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REZUMAT. Apele Oceanului Planetar deţin un imens potenţial energetic care poate fi valorificat pentru 
producerea de energie electrică. Principalele surse de energie luate în considerare, cel puţin la nivelul tehnicii 
actuale, se referă la: maree, curenţi, valuri, diferenţele de temperatură ale structurilor de apă marină. Valurile 
reprezintă o formă de stocare a energiei transmise de vânt, energie calculabilă și demnă de luat în consideraţie. 
Curenţii marini sunt purtătorii unor energii cinetice deosebit de mari. Articolul analizează captatorul pneumatic 
de energie a valurilor tip coloană de apă, reprezentând captarea energiei valurilor prin transferul ei într-o cameră 
cu aer în care se comprimă şi decomprimă aer prin intermediul unui piston de apă acţionat direct de valuri. Aerul 
comprimat şi decomprimat pune în mişcare o turbină cuplată la un generator electric. Se analizează 
perspectivele energiilor regenerabile: sisteme de stocare curată a energiei– rezervoare naturale de aer 
comprimat; recuperarea energiei din poluarea ambientală vibraţională şi electromagnetică – poluarea 
ambientală vibraţională, energia electromagnetică și zgomotele din mediul ambiental. În cadrul articolului se 
punctează că organismele europene de standardizare, CEN şi CENELEC, contribuie la trasarea viitorului energiei 
prin elaborarea standardelor referitoare la energia „verde”, regenerabilă, în conformitate cu mandatul trasat de 
Comisia Europeană, de a face ca standardele să răspundă cerinţelor legislative referitoare la durabilitate. În 
concluziile stabilite în final, situaţia energetică a României, comportă reabilitarea întregului sistem energetic, 
apreciindu-se că pentru reabilitarea întregului sistem energetic a României sunt necesare, până în anul 2020, 
fonduri totale de peste 31 miliarde de euro. 

Cuvinte cheie: energii regenerabile, convertire energii, valuri marine, captor pneumatic, sisteme de stocare curată 
a energiei - rezervoare naturale de aer comprimat; recuperarea energiei din poluarea ambientală vibraţională şi 
electromagnetică - poluarea ambientală vibraţională, energia electromagnetică și zgomotele din mediul ambiental. 
sisteme de stocare curată a energiei, standardele și energia regenerabilă. 

ABSTRACT. Ocean waters hold a huge energy potential that can be harnessed to produce electricity. The main 
energy sources taken into account, at least at the level of the current technique, refer to: tide, currents, waves, 
temperature differences in the structure of marine water. The waves are a form of energy storage, wind energy 
transmitted with and worthy to be taken into account. Marine currents are carriers of some particularly large 
kinetic energies. The article analyses the pneumatic energy sensor of water column type wave, representing the 
energy of waves by transferring capture her in a room with the air compresses and decompresses air via a piston 
driven directly by water waves. Compressed and decompressed air trigger a turbine coupled to an electric 
generator. Considering the prospects for renewables: storage systems clean-energy natural tanks of compressed 
air; recovery of energy from vibrational and electromagnetic atmospheric pollution-environmental pollution, 
electromagnetic energy and vibrational noise from the ambient environment.  The article points out that the 
European standardisation bodies, CEN and CENELEC, contribute to future energy trace through the development 
of standards related to „green” energy, renewable, in accordance with the mandate laid down by the European 
Commission, to make the standards to meet legislative requirements relating to sustainability. The conclusions 
set out in the final, Romania's energy situation, rehabilitation of the whole energy system behaves, appreciating 
that the entire energy system for the rehabilitation of Romania are required, by the year 2020, the total funds of 
over 31 billion euros. 

Keywords: renewable energies, energy conversion, marine wave pneumatic captor, storage systems clean energy-
natural tanks of compressed air; recovery of energy from vibrational and electromagnetic atmospheric pollution-
environmental pollution, electromagnetic energy and vibrational noise from the ambient environment storage 
systems, clean energy and renewable energy standards. 
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4. DESPRE ENERGIILE REGENERABILE 

■ Energia eoliană este o sursă de energie regene-
rabilă, generată din puterea vântului și este folosită 
destul de extensiv în ziua de astăzi. Soarele este, fără 
îndoială, o vastă sursă de energie și în numai trei zile 
Pământul primește de la Soare echivalentul energiei 
existente în rezervele de combustibili fosili. Creșterea 
gradului de utilizare a biocombustibililor produși din 
materii vegetale și animale pentru creșterea siguranței 
energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
și deschiderea de noi piețe pentru fermieri reprezintă 
soluția agreată de toate mediile de afaceri din industria 
energetică. 

Costuri. Conform Consiliului Mondial al Energiei, 
structura investiției într-un parc eolian se prezintă 
astfel: turbina (74-82 %), fundația (1-6 %), instalația 
electrică (1-9 %), conectarea la rețea (2-9 %), con-
sultanța (1-3 %), terenul (1-3 %), costurile financiare 
(1-5 %), construcția drumului (1-5 %). 

■ Energia apei (mărilor și oceanelor) se reprezintă 
sub formă de energie mecanică și termică [6]: 

– Curenții marini – se pot reprezenta sub formă de: 
- curenți orizontali – datorați vânturilor domi-

nante; 
- curenți verticali – caz în care apele urcă sau 

coboară din/spre adâncuri; 
- curenți marini – datorați mișcării apelor la 

nivel planetar; 
- mareele – datorită atracției lunare; 
- mișcarea valurilor – datorate tot radiației solare. 

– Energia termică – înmagazinată sub formă de 
căldură, conținutul de căldură diferit dintre apele de 
suprafață și cele de adâncime (diferență de circa 
30 oC). 

Apele Oceanului Planetar dețin un imens potențial 
energetic care poate fi valorificat pentru producerea 
de energie electrică. Principalele surse de energie luate 
în considerare, cel puțin la nivelul tehnicii actuale, 
se referă la: maree, curenți, valuri, diferențele de 
temperatură ale structurilor de apă marină. 

Mareele se produc cu regularitate în anumite zone 
de litoral de pe glob, cu amplitudini care pot ajunge 
uneori la 14 -18 m, determinând oscilații lente de 
nivel ale apelor marine. Principiul de utilizare a 
energiei mareelor în centrale mareo-motrice, de altfel 
singura sursă folosită în prezent din cele enumerate 
mai sus, constă în amenajarea unor bazine îndiguite 
care să facă posibilă captarea energiei apei, declanșată 
de aceste oscilații, atât la umplere (la flux), cât și la 
golire (la reflux). 

Pentru o valorificare eficientă a energiei mareelor 
sunt necesare și anumite condiții naturale; în primul 
rând, amplitudinea mareelor să fie de cel puțin 8 m, iar, 
în al doilea rând, să existe un bazin natural (de regulă 
un estuar), care să comunice cu oceanul prîntr-o 
deschidere foarte îngustă. Aceste condiții naturale apar 

numai în 20 de zone ale globului (ca, de exemplu: 
țărmurile atlantice ale Franței, Marii Britanii, SUA, 
Canadei, în Nordul Australiei, în estul Chinei etc.). 
Cantitatea de energie disponibilă la această sursă, dacă 
ar putea fi valorificată integral în centrale electrice 
mareo-motrice, ar produce de circa 100.000 de ori mai 
multă energie electrică decât toate hidrocentralele 
aflate în funcțiune în prezent pe glob. Alte calcule 
apreciază că energia furnizată anual de maree ar putea 
echivala cu cea obținută prin arderea a peste 70 mii 
tone de cărbune. 

Centralele mareo-motrice produc kWh la un preț 
de cost de două ori mai mare decât cel obținut în 
hidrocentrale. Astfel de centrale mareo-motrice se 
află în funcțiune în Franța (în estuarul Rance, format 
de râul cu același nume la vărsarea în Golful Saint 
Malo; capacitatea sa este de 240 MW și a fost 
construită în perioada 1961-1966; proiectul „Chausey” 
prevede o construcție asemănătoare în Golful Le Mont 
St.Michel), în Rusia (în estuarul Kislaya, format de 
râurile Tuloma și Kola la Marea Barents1, de 400 MW; 
un alt proiect vizează țărmurile Mării Albe); alte 
proiecte prevăd noi amenajări pe țărmul de S-E al 
Marii Britanii, pe țărmul Golfului Fundy, unde SUA 
și Canada intenționează o construcție de mari proporții. 

Curenții marini sunt purtătorii unor energii cine-
tice deosebit de mari. Astfel, s-a calculat ca un 
curent oceanic cu o lățime de circa 100 m, 10 m 
adâncime și o viteză de 1 m/s, pe timp de un an ar 
putea oferi o energie cinetica de circa 2.000 kWh. 

Valurile reprezintă o formă de stocare a energiei 
transmise de vânt, energie calculabilă și demnă de luat 
în considerație. Calculele au evidențiat că valurile cu 
înălțimea de 1 m, lungimea de 40 m și perioada de 5 s, 
au o putere disponibilă de aproximativ 5 kW pe un 
front de 1 m lăţime. Numeroase institute de cercetări 
hidraulice și energetice din SUA, Franța, Marea 
Britanie și Japonia au în programul lor de activitate 
realizarea unor instalații de captare a energiei valurilor 
[6, 12, 15]. 

5. CAPTATORUL PNEUMATIC  
DE ENERGIE A VALURILOR 

Conceptul de captator pneumatic de energie a 
valurilor tip coloană de apă înseamnă captarea 
energiei valurilor prin transferul ei într-o cameră cu 
aer în care se comprimă şi decomprimă aer prin 
intermediul unui piston de apă acționat direct de 

                                                            
1 Marea Barents (numită astfel în cinstea navigatorului 

olandez Willem Barents) este o mare ce aparține Oceanului 
Arctic, situată la nord de Norvegia și Rusia. Înainte de 1940, 
acces la Marea Barents avea și Finlanda, însă URSS a ocupat 
abuziv fâșia Finlandei, inclusiv orașul-port finlandez Petsamo. 
Suprafață: 1 405 000 km²; adâncime maximă: 450 m; adâncime 
medie: 230 m.  
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valuri. Aerul comprimat şi decomprimat pune în 
mişcare o turbină cuplată la un generator electric. 

Pe baza schiței de principiu a unui asemenea 
captator, prezentată în figura 5, s-au făcut o serie de 
calcule hidraulice pentru simularea proceselor şi 

determinarea parametrilor motori, precum debitul de 
aer şi presiunea din camera de aer [8], realizate în 
cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar. 

 

 
 

Fig. 5. Schița captatorului pneumatic pentru energia valurilor de tip coloană de apă (WOC). 
 

Captatorul pneumatic de energie a valurilor este 
constituit dîntr-o cameră prismatică având prevăzute 
două deschideri, una la partea inferioară pentru 
pătrunderea apei sub presiunea exterioară a valurilor 
şi alta la partea superioară pentru evacuarea şi aspirarea 
aerului. Corpul captatorului este împărțit în două 
camere, separate de planul oglinzii apei în repaus. 

Partea de corp situată sub nivelul apei reprezintă 
coloana de apă având înălțimea Z0 + d. Coloana de 
apă are la partea sa inferioară gura de pătrundere a 
apei, cu deschiderea d. Partea de corp situată 
deasupra nivelului apei în repaus se numeşte camera 
de aer şi are înălțimea z1. Corpul captatorului are 
lățimea b. Întregul corp al captatorului trebuie 
amplasat pe o fundație stabilă de pe fundul mării, 
fundație care nu a fost prezentată în figura 4. 

Figura 4 permite vizualizarea proceselor care au 
loc în captatorul pneumatic, ajutând la înțelegerea şi 
apoi modelarea matematică a proceselor hidraulice 
care au loc în captator, în condițiile în care camera 
de aer este deschisă sau închisă. Procesul funda-
mental este legat de variația nivelurilor apei din 
exteriorul şi interiorul captatorului, iar de acest lucru 
este legată şi variația presiunilor şi debitelor de aer 
comprimat şi decomprimat. 

În plan vertical sunt marcate pozițiile crestei şi 
bazei valului (înălțimea h). În locul amplasării 
captatorului adâncimea apei este ad. Caracteristicile 
geometrice ale celor două camere ale captatorului 

sunt dependente de elementele valurilor (de înălți-
mea h şi lungimea l a valurilor). 

Procesul hidraulic constă dîntr-un pompaj de aer 
produs de jocul vertical al coloanei de apă din captator 
sub acțiunea alternativă a presiunilor hidrostatice şi 
hidrodinamice externe, generată de valuri la gura de 
pătrundere a apei în captator.  La apropierea valului de 
captator, nivelul în coloana de apă se ridică, ceea ce 
produce comprimarea şi evacuarea aerului din camera 
de aer. După ce valul a trecut de captator, nivelul în 
coloana de apă coboară, ceea ce produce vacuum, care 
duce la aspirarea aerului în camera de aer. 

Scopul calculelor hidraulice este determinarea pe de 
o parte a debitului de aer evacuat şi aspirat din/în 
camera de aer sub acțiunea hidraulică a valurilor, iar pe 
de altă parte determinarea presiunii şi subpresiunii în 
camera de aer în funcție de diferitele poziții ale valuri-
lor față de captator. Calculele au fost efectuate luând ca 
parametri ai valurilor, valorile medii multianuale ale 
înălțimii reprezentative şi perioadei medii ale valurilor 
din zona coastei româneşti la Marea Neagră. 

6. PERSPECTIVE ÎN DIRECŢIA 
ENERGIILOR REGENERABILE 

● Sisteme de stocare curată a energiei.  Rezer-
voare naturale de aer comprimat. Minele părăsite 
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de la noi din ţară, să fie folosite la stocarea energiei. 
Minele părăsite transformate în rezervoare naturale 
de aer comprimat, care apoi să fie utilizat ca agent 
energetic. 

Creşterea puterii instalate în centralele nucleare și 
apariția energiilor alternative (eoliană și solară) a 
condus în sistemul energetic național la suprapro-
ducţia de energie electrică şi la apariţia necesităţii de 
stocare a acesteia. Astfel a apărut ideea utilizării 
aerului comprimat ca agent energetic şi stocarea sa 
în rezervoare naturale (mine părăsite, România 
având aproximativ 580 de mine închise). 

Pentru realizarea unui astfel de sistem sunt nece-
sare: 

▪ Transformarea unei centrale termoelectrice, prin 
înlocuirea turbinei cu abur – figura 6, cu un 
ansamblu compresor - turbină cu aer comprimat. În 
acest fel, dispar cazanele şi turnurile de condens, 
depozitele de cărbuni şi haldele de zgură, emisiile de 
fum şi bioxid de carbon, centrala devenind absolut 
nepoluantă pentru mediul înconjurător. Pentru a 
produce o cantitate de energie echivalentă cu cea 
realizată anual de o unitate de la CNE Cernavodă 

(115 MWh), o centrală termoelectrică consumă aproxi-
mativ 6 milioane tone de lignit indigen. Prin arderea 
acestuia se evacuează în mediul ambiant circa 
1 500 000 tone de cenușă, din care 20 000 tone 
cenușă zburătoare, 4 milioane tone de CO2 și canti-
tăți semnificative de SO2 și NOx. 

▪ Amenajarea unei mine închise din zonă, pentru 
a deveni rezervor natural de foarte mare capacitate, 
prin etanşarea grosieră (betonarea canalelor de 
aeraţie şi pluviale) şi fină, prin acoperirea interioară 
a pereţilor cu răşini de etanşare; 

▪ Construirea unei tubulaturi de transport bisens a 
aerului comprimat, pentru legarea centralei cu rezer-
vorul. Funcţionarea unui astfel de sistem este foarte 
simplă. În cazul unui surplus de energie în zonă, 
produs de centralele nucleare, hidroelectrice, eoliene 
şi solare (toate curate) generatoarele electrice vor lucra 
ca motor, comprimând aerul şi stocându-l în rezervor. 
La apariţia cererii de energie, centrala poate comuta 
regimul de funcţionare în câteva minute, în genera-
tor acţionat cu turbinele pneumatice. Acest sistem 
este performant, eficient şi mai ales curat, cu poten-
ţial de aplicare important pe termen mediu şi lung. 

 

 
 

Fig. 6. Schema clasică a unei termocentrale bazată pe cărbune (sursa: Wikipedia): 
1 – turn de răcire; 2 – pompa circuitului de răcire al condensatorului; 3 – linie electrică de înaltă tensiune; 4 – transformator  

ridicător de tensiune; 5 – generator electric de curent alternativ; 6 – turbină cu abur de joasă presiune; 7 – pompă de joasă presiune;  
8 – condensator; 9 – turbină cu abur de medie presiune; 10 – ventile de reglare ale turbinei; 11 – turbină cu abur de înaltă presiune; 
12 – degazor; 13 – preîncălzitor de joasă presiune (PJP); 14 – bandă de alimentare cu cărbune; 15 – buncăr de cărbune, eventual cu 
turn de uscare;  16 – moră de cărbune; 17 – tamburul cazanului; 18 – evacuarea cenușii; 19 – supraîncălzitor; 20 – ventilator de aer; 

21 – supraîncălzitor intermediar; 22 – priza de aer necesar arderii; 23 – economizor; 24 – preîncălzitor de aer; 25 – electrofiltru 
pentru cenușă; 26 – exhaustor (ventilator de gaze arse); 27 – coș de fum. 
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● Recuperarea energiei din poluarea ambientală 
vibraţională şi electromagnetică: 

▪ Poluarea ambientală vibraţională. Vibraţiile 
din lucrările de artă rutieră (poduri, viaducte, 
tuneluri) şi diferenţele potenţiale de presiune din 
unda pneumatică a autovehiculelor în mişcare sunt 
alte două forme importante de energie recuperabilă. 

▪ Energia electromagnetică. Recuperarea energiei 
electromagnetice şi reducerea nivelului de poluare 
din spectrul de frecvenţe caracteristice aplicaţiilor 
portabile este o problemă de mare actualitate care 
vizează starea de sănătate a societăţii umane şi eco-
nomia energetică. Se pot găsi diferite soluţii ecologice 
pentru reducerea poluării, utilizând plante ca material 
absorbant de radiofrecvenţă, soluţie care converteşte 
direct energia electromagnetică în material biologic. 
De asemenea, se pot dezvolta soluţii portabile sau 
fixe de conversie a spectrului de poluare electromag-
netică în surse de tensiune şi curent continuu (DC) 
cu utilizare în toată gama de aplicaţii electronice. 

▪ Zgomotele din mediul ambiental. O formă de 
producere a energiei electrice, mai puţin dezvoltată 
la nivel mondial, este cea a conversiei – cu diverşi 
traductori, a zgomotelor din mediul ambiental. 
Cele mai multe aplicaţii se referă la mediul urban 
aglomerat şi folosirea de traductori piezoelectrici. 
Dispozitivele sunt de puteri mici şi servesc la 
alimentarea unor aparate electrocasnice sau a unor 
dispozitive de supraveghere trafic, telefoane etc. 
Nivelurile de zgomot de pe autostrăzi cu trafic mare, 
pot produce cantităţi semnificative de energie, 
stocabilă şi utilizabilă fie la iluminatul zonal, fie al 
panourilor publicitare. 

7. STANDARDELE ȘI ENERGIA 
REGENERABILĂ 

Organismele europene de standardizare, CEN şi 
CENELEC, contribuie la trasarea viitorului energiei 
prin elaborarea standardelor referitoare la energia 
„verde”, regenerabilă, în conformitate cu mandatul 
trasat de Comisia Europeană, de a face ca standar-
dele să răspundă cerinţelor legislative referitoare la 
durabilitate. CEN şi CENELEC au dezvoltat o 
expertiză în domeniul managementului energiei care 
vizează facilitarea schimbului de informaţii între 
diferitele părţi interesate, precum şi coordonarea şi 
identificarea necesităţilor de standardizare din sectorul 
energetic. 

 ■ Iată câteva sloganuri care vizează și problema 
de mare actualitate a energiei regenerabile. „Este 
timpul să schimbăm viitorul energiei noastre” este 
moto-ul sub care s-a desfăşurat în cadrul Uniunii 
Europene Săptămâna energiei durabile. „Being here 
tomorow” – „Să fim aici şi mâine!” este lozinca sub 
care s-au desfăşurat lucrările Forumului Mondial al 

Ştiinţei de la Budapesta din noiembrie 2009. „Politi-
cienii nu pot construi piramide, nici descoperi planete, 
dar ei pot investi în diseminarea cunoaşterii”, a 
spus Katalin Szili, speaker în Parlamentul Ungariei, 
prezentă la Forumul savanţilor lumii. „Trebuie să 
construim o nouă arcă a lui Noe!”. Dezvoltarea unui 
viitor durabil pentru toţi cetăţenii Europei constituie 
o etapă crucială în planul de dezvoltare a Uniunii 
Europene pentru 2020, energia durabilă ocupând o 
poziţie centrală în atingerea obiectivelor preconizate. 

Interesul internaţional în creştere cu privire la 
bioenergie constituie o opţiune al cărui potenţial im-
portant este recunoscut tot mai mult, diferite iniţiative 
internaţionale angajându-și semnatarii (inclusiv marile 
pieţe precum China sau Statele Unite) să identifice 
soluţii pentru înlocuirea combustibililor fosili. 

■ În acest sens, ISO va elabora un nou standard 
internaţional cu privire la aspectele dezvoltării durabile 
legate de bioenergie care îşi propune să remedieze 
absenţa actuală a criteriilor de durabilitate armonizate 
la nivel mondial. Standardul va fi elaborat de un nou 
comitet de proiect, ISO/CP 248, Criterii de durabili-
tate pentru bioenergie, care va reuni experţi tehnici 
internaţionali şi specialişti pentru cele mai bune 
practici din domeniu, pentru a examina aspectele so-
ciale, economice şi de mediu ale producţiei, lanţului 
de aprovizionare şi utilizării bioenergiei. Ei vor 
stabili şi criterii pentru a preveni externalităţile 
negative sociale sau de mediu ale bioenergiei. Secre-
tariatul şi preşedinţia comitetului ISO/CP 248 va fi 
asigurat, în cadrul unui acord de îngemănare, de 
ABNT (membru al ISO pentru Brazilia) şi DIN 
(membru al ISO pentru Germania). Cancelarul german, 
doamna Angela Merkel a afirmat: „Biomasa este o 
sursă de energie regenerabilă de care avem nevoie în 
mod indiscutabil. Nu ne putem permite să neglijăm 
contribuţia la protecţia mediului pe care o oferă 
biomasa, produsă în mod ecologic şi durabil. Trebuie 
să ne asigurăm însă că obiectivele nu vor fi contra-
dictorii”. 

Viitorul standard – ISO 13065, va aduce o contri-
buţie majoră la acest obiectiv de importanţă mondială, 
ajutând în mod deosebit să se evite crearea de bariere 
tehnice în calea comerţului cu bioenergie. ISO 13065 
va difuza tehnologia şi va stimula calitatea, inten-
sificând cercetarea, constituind un instrument-cheie 
pentru a ajuta guvernele să îndeplinească obiectivele 
pe care şi le-au stabilit în domeniul carburanţilor 
alternativi. Prima reuniune a ISO/CP 248 a fost în 
aprilie 2010. 

■ În condiţiile în care preţurile energiei continuă 
să crească, performanţa energetică devine un obiectiv 
prioritar pentru numeroase întreprinderi, societăți, 
unități productive, cu un scop dublu: reducerea 
costurilor şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Standardul NF EN 16001, Sisteme de management 
al energiei, constituie un instrument preţios în acest 
sens, pentru toate aceste întreprinderi. 
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Standardul NF EN 16001, cu privire la sistemele 
de management al energiei, publicat pe 1 iulie 2009, 
își propune să ajute la realizarea unui management 
metodic al energiei în cadrul oricărui tip de organi-
zaţie, întreprindere sau colectivitate locală, indiferent 
de domeniul său de activitate sau de dimensiunea sa. 
Bazat pe acelaşi principiu de cerinţă a îmbunătățirii 
continue ca şi celelalte referenţiale pentru sisteme 
de management, acest standard este, totuşi, primul 
care stabileşte măsurarea performanţei pe rezultate 
cantitative. Este un instrument pragmatic, care pro-
movează o contabilitate efectivă a energiei. Entitatea 
care doreşte să se conformeze acestui demers trebuie 
să definească o politică adaptată utilizărilor sale 
energetice. Plecând de la un diagnostic iniţial, ea 
identifică obiectivele coerente cu angajamentele sale 
de îmbunătățire a eficacităţii energetice. Bazându-se 
pe un responsabil în domeniul energiei, entitatea 
stabileşte un program de urmărire şi de măsurare a 
performanţei sale energetice (plan de măsurare a 
energiei), își evaluează şi își revizuieşte în mod regulat 
sistemul de management. 

8. CONCLUZII 

● Un raport al Agenției Internaționale pentru 
Energie, citat de Mediafax, precizează că cea mai 
importantă sursă de energie a omenirii până în 2030 la 
nivel mondial, vor rămâne  combustibilii fosili. 
Potrivit raportului Agenției, până în 2030, cărbunele 
va acoperi cererea de energie în proporție de 84 %, 
statele care vor consuma cărbune în cantități uriașe 
fiind India și China. Combustibilii mai puțin poluanți 
decât cărbunele nu vor fi la fel de solicitați. De pildă, 
ponderea gazelor naturale va crește, ca grad de 
utilizare la nivel mondial, de la 21% la 22 %. Energia 
nucleară, care nu generează emisii de dioxid de 
carbon, va fi folosită și mai puțin, reprezentând doar 
5 % din cererea globală. Energia hidro rămâne la 
ponderea de 2 %, iar acoperirea biomasei va scădea 
de la 10 % la 9 %. Din fericire, există speranțe că alte 
resurse regenerabile vor fi folosite mai mult decât cele 
analizate mai sus. În ansamblu, pentru următorii 16 de 
ani, se așteaptă ca cererea globală de energie să 
crească cu 50 %. 

● Cel mai recent raport al Programului Naţiunilor 
Unite pentru Mediu (UNEP) privind emisiile de gaz 
cu efect de seră spune clar că ţările dezvoltate au 
redus mai mult decât ţările în curs de dezvoltare 
atunci dacă ne raportăm la acelaşi nivel de referinţă. 
Raportul din 2013 arată că „între 2000 şi 2010, cota 
de emisii globale de dioxid de carbon a ţărilor 
dezvoltate a scăzut de la 51,8 % la 40,9 %, în timp în 
ţările în curs de dezvoltare emisiile au crescut de la 
48,2 % la 59,1 %”.  China se află în fruntea listei 
principalilor emiţători de dioxid carbon din lume, 

urmată de Statele Unite şi India. În ultimul său 
raport, Grupul interguvernamental privind schimbă-
rile climatice (IPCC), principalul organism al ONU în 
domeniul ştiinţei climatice, a declarat că sistemele 
naturale au fost deja afectate de încălzirea globală. 
Volumul dovezilor ştiinţifice privind efectele încălzi-
rii aproape că s-a dublat de la ultimul raport din 
2007, subliniind că se teme de impactul tot mai mare 
al schimbărilor de climă asupra oamenilor1. 

La începutul acestui an, preşedintele american, 
Barack Obama, a propus o nouă lege pentru a reduce 
emisiile de carbon cu 30 % până în 2030, fiind vizate 
în principal centralele electrice pe bază de cărbune. 
Uniunea Europeană s-a oferit şi ea să crească pro-
centul de reducere a emisiilor de la 20 % la 30 % 
până în 2020 dacă alte ţări care sunt surse majore de 
emisii din lumea dezvoltată şi în curs de dezvoltare 
îşi asumă partea lor echitabilă în efortul global de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

● Pe ansamblu, situația energetică a României 
comportă reabilitarea întregului sistem energetic. 
Aproximativ 80 % din grupurile termoenergetice din 
România sunt instalate în perioada 1970 - 1980, 
depășindu-și practic durata de viață normată. În ultimii 
10-15 ani au fost modernizate și retehnologizate unele 
centrale termoelectrice cu o capacitate de aproximativ 
10 % din puterea instalată. De asemenea, aproxi-
mativ 37 % din grupurile hidroenergetice și-au 
depășit practic durata de viață normată. Potențialul 
național de economisire de energie este apreciat la 
27 – 35 % din resursele energetice primare (10 mili-
oane tep/an), adică un echivalent a 3 miliarde euro. 
Se apreciază că pentru reabilitarea întregului sistem 
energetic a României sunt necesare, până în 2020, 
fonduri totale de 31 miliarde de euro. 

● În viziunea Statului Român, datorită creșterii 
prognozate a prețului la hidrocarburi (țiței și gaze 
naturale), principalele opțiuni pentru viitor ar fi pro-
ducția de energie pe bază de cărbune și de energie 
nucleară. În strategia energetică a României până în 
anul 2020 se pune accentul pe sporirea producției de 
energie electrică nucleară și pe modernizarea ca-
pacităților de producție de energie învechite. Se 
intenționează, în următorii ani, să se convertească 
între cinci și zece puțuri epuizate de petrol și gaze în 
furnizori de energie geotermală. Estimările actuale 
arată că, în România, căldura generată de puțurile 
epuizate poate acoperi nevoile a 13.000 de locuințe, 
adică aproximativ 0,6 % din necesarul de energie al 
țării. 

                                                            
1 Potrivit oamenilor de ştiinţă, creşterea temperaturii medii 

globale ar trebui limitată la două grade peste nivelul dinaintea 
revoluţiei industriale, pentru a evita schimbări climatice 
periculoase. Pentru a atinge acest scop, ei cred că emisiile globale 
de dioxid de carbon ar trebui să atingă curând nivelul maxim şi să 
scadă drastic. Dar mai multe rapoarte au arătat că gazele cu efect 
de seră care captează căldura pe Pământ cresc invariabil. 
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