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REZUMAT. Energia are un rol central în existenţa omenirii, fiind resursa cea mai importantă. Asigurarea cu energia 
necesară dezvoltării activităţilor de bază constituie un subiect prioritar al preocupărilor din ultimii ani, de a cărei 
soluţionare depinde menţinerea, dezvoltarea și progresul civilizaţiei noastre. În ultimul secol, folosirea energiei din 
combustibili fosili (petrol, gaz, cărbuni), a avut efecte dezastruoase asupra mediului. Sursele alternative, precum 
soarele, vântul, hidroenergia, energia valurilor, energia geotermală, bioenergia (biocombustibili, reziduuri animale), 
biogaz-biomasă-biodiesel, hidrogenul, pilele de combustibil, generatoarele magneto-hidrodinamice, practic nu se 
consumă, numindu-se energii regenerabile (surse alternative sau neconvenţionale). Produc emisii mult mai puţine, 
reduc poluarea chimică, termică, radioactivă şi sunt disponibile, teoretic oriunde pe glob. Până în 2050 utilizând 
energie solară, hidro, biomasă sau eoliană, Europa ar putea crea surse de alimentare cu energie 100 % 
regenerabilă. Energeticieni de prestigiu şi reprezentaţi de seamă ai intelectualităţii tehnice din lumile arabă şi 
mediteraneană pun la cale detronarea hidrocarburilor, hotărâţi să smulgă energia necesară metabolismului 
planetar din deşerturile Terrei. Cu un buget de 400 miliarde de euro, Desertec este un proiect energetic colosal, 
vizând construcţia unei reţetele de interconectare electrică între Africa de Nord şi Europa, bazată pe surse rege-
nerabile de energie, precum centrale solare şi eoliene plasate în deşertul Sahara, Algeria, Maroc şi Tunisia. Energia 
electrică produsă în Africa va începe alimentarea reţelei europene la sfârşitul anului 2015, ajungând în 2050 să 
acopere necesarul de 15 % din totalul energetic european. La ora actuală, problema rămâne deschisă și o întrebare 
apare la final: Desertec vrea să găsească în Africa de Nord surse de energie pentru Europa ? Dar cu Africa ce se 
întâmplă ? Între timp, pe fir pare să fi intrat China, care ar dori să se implice în acest proiect și să investească sume 
importante. 

Cuvinte cheie: energii regenerabile, convertire energii, conversii, valuri marine, energie solară, proiectul energetic 
DESERTEC, sisteme de stocare curată a energiei. 

ABSTRACT. Energy has a central role in mankind's existence, being the most important resource. Providing the 
energy needed to develop basic activities is a priority topic of concern in recent years, the resolution of which 
depends on the maintenance, development and progress of our civilization. In the last century, the use of energy 
from fossil fuels (oil, gas, coal), had disastrous effects on the environment. Alternative sources, such as the Sun, 
wind, hydropower, wave energy, geothermal energy, bioenergy (biofuels, animal waste), biogas-biomass-biodiesel, 
hydrogen, fuel cells, magneto-hydrodynamic generators, basically not consumed, being renewable (alternative or 
unconventional sources). Produces far fewer emissions, reduced chemical pollution, and thermal, radioactive and 
are theoretically available anywhere on the globe. Until 2050 using solar energy, hydro, wind, biomass or Europe 
could create power supplies with 100% renewable energy. Prestigious rock-climbers and represented by account of 
technical intellectuals from the Arab and Mediterranean worlds plotting overthrow of hydrocarbons, determined to 
root out the required energy from the Earth's deserts planetary metabolism. With a budget of EUR 400 billion 
Desertec project is a colossal power, aiming to build a electric interconnection recipes between North Africa and 
Europe, based on renewable sources of energy, such as solar and wind plants placed in the Sahara desert, Algeria, 
Morocco and Tunisia. Electricity produced in Africa will begin powering the European network at the end of 2015, 
reaching 2050 to cater for 15% of total European energy. Currently, the issue remains open and a question comes to 
an end: Desertec wants to find in North Africa energy sources for Europe? But with Africa what happens? Meanwhile, 
the thread seems to have entered China, who would like to get involved in this project and to invest large sums. 

Keywords: renewable energies, energy conversion, conversions, waves, solar energy, marine energy project 
DESERTEC, storage systems, clean energy. 

1. GENERALITĂŢI 

Cuvântul energie (după grecescul energeia) are o 
 semnificaţie precisă, reprezentând o forţă în acţiune 
sau acţiunea unei forţe, fiind vorba despre energie ca 
noţiune în fizică şi nu despre energia psihică. 
Energia – ca mărime scalară servind drept măsură 

generală a tuturor fenomenelor de natură fizică – 
reprezintă capacitatea unui sistem de corpuri de a 
efectua un lucru mecanic sau echivalente ale acestuia. 1 
                                                            
1 ENERGÍE (‹ fr., lat.) s. f. 1. Mărime ce caracterizează 
capacitatea unui corp sau a unui sistem de a efectua un lucru 
mecanic la trecerea dintr-o stare dată în altă stare; se măsoară în 
jouli (J) sau în unități tolerate: kilowatt-oră (kWh); erg, kilogram-
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Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia 
noastră până în acest secol a fost energia solară, 
înmagazinată sub formă de energie chimică (prin 
procesul de fotosinteză), în surse regenerative (lemn, 
ape, vânt) sau în combustibili fosili (cărbune, petrol, 
gaze) a căror constanţă de formare este de ordinul 
milioanelor de ani. Se apreciază că din epoca pri-
mitivă până acum, cantitatea de energie consumată 
de omenire a crescut de 2,5 milioane de ori. O astfel 
de creştere, care condiţionează evoluţia progresivă a 
nivelului de trai al populaţiei globului, conduce la o 
problemă deosebită/însemnată: energia necesară 
pentru dezvoltarea viitoare a omenirii. 

Energia are un rol central în existența noastră, fiind 
resursa cea mai importantă. Asigurarea cu energia 
necesară dezvoltării activităţilor de bază constituie un 
subiect prioritar al preocupărilor din ultimii ani, de a 
cărei soluţionare depinde menţinerea, dezvoltarea și 
progresul civilizaţiei noastre. În decursul unui secol, 
sporurile consumului de energie sunt evidente 
(tabelul 1 - Consumul energetic în decursul unui secol), 
remarcându-se intensificarea consumului energetic în 
special în ultimii 40 de ani. Consumul energetic în tone 
pe cap de locuitor a crescut în ultimii 150 de ani de 
aproximativ 11 ori. 

Funcţie de efectele acesteia, tipurile de energie 
pot fi: mecanice, termice, electrice, magnetice, 
hidraulice, nucleare, solare, sonore, eoliene, chimice 
etc. - putându-se transforma dintr-o formă în alta, în 
cantităţi echivalente.   

Tabelul 1 conţine exemple de convertire/schim-
bare a diferitelor forme de energie. 

 
Tabelul 1. Consumul energetic în decursul  

unui secol 

Anii 
Populația 

[109] 
Consum energetic 

[109 tone] [tone/loc] 
1860 1,340 0,2 0,149 
1900 1,650 1,0 0,605 
1940 2,216 2,0 0,905 
1950 2,486 3,0 1,210 
1970 3,687 4,970 1,348 
1990 5,279 8,094 1,533 
2008 6,697 11,294 1,687 

                                                                                                 
forță-metru (kgfm), electron-volt (eV). Diferitele forme de e. 
(mecanică, electrică, magnetică, solară) se transformă din unele în 
altele în mod echivalent, conform legii conservării energiei. V. 
cinetic, electric, eolian, geotermal, informațional, potențial, solar. 
◊ E. atomică (sau nucleară) = e. degajată într-o reacție de fisiune 
sau fuziune nucleară. E. internă = funcție de stare a unui sistem 
termodinamic ce înglobează totalitatea formelor de energie pe care 
le posedă particulele sale. E. radiantă = e. care se propagă în spațiu 
sub formă de radiație de natură ondulatorie, elastică sau 
corpusculară. E. chimică = e. care se eliberează sau se absoarbe în 
reacțiile chimice, determinată de componența și structura chimică 
a substanțelor. 2. Forță, vigoare, tărie. ♦ (BOT.) E. germinativă = 
însușire calitativă a semințelor de a germina într-un interval de 
timp cât mai scurt. ♦ Fermitate, hotărâre în atitudini, în acțiune. 
Sursa: DE (1993-2009) 

Legat de faptul că urmează sau nu un ciclu, 
energia se clasifică în: ● energie neregenerabilă, care 
este energia obţinută din resurse epuizabile, cum 
sunt considerate combustibilii fosili şi cei nucleari; 
● energie regenerabilă, prin care se înţelege energia 
obţinută de la Soare, energie considerată inepuizabi-
lă, sub formă de energie electrică (conversie directă), 
termică (încălzire directă), hidraulică, energia valurilor, 
eoliană, sau cea provenită din biomasă. 

Din punct de vedere al sistemului fizic căruia îi 
aparţine, se cunosc: ● energie de zăcământ, care este 
energia internă a gazelor sub presiune acumulate 
deasupra zăcămintelor de țiței; ● energie chimică, 
care este dată de potenţialul electric al legăturii 
dintre atomii moleculelor; ● energie de deformaţie 
elastică, care este energia potenţială datorită atracţiei 
dintre atomi; ● energie gravitaţională, care este 
energia potenţială în câmp gravitaţional; ● energie 
hidraulică, care, la rândul ei, poate proveni din 
energia potenţială a căderilor de apă şi mareelor, sau 
din energia cinetică a valurilor; ● energie nucleară, 
care provine din energia nucleelor şi din care o parte 
poate fi eliberată prin fisiunea sau fuziunea lor. 

Conversii uzuale 

Un tep corespunde la aproximativ 1,5 t de cărbune 
de înaltă calitate, la 1100 m3 de gaze naturale, sau 2,2 t 
de lemn uscat. 1 tep = 1 tonă echivalentă petrol, 
1 tep corespunzând energiei produsă prin arderea unei 
tone de petrol; 1 tep = 10 Gcal ; 1 tep = 41,855 GJ; 
1 tep = 11,63 MWh ; 1 tep = 39,68 MBtu ; 1 tep = 
= 7,33 barils de petrole ; 1 tep = 11 628 kWh ; 1 tep = 
= 1 000 m3 de gaz ; 1 milion tep = 11,63 TWh . 

Combustibili fosili: 
 Gazul petrolier lichefiat (GPL) GPL: 1 tonă 

= 1,095 tep  
 Esenţă: 1 tonă = 1,048 tep  
 Ulei greu: 1 tonă = 0,952 tep  
 Cocs: 1 tonă = 0,762 tep  
 huilă: 1 tonă = 0,619 tep  
 Cocs de cărbune: 1 tonne = 0,667 tep  
 Lignit: 1 tonă = 0,405 tep  
 Lemn: 1 stere = 0,147 tep plăci forestiere: 

1 tonă = 0,4 tep 
1 calorie = 4,1868 J ; 1 Gcal = 1,163 MWh ; 1 PJ 

(1.000 TJ) = 0,27 TWh ; P – peta (1015); T – tera 
(1012) ; 1 kWh = 3,6 MJ  

Btu (unitate de măsură britanică pentru energie 
termică), british thermal unit, prescurtat BTU, este o 
unitate de măsură pentru căldură, care nu face parte 
din Sistemul Internațional, egală cu cantitatea de 
căldură necesară pentru a crește temperatura unei 
cantități de o livră de apă cu un grad Fahrenheit. 
Deoarece capacitatea termică masică a apei variază cu 



EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC 

 

Buletinul AGIR, Supliment 3/2015 172

temperatura, iar livra și caloria au avut diferite definiții 
în diverse perioade de timp, valoarea BTU variază între 

1054,35 J (cu caloria folosită în termodinamică 
chimică) și 1059,67 J (cu caloria la 4 °C).  

 
Tabelul 2 

Exemple de convertire/schimbare a diferitelor forme de energie 

Din /În Mecanică Termică Electrică 
Radiaţie 

electromagnetică 
Chimică Nucleară 

Mecanică Pârghie Frână 
Generator 

electric 
Sincrotron 

Reacţie chimică 
endotermă 

Accelerator de 
particule 

Termică Turbină cu apă 
Schimbător 
de căldură 

Termocuplu Corp Incandescent Furnal Supernovă 

Chimică Muşchi Ardere 
Pilă de 

combustibil 
Licurici Reacţie chimică - 

Electrică Motor electric 
Rezistenţă 
electrică 

Transformator 
electric 

Diodă luminiscentă Electroliză Sincrotron  

Radiaţie 
Electromagnetică 

Velă solară 
Panou Solar 

Termic 
Panou solar Optică neliniară Fotosinteză 

Spectroscopie 
Mössbauer 

Nucleară Radiaţie alfa Soare Radiaţie Beta Radiaţie gama - Izomerie nucleară
 

Actual, standardul ISO 80000-5:2007 stabilește 
echivalentul SI la: 1 BTU ≈ 1055,056 J care este o 
valoare rotunjită la acuratețea măsurătorilor practice a 
valorii calculate pe baza caloriei internaționale. 

Pe baza BTU este definită o unitatea de măsură 
pentru putere termică, BTU pe oră (BTU/h), utilizată 
pentru a specifica puterea termică de încălzire și de 
răcire a instalațiilor de climatizare în țările în care se 
folosește sistemul de unități anglo-saxon. În acest 
context, puterile se exprimă adesea în mod eronat în 
BTU (valorile reprezintă de fapt BTU/h). O astfel de 
exprimare este cu același tip de eroare ca și a exprima 
vitezele în kilometri în loc de kilometri pe oră. 

Relația de conversie a BTU/h în kW este: 1 BTU/h 
≈ 1055,056:3600 kW ≈ 1:3412 kW sau mai simplu: 
1000 BTU/h = 293 W. Pentru evaluări aproximative 
raportul 1:3400 dă o eroare sub 0,4 %. 

Baril-ul de petrol este o unitate de volum echiva-
lentă a 42 galoane americane, care sunt aproximativ 
echivalente cu 158,9873 litri sau 34,97231575 galoane 
imperiale. Se folosește în principal pentru a defini 
producția și consumul de petrol. Depinzând de ce 
densitate are petrolul, masa unui baril de petrol poate fi 
între 119 și 151 kg. 

2. DE CE ENERGIE REGENERABILĂ? 

În ultimul secol, folosirea energiei din combustibili 
fosili (petrol, gaz, cărbuni), a avut efecte dezastruoase 
asupra mediului, mai mari decât orice activitate umană 
din istorie: acumularea de gaze nocive în atmosferă, 
ceea ce a declanşat procese (poate ireversibile), 
precum: subţierea stratului de ozon, încălzirea globală 
etc. De aceea, pentru lumea de azi, utilizarea unor surse 
alternative de energie, devine tot mai importantă. Să ne 
gândim că aproximativ o treime din petrolul1 folosit pe 

                                                            
1 Trei linguri mari pline de petrol pur sunt echivalente cu energia 
a opt ore de muncă umană manuală, iar un rezervor plin de 

planeta este folosit la mașini, camioane, autobuze si 
alte vehicule. 

Sursele alternative, precum soarele sau vântul, 
practic nu se consumă, numindu-se energii regenera-
bile. Produc emisii mult mai puţine, reduc poluarea 
chimică, termică, radioactivă şi sunt disponibile, teore-
tic oriunde pe glob. Mai sunt cunoscute şi ca surse 
alternative sau neconvenţionale. Tipurile de energie 
alternativă sunt: energia solară, energia eoliană, hidro-
energia, energia valurilor, energia geotermală, bio-
energia (biocombustibili, reziduuri animale), biogaz-
biomasă-biodiesel, hidrogenul, pilele de combustibil, 
generatoarele magneto-hidrodinamice – figura 1.  

 

 
 

Fig. 1. Tipurile de energii regenerabile. 
 

O altă sursă de energie a apei mărilor sunt valurile. 
Valurile imense ale oceanelor poartă cantități masive 
de energie, dar această energie este greu de exploatat 
eficient și ieftin. Se testează diferite scheme experi-
mentale. Obiectivul, țelul urmărit este punctual: un 
viitor în care se vor utiliza combustibili fosili cu un 
nivel scăzut al CO2 Protecţia mediului presupune o 
utilizare cât mai eficientă a resurselor de energie 
disponibile. Prin urmare, în Europa şi în lume 

                                                                                                 
mașină înseamnă o energie egală cu aproximativ 2 ani de muncă 
umană !  Să reținem că între anul 2000 și începutul anului 2005, 
importurile zilnice de petrol ale Chinei au crescut cu 140 %, iar 
pentru următorii 15 ani se estimează că cererea totală de energie 
a țării se va dubla. 
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trebuie exploatată posibilitatea de a spori eficienţa 
transformării cărbunelui (rezerva de combustibili 
fosili cu cea mai mare longevitate) în electricitate. 
De asemenea, tehnologiile de captare şi stocare per-
manentă a dioxidului de carbon produs de centralele 
electrice trebuie dezvoltate şi utilizate într-o mai 
mare măsură. În cadrul politicii europene în do-
meniul energiei, Comisia Europeană a adoptat o 
comunicare privind maniera durabilă de a produce 
energie electrică din combustibili fosili, axându-se 
pe tehnologii durabile care utilizează cărbunele, ceea 
ce va permite menţinerea contribuţiei importante a 
acestui combustibil la siguranţa şi caracterul 
competitiv al furnizării de energie pentru Europa. 

Cărbunele şi gazul generează peste 50 % din 
volumul energiei electrice furnizate în UE şi vor 
continua să ocupe un loc important printre sursele de 
energie. Pentru ca UE să îşi îndeplinească obiecti-
vele pe termen lung privind schimbările climatice 
este necesar să se utilizeze tehnologii curate şi să se 
reducă semnificativ emisiile de CO2. Pe de altă 
parte, la nivel internaţional este esenţial să se 
dezvolte tehnologii curate de captare şi stocare a 
dioxidului de carbon: se estimează că, în lume, până 
în anul 2030, producţia de energie electrică din 
cărbune se va dubla în raport cu nivelul actual. De 
asemenea, acest lucru va crea noi perspective pentru 
exporturile europene. Pentru ca utilizarea durabilă a 
combustibililor fosili să devină o realitate după 
2020, UE trebuie să creeze un cadru de reglementare 
favorabil dezvoltării acestor noi tehnologii și să 
investească mai mult şi mai eficient în cercetare.  

3. PÂNĂ ÎN ANUL 2050 EUROPA  
SE VA ALIMENTA CU ENERGIE  
100 % REGENERABILĂ? 

Recentul studiu al PricewaterhouseCoopers LLP 
arată că da. Europa și alte regiuni ale lumii au ajuns 
la o răscruce, acum când avem șansa și capacitatea 
de a obține energie regenerabilă la scară largă. 
Utilizând energie solară, hidro, biomasă sau eoliană, 
Europa ar putea crea surse de alimentare cu energie 
100 % regenerabilă până în 2050, dacă această idee 
e susținută de o piață unică de energie europeană, 
corelată cu o piață similară în Africa de Nord. 

Transformarea sectorului energetic pe baza unor 
surse 100 % regenerabile ar soluționa problemele 
legate de securitatea energetică și alimentarea cu 
energie, renunțând la generarea de electricitate pe 
baza de carbon, contribuind în același timp substan-
țial la reducerea lipsei de resurse de energie primară 
în Europa. Am putea spune adio termocentralelor. 

 Luând în considerare infrastructura existentă și 
capacitățile de generare a energiei, și pornind de la 

recunoașterea necesitații unui sistem energetic trans-
național, sistemul propus, SuperSmart Grid, ar permite 
echilibrarea cererii și ofertei de energie, independent 
de momentul și locul unde este generată energia. 
Studiul, realizat de experţi în energie şi schimbări 
climatice din partea PricewaterhouseCoopers, în 
colaborare cu cercetători de la Institutul Potsdam de 
Cercetare a Impactului Climatic, Institutul Internaţional 
pentru Analiza Aplicată de Sisteme şi Forumul 
Climatic European, a elaborat primul ghid în vederea 
atingerii obiectivului stabilit pentru anul 2050, de a 
avea un sector energetic 100 % regenerabil în Europa 
şi Africa de Nord. O Europă alimentată de resurse 
regenerabile ar schimba complet peisajul, atât pentru 
consumatori, cât şi pentru întregul sector energetic. 
Electro-mobilitatea ar putea fi introdusă pe scară 
largă, ducând la un transport zilnic de persoane şi 
bunuri fără dezavantajul emisiei de CO2, asociat 
combustibililor fosili. În ţările din Africa de Nord, 
furnizarea de energie solară, fiabilă şi teoretic ne-
limitată, ar putea constitui baza unei dezvoltări 
considerabile din punct de vedere social şi econo-
mic. Până în 2050, în cazul adoptării la scară largă a 
tehnologiilor regenerabile în întreaga Europă şi în 
Africa de Nord, reducerile de cost semnificative vor 
face din sectorul energetic un angajator important de 
forţă de muncă bine calificată şi competitiv din punct 
de vedere al costului, ce va furniza electricitate ieftină 
în întreaga regiune. În acelaşi timp, consolidarea 
unei cooperări puternice pentru introducerea resurse-
lor regenerabile la scară largă va scădea dependenţa 
de importurile de energie şi va dezvolta relaţii 
puternice de interdependenţă între continentul euro-
pean şi vecinii săi. În prezent, circa 50 % din cererea 
de energie la nivelul Europei este acoperită din 
combustibili de import şi, conform estimărilor, ar 
putea creşte la 70 % în deceniile următoare. 

  Conform Focus Energetic, la nivelul Europei, 
există astăzi diferenţe semnificative în ceea ce pri-
veşte dezvoltarea energiei regenerabile. Danemarca 
şi Germania prezintă rate de creştere semnificative: 
60 % şi 80 % creştere energie regenerabilă din 2000, 
în timp ce Franţa1 şi Austria au redus cotele energiei 

                                                            
1 În momentul de faţă, în lume operează 442 de reactoare 
nucleare, acestea acoperind aproximativ 16 % din producţia 
mondială de energie electrică. În ceea ce priveşte Uniunea 
Europeană, dezvoltarea industriei nucleare pentru obţinerea 
energiei electrice este importantă, având în vedere că 
termocentralele depind de importurile din Rusia, petrolul este tot 
mai puţin şi, prin urmare, tot mai scump, hidroenergia nu poate 
asigura necesarul energetic, iar turbinele eoliene încă nu sunt 
recunoscute ca reprezentând o soluţie viabilă nici măcar pentru 
ţările cu un climat propice dezvoltării unei astfel de surse. 
Centralele nucleare asigură, în momentul acesta, 15 % din 
energia consumată în spaţiul comunitar. Uniunea Europeană 
deţine un total de 145 de unităţi nucleare. Între acestea, Franţa 
este campioană, acolo operând 59 de reactoare. În urmă cu trei 
decenii, guvernul francez a lansat cel mai amplu program 
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regenerabile din cauza creşterii cererii de electri-
citate din surse nucleare şi stagnării capacităţii de 
producere a energiei regenerabile. Conform acestui 
studiu, dacă s-ar dubla capacitatea de instalare a 
energiei solare, reducerile de cost ar fi, în timp, de 
65 % comparativ cu alte tehnologii. În ultimii 15 ani, 
capacitatea eoliană a crescut în medie cu 25 %. Pe 
de altă parte, emisiile de gaze cu efect de seră în 
sectorul energetic european au scăzut în anii ‘90, 
ulterior au crescut din nou, iar acum sunt cu doar 
5 % mai mici decât în 1990.  

Ghidul de politici elaborat în urma studiului 
include, printre altele, crearea unei capacităţi 
semnificative de generare de energie regenerabilă 
până în 2015 pentru a exploata potenţialul eolian şi 
solar, finalizarea subvenţiilor pentru combustibili 
fosili până în 2020 şi dezvoltarea unui calendar 
strategic pentru planificarea susţinerii financiare a 
tehnologiilor regenerabile. Studiul recomandă şi 
crearea unei pieţe unice europene de energie până în 
2020. În plus, ghidul include şi recomandarea de a 
scoate din funcţiune strategică centralele pe bază de 
combustibili fosili în UE şi în Africa de Nord 
începând cu 2030 şi înlocuirea lor cu producerea la 
scară largă de energie regenerabilă până în 2040.  

La nivelul României, tabelul 3 prezintă potenți-
alul surselor regenerabile de energie (solară, eoliană, 
hidro, biomasă și biogaz și energia geotermală). 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, aproximativ 
37 % din grupurile hidroenergetice și-au depășit 
practic durata de viață normată. Potențialul național 
de economisire de energie este apreciat la 27 – 35 % 

                                                                                                 
nuclear din lume, ca răspuns la criza petrolului din 1973. După 
30 de ani, Franţa şi-a redus consumul de combustibil fosil cu 
peste 10 %. În Marea Britanie, însă, operează 23 de reactoare, în 
Germania - 17, iar în Spania - 24. Încă 350 de reactoare nucleare 
s-ar putea deschide în toată lumea, cele mai multe dintre țările 
industrializate sau în curs de dezvoltare susținând în continuare 
energia atomică,  în ciuda dezastrului de la Fukushima din 
martie 2011 (Accidentul nuclear de la Fukushima-Daiichi a avut 
loc la data de 11 martie 2011 la centrala electrică atomică 
Fukushima din Japonia, care constă din 4 reactoare nucleare, ca 
urmare a cutremurului din nord-estul țării,  urmat de un tsunami 
de mari proporții. La 12 aprilie 2011 autoritățile japoneze au 
mărit clasificarea accidentului nuclear de la Fukushima de la 
nivelul 5 la nivelul 7, nivelul maxim pe scara accidentelor 
nucleare [1]. Nivelul 7 a fost și nivelul declarat la accidentul 
nuclear de la Cernobîl în 1986). Până în 2030, sunt anunțate că 
vor fi construite cel puțin 90 de reactoare nucleare și numărul lor 
poate ajunge la 350 (din statistica Agenției Internaționale pentru 
Energie Atomică), energia nucleară rămânând o ramură impor-
tantă pentru Statele Unite și statele europene dezvoltate.   

din resursele energetice primare (10 milioane 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 peste 31 miliarde de euro. 

 
Tabelul 3 

Sursă Potențial 
anual 

Aplicație 

Energie solară 60 PJ 
1,2 TWh 

Energie termică 
Energie electrică 

Energie eoliană 23 TWh Energie electrică 
Energie hidro 
Din care sub 10 MW 

36 TW 
3,6 TWh 

Energie electrică 

Biomasă și biogaz 318 PJ Energie termică 
Energie electrică 

Energie geotermală 7 PJ Energie termică 

Sursa: Strategia energetică a României pentru perioada 
2007-2020. 

 
*    *    * 

Potenţialul teoretic global energetic al valurilor 
marine – necuprins în acest tabel – este de  
8×105 TWh/an, ceea ce reprezintă de 100 de ori 
cantitatea de energie care ar putea fi produsă anual 
de amenajările hidroenergetice convenţionale. Poten-
ţialul mondial, exprimat ca putere disponibilă, este 
de circa 2 TW, cu 320 GW în Europa. Din acest 
potenţial teoretic s-ar putea valorifica sub formă de 
energie electrică cam 10-12 %. Chiar în aceste con-
diţii însă, energia valurilor marine tot ar fi suficientă 
pentru acoperirea necesarului planetar de energie 
electrică. La nivelul țării noastre, datorită regimului 
său calm, în comparație cu alte zone geografice de 
pe glob, valoarea potențialului energetic brut al 
valurilor din preajma litoralului românesc este relativ 
redusă. Studiile și cercetările făcute în țară, atestă că, 
pe fiecare metru liniar de front maritim amenajat se 
pot obține aproximativ 40.000– 50.000 kWh/an sau 
8 – 10 TWh/an, în ipoteza instalării unui singur șir 
continuu de sisteme de captare cu randamentul egal 
cu 100 %. Pentru un randament total de numai 30 %, 
valoarea potențialului energetic posibil ar fi de circa 
2,4 – 3 TWh/an, indice orientativ care ne arată că 
totuși, utilizarea în scop energetic a forței mecanice 
a valurilor din Marea Neagră ar fi rentabilă [2, 7]. 
Punctul de vedere al Institutului Român de Cercetai 
Marine din Constanța și al Comisiei Oceanologice 
Române este că potenţialul energetic brut al valurilor 
de pe cei 200 km de litoral romanesc al Marii Negre 
se ridică la valoarea de circa 8·109 kWh/an, 
potenţialul energetic tehnic utilizabil, estimându-se la 
4·109 kWh/an, ceea ce ar conduce la o economie 
de combustibil convențional de aproximativ 2 mili-
oane t/an. Totuși, energia valurilor este insuficient 
exploatată, atât pe plan mondial cât și în Marea 
Neagră. Potențialul acestui tip de energie este imens, 
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iar impactul asupra mediului este redus, comparativ 
cu alte tehnologii de producere a energiei regene-
rabile. Câteva exemple. 

■ Soarele. Cantitatea de energie pe care planeta 
Pământ o primește de la Soare într-o oră este mai 
mare decât energia consumată de umanitate într-un 
an - o parte fiind absorbita însă de către atmosferă. 

Energia care ajunge pe suprafața Pământului într-un 
an este mai mare decât toată energia pe care o vom 
putea genera din toți combustibilii neregenerabili de 
pe Pământ (petrol, gaze, cărbune + uraniu). Din păcate, 
doar o mică parte din energia solară se poate capta, 
să ne gândim doar că o mare parte este reținută de 
către oceane, apoi o mare parte se întoarce în spațiu 
ca și lumina/căldură. 

Energia solară care ajunge la suprafața Pământului 
este estimată la 89 PW (89·1015 W). Cam dublu s-ar 
putea capta în afara atmosferei, dar apare problema 
transportului energiei astfel obținute. Suprafața 
Pământului este de aproximativ 510·106 km2 adică 
510·1012 m2. În medie, pe un metru pătrat de pământ 
ajung de la Soare 89/510·103 W, adică în medie 
0,17 kW sau 170 W (cam două becuri). 

Fiecare pământean consumă în medie 2,5 kW, 
deci fiecare locuitor ar avea nevoie de cel puțin 
2,5/0,17 = 14,7 m2 de panouri solare pentru a-și 
asigura întreg necesarul de energie. Randamentul 
este însă mult sub 100 % (1-12 % la panouri foto-
voltaice, mai mare la producerea de căldură), deci 
numărul de metri pătrați necesari este de vreo 10 ori 
mai mare, în jur de 150 m2. Recordul de randament 
la panourile fotovoltaice este de 23 % dar sunt încă 
nerentabile din punct de vedere al costului de pro-
ducție. 

Cantitatea de soare depinde și de localizarea 
geografică și de anotimp, este mai mare vara sau mai 
spre ecuator și mult mai mică iarna sau spre pol. 
Pentru a acoperi necesarul de energie pe o perioada 
cât mai mare din an fără acumulare, panourile trebuie 
mult supradimensionate. În țările cu climă rece 
sezonier (precum România) panourile solare se pot 
dovedi total ineficiente pe perioada rece, rămânând 
însă o soluție complementară pentru perioada verii. 

Ziua la prânz, cantitatea de energie așteptată de la 
1 m2 de panou solar este de aproximativ 120 W, 
(SUA, echinocțiu de primăvară/toamnă), care poate 
alimenta un bec clasic de 100 W plus unul foarte 
economic. Aceasta energie însă trebuie stocată și 
distribuită și pentru noapte și iarnă.  O metodă ceva 
mai eficientă de generare a curentului electric pe baza 
radiației solare pare să fie încă conversia în căldură 
urmată de un proces similar termocentralei, bazat pe 
apa încălzită. Un astfel de proiect încearcă să capteze 
energia solară în vastele terenuri nefolosite din deșertul 
Sahara și să livreze energie electrică spre Europa. 
Posibil ca sistemul să nu renteze la scară mică 
(locuință). Prinţul, inginerul şi fizicianul El Hassan 

bin Talal, fratele regelui Iordaniei, un arab luminat 
(figura 2), ne anunță că energeticieni de prestigiu şi 
reprezentaţi de seamă ai intelectualităţii tehnice din 
lumile arabă şi mediteraneană pun la cale detronarea 
hidrocarburilor,  hotărâţi să smulgă energia necesară 
metabolismului planetar din deşerturile Terrei ! 
Căutaţi, ne spune, pe www.desertec.org şi veţi vedea 
ce ne bate la uşă. Şi încheie cu o frază memorabilă: 
„În doar şase ore, deşerturile terestre primesc de la 
Soare echivalentul energiei pe care întreaga societate 
umană o consumă într-un an”. 

 

 
 

Fig. 2. Prinţul, inginerul şi fizicianul  
El Hassan bin Talal,  fratele regelui Iordaniei  

(n. 20 Martie 1947, Amman, Iordania). 
 

Cu un buget de 400 miliarde de euro, Desertec 
este un proiect energetic colosal, vizând construcţia 
unei reţetele de interconectare electrică între Africa 
de Nord şi Europa, bazată pe surse regenerabile de 
energie, precum centrale solare şi eoliene plasate în 
deşertul Sahara, Algeria, Maroc şi Tunisia. O mare 
parte din energia electrică astfel produsă va fi distri-
buită în Europa pentru a satisface cererea enormă de 
energie din ultimul timp. Pentru generarea unor 
cantităţi uriaşe de energie electrică au fost proiectate 
centrale solare de mari dimensiuni, precum şi liniile 
de înaltă tensiune (care transportă curent continuu) 
care trec pe sub Mediterană.  

Astfel, conform proiectului, energia electrică pro-
dusă în Africa va începe alimentarea reţelei europene 
la sfârşitul anului 2015, ajungând în 2050 să acopere 
necesarul de 15 % din totalul energetic european. În 
primele etape ale procesului de interconectare vor fi 
construite conducte între Spania şi Maroc, apoi între 
Tunisia şi Italia.  

Cea care a promovat proiectul, în 2003, a fost 
Fundaţia Desertec, înființată în Germania de către 
Clubul de la Roma şi de către National Energy 
Research Center Jordan, pe baza unor studii ştiinţifice 
efectuate de către Centrul German de Aeronautică 
(DLR) şi de către Trans-Mediterranean Renewable 
Energy Cooperation (TREC). La 13 iulie 2009, au 
aderat la proiect alte 12 companii din Europa şi Africa 
de Nord, cu scopul de a promova o iniţiativă industri-
ală, bazată în principal pe lobby-uri. La 30 octombrie 
2009, se fondează la München, în Germania, societatea 
Joint Venture Desertec Industrial Initiative – Dii 
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GmBH, sub formă de societate cu răspundere limitată 
germană1. Dii GmBH este formată ca un consorţiu de 
12 companii, la care se adaugă ulterior încă 6, cu un 
număr de aproximativ 20 de acţionari şi peste 35 de 
parteneri. 

Beneficiile proiectului:  
1. Dezvoltarea economică a ţărilor-gazdă prin 

crearea de locuri de muncă. Construcţia unui singur 
turn solar de 250 de MW necesită  o perioadă de doi 
ani,  fiind nevoie de 1000 de muncitori şi ingineri. 

2. Eliberarea Europei de sub dependenţa energetică 
a Rusiei. 

3. Uniunea Europeană s-a angajat să taie emisiile 
de gaze de seră cu 80 % până în 2050. 

Criticile aduse: 
1. Dezavantaj major: cablurile submarine sunt 

vulnerabile la dezastre naturale sau terorism. 
2. Potenţialul pentru divergenţe politice. Proiectul 

va avea nevoie de colaborarea politică şi economică 
a Algeriei şi Marocului, care acum îşi dispută graniţele. 

Cum se va produce energie din razele solare? Un 
turn solar (figura 3, poz. 1) înalt de 115 metri va fi 
înconjurat de peste 600 de reflectoare (colţul dreapta 
jos). Razele captate sunt îndreptate către un receptor 
solar aflat în vârful turnului (foto 2). Acolo, căldura 
este transformată în aburi, care la rândul lor sunt depo-
zitaţi (figura 3, poz. 3) şi folosiţi să pornească turbine 
generatoare de energie electrică. Un singur astfel de 
turn va da energie pentru 6.000 de familii europene. 

Cum vor arăta centralele electrice? Acestea vor fi 
prezentate sub formă de instalaţii solare, cu oglinzi 
de concentrare a energiei solare amplasate pe ele – 
figura 4. În plus, astfel de instalaţii heliotermice vor 
fi echipate cu turbine-şanţuri liniare, prin care va fi 
furnizat agentul termic. Transferul de energie se 
poate foarte bine face prin tehnologia numită HVDC 
(High Voltage Direct Current, pe româneşte transport 
în curent continuu de înaltă tensiune), energia, derivată 
de instalaţiile solare, fiind livrată către Europa prin 
linii de înaltă tensiune în curent continuu, care vor fi 
montate în partea de jos a Mării Mediterane. 

Deoarece Sahara este considerată zona cea mai 
aridă din Africa, în cadrul planului de instalare a 
centralelor solare se planifică construirea uzinelor de 
desalinizare de înaltă putere, care vor furniza apă 
pentru irigaţii şi băut. 

                                                            
1 La început, iniţiativa apărea ca o misiune menită să identifice 
tehnologiile adecvate producţiei şi transportului de energie, 
precum tehnologiile necesare transformării energiei solare şi 
eoliene, în energie electrică, dar şi tehnologiile de transport pe 
distanţe lungi. În acest sens a fost propusă tehnologia CSP 
(energia solară concentrată, care folosește oglinzi parabolice şi 
un turn de acumulare), precum şi tehnologia fotovoltaică. În 
acelaşi timp, vine promovat un program de dezvoltare tehnică şi 
economică, precum şi un cadru politic adecvat pentru a încuraja 
investiţiile în energie regenerabilă şi în reţelele de inter-
conectate, alături de dezvoltarea unor studii de fezabilitate. Va 
trebui, de asemenea, elaborat un plan pe termen lung, până în 
2050, pentru stabilirea metodelor de investiţii şi finanţare. 

 
 

Fig. 3. Obținerea energiei electrice din razele solare: 
1 – turnul solar; 2 – vârful turnului – detaliu;  

3 – depozitarea aburilor; dreapta-jos, reflectoarele solare. 
 

 
 
Fig. 4.  Prezentarea centralelor electrice sub formă de instalaţii 
solare, cu oglinzi de concentrare a energiei solare amplasate pe 
ele. Instalaţiile heliotermice vor fi echipate cu turbine – şanţuri 

liniare, prin care va fi furnizat agentul termic 
 

Cât de adevărate și de  necesare sunt perspectivele 
şi cât de eficient va fi rezultatul, vom cunoaște peste 
cel puțin 10 ani. Nu toată lumea pare a fi optimistă cu 
privire la crearea unor astfel de instalaţii de energie 
solară la scară largă. Au rămas multe aspecte și proble-
me importante, care ar trebui să fie abordate în timpul 
procesului de construcţii - protecţia față de furtunile de 
nisip (Sahara este cunoscută pentru o mulţime de 
furtuni de nisip), transportarea şi cazarea echipamente-
lor necesare pentru a începe lucrări de construcţie 
(echipamentul trebuie să fie transportat către mai multe 
ţări de pe continentul African simultan) şi alte întrebări. 

Proiectul de amploare Desertec care urma să se 
construiască în nordul Africii pentru a alimenta Europa 
cu energie, gândit să aducă în Europa 15 % din 
resursele de energie cu ajutorul unor centrale care 
colectau razele soarelui și cu ajutorul unor cabluri 
amplasate pe sub apa Mediteranei, a primit o lovitură 
cu bătaie lungă, odată cu retragerea a doi sponsori 
importanți, două companii mari - Siemens si Bosch. 
Prin această mutare, viitorul energiei solare în Europa 
ar avea de suferit. Ca totul să fie dramatic pentru 
proiect, guvernul spaniol a ezitat să semneze acest 
acord pentru construirea facilitaților în Maroc. Acordul 
din care s-a retras Spania trebuia semnat recent 
împreună cu Italia. În urma acestui lucru, trei centrale 
de producere a energiei solare urmau să fie construite 
în Maroc. Parlamentarul german Hans-Josef Fell, unul 
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dintre susținătorii resurselor alternative de energie, a 
spus că problema rezidă din faptul că proiectul trebuie 
susținut cu foarte mulți bani din taxe. Reprezentanții 
Desertec, considerați singurii optimiști, susțin că totuși 
proiectul merge mai departe, iar retragerea Siemens și 
Bosch reprezintă probleme minore.  

Problema rămâne deschisă și o întrebare apare la 
final: Desertec vrea să găsească în Africa de Nord 
surse de energie pentru Europa ? Dar cu Africa ce se 
întâmplă ? Între timp, pe fir pare să fi intrat China, 
care ar dori să se implice în acest proiect și să 
investească sume importante.  
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Napoca – rezistența materialelor. Autor a numeroase cărți, studii și articole de specialitate publicate pe plan naţional și 
internaţional. Editarea şi redactarea a peste 37 volume de lucrări ştiințifice şi tehnice în cadrul Academiei Române, 
Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi AGIR (27 volume Știință și Inginerie). Organizatorul multor conferințe, 
simpozioane, mese rotunde. Conducător de doctorate în domeniul ingineriei mecanice. Premii: Cetăţean de onoare al 
municipiului Sebeş; peste 45 de Diplome de Merit, de Onoare şi de Excelenţă (Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, 
AGIR, Filiala Caraș Severin a AGIR, Prefectura județului Alba, Consiliul Județean al județului Alba, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică din Iași, Filiala Timiș a AGIR, Titlul de Excelență 2014 - Primăria 
Sebeș etc.). Nominalizări: Dicţionarul specialiştilor – un Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească, Editura tehnică, 
Bucureşti, 1998, vol. II, pag. 40; Enciclopedia Who’s Who în România, Bucureşti, 2002 (pag. 52); microenciclopedia, 
Rătăcind printre mecanicieni (pag. 112), Editura TODESCO, Cluj Napoca; Personalităţi clujene (1800-2007) – dicţionar 
ilustrat, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2007 (pag. 54); Elite clujene contemporane – Cluj Contemporary 
Elites, Editura Clear Vision, Cluj Napoca, 2009 (pag. 85-102); în Who is Who, Enciclopedia personalităţilor din România, 
ediţia a 4-a, 2009; ediţia a 5-a, 2010; ediţia a 6-a, 2011; ediţia a 7-a, 2012; enciclopedia Bârgăoani de top. O carte 
(incompletă) a spiritualităţii bârgăoane, ediția I-a, Editura KARUNA BISTRIŢA, 2009 (pag. 337-345), ediția a II-a, 2010 
(pag. 335-343); Enciclopedia identităţii româneşti, București, 2011 (pag. 83). 


