
 

STOCAREA ENERGIEI VERZI   

Dr. ing. Ovidiu MUSTAŢĂ  

1. SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE  
ȊN ROMÂNIA 

Energii regenerabile sunt considerate, în practică, energiile care provin din surse 
care fie că regenerează  de  la  sine  în  scurt  timp,  fie  sunt  surse  practic  
inepuizabile.  Dintre  sursele regenerabile  de  energie  fac  parte  energia  eoliană, 
energia  solară,  energia  apei,  energia geotermică, energia de biomasă şi de biogaz.   

În  condiţiile  concrete  din  România,  în  balanţa  energetică  se  iau  în  considerare 
următoarele tipuri de surse regenerabile de energi:   

– energia eoliană - utilizată la producerea de energie electrică cu grupuri 
aerogeneratoare;   

–  energia  solară -  utilizată  la  producerea  de  căldură prin  metode  de  conversie  
pasivă  sau activă sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice;   

– hidroenergia - centrale hidroelectrice cu o putere instalată mai mică sau egală 
cu 10 MW (,,hidroenergia  mică"),  respectiv  centrale  hidro  cu o  putere  instalată  
mai  mare  de  10  MW (,,hidroenergia mare");   

– energia din biomasă; biomasa provine din reziduuri de la exploatări forestiere 
şi agricole, deşeuri din prelucrarea  lemnului  şi alte produse; biogazul este rezultatul 
fermentării  în regim anaerob a dejecţiilor animaliere sau de la staţiile de epurare 
orăşeneşti;   

– energia  geotermală  -  energia  înmagazinată  în  depozite  şi  zăcăminte  hidro-
geotermale subterane, exploatabilă cu tehnologii speciale de foraj şi extracţie.  

Sursele regenerabile de energie din România au un potenţial important (tabelul 1).   
Potenţialul utilizabil al acestor surse este mai mic, datorită limitărilor 

tehnologice, eficienţei economice şi a restricţiilor de mediu.  
Este  necesar  ca  aceste  noi  resurse  să  înlocuiască  treptat  resursele  tradiţionale 

epuizabile, asigurând protecţia mediului natural şi securitatea energetică. Sectorul 
energetic are o  importanţă  vitală  pentru  dezvoltarea  economică  şi socială  şi 
pentru  îmbunătăţirea calităţii vieţii  populaţiei.  Asigurarea  alimentării  cu  energie  
în  volum  suficient  şi  accesul  larg  la serviciile  energetice,  în  special  la  cele  eco-
logice provenite  din  surse  regenerabile  (aşa  zisa „energie verde”), este o exigenţă de 
bază a dezvoltării durabile.  

Distribuţia resurselor regenerabile pe teritoriul ţării se observă în harta figura 1.  
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Tabelul 1  

Potenţialul naţional al surselor regenerabile din România 

 
 

Sursa: Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse 
Regenerabile (PNAER) – 2010. 

 
 

 
 

Fig.1. Distribuţia resurselor regenerabile pe teritoriul României: 
I – energie solară; II – energie solară, energie eoliană; III – micro-hidro, energie  

eoliană, biomasă; IV – potenţial ridicat în biomasă, micro-hidro şi eoliană; V – potenţial 
ridicat pentru micro-hidro şi biomasă; VI – potenţial ridicat pentru energie geotermică  

şi eoliană; VII – potenţial ridicat pentru biomasă, micro-hidro; VIII – biomasă,  
energie geotermică, energie solară.  
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Conştienţi de faptul că resursele energetice „tradiţionale“ sunt limitate şi că în 
viitor va fi nevoie să ne orientăm spre surse regenerabile de energie, atât prin 
strategiile energetice ale României  pentru  diverse  perioade  cât  şi  prin  legislaţie  
s-a  trecut  şi  la  noi  la  stimularea  şi implementarea  investiţiilor  în  sursele  rege-
nerabile de  energie,  în  vederea  economisirii resurselor epuizabile.  

2. LEGISLAŢIA ȊN DOMENIU 

După  modelul  altor  ţări  din  Uniunea  Europeană  au  apărut  în  România  re-
glementări menite să impulsioneze investiţiile în surse regenerabile.  Cea mai 
importantă dintre ele, Legea 220/2008, a introdus sistemul de stimulare, prin 
acordarea  de  certificate  verzi  pentru  fiecare  MWh  produs  şi  livrat  în  reţelele  
electrice, investitorilor  care  finanţează  lucrări  de  punere  în valoare  a  unor  
surse  regenerabile  de energie.  

Au urmat o serie de modificări ale prevederilor referitoare la numărul de 
certificate verzi acordate pentru fiecare gen de resursă regenerabilă. S-a ajuns ca,  
în anul 2011, prin Legea 220/2008 republicată, să se atingă  numărul maxim de 
certificate verzi ce se puteau acorda, după cum urmează:  

a)  3  certificate  verzi  pentru  fiecare  1  MWh  produs și  livrat,  dacă  centralele 
hidroelectrice sunt noi, sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat, 
dacă centralele  hidroelectrice  sunt  retehnologizate,  pentru  energia  electrică  din  
centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW;  

b)  un  certificat  verde  pentru  fiecare  2  MWh  din  centrale  hidroelectrice  cu  
o  putere instalată de cel mult 10 MW, existente, în care nu s-au făcut lucrări de 
retehnologizare;  

c) două certificate verzi, până în anul 2017, și un certificat verde, începând cu 
anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie 
electrică din energie eoliană;  

d) două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii 
de energie electrică din biomasa, energie geotermală, biolichide, biogaz;  

e)  un  certificat  verde  pentru  fiecare  1  MWh  produs și  livrat  de  producătorii  
de energie  electrică  din  gaz  rezultat  din  procesarea  deşeurilor  şi  din  gaz  de  
fermentare  a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.;  

f) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de 
energie electrică din centralele fotovoltaice.  

Datorită numărului exagerat de mare de certificate verzi acordate prin Legea 
220/2008 republicată şi preţului mic al pământului în ţara noastră (sub 100 milioane 
lei pentru un hectar de teren  agricol  !) comparativ cu celelalte ţări  din  Uniunea 
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Europeană,  s-au  finanţat şi  s-au realizat  multe  lucrări  pentru  producerea  energiei  
electrice  din  toate  sursele  de  energie regenerabile. Cele mai însemnate investiţii 
în acest domeniu s-au făcut în centrale electrice eoliene.   

Stadiul  lucrărilor  de  investiţii  pentru  punerea  în valoare  a  potenţialului  
eolian  la  ora actuală este prezentat în tabelul 2.  
 

                                                                      Tabelul 2  

Situaţia centralelor eoliene la 15.12.2014 

 Total (MW) RET (MW) RED (MW) 

Cu avize tehnice de racordare  33,68 0 33,680 

Cu contracte de racodrade 11203,47   7221,85   3981,577 

Total general   11237,15   7221,85   4015,257 

Din care cu P.I.F. 2966,554 1329,61  636,954 
 

Rezultă că avem puse în funcţiune centrale electrice eoliene (CEE) cu puterea 
totală de 2966,554 MW  din  care  o  parte,  ce  însumează  o putere de  1329,6 MW, 
debitează energia  în reţeaua  electrică  de  transport  (RET)  iar  altele,  a căror  putere  
însumează    1636,954  MW, debitează în reţeaua electrică de distribuţie (RED) 

Cu  o  mică  întârziere  faţă  de  centralele  eoliene  au apărut  şi  investiţiile  în  
centralele fotovoltaice. Stadiul lucrărilor de investiţii pentru punerea în valoare a 
potenţialului solar la ora actuală este prezentat în tabelul 3. 

 

                                                                          Tabelul 3  

Situaţia centralelor fotovoltaice la 15.12.2014  

 Total (MW) RET (MW) RED (MW) 

Cu avize tehnice de racordare 881,775 50,040 831,375 

Cu contracte de racodrade 3097,798 93,798 3004,000 

Total general 3979,573 144,198 3835,375 

Din care cu P.I.F. (conform DEN) 1198,383 25,099 1173,244 
 

Rezultă că avem puse în funcţiune centrale fotovoltaice cu puterea de  
1198,383 MW din care o parte, ce  însumează o putere de 25,099 MW, debitează 
energia în reţeaua electrică de transport (RET) iar altele, a căror putere însumează  
1173,24 MW, debitează în reţeaua electrică de distribuţie (RED).  

Preţul  certificatelor  verzi,  conform  Legii  220/2008,  a  fost  stabilit  între  27 şi  
55  euro pentru un  certificat verde.  La Piaţa Certificatelor Verzi (PCCV) s-a ajuns  
în mod  frecvent  la preţuri spre limita maximă, adică peste 51 ÷ 52 de euro pentru 
un certificat verde. Până la urmă, acest preţ al certificatelor verzi este suportat de 
consumatorii de energie. Se ajunsese  la  situaţia  ca,  în  special  marii  consumatori  
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de  energie,  să  aibă  de  plătit  un  preţ  al energiei  electrice  mai  mare  decât  în  alte  
ţări  şi  aceasta  i-a  determinat  pe  proprietarii  acestor consumatori să analizeze 
posibilitatea relocării unităţilor lor productive în altă ţară. Ori, tocmai aceşti 
consumatori au cele mai numeroase locuri de muncă.   

Problemele sociale au determinat deci, la un moment dat, modificarea regle-
mentărilor cu scopul ca să se tempereze ritmul investiţiilor, în special la centralele 
electrice eoliene.  

Urmare a apariţiei  Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului nr.  57/2013,  a  început  
să  se vadă efectul invers. Unii investitori s-au oprit la o etapă din investiţiile pe care le 
aveau în curs, unii au vândut proiectele în aflate în diverse faze, iar alţii au renunţat 
pur şi simplu să le mai înceapă.  

Puterea instalată pusă în funcţiune la care s-a ajuns în centralele eoliene, în 
principal, dar şi a celor fotovoltaice (după cum se observă în tabelele 2 şi 3) este, la 
ora actuală, de luat în seamă în totalul puterii instalate din ţara noastră.    

Ponderea  energiei  electrice  produse  în  aceste  două tipuri  de  centrale  se  
poate  calcula având în vedere o durată de funcţionare a lor de maxim 2500 h/ an.   

Funcționarea intermitentă și imprevizibilă a acestor surse de energie regenerabilă, în 
special a centralelor eoliene care dețin ponderea cea mai mare, pune, în anumite 
perioade,  grele probleme  pentru  menținerea  nivelului  de  siguranță  în  funcționarea  
Sistemul  Energetic Naţional.   

3. MĂSURI PENTRU MENŢINEREA SIGURANŢEI  
ÎN FUNCŢIONARE A SISTEMULUI ENERGETIC NAŢIONAL 

Menţinerea siguranţei în funcţionarea Sistemului Energetic Naţional înseamnă, 
în primul rând, menținerea frecvenței în sistem la valoarea de 50 Hz.  

Cum reglajul frecvenței se poate realiza doar în mod centralizat, coordonarea 
surselor de putere care pot fi mobilizate în acest scop poate fi realizată numai de 
către operatorul de sistem care este Dispecerul Energetic Național (DEN). Teoretic 
și comportamentul în timp al consumatorilor poate avea influență la reglajul 
frecvenței dar hotărâtor este aportul producătorilor.  

Dispecerul Naţional are nevoie să aibă oricând la dispoziţie o rezervă de putere. 
Concret, aceasta înseamnă ca un număr de centrale producătoare de energie 
electrică – fie ele termocentrale, hidrocentrale,  centrale  electrice  cu  acumulare  
prin pompaj  sau  alte  surse  de  energie  –  numite furnizori de energie, să fie capabili 
să răspundă rapid la comanda de pornire/oprire pe care o primesc, adică să satisfacă 
diferite tipuri de servicii care se numesc Servicii Tehnologice de Sistem (STS).   

Principalele componente ale serviciilor tehnologice de sistem sunt:  
● rezerva de reglaj primar de frecvenţă (definit ca reglajul automat descentra-

lizat cu caracteristica statica, repartizat pe un număr mare de grupuri generatoare 
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care asigură corecţia rapidă (în cel mult 30 secunde) a diferenţelor între producţie şi 
consum la o frecventa apropiată de valoarea de consemn);  

● rezerva de reglaj secundar de frecvenţă-putere (definit ca reglajul automat 
centralizat al frecvenţei (puterii de schimb cu corecţia de frecvenţă) pentru aducerea 
frecvenţei/puterii de schimb la valorile de consemn în cel mult 15 min) ;  

● rezerva de putere corespunzătoare reglajului terţiar:  
1)  rezerva terţiară rapidă (rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare 

care sunt calificate pentru a realiza sincronizarea şi încărcarea sarcinii în 
maximum 30 min); 

 2) rezerva terţiară lentă (definită ca rezerva de putere asigurată de grupuri 
generatoare care au timp de pornire şi preluare a sarcinii mai mic de 7 ore).  

Pentru ca un furnizor de energie electrică să intre într-una din rezervele com-
ponente ale STS, acesta trebuie să îndeplinească condiţiile de „calificare” stabilite 
de Dispecerul Energetic Naţional şi aprobate, în final, de Autoritatea Naţională de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).  Se înţelege că aceste servicii sunt 
achiziţionate pe bază de contract de la producători, la cererea DEN şi în acest fel, 
activitatea de mobilizare a rezervelor de putere pentru reglajul frecvenței reprezintă 
o relație între operatorul transport şi de sistem (OTS) și producătorii calificaţi să 
furnizeze acest serviciu.  

4. CONDITIILE DE CALIFICARE PENTRU FURNIZORII  
DE SERVICII TEHNOLOGICE DE SISTEM (STS) 

Calificarea este o condiţie pentru ca furnizorii de servicii tehnologice de sistem 
să poată contracta servicii tehnologice de sistem, cu excepţia serviciului de 
acoperire a pierderilor de energie electrică în RET cât şi să participe la piaţa de 
echilibrare. Prin procedura operaţională „CALIFICAREA FURNIZORILOR DE 
SERVICII TEHNOLOGICE DE SISTEM” elaborată în noiembrie 2005, întocmită, 
verificată şi avizată de conducerea Dispecerului Energetic Naţional, aprobată de 
directorul general al C.N. Transelectrica S.A. şi avizată de ANRE se stabilesc 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de STS.  

Prezentăm ȋn continuare un extras din această procedură operaţională.  
 

Furnizorii de STS trebuie:  
a) să respecte prevederile cuprinse în Legea energiei electrice, Codul comercial 

al pieţei angro de energie electrică, Codul tehnic al reţelei de transport, Contractul 
cadru pentru asigurarea de STS între [Producător] şi CN Transelectrica SA, Codul 
de măsurare şi Procedura operaţională Verificarea funcţionării grupurilor în reglaj 
secundar;  

b) să îndeplinească Criteriile de calificare pentru grupurile/consumurile dispe-
cerizabile care realizează servicii tehnologice de sistem care se prezintă în cele ce 
urmează; 
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c) să respecte prevederile codului RET cu referire la menţinerea in funcţiune a 
echipamentelor proprii necesare legăturilor de comandă operativă şi telecomandă 
dintre diferitele trepte de dispecer; 

d) să prezinte documentaţia tehnică privind măsurarea cantităţii de energie 
electrică furnizată/absorbită în cadrul STS, în conformitate cu „Codul de măsurare a 
energiei electrice“;   

e) să pună la dispoziţia OTS, la cerere, înregistrările de funcţionare precizate de 
acesta, dacă există echipament de achiziţie; 

f) să asigure furnizarea STS în condiţiile dispuse de OTS, cu respectarea 
parametrilor tehnici declaraţi în documentele de certificare şi setările dispuse de 
acesta.  

Criterii de calificare pentru grupurile/consumurile 
dispecerizabile care realizează servicii tehnologice de sistem   

 1) Criterii generale de calificare:  
 1.1) Indiferent de STS solicitat, grupurile generatoare ale solicitantului trebuie 

să îndeplinească următoarele condiţii necesare asigurării reglajului primar 
de frecvenţă:  
a) grupul generator este dotat cu regulator de viteză, pentru a asigura 

răspunsul la variaţiile de frecvenţă în condiţii normale de funcţionare;  
b) grupul generator este capabil să reacţioneze la comenzile regulatorului 

de viteză;   
c) grupul generator este capabil să încarce/descarce linear, în mai puţin 

de 30 s, întreaga rezerva de reglaj primar, (in funcţie de statismul 
grupului generator), la o abatere cvasistaţionară a frecvenţei de 
+200 mHz şi să menţină această încărcare / descărcare cel puţin 
15 min (cu o eroare de reglaj in bucla de putere de maxim ±1% Pn), 
dacă abaterea de frecventa este menţinută. Acest proces este repetabil 
ori de câte ori este nevoie;   

d)  valoarea de consemn a frecvenţei regulatorului de viteză este ajustabilă 
în domeniul 47,5 ÷52 Hz;   

e)  statismul unităţii generatoare {100(∆f/fn)/(∆Pn/Pn) [%]} este cuprins 
cel puţin între 2÷12 % şi este ajustabil la solicitarea OTS, în limitele 
permise de echipament;   

f)  zona de insensibilitate a regulatorului automat de viteză se încadrează 
în +10 mHz;  

 g) banda de reglaj primar asigurată este de +1% ÷ +5%, respectiv  
–1% ÷ –5% din puterea nominală a generatorului. Valorile de statism 
şi implicit a benzii de reglaj primar sunt dispuse de către OTS.  

1.2) Producătorii prezintă caracteristicile tehnice ale grupurilor referitoare la 
asigurarea reglajului primar de frecvenţă.   
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1.3) Prezintă rezultatele probelor prevăzute în procedurile de verificare 
elaborate de OTS pentru reglajul primar.   

1.4) Prezintă înregistrări de funcţionare curentă care să ateste funcţionarea în 
reglaj primar.  

2) Criterii de calificare pentru asigurarea reglajului secundar frecvenţă-putere:  
2.1) Se califică pentru asigurarea reglajului secundar frecvenţa-putere pro-

ducători având grupuri generatoare dispecerizabile care îndeplinesc 
următoarele condiţii:   
a) grupul îndeplineşte condiţiile de la Criterii generale de calificare;   
b) grupul generator este racordat la regulatorul central frecvenţă-putere 

şi asigură fluxul informaţional cerut de acesta;   
c) grupul generator este capabil să-şi modifice puterea livrată în mod 

continuu într-o plajă de cel puţin 10 % din puterea sa nominală dar 
nu mai mică de 15 MW/grup – pentru grupurile noi şi precizia de 
reglare de 1 % Pn, ori de câte ori este nevoie, la comanda regu-
latorului central frecvenţă-putere;   

d)  viteza de variaţie a sarcinii în reglaj secundar poate fi modificată la 
dispoziţia Dispecerului Energetic Naţional, în limitele declarate la 
calificare;   

e)  grupul generator poate funcţiona simultan în reglaj primar şi secundar 
(are în funcţiune bucla de putere cu corecţie de frecvenţă). Valoarea 
statismului din bucla de frecvenţa se va seta la valoarea dispusa de 
OTS;   

g) există mijloace de măsurare şi control a energiei electrice active produse 
în interiorul benzii de reglaj secundar pe centrală.   

2.3) Producătorii prezintă caracteristicile tehnice ale grupurilor propuse 
pentru calificare pentru realizarea reglajului secundar frecvenţă-putere.   

2.4) Prezintă rezultatele probelor prevăzute în procedura de verificare a func-
ţionării în reglaj secundar elaborată de OTS pentru reglajul secundar şi 
înregistrări curente de funcţionare care să cuprindă U, P, Q, f.   

 3) Criterii de calificare pentru asigurarea rezervelor de putere activă: 
3.1) Se califică pentru asigurarea rezervei de reglaj terţiar rapid producătorii 

având grupuri generatoare dispecerizabile care îndeplinesc următoarele 
condiţii:   
a) grupul îndeplineşte integral condiţiile generale de calificare de la 

Criteriile generale de calificare;   
b) grupul generator este capabil să furnizeze puterea activă disponibilă 

la frecvenţe ale SEN între 49,5 şi 50,5 Hz;   
c) rezerva de reglaj terţiar rapid se poate încărca/descarca imediat la 

dispoziţia OTS, pe durată nelimitată, în timpul corespunzător astfel:   
i. Rezerva turnantă – încarcă/descarcă rezerva de putere disponibilă 

din punctul de funcţionare până la Pmax,disp /respectiv Pmin stabil cu 
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viteza de încărcare/descărcare declarată la calificare (v. tabelul 4) în 
interval de maxim 15 min, procesul fiind continuu ; rezerva maximă 
de putere ȋncărcată/descărcată ȋn 15 min reprezintă rezerva de reglaj 
terţiar rapid pentru care grupul este calificat şi care va fi notată ȋn 
tabelul 4; 

ii. Rezerva terţiară rapidă încarcă Pmax,disp pornind din starea deconectat 
de la reţea (oprit) în max 15 min, respectiv pornind de la starea 
sincronizat la sistem (cuplat la sistem) descarcă întreaga putere, până la 
oprire (decuplare de la reţea) în max 15 min (v. tabelul 5). 

 
Tabelul 4 

Date tehnice specifice pentru calificarea pentru asigurarea rezervei  
de reglaj terţiar rapid – rezervă turnantă 

 
 

Tabelul 5 

 Date tehnice specifice pentru calificarea pentru asigurarea  
rezervei de reglaj terţiar rapid – rezerva terţiară rapidă 

 
 

3.2) Se califică pentru rezervă terţiară lentă producătorii având grupuri 
generatoare dispecerizabile care îndeplinesc condiţiile:   
a) grupul generator este capabil să încarce/descarce liniar, în 30 s 

întreaga rezervă de reglaj primar (1% Pn) la o abatere cvasistaţionară 
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a frecvenţei de ± 200 mHz şi menţin această încărcare / descarcare 
cel puţin 3 min.   

b)  insensibilitatea regulatorului automat de viteză (RAV) este mai mică 
sau egală cu ±50 mHz;   

c)  grupul generator este capabil să furnizeze puterea activă disponibilă 
la frecvenţe ale SEN între 49,5 şi 50,5 Hz;  

d)  din starea oprit a grupului, acesta poate încărca la dispoziţia OTS, pe 
durată nelimitată, în maxim 7 ore de la primirea dispoziţiei, puterea 
disponibila declarata în tabelul 6;  

 
Tabelul 6 

 Date tehnice specifice pentru calificarea pentru asigurarea  
rezervei terţiare lente de putere activă   

 
 

e) grupul generator este capabil să funcţioneze stabil cu o putere 
generată redusă, valoarea sa minimă (Pmin stabilă ) fiind convenită 
cu OTS şi trecută în tabelul 6 pentru calificare;   

f)  grupul este capabil să respecte, pe tot palierul de funcţionare viteza 
de încărcare / descărcare declarată şi verificată la calificare; se con-
sideră viteza de încărcare declarată, viteza cu care este încărcat un 
cuantum de putere pornind de la minimul tehnic în timp de 30 min.   

3.3) Criterii de calificare pentru alte mijloace de asigurare a rezervei de 
putere activă:   
3.3.1) se califică următoarele categorii de consumuri dispecerizabile de 

energie electrică: pompe, centrale hidroelectrice cu acumulare 
prin pompaj, alţi consumatori, în următoarele condiţii: 
a) consumatorul este dotat cu treaptă de dispecer;  
b) consumatorul are în dotare echipamente de monitorizare şi 

transmite la DEC puterile activă şi reactivă;   
c) pune la dispoziţa DEN tabelul 7 completat şi datele cerute de 

Codul RET;   
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d) unitatea consumatoare poate conecta/deconecta o tranşă minimă 
de consum de 10 MW din dispoziţia dispecerului şi o menţine 
conectată/deconectată timp de cel puţin 4 ore;   

e) efectuează probe de determinare a calităţii energiei electrice în 
punctul de racordare la RET (dacă este racordat la RET);   

 
Tabelul 7  

Date tehnice specifice pentru calificarea pentru asigurarea  
consumului dispecerizabil 

 
 

5) Criterii de calificare pentru asigurarea restaurării SEN la rămânerea fără 
tensiune, în cazul unor avarii extinse sau căderii totale a sistemului 

5.1). Se califică pentru asigurarea restaurării SEN la rămânerea fără tensiune, 
în cazul unor avarii extinse sau căderii totale a sistemului, solicitanţii 
având grupuri generatoare dispecerizabile care îndeplinesc următoarele 
condiţii:   
a) grupul generator este capabil să pornească din surse proprii fără 

alimentare cu energie electrică din SEN şi să alimenteze serviciile 
proprii necesare pornirii şi funcţionării acestuia;   

b) grupul generator este capabil să se izoleze de SEN pe servicii proprii 
din orice punct al diagramei de funcţionare a generatorului şi 
funcţionarea pe servicii proprii se poate menţine cel puţin 1 oră;   

c) când grupul generator funcţionează izolat de restul SEN pe un 
consum local, regulatorul de viteză este capabil să asigure reglajul 
frecvenţei la valori ale acesteia sub 52 Hz;   

d) regulatorul de viteză al grupului generator permite funcţionarea şi 
resincronizarea la orice sarcină parţială cuprinsă între puterea 
necesară pentru alimentarea serviciilor proprii şi puterea nominală; 
funcţionarea cu sarcină parţială poate fi menţinută cel puţin 1 oră;   

e)  când funcţionează izolat pe servicii proprii sau cu sarcină parţială, 
grupul generator poate suporta conectări bruşte de sarcină de până la 
10% din puterea sa nominală;   
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f)  grupul generator debitează într-o staţie aflată pe unul din traseele 
stabilite în Planul de restaurare a SEN după rămânerea parţială sau 
totală fără tensiune.  

La ora actuală, ponderea producătorilor calificaţi pentru rezerva secundară o 
deţin hidrocentralele din cadrul SC Hidroelectrica SA şi termocentrala realizată 
după anul 2008 de către OMV. Aceeaşi furnizori calificaţi deţin ponderea şi în 
rezerva terţiară rapidă. La rezerva terţiară lentă sunt incluse termocentralele din 
Valea Jiului din motive, preponderent, sociale. 

Din discuţiile purtate cu responsabilii pentru calificarea furnizorilor de STS, a 
rezultat că, având în vedere situaţia actuală din SEN şi starea tehnică a grupurilor 
din centralele care asigură rezerva de putere pentru STS, este necesar să se mai 
asigure încă o putere de circa 700 MW pentru servicii tehnologice de sistem. Toate 
grupurile de la producătorii care vor apare de acum înainte şi vor fi avuţi în vedere 
pentru calificare, trebuie să fie ultraperformante pentru a putea răspunde, în timpul 
cel mai scurt, comenzilor primite de la Dispecerul Energetic Naţional.   

Dacă nu s-a condiţionat până acum aprobarea de investiţii în centrale eoliene de 
asigurarea posibilităţilor de stocare a energiei produse, este necesar ca, măcar de 
acum înainte, să se cuprindă în studiile de soluţii şi în avizele tehnice de racordare, 
asemenea lucrări. 

5. SOLUŢII PENTRU STOCAREA ENERGIEI VERZI.  
CENTRALE HIDROELECTRICE CU ACUMULARE  

PRIN POMPAJ 

Puterea mare pusă în funcţiune în centralele electrice din surse regenerabile de 
energie şi, în mod special, în centralele electrice eoliene (CEE) obligă, rareori dar 
determină totuşi, DEN-ul de a recurge la măsuri extreme. S-a ajuns uneori, de 
exemplu, până la deversarea apei din lacurile de acumulare ale unor hidrocentrale.   

O asemenea măsură este inacceptabilă din punct de vedere economic ! Practic, nu ar 
fi trebuit să se admită construcţia atâtor CEE cu aşa o putere de mare  (3000 MW în 
funcţiune) şi cu perspectiva de a ajunge până la finele lui 2015 la 4000 MW în 
funcţiune ) fără a se finanţa şi construi concomitent şi instalaţii de stocare a 
„energiei verzi” cu o putere instalată de cel puţin 20 % din valoarea CEE în 
funcţiune.  

Echilibrarea balanţei între producţia şi consumul de energie electrică, respectiv, 
menţinerea frecvenţei la valoarea de 50 Hz în SEN este dificilă fără a avea niciun 
fel de instalaţii de stocare a energiei verzi.   

Sunt mai multe posibilități de stocare a energiei produse în surse regenerabile 
cum ar fi: acumulatorii de mare putere, stocajul în aer comprimat şi centralele 
hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP).  
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Cea mai la îndemână soluție pentru țara noastră este, fără îndoială, construirea 
unor centrale hidroelectrice de acumulare a energiei electrice prin pompaj 
(CHEAP). Avem multe lacuri de acumulare la hidrocentralele existente care pot să 
constituie bazin inferior pentru CHEAP-uri. Centralele hidroelectrice cu acumulare 
prin pompaj sunt singura formă cu aplicare industrială de înmagazinare a energiei 
în exces din sistem. Ele sunt la noi în ţară cele mai potrivite instalaţii de acumulare 
a energiei eoliene, care se produce intermitent şi dependent de factorii exteriori.  
Principiul de funcţionare a centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj se 
poate înţelege foarte uşor din figura 2. 

După cum am arătat anterior, o centrală 
hidroelectrică cu acumulare prin pompaj 
cuprinde un rezervor inferior, care poate fi şi 
lacul de acumulare al unei centrale hidro-
electrice (CHE) clasice şi un rezervor 
superior (amplasat la o cotă superioară), în 
care apa este acumulată prin pompare din 
rezervorul inferior.   

Pomparea se face atunci când în sistemul 
energetic există un surplus de putere dispo-
nibilă, aşa cum se întâmplă în cursul nopţii 
sau în zilele de weekend. În perioadele de 
vârf de sarcină apa este descărcată din 
rezervorul superior, prin cădere liberă, în 
rezervorul inferior prin turbine, producând 
energie electrică.   

Se înţelege că turbinele unei CHEAP 
trebuie să fie reversibile.  

Datorită puterii instalate în sursele de energie regenerabilă în prezent şi regi-
mului intermitent de funcţionare al acestora este necesară şi oportună realizarea 
unor CHEAP-uri în ţara noastră. Acest lucru a fost confirmat în mod repetat de 
Dispecerul Energetic Naţional, parte componentă a CN Transelectrica SA, care are 
ca principală sarcină siguranţa funcţionării Sistemului Energetic Naţional.   

Problema furnizorilor de energie care să poată stoca o cantitate de energie 
obţinută din surse regenerabile de energie a apărut încă din perioada 1975 – 1980, 
atunci când România şi-a pus pentru prima dată problema valorificării surselor 
regenerabile. Implicit, un asemenea furnizor care putea stoca energia produsă, 
devenea şi un furnizor de servicii tehnologice de sistem.  

Aşa se face că din perioada anilor 1975-1985 Institutul de Studii şi Proiectări 
Hidroenergetice (ISPH) a fost implicat în elaborarea studiilor de amplasament şi 
studiilor de schemă pentru realizarea unei prime centrale hidroelectrice cu 
acumulare prin pompaj în România, luându-se în calcul necesitatea acoperirii 
vârfului de sarcină, creşterea continuă a cererii de energie, apariţia energiei din 

 

 
Fig. 2. Principiul de funcţionare a 

centralelor hidroelectrice cu acumulare 
prin pompaj. 
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surse regenerabile şi intrarea în funcţiune a două, trei unităţi nucleare la CNE 
Cernavodă. Au fost analizate mai multe amplasamente dintre care au fost reţinute, 
într-o primă etapă, un număr de 17 locaţii favorabile construcţiei unei centrale 
hidroenergetice cu acumulare prin pompaj. Cel mai „susţinut” dintre aceste 
amplasamente a fost cel de la Tarniţa – Lăpuşteşti.  

Ministerul Economiei şi Comerţului a elaborat în perioada 2005 – 2009 “Fişa de 
proiect pentru CHEAP Tarniţa - Lăpuşteşti” – investiţie de interes naţional propusă 
a fi realizată prin parteneriat public privat cu statul român. Acest obiectiv a fost 
introdus şi în „Strategia Energetică a României” din diferite perioade.   

5.1. Principalele date pentru CHEAP   Tarniţa - Lăpuşteşti 

Obiectivul de investiţie se amplasează în judeţul Cluj la cca. 30 km amonte de 
municipiul Cluj-Napoca pe Valea râului Someşul Cald în versantul stâng adiacent 
acumulării Tarniţa, existentă. 

Avantajele amplasamentului sunt reprezentate prin :  
•  existenţa rezervorului inferior – acumularea Tarniţa cu NNR : 521,50 mdM şi  

niv.min.expl. : 514,00 mdM;  
•  existenţa platoului Lăpuşteşti la cota medie 1070 mdM pe versantul stâng al 

râului Someşul Cald adiacent acumulării existente Tarniţa, platou adecvat realizării 
rezervorului superior (acumularea Lăpuşteşti);  

•  posibilitatea obţinerii unei căderi brute de cca. 550 m între rezervorul superior 
şi rezervorul inferior ; 

• puterea instalată totală Pi = 1000 MW prevăzută a fi instalată în două etape:  
– etapa I, orizontul de timp 2016 – 2020, punerea în funcţiune a două grupuri 

reversibile de 250 MW rezultând o putere instalată de 500 MW;     
– etapa II, orizontul de timp 2021 – 2025, punerea în funcţiune a încă două 

grupuri reversibile de 250 MW rezultând o putere instalată totală în CHEAP 
Tarniţa - Lăpuşteşti de 1000 MW;  

• cantitatea de energie generata in modul generator de: 1625 GWh /an;   
• cantitatea de energie generata in modul de pompare: 2132 GWh / an;  
• coeficientul de transformare: 0,76.  
Rezervorul superior are volumul de 10 mil. m3 şi se realizează pe platoul 

Lăpuşteşti. S-a optat pentru varianta de funcţionare cu pompaj săptămânal (în week 
end).  

Bazin inferior pentru CHEAP Tarniţa - Lăpuşteşti va fi lacul de acumulare 
Tarniţa, cu un volum total de cca. 70,3 milioane m3.   

Racordarea la sistemul energetic naţional a CHEAP Tarniţa – Lăpuşteşti se va 
face prin două linii electrice aeriene (LEA) de 400 kV:  

– LEA 400 kV dublu circuit CHEAP – Mintia (145 km);  
– LEA 400 kV dublu circuit CHEAP – Gădălin (40 km).  
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Investiţia totală este de 1.163,625 mil. € din care staţia electrică şi liniile 
electrice de transport a energiei la tensiunea de 400 kV au valoarea de 135 mil. €.  

Valoarea foarte mare a investiţiei pentru realizarea acestei lucrări a făcut dificilă 
găsirea unor investitori. Pe de altă parte, durata mare de execuţie a unei asemenea 
lucrări (7 ani pentru etapa I) ar prelungi foarte mult termenul până când această 
lucrare ar urma să intre în funcţiune. 

Acestea sunt motivele pentru care s-au căutat în ultimii ani şi alte posibilităţi de 
construcţie a unor CHEAP-uri. Experienţa altor ţări ne-a fost foarte utilă.  

De când s-a întocmit primul studiu de prefezabilitate pentru CHEAP Tarniţa - 
Lăpuşteşti şi această lucrare a fost introdusă în „Strategia energetică a României”  
s-au construit în străinătate multe centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj.  

În zona alpină a Europei, şi în mod special în Austria, puterea instalată în 
centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj a crescut an de an ajungând în 
prezent ca aceasta să depăşească 5000 MW.  

Având în vedere că în Europa, după ţările alpine, România este ţara care are 
importante locaţii pentru centrale de acest tip, considerăm că interesul pentru 
realizarea unor centrale cu acumulare prin pompaj este justificat, stocajul energiei 
adăugând valoare surselor regenerabile.  

Dacă analizăm amplasarea locaţiilor câmpurilor de CEE de la noi din ţară 
observăm că zona Dobrogei a fost practic saturată de câmpuri de centrale eoliene. 
Unele sunt deja puse în funcţiune iar altele sunt în stadiu final. S-au executat şi s-au 
pus în funcţiune CEE şi în zona Brăila, Galaţi, Vaslui, Vrancea, Iaşi şi unele cu 
puteri mai mici chiar spre nordul Moldovei.  

Repartizarea pe teritoriul țării a surselor regenerabile la data de 15 decembrie 
2014 este prezentată în figura 3, pentru centralele eoliene, şi respectiv, în figura 4, 
pentru centralele fotovoltaice.   

Funcționarea intermitentă și imprevizibilă a surselor de energie regenerabilă, în 
special a centralelor eoliene care dețin ponderea cea mai mare, poate fi evidenţiată 
dacă observăm aportul acestora în totalul puterii produse în diferite perioade.  

Ȋn figura 5 este prezentată situaţia în timp real a SEN la ora 17:55:35 din data de 
16.12.2014. Se observă că puterea produsă în centralele eoliene a atins atunci 
valoarea de 1310 MW.  

Am selectat din baza de date realizată de CN Transelectrica SA situaţia în timp 
real a SEN de la ora 10:49:57 din data de 21-11-2014. Puterea produsă în CEE avea 
atunci valoarea de 2530 MW. Sunt mai multe zile, la diferite ore, când puterea 
debitată în SEN din CEE a fost foarte apropiată de 0 (zero) MW.    

Se observă şi din hărţile prezentate în continuare (fig.3 - 5) că în zona Moldovei 
sunt amplasate cele mai multe câmpuri de centrale electrice eoliene. Mi se pare 
normal ca şi instalaţiile de stocare a energiei să se găsească, cu preponderenţă, tot în 
această zonă. 
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Fig. 5 

5.2. Amplasamente posibile pentru realizarea CHEAP  
în zona Moldovei   

De-a lungul anilor, Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice (ISPH) 
Bucureşti a întocmit mai multe studii prin care a analizat posibilităţile de realizare a 
unor centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) în jurul lacurilor 
de acumulare de la hidrocentralele mari, lacuri care pot cel mai bine îndeplini rolul 
de bazin inferior al unei asemenea centrale.  

În zona Moldovei, după cum se cunoaşte, cel mai mare lac de acumulare îl are 
hidrocentrala „Dimitrie Leonida” de la Bicaz. Volumul acestui lac este de 
1,2 miliarde m3 apă. În studiul de prefezabilitate întocmit de ISPH pentru CHEAP-
urile posibil de amplasat în jurul lacului de la Bicaz au fost nominalizate cinci 
CHEAP-uri, dintre care amintim: Cozmiţa I, Cozmiţa II, Frasin – Pângăraţi şi 
Potoci.    

A rezultat din studiu că fiecare CHEAP în parte ar putea avea o putere instalată 
de 500 MW.   

Câteva date preliminare pentru CHEAP Frasin - Pângăraţi 

  Obiectivul de investiţie de la Frasin – Pângăraţi se amplasează în judeţul 
Neamţ, în apropiere de staţia 220/110 kV Stejaru, pe malul stâng al râului Bistriţa.   
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Rezervorul superior se va amplasa pe un platou de pe dealul Frasin, la cota 
1022 mdM,  şi va avea un volum de circa 3 milioane m3 de apă. S-a optat pentru 
varianta de funcţionare cu pompaj zilnic (noaptea).  

Având în vedere că cea mai mică cotă de exploatare a apei în lacul de acumulare 
de la Bicaz este de cca. 520 mdM rezultă că se poate asigura o diferenţă de nivel de 
circa 500 m. Puterea instalată în CHEAP Frasin – Pângăraţi nu poate depăşi 
valoarea de 300 MW având în vedere că în staţia Stejaru, prin care se evacuează 
puterea hidrocentralei de la Bicaz, nu este ajunsă încă tensiunea de 400 kV.  De 
aceea, din analiza regimului de funcţionare în nodul Stejaru, a rezultat că 300 MW 
este limita superioară a puterii ce poate fi instalată în condiţiile actuale.  

CHEAP Frasin – Pângăraţi ar urma să fie echipată două grupuri reversibile de 
157 MW fiecare, rezultând o putere instalată totală de 314 MW. Racordarea la 
Sistemul Energetic Naţional a CHEAP Frasin - Pângăraţi se va putea face prin LEA 
de 220 kV Stejaru – Gheorghieni. Reconductorarea acestei linii se va face oricum.  

Construirea unei linii de 400 kV (cea mai scurtă linie ar fi Stejaru - Roman) ar 
mări valoarea investiţiei cu cca. 40 milioane €. Durata de execuţie a lucrării  se 
apreciază a fi de 4 ani. Dacă luăm în considerare că investiţia specifică este de 1 
milion €/MW instalat, rezultă că investiţia totală va fi de ≈ 300 milioane €. 

Un alt amplasament posibil, dar pentru o CHEAP de putere de maximum 
150 MW, ar putea fi pe râul Siret, la Călimăneşti. Bazinul inferior ar fi în acest caz 
lacul de acumulare al hidrocentralei de la Călimăneşti. Este necesar să se facă foraje 
şi un studiu geologic complet al dealului Călimăneşti, pe care ar urma să se 
construiască bazinul superior deoarece pământul în această zonă este argilos - 
spongios. Abia după aflarea rezultatelor geologice se va putea lua o hotărâre pentru 
acest amplasament. 

5.3.  Amplasamente posibile pentru CHEAP-uri  
în zona Măcin – Cernavodă 

Există un studiu de prefezabilitate întocmit de ISPH Bucureşti pentru un 
CHEAP în zona Măcin – Cernavodă. Acest CHEAP ar urma să preia apa (bazinul 
inferior) din fluviul Dunărea şi să o pompeze în golul de sarcină într-un bazin 
superior pe Dealul Măcinului. Puterea instalată în această centrală poate ajunge, 
conform studiului, la 500 MW. Este greu de găsit un amplasament favorabil din 
punct de vedere economic pentru realizarea unui asemenea CHEAP aici datorită în 
principal distanţei mari dintre cursul de apă al fluviului Dunărea şi locul posibil de 
amplasare al bazinului superior.  

Un amplasament mult mai favorabil se găseşte, în această zonă, pe Canalul 
Dunăre-Marea Neagră în dreptul localităţii Cernavodă, unde Institutul de Studii şi 
Proiectări Hidroenergetice (ISPH) a analizat posibilitatea construirii unui CHEAP 
care să preia apa din canal (bazin inferior), să o pompeze până la o înălţime de cca. 
100 m (care reprezintă diferenţa de nivel până la bazinul superior) şi să se realizeze 
astfel un CHEAP cu puterea cuprinsă între 100 şi 150 MW.  
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Această centrală este oportună şi necesară atât pentru acumularea în golurile de 
sarcină ale SEN a energiei verzi produse de centralele eoliene din Dobrogea, care 
deţine ponderea în totalul energiei produse în prezent din această sursă, cât şi a 
energiei care va fi produsă în grupurile de la centrala nucleară de la Cernavodă. 
Administraţia Canalului Dunăre – Marea Neagră şi-a dat acordul pentru realizarea 
acestei lucrări.   

5.4. Un alt amplasament posibil: Colibiţa 

Pe versantul vestic al Carpaţilor Orientali, în apropierea lacului de acumulare al 
hidrocentralei de la Colibiţa, poate fi construită CHEAP Colibiţa. Amplasată în 
judeţul Bistriţa Năsăud, în localitatea Colibiţa, zona Poiana Calului – Sub Deal, 
centrala va putea ajunge la o putere de cca. 200 MW. Nici în această zonă nu au 
ajuns încă linii cu tensiunea de 400 kV şi perspectiva ca să apară este îndepărtată.  

La obiectivul ,,LEA 400 kV Suceava – Vatra Dornei – Gădălin”, prevăzut în 
Planul de perspectivă al RET, întocmit de C.N. Transelectrica S.A., urmează să se 
înceapă lucrările abia după anul 2020 iar punerea în funcţiune să se realizeze abia în 
anii 2023 – 2024. 

Valoarea totală a investiţiei CHEAP Colibiţa ar putea ajunge la ≈ 200 milioane €.  
Mai sunt în ţară şi alte amplasamente, majoritatea în apropierea lacurilor de 

acumulare, pentru construcţia de CHEAP-uri. Până la ora actuală însă, nici statul şi 
nici investitorii privaţi nu au început practic lucrări de acest gen şi aceasta, în 
primul rând, datorită cheltuielilor mari pe care le presupune o asemenea investiţie. 
Au contribuit, alături de cheltuielile mari, şi opoziţia proprietarilor, administratorilor 
sau concesionarilor lacurilor de acumulare care pot îndeplini rolul de bazin inferior, 
care doresc ca numai ei să poată finanţa asemenea lucrări fără însă să aibă fondurile 
necesare. A contribuit, de asemenea, la această situaţie şi birocraţia excesivă din 
domeniul investiţiilor în general.   

6. FACILITĂŢI PENTRU STIMULAREA INVESTIŢIILOR  
ȊN CENTRALELE  HIDROELECTRICE CU ACUMULARE  

PRIN POMPAJ 

Apreciind, pe bună dreptate, că sunt necesare măsuri care să faciliteze realizarea 
lucrărilor în instalaţiile de stocare a energiei şi, în mod special, în CHEAP-uri, 
guvernul României a emis în data de 20 august 2014 Ordonanţa Guvernului nr. 28. 
Prezentăm ȋn continuare un extras din această ordonanţă. 

– La art. 5 – (1) Investitorii care construiesc CHEAP au dreptul să procedeze, în 
condiţiile legii, la scoaterea definitivă sau, după caz, temporară, din fondul forestier 
naţional, respectiv din circuitul agricol, a terenurilor forestiere, a terenurilor 
agricole şi a păşunilor, care sunt necesare realizării CHEAP.  
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(2) Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru realizarea 
CHEAP, din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional, se 
exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare. 

– La art. 6 – (1) Energia electrică consumată de CHEAP în procesul de 
funcţionare în regim de pompaj, în scopul stocării energiei electrice în rezervorul 
superior al unei CHEAP, constituie un consum propriu tehnologic al acesteia. 

 (2) Consumul propriu tehnologic de energie electrică al CHEAP, potrivit alin 
(1), nu se include în cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia 
de achiziţie de certificate verzi potrivit art. 8, alin (1) din Legea nr. 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie, cu modificările şi completările ulterioare.  

(3) Consumul propriu tehnologic de energie electrică al CHEAP, potrivit alin 
(1), nu se include în cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia 
de plată a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor 
necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă 
eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

– La art. 7 – (1) Prin stocarea energiei electrice în rezervorul superior al unei 
CHEAP, ca efect al funcţionării în regim de pompaj, operatorul unei CHEAP nu 
dobândeşte calitatea de consumator final şi se exceptează de la plata tarifului pentru 
serviciul de transport, respectiv componenta de extragere de energie electrică din 
reţea, şi a tarifului pentru serviciul de sistem, prevăzute de reglementările legale, 
pentru energia consumată în regim de pompaj.  

(2) La reintroducerea energiei electrice în SEN, ca efect al funcţionării în regim 
de turbinare, cu transferul apei în rezervorul inferior, operatorul unei CHEAP se 
exceptează de la plata tarifului pentru serviciul de transport, respectiv a com-
ponentei de introducere de energie electrică în reţea, prevăzută de reglementările 
legale, pentru energia reintrodusă în SEN.  

(3) Operatorul CHEAP plăteşte o taxă specială stabilită şi aprobată de către 
ANRE, destinată acoperirii costurilor privind întreţinerea reţelei aferente racordării 
CHEAP la reţeaua electrică de transport şi a costurilor generate de către consumul 
propriu tehnologic, induse suplimentar în reţeaua electrică de transport de către 
funcţionarea CHEAP. 

– La art. 8 – (1) În vederea realizării unei investiţii noi în CHEAP, prin 
utilizarea drept rezervor inferior a unei acumulări deja existente, aflată în domeniul 
public de interes naţional potrivit legii, dreptul de folosinţă al acumulării şi al 
resursei de apă se acordă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către autoritatea 
publică centrală în al cărei inventar al domeniului public se află înregistrată 
acumularea existentă, la solicitarea investitorului interesat.  
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(3) Operatorul CHEAP este exceptat de la obligaţiile de plată specifice de 
gospodărire a resurselor de apă, prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale 
„Apele Române”, cu modificările şi completările ulterioare, pentru apa utilizată în 
procesul ciclic de pompaj/turbinare. 

– La art. 9 – (1) Conţinutul cadru al convenţiei de exploatare prevăzute la art. 8 
alin. (1) şi procedura de încheiere a acesteia se reglementează prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale cu atribuţii de reglementare în 
domeniul energiei, cu avizul Consiliului Concurenţei. 

 (2) Obligaţiile financiare care se stabilesc în sarcina operatorului CHEAP prin 
convenţia de exploatare nu vor putea depăşi nivelul unei cote părţi din costurile 
legate de exploatarea amenajării şi al eventualelor diminuări de venituri suportate 
de titularul dreptului de administrare, de concesiune sau de folosinţă, după caz, al 
resurselor de apă din rezervoarele inferioare, ca efect al operării CHEAP, stabilite 
conform hotărârii Guvernului prevăzută la alin. (1).  

– La art. 13– Măsurile de încurajare a investiţiilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă, care conţin elemente de ajutor de stat pentru investiţii, respectiv pentru 
operare, vor fi puse în aplicare după notificarea acestora la Comisia Europeană şi 
obţinerea unei decizii favorabile din partea acesteia.  

Sperăm că răspunsul de la Uniunea Europeană va fi pozitiv.  
Cu atât mai mult vor fi benefice aceste facilităţi cu cât, prin măsurile de creştere 

a eficienţei energetice care se vor lua de acum înainte ţinând cont şi de prevederile 
Legii privind eficienţa energetică adoptată la 1 august 2014, consumul de energie 
total în România nu va creşte sensibil ci, dimpotrivă, se va reduce sau se va menţine 
aproximativ stabil. Aceasta va face ca să crească ponderea energiei produsă în 
sursele regenerabile şi va face din ce în ce mai oportune şi mai necesare instalaţiile 
de stocare a energiei verzi.  

7. REZULTATELE ANALIZEI INDICATORILOR ECONOMICI – 
FACTOR DETERMINANT ȊN LUAREA  HOTĂRÂRII DE 

FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 

Estimarea consumului de energie electrică (simularea curbelor de sarcină ale 
SEN pe următorii ani), a evoluţiei preţurilor la energia electrică şi la serviciile 
tehnologice de sistem în perioada anilor de după punerea în funcţiune a CHEAP, 
este o sarcină dificilă dar obligatorie pentru o analiză profesionistă a indicatorilor 
economico-financiari.  Cuantificarea costurilor generate de realizarea investiţiei 
este tot atât de importantă dar mai uşor de realizat.       

Avem avantajul că, fiind ţară membră a Uniunii Europene, putem afla estimările 
acestor date în celelalte ţări membre.  



Stocarea energiei verzi 137 

Să vedem mai întâi care sunt elementele pe care ne putem baza calculele la ora 
actuală, ţinând cont de atribuţiile fiecăruia dintre participanţii la piaţa de energie. 
C.N. Transelectrica S.A. achiziţionează STS de la producătorii de energie electrică 
în baza unei proceduri reglementate de Autoritatea Naţională de Reglementare în 
domeniul Energiei (ANRE). Practic, întreaga valoare a STS achiziţionate de la 
producători (cu excepţia componentei de energie activă pentru acoperirea pierderilor în 
RET) este refacturată de Transelectrica SA furnizorilor de energie electrică 
licenţiaţi de ANRE care beneficiază în final de aceste servicii. Pentru acoperirea 
costurilor corespunzătoare contractelor pentru asigurarea STS precum şi pentru 
acoperirea costurilor proprii de operare, operatorul de transport şi de sistem (OTS) 
aplică tarifele reglementate pentru servicii de sistem. 

 În graficul din figura 6 este prezentată evoluţia din ultimele 36 luni (situaţia la 
finele lunii mai 2014 – conform raport ANRE) a costurilor cu achiziţia (regle-
mentată şi/sau prin mecanisme de piaţă) a serviciilor tehnologice de sistem 
suportate de CN Transelectrica SA. 

 

 
 

Fig. 6. Costurile cu achiziţia (reglementată şi/sau prin mecanisme de piaţă) a serviciilor 
tehnologice de sistem suportate de CN Transelectrica SA. 

Sursa: Raportările lunare ale CNTEE TRANSELECTRICA SA – prelucrare SMPE. 
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Tarifele reglementate pentru serviciile de sistem sunt cuprinse între 15 lei/MWh 
(la reglajul terţiar lent) şi maxim 450 lei/MWh (pentru reglajul secundar). Pentru 
producătorii calificaţi valorile obţinute prin aplicarea acestor tarife reprezintă 
venituri iar pentru CN Transelectrica SA reprezintă costuri.  

În perioadele din timpul zilei când consumul de energie electrică este mic şi 
centralele eoliene, în mod special, funcţionează din plin deoarece viteza vântului 
este mare, apare în sistem un excedent de energie iar, dimpotrivă, atunci când 
consumul de energie este mare şi nu funcţionează nici centralele eoliene şi nici cele 
fotovoltaice apare în sistem un deficit de energie electrică.  

Decontările în piaţa de deficit sau de excedent se fac în piaţa de echilibrare. 
Atribuţiile organismelor care participă la piaţa de echilibrare sunt împărţite astfel: 
DEN dă comenzile de pornire-oprire a grupurilor; aceste comenzi de pornire şi 
oprire a grupurilor din centrale se dau după criteriul ,,merit–order”; Organismul de 
măsură a energiei (OMEPA) face măsurările transferului de energie dintre 
instalaţiile RET–RED şi dintre RED+RED cu producătorii şi consumatorii şi 
transmite rezultatele Operatorului pieţei de energie (OPCOM) care deţine soft-
ware-ul de decontare (fig.7). 

Se observă că este o diferenţă foarte mare între preţurile de excedent şi preţurile 
de deficit.  

În afara contractelor pe care DEN le încheie cu anumiți furnizori pe piața 
reglementată, toţi posibilii alți furnizori de STS pot participa la piaţa de echilibrare 
făcând oferte (putere + preţ) dacă sunt calificaţi de către compartimentul de 
specialitate al DEN.  

La toate centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj, chiar dacă aceste 
instalaţii sunt gândite pentru stocarea energiei verzi, analiza cost/beneficiu şi a 
celorlalţi indicatori economico-financiari a investiţiei, trebuie făcută în condiţiile 
liberalizării totale a pieţei de energie din România.  

Aceasta înseamnă că, în afara veniturilor ce se obţin prin calificarea CHEAP-
urilor în lista de furnizori de servicii tehnologice de sistem, aceste centrale obţin 
venituri din energia vândută pe piaţa de echilibrare (PE) şi, de asemenea, din 
energia pe care o pot vinde prin participarea la piaţa pentru ziua următoare (PZU) şi 
piaţa intra-zilnică ().  

În orice moment, CHEAP-urile pot să intre pe Piaţa pentru Ziua Următoare 
(PZU) şi să genereze energie dacă se găseşte un preţ mai bun pe MWh. Acest lucru 
trebuie avut în vedere de operatorul centralei pentru a fi stipulat în contractul pe 
care îl încheie cu CN Transelectrica SA pentru furnizarea Serviciilor Tehnologice 
de Sistem. 

Preţul energiei tranzacţionate pe PZU diferă de la zi la zi, de la lună la lună. Avem la 
dispoziţie graficul pentru întreaga lună noiembrie a.c. pe care îl prezentăm în figura 8, 
grafic din care rezultă preţul mediu de la începutul până la sfârşitul lunii. 

Chiar şi în timpul unei zile, preţul energiei tranzacţionate pe PZU diferă de la 
oră la oră. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra variaţiei preţului energiei pe 
PZU redăm în tabelul 8 rezultatele tranzacţionărilor pe PZU din ziua de 10 de-
cembrie 2014. 
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Fig. 7 
 

 

 
 

Fig. 8. Evoluţia zilnică a preţurilor medii pe PZU (bază, vârf şi gol). 
Sursa: Raport lunar OPCOM. 
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Tabelul 8 

PIP şi VolumTranzacţionat pe PZU în 10.12.2014 

 

Sursa : OPCOM  
 

Dacă în intervalul orar 0:00 şi 5:00 avem cel mai mic preţ pentru 1 MWh şi 
anume 49 lei/MWh se observă că la polul opus, respectiv în intervalul orar 16:00 – 
18:00, preţul pentru 1 MWh creşte până la valoarea de 271 lei. 

Momentul luării hotărârii de a livra energia pe PZU este deci deosebit de 
important.  

Analiza cost/beneficiu trebuie să ţină cont de evoluţia preţurilor atât pentru 
serviciile tehnologice de sistem cât şi de evoluţia preţurilor pe pieţele PZU şi PE, 
pentru perioadele când CHEAP-ul va funcţiona ! 

Asemenea previziuni sunt greu de făcut deoarece de la data hotărârii de a se 
finanţa lucrarea şi până la data preliminată pentru punerea în funcţiune trec, de regulă, 
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minimum patru÷cinci ani. Aceasta înseamnă că trebuie să estimăm pe ce preţuri vom 
conta începând cu peste cinci ani cel puţin, pentru următorii 15 – 20 de ani !   

Avem marele avantaj că evoluţia tuturor categoriilor de preţuri se vor apropia în 
timp de preţurile din celelalte ţări ale Uniunii Europene, odată cu înfăptuirea 
dezideratului de avea o piaţă unică de energie în Europa. Vom avea şi o piaţă unică 
pentru serviciile tehnologice de sistem.  

Ţara noastră a semnat cu mai bine de doi ani în urmă la memorandumul de 
aderare la piaţa ţărilor central europene pentru serviciile tehnologice de sistem. În 
afara acestor probleme, care ţin de analiza preliminată a indicatorilor economico-
financiari, în calea realizării centralelor cu acumulare prin pompaj sunt o serie 
întreagă de bariere greu de învins generate de faptul că aceste lucrări se construiesc 
în zone de munte, deci zone împădurite şi sunt necesare multe aprobări şi avize a 
căror obţinere durează foarte mult. Numai avizul de mediu are de parcurs etape care 
însumează minimum doi ani ! În plus, foarte greu se înţelege de unele organisme că 
centralele cu acumulare prin pompaj au un specific aparte: atunci când aceste 
centrale consumă energie electrică pentru pomparea apei în bazinul superior, ele nu 
pot fi asimilate cu un consumator final de energie în accepţiunea Legii 123/2012 a 
energiei electrice şi a gazelor naturale, completată şi modificată prin Legea 127/2014.  

Consumul de energie se face la aceste centrale pentru ca ele să poată produce 
energie şi nu alte produse. Consider că nu trebuia să se ajungă ca prin Ordonanţă a 
Guvernului să se reglementeze această chestiune. Ca energeticeni, această 
interpretare era obligatorie şi pentru CHEAP Tarniţa – Lăpuşteşti şi pentru oricare 
din centralele similare din ţară, indiferent cine este investitorul !  

Dacă răspunsul de la Comisia Europeană referitor la prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 28/20.08.2014 va fi unul pozitiv, atunci cheltuielile investitorilor 
care vor dori să finanţeze lucrări în CHEAP-uri se vor reduce. Vor scădea, pe de o 
parte, valoarea propriu zisă a lucrărilor de investiţii şi, de asemenea, se vor reduce 
cheltuielile de exploatare, adică acele cheltuieli care se vor face după data punerii în 
funcţiune. Ambele capitole de cheltuieli se iau în calcul la analiza cost/beneficiu. 
Scrie în Ordonanţă că atunci când între investitor şi administratorul bazinului inferior 
nu se ajunge la înţelegere privind cota parte de cheltuieli ce revine operatorului 
CHEAP, guvernul  este cel care va aproba cuantumul acestor cheltuieli.  

Aici este un loc unde guvernul are posibilitatea să scurteze durata negocierilor 
dar în acelaşi timp să hotărască ca suma care va fi luată în calculul cheltuielilor de 
exploatare să fie rezonabilă. Aceste cheltuieli trebuie să fie limitate la un procent 
foarte mic din totalul cheltuielilor pe care le are hidrocentrala deservită lacul de 
acumulare.  

Indicatorii de eficienţă se vor putea calcula cu elementele care le-am prezentat 
mai sus. Se va putea astfel afla venitul net actualizat (VNA), rata internă de 
rentabilitate (ri) şi raportul Beneficiu/Cost (B/C). Dacă valoarea investiţiei se 
menţine sub 1 milion € / MW instalat atunci durata de recuperare a investiţiei, 
element principal de eficienţă care îl interesează pe orice investitor, se va putea 
situa în zona de sub 10 ani.    
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Regimul concurenţial invocat şi în Ordonanţa Guvernului nr. 28/20.08.2014 
înseamnă eliminarea oricărei diferenţe de tratament între un investitor privat şi 
statul ca investitor. Consider că facilităţile prevăzute în această ordonanţă sunt toate 
logice şi sunt convins că dacă erau în vigoare mai de demult aveam până acum în 
România, în funcţiune, centrale cu acumulare prin pompaj cu o putere de cel puţin 
500 – 600 MW.  

 Sunt multe lucrări pregătitoare terminate pentru începerea unor asemenea 
investiţii şi măcar acum trebuie să înceapă construcţia lor. 
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