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Abstract. The progressive reduction of the fossil carburant resources and their consequently rising up prices 
determine un outstanding interest for viable alternatives to the classic power plants, capable to cover gradually 
the increesing demand for energy in the close future. The present paper tries to emphasize the capacity of the 
Solar Power Plants to face this demand and the main trends envisaged for their future development. 

INTRODUCERE 

Din perspectiva reducerii progresive a resurselor 
de combustibil fosil şi a creşterii implicite a preţului 
lor, devine tot mai evidentă necesitatea punerii la punct 
a unor alternative energetice în măsură să preia gradat 
producţia de energie, în special electrică, de care 
omenirea are din ce în ce mai mare nevoie. 

Conferinţa mondială “Atmosfera în schimbare: 
Implicaţii în securitatea globală” se încheia în iunie 
1988, la Toronto, cu apelul de reducere a emisiei de 
CO2, peste tot în lume, cu măcar 20% pîna în 2005, 
pentru a se putea ţine sub control încălzirea globală. 
Pentru atingerea aceastei ţinte, se impunea imple-
mentarea puternică, rapidă a tuturor posibilităţilor de 
producere eficientă a energiei şi de exploatare a surselor 
de energie regenerabilă disponibile care au depaşit deja 
etapa cercetării, demonstrând siguranţă şi disponibilitate 
de funcţionare suficiente. 

In prezent, cea mai ridicată cerere de noi surse de 
energie există în ţările nou-industrializate şi în cele în curs 
de dezvoltare care sunt plasate, în majoritate, în interiorul 
centurii solare a pămîntului. Banca mondială estimează 
cererea lumii a treia la 80 GW/an în următoarele zeci de 
ani. Aproximativ 20 GW sunt necesari în ţări cu însorire 
anuală de peste 2000 kWh/m2 an din care centralele 
energetice solare (CES) ar putea furniza o mare parte. 

Pentru orice CES, analiza de fezabilitate trebuie să 
prevadă condiţiile tehnice, economice şi comerciale în 
care proiectul poate fi executat. Studiul de fezabilitate 
defineşte şi analizează elementele critice ca: dimensi-
unile centralei, capacitatea de producţie, locaţia, costurile 
investiţiei şi producţiei, ca şi veniturile din vânzări, 
rezultând o amortizare a investiţiei corelată cu confi-
guraţia CES sau formând baza alegerii variantei optime 
dintre alternativele de centrală pentru aceeaşi locaţie 
[3,4,9]. 

SITUAŢIA ACTUALĂ 

La sfârşitul lui 1989, 100 MWe erau în construc-
ţuie în Rusia. Actualmente se construieşte în Spania, în 
cooperare cu SUA, o centrală solară cu turn şi 

heliostate de 30 MWe. Se apreciază că această centrală 
va fi competitivă în Spania, în timp ce în SUA acest 
lucru nu se întîmplă încă, datorită preţurilor mai reduse 
ale combustibililor fosili. Pe baza informaţiilor obţinute 
prin utilizarea acestei centrale, se va trece la realizarea 
unor centrale de 100 MWe care ar urma să devină 
competitive în SUA, atât prin scăderea costului/kWh 
(odată cu creşterea dimensiunilor şi puterii centralei), 
cât şi prin creştera preţului combustibililor fosili. 

Concentratorul cu calotă parabolică şi motor 
Stirling a dovedit, dintre alternativele termice, cea mai 
înaltă eficienţă de vârf a conversiei (30%). Totuşi, 
această tehnologie îşi găsise doar o aplicare industrială 
limitată, mai ales din cauza costului ridicat al între-
ţinerii pentru motorul Stirling. Datorită progresului 
tehnologiei de fabricaţie şi de întreţinere, recent situaţia 
s-a schimbat astfel că, în ultimii 2 ani, interesul in-
vestitorilor s-a focalizat pe această filieră. 

Sistemele fotovoltaice de scară mică sunt larg 
răspândite şi competitive pentru furnizarea de electri-
citate în locuri izolate. Sistemele mari, conectate în 
reţea, instalate şi în funcţionare continuă au servit 
iniţial mai ales în scop demonstrativ. Actualmente sunt 
în construcţie centrale fotovoltaice de mare capacitate 
aflate în competiţie cu cele de tip Stirling. 

COSTURILE GENERĂRII LA CENTRALELE 
ENERGETICE SOLARE 

Costurile [1,5,7,9] depind de mărimea centralei, 
locaţie şi concepţie. 

Disponibilitatea energiei solare este de importanţă 
crucială pentru funcţionarea şi economicitatea CES. 
Condiţiile meteo locale afectează randamentul şi pro-
ducţia anuală în mod diferit, funcţie de tipul CES 
(Tabelul 1). 

Dintre toate tipurile de CES, cele termice de mare 
putere, cu concentrare, sunt cele mai sensibile la insola-
ţie şi la condiţiile meteo, iar CES cu celule fotovoltaice 
plane, fără concentrare, cele mai puţin sensibile. In 
plus, fiecare tip de CES are un prag diferit al energiei 
intrate necesare pentru a putea produce şi nevoi diferite 
de energie parazită de repaus. 
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Tabelul 1 
Randamentul mediu şi producţia relativă de energie pentru CES funcţionînd  

în condiţii de insolaţie de 2585 kWh/m2an (Barstow - SUA) şi de 1896 kWh/m2an  
(Almeria - Spania) - calculate pe baza tehnologiilor curente în 1990 [9] 

 Randamentul mediu anual Producţia de energie  
 

 Barstow [%] Almeria [%] A/B (relativă) B/A 
 

Turn 11,0  8,8 0,80 1,70 
Concentr. parabolice  9,0  7,4 0,82 1,65 
Calotă parab./Stirling 19,5 17,0 0,87 1,56 
Fotovoltaice  7,0  7,0 1,0 1,37 

 
La Almeria (Spania de sud) insolaţia globală ca 

şi cea directă, sunt fiecare cca. 73% din cea de la 
Barstow. In consecinţă, costul investiţiei pentru CES 
fotovoltaice sau cu turn ar fi cu cca. 37 % mai ridicat la 
Almeria pentru acelaşi nivel de producţie al centralei. 
Luând în calcul şi pragul minim al energiei intrate, 
având ca rezultat, la insolaţie anuală mai mică, o 
producţie de energie mai redusă, costul investiţiei la 
CES cu turn ajunge, proporţional, cu încă 25 % mai 
mare la Almeria faţă de Barstow. Pe de altă parte, o 
CES fotovoltaică fără concentrare, cu prag jos al 
energiei intrate, poate utiliza şi radiaţia difuză (mai 
înaltă la Almeria). Astfel, plasarea la Almeria a unei 
CES cu turn ar presupune costuri ale investiţiei cu cca. 
73 % mai mari decât la Barstow, în timp ce pentru CES 
fotovoltaică acestea ar fi cu numai 37 % mai mari. 

Aceeaşi cantitate de energie poate fi obţinută cu 
costuri mai mici acolo unde calitatea resursei este mai 
înaltă, dar dacă locaţia acesteia este departe de benefi-
ciar, necesită mai multă infrastructură şi construcţii mai 
înalte, costul realizării şi cel al funcţionării centralei, ca 
şi costul transferului energiei pot fi majorate. Costurile 
specifice locaţiei includ, de asemenea, costul protecţiei 
la inundaţii, antiseismice şi contra vântului, pe cel al 
compatibilitaţii ambientale etc. 

Stocarea intermediară a energiei şi/sau o con-
figuraţie hibridă permite funcţionarea CES în perioade 
noroase/întunecate şi extinde numărul orelor anuale de 
funcţionare în plină sarcină. Generarea de electricitate 
poate fi astfel ţinută mai bine sub control şi deplasată 
către perioadele cu încarcare de vârf ale reţelei de 
utilităţi. Optimul economic al capacităţii de stocare 
depinde de climatul local şi de structura producţiei de 
electricitate. Funcţie de disponibilitatea şi costul 
combustibilului fosil, în anumite cazuri poate fi mai 
eficientă funcţionarea CES termice cu stocare redusă, 
completată prin încalzirea cu combustibil fosil. Atât 
timp cât costul energiei termice obţinute de la un com-
bustibil fosil este mai mic sau egal cu costul energiei 
solare, funcţionarea hibridă este atractivă economic. 

Sistemele fotovoltaice izolate care încorporează 
din raţiuni funcţionale baterii de stocare (electrochi-
mice), nu sunt eficiente financiar, în prezent, pentru 
stocarea masivă de energie în configuraţia conectată la 
reţea. In viitorul apropiat, mediul de stocare ideal 
pentru CES fotovoltaice ar putea deveni hidrogenul 
[8,9,11]. 

Funcţionarea CES este afectată de inevitabila 
intermitenţă a radiaţiei solare. Intreruperi mai înde-

lungate în furnizarea energiei pot fi cauzate de reparaţii 
capitale forţate sau de opriri programate pentru 
reparaţii şi întreţinere ale centralelor. Pentru cazul în 
care furnizarea de energie ar deveni incertă, utilităţile 
trebuie să aibă asigurată o capacitate generatoare de 
rezervă în propriul sistem sau trebuie s-o achiziţioneze 
de la utilităţi învecinate. 

In Tabelul 2 sunt date extrapolări ale performan-
ţelor centralelor şi ale rezultatelor economice pentru 4 
filiere majore de tehnologie CES, estimând o avansare 
continuă în timp a tehnologiilor solare (ca efect al 
avansării în cunoaştere şi al maturizării tehnologice), 
stabilitatea capacităţilor de producţie, producţii stabile 
şi în creştere. 

Datele sunt luate de la centrale existente (pîna în 
1987) sau sunt estimate (pentru 1990 şi după). Datele 
pentru anul 2020 exprimă performanţele considerate 
tangibile folosind tehnologiile şi concepţia pentru 
sisteme avansate (din 1990). 

Concluziile acestei comparaţii sunt următoarele: 
− puterea produsă e dependentă de disponibili-

tatea/fiabilitatea în funcţionare; 
− randamentul efectiv al sistemului este între 11 şi 

23,4% şi se va îmbunătăţi în timp; 
− costurile specifice ale investiţiei tind să se 

reducă gradat (fig.1); 
− cheltuielile cu funcţionarea şi întreţinerea sunt 

cele mai joase la CES fotovoltaice (cu funcţionare 
automată) şi cele mai ridicate la CES cu calotă para-
bolică/Stirling. 

Pe baza datelor din Tabelul 2, s-au calculat costu-
rile medii ale generării electricităţii (pentru o insolaţie 
de 2500 kWh/m2an). Cifrele conduc la următoarele 
observaţii: 

− aceste costuri tind să devină comparabile pentru 
toate alternativele de CES şi converg, la dimensiuni 
optime ale sistemului fără stocare, către 0,1 $/kWhe 
(fig.1); 

− costuri ale generării în gama 0,05-0,10 $/kWhe 
se pot atinge numai cu stocare, iar limita de jos, numai 
prin hibridizare. 

Costurile generării electricităţii scad cu creşterea 
puterii centralei. Scăderea costului generării este cea 
mai mică pentru CES fotovoltaice şi cea mai înaltă 
pentru cele termice. Totuşi, la puteri sub 10 kWe 
costurile generării la CES fotovoltaice erau competitive 
cu cele de la centralele convenţionale din SUA, încă 
din 1990. Pe termen mediu, în modul de funcţionare 
conectat în reţea, costurile generării la CES de toate 



Stoian PETRESCU, Octavian MĂLĂNCIOIU, Nicolae BORIARU, Camelia PETRE, Monica COSTEA, Michel FEIDT  

54  TERMOTEHNICA     1–2/2007 

tipurile promit să devină competitive cu cele de la cen-
tralele convenţionale, tendinţă accentuată de previzibila 
creştere a costului combustibilului fosil în viitor. Chiar 
dacă dovedesc că sunt deja eficiente financiar, totuşi, 
nu trebuie uitat că, pentru ca să poată înlocui funcţional 
în totalitate centralele convenţionale, la CES este nece-

sară punerea la puct a problemei capacităţii de stocare 
îndelungată a energiei. 

Prin construcţia unei serii de centrale, economia 
realizată prin învăţare, construcţie secvenţială, stan-
dardizarea proiectării şi prin cumpărări masive de 
materiale poate deveni importantă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Tabelul 2 
Comparaţie între performanţe şi costuri pentru cele 4 variante de centrale studiate in condiţii de lucru 

identice (valori 1987; insolaţie directă sau globală de 2500 kWh/m2an) [2,9] 
Turn şi Heliostate Concentratori Cilindro-Parabolici 

 1990  2000  2020  1990  2000  2020 
Performanţe        

Putere MWnet 30 100 200 80 300 300 
Randament efectiv % (solar) 

% (hibrid) 
11 
- 

15 
- 

15,1 
- 

- 
14,2 

- 
15 

- 
15 

Siguranţă % 93 95 95 95 95 98 
Producţie GWhe/an 62 333 669 250 900 1080 

Arie colector 103 m2 223 883 1819 400 1263 2900 
Mod de funcţionare    gaz stocaj  

Costuri        
Investiţii 106 $ 140 271,8 407,2 200 540 729 

Costuri specifice $/kW 
$/m2 

4670 
628 

2718 
308 

2036 
224 

2500 
500 

1800 
396 

1450 
250 

Colector $/m2 225 100 75 125 115 95 
Funcţionare şi 

întreţinere 
106 $/an 

% din Invest 
3,3 
2,2 

4,5 
1,7 

5,6 
1,4 

3,6 
1,8 

6,5 
1,2 

8,7 
1,2 

Combustibil 106 $/an    2 7,5  
 

Calotă Parabolică /Motor Stirling Celule Fotovoltaice 
 1990  2000  2020  1990  2000  2020 

Performanţe        
Putere MWnet 0,525 10 100 10 30 100 

Randament efectiv %(solar) 19,5 21 23,4 12,5 13,5 14 
Siguranţă % 95 97 99 96 97 98
Producţie GWhe/an 1,09 22 226 25,4 76 225 

Arie colector 103 m2 2,27 42 379 116 320 1020 
Mod de funcţionare       

Costuri        
Investiţii 106 $ 3,25 38 154 81,9 125 160 

Costuri specifice $/kW 
$/m2 

6190 
1430 

3800 
900 

1540 
406 

8190 
700 

4170 
390 

1600 
160 

Colector $/m2 660 420 320 3,27 2,25 0,5 
Funcţionare şi 

întreţinere 
106 $/an 

% din Invest 
0,125 

3,8 
1,5 
4,0 

7,4 
4,8 

1,2 
1,5 

1,3 
1,0 

1,6 
1,0 

 

  0 
    1985      1990          2000           2020              anul 

[$/kWhe] 

 0.1 

 0.2 

 0.3 

 0.4 

 0.5 

 0.6 
Fotovoltaice 

 
Calotă parabolică 

 
Turn 

Fig.1. Costul mediu estimat al generării electricităţii pentru varintele principale de CES 
(insolaţie 2500 kWh/m2an) [2,9] 



ANALIZA DE FEZABILIATE SI COST PENTRU CENTRALE ENERGETICE SOLARE  

TERMOTEHNICA     1–2/2007 55 

Pentru a avea o imagine reală a raportului 
cost/beneficiu pentru sursele de energie, la nivelul unei 
economii naţionale, este necesar să se aibă în vedere nu 
doar costurile interne, pe care trebuie să le acopere 
producătorul sau cu care este încărcat consumatorul, ci 
şi cele externe care urmează după construcţie şi trebuie 
suportate de economia naţională (ca efectele asupra 
ratei şomajului sau a venitului naţional), ca şi costurile 
pentru evitarea, reducerea sau acoperirea pagubelor 
suferite de mediul ambiant. 

Efectele externe care nu por fi evaluate în bani, 
trebuie internalizate prin intervenţia guvernului pe 
piaţă, întrucât, în cazul contrar ar fi afectate utilizarea 
corespunzătoare a fondurilor şi resurselor, precum şi 
nivelul tangibil al bunăstării sociale. Desigur, internali-
zarea duce la escaladarea preţurilor sistemelor energetice 
convenţionale, dar şi la creşterea atractivităţii conservării 
energiei şi, de asemenea, la creşterea competitivităţii 
energiilor regenerabile. 

STRATEGIA DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI 

Investiţia în infrastructura furnizării de energie 
reprezintă un factor economic dominant pentru fiecare 
ţară. Cu excepţia ţărilor cu economie planificată 
centralizat, aceste investiţii se ridicau pe glob, în 1990, 
la cca. 320 miliarde $/an, reprezentând cca. 11% din 
investiţia mondială de capital. Din această investiţie, 
cam 60% provenea din surse private, restul fiind 
acoperit de sectorul public. 

Pentru o CES, necesitatea de capital tipică este de 
cca.150 milioane $ (pentru 30 MWe). Investiţia iniţială 
are în acest caz o pondere mult mai însemnată în 
structura costului total, decât în acela al centralei cu 
combustibil fosil (fig.2). Realizarea sistemului necesi-
tând cheltuieli mari, perioadele de amortizare a 
investiţiei se măsoară în zeci de ani. De aceea plani-
ficarea investiţiei de capital pe termen lung este uzuală 
în cazul CES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Structura relativă [%] a costului mediu al generării electricităţii la centralele energetice convenţionale  
şi solare (pe baza datelor din 1990) [5,6,9] 

 
Investiţia totală şi timpul de construcţie au scăzut 

în ultimii ani, dar durata de viaţă, siguranţa în funcţio-
nare şi producţia anuală reprezintă parametri care n-au 
fost stabiliţi, încă, suficient de precis. 

De aceea, CES prezintă un risc de investiţie consi-
derabil, chiar dacă veniturile calculate depăşesc costurile. 
De câteva ori în trecut, introducerea pe piaţă a CES s-a 
dovedit prematură din cauza funcţionării deficitare, ca şi a 
eficienţei financiare insuficiente, în condiţiile dictate de 
piaţa reală. 

Datorită stadiului mai avansat de dezvoltare şi matu-
ritate, CES cu concentratoare cilindro-parabolice şi cele cu 
turn au devenit deja viabile comercial, iar, în ultimii ani, li 
s-au alăturat şi CES de tipul calotă parabolică/Stirling. 

Considerente economice de scară (privind scara 
dimensiunilor şi puterii) şi experienţa dobândită în 
exploatare au evidenţiat ca avantajoase puteri ale siste-
mului de peste 30 MWe. 

Stimulentele instituţionale, guvernamentale etc. ne-
cesare pentru accelerarea procesului de comercializare a 
CES şi pentru punerea în mişcare a procesului de reducere 
a costului lor, pot lua forma unor subsidii directe, metode 
de depreciere favorabilă, beneficii din taxe, acceptarea 
unor preţuri unitare favorabile ale electricităţii, absorbţia 
unei părţi din costurile de întreţinere şi exploatare de către 
terţi, sponsorizări ale guvernului şi instituţiilor, perioade 
de graţie pentru restituirea capitalului, garanţii şi programe 
demonstrative angajate de guvern. 

PERSPECTIVE 

Cele mai probabile stadii următoare în evoluţia 
tehnologiilor CES ar fi, succint, următoarele: 

CES cu turn, ca şi celelalte variante de CES ter-
mice cu concentrare, necesită o insolaţie directă anuală 
de peste 1800 kWh/m2an. O centrală în gama de puteri 

    CES cu        CES cu concentrator        Centrală        Centrală cu cărbune 
     Turn     prabolic (25%        nucleară 

            combustibil fosil)

 9 

82 

 9 
14 18

72

20

16

27

57
        Combustibil 

 fosil 
 
 

  Intreţinere şi 
  funcţionare 

 
 

  Investiţia 
   iniţială 

 86 
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30-100 MWe, prin reducerea costului componentelor, al 
întreţinerii şi funcţionării şi făcând proba bunei funcţionări 
la o scară apropiată de cea a utilităţilor cu grad înalt de 
siguranţă (proiectată pe o durată de viaţă de 10 - 20 de ani) 
ar permite trecerea la comercializarea acesteia. 

CES cu concentratoare cilindro-parbolice sunt 
tehnologic mature şi comercializabile. Imbunătăţiri de 
perspectivă vizează vaporizarea directă şi supraîn-
călzirea apei în tuburile receptorului (prin mărirea 
deschiderii oglinzii şi creşterea factorului de conversie 
ca şi a temperaturii apei la peste 400oC) precum şi 
includerea stocării în sistem. 

In zona centurii însorite a Pământului, CES cu 
concentratoare cilindro-parabolice şi cele cu turn vor 
concura pe aceeaşi piaţă. CES cu turn pare să fie 
alegerea pentru puteri ale centralei de peste 100 MWe şi 

locaţii la distanţe considerabile de ecuator; opusul e 
valabil pentru CES cu oglinzi parabolice. In condiţii 
excelente de insolaţie directă, pentru CES în domeniul 
50-100 MWe, costul energiei poate coborî la 0,1 
$/kWhe la ambele sisteme (fig.2); totuşi, atingerea unor 
costuri atât de joase depinde puternic de producţia 
centralei şi de modul de funcţionare a sistemului, adică 
de funcţionarea doar solară, funcţionarea cu stocare 
şi/sau cu sursă hibridă. 

Pe filiera calotă parabolică/motor Stirling solar 
[10], date fiind randamentele cele mai ridicate ale 
acestora şi construcţia modulară care poate conduce la 
producţii de serie mare (fig.3), la ora actuală sunt în 
construcţie în California (SUA), 2 centrale de acest tip, 
una de 500 MWe şi alta de 800 MWe, ceea ce denotă o 
puternică focalizare a interesului în această direcţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Descreşterea costurilor specifice cu creşterera producţiei anuale a sistemelor 
calotă parabolică/motor Stirling [9] 
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