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Din paleta dezbaterilor care au facut obiectul expunerilor si dezbaterilor  din 
cadrul Sectie 4, Petrolul, cateva subiecte au supus atentiei conditiile geologice de 
extindere a arealului de acumulare a gazelor pe traseul dintre conventional si 
neconventional, dintre intuitiv si aplicativ.  

In ramura extractiva a petrolului, Evaluarea Resurselor reprezinta piatra de 
bolta /key stone  care sustine si justifica ritmurile si nivelele de flux dinamic. O 
piatra  nu cu o structura amorfa, ci cu una cristalina. Cristalul este de forma 
piramidala,prins intr-o retea arhitecturala, bine, sau suficient de bine definita.  
Aceasta plastică metaforă poate fi luata in considerare pentru scenariul major al 
lumii energetice. 

FOREN 2014 prin formele de prezentare,de cunoastere la zi a problemelor 
energetice, si-a cristalizat intr-o forma piramidala, preocuparile, cerintele 
,raspunderile si raspunsurile, de la expuneri programatice, la dezbateri sectoriale, 
mese  rotunde, workshopuri s.a. Nu toata reteaua  cristalina energetica prezinta  
o claritate uniforma, de transparenta. Mai sunt zone opace care reclama slefuiri, 
clarificari, atat in plan stiintific, fundamental, cat si in cel de inovare, aplicare.  

Lucrarile prezentate in Sectia 4 FOREN 2014 au demonstrat o astfel de 
asociere.  Pramida , in structura sa catagenetica, de sus in jos, are la varf orientarile 
si directivele macro, comunitar, national, cu adrese vectoriale spre baza la local, 
grup, ramura.    Reteaua sustine structura piramidala, dar in continutul si formele 
sale  este asociata cu stiintele disciplinare, si interdisciplinare, intr-un sistem sine 
qua non de sinergie                                          

Pe langa aspectele teoretice, conceptuale, cativa autori ai  expunerilor  de pe 
agenda  DS 4 au avansat spre situri reale, de cuantificare a resurselor de gaze 
neconventionale din subsol. 
                                                            
* ABREVIERI: DS = Discussion Session; LPG = Liquefied Petroleum Gas; Ro = Vitritnie 
Reflectance; SC = Source Generation; TCF = Trilion Cubic Feet/ x0,028 m3; TOC = Total 
Organic Carbon; VOC = Volatile Organic Compound. 
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DS 4.5.  Sursele de gaze neconventionale, provocari si impacturi (Unconventional 
Natural Gas Resources : Challenges and Hurdles).Neculai Pavlovschi, ARMAX - 
Medias 

 
Autorul aduce in atentie cateva din instrumentele tehnologice din cadrul 

programelor de stimulare a afluxului de gaze din zacamintele,rezervoarele 
sedimentare de tip neconventinal, asa cum sunt sisturile. ,si aplicate prin sistemul 
de fracturare hidraulica. Controlul dinamic al procesului de fracturare 
(Controlled. pulse fracturing ) are la baza generarea unei inalte presiuni in strate 
adanci gazifere. Înalta presiune de fisurare face parte dintr-un sistem controlad de 
deflagratie, printr-un amestec de hidrocarburi (propalanat), explozia avand o putere 
de patrundere in roca de 1,5 la 6 m. Consumul de apa tehnologica, utilizat in acest 
sistem, este considerat mai redus. Sistemul de superfracturare cu fluid exploziv de 
deflagratie  sa fie inhibat cu fibre care să mentina deshise fisurile create in roca 
rezervor gazeifera.  

Fante/ fisuri create prin foraj ( Slot Drilling System) sunt generate printr-un 
concept inovativ de folosire a unui cablu abraziv.  

 

 
 
In gaura de foraj se actioneaza pe o suprafata mare, cu localizari si orientari 

predeterminate. 
Multiplele fante generate se grupeaza intr-o retea imbunatatita de curgere a 

gazelor captive din roca.                                                                   
Gel de fracturare LPG.  Gelul este preparat prin amestec a trei aditivi care au 

capacitatea de a evita excesul de apa si care, in mod natural, ar reduce 
permeabilitatea rocii. Folosirea gelului in sonda, pe traseul suprafata / adancime, 
trece printr-un sistem de reactivare a LPG. Ca realizari globale a utilizarii gelului, 
sunt mentionate 700 sonde cu adancime maxima de operare de aproximativ 3700 m, 
iar cantitatea de propan lichid (LPG) poate ajunge la 450 tone, in zece reprize de 
fisurare, cu presiuni de pana la 900 bar. 
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Microseismica. Este folosita pentru controlul operatiunilor de fracturare 
hidraulica a fisurilior din roca. (Monitoring in real time of the hydraulic fracturing 
by microseimic waves). In timp real sunt inregistrate impedantele acustice si cartat 
arealul de adancime fracturat, cu extinderea zonelor fisurate. 

Prezentarile DS 4.5 au ilustrat avansurile și ,inovarile,in tehnologia proceselor 
de fracturare hidraulica, vis-a-vis de provocarile impactului de mediu.                     
In mod real , in monitorizarea impactului ecologic dintre adancime si suprafata au 
fost omise din prezentare,dar pot fi luate in consideratie alte instrumente de 
investigatie, cum ar fi Geochimia de suprafata a substantelor volatile de 
hidrocarburi (VOC). De asemenea, atribute ale seismicii de reflexie. 

 

DS 4.8. Potentialul gazelor de sist in unitatile de platforma ale Romaniei                     
(Shale gas potential of the Romanian platform units). Nicolae Anastasiu et. al, 
Universitatea Bucuresti 

 
In arealul sedimentarului petroligen al teritoriului Romaniei ,dintre unitatile 

geotectonice majore ,de tipul  platforma, apartin trei unitati: (1) Platforma Moesica; 
(2) Platforma Moldoveneasca; (3) Platforma Scytica ( Depresiunea Barlad) 

In sistematica prezentarii pentru cele trei unitati de platforma, pe scara 
cronostratigrafica, au fost sintetizati factorii principali care pot conditiona geneza si 
existenta unor hidrocarburi in formatiuni argiloase de tip sisturi. 

 

Platforma Moesica, formatiunile sedimentare creditate cu potential gazeifer,ca 
varsta, de la Paleo spre Neo, ciclurile  incep din Cambrian, apoi Permian, Triasic si 
Cretacic.                                               

 

 
 

Factorii de  generare cei mai atractivi sunt localizati in Silurian, prin TOC = 1,0 
la 1,9% si Ro = 0,40 la 1,40%. 
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Platforma Moldoveneasca. Secventele argiloase cu bogat continut organic, 
generatoare de hidrocarburi (GS), apartin ca varsta de 1,35 la 1,6% si Ro=3,5%.    
Adancimile variaza intre 400 – 2300 m. Suprafata de interes gazeifer 8223 km2. 

 

 
  
Platforma Scytica (Depresiunea Barlad). Potentialul petroligen,in fereastra de 

SG este incorporat in ciclul sedimentar Silurian-Devonian, cu TOC=1 la 2,4%  si 
Ro=0,6 la 3,5%. 

 

 
 

Suprafata de perspectiva gazeifera 1102 km2. 
Detalii asupra parametrilor de mai sus, conditiile de adancime si grosime, sunt 

cuprinsi in tabele si scheme sintetice. 
                                                                                                                                                                                       

DS 4.9. Formatiunile de Tandarei si Radauti, viitoare posibile obiective 
potentiale pentru gazele de sist.(Tandarei and Radauti formations, future, possible 
producing gas shale pays).  Popescu Bogdan,  Zeta Petroleum Romania    

 
Pe consistentul fond de informatii geologice ,ca banca de date,autorii s-au 

concentrat pe un areal comun de depuneri marine, paleozoice, apartinand de 
Silurian-Devonian. 
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Evolutiile geologice post Paleozoice, din Mesozoic-Neozoic, 420-440 milioane 
ani, au adus acest paleospatiu comun, in neounitati structurale distincte: Platforma 
Moesica (Formatiunea de Tandarei) siPlatforma Modoveneasca, asociata cu Scytica 
(Formatiunea de Radauti).                                                                                                           

Analiza comparativa a celor doua Formatiuni s- a concentrat pe identificarea si 
sistematizarea factorilor  petroligeni, legat de  grosimi, adancimi, conti-nut organic, 
informatii achizionate prin lucrarile istorice de explorare, majoritar foraje de 
profunzime. Din analiza calitativa a factorilor, autorii avanseaza cuantificari asupra 
posibilelor resurse de gaze. Sustinerile  unor caractere de potentiale gazeifere sunt 
ilustrate prin schite si tabele de date.                                                                                                 

 

 
 
Formatiunea Tandarei. Adancimi 900-4300m,grosimi de10-20m, porozitati, 

de 2-10%,  TOC = 1-1,5%, Ro = 0,4-5%. Suprafatra creditata cu pespective 
gazeifere, de 21.000 km2. 

Formatiunea Radauti, adancimi 400-3800m, grosimi de 30m,porozitati, de 
1,8%, TOC = 0,6-2,4%, Ro = 0,35-3,6%. Suprafata totala de perspectiva gazeifera  
(Moldo/Scytic) este evaluata la 9.325 km2.                                                                                       

Factorii de mai sus au fost comparati, si apar apropiati de date din bazine 
similare din SUA, Formatiunea Barnett si Formatiunea Marcellus, unde potentialele  
din sisturi gazeifere au intrat in faza de dezvoltare-productie.                                                          

Astfel de date au contribuit la fundamentarea metodologiilor utilizate in 
evaluarea resurselor: Paleohabitatul de sedimentare marin vs.non-marin; Adancimi; 
Tectostructura, falii majore; Interval brut argilos; TOC; Maturarea termica.                                   

Dintre metodele in general utilizate s-au enumerat Volumetrice; Balante 
materiale; Analogice; Declin; Iteratii istorice; Tipuri de curbe. 
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 Autorii au aplicat in calcule Metoda Volumetrica,elaborata de US-E I A 
(Energy Information Administration)  cu larga aplicatie mondiala, inclusiv in 
Romania. Metoda defineste doua formule de baza: pentru GIP (Gas in Place) si 
pentru GC( adsorbed gas in place). 

In procesarea datelor de baza s-a facut apel la softuri specifice precum:                     
MapInfo v.10;   GENEX; PHD win. 

Ca rezultat al acestor analize si procesari de date, autorii se pronunta  la o prima 
estimare volumetrica de resurse astfel: 

– Formatinea Tandarei = 25,9 TCF;    
– Formatiunea Radauti =  5,58 TCF                                                                                             
– Total Platforma Moesica si  Platforma Moldo/Scytica = 31,48 TCF sau 

0,9 TCM. 
 

 
 
In cocluziile lucrarii se considera ca aprecierea perspectivelor gazeifere se afla 

intr-un stadiu incipient de analiza si de cunoastere,dar cu rezolvari de etapa: 
Localizarea si evaluarea pe scara stratigrafica a secventelor de sisturi paleozoice; 
Evaluarea arealului de extindere a sisturilor; Definirea zonelor de perspectiva, pe 
cicluri de sedimentare; Estimarea resurselor geologice de gaze (gas in place); 
Calcularea resurselor ca posibil recuperabile (shale gas resources) . 

Lucrarea in ansamblul ei poate fi apreciata ca un test de imagine,cu caracter de 
prognoza asupra unor posibile/,probabile, resurse de gaze localizate in roci de tip 
argilos-sistos. 

 

DS 4.30. Reabilitarea zacamintelor mature de gaze orin cercetarea si 
investigarea in gaura tubata a sondelor. (Mature gas rehabilitation by cased hole 
survey).  Dinca Ispasian et al , SIRCOSS-Medias 

 
In fata specialistilor prezenti la FOREN-2014, a fost expusa experienta in plan 

aplicativ a programelor de imbunatatire a performantelor de extractie unitara pe 
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sonda pentru cazuri de abateri semnificative de pe curba normala de declin.  Sumar, 
au fost prezentate tehnologiile si instrumentele moderne de investigare in gaura de 
sonda: Carotajul acustic de cimentare; Carotajul de productie; Carotajul de 
inspectie-stare coloana MIT; Echometru pentru cercetare microseismica.  
Procesarea datelor de informare achizitionate din gaura de sonda se face prin 
programe softwar, de tip MIT/MTT.                                                                                                 

In plan aplicativ au fost prezentate doua studii de caz cu rezultatele obtinute in 
campurile Romgaz: 

 1) Sonda, areal Ploiesti, metoda de investigare MIT+MTT, de inspectie coloana. 
Din datele investigrii gaurii de sonda s-a diagnosticat deterioarea filtrului pe 
intervalul 1983-1995 m. Refacerea filtrului,cu o granulatie imbunatatita a condus la 
obtinerea de debite superioare.                                                                                                          

2) Sonda,areal Medias,prin metoda PLT(carotaj de productie) in 13 secvente de 
perforare pe intervalul 2814-2483 m, au fost decelate zone cu ratii mari de apa. In 
debitul brut de fluide al sondei apa se manifesta cu impact negativ asupra debitului 
net de gaze (14.062m3/zi). Blocajul surselor de apa, prin cimentarea,si acidizarea 
intervalelor cu productie de gaze curate si denivelarea cu azot lichid,a oferit 
obtinerea unui debit imbunatit (21.430 m3/zi),un plus de 52%.  Extinderea unor 
astfel de programe pentru reabilitarea sondelor ajunse in zona marginala de 
exploatare,se reflecta direct in cresterea factorului de recuperare din rezerva 
geologica dovedita.Statistic, un plus in miscarea fondului de rezerve,de la 
nerecuperabil spre recuperabil-comercial. 

 

DS 4.25. Bazinul Transilvaniei. Perspective privind gazele neconventionale 
(Transylvanian Basin-Unconventional gas outlook ). Eugen Sorescu, Gheorghe 
Radu - Romgaz-Medias 

 
Subiectul expus este extras din strategia SNGN Romgaz SA, companie preocupata 

de evaluarea gazelor neconventionale si valorificarea unor astfel de resurse in Bazinul 
Transilvaniei. S-a avut in vedere evaluarea conditiilor  de  acumulari de gaze de tip 
neconventional, Shale Gas si Tight Gas. In situatia geologica generala a Bazinului , 
sunt amintite celele trei sisteme petroligene, aflate pe diverse trepte de cunoastere: (1) 
Sistemul Miocen, dovedit cu gaze; (2) Sistemul Cretacic superior-Oligocen, cu indicatii 
de hidrocarburi, si resurse posibile; (3) Sistemul Mezozoic, cu resurse de concept, 
intuitive, in categoria speculative. Pe baza datelor de cunoastere geologica a subsolului, 
realizata prin seismica si foraje de adancime, autorii opiniaza ca referitor la resursele 
neconventionale de gaze,..” in cadrul Bazinului nu exista decat acumulari din categoria 
Tight Gas,pentru care s-a realizat o evaluare probabilistica,prin metoda volumetrica 
(static) a unor stfel de resurse“. 

Pentru argumentarea acumularilor Tight Gas s-au prezintat cateva date sintetice: 
Suparafata de interes 12.000 km2; Roca sursa, pelite-argile, Badenian-Sarmatian; 
Fereastra de paleogeneza 2000-3000 m, gaze mixte, termogen/biogen. La 
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identificarea nivelului de potential petroligen s-au avut in vedere: Analizele 
petrofizice ale carotelor; Debite de gaze din strate slab permeabile. Examinarea 
unor astfel de date au dus la concluzia autorilor ca: „  in Bazinul Transilvaniei 
exista acumulari de Tight Gas in  pachete de strate cu porozitati de < 10% ,si 
permeabilitati  <1 mD ”...localizate diferit pe scara cronostratigrafica, Badenian-
Buglovian-Sarmatian, sau in arealul de suprafata.  In arealul de suprafata ,Tight 
Gazul poate fi identificat:  in suprafetele structurilor cu productie conventionala de 
gaze; intre structurile in exploatare; intre obiectivele de exploatare conventionala 
curenta din sondele de extractie in sonde-obiective reevaluabile, creditate in trecut 
ca neeconomice (sub 5000 m3/zi.  )  
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Pe asemenea criterii, in lucrare sunt conturate trei zone cu perspecive pentru 
Tight Gas,si pentru care s-au calculat rezervele geologice  (Gas Initial in Place-
mean value), posibile de a fi identificate si conturate:. 

1) Zona adanca,sub 2000 m, rezerva 60 miliarde m3.  
2) Zona in campuri de gaze conventionale (59), pana in 2000 m adancime, 

rezerva 61,5 miliarde m3. 
3) Zona interstructurala ,rezerva 6,5 miliarde m3. 
Totalul  resurselor geologice de gaze, tip Tight , din Bazinul Transilvaniei, 

pentru nivelul stratigrafic din Miocen a fost estimat la 128 miliarde m3. 
 

DS 4.5. Sisturile si nisipurile bituminoase. O importanta provocare pentru 
mileniul III. (Bituminous schist and sand-an important challenge of the  
3rd millenium ). Nicolae Trasca et al ,Bekata Consult-Campina 

 

Prezenta pe teritoriul Romaniei a depozitelor de sisturi si nisipuri bituminoase 
au fost recunoscute din timpurile istorice, prin deschiderile naturale de la suprafata.  
Periodic si local , ele au facut obiectul unor exploatari, dar in cea mai mare masura 
abandonate acum ,ca neeconomice.  Cresterea din ultimii ani a pretului petrolului, a 
atras din nou interesul spre resursele marginale,neconventionale de hidrocarburi. 

Lucrarea face mai intai o inventariere a localizarii in teritoriu si a conditiilor de 
zacamant, cu referire la elaborarea de programe-proiecte,pentru atragerea resurselor 
in circuitul economic. Sisturile bituminoase sunt localizate in Caras-Severin, la 
Anina, in Carpatii Orientali, zona Putna-Sucevita, Haya, Poiana Sarata, in 
Maramures,si in Transilvania la Ileanda.  Nisipurile bituminoase sunt mentionate ca 
prezente in Bihor, la Derna,in Prahova la Matita si la Moreni.  Autorii, inspirati din 
literatura de specialitate, avanseaza cateva date asupra volumului de resurse.  

Sisturile prognozează un volum total brut de 10-15 miliarde tone, cu un 
echivalent exprimat in tep ca recuperabil, 1,5-2,2 miliarde. tep. 

Potrivit unor estimări făcute de literatura de specialitate, [3,5], resursele 
geologice inițiale de sist bituminos din România sunt de 10 - 15 miliarde de tone, 
ceea ce, pentru o eficiență în utilizarea acestuia de cca. 50%, ar rezulta într-o 
resursă utilă de 5 -7.5 miliarde de tone, iar pentru un factor de valorificare finală de 
cca. 30% rezerva utilizabilă este 1,5-2,2 miliarde tep. 

Nisipurile, numai pentru zacamantul Derna, prognozeză un brut de 70-80 
mil.tone cu un extractibil net de 12-13 mil.tone bitumen. 

                                                         
* * * 

Revenind  la piatra de bolta a upstreamului petrolier, prin experienta si practica 
autohtona, Evaluarea Resurselor  pentru cazul Romania, mentine in discutie 
necesitatea unor clarificari si demersuri.                                                                                           

Clarificări:                                                                                                                                    
> Cuantificarea intregului potential petroligen al subsolului sedimentar, la nivel 

national, bazinal, provincii. Ecuatii de bilant material, pe fluxul generare, migrare, 
pierdere, diseminare, acumulare, extractie. 
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> Completari cu noi indicatori petroligeni, fizico-chimici, geologici, care 
controleaza sistemele de evaluare, cum ar fi TOC (Total Organic Carbon), SPI 
(Source Potential Index), paleocinetica-metabolismul  materiei organice.   

> Raporturi intre informatiile geofizice de adancime in campuri provocate si in  
campuri naturale de suprafata. 

> Precizari in terminologia resurse/rezeve, conventuional/neconventional, gaze 
de sist/ gaze in roci argiloase/tight gas 

> Clarificari prin completarea tipurilor de acumulari ,de la conventionale la 
neconventionale.                                                                                                                            

Demersuri : 
> Precizarea responsabilitatilor la nivel guvernamental, respectiv ANRM, Dep. 

Energie. 
> Organizarea unei mese rotunde cu scopul elaborarii unei foi de parcurs, de la 

fundamentare la aplicare, valorificare. 
> Colaboratori, colaborarea cu specialisti din mediile academice, universitare, 

companii, societati,asociatii non profit.  
> Elaborarea notelor de fundamentare, avizare, aprobare a proiectelor de 

ansamblu, a proiectelor de executie. 
> Cuantificarea de cheltuieli-investitii, stabilirea ordonatorului de credit, Surse 

de finantare.  
> Avizarea in grup de specialisti a Evaluarii/Reevaluarii Resurselor. 
> Punerea in discutie a altor posibile surse neconventionale de gaze, cum sunt 

cele de tip:  # continuu, ecranate hidrodinamic „Deep Centered Gas System”; #  
asociate apelor de zacamant din areale cu potential dovedit; #  zacamintele de 
carbuni ”Coal Bed  Methane”.                     

> Identificarea  unor oportunitati directe in optimizarea investigatiilor legat de 
atribute ale seismicii si geochimiei de suprafata (cartarea anomaliilor de 
bright/sweet spot din achizitiile seismicii moderne, vazand  amplitudini reale si 
viteze; proiectarea  unei retele permanente de observare a raspunsurilor in regim 
dinamic, a difuziilor naturale, permanente VOC, achizitionate si procesate prin 
geochimia de suprafata; elaborarea unei harti geochimice tematice care, prin 
cartarea VOC, sa  completeze fondul national ,geologic-geofizic deja existent).  

> Aprobarea,  la  nivel guvernamental, a fondului total de resurse neconventionale 
de hidrocarburi fosile, ca atasament la Programul Energetic National.  

> Revizuirea ciclica (la 5 ani) a evaluarii resurselor  
> Integrarea procesului de Evaluare a Resurselor de la nivel national, in sistemul 

CE. Grupa de lucru , permanenta, itineranta comunitar.                                                                   

Cuantificarea de ansamblu a resurselor neconventionale ar putea sa 
contribuie simtitor la potentarea balantei purtatorilor de energie fosila. 

Considerentele expuse ofera  CNR-CME, ca prin Consiliul Stiintific sa isi puna 
la dispozitie bunele oficii, prin  capacitatea si procedurile de operare, in examinarea 
propunerilor, in initierea, implementarea si derularea demersurilor spre finalizari.  
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ECHILIBRAREA TRILEMEI ENERGETICE 
 
 

INTRODUCERE 
 
Sectorul energetic este pregătit pentru un acord ambiţios privind clima şi 

necesită un cadru internaţional cu o singură ţintă măsurabilă pentru emisiile de gaze 
cu efect de seră care să permită o concurenţă loială şi să stabilească o direcţie clară 
către sistemele energetice cu emisii reduse de carbon. Este timpul, remarcă liderii 
din domeniul energiei, ca negociatorii climei „să facă ceva”. 

Deşi o ţintă globală de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră va oferi 
directiva politicii pe termen lung pentru sectorul energetic, va trebui să fie concepute 
soluţii de abordare a tranziţiei la nivel regional şi naţional conform resurselor, 
structurilor economice, etapelor de dezvoltare şi preferinţelor politice diferite. Scopul 
sectorului energetic este să ia măsuri cheie care să sprijine dezvoltarea unui cadru 
relevant. Unele dintre aceste mecanisme necesită cooperare internaţională, inclusiv 
transferuri comerciale şi tehnologice, stabilirea preţurilor carbonului şi mecanisme de 
finanţare. Alte eforturi pot fi implementate la nivel naţional, cum ar fi mecanismele 
naţionale de stabilire a preţului la carbon, gestionarea cererii şi eficienţa energetică, 
dar şi iniţiativele de cercetare, dezvoltare şi demonstrare (RD&D). 

Lipsa actuală a unui cadru internațional cuprinzător privind clima a creat 
incertitudine pentru sectorul energiei, atât pentru factorii de decizie politică, cât şi 
pentru liberii întreprinderilor, pe măsură ce aceştia încearcă să stabilească priorităţi 
în direcţia unui sistem energetic echilibrat, cu emisii de carbon reduse (a se vedea 
Figura 1). 

Acest raport are rolul de a sprijini factorii de decizie politică pe măsură ce 
aceştia stabilesc obiectivele în materie de climă şi dezvoltare şi concep politici în 
forumuri internaţionale şi naţionale. Recomandările din acest raport se bazează pe, 
şi consolidează dialogul global dintre sectorul energetic, factorii de decizie politică 
şi sectorul financiar prezentat în rapoartele anterioare ale Trilemei Mondiale a 
Energiei. 

Prin intermediul reţelei sale extinse şi diverse, Consiliul Mondial al Energiei, în 
parteneriat cu firma de consultanţă globală Oliver Wyman, împreună cu Centrul 
Global pentru Riscuri al societăţilor sale mamă Marsh & McLennan, au convocat 
ateliere de lucru în toate regiunile Consiliului şi au intervievat persoane de rang 
înalt pentru a înregistra perspective de pe tot globul (consultaţi Anexa A). 
Feedback-ul lor, sintetizat în acest raport, evidenţiază blocajele, oportunităţile şi 
directivele de implementare pentru factorii de decizie politică în stabilirea unor 
scopuri şi politici de climă şi energetice semnificative. 

S-a cerut în mod repetat liderilor energetici să „ajungă la un acord – în mod 
simplu şi măsurabil şi cu pedepse aplicabile pentru neîndeplinirea obiectivelor 
stabilite”. 
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Fig. 1. Incertitudinea globală produsă de lipsa unui cadru global al climei. 

Sursa: Consiliul Mondial al Energiei, 2015: Monitorul Mondial al Problemelor Economice. 
 
 

1. IMPORTANŢA ECHILIBRĂRII TRILEMEI ENERGETICE 
 
Liderii din domeniul energiei au remarcat că atât un acord internaţional privind 

schimbările climatice cât şi noi obiective de dezvoltare trebuie abordate din 
perspectiva echilibrării trilemei energetice. Trilema energetică recunoaşte legăturile 
complexe stabilite între cele trei dimensiuni principale – securitatea energetică, 
echitatea energetică şi sustenabilitatea mediului – şi importanţa acestora în 
asigurarea unor sisteme energetice sustenabile. În echilibru şi luate împreună, 
aceste trei dimensiuni sunt o condiţie prealabilă pentru prosperitatea şi 
competitivitatea ţărilor individuale (a se vedea Figura 2). 

S-a remarcat că una dintre provocările cheie în obţinerea unui consens 
internaţional pe tema ţintelor legate de energie, climă şi dezvoltare este preocuparea 
privind posibilele impacturi negative legate de cel puţin una dintre dimensiunile 
trilemei. De exemplu, punerea accentului pe partea de ofertă a reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de seră poate obstrucţiona securitatea energetică şi accesul la energie, 
în timp ce punerea accentului pe creşterea accesului poate afecta securitatea 
energetică şi sustenabilitatea mediului. Aşa cum evidenţia un lider din domeniul 
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energiei: „Până nu reunim miniştrii mediului, energiei şi comerţului într-o singură 
încăpere, nu vom lua decizii bune în materie de climă." În special, ţările sunt 
îngrijorate că un acord internaţional pe probleme de climă le poate limita autonomia 
în stabilirea politicilor naţionale privind energia şi clima şi în asigurarea securităţii 
energetice precum şi în continuarea dezvoltării şi competitivităţii economice. 
Problema este crucială mai ales în ţările emergente, cu pieţe ale energiei mari şi în 
creştere, cum ar fi Brazilia, India şi China, dar este un motiv de îngrijorare şi în alte 
ţări cum ar fi Statele Unite (SUA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Trilema Mondială a Energiei. 
Sursa: Consiliul Mondial al Energiei/Oliver Wyman, 2013. 

 

Există motive de îngrijorare pentru toate economiile – atât cele în curs de 
dezvoltare cât şi cele mature. Investiţiile necesare pentru actualizarea sistemelor 
energetice mature şi instalate în economiile dezvoltate sunt semnificative: tranziţia 
energetică a Germaniei poate necesita până la 469 miliarde de $ SUA până în 2033, 
sau poate chiar mai mult1. Tranziţiile în tehnologie trebuie însoţite de dezvoltări şi 
inovaţii care sunt încă nesigure în modelele de afaceri, de procese şi cadre de 
reglementare pentru abordarea unor noi surse de alimentare cu energie şi sisteme de 
generare distribuită pentru asigurarea unui sector energetic robust şi competitiv. 
Unele companii de utilităţi au început deja să-şi modifice structurile corporatiste 
pentru a concura mai eficient în noul mediu de afaceri. Creşterea siguranţei politice 
şi de reglementare va accelera această tranziţie şi această oportunitate.  
                                                 
1 Oliver Wyman, 2014: Sustainable Energy: Financing Germany’s energy transition. 
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Cercetarea, consolidată de concluziile atelierelor de lucru şi interviurilor 
realizate, arată în mod clar că există oportunităţi considerabile pentru ţări de a 
echilibra cele trei dimensiuni ale trilemei energiei, menţinând în acelaşi timp 
competitivitatea economică. Economiile mature vor continua să beneficieze de 
accentul mai mare pus pe eficienţa energetică şi schimbările structurale care au loc 
în economiile lor, ceea ce va duce la o creştere a cererii de energie aproape nulă, în 
pofida produsului intern brut (PIB) în creştere în următorii 20 - 30 de ani. 

 Un raport recent sugerează că politicile îndrăzneţe privind eficienţa energetică 
pot genera o creştere de 318 miliarde de $ SUA a economiei Uniunii Europene 
(UE)2. Unele ţări membre ale OCED, sprijinite de o combinaţie între 
dezindustrializarea continuată, eficienţa energetică mai mare şi folosirea unui 
volum mai mare de energie din surse regenerabile încep deja să decupleze creşterea 
economică şi emisiile de gaze cu efect de seră (a se vedea Figura 3). 

Economiile cu creştere rapidă pot capitaliza evoluţiile tehnologice din oferta de 
energie precum şi cele mai bune practici globale din domeniul gestionării cererii 
pentru a mări oferta în mod eficient şi pentru a asigura folosirea eficace a energiei. 
Investiţiile în oferta de energie din surse regenerabile în ţările în curs de dezvoltare 
au fost de 131 miliarde de $ SUA în 2014 (în comparaţie cu 139 miliarde de $ SUA 
pentru ţările dezvoltate), China investind 83,3 miliarde de $ SUA, Brazilia 7,6 
miliarde de $ SUA, India 7,4 miliarde, iar Africa de Sud investind 5,5 miliarde de $ 
americani3. Aşa cum remarca un executiv din domeniul energiei, „În unele regiuni 
în care lipsa surselor de energie este o barieră în calea creşterii economice, 
investirea în energie din surse regenerabile este o modalitate mult mai rapidă de 
creştere a ofertei de energie în comparaţie cu înfiinţarea unor centrale nucleare sau 
termoelectrice. În aceste circumstanţe, energiile regenerabile reprezintă un factor 
critic de dezvoltare economică. „Multe ţări se axează de asemenea pe gestionarea 
cererii de energie prin stimularea adoptării unor echipamente industriale eficiente, 
implementarea unor rețele electrice inteligente şi a unei logistici inteligente şi a 
altor programe cum ar fi cele de reducere a aparatelor electrocasnice învechite, 
etichetarea produselor şi programe de îmbunătăţire a educaţiei consumatorului. 

Cu dezvoltări tehnologice referitoare la cererile şi furnizarea de energie, un 
sistem energetic echilibrat din punct de vedere al trilemei, cu emisie scăzută de 
carbon, este o soluţie din ce în ce mai viabilă, şi există indicatori conform cărora 
sustenabilitatea de mediu nu va necesita un compromis important referitor la 
securitatea sau accesibilitate. Într-adevăr, după cum a sugerat un director din cadrul 
industriei, „costul real al tranziţiei energetice poate fi politic, nu economic”. Axarea 
pe beneficii şi câştiguri ale investiţiilor pentru a obţine sisteme energetice 
sustenabile poate duce la o schimbare pozitivă în tonul şi atenţia acordată 
negocierilor din cadrul climatic. 

                                                 
2 World Wildlife Federation, 2015: From crisis to opportunity: Five steps to sustainable 
European economies; Global Commission on the Economy and Climate, 2014: Better 
Growth, Better Climate: The new climate economy. 
3 Frankfurt School UNEP Collaborating Centre for Climate Change & Sustainable Energy 
Finance, 2015: Global Trends in Renewable Energy Investment 2015. 
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Fig. 3. UE, SUA, Canada şi Japonia decuplează emisiile cu efect de seră  

şi creşterea economică. 
Sursă: World Resources Institute (WRI), 2014: CAIT 2.0 - WRI’s Climate Data Explorer 

climate; World Bank, 2014: World Bank Open Data (GDP). 
 

Caseta 1: China şi SUA anunţă obiectivele legare de schimbările climatice 
 

Anunţul comun făcut e SUA şi China privind schimbările climatice, din 
noiembrie 2014 a marcat un moment semnificativ în cooperarea internaţională pe 
tema schimbărilor climatice. SUA a anunţat o ţintă de reducere a emisiilor nete de 
gaze cu efect de seră de la 26% la 28% conform nivelelor din 2005 până în 2025, 
iar China a anunţat ţinte de limitare a emisiilor de CO2 şi de creştere a proporţiei de 
combustibili non-fosili în mixul de energie la aproximativ 20% până în 2030. 
Pentru asta, China va trebui să desfăşoare o capacitate suplimentară de generare de 
800-1,000 GW cu emisii zero, inclusiv energie nucleară, eoliană şi solară, în 
următorii 15 ani – o capacitate totală mai mare decât cea a tuturor termocentralelor 
pe cărbune existente în prezent în China. 

Pentru a atinge aceste ţinte, ambele ţări au convenit să: îşi extindă cercetarea şi 
dezvoltarea comună; să continue captarea şi stocarea carbonului (CCS); să 
promoveze comerţul de produse ecologice; să intensifice cooperarea legată de 
hidrofluorocarburi; să lanseze o iniţiativă pentru oraşe inteligente în ceea ce 
priveşte clima/cu emisii de carbon reduse şi să demonstreze energia nepoluantă pe 
sol, a o combinaţie de programe pilot, studii de fezabilitate şi alte proiecte de 
colaborare în domenii cu eficienţă în construcţii, eficienţă în domeniul boilerelor, 
energie solară şi reţele electrice inteligente.4 

                                                 
4 The White House, 2014: US–China Joint Announcement on Climate Change and Clean 
Energy Cooperation, 11 November 2014; Lander, M, 2014: US and China Reach Climate 
Accord After Months of Talks (New York Times, 11 November 2014). 
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3. ACŢIUNI PRIORITARE PENTRU ATINGEREA  
ACESTEI ŢINTE 

 
Fiecare ţară va trebui să stabilească modalitatea prin care trebuie să-şi atingă 

ţintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră luând în considerare 
circumstanţele sale economice naţionale, profilul energiei şi rezultatele trilemei 
energiei. Liderii din sectorul energetic de pe tot globul au evidenţiat câteva 
mecanisme prioritare. Unele dintre aceste mecanisme vor necesita cooperarea 
internaţională inclusiv prin mecanisme de finanţare, transfer de tehnologie şi 
mecanisme integrate de stabilire a preţurilor carbonului. Aceste acţiuni trebuie 
concepute cu grijă în vederea abordării „provocării navigării într-o lume cu două 
viteze.” Cu alte cuvinte, nevoia de a satisface cererea de energie în creştere în ţările 
subdezvoltate şi posibila creştere asociată a emisiilor de gaze cu efect de seră din 
aceste economii, în timp ce economiile mature pot reduce cererea de energie şi 
emisiile de gaze cu efect de seră. Alte eforturi, inclusiv mecanismele naţionale de 
stabilire a preţurilor carbonului, gestionarea cererii şi eficienţa energetică, precum 
şi prioritizarea cercetării şi dezvoltării, pot fi implementate în mod individual de 
fiecare ţară. 

 
Transferul comercial şi tehnologic 

 
Transferul comercial şi cel tehnologic sunt părţi cruciale ale abordării 

schimbărilor climatice, care permit o tranziţie a energiei precum şi echilibrarea 
celor trei dimensiuni ale trilemei energetice. După cum observa o persoană 
intervievată, „Trebuie să existe un mecanism de transfer de tehnologie; nu vom 
putea aborda acest aspect dintr-o perspectivă pur comercială.” Un altul a adăugat, 
„Eliminarea tarifelor la produse ecologice, contează, de asemenea. Aceasta 
abordează toate cele trei aspecte ale trilemei energiei promovând o ofertă de energie 
mai mare, reducând costurile energiei şi reducând emisiile. Reducerea tarifelor va 
permite, de asemenea, dezvoltarea unor industrii energetice nepoluante în ţările 
participante.” 

Ţările în curs de dezvoltare au evidenţiat mult timp importanţa unor mecanisme 
robuste de transfer tehnologic. În special, s-a arătat că până şi tehnologiile care sunt 
nebrevetate şi de domeniul public sunt deseori greu accesibile pentru ţările în curs 
de dezvoltare care sunt lipsite de capacitate locală5. Transferul de tehnologie, prin 
redistribuirea costurilor de reducere şi creşterea capacităţii umane şi industriale, 
permite o cale mai sustenabilă către creştere. După cum observa o persoană 
intervievată, „Pentru a dezvolta sectorul energetic, avem nevoie de: tehnologie la 
un cost accesibil, capacitate umană şi industrială şi un portofoliu de proiecte 
acceptabile la bancă.” 
                                                 
5 International Centre for Trade and Sustainable Development, 2012: Realizing the Potential 
of the UNFCCC Technology Mechanism: Perspectives on the way forward. 
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Din atelierele şi interviurile realizate, executivii au observat că cel mai bun 
transfer de tehnologie este obţinut „făcând afaceri” prin intermediul parteneriatelor 
(dezvoltare comună a afacerilor şi proiectelor). Totuşi, această metodă de transfer 
necesită de asemenea oportunităţi de afaceri şi pieţe pentru ca parteneriatele să 
livreze, creând o situaţie de tipul „oul sau găina” pe care mecanismele de transfer 
de tehnologie bine concepute o pot depăşi. De asemenea, este necesar să se ţină 
seama de nevoile tehnologice ale ţărilor, în funcţie de calitatea acestora de 
dezvoltatoare, implementatoare de tehnologie sau beneficiare ale sprijinului. 
Instruirea ar putea fi un mijloc util de transferare de cunoştinţe, dar numai dacă 
există o cerere reală şi o aplicare reală a cunoştinţelor. 

Un mecanism de transfer de tehnologie a fost înfiinţat în 2010 de către COP16, 
în scopul „accelerării dezvoltării tehnologiei şi transferului în sprijinul acţiunii de 
adaptare şi atenuare.”6 Succesul mecanismului a fost limitat, neputând duce la 
extinderea la scară mare a proiectului preconizat. În special, s-a considerat că acesta 
nu ţine cont în mod eficace de cadrele naţionale pentru încurajarea investiţiilor 
private, nu face distincţia între ţări şi tehnologii şi nu oferă instrumente adecvate de 
măsurare a eficacităţii7. 

Din acest motiv, atunci când concep mecanismele transferului de tehnologie, 
factorii de decizie politică trebuie să se gândească cum să stimuleze cererea de 
tehnologie (şi crearea de pieţe şi de potenţial) şi colectarea de informaţii pentru 
evaluarea eficacităţii mecanismului. De asemenea, trebuie luate în considerare 
efectele asupra politicilor pre-existente. Proiectarea atentă în jurul conţinutului 
cerinţelor locale este necesară în vederea asigurării faptului că transferul de 
tehnologie este obţinut împreună cu dezvoltarea durabilă. Deşi cerinţele locale pot 
contribui la consolidarea forţelor de muncă şi a sectoarelor de producţie naţionale, 
ele pot încetini de asemenea dezvoltarea şi, în anumite cazuri, pot impune obstacole 
prea mari în calea investiţiilor străine per ansamblu. 

În scopul prevenirii obstrucţionării dezvoltării unor tehnologii noi de către 
mecanismele de transfer de tehnologie, este esenţial ca acestea să protejeze 
drepturile de proprietate intelectuală pentru a determina companiile să continue să 
investească în RD&D. Per ansamblu, aceste mecanisme trebuie să ia în considerare 
atât beneficiarul cât şi furnizorul, stimulând parteneriate care să permită efectuarea 
transferului de tehnologie acolo unde acesta este cel mai eficace. 

Eliminarea barierelor impuse de guvern în comerţul de produse şi servicii 
ecologice şi deci reducerea costului acestora şi stimularea folosirii lor este de 
asemenea unul din mijloacele principale de a contribui la realizarea obiectivelor 
internaţionale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Actualmente, o mare 
parte a echipamentelor care folosesc energie nepoluantă sunt impozitate la trecerea 
graniţelor naţionale. Aceste tarife se adaugă la provocarea costurilor îngreunând şi, 
în a numite cazuri, făcând imposibilă livrarea de tehnologii energetice fără emisii 
                                                 
6 United Nations Framework Convention on Climate Change, 2008: Bali Action Plan. 
7 Pueyo and Linares, 2012: Renewable technology transfer to developing countries: one size 
does not fit all. 
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de carbon sau cu emisii de carbon reduse. Tarifele nu numai că măresc costul 
oricărui proiect care foloseşte produse importate, ci măresc şi costul producţiei 
îngreunând extinderea la scară largă. În ultimă instanţă, prin reducerea mărimii unei 
posibile pieţe, acestea subminează stimulentele pentru inovaţii în domeniul energiei 
nepoluante. 

Eliminarea tarifelor la produsele ecologice este importantă şi se fac eforturi în 
acest sens la diferite nivele. Eliminarea tarifelor va permite o ofertă totală de 
energie mai mare decât cea existentă în condiţiile actuale. Ea va reduce costul 
energiei şi va promova proiecte care să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Pe 
scurt, eliminarea tarifelor va avea un impact pozitiv asupra tuturor celor trei aspecte 
ale trilemei energiei – reducerea costului tehnologiei energiilor nepoluante, 
creşterea dezvoltării şi facilitarea dezvoltării industriilor în ţările care îşi elimină 
tarifele8. 

 
Stabilirea unui preţ la carbon 

 
Există apeluri în creștere pentru un sistem internațional de stabilire a preţului 

carbonului: „Pentru a determina realizarea de investiţii masive în infrastructura 
energetică, trebuie să stabilim o valoare a CO2 pentru a crea o posibilă acumulare 
de fonduri.” Într-adevăr, în timpul Summit-ului Naţiunilor Unite privind 
schimbările climatice din 2014, peste 1.000 de companii şi de investitori de pe tot 
globul şi-au declarat sprijinul pentru stabilirea unui preţ al carbonului9. În 2014, 
peste 150 de mari întreprinderi de pe tot globul au folosit un preţ intern al 
carbonului, un aşa-numit „preţ virtual al carbonului” pentru operaţiile lor, 
planificare corporatistă sau analiza investiţiilor10. În speranţa că acest preţ al 
carbonului va apărea până la urmă, această abordare permite companiilor să 
evalueze proiectele de investiţii pe termen lung, costurile şi veniturile şi să asigure 
vizarea investiţiilor celor mai profitabile. 

Aşa cum s-a observat pentru prima oară în raportul Trilemei Mondiale a 
Energiei din 2012, industria energetică consideră că un preţ semnificativ al 
carbonului ar transmite un semnal de piaţă clar investitorilor şi, prin crearea unor 
oportunităţi egale pe piaţă (aşa cum a remarcat unul dintre executivi) ar redirecţiona 
investiţiile către proiecte cu emisii de carbon reduse. 

În vederea stabilirii unui preţ al carbonului, factorii de decizie politică ar trebui 
să recunoască faptul că emisiile de gaze cu efect de seră sunt produse de o serie de 
surse, mai ales arderea de combustibili fosili în sectoarele de generarea de energie, 
industrial, rezidențial şi cel al transporturilor (a se vedea Figura 6). În acest context, 
liderii din domeniul energiei au făcut un apel pentru aplicarea unui preţ al 
carbonului în toate sectoarele care emit gaze cu efect de seră. 
                                                 
8 World Energy Council, 2015: Catalysing the low-carbon economy. 
9 World Bank, 2014: Pricing Carbon, www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon. 
10 Carbon Disclosure Project, 2014: Global corporate use of carbon pricing. 
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Fig. 4. Emisiile de gaze cu efect de seră pe sector din 1990 până în 2010 (MtCO2 / MtCO2e). 
Sursa: Institutul Mondial pentru Resurse (WRI), 2014: CAIT 2.0 - Climate Data Explorer 
 

Cele mai obişnuite mecanisme de stabilire a unui preţ la carbon sunt schemele 
de comercializare a emisiilor de carbon (ETS), impozitele pe carbon şi standardele 
privind emisiile. Până acum, există 18 ETS, inclusiv în jurisdicţiile sub-naţionale 
din SUA şi China, precum şi 12 scheme de impozitare a emisiilor de carbon 
implementate în toată lumea în vederea îndeplinirii obiectivelor ambiţioase de  
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Preţul la carbon variază amplu de la o 
schemă la alta. În cazul în care ar fi implementate, toate schemele de comercializare 
a emisiilor de carbon luate împreună ar acoperi aproape jumătate din emisiile 
globale de CO2 (a se vedea Figura 9) [ World Bank, Ecofys, 2014: State and trends of 
carbon pricing]. Pe măsură ce sunt dezvoltate şi implementate din ce în ce mai multe 
scheme de stabilire a preţului la carbon pe tot globul, colectarea şi analizarea de 
experienţe din schemele existente poate servi drept bază pentru proiectarea şi 
implementarea cu succes a instrumentelor de stabilire a preţului la carbon. 

Există o serie de opinii legate de eficienţa ETS faţă de cea a impozitelor pe 
emisiile de carbon; taxele garantează un preţ stabil al carbonului, în timp ce ETS 
garantează reducerea stabilă a emisiilor şi oferă posibilitatea conectării mai multor 
scheme independente din cadrul unei regiuni şi din mai multe regiuni, aşa cum s-a 
putut observa în cazul ETS din Québec şi California (SUA). O serie de lideri din 

Deşeuri (MtCO2e) 

Schimbarea destinaţiei terenurilor 
 şi forestier (MtCO2 ) 
Combustibili marini (MtCO2) 



238  EMERG 1 – 2015 Materiale  preluate de la  Consiliul Mondial al Energiei (WEC) 

sectoarele energetice private au analizat flexibilitatea elogiată a unei ETS, remarcând: 
„O ETS oferă sectorului privat flexibilitatea necesară pentru reducerea emisiilor 
stimulând în acelaşi timp inovaţia tehnologică.” Alţii s-au referit la impozit ca fiind 
cel mai eficace în transmiterea unui semnal puternic privind preţul carbonului. Aşa 
cum remarca un executiv, „Impozitarea este probabil singura modalitate de a stabili 
un preţ al carbonului; cu ETS, sectorul privat va găsi o slăbiciune de care va profita.” 
 

 
 

Fig. 10. Harta mondială a stabilirii preţurilor la carbon în 2014. 
Sursa : CDC, 2015: Cercetare climatică; Banca Mondială, Ecofys, 2014: State and 

trends of carbon pricing (Starea şi tendinţele stabilirii preţului la carbon) 
 
Experienţa legată de stabilirea unui preţ al carbonului relevă că proiectarea şi 

implementarea sunt mai importante decât măsura adoptată. Conceperea unor măsuri 
hibrid poate fi luată în considerare, de asemenea, de exemplu prin limitare şi 
comercializare (limitarea emisiilor legale) pentru emitenţii de carbon şi un impozit pe 
emisiile de carbon pentru alţi emitenţi, sau limitare şi comercializare cu mecanisme de 
ajustare, cum ar fi ajustările de preţ, plafoanele sau limitele. Dinamica pieţei trebuie 
analizată cu grijă şi trebuie aplicate măsuri corective dacă este cazul. 

Un executiv a remarcat că, „Preţul carbonului este esenţial în atragerea 
investitorilor şi crearea de stimulente pentru investiţii în infrastructura necesară.” Dar, 
în pofida consensului privind importanţa preţului, nu este suficient să se realizeze 
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trecerea la o economie cu emisii de carbon reduse. Integrarea eficace şi bine 
concepută a preţurilor la carbon cu alte politici este fundamentală, de exemplu cu 
măsurările eficienţei energetice sau ţinte legate de diversificarea energiei. Limitele 
preţurilor la carbon sunt de asemenea legate de volatilitatea pieţei materiilor prime. În 
acest context, ar fi imposibil să se obţină preţuri stabile, în special din cauza faptului 
că mecanismele de stabilizare cum ar fi stimulentele sunt percepute din ce în ce mai 
mult ca fiind instrumente negative ale politicilor iar reducerea acestor stimulente este 
similară cu perceperea unui impozit pozitiv pe emisiile de carbon.  

Deşi schemele de preţuri la carbon sunt implementate în tot mai multe ţări, trebuie 
să se recunoască faptul că orice schemă are nevoie de un cadru instituţional suficient de 
capabil pentru a funcţiona. Aceste cadre sunt deseori neaplicate în ţările în curs de 
dezvoltare. De aceea este de aşteptat ca o piaţă a carbonului conectată la nivel global să 
nu fie posibilă în viitorul apropiat şi ca pieţele de carbon să continue să se dezvolte la 
nivel naţional de jos în sus, conectându-se la nivel regional acolo unde este posibil. 

 
Finanţarea costurilor acţiunii climatice 

 
Pentru obţinerea unui acord climatic şi a unei tranziţii energetice eficiente, 

factorii de decizie politică trebuie să ia în considerare cu grijă problema finanţelor. 
Ei trebuie să stabilească cum trebuie abordate costurile care ar putea însoţi 
angajamentele ţărilor de îndeplinire a ţintelor, în special costurile ţărilor în curs de 
dezvoltare. După cum remarca o persoană intervievată, „Sistemele limitate vor 
costa întotdeauna mai mult decât cele nelimitate, dar vor oferi mai multe avantaje. 
Costurile pe termen scurt […] nu pot fi negate pur şi simplu.” Costurile pot fi 
determinate de un preţ al carbonului stabilit în mod direct sau de un „preţ virtual al 
carbonului” al unei cerinţe de reglementare privind achiziţionarea şi folosirea unor 
tehnologii cu emisii de carbon reduse. În special, anumite ţări în curs de dezvoltare 
ar putea fi nevoite să achiziţioneze tehnologii din ţările mai dezvoltate, suportând 
costuri pe termen scurt care sunt prea împovărătoare şi care pot descuraja aceste ţări 
să participe la orice fel de acorduri internaţionale. Aşa cum a remarcat o altă 
persoană intervievată, „Dacă instrumentele de finanţare sunt incluse în negocieri, 
acestea pot ajuta la depăşirea acestui dezechilibru.” Mecanismele de finanţare 
acţionează de asemenea facilitatori pentru desfăşurarea eficienţei energetice, 
sporind RD&D şi încurajând transferurile de tehnologie. 

Studiile anterioare realizate de Consiliul Mondial al Energiei în parteneriat cu 
Oliver Wyman au arătat că există suficient capital disponibil pentru a fi investit în 
sectorul energetic dacă sunt transmise semnalele politice corespunzătoare şi este 
aplicat un portofoliu de proiecte bancabile11. În vederea sprijinirii unei tranziţii 
energetice şi a unui acord privind clima, factorii de decizie politică trebuie să se 

                                                 
11 World Energy Council, 2014: World Energy Trilemma: Time to get real – the myths and 
realities of financing energy systems. 
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concentreze asupra metodelor de a atrage mai mult capital privat şi de a asigura 
dezvoltarea unor proiecte viitoare. 

În colaborare cu sectorul public, sectorul energetic poate lucra pentru a se 
asigura că sunt aduse în prim plan proiecte bancabile. Sectorul financiar a fost 
chemat să contribuie la o mai bună înţelegere a noilor active generate de cele mai 
noi progrese tehnologice şi a modului în care poate fi abordată volatilitatea 
preţurilor energiei. Dacă regulile de reglementare sunt concepute în mod adecvat 
pentru a oferi o direcţie clară şi stabilitate, pieţele financiare vor putea răspunde şi 
vor putea găsi modalităţi inovatoare de finanţare a energiei nepoluante12. 

Acordurile încheiate în trecut privind clima au inclus sisteme financiare, cum ar fi 
un Mecanism de Dezvoltare Nepoluantă (CDM), implementarea comună sau ETS 
dezvoltate în baza protocolului de la Kyoto. Aceste iniţiative, deşi contribuie la 
reducerea emisiilor globale şi la asigurarea de fonduri suplimentare pentru proiectele 
cu emisii de carbon reduse, au primit o varietate de critici, inclusiv acuzaţii că 
anumite proiecte sunt lipsite de integritate ecologică13. Deşi nu există dovezi 
suficiente pentru a susține sugestia că problemele au fost larg răspândite, sunt 
necesare reforme pentru a restabili încrederea în mecanisme din partea unor părți 
interesate importante. Rolul viitor al mecanismelor este în prezent nesigur, periclitând 
obţinerea unor sume substanţiale pentru investiţiile în sectorul privat care au fost 
mobilizate până acum. Noi mecanisme de finanţare au fost incluse în discuţiile pe 
tema schimbărilor climatice în ultimii ani, cum ar fi noul mecanism bazat pe piaţă şi 
Cadrul Diferitelor Abordări, dar negocierile pe tema proiectului tehnic şi a scopului 
au stagnat deoarece ţările în curs de dezvoltare au pus sub semnul întrebării relevanţa 
purtării acestor discuţii înainte de stabilirea nivelului ţintelor şi pe fondul confuziei 
privind modul în care mecanismele propuse s-ar diferenţia de CDM reformate14. 

Organismele instituţionale multilaterale pot sprijini guvernele în stabilirea şi 
transmiterea unor ţinte legate de climă şi energie. La COP16 de la Cancun, Fondul 
Verde pentru Climă a fost înfiinţat pentru a „sprijini proiecte, programe, politici şi 
alte activităţi în ţările în curs de dezvoltare folosind ferestre de finanţare tematice.” 
Cu un buget ţintă de 10 miliarde de $ SUA obţinut la Lima în 2014, consiliul 
Fondului depune eforturi pentru stabilirea unui cadru pentru mobilizarea de capital 
pentru adaptarea şi gestionarea proiectelor asigurând în acelaşi timp alinierea dintre 
politica privind clima şi politica de dezvoltare şi mărind participarea sectorului 
privat15. Fondul contribuie de asemenea la canalizarea investiţiilor din ţările 
dezvoltate, care, din punct de vedere istoric, au produs mai multe emisii şi au mai 
multe mijloace de finanţare, către ţările în curs de dezvoltare şi emergente, în care 
                                                 
12 World Energy Council, 2014: World Energy Trilemma: Time to get real – the myths and 
realities of financing energy systems. 
13 Clean Development Mechanism Policy Dialogue, 2012: Climate Change, Carbon Markets 
and the CDM: A call to action. 
14 World Bank, Ecofys, 2014: State and Trends of Carbon Pricing. 
15 Dzebo, A, 2014: With $10bn banked, what next for the Green Climate Fund? (RTCC 
News, 16 December 2014). 
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costurile de atenuare sunt de fapt mai mici, la fel ca şi stimulentul pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Totuşi, o serie de etape sunt necesare înainte ca 
Fondul să fie complet operaţional, inclusiv specificaţiile proiectului, mecanismele 
de livrare şi entităţile care le implementează. 

Deşi Fondul Verde pentru Climă poate oferi un mijloc important de canalizare a 
investițiilor către ţările în curs de dezvoltare şi emergente, factorii de decizie 
politică trebuie să înţeleagă că astfel de instituţii sunt eficace numai dacă sunt 
capabile să-şi îndeplinească mandatul prin reguli transparente şi livrabile clare. 
Întârzierea în lansarea acestor iniţiative reduce credibilitatea factorilor de decizie 
politică şi a instituţiilor. 

 
Gestionarea cererii şi eficienţa energetică 

 
Gestionarea cererii şi eficienţa energetică sprijină progresul în toate cele trei 

domenii ale trilemei – securitate, echitate şi sustenabilitatea mediului. Sectorul 
energetic a evidenţiat faptul că obiectivele legate de climă nu pot fi îndeplinite prin 
creşterea eficienţei energetice doar în oferta de energie. Trebuie să se acorde la fel 
de multă atenţie eforturilor sporite pentru gestionarea cererii de energie în toate 
celelalte sectoare, inclusiv cel rezidenţial, comercial, industrial şi cel al 
transporturilor. Aşa cum a remarcat Secretarul General al Consiliului la cel de-al 
22-lea Congres Mondial al Energiei, “Adevărul incomod este că: abordăm 
problemele cu care se confruntă sectorul energetic dintr-o perspectivă greşită. Avem 
nevoie de mai multe investiţii, inovaţii, stimulente şi standarde tehnice mai 
puternice pe partea de cerere, pentru a reduce intensitatea energiei.” 

Se fac progrese. În ţările dezvoltate, îmbunătăţirile legate de eficienţa 
energetică au redus cererea efectivă de energie cu 40% în ultimii 40 de ani16. De 
asemenea, în 2014, emisiile globale de CO2 din sectorul energetic au stagnat, 
marcând primul moment în decurs de 40 de ani în care a existat o stagnare sau o 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care nu a fost legată de o scădere 
economică17. Stagnarea creşterii emisiilor este atribuită schimbării modelelor de 
consum de energie din China şi ţările OCED. 

Sectorul energetic a recunoscut că, în ţările în curs de dezvoltare, punerea 
accentului pe eficienţa energetică, ca mijloc de reducere a emisiilor de CO2 poate fi 
o prioritate mai mică decât extinderea accesului la energie, accesibilitatea sau 
securitatea acesteia. Efectele economice şi sociale ale creşterii acestor elemente ale 
trilemei energiei pot fi adesea mai convingătoare decât costurile investite în 
creşterea eficienţei energetice. Totuşi, un efort timpuriu şi axat pe eficienţa 
energetică poate reduce semnificativ cererea de energie, sporind securitatea 
energetică şi competitivitatea economică. 

                                                 
16 IEA, 2013: Energy Efficiency Market Report. 
17 IEA, 2015: Global energy-related emissions of carbon dioxide stalled in 2014, 13 March 
2015. 
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Fig. 10. Modificări ale cotelor regionale de emisii de CO2 în 1973, 2012 şi 2035. 

Sursa: Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA), 2014: Statistici cheie 
 

Unul din mecanismele de determinare a eficienţei energetice şi a economiilor de 
energie pe partea de cerere este stabilirea unor preţuri transparente şi care să reflecte 
costurile. O serie de ţări supravegheate au remarcat că politicile existente concentrate 
asupra asigurării unor preţuri mici la energie pentru cetăţeni şi industrie pot 
obstrucţiona îmbunătăţirile eficienţei. În Orientul Mijlociu, de exemplu, costul redus la 
energie generat de subvenţii produce deviaţii pe piaţă pe partea de cerere şi 
descurajează adoptarea unor tehnologii mai eficiente. Până când această problemă nu 
este rezolvată, politicile privind eficienţa energetică nu vor putea produce efectul 
aşteptat, iar investiţiile în tehnologie şi servicii eficiente din punct de vedere energetic 
vor fi limitate. Un exemplu al acestui efect este cel al preţurilor pentru desalinizarea 
apei, o componentă cheie a cererii de energie în regiunea Orientului Mijlociu. 
Actualmente, cea mai mare parte a apei este desalinizată termic folosind distilarea în 
mai multe etape (MSF). Instalaţiile de desalinizare MSF sunt construite alături de 
centralele electrice alimentate cu gaze. Aplicând un preţ la gaze sub valoarea pieţei, nu 
va fi încurajată prea mult trecerea de la desalinizarea termică MSF la osmoza inversă, 
un proces care ar consuma cu până la 66% mai puţine gaze. Astfel de exemple scot în 
evidenţă un potenţial neexploatat uriaş pentru eficienţa energetică din multe ţări. 

Numeroşi experţi din toată lumea au evidenţiat oportunitatea actuală 
excepţională ca preţurile reduse la combustibili să ofere ţărilor sisteme energetice 
subvenţionate masiv în vederea revizuirii schemelor de subvenţionare ale acestora. 
Experţi din Orientul Mijlociu au remarcat că preţurile la combustibil nu trebuie 
neapărat să coincidă cu preţul pieţei, dar preţurile trebuie să fie transparente pentru 
a sensibiliza consumatorul. 
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Un alt mecanism care ar putea sensibiliza consumatorul în ceea ce priveşte 
consumul de energie este cel al preţurilor în funcţie de consumurile pe timpul zilei. 
Aşa cum a remarcat un executiv, în multe ţări, „avem nevoie de un semnal de preţ 
care să facă oamenii să se gândească să folosească energia în perioade diferite ale 
zilei.” În Africa de Sud, preţul la electricitate este considerat de unii o oportunitate 
ratată – atât pe partea de ofertă cât şi pe cea de cerere. Măsurarea în funcţie de 
momentul zilei este considerată o soluţie pentru această problemă. 

Aşa cum a observat o persoană intervievată, „Dacă implementezi preţuri în 
funcţie de momentul zilei care se bazează pe cerere şi ofertă, această situaţie se 
poate rezolva matematic de la sine.” În alte ţări, lipsa sistemelor de măsurare 
înseamnă că nu există date pentru evaluarea consumului şi cererii în momente 
diferite ale zilei şi pentru dezvoltarea unor regimuri eficace de semnalare a 
preţurilor. Semnalele de preţ pot oferi stimulente puternice pentru reevaluarea de 
către consumatori a modului în care folosesc energia şi modificarea acestuia. În 
afară de ajustarea preţurilor energiei, liderii din sectorul energetic au mai evidenţiat 
şi importanţa „politicilor şi reglementărilor care îmbunătăţesc continuu gestionarea 
cererii permiţând companiilor să comercializeze soluţii de gestionare a cererii care 
devin o parte a serviciilor prestate de ele.” 

 

Caseta 5: Eficienţa energetică în Ecuador 

Ecuador are o performanţă puternică conform Indicelui Trilemei Energetice, în 
special în dimensiunea sa de sustenabilitate a mediului. Pentru a susţine în 
continuare securitatea energetică, această ţară a implementat o serie de iniţiative 
pentru creşterea eficienţei utilizării energiei. Acestea includ: înlocuirea completă a 
lămpilor cu incandescenţă cu lămpi fluorescente compacte; înlocuirea 
electrocasnicelor vechi, ineficiente cu echipamente noi, mai eficiente; şi 
introducerea în masă a plitelor cu inducţie electrică, a căror tehnologie poate obţine 
eficienţe de până la 90%, înlocuind plitele care folosesc petrolier lichefiat. 
Guvernul a implementat aceste programe recunoscând că rezistenţa naturală la 
schimbare este o piedică uriaşă care trebuie contracarată cu un program de 
stimulente potrivite şi comunicare riguroasă. 

 

 

Executivii din domeniul energiei au remarcat că, deşi mecanismele adecvate de 
stabilire a preţurilor sunt importante, acestea trebuie sprijinite de programe 
naţionale de educare şi informare care să determine schimbări pe termen lung în 
comportamentul consumatorului în legătură cu folosirea eficientă a energiei şi 
cumpărarea de aparate eficiente din punct de vedere energetic. Aşa cum a remarcat 
un executiv, „cea mai mare provocare privind folosirea energiei este stocul de 
sisteme ineficiente instalate. „De exemplu, electricitatea pentru iluminat reprezintă 
aproximativ 15% din consumul global de electricitate şi 5% din emisiile globale de 
gaze cu efect de seră. Trecerea la iluminatul cu dioda electroluminiscentă (LED) 
super eficientă ar putea reduce consumul global de energie cu peste 50% şi ar putea 
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preveni peste 700 Mt de emisii de CO2, aproape echivalente cu emisiile totale ale 
Germaniei18. Strategiile de educare şi informare ale consumatorului, inclusiv 
etichetarea aparatelor electrocasnice şi ale echipamentelor electrice, sfaturi practice 
privind facturile la electricitate, alertele consumatorului privind nivelele de folosire 
a energiei electrice, medii de feedback în timp real sau anunţurile din mass-media 
sunt mijloace de îmbunătăţire a pieţei pentru produsele eficiente din punct de 
vedere energetic. Etichetele de pe aparatele electrocasnice şi echipamentele 
electrice au fost implementate în peste 70 de ţări şi s-au dovedit de succes şi 
rentabile şi ar putea fi folosite în mai multe ţări. De asemenea, standardele minime 
ale performanţei energetice, voluntare sau obligatorii, sunt active în peste 60 de ţări, 
iar alte 10 planifică să implementeze astfel de măsuri19. Instituţiile internaţionale 
pot fi centre de informare importante privind astfel de programe şi pot oferi 
asistenţă pentru dezvoltarea şi derularea unor astfel de programe. 

 
Prioritizarea inovării şi RD&D 

 
O ţintă clară pentru emisiile de gaze cu efect de seră va determina şi se va axa pe 

inovarea atât de necesară precum şi pe RD&D în domeniile cheie. Aceste domenii 
includ, printre altele, stocarea de electricitate CCS, reţele inteligente, motoare cu 
combustie foarte eficientă, celule şi baterii de alimentare, noi tehnologii regenerabile şi 
biocombustibili avansaţi. Aşa cum a remarcat un executiv, „factorii de decizie politică 
trebuie să genereze un sentiment de ambiţie stabilind ţinte curajoase care să permită 
oamenilor să fie creativi. Atunci obţii inovaţia tehnologică pe care o cauţi.” 

Cercetările efectuate în reţeaua cuprinzătoare a Consiliului au evidenţiat în mod 
repetat că obţinerea unei tranziţii în cererea şi oferta de energie va necesita o 
prioritizare şi realizări în RD&D ca modalitate de a asigura faptul că 
decarbonatarea are loc în cel mai puţin costisitor mod pentru consumatori şi 
guverne. Totuşi, investițiile în RD&D din energie au scăzut în general în ultimele 
decenii (a se vedea Figura 14). Cu toate acestea, aşa cum s-a recunoscut în 
rapoartele anterioare ale Trilemei, RD&D este esenţială pentru atingerea 
obiectivelor energetice globale actuale şi satisfacerea nevoilor de după 2030–2050. 
Acest domeniu a făcut în mod repetat un apel la guverne să continue să pună 
accentul pe încurajarea RD&D, atât financiar cât şi prin încurajarea colaborărilor 
între sectorul public şi cel privat la nivel naţional şi internaţional. Sectorul energiei 
şi-a intensificat, de asemenea, apelurile pentru mai multe parteneriate între 
companii şi institutele tehnologice, atât cu fonduri private cât şi cu fonduri publice. 
Furnizorii privaţi de tehnologie sunt stimulaţi să efectueze cercetări şi să reducă 
costurile, în timp ce academia şi institutele deţin adesea calificările relevante pentru 
efectuarea unor astfel de cercetări. Acordurile şi ţintele de reducere a emisiilor de 

                                                 
18 United Nations Development Programme (UNDP), 2014: Policy Options to Accelerate 
the Global Transition to Advanced Lighting. 
19 World Energy Council, 2015: Energy Efficiency Policies and Measures Database. 
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gaze cu efect de seră la nivel naţional trebuie să includă şi facilitarea unor astfel de 
parteneriate. 

 
Fig. 14. RD&D în domeniul energiei în ţări OCED selectate,  

ca procent din PIB, 1974–201320 
Sursa: Banca Mondială, 2014: Date Publice ale Băncii Mondiale (GDP),  

IEA, 2014: Statistici privind RD&D . 
 

Deşi o trecere de la petrol sau cărbune la gaze naturale ar duce ea însăşi la 
reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră, CCS rămâne esenţială 
pentru progresul viitor. Dat fiind că combustibilii fosili vor rămâne predominanţi 
până în şi inclusiv în 2050, cu o cotă de 59% şi 77% din mixul de energie primară21, 
numeroase scenarii care iau în considerare atenuarea schimbărilor climatice includ 
un anumit nivel de desfăşurare de CCS. În absenţa acesteia, costul decarbonatării ar 
putea fi mult mai ridicat şi ar putea crea dificultăţi în atingerea ţintei de 450 ppm. 
„Dacă nu avem o CCS comercială în următorii ani, nu ne vom îndeplini obiectivul 
de 2 grade.” S-a estimat că 30 de proiecte la scară largă ar fi în vederea atingerii 
ţintei de 2 grade convenită prin Acordul de la Copenhaga din cadrul Conferinţei 
ONU privind schimbările climatice din 200922. 

Este încă mare nevoie de o îmbunătăţire a eficienţei precum şi de o reducere a 
costurilor tehnologiei de captare şi a consumului de resurse prin RD&D23. În 
                                                 
20 Countries included in this analysis are Canada, Japan, Netherlands, Norway, Spain, 
Sweden, Switzerland, United Kingdom and US. The energy RD&D data for Japan in 2012 
and 2013, Netherlands in 2004 and 2013, and Norway in 2013 were calculated as an 
average of two preceding years due to lack of data availability. 
21 World Energy Council, 2013: World Energy Scenarios: Composing energy futures to 2050. 
22 IEA, 2013: Carbon Storage Roadmap. 
23 IEA, 2013: Actions and Milestones for the Next Seven Years: Creating conditions for 
deployment. 
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aşteptarea operaţionalizării unor proiecte demonstrative la scară mai mare, CCS 
rămâne foarte costisitoare şi consumatoare de capital şi există întrebări legate de 
modul şi momentul în care va fi comercializată cu adevărat la scara necesară. Acest 
lucru nu se va întâmpla până când cadrul adecvat al politicilor şi condiţiile potrivite 
de desfăşurare a CCS nu sunt implementate. De exemplu, preţurile carbonului sunt 
considerate un factor de sprijin important. Aşa cum a remarcat un executiv, „Dacă 
nu există un preţ semnificativ al carbonului, CCS nu va avea loc, decât dacă RD&D 
guvernamentale se accelerează cu adevărat.” 

Introducerea unor politici legate de CCS trebuie luată în considerare din 
perspectiva politicilor existente privind energia, precum şi a cererii de centrale 
electrice. După cum a remarcat un lider din domeniul energiei „Centralele 
termoelectrice (pe cărbune) care sunt construite şi planificate în prezent trebuie să 
fie pregătite pentru CCS, deoarece includerea acestei capabilităţi adaugă doar o 
mică parte din costul total cost dacă elementele sunt adăugate încă de la început.” 

De exemplu, în SUA, există deja un regulament privind CCS în centralele 
termoelectrice, dar nu există proiecte pentru construirea unor noi centrale în 
următorii 10 ani. În acest an, este de aşteptat ca Agenţia pentru protecţia mediului 
să anunţe extinderea regulamentului la centralele alimentate cu gaze în 2020. Din 
cauza concentraţiei reduse a CO2 în debitul de gaze naturale evacuate de la staţiile 
electrice, CCS este mult mai scumpă pentru gaze decât pentru cărbune, iar acest 
lucru ar putea avea consecinţele nedorite de a avea o creştere explozivă a numărului 
de centrale termoelectrice din 2015 până în 2020. Şi Europa a pus bani deoparte 
pentru a finanţa dezvoltarea CCS; totuşi, nu există proiecte preconizate, cu excepţia 
câtorva studii de inginerie şi design de avangardă (FEED) în Marea Britanie. 
Polonia, o mare consumatoare de cărbune şi-a redus concentrarea asupra CCS, 
considerând că aceasta este prea costisitoare. Canada, totuşi, face progrese, 
devenind un lider mondial în CCS. În 2014, proiectul CCS integrat pentru 
Boundary Dam a fost lansat ca prim proiect CCS la scară largă din sectorul 
energiei, constituind un caz tehnic, ecologic şi economic viabil pentru continuarea 
folosirii cărbunelui, deşi replicile la scară largă rămân o provocare. 

Cercetarea şi dezvoltarea în domeniul materiilor şi bateriilor de stocare a 
energiei este de asemenea crucială pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de 
seră. Stocarea va fi vitală pentru asigurarea flexibilităţii sistemului de electricitate 
necesară pentru integrarea de surse de energie (regenerabile) intermitente atât la 
scară globală cât şi pentru menţinerea securităţii energiei. Aşa cum a remarcat un 
executiv, „Principalul blocaj rămas este stocarea, un domeniu în care trebuie 
direcţionate investiţii în prezent.” Progresele înregistrate în stocarea de energie ar 
putea avea un impact disproporţionat asupra trecerii la un sistem energetic bazat pe 
surse regenerabile şi descentralizat. Pe măsură ce tehnologiile de stocare se 
maturizează, producţia variabilă de electricitate poate fi uniformizată24. 

                                                 
24 World Energy Council, 2015: 2015 World Energy Issues Monitor – Energy price 
volatility: The new normal. 
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Progresele înregistrate în stocarea de energie rămân nesigure; aceasta este una 
din primele trei incertitudini critice din Monitorul Problemelor Mondiale ale 
Energiei în 2015 al Consiliului (a se vedea Figura 1 din Introducere). Conceptele şi 
reglementările pieţei sunt considerate factori care încetinesc dezvoltarea stocării de 
electricitate deoarece stimulentele nu sunt suficient de puternice în regimurile 
actuale. Evoluţiile recente, cum ar fi nou-lansatul set de acumulatoare al Tesla 
Powerwall arată că se fac progrese în acest domeniu care pot face energia solară 
mai accesibilă pe termen lung25. Este important că: „modelele de afaceri şi 
modelele de reglementare trebuie să ţină pasul cu tehnologia.” 

Reţelele electrice inteligente, care transportă energia şi datele privind utilizarea 
energiei reprezintă un alt facilitator critic pentru creşterea eficienţei energetice şi 
integrarea energiei din surse regenerabile şi generarea descentralizată. În ceea ce 
priveşte îmbunătăţirile stocării, evoluţiile privind reţelele electrice inteligente au loc 
într-un ritm inegal şi neaşteptat, fiind influenţate foarte mult de politică şi 
reglementare26. Liderii din domeniul energiei au comentat că „numai dacă politica 
vine din urmă vom putea beneficia de întreaga valoare a tranziţiei.” 

Per ansamblu, capitalizarea beneficiilor complete ale tehnologiilor în curs de 
dezvoltare şi apariţie pentru îndeplinirea obiectivelor legate de emisiile de gaze cu 
efect de seră va avea nevoie de o flexibilitate a politicii. „Diferitele tehnologii sunt 
folosite în paralel şi întrebarea este când vor începe acestea să interacţioneze mai 
dinamic şi să se sprijine unele pe celelalte. Acest lucru nu este clar şi ar putea 
constitui cea mai mare schimbare. Va trebui să ne adaptăm la o dinamică şi la 
inovaţii pe care nu le anticipăm încă.” 

Acceptarea publică în desfăşurarea şi folosirea de tehnologii energetice tradiţionale 
şi noi a fost recunoscută la nivel global ca fiind un domeniu prioritar care trebuie 
abordat în mod activ atât de jucătorii din sectorul public cât şi de cei din sectorul privat. 

 
 

4. CONCLUZIE 
 
În timpul atelierelor de lucru convocate în toate regiunile Consiliului, precum şi 

în interviurile cu personalităţi din domeniu, liderii din domeniul energiei au făcut 
apel la „o mai mare raţionalitate în luarea deciziilor legate de direcţia COP21, 
reunind vocile diferitelor comunităţi ştiinţifice, economice, sociale, politice şi de 
afaceri.” S-a remarcat că există deseori o disjuncţie între industrie, liderii de opinie 
şi guverne (şi în cadrul departamentelor guvernamentale), cu un limbaj comun sau 
perspective limitate de discutare a provocărilor. Interacţiuni mai numeroase şi mai 
bune ar ajuta la reducerea abordărilor teoretice ale întrebărilor despre „ceea ce este 
                                                 
25 Liedtke M, Fahey J, 2015: Tesla CEO plugs into new market with home battery system 
(The Associated Press, 1 May 2015). 
26 Imperial College London, NERA Economic Consulting and DNV GL, 2014: Integration 
of Renewable Energy In Europe. 
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perfect’ şi s-ar axa mai mult pe soluţii practice, sănătoase din punct de vedere 
economic, care ar putea fi implementate de mediile de afaceri şi de comunităţi. Aşa 
cum a observat una dintre persoanele intervievate, „Factorii de decizie politică şi de 
reglementare trebuie să aibă o bună înţelegere tehnică şi economică fundamentală a 
implicaţiilor privind problemele în legătură cu care trebuie să ia decizii sau să 
aplice reglementări.” 

Conducerea coordonată a modului de abordare a problemelor legate de 
schimbările climatice oferă încrederea necesară în sectorul privat în ceea ce priveşte 
stabilitatea şi coerenţa din politica energetică. Riscul de reglementare şi politic 
redus este un factor cheie în reducerea costului capitalului pentru proiectele 
energetice la scară largă şi creşterea încrederii investitorilor. Conducerea integrată 
va contribui, de asemenea, la dezvoltarea unei „licenţe sociale” pentru schimbare. 
Guvernele trebuie să câştige sprijin popular pentru abordare aleasă de ţara lor sau să 
se confrunte cu o opoziţie politică puternică şi o dezagregare a politicilor de 
implementare a prevederilor, proceselor şi infrastructurii care sprijină tranziţia 
energetică. Acest lucru necesită un limbaj comun din partea liderilor companiilor, 
investitorilor şi factorilor de decizie politică. „Acceptarea socială este cea mai mare 
provocare în tranziţia din sistemul de alimentare cu energie.” 

Sectorul energetic trebuie să joace un rol cheie în realizarea dezbaterii pe tema 
climei şi livrarea investiţiei şi tehnologiilor care vor contribui la obţinerea unui 
acces mai bun la energie mai nepoluantă. Prin intermediul interviurilor şi atelierelor 
de lucru, au apărut mesaje clare în ceea ce priveşte ce consideră sectorul energiei că 
este necesar pentru a livra sisteme de energie sustenabile care să ducă la atingerea 
ţintelor legate de climă, a obiectivelor de dezvoltare şi a sprijinului pentru 
echilibrarea celor trei dimensiuni ale trilemei energiei. 

În vederea realizării obiectivelor de climă şi dezvoltare, factorii de decizie 
politică, liderii din sectorul afacerilor şi financiar trebuie să continue inovarea 
modelelor de afaceri şi a conceptelor de piaţă actuale în aşa fel încât acestea să 
reflecte dinamica şi schimbările din sectorul energiei. 

 
►  O politică clară şi stabilă. Incertitudinea legată de politica globală a climei 

este o problemă cheie a sectorului energiei ridicată în mod constant şi este un 
obstacol semnificativ în calea realizării schimbărilor necesare pentru construirea de 
sisteme energetice sustenabile. Liderii din domeniul energiei din toată lumea au 
transmis un mesaj clar factorilor de decizie politică şi negociatorilor: este timpul să 
se stabilească de comun acord o singură ţintă globală, care trebuie făcută 
măsurabilă. Un cadru stabil este necesar pentru reducerea riscului politic şi 
asigurarea realizării investiţiilor în sectorul energiei. 

► Recunoaşterea diferenţelor. Acordurile internaţionale trebuie să fie 
suficient de flexibile pentru a permite ţărilor să-şi dezvolte propriile direcţii 
folosind o combinaţie de măsuri personalizate care să contribuie la realizarea 
obiectivului global. Pe măsură ce modelele de folosire a energiei evoluează şi ţările 
se dezvoltă, orice acord trebuie să permită ajustarea ţintelor dinamice la nivel de 
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ţară. Acest lucru va asigura, de asemenea, longevitatea unui asemenea consens. 
„Dacă nu există o buclă de feedback, Conferinţa de la Paris ar putea rămâne o 
promisiune deşartă.” 

 
► Un dialog mai bun între factorii de decizie politică, liderii 

întreprinderilor şi sectorul financiar. Pentru a menţine valoarea în sector şi 
pentru a încuraja investiţiile în sisteme energetice cu emisii de carbon reduse, 
trecerea la un viitor cu emisii de carbon mai reduse va necesita noi politici, 
reglementări şi soluţii financiare pentru sprijinirea evoluţiei, menţinând în acelaşi 
timp un sector al energiei robust. „Avem nevoie de „prevederea” 2.0.” ca să putem 
clarifica viitorul cadru de reglementare pentru întreprinderile din domeniul energiei 
pe măsură ce tehnologiile evoluează.” 

 
► Domenii de acţiune prioritare. În vederea îndeplinirii obiectivelor legate 

de climă şi de energie, trebuie aplicaţi facilitatorii adecvaţi pentru livrarea 
politicilor asociate: 

• Transferul comercial şi de tehnologie. Factorii de decizie politică trebuie 
să creeze mecanisme care să asigure faptul că tehnologia este un facilitator, nu un 
obstacol în calea schimbării, în special în ţările în curs de dezvoltare. Eliminarea 
tarifelor la produsele şi serviciile ecologice, conceperea atentă a cerinţelor locale în 
materie de conţinut şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt măsuri 
eficace de reducere a costurilor de atenuare, stimulare a folosirii tehnologiilor cu 
emisii de carbon reduse şi atragerea de capital privat. 

• Preţurile la carbon. Stabilirea unui preţ la carbon este o metodă 
recunoscută de asigurare a costului real al producţiei de energie iar utilizarea sa este 
recunoscută şi o gamă largă de scheme de stabilire a unui preţ la carbon este 
implementată tot mai mult la nivel naţional şi la nivele regionale, precum şi de 
întreprinderi. Un preţ global al carbonului ar trebui să evite devierea investiţiilor de 
la soluţiile cu emisii de carbon reduse. El ar contribui, de asemene, la reducerea 
problemelor legate de competitivitate şi scurgerile de carbon şi ar promova 
eficienţa economică şi energetică. 

• Finanţarea. Deşi există capital disponibil care să fie investit în sectorul 
energiei, trebuie transmise semnalele unor politici adecvate şi trebuie creat un 
portofoliu de proiecte bancabile pentru atragerea de capital privat. Pieţele financiare 
vor găsi metode inovatoare de a finanţa energia nepoluantă dacă prevederile de 
reglementare indică o direcţie clară şi stabilă spre sisteme energetice sustenabile. 

• Concentrarea asupra cererii şi ofertei. Gestionarea cererii este adesea 
partea neglijată a ecuaţiei energiei. Negociatorii trebuie să recunoască dimensiunile 
tehnologice şi comportamentale care duc la o utilizare mai eficientă a energiei şi a 
oportunităţilor oferite de acestea în viitor. Echilibrul dintre cerere şi ofertă trebuie 
să fie, de asemenea, analizat cu grijă pe măsură.  



 
CHARTING THE UPSURGE  

IN HYDROPOWER DEVELOPMENT 
 
 

 



 
 

RAMURA HIDROELECTRICĂ  
A INDUSTRIEI ENERGETICE 

 
 

1. INTRODUCERE 
 
În ultimii ani s-a înregistrat o intensificare majoră a ritmului de dezvoltare a 

ramurii hidroelectrice a industriei energetice. Capacitatea totală instalată a crescut cu 
27% din 2004, cu o rată medie de creştere de 3% pe an. Creşterea s-a manifestat în 
special pe pieţele emergente unde energia hidroelectrică nu numai că oferă energie 
curată, ci şi servicii hidrologice, securitate energetică şi facilitează cooperarea regională 
şi dezvoltarea economică. Factorii care au determinat intensificarea dezvoltării energiei 
hidroelectrice sunt cererea mai mare de energie, stocarea energiei, flexibilitatea 
generării, gospodărirea apelor dulci precum și atenuarea schimbărilor climatice și 
soluții de adaptare. Pe de o parte, a existat un progres semnificativ în ceea ce priveşte 
practicile de sustenabilitate ale sectorului şi acceptarea de către părţile externe interesate 
cum ar fi ONG-urile şi comunitatea financiară, care împiedicaseră dezvoltarea de 
proiecte noi în trecut. Pe de altă parte, anumite grupe de părţi interesate continuă să 
critice energia hidroelectrică, în special în cazurile în care noile evoluţii afectează 
comunităţile locale sau debitele râurilor afectează habitatele vulnerabile. 

Acesta este contextul în care Consiliul Mondial al Energiei (WEC) a efectual o 
analiză a stării curente a sectorului hidroenergetic şi a problemelor şi oportunităţilor 
asociate pentru a informa factorii de decizie. Această lucrare va apărea şi în 
publicaţiile reprezentative ale WEC, the World Energy Resources şi the World 
Energy Scenarios. Mesajele-cheie transmise în cadrul raportului World Energy 
Resources - Hydropower sunt evidenţiate ȋn continuare. 

 
 

2. MESAJE-CHEIE 
 

► Furnizând 16,4% din resursele globale de energie în 2013, energia 
hidroelectrică a înregistrat un avânt al activităţii de dezvoltare în cursul ultimului 
deceniu, atingând 1000 GW din capacitatea totală instalată, 40 GW fiind instalaţi 
numai în 2013. 

► Per ansamblu, o valoare estimată de 10.000 TWh/an de potenţial subutilizat 
aşteaptă o nouă evoluţie. Împreună cu o performanţă îmbunătăţită a activelor 
existente, creșterea hidroenergetice este de așteptat să-şi continue tendinţa actuală 
în următoarele câteva decenii. 

► În condiţiile în care reprezintă o sursă de energie regenerabilă, hidroenergia 
poate servi ca instrument de atenuare a schimbărilor climatice, în cazul în care 
poate aduce o compensare acceptată pentru tehnologiile combustibililor fosili 
conform metodologiilor UNFCCC. Ea poate oferi de asemenea servicii de adaptare 
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la schimbările climatice datorită capacităţi sale de stocare a apei, contribuind la 
controlul inundaţiilor şi reducerea secetei în anumite circumstanţe. 

► Infrastructura pentru proiectele hidroenergetice poate fi folosită, de asemenea, 
pentru gospodărirea apelor dulci iar proiectele care implică şi stocarea în rezervoare 
oferă în general o varietate de utilizări cu valoare adăugată. Utilizările universale ale 
lacurilor de acumulare, inclusiv pentru irigaţii, controlul inundaţiilor, navigare şi 
recreere, pot contribui la sprijinirea acceptării publice a unor noi proiecte de stocare. 

► Hidroenergia oferă posibilitatea stocării de energie şi alte servicii auxiliare 
care contribuie la o gestionare mai eficientă a sistemului de alimentare cu energie 
electrică şi la echilibrarea reţelei. 

► Disponibilitatea apei este o problemă locală, din acest motiv guvernele 
trebuie să-şi asume rolul de lider în abordarea cercului vicios al creşterii cererii de 
apă şi energie. Cooperarea dintre sectorul apelor şi cel al energiei este important, la 
fel ca şi determinarea eficienţelor operaţionale ale marilor consumatori de energie 
şi apă, în special generatorii electrici. 

► Dat fiind că foarte multe resurse de apă traversează mai multe ţări, deciziile 
guvernelor, politicile şi cooperarea cu ţările învecinate este crucială pentru reuşita 
acestor proiecte. În plus, guvernele au responsabilitatea de a se asigura că cerinţele 
în materie de sustenabilitate - economice, sociale şi de mediu – sunt satisfăcute şi 
că beneficiile, în special pentru comunităţile locale, sunt îndeplinite. 

► Deschiderea de noi pieţe prin intermediul comerţului transfrontalier şi 
centralizarea resurselor (pentru partajarea între ţări) şi crearea unor condiţii de piaţă 
adecvate, cum ar fi stimulentele pentru energia din surse regenerabile, semnale mai 
clare privind preţurile pentru serviciile auxiliare şi generarea flexibilă, ar putea avea 
un impact pozitiv asupra dezvoltării hidroenergiei. 

► Dezvoltatorii de proiecte şi proprietarii de proiecte hidroenergetice trebuie 
să demonstreze o rezistenţă din ce în ce mai mare a climatului la etapele de 
aprobare financiară şi de reglementare. Aceasta poate include asigurarea unor 
analize de date îmbunătăţite privind efectele schimbărilor climatice, creşterea 
flexibilităţii în conceperea proiectelor în vederea adaptării la incertitudine, volume 
de stocare mai mari şi regimuri operaţionale revizuite. 

 
 

3. REZUMAT 
 
Fiind o tehnologie matură, hidroenergia asigură peste 16% din producţia 

globală de energie electrică 1. Începând cu anul 2004, dezvoltarea hidroenergetică a 
căpătat un avânt, deoarece pieţele emergente recunosc beneficiile pe care le poate 
oferi aceasta. În afară de furnizarea de energie la costuri scăzute, hidroenergia oferă 
stocarea de energie şi alte servicii auxiliare care contribuie la o gestionare mai 
eficientă a sistemului de furnizare de energie electrică şi la echilibrarea reţelei. 

                                                 
1 REN21 - Renewables 2014 Global Status Report and International Hydropower Association. 



Ramura hidroelectrică a industriei energetice 253 

Un nou factor de influenţă important al dezvoltării globale în constituie rolul 
hidroenergiei ca activ flexibil de generare precum şi ca tehnologie de stocare a 
energiei. Stocarea hidroenergiei (inclusiv acumularea prin pompare) reprezintă 99% 
din stocarea operaţională de energie electrică la nivel mondial2. Datorită intensificării 
ritmului de dezvoltare a tehnologiilor energiilor regenerabile variabile cum ar fi cea 
eoliană şi cea solară, hidroenergia este recunoscută din ce în ce mai mult drept un 
activ important al managementului sistemului capabil să asigure alimentarea fiabilă. 

Infrastructura proiectelor hidroenergetice este de asemenea folosită pentru 
gospodărirea apelor dulci, iar proiectele care implică stocarea în lacuri de acumulare 
oferă în general o varietate de utilizări cu valoare adăugată. În aceste circumstanţe, 
hidroenergia oferă în general o justificare pentru investiţiile în beneficii publice cum ar 
fi alimentarea cu apă, protecţia împotriva inundaţiilor, gestionarea secetei, navigaţia, 
irigaţiile şi activităţile de agrement. Având în vedere investiţia majoră necesară pentru 
hidroenergie şi posibilul impact asupra mediilor locale, politicienii şi publicul general ar 
putea fi mai înclinaţi să sprijine proiecte care să ofere multiple beneficii în afară de 
electricitate. Acest lucru evidenţiază de asemenea nevoia unei abordări holistice, printr-
un amplu proces de consultare şi gestionarea adecvată a proiectului în vederea 
asigurării beneficiilor optime pentru toate părţile interesate  

Gospodărirea apelor dulci este deosebit de importantă în contextul schimbărilor 
climatice. Fiind o sursă de energie regenerabilă, hidroenergia aduce o contribuţie la 
ritmul de reducere a schimbărilor climatice. Ca infrastructură de gospodărire a 
apelor, este de aşteptat, de asemenea, ca ea să joace un rol din ce în ce mai 
important în adaptarea la schimbările climatice, unde va trebui să contribuie la 
reacţia la creşterea preconizată a evenimentelor extreme, inclusiv incidente de 
inundaţii mai intense şi mai frecvente şi perioade de secetă mai lungi. 

Aceste servicii şi beneficii multiple au revigorat interesul pentru hidroenergie şi 
au modificat percepţiile legate de importanţa acestuia. De asemenea, s-au înregistrat 
progrese semnificative la nivelul practicilor de dezvoltare sustenabilă din sector – 
acum sectorul prezintă un instrument unanim recunoscut şi amplu susţinut de 
evaluare a sustenabilităţii proiectelor hidroelectrice, precum şi de promovare a 
performanţei de sustenabilitate îmbunătăţită în întregul sector3. Aceşti factori s-au 
combinat pentru îmbunătăţirea acceptării şi voinţei decidenţilor politici şi sectorului 
financiar de a se angaja în utilizarea hidroenergiei, prin facilitarea cadrelor 
politicilor şi, ceea ce este esenţial, asigurarea investiţiilor şi sprijinului financiar atât 
entităţilor publice cât şi celor private. 

 
 

4. SITUAŢIA GLOBALĂ ÎN 2014 
 
Hidroenergia este principala sursă regenerabilă pentru generarea de energie 

electrică la nivel mondial, furnizând 76% din totalul de energie electrică din surse 

                                                 
2 IEA – IEA Technology Roadmap: Hydropower. 
3 Hydropower Sustainability Assessment Protocol: http://www.hydrosustainability.org/ 
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regenerabile. Atingând 1000 GW de capacitate instalată în 2013, acesta a generat 
16,4%4 din energia electrică mondială din toate sursele. Cu 40 GW de capacitate 
nouă instalată în 2013, creşterea anuală a capacităţii a fost mai mare decât cea a 
energiei eoliene şi solare (35 şi respectiv 39 GW). 

Începând cu anul 2004, dezvoltarea hidroenergiei s-a revigorat, în special în 
pieţele emergente şi ţările mai puţin dezvoltate. O nouă dezvoltare semnificativă 
este concentrată în pieţele din Asia, America Latină şi Africa, în care hidroenergia 
oferă oportunitatea aducerii alimentării cu energie electrică atât de necesară 
populaţiilor sub-deservite şi o bază industrială în creştere, oferind, în acelaşi timp, o 
gamă de beneficii complementare asociate cu proiectele care au scopuri multiple. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Totalul global de hidroenergie generată din 1980. 
Sursa: IHA, EIA, REN21 - Renewables 2014 Global Status Report 

 
În Figura 1, este ilustrată istoria creşterii hidroenergiei. Săgeata albastră reprezintă 

o creştere istorică generală ca urmare a cererii de electricitate în creştere la nivel 
mondial. 

Din 1999 până în 2005 (perioadă ilustrată de săgeata portocalie), dezvoltarea 
hidroenergiei s-a oprit în mare parte în toată lumea, reflectând impactul Comisiei 
Mondiale a Barajelor (WCD), care a fost convocată pentru a revizui eficacitatea 
construirii de baraje mari şi redactarea unor directive pentru construirea unor baraje 
noi. Raportul, publicat de WCD în anul 2000, a criticat practicile existente şi a 
propus directive stringente pentru baraje, care la rândul lor au generat scăderea 
drastică a investiţiilor în timp ce sectorul şi comunitatea financiară analizau 
modalitatea de a răspunde aşteptărilor mai ridicate. 

Din anul 2005 încoace (săgeata verde), dezvoltarea hidroenergetică s-a 
intensificat, ceea ce poate fi atribuit parţial impactului eforturilor intense ale 

                                                 
4 IHA/REN21. 
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Asociaţiei Internaţionale a Hidroenergiei (IHA) şi companiilor hidroelectrice de a 
negocia directive privind sustenabilitate pentru sector. În plus, investiţiile în 
creştere realizate în, şi de către, economiile emergente (adică BRICS, în special 
China), au continuat să fie interesate de energia regenerabilă, în special de cea cu 
capacitate de stocare. Participarea la Pieţele de Carbon/Creditele pentru energie 
regenerabilă a contribuit de asemenea la creştere. 

Problema rolului hidroenergiei ca sursă de energie regenerabilă, indiferent de 
dimensiune, a fost tranşată acum de grupurile de politici internaţionale, precum şi 
de comunitatea ştiinţifică. În 2004, atât Conferinţa Internaţională de la Bonn pe 
tema Energiilor Regenerabile (o declaraţie semnată de 154 de ţări), cât şi Declaraţia 
Naţiunilor Unite de la Beijing privind Hidroenergia şi Dezvoltarea Sustenabilă au 
recunoscut hidroenergia ca sursă importantă de energie regenerabilă. În plus, 
Raportul Special al IPC privind Energia Regenerabilă arată că clasificarea 
proiectelor hidroelectrice conform mărimii este un element administrativ şi că 
mărimea nu este un indicator riguros din punct de vedere tehnic sau ştiinţific al 
efectelor, economiei sau caracteristicilor'5. 

Tabelul 1 redă naţiunile cu cele mai mari capacităţi hidroenergetice din lume. În 
ultimii ani, China a ocupat locul central la capitolul capacitate hidroenergetică, 
având peste 26% din capacitatea instalată globală în anul 2013, cu mult mai mare 
decât cea a Braziliei (8,6%), SUA (7,8%) şi Canadei (7,6%). China şi-a consolidat 
poziţia dominantă adăugând 29 de GW în 2013, cu mult peste triplul capacităţii 
următoarelor cinci ţări la un loc. 
 

Tabelul 1. Topul capacităţii hidroenergetice în anul 2013, pe ţări 
 

 Producţie 
(TWh) 

Capacitate totală 
(GW) 

Capacitate adăugată  
în 2013 (GW) 

China 905 260 28,7 
Brazilia 415 85,7 1,7 
S.U.A. 269 79,0 0,3 
Canada 388 76,1 0,1 
Rusia 175 46,7 0,7 
India 143 43,7 0,8 

Sursa: REN21, 2014 
 
China este de aşteptat să-şi menţină supremaţia şi în 2015, cu noile construcţii 

finalizate la Xiloudu (13,9 GW), Xiangjiaba (6,4 GW) şi Nuozhadu (5,9 GW). 
Capacitatea totală în China este de aşteptat să atingă 350 GW de hidroenergie pură 
şi 70 GW de acumulare prin pompare până în 20206. Companiile chineze joacă de 

                                                 
5 IPCC SRREN. 
6 Al doisprezecelea plan pe 5 ani al Chinei (2011-2015). 
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asemenea roluri-cheie în dezvoltarea hidroenergiei dincolo de graniţele Chinei; în 
Laos, Cambogia, Myanmar şi alte ţări asiatice, precum şi prin creşterea prezenţei 
lor în Africa şi America Latină. 

În afară de China, s-au făcut progrese importante în ţările emergente din Asia 
inclusiv concentrări în Rusia, India, Turcia şi Vietnam. Asia are cel mai mare 
potenţial rămas neutilizat, estimat la 7.195 TWh/an7, ceea ce face ca aceasta să fie 
principala piaţă probabilă pentru dezvoltarea viitoare. Dezvoltarea concentrată este 
de aşteptat să continue în ritm susţinut în India, Turcia, Bhutan şi Nepal. 

America Latină este o altă piaţă-cheie pentru dezvoltarea hidroenergetică. 
Brazilia este lideră pe continent şi în ceea ce priveşte noile capacităţi adăugate, cu 
85,7 GW de capacitate instalată în total. Hidroenergia formează coloana vertebrală 
a sistemului de electricitate brazilian, acoperind peste 75% din nevoile ţării, deşi se 
estimează că această cifră va scădea din cauza unui număr de locuri disponibile 
pentru dezvoltare aflate în scădere şi a creşterii investiţiilor în generarea de 
combustibili fosili. Totuşi, Brazilia pare hotărâtă să continue dezvoltarea 
hidroenergetică cu planuri pentru construirea a până la 19 GW în următorii zece 
ani. Progresele recente înregistrate în Brazilia includ darea în folosinţă parţială a 
proiectelor de la Jirau (3750 MW) şi Santo Antonio (3150 MW) de pe Râul 
Madeira, ambele planificate să fie date în folosinţă în întregime în 2015. Alte ţări 
din America Latină cu o capacitate hidroenergetică semnificativă includ Argentina, 
Chile, Columbia, Paraguay, Peru şi Venezuela. 

Se estimează că Africa va fi una din principalele pieţe pentru viitoarea activitate 
hidroenergetică. Având în vedere ratele medii de electrificare de doar 45%8 în 2012, 
hidroenergia oferă oportunităţi reale de furnizare de electricitate pe continent 
folosind în mare parte resurse locale sau regionale. Un potenţial subdezvoltat 
semnificativ rămâne în toată Africa, un procent estimat de doar nouă la sută din 
potenţialul hidroenergetic raportat fiind dezvoltat până acum9. În special, pieţele din 
Republica Democrată Congo, Angola, Etiopia şi Camerun au un potenţial 
subdezvoltat semnificativ. Organismele de cooperare africane, inclusiv Eastern 
Africa Power Pool, Western Africa Power Pool şi Southern Africa Power Pool, au 
potenţialul de a genera viitoarea dezvoltare a hidroenergiei în care resursele interne 
pot fi dezvoltate pentru export în ţările învecinate care au o cerere puternică. 

În schimb, Europa şi America de Nord sunt deja pieţe foarte dezvoltate, în care 
modernizarea, retehnologizarea şi conversia facilităţilor hidroenergetice existente 
sunt factorii de influenţă-cheie au dezvoltării hidroenergetice. Dezvoltarea de 
capacităţi noi este mai puţin activă decât în anii anteriori, deşi un număr mic de 
proiecte erau dezvoltate în 2014, inclusiv proiectul de 695 MW din Keeyask în 
Canada şi de 2000 MW de capacitate de stocare prin pompare în curs de construire 
în Portugalia (Fig. 2). 
                                                 
7 IHA. 
8 IEA, World Energy Outlook Special Report - Africa Energy Outlook 2014. 
9 IHA. 
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Fig. 2. Distribuirea globală a viitoarelor baraje hidroenergetice 
(în construcţie sau planificate). 

Sursa: Zarfl et al. (2015), Un avânt global al construirii de baraje hidroenergetice. 
 
În pofida creşterilor recente ale procesului de dezvoltare, există încă niveluri 

semnificative de potenţial neutilizat care trebuie dezvoltat la nivel global. Diverse 
scenarii analizează posibila dezvoltare viitoare, unele dintre acestea indicând un 
potenţial de a ajunge la 2000–2050 GW de capacitate hidroenergetică instalată până 
în 205010. La nivel regional, Asia de Est reprezintă cea mai mare oportunitate de 
dezvoltare hidroenergetică viitoare, la fel ca şi Africa şi America Latină. 

Aşa cum se poate vedea în Figura 2, la nivel naţional, Indonezia, Tadjikistan, 
Nepal, Myanmar, Bolivia, Angola şi Republica Democrată Congo au folosit fiecare 
sub cinci la sută din capacitatea lor hidroenergetică estimată şi ar putea fi, de 
asemenea, pieţe majore pentru dezvoltarea viitoare. 

 
 

5. SUSTENABILITATE 
 
Subiectul sustenabilităţii dezvoltării a fost dezbătut pe larg în ultimele decenii. 

Proiectele hidroenergetice pot avea o contribuţie semnificativă la dezvoltarea 
sustenabilă atunci când sunt concepute şi exploatate în mod viabil din punct de 
vedere economic, sănătos din punct de vedere ecologic şi responsabil din punct de 
vedere social. Hidroenergia are un rol special de îndeplinit în dezvoltarea 
economică, justiţia socială şi grija pentru mediu care reprezintă pilonii de bază ai 

                                                 
10 IEA, IHA. 
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dezvoltării durabile. Ea se află la intersecţia a două nevoi umane de bază, energia şi 
alimentarea cu apă. Totuşi, istoria hidroenergiei include perioade de controverse 
intense pe tema nevoii de baraje mari, practicile implicate în dezvoltarea 
hidroenergiei şi impactul dezvoltării asupra comunităţilor locale şi asupra mediului. 

Dezvoltarea hidroenergetică, la fel ca orice alt proiect de infrastructură mare, 
necesită p schimbare a mediului existent. Acest lucru are consecinţe care afectează 
mediul local, precum şi oamenii care trăiesc în comunităţile din apropierea 
şantierelor de construcţii. Aceste efecte sunt bine identificate şi deşi nu toate 
efectele negative pot fi eliminate, se pot face multe pentru atenuarea acestora. 

Proiectele hidroenergetice au un specific care depinde foarte mult de la un loc 
la altul şi ca atare, un astfel de proiect va avea un impact diferit, pozitiv sau negativ, 
în funcţie de aspecte cum ar fi mărimea, geografia, terenul înconjurător şi mediul. 
Deşi mărimea nu este un factor determinant direct al impactului, un număr de efecte 
generate de din dezvoltarea de proiecte hidroenergetice sunt legate de îndiguirea 
unui rezervor în proiectele de stocare; deşi în aceste cazuri efectele pozitive tind să 
fie de asemenea mai mari din cauza scopurilor multiple pentru care poate fi folosit 
un rezervor de stocare şi a flexibilităţii de exploatare mai mari oferite de aceste 
proiecte. 

Unele dintre posibilele probleme-cheie care pot apărea din dezvoltarea de 
proiecte hidroenergetice includ efectele asupra mediului, care rezultă în mare parte 
din schimbările caracteristicilor lor hidrologice generate de introducerea de 
structuri, precum şi efectele sociale care afectează comunităţile locale şi regionale. 

Efectele asupra mediului pot include întreruperi ale deplasării speciilor acvatice 
şi schimbări ale regimurilor de curgere, cu efecte asupra transportului de sediment 
transport în anumite regiuni. Alte probleme ar putea include efecte asupra calităţii 
apei şi asupra biodiversităţii din zona rezervorului. 

Problemele sociale sunt legate în general de comunităţile afectate de proiect, 
care ar putea include strămutarea oamenilor pentru a permite îndiguirea proiectului 
şi comunităţile gazdă care trebuie să accepte persoanele strămutate; în anumite 
cazuri, populaţiile indigene afectate de proiect, sau comunităţile din aval de proiect. 
Alte efecte sociale ar putea include probleme legate de sănătatea publică, accesul la 
resurse şi mijloace de trai şi patrimoniul cultural. 

În acelaşi timp, efectele proiectelor pot fi pozitive: lucrările de drumuri şi 
infrastructură asociate cu proiectul, de exemplu, permit deseori sau îmbunătăţesc 
accesul pentru comunităţile locale, cu implicaţii pozitive pentru probleme cum ar fi 
sănătatea publică şi educaţia, printre altele. Ca şi în cazul altor proiecte de 
infrastructură mari, costurile sunt în general locale în timp ce multe dintre beneficii 
sunt resimţite nivel regional sau naţional. 

Deşi anumite efecte sunt inevitabile, majoritatea pot fi minimizate sau atenuate 
şi compensate. În general, experienţa a demonstrat că majoritatea efectelor negative 
pot fi gestionate în mare parte, deşi este de asemenea adevărat că mai rămân 
provocări în ceea ce priveşte implementarea acestor soluţii. Instrumente cum ar fi 
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Protocolul de evaluare a sustenabilităţii hidroenergetice11 depun eforturi pentru 
rezolvarea acestei provocări de implementare la nivel de proiect. 

Înfiinţarea în anul 1998 a Comisiei Mondiale a Barajelor a început o revizuire 
detaliată a sustenabilităţii şi a barajelor; deşi valorile şi priorităţile sale strategice au 
fost acceptate de majoritatea, există de asemenea o îngrijorare considerabilă în ceea 
ce priveşte aplicabilitatea directivelor recomandate. În pofida acestei îngrijorări, 
finanţarea internaţională pentru dezvoltarea hidroenergiei a stagnat la sfârşitul 
anilor 1990 şi începutul anilor 2000. Răspunzând la asta, sectorul a dezvoltat 
diferite iniţiative pentru a aborda efectele sociale şi de mediu ale proiectelor, pentru 
a oferi îndrumări privind dezvoltarea proiectelor şi pentru a dezvolta cadre de 
evaluare a performanţei. 

Aceste instrumente variază de la directive şi criterii dezvoltate de instituţii 
financiare instituţionale şi agenţii de credit expert (de exemplu, World Bank 
Safeguards and Equator Principles) care sunt aplicabile barajelor şi tuturor 
proiectelor de infrastructură hidroenergetică de referinţă, până la iniţiative specifice 
sectorului cum ar fi Proiectul Barajelor şi de Dezvoltare al UNEP şi Bunele Practici 
Hidroenergetice ale IEA. 

La rândul ei, această lucrare a pus bazele viitoarelor metodologii axate în mod 
special pe evaluarea sustenabilităţii din hidroenergie. Una din aceste iniţiative, 
Protocolul de Evaluare a Sustenabilităţii, a fost creată de un forum al mai multor 
părţi interesate alcătuit din reprezentanţi ai guvernelor naţiunilor în curs de 
dezvoltare şi dezvoltate, instituţiilor financiare internaţionale şi societăţii civile 
sociale şi de protecţia mediului. Protocolul şi un alt instrument coordonat de IEA, 
Iniţiativa pentru Dezvoltare Durabilă a Hidroenergiei sunt analizate în mod mai 
detaliat ȋn continuare. 

 
Protocolul de evaluare a sustenabilităţii hidroenergetice12 

 
O iniţiativă majoră legată de definirea şi evaluarea sustenabilităţii hidroenergiei 

este Protocolul de Evaluare a Sustenabilităţii Hidroenergetice (Protocolul), care este un 
cadru de evaluare a sustenabilității pentru dezvoltarea şi exploatarea hidroenergetică, 
coordonată de Asociaţia Hidroenergetică Internaţională. Protocolul abordează un set 
integrat de considerente care includ perspective de mediu, sociale, tehnice şi 
economice/financiare în cursul duratei de viaţă a dezvoltării unui proiect. Scopul 
acestui instrument este să măsoare şi să îndrume performanţa îmbunătăţită în sectorul 
hidroenergetic. El permite crearea unui profil al sustenabilităţii pentru un proiect prin 
evaluarea performanţei legate de subiecte importante, înainte, în timpul şi după 
construirea unui proiect hidroenergetic. Acest profil, aşa cum este ilustrat mai jos, poate 
pune apoi bazele dialogului între părţile interesate ale proiectului şi pentru continuarea 
îmbunătăţirii designului şi implementării proiectului, precum şi pentru luarea deciziilor. 
                                                 
11 www.hydrosustainability.org 
12 Ibid, unde se pot accesa rezultatele evaluărilor, informaţii suplimentare, detalii referitoare 
la guvernare şi însuşi instrumentul 
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Tabelul 2 . Gama subiectelor de sustenabilitate revizuite în timpul unei evaluări 
folosind Protocolul de Evaluare a Sustenabilităţii Hidroenergetice 

Tehnic De mediu Social Economic şi 
financiar 

Integrat 

Amplasare şi 
proiectare 

Curgere în aval Comunităţi şi 
mijloace de trai 
afectate de proiect

Viabilitate 
economică 

Nevoie demonstrată 
şi compatibilitate 
strategică 

Resursa 
hidrologică 

Eroziune şi 
sedimentare 

Strămutare Viabilitate 
financiară 

Comunicări şi 
consultare 

Planificarea, 
umplerea şi 
gestionarea 
rezervorului 

Calitatea apei Populaţii indigene Beneficiile 
proiectului 

Guvernare 

Siguranţa 
infrastructurii 

Biodiversitate 
şi specii 
invazive 

Patrimoniu 
cultural 

Achiziţii Managementul 
integrat al proiectului 

Viabilitatea şi 
eficienţa 
activelor 

Deşeuri, 
zgomot şi 
calitatea aerului

Sănătate publică  Gestionarea 
problemelor de 
mediu şi sociale 

 
Folosirea Protocolului a creat posibilitatea luării unor decizii mai informate şi 

mai eficiente privind hidroenergia. Rezultatele, integrate într-o diagramă „pânză de 
păianjen” prezintă o sinteză a problemelor oricărui proiect care permite 
direcţionarea îmbunătăţirilor sau identificarea slăbiciunilor (fig. 3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Diagrama „pânză de păianjen” a rezultatelor protocolului. 

P-1.Comunicări şi consultări 
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strategică 
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P-5.Evaluarea şi gestionarea efectelor de 

mediu şi sociale  
P-6.Managementul integrat al proiectului  
P-7.Resurse hidrologice 
P-8.Siguranţa infrastructurii 
P-9.Viabilitate financiară 
P-10.Beneficiile proiectului 
P-11.Viabilitate economică 
P-12.Achiziţii 
P-13.Comunităţi şi mijloace de trai afectate 

de proiect  
P-14.Strămutare 
P-15.Populaţii indigene 
P-16.Forţă de muncă şi condiţii de muncă 
P-17.Patrimoniu cultural 
P-18.Sănătate publică 
P-19.Biodiversitate şi specii invazive 
P-20.Eroziune şi sedimentare 
P-21.Calitatea apei  
P-22.Planificarea rezervorului 
P-23.Regimuri de curgere în aval 
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Aşa cum se poate vedea din exemplul de mai jos, aceasta oferă o bună 
prezentare de ansamblu holistică a performanţei proiectului privind diferitele 
subiecte. Feedback-ul obţinut de la peste douăzeci de proiecte evaluate până acum a 
demonstrat beneficii inclusiv o mai bună gestionare a problemelor de 
sustenabilitate, valoarea revizuirii independente a problemelor de sustenabilitate, 
capacitatea de a le compara cu cele mai bune practici internaţionale, comunicarea 
intensificată cu părţile interesate şi facilitatea accesului la finanţe. 

 

Redăm mai jos un studiu de caz al situaţiilor în care a fost folosit Protocolul. 
 
● Evaluarea sustenabilităţii Kabeli-A, Nepal. 
În septembrie 2014, o echipă de evaluatori a vizitat proiectul hidroenergetic de 

37,6 MW din Kabeli-A în Nepal, pentru a aplica Protocolul de Evaluare a 
Sustenabilităţii Hidroenergetice (Protocolul) în cadrul unui proiect al Asociaţiei 
Internaţionale a Hidroenergiei în parteneriat cu Agenţia Norvegiană pentru 
Dezvoltare (NORAD), pentru hidroenergie sustenabilă în ţările în curs de 
dezvoltare. Proiectul, dezvoltat de Kabeli Energy Ltd. (KEL), era în etapa de 
pregătire când a avut loc evaluarea cu ajutorul Protocolului, iar demararea 
construcţiei a fost stabilită în primăvara anului 2015. Înainte de evaluare, 
evaluatorii au sprijinit KEL în cursul unei perioade de planificare de două luni, 
care a inclus un curs de instruire privind Protocolul şi o vizită de pregătire. 

Evaluatorii acreditaţi au efectuat evaluarea sustenabilităţii pe parcursul unei 
perioade de o săptămână, în cursul căreia au vizitat şantierul proiectului, au realizat 
54 de interviuri cu părţile interesate din cadrul proiectului şi au revizuit 
documentaţia proiectului. Proiectul a fost încadrat la bune practici sau practici 
superioare la toate cele 22 de subiecte evaluate. S-a pus accentul pe asigurarea unor 
relaţii bune cu părţile interesate, comunicarea transparentă şi domeniile de 
îmbunătăţire. Planuri de management sunt în curs de dezvoltare iar dacă acestea 
sunt finalizate la timp pentru construcţie şi dacă conformitatea, monitorizarea şi 
urmărirea acestora sunt implementate în mod satisfăcător, proiectul va fi încadrat la 
bune practici de bază în viitoarea evaluare în cursul fazelor de construire şi 
exploatare. 

 
Folosirea Protocolului ca instrument de evaluare şi instruire demonstrează 

valoarea acestuia de la ţările în curs de dezvoltare până la cele dezvoltate. Pratik 
Man Singh Pradhan, Vicepreşedintele Business Development al Butwal Power 
Company, societatea mamă a KEL a reflectat asupra evaluării, spunând: 

„A fost foarte bine că am putut evalua acest proiect şi că ne-am putut asigura 
că respectăm standardele internaţionale. După ce am parcurs acest proces, acest 
proiect este acum o referinţă pentru noi şi înseamnă că suntem bine pregătiţi să 
furnizăm proiecte viitoare în mod sustenabil din punct de vedere al protecţiei 
mediului şi social.” 
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● Un organism de sprijin al Protocolului în creştere  
Având în vedere că Protocolul de Evaluare a Sustenabilităţii Hidroenergiei este 

folosit în toată lumea şi rezultatele sunt diseminate, un organism de sprijin în 
dezvoltare recunoaşte valoarea obiectivului său şi a abordării sale bazate pe calitate 
pentru îmbunătăţirea sustenabilităţii proiectelor. 

 
Documentaţia de bază a protocolului 
Banca mondială: Protocol destinat 

folosirii de către Clienţii Băncii 
Mondiale; lecţii învăţate şi 
recomandări. 

OCED: Abordări comune 
IIED: O revizuire a măsurilor de 

siguranţă sociale şi de mediu pentru 
WWF: Tot ceea ce trebuie să ştiţi despre 

Convenţia ONU privind utilizarea 
cursurilor de apă 

Citi: Sectorul hidroenergetic pe scurt 
ICPDR: Dezvoltarea hidroener-getică 

durabilă în Bazinul Dunării: Principii 
directoare 

EON: Hidroenergia 
Protocolul de evaluare a sustenabilităţii 

în practică – din perspectiva utilităţii 

IIED: 
„Această revizuire concluzionează că 
cel mai practic şi mai eficace 
instrument disponibil actualmente 
pentru măsurarea şi comunicarea 
bunelor practici şi a gradului de 
respectare a directivelor WCD, 
precum şi a bunelor practici ale 
proiectelor individuale este 
Protocolul de evaluare a sustenabi-
lităţii hidroenergetice.” 
 
 Banca Mondială: 
„Aplicarea Protocolului urmată de 
un plan de gestionare pentru 
rezolvarea diferitelor decalaje 
identificate este probabil cel mai 
puternic instrument existent pentru 
îmbunătăţirea performanţei sustena-
bilităţii schemelor hidroenergetice.” 

 

 
Dezvoltarea sustenabilă a iniţiativelor din domeniul hidro 

 
Această iniţiativă, propusă de Brazilia în timpul Forumului Marilor Economii 

(Major Economies Forum (MEF) Clean Energy Ministerial) din 2010 şi coordonat de 
IEA, are ca scop să împărtăşească expertiza, cele mai bune practici şi metodologiile 
legate de sustenabilitatea şi finanţarea hidroenergiei, precum şi să motiveze 
dezvoltarea multilaterală şi finanţarea agenţiilor pentru a avea în vedere includerea 
hidroenergiei sustenabile în portofoliile lor de posibile soluţii energetice pentru ţările 
în curs de dezvoltare. Domeniile vizate includ strămutarea populaţiilor afectate, 
siguranţa barajelor, navigaţia şi irigaţiile şi apa dulce. Exemplele privind cele mai 
bune practici de sprijinire a persoanelor afectate de strămutare includ despăgubirea 
financiară, educaţia gratuită şi instruirea la locul de muncă, electricitate gratuită şi 
furnizarea de bunuri cum ar fi pachete cu alimente, îngrăşământ şi vite. În plus, 
infrastructura cum ar fi şoselele, şcolile, clinicile, locuinţele comunitare şi facilităţile 
recreaţionale ajută şi mai mult comunităţile să se adapteze, să obţină avantaje 
economice şi le orientează către dezvoltarea durabilă. 
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Practicile de siguranţă a barajelor au evoluat pentru a acorda atenţie specială 
gestionării nivelurilor apelor subterane în vederea obţinerii unei stări a cursului de 
apă cât mai apropiată de cea iniţială şi naturală. Practicile includ menţinerea 
nivelurilor stocurilor piscicole şi a modelelor de migraţie. Iniţiativa a identificat 
faptul că proiectele hidroenergetice mici ar putea contribui la sustenabilitate în 
anumite ţări africane. Astfel de scheme ar asigura căi de transport noi şi mai uşor de 
administrat în cadrul căilor navigabile mărind astfel oportunităţile economice 
pentru sectorul acvaculturii din zonă. 

Prin dezvoltarea de instrumente şi iniţiative de îmbunătăţire şi evaluare a 
performanţei de sustenabilitate hidroenergetică, s-a obţinut o schimbare majoră şi 
rapidă a bunăstării în sectorul hidroenergetic şi a ratei de dezvoltare. Actualmente 
există o îmbunătăţire continuă a practicilor de sustenabilitate şi se lucrează la 
obţinerea unui consens în ceea ce priveşte bunele practici legate de restul aspectelor 
pentru a direcţiona sectorul către continuarea îmbunătăţirii performanţei. Acestea 
includ conectivitatea pentru speciile acvatice, reconciliere nevoilor de dezvoltare 
urgente cu nevoia sustenabilităţii, limitele legate de strămutarea comunităţilor 
locale şi indigene şi conservarea zonelor sensibile. 

Ambele iniţiative evidenţiază practici de sustenabilitate care sunt posibile şi 
beneficii care pot fi obţinute prin aplicarea unui proces holistic şi cuprinzător în 
toate etapele dezvoltării proiectului. Următorul studiu de caz şi reuşita acestuia sunt 
dovada adoptării acestei abordări cuprinzătoare. 

 

Proiectul hidroenergetic de pe Râul Kokish, Insula Vancouver, Canada 
 
Pe măsură ce acceptabilitatea socială şi de mediu capătă o importanţă din ce în 

ce mai mare pentru dezvoltarea de noi proiecte hidroenergetice, parteneriatul dintre 
un producător privat şi Canadian First Nation este un prim exemplu de dezvoltare 
durabilă. Proiectul hidroenergetic de pe Râul Kokish13, situat în partea de nord-est a 
Insulei Vancouver, Canada, este o centrală hidroelectrică construită pe firul apei de 
45 MW deţinută şi exploatată de Brookfield Renewable în parteneriat cu ‘Namgis 
First Nation (‘Namgis). 

Râul Kokish conţine resurse piscicole valoroase cărora li se acordă un înalt nivel de 
protecţie, în special având în vedere că piscicultura sănătoasă este crucială pentru stilul 
de viaţă tradiţional al ‘Namgis. Măsurile de protejare a peştilor şi habitatului peştilor au 
fost extinse în fiecare faţetă a proiectului, de la proiectare şi construcţie, până la 
exploatare şi monitorizare pe termen lung. Partenerii au creat sisteme de trecere a 
peştilor (treceri şi scări pentru peşti, ecrane cu efect Coandă) pentru facilitatea de pe 
Kokish, care au avut o contribuţie foarte mare la reuşita proiectului. 

 

                                                 
13 Namgis First Nation, Kokish Run of River Power Project, 201124, recuperat în decembrie 
2014, http://www.namgis.bc.ca/Kokish/Pages/default.aspx, Brookfield Renewable Energy 
Partners, Kokish Hydro Facility, 2014. 
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Pe parcursul întregului proiect, s-a pus accentul pe respectarea mediului fluvial şi 
pe asigurarea diversificării economice prin crearea de locuri de muncă şi semnarea 
unui contract de achiziţionare de energie electrică cu utilitatea provincială, care la 
rândul lui a dus la asigurarea consolidării economice a ‘Namgis. Populaţia indigenă 
‘Namgis a participat la activitatea de evaluare a proiectului în ceea ce priveşte 
protecţia mediului, inclusiv la stabilirea termenilor de referinţă pentru studii, la 
reuniunile tehnice şi studiile pe teren, la organizarea de adunări publice şi la 
revizuirea tuturor rapoartelor de evaluare a impactului asupra mediului. Un 
consilier tehnic independent a fost angajat de ‘Namgis să asiste la activitatea de 
mediu. 
Brookfield Renewable şi ‘Namgis sunt mândri de parteneriatul lor pentru realizarea 
unui proiect care oferă beneficii financiare pentru comunitate respectând în acelaşi 
timp mediul şi protejând habitatul piscicol. 

 
 

6. LEGĂTURA DINTRE ENERGIE ŞI APĂ 
 
Apa şi energia sunt strâns legate între ele. O creştere a cererii de energie va 

duce la o creştere a cererii de apă şi invers. Apa este necesară pentru energie pentru 
că ajută la generarea de electricitate, încălzire/răcire, extracţia şi rafinarea resurselor 
naturale şi producerea de combustibil. Pe de altă parte, apa necesită energie pentru 
extragerea, tratarea şi distribuirea sa în vederea alimentării. Deşi cererea de apă 
dulce, potabilă, este în creştere, este important să menţionăm că apa este o resursă 
regenerabilă, dar fixă care trebuie partajată. Ca atare, accesul la apa potabilă de pe 
tot globul devine din ce în ce mai dificil, dat fiind că există regiuni cum ar fi 
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord care suferă deja de stres hidric (raportul dintre 
retragerile anuale totale de apă şi alimentarea regenerabilă anuală disponibilă 
totală). Un deficit global în alimentarea cu apă dulce, egal cu 40% din cererea 
globală, este anticipat pentru 203014 iar harta din Figura 4 indică nivelul stresului 
hidric resimţit de diversele regiuni de pe glob. 

Totuşi, există în continuare un deficit de metodologii clare şi unanim acceptate 
în cuantificarea folosirii apei pentru diferite scopuri, inclusiv pentru energie. 
Retragerea globală de apă pentru producţia de energie măsurată de IEA în 2010 a 
fost de 583 miliarde de metri cubi, aproximativ 15% din retragerea de apă globală 
totală. Din aceasta, doar 66 milioane de metri cubi (12%) de apă retrasă au fost 
consumate (adică nu au fost reîntoarse la punctul de retragere)15. Pe de altă parte, 
anumite studii susţin că amprenta globală de apă pentru consum (cantitatea de apă 
folosită şi poluată în întregul lanţ de producţie al unui produs) sau de energie este 

                                                 
14 Water Resources Group - Background, Impact and the Way Forward. 
15 IEA – Water for Energy. 
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estimată la 378 miliarde de metri cubi pe an16. În plus, aproape 90% din apa dulce 
folosită pentru a produce energia primară pentru producţia de biomasă, deşi este de 
sub 10% din energia primară, provine din biomasă17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Stresul hidric mondial de referinţă pe ţări. 
Sursa: WRI Aqueduct. 

 
Centralele electrice alimentate cu combustibili fosili şi energie nucleară sunt cei 

mai mari consumatori de apă pentru generarea de electricitate, deoarece au nevoie de 
apă pentru răcire. Cea mai mare parte a apei retrase de centralele termoelectrice este 
returnată la rezervoarele din care este luată. Totuşi, calitatea apei descărcate de la aceste 
centrale poate fi o problemă. Apa de la centralele electrice cu răcire forţată are o 
temperatură mai ridicată decât apa din rezervor şi poate conţine poluanţi care sunt 
dăunători pentru peşti şi plante. Dinamica dintre generarea de energie termică în 
creştere şi disponibilitatea apei aflată în scădere este ilustrată în China, unde în 2012 
peste 50% din capacitatea totală propusă de generare de energie electrică era situată în 
zone cu stres hidric de referinţă ridicat sau extrem de ridicat18. Trebuie menţionat, de 
asemenea, că anumite tehnologii energetice curate apărute cum ar fi captarea, utilizarea 
şi stocarea carbonului (CCUS) şi energia solară concentrată (cu răcire umedă) pot 
exacerba problema legăturii dintre energie şi apă, din cauza cererilor lor de apă ridicate. 

Hidroenergia joacă şi ea un rol crucial în legătura dintre energie şi apă. Deşi 
centralele hidroelectrice produc electricitate prin devierea cursurilor de apă care 

                                                 
16 Mekonnen, M.; The consumptive water footprint of electricity and heat: a global assessment; 
Environmental Science: Water Research and Technology. 
17 World Energy Council, Water for Energy. 
18 WRI Aqueduct. 

4-5 – Extrem de ridicat (>80%) 
3-4 - Ridicat (40-80%) 
2-3 – Mediu spre ridicat (20-40%) 
1-2 – Mic spre mediu (10-20%) 
<1- Redus (<10%) 
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trec prin ele (şi deci nu presupun retragerea de apă), se poate pierde apă prin 
evaporare din rezervoarele centralelor. Drept consecinţă, sunt multe dezbateri 
referitoare la cât de mult consum de apă trebuie atribuit hidrocentralelor. Cererile 
competitive pentru apă şi energie (şi alimente), din anumite zone, pot reprezenta o 
sursă de risc pentru dezvoltarea proiectelor hidroelectrice. Pe de altă parte, 
polivalenţa hidrocentralelor poate fi exploatată pentru a calma factorii de stres 
asociaţi cu apa locală – apa deviată poate deveni disponibilă pentru alte scopuri, 
cum ar fi irigaţia şi furnizarea apei de băut. Schimbările climatice vor afecta 
disponibilitatea de apă şi energie, precum şi cererea acestora pe viitor, fapt ce va 
oferi stocării apei o importanţă mult mai mare. 

Disponibilitatea apei este o problemă locală; din acest motiv, guvernele trebuie 
să-şi asume rolul principal în abordarea cercului vicios al creşterii cererii de apă şi 
de energie în creştere. Cooperarea dintre sectorul energetic şi cel al apei este 
importantă, deoarece determină eficienţele operaţionale ale consumatorilor majori 
de energie şi apă, în special ale generatorilor de electricitate. Naţiunile arabe 
investesc masiv în dezvoltarea de Centrale Hidroelectrice Independente (IWPP). 
Aceste centrale folosesc tehnologie de vârf pentru a genera electricitate cu eficienţe 
ridicate şi folosesc o parte din electricitate pentru a desaliniza apa de mare şi pentru 
a o face adecvată pentru consum. IWPP Al Khafji planificată în Arabia Saudită va 
livra electricitate şi apă curată funcţionând cu energie solară, ceea ce va elimina 
aproape complet cererea integrală de apă a centralei. Gigantul energetic sud-african 
Eskom administrează o flotă de centrale termoelectrice cu răcire uscată, care 
consumă cu până la 95% mai puţină apă decât centralele cu răcire umedă. 

De asemenea, trebuie să înţelegem pe deplin legăturile dintre schimbarea climei 
şi disponibilitatea apei, prin conceperea unor modele precise de cartare a 
interacţiunilor climă – apă. Dezvoltarea de cadre fiabile ale riscurilor legate de 
disponibilitatea şi calitatea apei pe plan local ar ajuta mai bine guvernele şi sectorul 
privat în ceea ce priveşte întreprinderea unor dezvoltări noi şi ar promova 
colaborarea dintre părţile interesate în privinţa acestor aspecte. Cadrul Apei pentru 
Energie (W4EF) este un prim exemplu de instrumente necesare pentru sprijinirea 
abordării legăturii dintre apă şi energie. 

 
Cadrul Apei pentru Energie (W4EF) 

 
Cadrul Apei pentru Energie (W4EF) este un instrument creat pentru a ajuta 

părţile interesate-cheie să înţeleagă relaţia dintre activităţile energetice şi apă. 
Cadrul este conceput să evalueze şi să cuantifice cu precizie riscurile hidrologice cu 
care se confruntă o locaţie de producţie de energie planificată sau existentă. 
Iniţiativa legată de acest cadru a fost lansată în 2012 la cel de-al şaselea Forum 
Mondial al Apei (WWF6) de la Marsilia, în Franţa. Rezultatele obţinute în acest 
proiect de cercetare au fost prezentate pentru prima dată la cel de-al şaptelea Forum 
Mondial al Apei (WWF7) din Daegu, Republica Coreea în aprilie 2015. Furnizorul 
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francez de energie EDF a condus proiectul cu durata de trei ani în numele 
Consiliului Mondial al Apei (WWC), Consiliul Mondial al Energiei (WEC) fiind 
implicat în calitate de consilier. 

Cadrul foloseşte o gamă de contribuţii treptate care reflectă condiţiile şi 
cerinţele, legate de energie şi de alte aspecte, ale locaţiei acvatice locale (folosirea 
apei în locaţie, hidrologia locală, factori de limitare locali) pentru a genera un set de 
trei indicatori – Folosirea Apei, Interacţiunea Apei şi Situaţia Apei, care trasează 
factorii de risc asociaţi cu activitatea din locaţie. Indicatorii legaţi de Folosirea Apei 
iau în considerare folosirea apei pentru activitatea asociată, evaluează eficacitatea 
acesteia în producerea de energie şi oferă o comparaţie directă cu alte procese. 
Indicatorii legaţi de Interacţiunea Apei oferă o estimare a marjei activităţii înainte 
de epuizarea capacităţii hidrologice locale. Indicatorii legaţi de Situaţia Apei oferă 
valori ale stresului local care afectează cursurile de apă locale, cu sau fără 
activitatea energetică asociată. W4EF produce aceşti indicatori folosind un proces 
de implementare iterativ şi treptat. 

Cadrul este cuprinzător, coerent, consecvent şi aplicabil în toate tehnologiile 
energetice şi poate fi folosit oriunde în lume. Scopul Cadrului Apei pentru Energie 
este ca indicatorii săi să fie folosiţi de factorii de decizie, investitori şi dezvoltatorii 
tehnici pentru gestionarea apelor cu risc corporatist, raportarea corporatistă, 
comunicarea locală şi studiile de fezabilitate; şi să fie sprijinit ca instrument 
principal de evaluare apă-energie din sectorul energetic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


