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1. Efectele schimbarii climatice
Cresterea efectului de sera ridica temperatura globala a planetei. Datorita activitaţii umane,

concentraţia de gaz cu efect de sera a crescut incepand cu perioada preindustriala (1750-1800).
Concentraţia de bioxid de carbon (CO2), gazul de sera cu ponderea cea mai ridicata, a crescut cu
30% inca din era preindustriala. Efectele combinate ale tuturor gazelor cu efect de sera (CO2,
metan, ozon,…) sunt echivalente cu o crestere a CO2 cu 50% faţa de acea perioada.

Faţa de anul 1860, temperatura medie a scoarţei terestre a crescut cu 0,6°C. Conform
diferitelor statistici, in anul 2100 temperatura va inregistra o crestere intre 1,5 si 6°C, daca filierele
energetice si planul de consum nu vor fi modificate. Aceasta crestere considerabila este insoţita, ca
si consecinţa, de o crestere a nivelului marii de la 20 cm la 1 m. Daca modificarea climatului se
dovedeste ireversibia, reducerea acestei evoluţii este insa posibila, prin diminuarea semnificativa a
emisiilor de gaze cu efect de sera.

Absorbanţii naturali de CO2 cum sunt solurile, arborii si oceanele nu vor fi capabili sa
absoarba decat puţin mai mult de jumatate din cantitatea de CO2 produsa de activitatea umana
(nivelul din 2000). Pentru a stabiliza concentraţia de CO2 la nivelul actual, trebuie deci redusa
urgent emisia de gaz cu 50 pana la 70%. Este imposibil sa se realizeze brusc aceasta reducere, dar
trebuie sa se acţioneze urgent, deoarece ne gasim in faţa unei probleme cumulative. Deoarece,
durata de viaţa a bioxidului de carbon in atmosfera este de ordinul secolelor, sunt necesare mai
multe generaţii pentru obţinerea stabilizarii concentraţiilor de CO2 la un nivel acceptabil.

CO2-ul este produs prin arderea tuturor combustibililor fosili: petrol, gaz si carbune.
Reziduurile de CO2 generate de arderea carbunelui sunt de aproximativ doua ori mai mari decat cele
datorate gazului natural, cele corespunzatoare petrolului situandu-se intre cele doua.

La inceputul anilor 2000, repartiţia pe sectoare a emisiilor de CO2 in lume a fost urmatoarea:
producţia electrica 39%, transport 23%, industrie 22%, locuinţe 10%, alte domenii 4% si agricultura
2%. Aceasta repartiţie este in aceeasi masura foarte diferita de la o ţara la alta. De exemplu, in
Franţa, unde numai o zecime din electricitate este produsa pe baza de combustibili fosili, sectorul de
transporturi are ponderea de 40% din CO2 emis in atmosfera.

A c e s t e e mis i i c on t r i bu i e l a ac c e n t ua re a e f e c tu lu i de se ra s i l a a c ce l e ra
r e a mod i f i c a r i l o r climatice conexe acestui fenomen. In figura de mai jos, este prezentat nivelul
acestor emisii:



2. Condiţii energetice actuale care impun utilizarea energiilor regenerabile
Unul din efectele dezvoltarii tehnologice a intregii societaţi umane, din ultimul secol, este

cresterea tot mai pronunţata a consumurilor de energie, dar si dependenţa tot mai accentuata
aomenirii, de consumul combustibililor fosili, in special produse petroliere, gaze
naturale si carbuni.

Analizand aceste estimari, se observa ca timpul extrem de scurt, ramas pana la epuizarea
resurselor existente, cel puţin in cazul petrolului si a gazelor naturale, impune gasirea
unor s o lu ţ i i r a p i de s i e f i c i e n t e de in l oc u i re a e ne r g i e i c a re se va pu te a
p r od uc e pa na a tu nc i c u ajutorul acestor combustibili. Aceste soluţii sunt cu atat mai
necesare cu cat consumurile deenergie ale economiei mondiale sunt in continua
crestere si nu se estimeaza o reducere aacestor consumuri in viitorul apropiat. Pentru
rezolvarea acestei probleme, singura soluţie previzibila este reprezentata de utilizarea
energiilor regenerabile.

Randamentul global al sistemului energetic este mic. De exemplu, in 2000, pentru
satisfacerea nevoilor de energie utila ale francezilor, de 86 Mtep, s-au consumat 252 Mtep, ceea ce
corespunde unui randament de aproximativ 34%. 166 Mtep au fost astfel pierdute in transformarile
energetice (rafinare, producţie de electricitate,...) si in utilizarile finale (randamentul aparatelor
electrocasnice, vehicule,...). Aceasta pierdere de 166 Mtep constituie prima poziţie in consumul de
energie si deci deţine ponderea cea mai mare in emisia de CO2.

3. Dependenţa energetica
Aproximativ 50% din energia consumata in cadrul U.E. provine din ţari care nu sunt membre

ale U.E. Fara schimbarea nivelul producţiei energetice si ţinand cont de cresterea previzibila a
consumului, aceasta dependenţa va ajunge la 70% pana in 2030.
Dependenţa faţa de ţarile Orientului Mijlociu, care deţin 65% din rezervele actuale de petrol va
creste. Incepand cu 2020-2030, tensiunile economice si politice pot determina diminuarea resurselor
fosile usor de exploatat si concentrarea lor in zone instabile politic, care dauneaza securitaţii
aprovizionarii ţarilor Uniunii Europene.

Anul 1986 este anul in care s-a definit conceptul de dezvoltare durabila dupa cum urmeaza:
"satisfacerea necesitaţilor prezentului fara a ipoteca capacitatea generaţiilor viitoare de a-si satisface
propriile necesitaţi".

Acest concept implica interesul dezvoltarii a noi surse de energie si minimizarea reziduurilor
care afecteaza mediul. Combustibilii fosili se prezinta ca o resursa finita si economic limitata,
inducand emisii ce afecteaza mediul si contribuie la schimbarea climatului. Un sistem energetic
durabil trebuie sa integreze surse de energie regenerabile si lanţuri de ardere cu emisii reduse,
accesibile la costuri acceptabile. Din fericire, faptul ca stabilizarea noilor infrastructuri energetice
dureaza decenii, un numar din ce in ce mai mare de mari companii se implica in dezvoltarea si
comercializarea acestor noi tehnologii.

Dezvoltarea durabila necesita generarea echilibrului intre dezvoltarea economica, echitatea
sociala si protecţia mediului, in toate regiunile planetei. Acest concept nu poate deci sa se
concretizeze fara o reala voinţa politica a unui numar mare de ţari.

4. Tratatul de la Kyoto
In 1997, prin tratatul de la Kyoto s-a fixat ca obiectiv reducerea cu 5,2% a reziduurilor de gaz cu

efect de sera pe plan mondial, pana in 2010 faţa de 1990. Uniunea Europeana promite o reducere cu
8% a emisiilor pentru 2010, si fiecare din membrii sai si-au asumat propria cota a emisiilor, ţinand



cont de particularitaţile fiecarei ţari. Mai mult de jumatate dintre ţari trebuie sa-si reduca emisiile
(Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Italia, Luxemburg, Olanda), anumite ţari trebuie sa-si
stabilizeze emisiile (Franţa, Finlanda), in timp ce alte ţari sunt autorizate sa-si creasca emisiile
(Grecia, Irlanda, Portugalia, Spania, Suedia).
Pentru a opri cresterea concentraţiei de bioxid de carbon prezent in atmosfera pana in 2050, trebuie
injumataţite emisiile actuale la nivel planetar si deci reduse de 3 pana la 5 ori in ţarile dezvoltate.

5. Uniunea Europeana si dezvoltarea energetica durabila
La inceputul anilor 2000, Comisia Europeana a facut din dezvoltarea energiilor regenerabile o

prioritate politica scrisa in Cartea Alba "Energie pentru viitor: sursele de energie regenerabila" si
Cartea Verde "Spre o strategie europeana de securitate a aprovizionarii energetice".
Comisia si-a fixat ca obiectiv dublarea ponderii energiilor regenerabile in consumul global de
energie de la 6% in 1997 la 12% in 2010. Acest obiectiv este inserat intr-o strategie de securitate a
aprivizionarii si dezvoltare durabila. Un efort semnificativ trebuie realizat in domeniul electric. In
cadrul Uniunii Europene, partea de electricitate produsa pe baza surselor de energie regenerabila
trebuie sa ajunga la 22,1% in 2010 faţa de 14,2% in 1999. Acest obiectiv definit pentru Europa
celor 15 in acel moment a fost revazut sensibil, pentru Europa celor 25, ponderea electricitaţii
produse pe baza surselor de energie regenerabila trebuind sa atinga 21%.

6. Deschiderea pieţei de electricitate
Inca de la inceputul anilor 2000, sectorul de electricitate cunoaste o profunda restructurare,

rezultat al directivei europene CE 96-92. Aceasta directiva impune gestionarea independenta a
activitaţilor de transport al energiei de cea de producţie a energiei electrice. In continuare, problema
reţelei electrice ramane doar reţeaua de transport, gestionata in fiecare stat de un gestionar unic
desemnat de guvern.

Una din consecinţele deschiderii pieţei de electricitate este dezvoltarea unei producţii
descentralizate, pe baza unitaţilor de cogenerare, surse de energie regenerabila sau producţie
tradiţionala intalnita la producatorii independenţi.

Integrarea in reţelele electrice a surselor regenerabile de energie, in particular a celor
dependente de climat, cum ar fi energiile eoliene si solare, si de o maniera mai generala, producţia
descentralizata, necesita importante amenajari ale acestor reţele, precum si punerea in practica a noi
echipamente si noi metode de gestiune. Obiectivul este menţinerea fiabilitaţii si calitaţii alimentarii
cu energie electrica a persoanelor fizice si intrepriderilor in contextul liberalizarii pieţei de
electricitate si utilizarea din ce in ce mai intensa a surselor aleatoare de energii regenerabile.

Perspective tehnologice
Este dificila identificarea tehnologiilor care vor juca un rol determinant in viitor in lupta

impotriva efectului de sera. Viitorul sistem energetic, avand slabe emisii de gaz cu efect de sera, va
avea la baza probabil o combinaţie de energii, de vectori de convertoare de energie, care se vor
regasi sub forme diferite in diverse regiuni ale lumii.

Se pot distinge cateva tendinţe ale viitorului nostru energetic:
 O crestere a parţii de energii regenerabile este previzibila, dar importanţa sa va depinde de

reducerea costurilor si de progresele realizate in stocarea masiva de electricitate, care va
permite integrarea in reţelele electrice a unor cantitaţi mari de energie produsa discontinuu si
distribuita. Pe termen lung, este puţin probabil ca fiecare din sursele de energie regenerabile
sa depaseasca 10% din necesarul mondial de energie, dar dupa previziunile cele mai
optimiste combinaţia lor le-ar putea permite atingerea ponderii de 30 pana la 50% din piaţa,
catre jumatatea secolului (la inceputul anilor 2000, ansamblul energiilor regenerabile
reprezenta 10% din producţia energetica).

 Energiile pe baza de combustibili fosili vor fi utilizate inca pe perioada mai multor zeci de
ani, favorizand energiile cu conţinut redus de carbon cum ar fi gazul. Captarea si stocare
bioxidului de carbon in condiţii acceptabile din punct de vedere economic constituie singura
opţiune tehnologica susceptibila sa autorizeze utilizarea resurselor fosile, limitand totodata
concentraţia de CO2 in atmosfera, in asteptarea unor evoluţii tehnologice importante.



 Energia nucleara nu genereaza CO2, cu excepţia CO2-ului emis in timpul construcţiei
centralelor si in procesul imbogaţirii uraniului consumat in aceste centrale. Acest tip de
energie va continua sa fie dezvoltat intr-un anumit numar de ţari, printre care si Franţa, prin
intermediul unui tratament satisfacator al deseurilor, dezvoltarii unor noi generaţii de
reactoare mai sigure, apoi pe termen lung prin dezvoltarea fusiunii nucleare, ale carei
perspective se contureaza tocmai spre anul 2050.

 Dezvoltarea reactoarelor cu combustie ar putea permite dezvoltarea unei "economii de
hidrogen". Producerea de hidrogen nu genereaza CO2, daca hidrogenul este produs plecand
de la energii regenerabile, nucleare sau fosile cu reţinerea CO2. Statele Unite, care nu au
ratificat tratatul de la Kyoto deoarece l-au considerat un factor de constrangere pentru
economia lor, au lansat in 2003 un ambiţios program de cercetare menit a reduce costurile
producţiei de hidrogen, controlul emisiile de gaz cu efect de sera, coordonarea stocarii
acestora si reducerea costului reactoarelor cu combustie.

 In concluzie controlarea emisiilor de gaz cu efect de sera nu se poate concretiza fara
programe importante de eficientizare energetica in sectoarele de construcţii, industrie si
transporturi. Scopul este de a utiliza mai puţina energie pentru satisfacerea acelorasi
necesitaţi.

Prognoza consumului de energie primara realizata de Consiliul Mondial al Energiei pentru

anul 2050, in ipoteza unei cresteri economice de 3% pe an, fara o modificare a tendinţelor actuale
de descrestere a intensitaţii energetice si de asimilare a resurselor energetice regenerabile

evidenţiaza un consum de circa 25 Gtep, din care 15 Gtep din combustibili fosili (Figura de mai

jos). Gtep (tep = tona echivalenta petrol, 1 tep corespunde energiei produsa prin arderea unei tone

de petrol).
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Carbune

Energie electrica verde in Romania – angajamente

Generarea energiei electrice cu panouri solare fotovoltaice este o soluţie viabila in toate
regiunile din Romania atat pentru sisteme fotovoltaice independente cit si pentru realizarea unor
centrale fotoelectrice conectate la sistemul energetic naţional. Tara noastra este privilegiata din
punct de vedere al nivelului energiei solare, nivelul iradiantei solare fiind mai mare decat in tarile
din Europa de Vest cu tradiţie in utilizarea acestor sisteme.
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