristicile CEE și energia brută produsă anual. 
 

Tabelul 1. Caracteristicile turbinei eoliene 

Tipul turbinei 
Siemens 
SWT-3.0-113 

Puterea instalată [MW] 3 
Diametrul rotoric [m] 113 
Înălțimea turnului [m] 142 
Viteza medie a vântului estimată la înălțimea turnului turbinei [m/s] 8,5 
Energia medie brută produsă estimată pe turbină (Wbrut,turbină) [MWh/an] 10512 
Orele de funcționare la puterea nominală [h/an] 3504 

 
Parametrii de intrare pentru calculul economic 

 
În Tabelul 2 sunt indicaţi parametrii de intrare pentru calculul economic al 

instalaţiei. 
 

Tabelul 2. Parametrii de intrare pentru calculul economic 

Proiectul CEE Valoare Unitate măsură
 

Etapa de investiții
Puterea instalată a unui GEE 3 [MW]
Costul de investiție pentru o TEE 800 [€/kW]
Durata de viață 20 [ani]
Costul de instalare 44 [% din costul de investiție]
Alte costuri pt realizarea CEE 6 [% din costul de investiție]
Costuri de exploatare și mentenanță 4 [% din costul de investiție] – în primii 6 ani 

 5 
[% din costul de investiție] – între anul 7 și 
anul 12

 6 
[% din costul de investiție] – între anul 13 
și anul 18

 7 
[% din costul de investiție] – pentru anii 19 
și 20

Costul total al turbinei 2400000 [€]
Costul de instalare 2112000 [€]
Alte costuri pt realizarea CEE 288000 [€]
Costuri de exploatare și mentenanță 
pe durata de viață

2400000 [€] 
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Costuri de investiție totale 4752000 [€]
Dobânda creditului 7,5 [%/an]
Credit 75 [% din costuri de investiție totale] 
Etapa de funcționare
Factorul de capacitate al CEE 40 [% din puterea totală instalată] 
Prețul energiei electrice 40 [€/MWh]
Impozitul pe profit 16 [%]
Număr certificate verzi 2 <2017
 1 >2018
Producția netă de energie electrică 10512 [MWh/an]
Preț mediu CV 29 [€/CV]
 

Rezultate obținute 
 

În Tabelul 3 sunt indicate rezultatele calculelor economice realizate pentru 
datele prezentate. 

 
Tabelul 3. Rezultatele indicatori economici 

VNA [€] 773434,76 

RIR [%] 22 

TRB [ani] 4,41 
TRA [ani] 8,04 

 
Analizând rezultatele obținute se poate observa că proiectul este fezabil din 

punct de vedere economic având VNA > 0, RIR > a.  
 

Analiza de sensibilitate 
 

● Variația prețului investiției. În Tabelul 4 sunt prezentate valorile VNA, 
RIR, TRB și TRA pentru variația prețului investiției inițiale. Pentru această analiză 
se consideră variația prețului investiției determinate anterior (480000 €) cu 10%, 
respectiv 20 %. 
 

Tabelul 4. Analiza de sensibilitate pentru variația prețului investiției 

Creștere preț 
investiție [%] 

Preț CV 
[€/MWh] 

VNA 
[€] 

RIR 
[%] 

TRB [ani] TRA [ani] 

+10 
29 

457985 17 7,82 13,06 
+20 142536 13 12,54 17,01 
+10 

45 
1690111 36 3,11 3,30 

+20 1374661 29 3,46 4,06 
 

● Variația energiei electrice produse. În Tabelul 5 sunt prezentate valorile 
VNA, RIR, TRB și TRA pentru variația energiei electrice produse. 
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Tabelul 5. Analiza de sensibilitate pentru variația producției de energie electrică 

Producție energie 
electrică [MWh/an] 

Preț CV 
[€/MWh] 

VNA
[€] 

RIR
[%] 

TRB 
[ani] 

TRA 
[ani] 

10512 (3504h/an)
29 

773435 22,47  4,41   8,04 
       8400 (2800/an) -141946 10,28 13,64 21,00 

10512 (3504h/an) 45 2005560 44,80  2,80   3,08 
8760 (2920h/an) 29 14085 12 12,96 19,01 
8400 (2800h/an)

45 
 

842629 24  3,76   6,03 
6960 (2320h/an) 49722 12,65 12,91 18,01 
6840 (2280h/an) -16354 11,79 13,19 21,00 

 

● Variația prețului energiei electrice. În Tabelul 6 sunt prezentate valorile 
VNA, RIR, TRB și TRA pentru variația prețului energiei electrice. Pentru această 
analiză s-a considerat un preț al CV de 29 €/CV, fiind acordate un număr de 2 
certificate verzi în perioada 2015-2017 și 1 certificat verde începând cu anul 2018. 

 
Tabelul 6. Analiza de sensibilitate pentru variația  

prețului energiei electrice 

Preț energie 
electrică [€/MWh] 

VNA
[€] 

RIR
[%] 

TRB
[ani] 

TRA
[ani] 

≈26,7 0 12 13 21
30 192,717 15 12,30 16,01
35 483,076 18 6,32 13,02
40 773,435 22 4,41 8,04
45 1.063,794 27 3,81 5,12
50 1.354,153 31 3,55 4,13
55 1.644,512 35 3,33 3,46

 

În Fig. 5 sunt reprezentate graficele pentru variația RIR, VNA, TRB și TRA în 
funcție de prețul energiei electrice.  
 

 

a) b)

Fig. 5. Analiza de sensibilitate pentru variația prețului energiei electrice. 
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● Variația prețului certificatelor verzi. În Tabelul 7 sunt prezentate valorile 
VNA, RIR, TRB și TRA pentru variația prețului certificatelor verzi. Pentru această 
analiză s-a considerat un preț al energiei electrice de 40 €/MWh, fiind acordate un 
număr de 2 certificate verzi în perioada 2015-2017 și 1 certificat verde începând cu 
anul 2018. 

În Fig. 6 sunt reprezentate graficele pentru variația RIR, VNA, TRB și TRA în 
funcție de prețul certificatelor verzi. 

 
Tabelul 7. Analiza de sensibilitate pentru variația prețului  

certificatelor verzi 

Preț CV [€/CV] VNA [€] RIR [%] TRB [ani] TRA [ani] 

25 465403 18 7,15 13,03 

29 773,435 22 4,41 8,04 

35 1235,482 30 3,46 4,05 

40 1620,521 37 3,08 3,27 

45 2005,560 45 2,80 3,08 

50 2390,599 53 2,59 2,61 

55 2775,638 60 2,43 2,45 

 

 
 

a) 
 

b) 
 

Fig. 6. Analiza de sensibilitate pentru variația prețului mediu  
al certificatelor verzi. 

 
● Variația numărului certificatelor verzi. În Tabelul 8 sunt prezentate valorile 

VNA, RIR, TRB și TRA pentru variația numărului certificatelor verzi acordate.  
Pentru această analiză s-a considerat un preț al energiei electrice de 40 €/MWh 

și un preț al certificatelor verzi de 29 €/CV. 
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Tabelul 8. Analiza de sensibilitate pentru variația numărului  
certificatelor verzi acordate 

Nr. CV 
VNA [€] RIR [%] TRB [ani] TRA [ani] 

2015-2017 2018-2034 
0,5 0,25 -629,913 5 16,38 21 
1 0,5 -343,179 8 14,39 21 

1,5 0,75 215,128 15 12,12 16 
1 1 224,290 14 11,34 16,01 
2 1 773,435 22 4,41 8,04 
2 2 1.908,371 33 4,14 5,05 
3 3 3.592,453 53 2,88 3,13 

 
În Fig. 7  sunt reprezentate graficele pentru variația RIR, VNA, TRB și TRA în 

funcție de numărul certificatelor verzi acordate.  
 

 
 

a) 
 

b) 
 

Fig. 7. Analiza de sensibilitate pentru variația numărului de certificate verzi. 
 

Analiza rezultatelor 

Pentru analiza de sensibilitate s-a analizat variția indicatorilor RIR, VNA, TRB 
și TRA pentru variații ale prețului energiei electrice, prețului certificatelor verzi, 
numărului de certificate verzi, costurilor de investiție și energiei medii anuale 
produsă de generatorul electric eolian. 

Din Fig. 5a – Fig. 7a se poate observa că RIR și VNA cresc odată cu creșterea 
parametrilor variați.  
 

Analiza variației indicatorilor RIR și VNA 

● Variația prețului investiției inițiale. Din Tabelul  se poate observa că 
investiția încă este fezabilă economic atunci când costurile de investiție cresc cu 
10% sau 20 %, însă depinde foarte mult de evoluția certificatelor verzi. 
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● Variația energiei electrice produse. Din Tabelul 5. se poate observa că 
investiția este fezabilă economic atunci când prețul certificatului verde are o 
valoare mai mare. Și în acest caz se poate spune că fezabilitate economică a unui 
proiect de CEE depinde foarte mult de evoluția certificatelor verzi. Pentru un preț 
mic al certificatului verde, proiectul nu mai este fezabil pentru un număr de ore de 
funcționare de 2920h/an. 

● Variația prețului energiei electrice. În  

● Fig.a se poate observa că variația prețului energiei electrice în intervalul 
26,7-55€/MWh conduce la o creștere a RIR între 12-35%, iar VNA crește între 0 și 
1645 €, pentru un preț al CV de 29 €/CV. Astfel, o modificare a prețului energiei 
electrice cu 9% conduce la o modificare a VNA cu 18%. 

● Variația prețului certificatelor verzi. În  

● Fig. 6a se observă că variația aproximativ lineară a RIR și VNA are o pantă 
pozitivă mai mare decât în  

● Fig.a, odată cu creșterea prețului CV. Variația prețului CV determină o 
creștere a RIR între 18-60% și a VNA între 465-2765€ pentru un preț al energiei 
electrice egal cu 40 €/MWh, fiind acordate un număr de 2 certificate verzi în 
perioada 2015-2017 și 1 certificat verde începând cu anul 2018. În acest caz, o 
modificare a prețului certificatelor verzi cu 9% conduce la o modificare a VNA cu 
14%. 

● Variația numărului certificatelor verzi. În  

● Fig.7a se observă că pentru un preț al energiei electrice de 40 €/MWh și un 
preț al CV de 29€/CV, VNA este pozitiv numai dacă numărul de CV acordate în 
perioada 2015-2034 este mai mare de 1 CV. De asemenea, în cazul în care se 
acordă un număr mai mic de 1CV, atunci valoarea RIR este mai mică decât rata de 
catualizare.  

În acest caz, a rezultat că o modificare a numărului certificatelor verzi cu 1 CV 
conduce la o modificare a VNA cu 47%. 
 

Analiza variației indicatorilor TRA și TRB 

● Variația prețului energiei electrice. În  
● Fig.b se poate observa că odată cu creșterea prețului energiei electrice de la 

26,7€/MWh la 55€/MWh, timpul de recuperare actualizat are o scădere lineară. 
TRA scade de la 21 ani până la 3,46 ani odată cu creșterea prețului energiei electrice 
în intervalul 26,7-55 €/MWh. De precizat că pentru prețul energiei electrice de 26,7 
€/MWh, VNA=0, iar prețul unui certificat verde a fost de 29€/CV, fiind acordate un 
număr de 2 certificate verzi în perioada 2015-2017 și 1 certificat verde începând cu 
anul 2018. 
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● Variația prețului certificatelor verzi. Diferit este cazul în care are loc 
variația prețului certificatelor verzi, după cum se poate observa în  

● Fig. 6b când peste valoarea de 35 €/CV, TRA pentru proiectul analizat 
rămâne practic constant la aproximativ 2,5 ani pentru orice valoare a prețului CV 
între 35-55€/CV. TRA scade de la 13 ani până la 2,45 ani odată cu creșterea prețului 
certificatului verde în intervalul 25-55 €/CV. De precizat că prețul energiei electrice 
a fost considerat de 40 €/MWh, fiind acordate un număr de 2 certificate verzi în 
perioada 2015-2017 și 1 certificat verde începând cu anul 2018.  

● Variația numărului certificatelor verzi. În  

● Fig.7b se poate observa cum creșterea numărului de CV acordate pentru 
fiecare MWh produs de CEE conduce la o scădere abruptă a TRA, de la 21 ani 
pentru un număr de 0,5 CV pentru 2015-2017 și 0,25 CV pentru 2018-2034, la 3,13 
ani pentru 3CV acordate în intervalul 2015-2034. În analiza efectuată prețul unui 
CV a fost considerat de 29€/CV, iar prețul energiei electrice de 40 €/MWh. 

 
 

CONCLUZII 
 

În urma analizării rezultatelor se poate observa că riscul major este dat de 
evoluția pieței certificatelor verzi. În acest sens este necesară dezvoltarea unor 
reglementări și a unei piețe de energie stabile pe termen lung. Din analiza 
economică realizată s-a observat că realizarea unei CEE de 3 MW este fezabilă 
economic în condițiile: 
● Acordării a cel puțin un certificat verde pe perioada 2015-2034 cu un preț 

minim de 29 €/CV. 
● Prețul energiei electrice să fie cel puțin 30 €/MWh în condițiile acordării unui 

număr de 2 certificate verzi (2015-2017) și 1 certificat verde (după anul 2018), 
fiecare având un preț de 29 €/CV.  
● Pentru un factor de capacitate de 33% (2920 h/an) și un preț al certificatului 

verde de cel puțin 29 €/CV. 
● Pentru o creștere a investiției cu 20% și un preț al certificatului verde de cel 

puțin 29 €/CV. 
Având în vedere tendințele de reducere a costurilor tehnologiilor offshore atât 

datorită competitivității cât și datorită dezvoltării tehnologiei și acumulării de 
experiență în domeniu, dezvoltarea unor CEE offshore este din ce în ce mai mare. 
Astfel, dezvoltarea unor CEE offshore în viitor și în România este foarte probabilă.  

Problemele care ar putea interveni în România în dezvoltarea unor CEE 
offshore sunt legate de: o cerere de energie electrică scăzută comparativ cu 
producția, “prăbușirea” industriei, caracterul incert al reglementărilor și sprijinul 
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acordat în această direcție de către Guvern, costurile ridicate ale unui astfel de 
proiect. 

Cererea de energie în România a avut un trend descendent în ultimii ani. Anul 
acesta însă a existat o ușoară creștere, însă nesemnificativă, de 3-4%. Este însă 
primordial ca pe viitor să se găsească soluții pentru promovarea utilizării energiei 
din surse regenerabile în detrimentul utilizării surselor fosile. Chiar dacă aceste 
soluții nu vor fi găsite în timp util, având în vedere scăderea puterii instalate în 
centralele termoelectrice din România, dezvoltarea unor CEE offshore ar putea 
acoperi într-o mare măsură acest gol. În plus, oferă în același timp o disponibilitate 
mai mare și puterea electrică produsă este constantă comparativ cu CEE onshore.  

Preocupările pentru mediul ambiant şi o dezvoltare sustenabilă vor determina 
dezvoltarea de noi tehnologii, printre care şi offshore, pentru utilizarea surselor 
regenerabile (vânt, soare, hidro, biomasă) şi creşterea eficienţei energetice.  

Riscurile pe care le implică un astfel de proiect pot fi regăsite într-o măsură mai 
mare sau mai mică sau sub o altă formă și în cazul altor tehnologii, însă avantajele 
CEE offshore sunt foarte mari.  

De asemenea, în cazul în care caracterul incert al subvențiilor și reglementărilor 
în acest domeniu este eliminat și va exista o direcție trasată de UE pe care România 
va trebui să o urmeze, potențialul eolian din Marea Neagră va putea fi exploatat.  

Costurile mai mari ale unui astfel de proiect asociate cu retragerea investitorilor 
din România, ar putea avea ca soluție dezvoltarea unor CEE de putere foarte mare 
dezvoltate de consorții. Acest lucru poate face ca un proiect de CEE să fie viabil pe 
întreaga durată de viață a acestuia. 
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