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INTRODUCERE 

 

1. NECESITATEA CERCETĂRILOR 

 

În ultimii douăzeci de ani, toate statele dezvoltate ale lumii admit că se află în faţa 

unor mari provocări de importanţă primordială şi anume: 

- creşterea consumului de energie, datorat pe de o parte creşterii populaţiei pe glob şi 

pe de altă parte creşterii nevoilor acesteia, raportat la stadiul actual de dezvoltare 

economico-socială, ceea ce se traduce prin creşterea gradului de exploatare a resurselor; 

- încălzirea globală, ca o consecinţă directă şi adesea necontrolată a exploatării 

excesive a resurselor naturale. 

Aceste provocări se află într-o strânsă interdependenţă şi trebuie rezolvate în 

consecinţă, ţinând cont de această legătură strânsă. 

Nevoia de energie este dictată de necesitatea creşterii economice în ţările puternic 

dezvoltate (SUA, Japonia, Germania, Franta etc), dar şi în ţările emergente (China, India, 

Brazilia, Africa de Sud, Europa Centrală şi de Est etc.). Totodata, această nevoie de energie 

se confruntă cu epuizarea surselor clasice de energie – cărbune, ţiţei, gaze naturale – şi cu 

repartizarea inechitabilă a acestor surse, din punct de vedere geografic. Aceste aspecte au 

condus la creşterea permanentă a preţului acestor surse de energie, şi acestea, la rândul lor, 

la anumite dezechilibre economice, care pot conduce în final la blocaje ale dezvoltării 

economice în forma actuală. 

Având în vedere aceste aspecte deosebit de importante, dar şi presante (prin epuizarea 

stocurilor existente în viitorul apropiat), omenirea este în căutarea unor surse noi de energie, 

iar cele identificate până în prezent sunt energia nucleară şi sursele regenerabile de energie – 

SRE, cele mai importante şi utilizate fiind hidro, eoliană, solară, geotermală, biomasă. 

Energia nucleară – obţinută prin fisiunea nucleelor grele sau prin fuziune nucleară – 

este limitată şi ea din punctul de vedere al surselor de combustibil nuclear. Aceste surse sunt 

însă repartizate mai echitabil, iar preţul este relativ scăzut, ceea ce conduce la multiplicarea 

numărului de centrale nuclearo-electrice, ca variantă de înlocuire a combustibililor clasici la 

producerea energiei electrice. 

S-a remarcat însă tot mai des în ultimul timp că dezvoltarea sectorului nuclear este 

supusă unor riscuri decizionale de natură socială sau politică, datorită evoluţiei 
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mentalităţilor şi polarizării intereselor unor anumite categorii sau entităţi sociale. Percepţia 

publicului (dezbateri largi au avut în anii din urmă loc în Germania şi Suedia) a fost puternic 

influenţată de o serie de evoluţii neliniştitoare: proliferarea nucleară, survenirea unor 

accidente importante (TMI, Tchernobyl, Tokai Mura), probleme legate de securitatea 

centralelor, de transportul şi depozitarea deşeurilor (fiind dincolo de orice evidenţă că 

deşeurile radioactive nu au încă o soluţie finală acceptată) şi, nu în cele din urmă, activităţile 

incontrolabile promovate de terorismul internaţional (Pop, F., 2007) 

Sursele regenerabile de energie sunt practic inepuizabile, în sensul că prezintă resurse 

foarte mari comparativ cu nevoile prezente şi cu estimările viitoare, şi sunt prezente pe toată 

suprafaţa pământului, implicând numai costurile transformării lor în energii direct utilizabile 

(în speţă energia electrică şi energia termică). 

Fenomenul încălzirii globale se pare că este consecinţa directă a creşterii conţinutului 

de gaze cu efect de seră (GES) – în special CO2 (dioxid de carbon) – în atmosferă. Acest 

fenomen se datorează arderii combustibililor fosili – cărbune, ţiţei, gaze naturale – din care 

rezultă CO2. Din acest punct de vedere, soluţiile de reducere a emisiilor de GES sunt 

reducerea consumului de combustibili fosili şi în acelaşi timp promovarea SRE, care sunt 

nepoluante, respectiv prin a căror utilizare se limitează degajarea de GES. 

Experţii Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE) consideră că, pe lângă 

faptul că acest tip de energie este nepoluantă şi, practic, inepuizabilă, pe termen mediu şi 

lung, costurile sale sunt mult mai reduse, în special în condiţiile în care preţul produselor 

petroliere creşte vertiginos. Sursele regenerabile de energie asigură creşterea siguranţei în 

alimentarea cu energie şi limitarea importului de resurse energetice, în condiţiile unei 

dezvoltări economice durabile şi a protejării mediului înconjurător.  

Pe de altă parte, aşa cum se detaliază şi în capitolele următoare, liberalizarea pieţelor 

de energie din România (atât energie electrică, cât şi gaze naturale), începută în septembrie 

2012, aşa cum este legiferat prin Legea 123/2012, va aduce consistente majorări de preţuri 

la energia electrică şi termică. În condiţiile crizei generale care guvernează întreaga lume în 

ultimii ani, aceste creşteri vor fi resimţite tot mai dur de către consumatorii finali ai pieţelor 

de energie.  

În acelaşi timp, în sensul lucrării de faţă, o liberalizare a pieţelor de energie, 

combinată cu o promovare corespunzătoare a SRE, aşa cum este legiferat prin Legea 

220/2008 şi alte acte normative amintite în cele ce urmează, va însemna în mod cert o 
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creştere a fezabilităţii economice a utilizării SRE, prin diversificarea resurselor de energie, 

prin stimularea investiţiilor în unităţi de producere a energiei folosind aceste resurse, dar şi 

prin garantarea unui acces liber într-o piaţă concurenţială, cu posibilitatea negocierii directe 

a preţurilor la energie, pornind de la preţul ei de cost (incluzând aici şi amortizarea 

instalaţiilor în care se produce) şi folosind facilităţile de promovare oferite. 

În consecinţă, pe termen mediu şi lung, cea mai bună alternativă la exploatarea 

excesivă a resurselor clasice de energie ca răspuns la creşterea nevoii de consum, la 

creşterea preţurilor la energia electrică şi termică dar şi la prevenirea accentuării încălzirii 

globale o constituie, pe de o parte, diversificarea resurselor pentru producerea de energie 

prin utilizarea surselor regenerabile de energie, iar pe de altă parte creşterea eficienţei 

energetice (inclusiv prin mecanisme de cogenerare), fapt relevat şi prin cercetările 

întreprinse în cadrul lucrării de faţă. 

 

2. OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Scopul cercetărilor efectuate şi cuprinse în prezenta lucrare este acela de a fundamenta 

din punct de vedere economico-financiar oportunitatea utilizării resurselor regenerabile de 

energie, atât în producerea de energie din surse alternative, cât şi în soluţii de eficienţă 

energetică, pornind de la proiecte investiţionale concrete, prin studiul fezabilităţii 

economico-financiare al acestora. 

Pentru a realiza scopul propus, s-au propus câteva obiective care să ghideze cercetările 

efectuate în ultimii ani: 

- evaluarea, din punct de vedere a fezabilităţii economico-financiare, a trei proiecte 

investiţionale concrete în domeniul producerii de E-SRE, situate în locaţii diferite şi având 

la bază resurse regenerabile diferite, din faza de analiză de oportunitate şi până în faza de 

valorificare a energiei electrice produse pe pieţele reglementate de energie din România; 

- evaluarea fezabilităţii economice şi financiare a unui proiect reprezentativ de 

eficienţă energetică, în domeniul utilizării energiei termice, folosind ca resursă regenerabilă 

energia geotermală a solului; 

- analiza pieţelor reglementate de valorificare a energiei electrice din România, cu 

scopul evaluării fezabilităţii financiare a proiectelor investiţionale din domeniul energiei 

electrice; 
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- analiza legislaţiei româneşti cu privire la autorizarea unui proiect investiţional in 

domeniul producerii energiei electrice, prin prezentarea documentelor şi documentaţiilor 

necesar a fi întocmite în cazul celor trei proiecte investiţionale avute în studiu. 

 

3. SUPORTUL CERCETĂRII 

 

Pentru că s-a dorit o cercetare aplicată, au fost studiate aspecte legate de punerea în 

operă a unor instalaţii de producere a energiei electrice / termice, sau de eficienţă energetică, 

pornind de la cercetarea posibilelor amplasamente şi modalităţile de întocmire a tuturor 

documentelor şi documentaţiilor necesare autorizării proiectelor energetice şi până la 

implementarea lor efectivă, urmărind efectele implementării fiecăruia, de la economisirea 

sau eficientizarea anumitor consumuri şi până la valorificarea pe pieţele reglementate de 

energie a producţiilor obţinute.  

Aceste analize au fost aplicate pe patru studii de caz (proiecte investiţionale) concrete: 

producţie energie eoliană, producţie energie solară, producţie energie din biomasă şi 

eficienţă energetică folosind energia solului. În acest sens, s-au folosit ca punct de plecare 

Planuri de Afaceri, Studii de Fezabilitate sau proiecte de finanţare pe care autorul le-a 

întocmit, sau la a căror întocmire şi punere în practică autorul a participat, în echipe lărgite 

de cercetare şi aplicare în practică, care au inclus experţi tehnici, energeticieni, jurişti sau 

finanţişti, pentru a consemna soluţii integrate, concrete, aplicabile în practică şi care pot să 

încununeze cercetările şi studiile efectuate. Aceste soluţii vor constitui un punct de pornire 

pentru toţi investitorii care iau iniţiativa de a investi în proiecte energetice în România. 

 

PARTEA I. STADIUL ACTUAL AL CUNOA ŞTERII ÎN DOMENIU 

CAPITOLUL I. RESURSELE REGENERABILE DE ENERGIE 

 

1.1. STRATEGIA UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL ENERGIILOR 

REGENERABILE 

 

Strategia Uniunii Europene în domeniul energiilor regenerabile s-a clădit pe o serie de 

directive, protocoale şi principii care au la bază atât politici de protejare a mediului, afectat 

prin exploatarea masivă a combustibililor fosili şi emisii de GES în atmosferă, cât şi politici 
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de creştere a eficienţei energetice, mai ales din partea marilor consumatori de energie 

electrică. Este de menţionat faptul că în strategiile şi politicile UE, nu se propune înlocuirea 

integrală a combustibililor fosili cu SRE, ci folosirea lor alternativă, în limite bine stabilite 

de specialişti ai Comisiei Europene, care să contribuie atât la eficientizarea consumurilor de 

energie, prin utilizarea unor surse mai ieftine şi insuficient exploatate, cât şi la protejarea 

mediului şi a resurselor acestuia, având în vedere faptul că aceste resurse sunt limitate. 

Conform celor constatate de UE şi publicate în Comunicarea Comisiei Europene 

privind promovarea surselor regenerabile de energie din decembrie 2005, cu excepţia 

centralelor hidroelectrice mari, costurile de producere a energiei electrice în unităţi ce 

utilizează surse regenerabile sunt în prezent superioare celor aferente utilizării 

combustibililor fosili. Stimularea utilizării acestor surse şi atragerea investiţiilor în unităţi 

energetice ce utilizează surse regenerabile se realizează prin mecanisme de susţinere, în 

conformitate cu practica europeană.  

 

1.2. STRATEGIA ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL ENERGIILOR REGENERABILE 

 

Pornind de la strategiile şi directivele europene descrise succint în paragraful anterior, 

România, ca stat membru al UE, a întreprins demersuri legislative şi administrative pentru 

acordarea legislaţiei şi administraţiei interne la principiile europene în domeniu. 

Astfel, potrivit HG 1069/2007 şi în acord cu prevederile HG 1.076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, România 

are o Strategie energetică pentru perioada 2007-2020. În ce priveşte creşterea capacităţii de 

producere a energiei electrice din resurse regenerabile, Strategia României se bazează în 

principal pe investiţii private, realizate prin autorizare şi nu prin planificare centralizată, în 

conformitate cu Directiva 2003/54/EC. Ca urmare, România a creat un ansamblu de 

reglementări tehnice şi de piaţă care să încurajeze investiţiile private, respectând normele 

UE. Cadrul legal reglementează toţi paşii, de la obţinerea de avize pentru începerea 

investiţiei, calificarea producătorilor de energie electrică din resurse regenerabile şi până la 

vânzarea energiei produse, cu asigurarea unui venit care să acopere costurile de generare şi 

să asigure obţinerea unui profit rezonabil. 

România a optat pentru modelul de piaţă descentralizată de energie electrică, în care 

participanţii sunt liberi să încheie tranzacţii de vânzare-cumpărare a energiei electrice. Acest 
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model de piaţă este adoptat de toate ţările europene dezvoltate. Sistemul românesc de 

promovare a energiei din surse regenerabile constă în combinarea cotelor obligatorii cu 

sistemul de valorificare al certificatelor verzi. 

Strategia Energetică a României stabileşte următoarele obiective specifice utilizării 

resurselor energetice regenerabile pentru asigurarea dezvoltării durabile:  

- promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile, astfel încât consumul 

de energie electrică realizat din resurse regenerabile de energie electrică să reprezinte 33% 

din consumul intern brut de energie electrică al anului 2010, 35% în anul 2015 şi 38 % în 

anul 2020 (Legea 220/2008 art. 4); 

- stimularea investiţiilor în îmbunătăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ:  

resurse – producţie – transport – distribuţie – consum; 

- promovarea utilizării biocombustibililor lichizi, a biogazului şi a energiei geotermale; 

- susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi diseminarea rezultatelor cercetărilor 

aplicabile; 

- reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător prin 

utilizarea tehnologiilor curate. 

Măsurile avute în vedere pentru promovarea surselor regenerabile de energie, potrivit 

aceleaşi Strategii Energetice Naţionale, sunt următoarele: 

- creşterea gradului de valorificare, în condiţii de eficienţă economică, a resurselor 

energetice regenerabile pentru producţia de energie electrică şi termică prin facilităţi în 

etapa investiţională, inclusiv facilitarea accesului la reţeaua electrică; 

- întărirea rolului pieţei de certificate verzi, pentru promovarea capitalului privat în 

investiţiile din domeniul surselor regenerabile; 

- promovarea unor mecanisme de susţinere a utilizării resurselor energetice 

regenerabile în producerea de energie termică şi a apei calde menajere; 

- atragerea de fonduri structurale. 

 

1.4. ENERGII REGENERABILE – RESURSE 

 

Potrivit enciclopediei libere Wikipedia (http://ro.wikipedia.org/wiki), energia 

regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei 

rezultate din procese naturale regenerabile.  
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În accepţiunea Legii 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, art. 67, 

sunt definite următoarele surse de energie regenerabilă: 

• energia eoliană; 

• energia solară; 

• energia valurilor şi a mareelor; 

• energia geotermală; 

• energia hidroelectrică; 

• energia conţinută în fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor 

din agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi reziduuri de origine animală), 

silvicultură şi industrii conexe, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor 

industriale şi comunale, orăşeneşti şi municipale, denumită biomasă; 

• energia conţinută în gazul de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit; 

• energia conţinută în gazul de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a 

apelor uzate; 

• energia conţinută în produse secundare gazoase, obţinute prin fermentare din materii 

reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos, denumită biogaz; 

• energia conţinută în produse lichide obţinute prin distilarea materiei organice 

fermentate, formând categoria de combustibil lichid, denumită alcool carburant. 

Potrivit Planului Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile 

(PNAER), este prezentat mai jos potenţialul energetic al surselor regenerabile de energie din 

România, în funcţie de tipul de resurse: 

Tabel 1.3 
Potenţialul energetic al surselor regenerabile de energie din România 

Surse regenerabile de 
energie 

Potentialul 
energetic anual 

Echivalent economic 
energie (mii tep) Aplicaţie 

Energie solară:    
- termică  60 x 10^6 GJ 1.433,00 Energie termică 
- fotovoltaică  1.200 GWh 103,20 Energie electrică 
Energie eoliană 23.000 GWh 1.978,00 Energie electrică 
Energie hidro: 40.000 GWh 3444,00 Energie electrică 
- din care sub 10 MW  6.000 GWh 516,00 Energie electrică 
Biomasă 318 x 10^6 GJ 7.597,00 Energie termică 
Energie geotermală 7 x 10^6 GJ 167,00 Energie termică 

 

Alte date statistice ale PNAER, cumulate cu date ale ANRE, ilustrează mai jos situaţia 

producătorilor de E-SRE şi capacităţile instalate de ei în ultimii ani, care beneficiază de CV: 
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Tabel 1.5 

Număr de producători şi capacităţi E-SRE instalate în România care beneficiază de CV 

E-SRE Ianuarie 2008 Ianuarie 2009 Ianuarie 2010 Ianuarie 2012 
Energie eoliană     
număr producători 8 12 15 40 
putere instalată (MW) 7,754 10,92 14,155 821,78 
Energie solară     
număr producători 0 0 1 4 
putere instalată (MW) 0 0 0,0088 1,01 
Biomasă     
număr producători 0 0 1 4 
putere instalată (MW) 0 0 8,080 25,08 

 

Se vede clar din tabelul de mai sus că producţia de energie din SRE este o activitate 

foarte recentă a României, din punct de vedere a diversificării resurselor de energie 

regenerabilă. Din tabel lipseşte situaţia pentru energie hidro, care până acum câţiva ani a 

fost singura energie de tip E-SRE produsă în România (capacităţile peste 10MW) şi care în 

continuare sunt tratate separat în toată legislaţia românească. 

Potrivit Serviciului Relaţii Publice al Ministerului Mediului şi Pădurilor, potenţialul 

României în producerea de energie regenerabilă este sintetizat astfel: 

- 65% biomasă; 

- 17% energie eoliană; 

- 12% energie solară; 

- 4% microhidro; 

- 1% +1% fotovoltaic şi geotermal. 

Potential producere E-SRE / E-SRE production potential

biomasa / biomass

energie eoliana  / wind energy

energie solara / solar energy

microhidro / microhydro

fotovoltaic / photovoltaic

geotermal / geothermal

 

Fig. 1.3 – Potenţialul României în producerea de energie regenerabilă 
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Rezultă, în consecinţă, că biomasa este resursa regenerabilă cu cel mai mare potenţial 

de producere a energiei regenerabile (electrică şi termică) din ţara noastră. Atât doar că toate 

studiile de specialitate atestă faptul că, deocamdată, este insuficient şi neglijent utilizată. 

 

1.6. FONDURI COMUNITARE PENTRU RESURSE REGENERABILE 

 

Printre programele de finanţare care s-au derulat în ultimii ani în România, în teza 

doctorală sunt menţionate: 

- Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” POS CCE, 

axa prioritară de acţiune IV; 

- Programele Administraţiei Fondului de Mediu (AFM, www.afm.ro); 

- Programul Casa Verde, sub coordonarea Administraţiei de Mediu; 

- Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (granturile SEE) şi 

Mecanismul Financiar Norvegian (granturi norvegiene) (www.maeur.ro); 

- Programul energetic european pentru relansare (www.eeef.eu); 

- Programul ELENA (European Local Energy Assistance, www.eib.org); 

- Măsuri de eficienţă energetică prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

(www.apdrp.ro). 

Cu toate că finanţările în domeniul energiei regenerabile sau eficienţei energetice nu se 

opresc la programele amintite mai sus, concluzia care se poate trage la acest punct este 

aceea că atât exploatarea SRE, cât şi dezvoltarea de proiecte pentru înfiinţare/modernizare 

de instalaţii de producere energie electrică / termică din SRE sau pentru eficienţă energetică 

beneficiază la ora actuală de posibilităţi multiple de finanţare, fie prin programe dedicate, 

fie în cadrul altor programe complexe, obiectivele urmărite fiind aceleaşi, respectiv 

utilizarea cu măsură a rezervelor de resurse ale planetei, prezervarea şi conservarea 

mediului, reducerea poluării, consumul eficient al energiei. 

De asemenea, există convingerea că, dată fiind importanţa acestui domeniu, şi 

programele de finanţare viitoare, fie că e vorba de finanţări ale Comisiei Europene aferente 

perioadei 2014-2020, fie că e vorba de alte tipuri de finanţări ale Guvernului României sau 

ale altor organisme finanţatoare internaţionale (cum ar fi Banca Mondială, Spaţiul 

Economic European etc) aceste organisme vor aloca sume importante domeniului energie 

regenerabilă, astfel încât indiferent că se vorbeşte de eficienţă energetică, sau că este vorba 
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despre politici de protejarea mediului, toate principiile enunţate şi asumate să aibe 

posibilitate de implementare. 

 

PARTEA A II A. MATERIAL ŞI METOD Ă 

CAPITOLUL II – MATERIALE UTILIZATE ÎN CERCETARE 

 

2.1. MATERIALELE UTILIZATE ÎN CERCETARE 

 

Întrucât materialele utilizate în cercetare sunt utilizate prin intermediul metodelor de 

cercetare, şi invers, metodele de cercetare folosesc materiale, cele două capitole, respectiv 

“Materiale utilizate în cercetare” şi “Metode utilizate în cercetare” trebuie detaliate în 

tandem, identificând pentru fiecare material utilizat metoda care îl prelucrează, respectiv 

pentru fiecare metodă materialele de care are nevoie pentru a putea fi aplicată. 

Orice proiect investiţional considerat fezabil, la modul cel mai general, pentru a fi pus 

în aplicare trebuie să parcurgă trei etape: autorizare, implementare, exploatare. Prin urmare, 

pentru a studia şi aprecia fezabilitatea economico-financiară a sa, este necesar să fie 

analizate toate cele trei etape înaintea luării deciziei de investiţie. În acest sens, este necesar: 

- să fie identificate toate documentele şi documentaţiile care trebuie întocmite de 

beneficiar şi aprobate de diverse autorităţi; 

- să fie estimate toate sumele de bani care vor trebui avansate (antecalcul, 

antemăsurătoare), atât în etapa de autorizare, cât şi în etapa de implementare; 

- să fie studiate şi cuantificate cât mai corect toate riscurile care trebuie asumate în 

fiecare etapă; 

- să fie cercetate si analizate mai multe scenarii de implementare, incluzând analize de 

senzitivitate specifice; 

- să se calculeze o serie de indicatori financiari care definesc nivelul de profitabilitate 

al investiţiei; 

- să se analizeze impactul pe care implementarea proiectului o poate avea asupra 

mediului înconjurător sau asupra altor factori care pot afecta ecosistemul sau societatea în 

ansamblul ei. 

I. Astfel, materialele de bază folosite în cercetarea efectuată de-a lungul ultimilor ani 

sunt documentele juridice specifice domeniului energie regenerabilă, care fac parte din 
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legislaţia românească şi europeană şi care definesc cadrul legal, dar şi economico-financiar, 

în care se derulează cele trei etape studiate şi care cumulat fundamentează fezabilitatea 

economico-financiară a unui proiect  investiţional în domeniul energiei. 

II. Al ături de legislaţia în domeniu, se folosesc ca materiale de studiu şi cercetare 

planurile de afaceri (PA) şi/sau studiile de fezabilitate (SF) întocmite pentru cele patru 

proiecte investiţionale amintite, fie integral de autor, fie la a căror întocmire autorul a 

participat ca membru în echipele de cercetare, analiză, descriere sau implementare.  

De altfel, este important de menţionat faptul că studiile de fezabilitate conţin, alături 

de analiza economică, analiza financiară, analiza de risc şi senzitivitate şi o componentă cel 

puţin la fel de importantă, respectiv analiza şi detalierea tehnică a proiectului, studiată în 

paralel de ingineri cu experienţă în fiecare domeniu (topometrişti, geodezi, proiectanţi, 

arhitecţi, energeticieni etc) şi care au furnizat datele tehnice de bază: detalii locaţie 

amplasare, parametrii de vânt sau radiaţie solară, tipuri de materiale, cantităţi, preţuri 

unitare, condiţii tehnice de utilizare, mod de implementare, activităţi sau subactivităţi 

necesare din punct de vedere tehnic, durate tehnice de execuţie. Cele două componente, 

respectiv cea tehnică şi cea economico-financiară fundamentează fezabilitatea integrată a 

unui proiect de investiţii. 

Alături de aceste considerente generale, capitolul II “Materiale utilizate în cercetare” 

face o descriere a cadrului legislativ care guvernează piaţa producerii de energie electrică şi 

termică, detaliază pe scurt principalele documente legislative şi de reglementare care 

participă în mod direct la stabilirea cadrului în care-şi desfăşoară activitatea toţi participanţii 

la piaţa angro de energie electrică din România, se prezintă mecanismele de funcţionare 

pentru pieţele angro de energie electrică şi certificate verzi, iar la final propune o incursiune 

în modul de întocmire a documentaţiei care stă la baza autorizării unui proiect de investiţie 

în domeniul energiei electrice la modul cel mai general, respectiv în domeniul energiilor 

regenerabile, în particular, pornind de la documentele şi docmentaţiile necesare în cazul 

celor trei proiecte prezentate. Această etapă este apreciată drept o adevărată aventură pe care 

fiecare investitor trebuie să şi-o asume atunci când decide că doreşte să investească într-o 

afacere în domeniul energiei la modul general, respectiv energiei regenerabile în special. 

Timp, bani, răbdare, nervi de oţel şi speranţa că odată implementată investiţia nu se schimbă 

prea mult cadrul legislativ în domeniu, încât durata de recuperare a investiţiei să schimbe 

fundamental datele iniţiale ale problemei. 
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CAPITOLUL III. METODELE UTILIZATE ÎN CERCETARE 

 

În strictă analogie cu paragraful 2.1 din capitolul anterior, se structurează şi prezentul 

capitol pe două secţiuni. 

I. Metoda de bază folosită în cercetare a fost analiza legislativă, economico-financiară, 

de senzitivitate şi risc a fezabilităţii soluţiilor cercetate. Astfel, pornind de la diverse 

tehnologii, fluxuri tehnologice sau echipamente create în mari laboratoare de cercetare din 

lume, s-a studiat posibilitatea implementării lor în anumite locaţii din ţară, şi în special în 

Regiunea de Nord Vest a ţării, posibilitatea şi modalităţile de adaptare a lor la realităţile, 

mediul, legislaţia şi pieţele de valorificare din România, corelarea cu politicile de mediu sau 

cu legislaţia mai mult sau mai puţin adaptate politicilor europene. 

Pentru structurarea devizelor generale şi a devizelor pe obiect, legislaţia de bază 

utilizată a fost HG 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 

a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. Astfel, au fost 

structurate toate expunerile aferente proiectelor de investiţie detaliate în lucrare conform 

solicitărilor prezentei hotărâri de guvern, orientând cercetările în consecinţă, pe direcţiile 

respective. Pe de altă parte, în alcătuirea devizului general şi a devizelor pe obiecte a fost 

respectat formatul standard din hotărâre, respectiv: 

Tabel 3.1  

DEVIZUL GENERAL - model 
Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului ..... 

La cursul ... lei/euro 

Nr. 
Crt.  

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare (fără TVA)  TVA  Valoare (cu TVA) 
mii lei  mii euro mii lei  mii lei mii euro 

0 1 2 3 4 5 6 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru ob ţinerea şi amenajarea terenului 
1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 1 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilit ăţilor 

  TOTAL CAPITOL 2 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studiu de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2. Taxe pentru avize, acorduri, autorizaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.3. Proiectare şi inginerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.4. Organizarea achiziţiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5. Consultanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 3 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investi ţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.2. Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.3. Utilaje cu montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4. Utilaje fără montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 4 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

5.1. 
Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.1.1. Lucrări de construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.1.2. Cheltuieli conexe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. Comisioane, cote, taxe, cost credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 5 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi PIF  

6.1. Pregătirea personalului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 6 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
TOTAL GENERAL 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 
din care C+M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabel 3.2  

DEVIZUL OBIECTULUI “...” - model 

Nr. 
Crt.  

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (cu TVA) 
mii lei mii euro  mii lei mii lei mii euro 

0 1 2 3 4 5 6 
I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALA ŢII 

1 Terasamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Construcţii: rezistenţă (fundaţii,structura 
de rezistenţă) şi arhitectura (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Izolaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Instalaţii electrice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Instalaţii sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Instalaţii de încălzire, ventilare, 
climatizare, PSI, radio-tv, intranet 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 Instalaţii de telecomunicaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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II – MONTAJ 
1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  TOTAL II 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

III  PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Utilaje şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + 
TOTAL III) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

II. Pentru fiecare studiu de caz s-a întocmit câte un grafic de activităţi de tip Gantt şi o 

serie de tabele financiare concepute identic, denumite sugestiv, în funcţie de conţinutul lor:  

- cont profit şi pierdere, în care se calculează profitul net al fiecărei perioade (lună), 

gradual, pornind de la profitul din exploatare (venituri – cheltuieli), trecând prin mai multe 

etape: înaintea calculului amortizării (EBITDA), incluzând amortizarea (EBIT), cu 

deducerea cheltuielilor bancare (EBT), respectiv final, după deducerea impozitului; 

- serviciul datoriei, care face calculul cash-flow-ului în raport cu banca (rată, dobânzi, 

cumulat); 

- flux de numerar (cash flow), respectiv situaţia intrărilor şi ieşirilor de numerar. 

După modelul solicitat prin HG 28/2008, fiecare proiect conţine câte o analiză 

economică (scenarii de investiţie, analiză a terenurilor pe care se face investiţia, 

variante/opţiuni de derulare a investiţiei, alte detalii, după caz), o analiză financiară, analiză 

de risc şi senzitivitate, concluzii parţiale (consideraţii finale ale analizei).  

Legat de studiul amplasamentelor, pentru proiectul eolian şi pentru cel solar au fost 

utilizate câte o aplicaţie specifică, în scopul optimizării locaţiilor, pe baza unor date 

furnizate de aplicaţie, pornind de la câţiva parametri tehnici de intrare. Astfel: 

- pentru optimizarea locaţiei turbinelor eoliene s-a folosit aplicaţia WINDFARMER, a 

cărei licenţă este deţinută de investitor; 

- în scopul determinării producţiilor de energie solară, a fost utilizată aplicaţia pusă la 

dispoziţie de site-ul http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# al Comisiei Europene. 

Având în vedere faptul că fiecare proiect are la bază alt tip de resursă regenerabilă de 

energie, momente diferite de evaluare a fezabilităţii economico-financiare, locaţii diferite de 

implementare etc, există şi concluzii care pot fi trase în fiecare caz, fără să poată fi 

generalizate sau comparate direct cu celelalte situaţii (consideraţiile finale ale fiecărui 

proiect). 



Călin Vac Rezumatul tezei doctorale 

 17 

Analiza financiară presupune calcularea indicatorilor financiari ai investiţiei, atât în 

situaţia standard propusă, cât şi în minim două situaţii de senzitivitate. Analizele de 

senzitivitate au pornit de la aceleaşi premise, respectiv scăderea veniturilor, sau creşterea 

cheltuielilor cu procente relativ similare (20%). Cunoaşterea valorilor acestor indicatori 

permite evaluarea eficienţei financiare a investiţiei. 

 Indicatorii relevanţi, care vor fi calculaţi şi interpretaţi sunt redaţi mai jos (Jitea, I.M., 

2011): 

a) Valoarea netă actualizată VNA – reprezintă diferenţa între suma cash-flow-urilor 

actualizate previzibile (inclusiv valoarea reziduală) şi costul iniţial al investiţiei: 

VNA = Suma(FNi/(1+r)i) – I0 , 

unde FNi = flux de lichiditaţi net din anul i; 

r = rata de actualizare 

I0 -= investiţia iniţială. 

Dacă VNA>0, atunci investiţia este acoperită şi proiectul este acceptabil. 

Dacă VNA<0, atunci investiţia nu poate fi acoperită şi proiectul nu este acceptabil. 

Pentru ca un proiect de investiţii să fie fezabil, VNA trebuie să fie pozitivă şi 

superioară dobânzii compuse încasabile prin plasarea aceleaşi sume într-un depozit bancar. 

Pe măsură ca VNA creşte, rentabilitatea proiectului creşte. În situaţia unor investiţii 

creditate, VNA trebuie să fie superioară dobânzii plătite (actualizate), ce se înregistrează de 

regulă în cheltuielile curente şi nu în cele de investiţii. 

Rata de actualizare luată în calcule a fost de 5%. 

b) Rata internă de rentabilitate RIR, fiind definită ca acea valoare a ratei de actualizare 

pentru care VNA =0. 

Pentru a argumenta realizarea investiţiei, trebuie ca RIR să fie cel puţin egală cu rata 

medie a dobânzii de piaţă, sau cu costul mediu ponderat al capitalului (în cazul finanţării 

mixte: surse proprii şi surse împrumutate). Rentabilitatea proiectului de investiţii creşte pe 

măsură ce RIR creşte. 

c) Durata de recuperare a investiţiei actualizată DRI se calculează după formula: 

DRI = valoare investitie / profit net mediu. 

Cu cât valoarea DRI este mai mică, cu atât recuperarea investiţiei se face mai rapid şi 

rentabilitatea investiţiei este mai mare. O valoare medie considerată bună pentru DRI este 

de 7 ani. 
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Nu în ultimul rând, este necesar calculul bonificării cu CV care se acordă potrivit 

Legii 220/2008, în situaţiile în care investiţia beneficiază şi de ajutor nerambursabil. În acest 

sens, s-a ţinut cont de Decizia Comisiei Europene C (2011) 4938 privind Ajutorul de stat 

SA 33134 (2011/N) - România - Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei 

electrice din surse regenerabile de energie, care precizează factorii de corecţie pentru 

energia produsă din diferite surse de energie regenerabilă şi de Regulamentul ANRE din 

20.10.2011 de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de 

energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi (Ordin ANRE 

42/2011), care prezintă în cadrul Anexei 11 modul de calcul al numărului de CV acordate 

pentru EE produsă din SRE în centrale/grupuri electrice care beneficiază suplimentar de 

ajutoare de stat investiţionale. Astfel, s-au luat în calcul valorile: 

- valoarea ajutorului nerambursabil (lei, euro); 

- puterea instalată în parc, uzină etc; 

- valoare specifica a ajutorului investitional: valoarea unui MWh instalat (în eur); 

- valoarea de referinţă a indicatorilor specifici [euro/MWh]: valoarea preluată din 

Anexa 11 menţionată mai sus, corespunzătoare tipului de energie regenerabilă 

utilizat; 

- raport de diminuare a investiţiei specifice Rd = valoare ajutor nerambursabil / 

valoarea de referinţă a investiţiei în instalaţii eoliene noi; 

- factor de corecţie pentru tehnologia utilizată: valoarea preluată din Anexa 11 

menţionată mai sus, corespunzătoare tipului de energie regenerabilă utilizat; 

- coeficientul de reducere Cr = Raport de diminuare a investiţiei specifice Rd * factor 

de corecţie Fc; 

- coeficient de multiplicare: 1- coeficientul de reducere Cr; 

- Numărul (CV Corectat) = Numărul (CV Lege)(1 - C(r)) [CV/MWh]; 

Iată o centralizare în următorul tabel: 

Tabel 3.3 

Calcul număr de CV acordate cu ajutor nerambursabil 

Caracteristică Simbol Formula calcul 
Ajutor nerambursabil – LEI ANLEI  
Ajutor nerambursabil – EUR ANEUR  
Putere instalată [MW] Pi   
Valoare specifica a ajutorului investitional [euro/MWh] Va ANEUR  / Pi 
Valori de referinţă ale indicatorilor specifici [euro/MWh] VRis  
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Raport de diminuare a investiţiei specifice Rd Va / VRis 
Factor de corecţie Fcor  
Coficientul de reducere Cr Rd * Fc 

Coeficient de multiplicare/certificat verde Cm 1-Cr 
Număr de CV conform Legii 220/2008 Ncvl  
Număr de CV acordate Ncva Ncva *(1-Cr) 

 

PARTEA A III A. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

CAPITOLUL IV – IMPLEMENTAREA ŞI EXPLOATAREA UNOR PROIEC-

TE INVESTI ŢIONALE ÎN ENERGIE REGENERABIL Ă ÎN ROMÂNIA 

 

4.1. PARC EOLIAN ÎN COMUNA NALBANT, JUDEŢUL TULCEA 

 

Proiectul a fost elaborat şi depus în 2010 pentru o finanţare nerambursabilă prin POS 

CCE, aprobat în 2011 şi momentan este în etapa de implementare. Structurată pe tipuri de 

lucrări, făcând o sinteză a principalelor categorii de cheltuieli, investiţia arată astfel: 

Tabelul 4.11  

Structur ă Investiţii Eolian Nalbant 12,5 MW 
Nr 

Crt.  Capitol de cheltuieli Eur/kw Total Investiţie 

0 Putere Instalată Pi (kW)   12.500,00 
1 Turbine eoliene 1.100,00 EUR 13.750.000,00 EUR 
2 Staţie transformare 20/110kV   938.350,00 EUR 
3 LES 110 kV – 12 km   2.257.900,00 EUR 
4 Reţea Medie Tensiune (MT)   86.680,00 EUR 
5 Lucrări montaj parc   132.470,00 EUR 
6 Lucrări construcţii şi amenajare parc   2.985.170,00 EUR 
7 Drumuri de acces  500.000,00 EUR 
8 Dotări   59.510,00 EUR 
9 Cost project management   247.360,00 EUR 

10 
Cheltuieli dezvoltare, proiectare, 
autorizaţii, due diligence 

  414.950,00 EUR 

  Total  21.372.390,00 EUR 
 

Singurul preţ unitar care se poate furniza este cel al turbinelor. Toate celelalte lucrări 

descrise succint, dar sugestiv, în tabel, depind de modelul de turbină achiziţionat şi de 

caracteristicile tehnice ale acestora. 

Este redată în tabelul 4.12 o centralizare a caracteristicile tehnice şi financiare ale 

instalaţiei, având în vedere cele de mai sus: 
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Tabel 4.12 

Centralizator caracteristici instalaţie 

Caracteristică Valoare 
Putere Instalată (KW) 12.500 
Producţie Energie anual (MWh) 36.562 
Număr de ore anual 8.760 
Număr de ore de funcţionare (ore/an) 2.925 
Factor de capacitate 33,39 
Investiţie Euro/ kW 1.709,79 

 

Din punct de vedere tehnic, proiectul poate fi implementat în 24 de luni, în condiţiile 

în care decontările financiare atât în relaţia cu banca, cât şi în relaţia cu autoritatea de 

management finanţatoare decurge în limite normale. 

Analiza financiară porneşte de la următoarele ipoteze: 

Tabel 4.21 

Centralizator ipoteze de analiză 

Indicator Valoare 
Total investiţie 21.372.390 EUR 
Perioada de analiză 12 ani 
Durata de amortizare 10 ani 
Rata de actualizare 5% 
Cota impozit profit 16% 
Valuta Euro 

Credit 
50% din investiţie, durata 

10 ani, dobândă 8% 
 

Pentru o imagine comparativă, tabelul 4.34 de mai jos sintetizează situaţiile analizate, 

respectiv situaţia standard (care deja este considerată pesimistă), împreună cu cele două 

analize de senzitivitate: 

Tabel 4.34 

Analiză comparativă energie eoliană 

Analiză comparativă Situaţie 
standard 

Senzitivitate 1 
Scădere V cu 

10% 

Senzitivitate 2 
Creştere Ch 

cu 20% 
Indicator Valoare Valoare Valoare 

Valoare netă actualizată VNA 1.719.468 eur 995.368 eur 1.512.176 eur 
Rată internă de rentabilitate RIR 6,35% 5,58% 6,19% 
Durata de recuperare a investiţiei DRI 11,12 ani 15,27 ani 11,22 ani 
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Se poate remarca faptul că situaţia cea mai pesimistă şi mai nefavorabilă s-ar atinge în 

situaţia în care veniturile ar scădea cu mai mult de 10%. Această situaţie însă este greu de 

închipuit, în condiţiile în care preţul EE pe PZU nu a mai scăzut de multă vreme sub 50 

euro/MW, iar întreaga analiză a fost făcută cu un preţ al EE de 40 euro/MW. 

În condiţiile de azi ale preţului la EE şi CV, ceea ce ar însemna venituri totale mai 

mari cu aproximativ 10%, dar şi cu o gestionare bună a cheltuielilor, se apreciază că prima 

analiză de senzitivitate ar fi la nivelul actualei analize standard, iar analiza standard ar aduce 

un RIR de circa 7% şi un DRI sub 10 ani. 

La final de analiză, a rămas să se facă un calcul din care să reiasă care va fi numărul 

de certificate verzi care se va acorda ţinând cont de ajutorul nerambursabil menţionat. În 

acest sens, se ţine cont de Decizia Comisiei Europene C (2011) 4938 privind Ajutorul de 

stat SA 33134 (2011/N) - România - Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei 

electrice din surse regenerabile de energie, care precizează factorii de corecţie pentru 

energia produsă din diferite surse de energie regenerabilă şi de Regulamentul ANRE din 

20.10.2011 de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de 

energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi (Ordin ANRE 

42/2011), care prezintă în cadrul Anexei 11 modul de calcul al numărului de CV acordate 

pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) în 

centrale/grupuri electrice care beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţionale. 

Astfel, se iau în calcul valorile: 

- investiţia în instalaţii eoliene noi: 1.570.000 eur/MW instalat; 

- factor de corecţie pentru tehnologia eoliană: Fc=1,263; 

- Numărul (CV Corectat) = Numărul (CV Lege)(1 - C(r)) [CV/MWh]; 

- C(r) (coeficientul de reducere) = Raport de diminuare a investiţiei specifice Rd x 

factor de corecţie Fc; 

- Raport de diminuare a investiţiei specifice Rd = valoare ajutor nerambursabil / 

valoarea de referinţă a investiţiei în instalaţii eoliene noi. 

Iată o centralizare în următorul tabel: 

Tabel 4.33 

Calcul număr de CV acordate cu ajutor nerambursabil 

Ajutor nerambursabil – LEI ANLEI 42.526.907 
Ajutor nerambursabil – EUR ANEUR 9.776.300 
Putere instalată [MW] Pi 12,50 



Călin Vac Rezumatul tezei doctorale 

 22 

Valoare specifica a ajutorului investitional [euro/MWh] Va 782.104 
Valoare de referinţă a indicatorilor specifici [euro/MWh] VRis 1.570.000 
Raport de diminuare a investiţiei specifice Rd 0,4982 
Factor de corecţie Fcor 1,263 
Coficientul de reducere Cr 0,6292 
Coeficient de multiplicare/certificat verde Cm=1-Cr 0,3708 
Număr de CV conform Legii 220/2008 Ncvl 2 
Număr de CV acordate = Ncv lege*(1-Cr) Ncva 0,7416 

 

Este de menţionat că după 2017, Număr de CV acordate = 0,7417/2 = 0,3708. Pe de 

altă parte, acest caz este mai puţin favorabil, deoarece valoarea pe MW instalat şi prezentat 

mai sus este de 1.709.790 eur, mai mare cu 8,9% decât valoarea de referinţă a indicatorului 

specific. 

 

4.2. COMPLEX INDUSTRIAL PENTRU PRODUCEREA DE BIOGAZ ŞI 

TRANSFORMAREA LUI ÎN ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CEFA, JUD. BIHOR 

 

Proiectul elaborat şi actualizat în perioada 2008-2009 se ridică la suma de 8.488.237 

eur (fără TVA), din care o componentă (5.498.406 eur fără TVA) a fost depus şi aprobat la 

Administraţia Fondului de Mediu la sfârşitul anului 2010, beneficiind de o finanţare 

nerambursabilă de 2.218.738 eur, iar acum se află în stadiu final de implementare. 

În afara premiselor comune celor trei instalaţii de producere EE, centralizate în primul 

paragraf la cap. Concluzii, se mai au în vedere câteva premise specifice: 

- instalaţia de biogaz va funcţiona la o capacitate de 95% din durata ei totală de 

funcţionare, la capacitate nominală, diferenţa constând în perioade de service, 

eventuale mici defecţiuni etc; 

- 10% din producţia de energie electrică va fi consumată în scopuri proprii; 

- în primul an vor lucra doar două motoare, a câte 1.489 kWh fiecare, iar din anul 

trei va intra în funcţiune şi al treilea motor, cu aceeaşi putere instalată; 

- în calculul certificatelor verzi, se ţine cont de prevederile Legii 220/2008, care 

prevăd bonificarea fiecărui MW produs din biomasă cu două certificate verzi, iar 

pentru faptul că se folosesc culturi energetice se mai acordă suplimentar încă un 

certificat verde. Având în vedere faptul că proiectul beneficiază şi de ajutor de stat 

nerambursabil, pentru instalarea primelor două motoare, corecţia calculului pentru 

certificatele verzi se aplică numai pentru producţia obţinută din două motoare, în 
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conformitate cu Regulamentul ANRE din 20.11.2011 (Ordin ANRE 42/2011) în 

acest sens şi cu factorii de corecţie şi deducere; 

- pentru o abordare unitară, se consideră şi în acest caz o perioadă medie de 

amortizare a instalaţiei de 16 ani şi o cotă de impozit pe profit de 16%. Perioada de 

amortizare se va stabili la nivelul fiecărui echipament, respectiv fiecărei construcţii 

sau instalaţii în parte şi va rezulta câte o sumă distinctă la nivelul fiecărui an de 

exploatare. Cu toate acestea, cheltuiala cu amortizarea nu influenţează cash-flow-ul 

proiectului, prin urmare nici calculul indicatorilor financiari; 

- perioada supusă analizei este 2012-2025. 

În tabelul următor este prezentată o sinteză a ipotezelor de lucru: 

Tabel 4.44. 

Centralizator caracteristici şi ipoteze de lucru 

Caracteristică Valoare 
Total capacitate electrică instalată 4,467 MW 
Valoare investiţie 8.488.237 eur 
Preţ pe MW instalat 1.900.210 eur 
Total ore anual 8.760 ore 
Coeficient de timp de funcţionare 95% 
Durată efectivă de funcţionare anual 8.322 ore 
Durata medie de amortizare 16 ani 
Cota de impozit pe profit 16% 
Rată de actualizare 5% 

Credit 
50% din investiţie, durata 

10 ani, dobândă 8% 
 

De asemenea, în tabelul următor este redată o estimare de calcul şi în ce priveşte 

modul de corecţie/deducere la calculul certificatelor verzi: 

Tabel 4.45 

Calcul număr de CV acordate cu ajutor nerambursabil 

Ajutor nerambursabil – EUR ANEUR 2.218.738 
Putere instalată [MW] Pi 2,978 
Valoare specifica a ajutorului investitional [euro/MWh] Va=An/Pi 745.043 
Valoare de referinţă a indicatorilor specifici [euro/MWh] VRis 4.250.000 
Raport de diminuare a investiţiei specifice Rd=Va/VRis 0,1753 
Factor de corecţie Fcor 0,589 
Coficientul de reducere Cr=Rd*Fcor 0,103254 
Coeficient de multiplicare/certificat verde Cm=1-Cr 0,896746 
Număr de CV conform Legii 220/2008 Ncvl 2 
Număr de CV acordate = Ncv lege*(1-Cr) Ncva 1,7935 
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Pentru o imagine comparativă, tabelul 4.66 de mai jos sintetizează situaţiile analizate, 

respectiv situaţia standard, împreună cu cele două analize de senzitivitate: 

Tabel 4.66 

Analiză comparativă pentru biomasă 

Analiză comparativă Situaţie 
standard 

Senzitivitate 1 
Scădere V cu 

20% 

Senzitivitate 2 
Creştere Ch 

cu 20% 
Indicator Valoare Valoare Valoare 

Valoare netă actualizată VNA 36.639.494 eur 24.428.309 eur 34.364.183 eur 
Rată internă de rentabilitate RIR 42,69% 31,49% 40,54% 
Durata de recuperare a investiţiei DRI 2,80 ani 3,81 ani 2,95 ani 

 

Se poate remarca faptul că această soluţie de producere a EE are indicatori financiari 

de fezabilitate foarte ridicaţi în toate situaţiile studiate. Acest fapt se datorează câtorva 

factori: 

- instalaţia produce EE aproape tot anul (factorul de capacitate este aproape 100%); 

- investitorul are dreptul la 2 CV pentru producerea de EE din biomasă, care practic 

triplează valoarea veniturilor obţinute din vânzarea EE; 

- factorul de corecţie stabilit prin Ordinul ANRE 42/2011 este mic în cazul unităţilor 

de producere a EE din biomasă, ceea ce face ca efectul supracompensării (beneficierea de 

către investitor atât de ajutor financiar nerambursabil, cât şi de bonificarea cu CV în baza 

Legii 220/2008) să fie mic în acest caz; 

- anumite materii prime se pot obţine la preţuri foarte bune (porumbul siloz prin 

exploatarea terenurilor proprii, resturi din abatorizare gratuite etc). 

În plus, investiţia este cu atât mai rentabilă cu cât aduce beneficii colaterale din punct 

de vedere economic: 

- stimulează lucrările în agricultură, într-o perioadă în care terenurile agricole 

nelucrate din România sunt foarte extinse. Din acest punct de vedere, e de menţionat faptul 

că investiţia se desfăşoară într-o regiune agricolă cu potenţial agricol ridicat, fiind 

îndeplinite astfel toate condiţiile pentru realizarea de culturi energetice intensive, culturi cu 

sensibilitate climatică redusă. În acelaşi timp, culturile energetice (porumb silozat, secară 

tetraploidă, soia, rapiţă, floarea soarelui) reprezintă o oportunitate de afacere importantă 

pentru fermele locale în diversificarea producţiei, reducerea dependenţei de culturi furajere 
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şi creşterea veniturilor, atât pentru furnizorii de produse agricole cât şi pentru producătorul 

de energie pe bază de biogaz; 

- prezintă modalităţi concrete de protejare a mediului, prin preluarea resturilor de 

abatorizare care necesită a fi neutralizate; 

- reîntoarcerea în mediu a compostului (nămolul de fermentare) aduce beneficii atât 

terenului agricol cât şi mediului ambiant, prin îmbunătăţirea calităţii cu minerale a solului. 

 

4.3. PARC SOLAR FOTOVOLTAIC PIATRA CRAIULUI, JUD. CLUJ 

 

Pentru fundamentarea valorii totale a investiţiei, se prezintă mai întâi un centralizator 

pe categorii de cheltuieli, astfel: 

Tabel 4.68. 

Centralizator al cheltuielilor necesare cu proiectul de investiţie 

Investitii Parc Fotovoltaic Negreni - Piatra Craiului 8.5 MW panouri 240W 
Nr 
Crt  

Capitol de cheltuieli Eur/w Eur/kw Total investiţie 

1 Putere instalată Pi (kW)     8.500,00 
2 Panouri solare 0,55 EUR 550,00 EUR 4.675.000,00 EUR 
3 Suporţi montare 0,17 EUR 170,00 EUR 1.445.000,00 EUR 
4 Invertoare Siemens 0,19 EUR 190,00 EUR 1.615.000,00 EUR 
5 Lucrări instalaţii electrice parc 0,11 EUR 110,00 EUR 935.000,00 EUR 
6 Lucrări instalaţii mecanice parc 0,07 EUR 70,00 EUR 595.000,00 EUR 
7 Lucrări civile de inginerie parc 0,35 EUR 350,00 EUR 2.975.000,00 EUR 
8 Cost project management 0,11 EUR 110,00 EUR 935.000,00 EUR 
9 Staţie de transformare 20kV 0,04 EUR 40,00 EUR 340.000,00 EUR 
10 LEA 20 kV, 8 km, 40.000 eur/km     320.000,00 EUR 
11 Accesorii LEA (elemente de conexiune)     180.000,00 EUR 
12 Total C+M (2-11) 1,59 EUR 1.590,00 EUR 14.015.000,00 EUR 

13 
Cheltuieli dezvoltare, proiectare, 
autorizaţii, due diligence 5% 

    700.750,00 EUR 

14 Cost teren 1 eur/mp     167.000,00 EUR 
  Total investiţie 1,59 EUR 1.593,00 EUR 14.882.750,00 EUR 
 

În completarea acestor date, se prezintă o centralizare a caracteristicilor tehnice şi 

financiare ale instalaţiei, având în vedere cele de mai sus: 

Tabel 4.73.  

Centralizator caracteristici instalaţie 

Caracteristică Valoare 
Putere instalată (KW) 8.500 
Producţie Energie anual (MWh) 10.000 
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Număr de ore anual 8.760 
Număr de ore de funcţionare (ore/an) 1.250 
Factor de capacitate 14,27 
Investiţie Euro/ kW 1.750,91 
CV acordate 6 

 

Potrivit Studiului de Fezabilitate, implementarea proiectului se poate face în 12 luni. 

Se folosesc în toate variantele de analiză următoarele ipoteze de lucru: 

Tabel 4.80 

Centralizator ipoteze de analiză 

Indicator Valoare 
Total investiţie 14.882.750 EUR 
Perioada de analiză 14 ani 
Durata de amortizare 10 ani 
Rata de actualizare 5% 
Cota impozit profit 16% 
Valuta Euro 

credit 
50% din investiţie, durata 

10 ani, dobândă 8% 
 

Pentru o imagine comparativă, tabelul 4.94 de mai jos sintetizează situaţiile analizate, 

respectiv situaţia standard, împreună cu cele două analize de senzitivitate aferente: 

Tabel 4.94. 

Analiză comparativă pentru energie solară 

Analiză comparativă Situaţie 
standard 

Senzitivitate 1 
Scădere V cu 

20% 

Senzitivitate 2 
Creştere Ch 

cu 20% 
Indicator Valoare Valoare Valoare 

Valoare netă actualizată VNA 6.670.840 eur 355.371 eur 5.999.680 eur 
Rată internă de rentabilitate RIR 10,44% 5,31% 9,92% 
Durata de recuperare a investiţiei DRI 10,17 ani 13,72 ani 10,46 ani 

 

1. Se poate remarca faptul că situaţia cea mai pesimistă şi mai nefavorabilă s-ar atinge 

în situaţia în care veniturile ar scădea cu mai mult de 20%. Această situaţie însă este greu de 

închipuit, în condiţiile în care preţul EE pe PZU nu a mai scăzut de multă vreme sub 50 

euro/MW, iar întreaga analiză a fost făcută cu un preţ al EE de 40 euro/MW. Având în 

vedere aceste consideraţii, dar şi indicatorii calculaţi şi prezentaţi în tabelul anterior, se 

apreciază că nivelul de rentabilitate al acestei investiţii este unul bun şi mulţumitor pentru 

orice investitor. 
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2. Indiferent de varianta care se potriveşte investitorului, atâta vreme cât unităţile de 

producere energie electrică din surse solare beneficiază de 6 certificate verzi, crescând 

semnificativ veniturile investitorilor, orice variantă este fezabilă din punct de vedere 

economic şi financiar. Rămâne ca legislaţia actuală să se modernizeze şi să scurteze 

perioada de autorizare a investiţiei, astfel încât riscurile asumate de investitori prin lipsă de 

predictibilitate, instabilitate etc să poată fi compensate. 

 

4.4. SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ŞI PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU O 

CENTRALĂ TERMICĂ CU POMPE DE CĂLDURĂ CARE FOLOSESC ENERGIE 

REGENERABILĂ EXTRASĂ DIN SOL, BLĂJEL, JUD. SIBIU 

 

Scopul principal al proiectului este acela de a realiza şi de a pune în funcţiune un 

sistem de încălzire şi preparare apă caldă menajeră cu o centrală termică cu pompe de 

căldură care folosesc energie regenerabilă extrasă din sol şi a panourilor solare termice, 

combinată cu o centrală murală pe gaz care foloseşte un boiler bivalent. Acest sistem 

vizează eficientizarea energetică a încălzirii în clădire utilizând energie regenerabilă captată 

din sol.  

Obiectivele care se vor atinge prin implementarea acestui proiect sunt: 

- eliminarea riscurilor de incendiu sau de explozie – prin folosirea pompelor de căldură 

în şcoală, se elimină complet riscul unui incendiu sau a unei explozii, riscuri care sunt 

iminente în cazul centralelor cu foc deschis, care folosesc combustibil gazos; 

- asigurarea confortului necesar pentru desfăşurarea procesului educaţional în şcoală, 

ceea ce va conduce şi la îmbunătăţirea procesului educaţional; 

- promovarea de către Primărie a ideii de energie regenerabilă, de folosirea raţională a 

resurselor naturale; 

- scăderea costurilor de întreţinere a unităţii de învăţământ – după finalizarea 

implementării proiectului prin darea în folosinţă a noului sistem de încălzire şi preparare a 

apei calde, costurile de întreţinere a imobilului vor scădea cu aproximativ 9.400 euro/an; 

- protejarea mediului înconjurător – prin utilizarea energiei regenerabile la 

încălzirea/răcirea spaţiilor şi la prepararea apei calde menajere se protejează resursele 

naturale antropice. Astfel, folosind energia regenerabilă, combinată cu tehnica pompelor de 

căldură şi a panourilor solare, se elimină emisiile de CO2 în atmosferă; 
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- rolul educativ – prin implementarea acestui sistem alternativ de încălzire cu energie 

regenerabilă la şcoală, Primăria Blăjel doreşte să dea un exemplu de gândire progresivă, 

contemporană, exemplul soluţiei tehnice putând fi transmis, prin intermediul profesorilor, 

copiilor şi familiilor acestora. Văzut din această perspectivă, proiectul are şi un rol educativ 

în direcţia protejării mediului înconjurător şi a respectului faţă de resursele naturale. 

Solul prezintă capacitatea de a înmagazina sezonier căldură provenită de la soare, lucru 

care conduce la obţinerea unei temperaturi relativ constante a acestei surse de căldură şi la 

atingerea unor coeficienţi sezonieri de performanţă de valori ridicate. Această energie face 

parte din grupul surselor regenerabile de energie ce fac obiectul Directivei Europene 

2009/28/EC a Parlamentului şi Consiliului Europei, numita RES Directive. RES Directive o 

defineşte ca fiind ,,acea formă de energie de joasă entalpie ce este înmagazinată în scoarţa 

pământului“. 

Temperatura pământului fiind situată, în funcţie de sezon vara/iarna, în plaja 10÷16°C, 

se propune în consecinţă utilizarea pompelor de căldură care folosesc căldura solului 

(GSHP), care au o eficienţă mult mai ridicată decât pompele de căldură care folosesc 

căldură din aer. 

Avantajele pompelor de căldură sunt: 

- fiabilitate ridicată; 

- nu ocupă spaţiu mare; 

- nu necesită aprobări speciale de mediu; 

- costuri mici pentru întreţinere şi service (durată de viaţă de peste 25 de ani); 

- compresor silenţios, durată de viaţă de peste 25 de ani; 

- nivel de zgomot foarte mic; 

- nu sunt poluante, utilizând numai energie electrică; 

- nu necesită investiţii în camere tehnice speciale sau cosuri de fum; 

- nu există pericol de intoxicare sau de explozie; 

- utilizează agenţi frigorifici performanţi de ultima generaţie ("ozone friendly", 

“environmentally friendly”), nepoluanţi, fară impact asupra mediului. 

Principiul de funcţionare este similar cu cel al frigiderului sau aparatului de producere 

a aerului condiţionat. Agentul frigorific are proprietatea de a trece din stare lichidă în stare 

de vapori reci la temperaturi scăzute şi invers când funcţionează ca instalaţie de răcire.  
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În cele ce urmează se va prezenta o analiză comparativă a consumurilor energetice, 

utilizând sobele pe combustibil gazos şi o pompă de căldură ce utilizează căldura solului, de 

85 kW. 

Tabel 4.97. 

Analiza comparativă a costurilor privind consumul utilizând diferiţi combustibili 

Caracteristica Sobe pe combustibil 
gazos 

Pompă de căldur ă 
(sol-apa)) 

Putere termică instalată -  85 kW 
Corp pompa - 4,8 
Număr ore funcţionare/an 1.700 1.700 
Preţ combustibil (euro) 0,842 EURO/m3 0,102 EURO/kWh 
Consum orar de combustibil 8,73 m3/h 17,71 kW/h 
Consum anual de combustibil 14.848 m3/an 30.107 kWh/an 
Costuri anuale (euro / an) 12.502 EURO/an 3.071 EURO/an 

 

Comparând costurile anuale, între sistemul de încălzire existent şi cel propus, utilizând 

un sistem de încălzire cu o centrală termică pe combustibil gazos şi pompe de căldură sol-

apa, rezultă costuri anuale mai mari în utilizarea sobelor faţă de centrala termică şi pompele 

de căldură cu aproximativ 9.431 Euro/an.  

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei calculaţi sunt: 

1. Valoarea totală a investiţiei INV (mii lei): 699,44 mii lei = 163,90 mii eur 

din care:  

 - construcţii-montaj (C+M): 653,94 mii lei = 153,24 mii eur;  

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):  

 - anul I: 699,44 mii lei / 653,94 mii lei;  

3. Durata de realizare (luni): 6 luni;  

4. Durata de recuperare a investiţiei: 17,38 ani, fără a se lua în calcul finanţarea 

nerambursabilă prin programul “Casa Verde” de 500.000 lei.  

Observaţii . 1. Dacă se ia în calcul şi finanţarea nerambursabilă în valoare de 500.000 

lei, durata de recuperare a investiţiei scade la 9,13 ani, ceea ce face investiţia cu atât mai 

rentabilă. 

2. Dacă pentru suma de 500.000 lei este necesară contractarea unui credit 

bancar, luând în calcul un credit în echivalent eur de circa 115.000 eur, pe o perioadă de 25 

de ani, cu o dobândă medie anuală de 5%, se mai cumulează dobânzi în valoare totală de 

72.115 eur. În acest caz, durata de recuperare a investiţiei este de 25 de ani! 
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Analizând atât din punct de vedere economico-financiar, senzitivitate şi risc, cât şi 

antropic cele trei soluţii tehnice detaliate mai sus, se pot trage următoarele concluzii: 

I. Cu toate că soluţia tehnică propusă (varianta maximă – scenariul 3) presupune o 

investiţie iniţială mai mare, luând în calcul consumurile de combustibil medii anuale 

prezentate mai sus, s-a putut observa că această investiţie iniţială se recuperează integral 

după 17 ani de funcţionare. În acelaşi timp, durata medie de viaţă a acestei soluţii este de 

peste 25 de ani. Luând în calcul economia de 9.431 euro/an şi durata medie de viaţă a 

echipamentelor de 25 de ani, rezultă o economie de circa. 235.775 eur. Deducând din 

această sumă valoarea iniţială a investiţiei, de circa. 163.900 eur, rezultă o economie netă de 

circa. 71.875 eur, ceea ce recomandă această soluţie drept variantă optimă de utilizare, din 

punct de vedere financiar. 

În situaţia în care beneficiarul investiţiei are acces la o finanţare nerambursabilă ca şi 

cea descrisă mai sus, investiţia devine mult mai rentabilă din punct de vedere financiar, căci 

durata de recuperare a investiţiei scade sub 10 ani. 

Dacă dimpotrivă este necesară contractarea unui credit pentru investiţii, similar cazului 

prezentat mai sus, investiţia este la limita rentabilităţii financiare, iar în situaţia în care 

condiţiile de credit sunt mai nefavorabile decât cele de mai sus, investiţia poate deveni 

nerentabilă din punct de vedere financiar. 

O concluzie importantă care se desprinde din acest studiu, din acest punct de vedere, 

este necesitatea implicării Guvernului României în investiţiile care presupun protejarea 

mediului, pentru a stimula investiţii în acest sens, întrucât nici un agent economic nu poate 

acţiona în sensul acumulării de pierderi, acest fapt contravenind prevederilor legale în 

vigoare. De asemenea, nu este normal nici din punctul de vedere al instituţiilor publice să 

genereze pierderi, acestea reflectându-se în bugetul de stat. Astfel, Guvernul României are 

obligaţia identificării de soluţii care să pună în practică politici de mediu care să se alinieze 

la politicile europene şi mondiale de protejare a mediului. De altfel, în calitate de membră a 

Uniunii Europene, România s-a obligat să respecte toate politicile europene în domeniul 

mediului şi beneficiază în această perioadă de un program operaţional dedicat finanţării 

problematicilor legate de mediu. 

II. Din punctul de vedere al administrării riscurilor, s-a constatat că soluţiile tehnice 

propuse prin scenariile 1 şi 2a) din teză sunt eliminate aproape integral prin soluţiile propuse 

prin scenariile 2b) şi 3.  
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III. Varianta propusă prin scenariul 3 este singura modalitate de protejare a resurselor 

naturale antropice. Utilizarea în continuare a surselor de energie fosile ar produce o creştere 

a emisiilor de CO2, care în timp ar fi devastatoare pentru omenire. De aceea, unul dintre 

obiectivele propuse de ţările Uniunii Europene este de a reduce emisiile de 4 ori la orizontul 

anului 2050, urmărindu-se o puternică ,,decarbonizare” a sistemului energetic prin apelarea 

la sursele regenerabile de energie. Totodată scopul utilizării unei surse regenerabile este de 

protejare a mediului înconjurător precum şi creşterea siguranţei în alimentarea cu energie. 

IV. Ţinând cont de aşezarea geografică a Comunei Blăjel, jud. Sibiu, de caracteristicile 

climatice, de caracteristicile solului (aşa cum s-a arătat mai sus) rezultă ca optimă utilizarea 

ca şi sursă de energie regenerabilă solul, iar pompele de căldură utilizate cele sol-apă. 

 

CONCLUZII 

 

ANALIZ Ă COMPARATIVĂ PRODUCERE E-SRE 

 

Pentru a putea face o analiză comparativă exactă a rentabilităţii economice şi 

financiare a producerii de EE din cele trei SRE studiate, ar trebui ca cele trei analize să fi 

fost făcute în aceleaşi ipoteze de lucru. Acest lucru este practic imposibil, din câteva motive: 

- analizele nu au fost făcute la acelaşi moment în timp, întrucât cazurile studiate sunt 

reale, momentele considerate optime pentru investiţie au fost apreciate distinct, investitorii 

sunt diferiţi, iar ultimii ani de criză globală au dat de gândit fiecăruia în parte; 

- din păcate, Legea 220/2008 oferă predictibilitate până în anul 2025, ceea ce a 

implicat efectuarea unor analize în legătură directă cu acest termen final predictibil; 

- amortizarea instalaţiilor, respectiv a construcţiilor, se face în termene total diferite, 

ceea ce a impus alegerea unor durate ale amortizării uşor diferite. 

Cu toate acestea, există şi situaţii care au fost tratate cu aceeaşi unitate de măsură în 

toate cele trei cazuri studiate: 

- pentru o evaluare precaută, în calculul veniturilor se ia în calcul o valoare medie a 

energiei electrice tranzacţionată pe PZU de 40 eur/MW, cu toate că preţurile actuale ale 

pieţei nu coboară sub 50 eur/MW. În acelaşi sens, în evaluarea costurilor de funcţionare, se 

iau în calcul valori maximale ale pieţei; 
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- preţul de comercializare a certificatelor verzi luat în calcul este cel preluat din 

tranzacţiile pe PCCV, respectiv 57 eur/1 CV, cu aceeaşi menţiune făcută şi în celelalte studii 

de caz că pentru 2015 şi 2016 se prevede o scădere a valorii de tranzacţinare a unui CV, 

până la valoarea lui minimală prevăzută de Legea 220/2008 actualizată, de 29-30 eur/1 CV; 

- pentru o estimare mai corectă a veniturilor şi cheltuielilor, s-a luat în calcul un indice 

de variaţie de 2%, care va acoperi şi faptul că valoarea Certificatelor Verzi se actualizează 

în fiecare an cu indicele de inflaţie EUROSTAT; 

- condiţiile de contractare a unui credit sunt similare: durată 10 ani, dobândă 8% la 

sold, rambursare în rate lunare egale, cuantum aproximativ 50% din valoarea fără TVA a 

investiţiei; 

- valoarea investiţiilor a fost cuantificată în aceeaşi monedă, moneda europeană; 

- analizele de senzitivitate au pornit de la aceleaşi premise, respectiv scăderea 

veniturilor, sau creşterea cheltuielilor cu procente relativ similare (20%). 

- rata de actualizare luată în calcul a fost aceeaşi, de 5%; 

- cota de impozit pe profit luată în calcul a fost aceeaşi, de 16%; 

Din acest punct de vedere, luând în calcul situaţiile analizate şi indicatorii calculaţi, se 

poate face o sinteză şi o scurtă analiză comparativă, punând în acelaşi tabel date relativ 

similare (rezultatele din analiza standard, respectiv din fiecare analiză de senzitivitate în 

parte). Au rezultat tabelele 5.1, 5.2 şi 5.3 de mai jos. 

Tabel 5.1. 

Analiza comparativă E-SRE, varianta standard 

Caracteristică 
Valoare 

Eolian Solar Biomasă 
Preţ pe MW instalat [eur] 1.709.790 eur 1.750.912 eur 1.900.210 eur 
Factor de capacitate [%] 33,39% 14,27% 95% 
VAN [eur] 1.719.468 eur 6.670.840 eur 36.639.494 eur 
RIR [%] 6,35% 10,44% 42,69% 
DRI [ani] 11,12 ani 10,17 ani 2,80 ani 

 

Tabel 5.2.  

Analiza comparativă E-SRE, senzitivitatea 1 

Caracteristică 
Valoare 

Eolian Solar Biomasă 
VAN [eur] 995.368 eur 355.371 eur 24.428.309 eur 
RIR [%] 5,58% 5,31% 31,49% 
DRI [ani] 15,27 ani 13,72 ani 3,81 ani 
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Tabel 5.3.  

Analiza comparativă E-SRE, senzitivitatea 2 

Caracteristică 
Valoare 

Eolian Solar Biomasă 
VAN [eur] 1.512.176 eur 5.999.680 eur 34.364.183 eur 
RIR [%] 6,19% 9,92% 40,54% 
DRI [ani] 11,22 ani 10,46 ani 2,95 ani 

 

Ca şi o concluzie finală, având în vedere aspectele legislative actuale, din punct de 

vedere al rentabilităţii financiare, ordinea rentabilităţii economico-financiare a utilizării 

resurselor studiate este clară: biomasă, solar, eolian. 

Concluziile cercetărilor prezentate sunt expuse sub forma unei analize de tip SWOT. 

Acest tip de analiză permite identificarea în mod distinct şi clar diverse avantaje-

dezavantaje, respectiv oportunităţi-riscuri în ceea ce priveşte utilizarea resurselor 

regenerabile de energie. 

 

AVANTAJE ALE UTILIZ ĂRII SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ 

 

• Protejarea mediului şi a resurselor clasice de energie. În contextul actual, caracterizat 

de creşterea alarmantă a poluării cauzate de producerea energiei prin arderea 

combustibililor fosili, devine din ce în ce mai importantă reducerea utilizării şi a 

dependenţei de aceşti combustibili. Pe de altă parte, reducerea utilizării resurselor 

clasice şi diminuarea exploatării excesive a acestora, cu consecinţe îngrijorătoare în 

încălzirea globală, conduce la protejarea factorilor de mediu şi echilibrarea 

ecosistemului; 

• Acordarea de certificate verzi şi garantarea unui preţ minim de tranzacţionare. 

Aşa cum s-a remarcat în mai multe rânduri de-a lungul lucrării, prin Legea 220/2008 s-a 

stabilit modul de subvenţionare a energiei produse din surse regenerabile prin acordarea 

unui număr de certificate verzi pentru fiecare MWh produs, precum şi o plajă de 

valorificare a acestora (27-55 eur/CV), cu specificaţiile deja făcute, pentru un termen 

relativ lung (până în 2025); 

• Funcţionarea sistemului de cote obligatorii de achiziţie în sprijinul producătorilor 

de E-SRE. Aceeaşi Lege 220/2008 stabileşte sistemul de cote obligatorii pe care 

furnizorii de energie trebuie să le achiziţioneze, raportându-se la cantitatea de energie 
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livrată de către aceştia spre consumatorii finali. Se asigură în acest fel faptul că 

producătorii de E-SRE „au loc în piaţă”, marfa lor fiind importantă pentru funcţionarea 

tuturor celorlalţi participanţi la piaţă; 

• Accesul prioritar la reţele. Legea 123/2012 stabileşte că energia produsă din surse 

regenerabile are prioritate la preluarea în reţelele de transport şi distribuţie ale SEN; 

• Lipsa poluării . Energia solară şi energia eolienă au emisia zero de substanţe poluante şi 

GES, datorită faptului că nu se ard combustibili. În cazul utilizării energiei geotermale 

(pompele de căldură) şi biomasei (arderea biogazului), poluarea este minimă; 

• Gestiunea deşeurilor . Producerea de energie solară, eoliană şi geotermală nu implică 

producerea nici a unui fel de deşeuri, iar în cazul biomasei, „deşeurile” rezultate sunt 

nepoluante şi integral reciclabile, ba chiar benefice pentru agricultură (compostul); 

• Costuri de instalare în scădere. Costul energiei electrice produse în instalaţiile 

moderne de producere energie din SRE a scăzut substanţial în ultimii ani, ajungând în 

anumite cazuri să fie chiar mai mic decât în cazul energiei generate din combustibili;  

• Costuri reduse de scoatere din funcţiune. Spre deosebire de centralele nucleare, de 

exemplu, unde costurile de scoatere din funcţiune pot fi de câteva ori mai mari decât 

costurile centralei, în cazul instalaţiilor de producere energie din SRE costurile de 

scoatere din funcţiune, la capătul perioadei normale de funcţionare, sunt minime, 

acestea putând fi integral reciclate; 

• Finanţare alternativă. Spre deosebire de instalaţiile clasice de producere energie 

electrică şi termică, cel puţin deocamdată (următorii 10-15 ani), instalaţiile de producere 

a energiei din SRE şi cele pentru eficientizare energetică beneficiază de scheme de 

ajutor financiar consistent (certificate verzi, certificate de gaze cu efect de seră, finanţări 

nerambursabile, prioritate în preluarea energiei produse în SEN etc). Aceste scheme de 

finanţare fac investiţiile în domeniu mult mai accesibile şi cresc rentabilitatea investiţiei. 

• Stimularea amenajării, desţelenirii şi/sau lucrării terenurilor . Fie că este vorba de 

energie eoliană sau solară, suprafeţele afectate de instalaţii sunt destul de mari, ceea ce 

presupune facilităţi de acces la teren sau în cadrul terenului la instalaţii, amenajări 

speciale importante (postamente, platforme tehnologice etc), prin urmare păstrarea unui 

teren îngrijit, curat. În cazul biomasei, având în vedere că materia primă utilizată este 

obţinută majoritar prin exploatarea pământului, sute sau mii de hectare de teren agricol 

capătă sens: terenurile sunt lucrate şi îngrăşate natural (cu nămolul de fermentare 
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rezultat din fermentare), rămâne tot mai puţin teren agricol nelucrat, crescând astfel 

productivitatea în agricultură. 

 

DEZAVANTAJE ALE UTILIZĂRII SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ 

 

• Preţ inţial. La început, un important dezavantaj al producţiei de energie din SRE a fost 

preţul destul de mare de producere a energiei şi fiabilitatea relativ redusă a instalaţiilor. 

În ultimii ani, însă, preţul de producţie pe unitate de energie electrică a scăzut drastic, 

prin îmbunătăţirea parametrilor tehnici ai instalaţiilor. 

• Infrastructur ă deficitară. Dacă se iau în considerare următoarele aspecte: 

- datele centralizate în tabelul 5.1, conform cărora se poate spune că valoarea 

investiţiei într-o instalaţie completă de producere a energiei din surse regenerabile 

este cuprinsă între 1,7 – 1,9 milioane eur / 1 MWh instalat; 

- faptul reliefat în cadrul paragrafului 1.4.1 din prezenta lucrare, cum că media sumelor 

investite în UE pentru fiecare MWh eolian instalat este de 1,31 milioane eur; 

- echipamentele utilizate în investiţii sunt aproape integral de pe piaţa europeană, prin 

urmare sumele investite în echipamente şi tehnologie sunt similare; 

- concluzia enunţată şi fundamentată la finalul capitolului IV din prezenta lucrare, cum 

că toate costurile necesare autorizării unei investiţii în domeniul producerii de 

energie în România se ridică la aproximativ 200.000 eur, ceea ce înseamnă un cost 

mediu de 20.000 – 50.000 eur repartizat pe fiecare MWh instalat, se poate trage o 

concluzie importantă, şi anume că un investitor în instalaţii de producere a energiei 

din surse regenerabile în România, nevoit fiind să asigure, pe lângă reţeaua de 

transport către cea mai apropiată reţea de transport şi distribuţie existentă a SEN şi 

eventuala redimensionare a reţelei existente a SEN, pentru a putea deveni cu adevărat 

furnizor de energie electrică în SEN, este obligat să investească sume importante de 

bani în modernizarea infrastructurii de transport şi distribuţie existente, care cresc 

destul de mult costul propriei investiţii. Asta arată, din păcate, dimensionarea 

deficitară a infrastructurii existente de transport şi distribuţie a energiei electrice, în 

care Statul Român ar trebui să investească sume importante de bani, cu scopul 

echilibrării corecte şi modernizării. În acest fel, Statul Român ar veni şi în sprijinul 

investitorilor din domeniul producerii de energie, sprijin care mai târziu s-ar întoarce 
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în favoarea sa, prin intermediul diverselor contribuţii la bugetul de stat ale întregului 

lanţ de entităţi implicate: exploatator de resurse, producător, transportator, operator 

distribuţie, consumator final; 

• Poluarea vizuală şi sau sonoră. Unele instalaţii au o apariţie neplăcută (suprafeţe mari 

afectate, ori dimensiuni mari), altele sunt prea gălăgioase (eolienele). Alţii susţin că 

turbinele eoliene afectează mediul şi ecosistemele din împrejurimi, omorând păsări şi 

necesitând terenuri mari virane pentru instalarea lor. Cu toate acestea, instalaţiile 

moderne au o apariţie atractivă stilizată, iar statisticile arată că autoturismele omoară 

mai multe păsări pe an decât turbinele. 

• Varia ţia parametrilor de mediu. Un dezavantaj practic este variaţia în viteza 

vântului, sau în emisia de radiaţie solară. Multe locuri pe Pământ nu pot produce 

destulă electricitate folosind puterea eoliană sau cea solară şi din această cauză energia 

eoliană şi energia solară nu sunt viabile în orice locaţie. Tocmai de aceea se fac studii 

de vânt în prealabil, există hărţi geotermice sau aplicaţii complexe care estimează capa-

citatea iradiaţiei solare şi acestea trebuie consultate înaintea începerii oricărei investiţii. 

 

OPORTUNITĂŢI ALE UTILIZ ĂRII SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ 

 

• Securitate energetică internă. Producţia de energie din surse regenerabile de energie 

contribuie direct la creşterea securităţii energetice interne, asigurându-ne independenţa 

energetică a ţării faţă de furnizorii externi de energie, prin diversificarea resurselor; 

• Subvenţii agricole. În situaţia dezvoltării proiectelor de energie din biomasă, fermierii 

care livrează materie primă investitorilor în instalaţii de producere energie au siguranţa 

desfacerii produselor şi pot accesa subvenţii APIA ori alte tipuri de finanţări pentru 

lucrarea terenurilor sau modernizarea echipamentelor agricole. În plus, având 

siguranţa desfacerii, sunt dispuşi să facă diverse investiţii în agricultură chiar şi cu 

bani proprii. În acest fel, piaţa de energie regenerabilă din biomasă creează premise 

reale pentru dezvoltarea sectorului agricol în ţară şi a pieţei agricole; 

• Preţ terenuri. Pe o piaţă imobiliară în care preţul terenurilor este conceput pe bază de 

cerere şi ofertă, o cerere mai mare de terenuri, în special de dimensiuni mari, va 

produce o creştere a pieţei terenurilor, astfel încât diverşi proprietari de terenuri pot 

beneficia indirect de pe urma dezvoltării pieţei de producători de energie regenerabilă. 
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Se reiterează în acest sens faptul că pentru 1MWh de energie solară produsă este 

necesară o suprafaţă de circa 2 ha teren, iar în domeniul eolian fiecare turbină „are 

nevoie” de minim 2,5 - 3 ha teren aferent; 

• Amortizare rapid ă. Având în vedere diversele forme de subvenţionare a investiţiilor 

în energie regenerabilă, cel puţin la acest moment, considerăm că investitorii care 

doresc să dezvolte o afacere în domeniul producerii energiei au acum oportunitatea 

amortizării mult mai rapide a investiţiilor. Se apreciază că aceste oportunităţi sunt 

trecătoare şi trebuie profitat de ele atunci când există. În acelaşi sens, remarcăm faptul 

că traversăm o perioadă de progres tehnologic, în care tehnologia de producere a 

energiei regenerabile se îmbunătăţeşte permanent, scad costurile echipamentelor şi, în 

consecinţă, a energiei brută produse şi cresc randamentele echipamentelor; 

• Relansare economică. Trebuie recunoscut că prin facilităţile financiare, prin 

multitudinea posibilităţilor de finanţare nerambursabilă externă, prin infuzia externă de 

capital (fie prin finanţări nerambursabile externe, fie prin intrări pe piaţa energetică din 

România a unor jucători importanţi de pe piaţa de energie externă), se oferă ţării 

noastre o oportunitate importantă de relansare economică. Bineînţeles că această 

oportunitate se leagă şi de modul în care România va fi în stare să ofere garanţii şi 

credibilitate în faţa tuturor potenţialilor investitori şi finanţatori externi; 

• ESCO, EVO. În ultimii ani, companii de elită la nivel mondial din domeniul eficienţei 

energetice încearcă să implementeze în lume principii pe care le considerăm cu 

adevărat revoluţionare. Unul dintre cele mai revoluţionare constă în acceptarea ca şi 

garanţie bancară, în scopul contractării de credite pentru investiţii în acest domeniu, a 

contravalorii cantităţii de energie electrică sau termică economisită prin implementarea 

unei instalaţii de eficienţă energetică. Printre cei mai mari investitori în acest fel de 

principii se numără compania canadiană ESCO (EScaping COmpany), sau compania 

britanică EVO (Energy Valuation Organization). 

 

AMENINŢĂRI/RISCURI ALE UTILIZĂRII SURSELOR DE ENERGIE 

REGENERABILĂ 

 

• Lipsă predictibilitate . Unul dintre cele mai mari riscuri pe care şi le asumă orice 

investitor azi, indiferent că este vorba de domeniul energiei sau alt domeniu, dar cu 
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atât mai mult în domeniul energiei este lipsa de predictibilitate. Instabilitatea politică 

din ţară, desele modificări legislative, lipsa de maturitate în special politică fac orice 

investiţie cu bătaie pe termen mediu şi lung deosebit de greu de estimat şi 

implementat. Dincolo de faptul că echipamentele şi tehnologia sunt în continuă 

modernizare şi schimbare, nu pot fi estimate cu siguranţă termene de autorizare (sau 

sunt luate în calcul din start termene foarte lungi, care deformează investiţia), preţuri 

de piaţă ale energiei sau certificatelor verzi, tranzacţionare pe piaţa reglementată 

versus piaţa concurenţială, cantitatea de certificate verzi subvenţionată (care e în 

permanentă schimbare) şi toate înseamnă timp şi bani. Iar în lipsa unor previziuni 

financiare clare, în condiţiile în care investiţiile în domeniul energetic sunt destul de 

mari (zeci de milioane de eur), sunt destul de greu de găsit investitori serioşi care să-şi 

asume asemenea riscuri financiare pe termen îndelungat. Raportând aceste aspecte 

strict la studiile de caz prezentate în lucrarea de faţă, cu toate că preţul energiei 

electrice nu a mai coborât de luni de zile sub 50 eur/1 MW vândut în SEN, s-a preferat 

să se ia în calcul un preţ de 40 eur, care să ofere un plus de asigurare împotriva unei 

pieţe nepredictibile. 

• Instabilitate legislativă. Cu toate că se putea detalia şi la paragraful anterior, ca fiind 

lipsă de predictibilitate, e de preferat să se menţioneze distinct acest aspect: cu toate că 

Legea 220/2008 a fost publicată în 2008, anumite aspecte sunt aplicabile de curând. 

Astfel, în conformitate cu prevederile HG 1892/2004, până în octombrie 2011, 

indiferent de tehnologia utilizată, s-a acordat 1 CV pentru fiecare MW produs şi livrat 

în reţelele electrice. Doar începând cu noiembrie 2011, prin actualizarea Legii 

220/2008 (modificări şi completări ulterioare), se acordă CV în acord cu această lege. 

Se consideră că procedeul des utilizat în România „hotărârea de Guvern bate legea 

adoptată de Parlament” este prea des întâlnit, periculos şi de natură să creeze 

instabilitate legislativă şi lipsă de predictibilitate. 

• Credite bancare. Ca şi când piaţa energetică nu este suficient de incertă, acesteia i se 

adaugă o altă mare slăbiciune: lipsa de implicare a băncilor în creditarea proiectelor de 

investiţie pe termen lung. Astfel, chiar în condiţiile obţinerii unei finanţări 

nerambursabile, chiar şi cu aport propriu important, investiţiile mari cer şi credite 

bancare, fie pentru finanţarea capitalului de lucru curent necesar implementării sau 

susţinerii TVA până la recuperare, fie pentru cofinanţarea investiţiilor pe termen lung. 
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Evaluările unui dosar de finanţare bancară înseamnă luni de zile, aprobări speciale ale 

centralelor băncilor din străinătate, avize date cu multă întârziere, costuri mari şi, în 

final, aprobarea parţială sau solicitarea unor condiţii de creditare pe care investitorul 

nu le poate indeplini (garanţii proprii imobiliare, altele decât cele finanţate, condiţii de 

trageri sau de rambursare, comisioane de administrare sau de rambursare anticipată 

etc). Din acest punct de vedere, se consideră că este nevoie acută de modernizarea 

sistemului bancar, care, cel puţin la noi în ţară, a traversat câţiva ani de criză globală 

cu nişte profituri exorbitante, obţinute pe seama investitorilor de care altădată se rugau 

să le calce pragul. Băncile comerciale trebuie să se transforme din „exploatatori ai 

pieţei” în parteneri de business. 

• Pieţe blocate. Cu toate că există cadrul legslativ pentru valorificarea certificatelor CO2 

de destulă vreme, piaţa reglementată de CO2 întârzie să se deschidă şi să producă 

efecte. Se estimează astfel neîncasări de milioane de eur, care ar putea intra în 

România prin valorificarea acestei oportunităţi, în condiţiile în care producători mari 

de energie din Europa şi din lume sunt nevoiţi să achiziţioneze astfel de certificate şi 

au o arie deosebit de îngustă de achiziţie. 

• Afectare ecosistem. Este vorba în special de turbinele eoliene, care au fost martore la 

diverse accidente în raport cu păsările care survolează zona, dar turbinele moderne au 

mecanisme de protecţie care au redus consistent acest gen de accidente, astfel încât 

ecosistemul să aibe cât mai puţin de suferit. 

 

PROPUNERI ŞI DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE 

 

Punând în balanţă cele prezentate mai sus, se apreciază că investiţiile în unităţi de 

producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie sau de eficienţă energetică, 

sunt nu numai rentabile din punct de vedere economic şi financiar, dar sunt şi necesare, 

pentru exploatarea cu măsură a rezervelor de resurse ale planetei, prezervarea şi conservarea 

mediului, reducerea poluării, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar şi consumul 

eficient al energiei. 

Din punctul de vedere al implementării instalaţiilor de eficienţă energetică, în prezenta 

lucrare a fost prezentat un singur model, considerat cel mai complex şi mai des întâlnit şi 

care combină două tipuri de resurse regenerabile, respectiv energia geotermală (a solului) şi 
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energia solară captată prin panouri solare, rolul de bază în instalaţie avându-l pompele de 

căldură care gestionează energia solului. Se propune ca şi direcţie viitoare de cercetare 

studierea fezabilităţii economice şi financiare a utilizării instalaţiilor de cogenerare. 

Una dintre cele mai importante direcţii de cercetare pe viitor, aşa cum este menţionat 

şi puţin mai sus, este direcţia indicată de companiile ESCO şi EVO, în special cu privire la 

acceptarea ca şi garanţie bancară, în scopul contractării de credite pentru investiţii în acest 

domeniu, a contravalorii cantităţii de energie electrică sau termică economisită prin 

implementarea unei instalaţii de eficienţă energetică. 

De asemenea, o altă direcţie importantă de cercetare este studierea fezabilităţii 

economico-financiare a eficientizării energetice a tuturor clădirilor din România, în care 

sens există deja importante alocări financiare atât guvernamentale, cât şi europene. 

Nu în ultimul rând, din punctul de vedere al unităţilor de producere a E-SRE, se 

propune ca posibilă direcţie viitoare de cercetare analiza economico-financiară a utilizării 

altor resurse regenerabile, cum ar fi energia hidro sau energia generată din biodiesel. 
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ABREVIERI ŞI ACRONIME 

 

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 

APIA – Agenţia de Plăţi şi intervenţii în agricultură 

APDRP – Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

CE – Comisia Europeană 

Ch – Cheltuieli 

CO2 – Dioxid de carbon 

COP – Coeficient de performanţă 

CV – Certificate verzi 

EE – Energie electrică 

E-SRE – Energie din surse regenerabile 

EWEA – Asociaţia Europeană pentru Energie Eoliană (traducere din limba engleză) 

GES – Gaze cu efect de seră 

HG – Hotărâre de Guvern 

LEA – Linie electrică aeriană 

LES – Linie electrică subterană 

MO – Monitor Oficial 

OG – Ordonanţă de Guvern 

OUG – Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 

PIB – Produs Intern Brut 

PNAER – Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile 

PT – Proiect Tehnic 

SEN – Sistemul Electroenergetic Naţional 

SF – Studiu de fezabilitate 

SO – Studiu de Oportunitate 

SRE – Surse regenerabile de energie 

UE – Uniunea Europeană 

V – Venituri 



Călin Vac Rezumatul tezei doctorale 

 42 

 BIBLIOGRAFIE 

 

Lucr ări ştiintifice şi monografii 

[1]. Ackerman, T.; Anderson, G.; Soder, L. - Distributed generation: A definition, 

Electric power System Research,  2001 

[2]. Ackermann, T. - Wind power in power systems, John Wiley&Sons, 2005 

[3]. Alpopi, C; Florescu, M. - Utilizarea surselor de energie regenerabile, Editura ASE 

Bucureşti, 2006 

[4]. Agapitidis, I.; Zafiris, C. - Energy Exploitation of Biogas: European and National 

perspective, 2nd International Conference of the Hellenic Solid Waste Management 

Association, 2006 

[5]. Al Seadi, T. ; Rutz, D. ; Prassl, H. ; Köttner, M. ; Finsterwalder,T. ; Volk, S. ; 

Janssen,  R. ; Ofiţeru, A. ; Adamescu, M. ; Bodescu, F. ; Ionescu, D. (pentru părţile 

specifice României) - Biogazul – ghid practic, 2008 

[6]. Al Seadi, T. - Good practice in quality management of AD residues from biogas 

production. Report made for the International Energy Agency, Task 24- Energy from 

Biological Conversion of Organic Waste, published by IEA Bioenergy and AEA 

Technology Environment, Oxfordshire, United Kingdom, 2001 

[7]. Amon, T.; Kryvoruchko, V.; Amon, B.; Moitzi, G.; Buga, S.; Lyson, D. F.; Hackl, 

E.; Jeremic, D.; Zollitsch, W.; Pötsch, E. - Optimierung der Biogaserzeugung aus den 

Energiepflanzen Mais und Kleegras, published by Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft, Wien, Austria, 2003  

[8]. Amon, T.; Kryvoruchko, V.; Amon, B.; Schreiner, M. - Untersuchungen zur Wirkung 

von Rohglycerin aus der Biodieselerzeugung als leistungssteigerndes Zusatzmittel zur 

Biogaserzeugung aus Silomais, Körnermais, Rapspresskuchen und Schweinegülle, 

published by Südsteirische Energie - und Eiweißerzeugung Reg.Gen.m.b.H., Mureck, 

Austria, 2004  

[9]. Apostol, I.; Pătraşcu, A. - Accesul la energie curată – Sursele regenerabile de 

energie în România , Terra mileniul III, 2006 

[10]. Bădescu, Z.; Popescu, C. - Energia din surse regenerabile, RENTROP & 

STRATON, 2010 



Călin Vac Rezumatul tezei doctorale 

 43 

[11]. Bălan, M. - Energii regenerabile, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Editura 

UT PRES, 2007 

[12]. Boukis, I.; Sioulas, K.; Chatziathanassiou, A.;  Kakaniaris, A.; Mavrogiorgos, D. -  

Development of networking and synergies for Anaerobic Digestion energy schemes 

based on agro-industrial wastes in Southern Europe, Energy Efficiency and Agricultural 

Engineering” Proceedings of the Union of Scientists, Rousse-Bulgaria, 2002 

[13]. Costea, A. - Estimarea potenţialului eolian în zone cu orografie complexă, 

Universitatea din Oradea, Şcoala Doctorală a Facultăţii de inginerie electrică, 2007 

[14]. Duffie J.A., Beckman, W.A. - Solar Engineering of Thermal Processes Second 

Edition, New York, Willey - Interscience Publication, 2006 

[15]. Efficiency Valuation Organization – International Energy Efficiency Financing 

Protocol; 2009 

[16]. Gasler, J. - Future of energy, Springer, 2007 

[17]. Goswami, D.J.; Kreith, K.; Kreider,  J.F. - Principles of Solar Engineering, 

Philadelphia, 1999 

[18]. Ilarie, I.; Merce,E.; Sabău,D.; Merce, C.C. – The quantization of intensufication 

tendency of cereals production in central and east European countries,  Buletinul 

ştiinţific USAMV; vol 64 (1-2); Cluj-Napoca, 2007 

[19]. Jitea, I.M. – Metode simulative de analiză a unor schimbări de politică agricolă la 

nivel de fermă, Editura Digital Data, Cluj-Napoca, 2011 

[20]. Marian, M.; Merce, E.; Merce, Elena - Introducere în managementul exploataţiilor 

agricole,  Editura Intel Credo, 1994 

[21]. Masters, G.S. - Renewable and efficient electric power systems, Wiley – IEEE, 2004 

[22]. Meliss M. - Renewable Energy Sources - Internship (in German „Regenerative 

Energiequellen – Praktikum“), Spinger Verlag Berlin, Germany, 1997 

[23]. Merce, E.; Merce, C.C.; Arion, H. F. - Optimizarea pragului de rentabilitate în 

raport cu mărimea de ieşire a unui sistem de producţie; vol. Lucrări ştiinţifice, seria 

agricultură-horticultură; 1999 

[24]. Merce, C.C., Merce, E., Arion, F. – Romania’s agriculture in real terms , Buletinul 

USAMV, Cluj-Napoca, 2001 

[25]. Merce, E.; Merce, C. C. - Agricultura României şi perspectiva integrării europene, 

Lucrări ştiinţifice, Seria, Vol. II, Fac. De Management Agricol,Timişoara,  2000 



Călin Vac Rezumatul tezei doctorale 

 44 

[26]. Merce, E.; Merce, Elena - Performanţe, decalaje şi strategii posibile în producţia 

agricolă a României, Lucrări ştiinţifice, vol. 14, Chişinău, 2005 

[27]. Negrean, P.; Ţânţărean, C; Golovanov, N.; Postolache, P. - Managementul surselor 

regenerabile de energie , Unesco Pub, 2008 

[28]. Nistor, I. - Finanţele întreprinderii, Editura “Presa universitară clujeană”, Cluj – 

Napoca; 2002 

[29]. Oancea, M. – Managementul modern în unităţile agricole, Editura Ceres, Bucureşti, 

2003 

[30]. POP, F. – Premisele cooperării internaţionale pentru utilizarea paşnică a energiei 

nucleare şi progresele realizate de dreptul nuclear, Revista Transilvană de Ştiinţe 

Administrative (rtsa.ro), 2007 

[31]. Sână, S.; Arion, F.; Vac, C.; Scridon, S. - Sources of Biofuels in Romania, Bulletin of 

University of Agricultural Scienses and Veterinary Medicine Cluj-Napoca – 

Agriculture,, 2011 

[32]. Scridon, S.; Pamfil, D.; Socaciu, C.; Sână, S., Vac, C. - Analiza SWOT a resurselor 

regenerabile din regiunea de dezvoltare nord-vest, Bulletin of University of Agricultural 

Scienses and Veterinary Medicine Cluj-Napoca – Horticulture, 2012 

[33]. Simeonov, I.; Denchev, D.; Baykov, B. - Development of new technologies for 

production of heat and electric power from organic wastes for increasing the economic 

efficiency of the final products, Advances in Bulgarian Science, 2006;   

[34]. Sorensen, B. - Renewable Energy, its physics, engineering, use, environmental 

impacts, economy and planning aspects, Elsevier Science, USA, 2004 

[35]. Stoyanov, M.; Baykov, B.; Danev, A. - Development of Technological regimes for 

Producing Biogas from Buffalo Dung, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 2, 

1996 

[36]. Tatu, N.I.; Alexandru,C. - Tracking mechanism for a group of photovoltaic modules, 

in 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition / 5th World 

Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Valencia, Spain, 2010 

[37]. Vac, C.; Sână, S.; Arion, F. - Renewable Energy Market in Romania, Bulletin of 

University of Agricultural Scienses and Veterinary Medicine Cluj-Napoca – 

Horticulture, 2011; 



Călin Vac Rezumatul tezei doctorale 

 45 

[38]. Vac, C.; Arion, F.; Sână, S.; Scridon, S. - Research and conclusions of legal and 

economic feasibility of renewable energy in Romania, Bulletin of University of 

Agricultural Scienses and Veterinary Medicine Cluj-Napoca – Horticulture, 2012 

[39]. Verbonen, I. - Management şi eficienţă,  Editura Nora, Bucureşti, 1994 

[40]. Vişa, I.; Duţă, A. - Sustainable Energy, Transilvania University of Braşov Publishing 

House, Braşov, 2008 

[41]. Volk, S.; Kolev, N.; Garvanska, S.; Ofiteru,  A.; Adamescu, M.; Bodescu, F.; Al 

Seadi, T. - The Biogas Market in Southern and Eastern Europe: Promoting Biogas by 

Non-technical Activities - Proceedings of the 16th European Biomass Conference and 

Exhibition; Valencia, Spain, 2008 

 

Documente juridice - legislaţie 

[42]. *** - Cartea Albă a Comisiei Europene pentru o Strategie Comunitara „Energy for 

the future: renewable sources of energy”, http://www.infomediu.eu/en/bioenergie.html 

[43]. *** - Decizia Comisiei Europene C (2011) 4938 

[44]. *** - Directiva 90/377/EEC a Consiliului privind Procedura comunitară de 

îmbunătăţire a transparenţei preţului la electricitate, 1990; 

[45]. *** - Directiva 90/547/EEC a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

tranzitul energiei electrice prin reţelele de transport; 

[46]. *** - Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a 

energiei; 

[47]. *** - Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 

2006 privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi 

investiţiile în infrastructuri; 

[48]. *** - Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European  şi a Consiliului privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de 

abrogare a Directivei 2001/77/CE şi Directivei 2003/30/CE; 

[49]. *** - Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 

2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a 

Directivei 2003/54/CE; 



Călin Vac Rezumatul tezei doctorale 

 46 

[50]. *** - HG nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi 

utilizarea energiei termice, M.O. nr. 238 / 1994; 

[51]. *** - HG nr. 365/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate SA, a 

Societăţii Naţionale “Nuclearelectrică” SA şi a Regiei Autonome pentru Activităţi 

Nucleare, prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, M.O. nr.357 / 

2000; 

[52]. *** - HG nr. 138/2000 privind programul de restructurare în sectorul energiei 

electrice şi termice, M.O. nr. 89 / 2000; 

[53]. *** - HG nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate – 

SA, M.O. nr. 357 / 2000; 

[54]. *** - HG nr. 443/2003 pentru promovarea productiei de energie electrică din surse 

regenerabile de energie, M.O. nr. 383/ 2003; 

[55]. *** - HG nr. 890/2003 privind aprobarea foii de parcurs din domeniul energetic din 

România, M.O. nr.  581 / 2003; 

[56]. *** - HG nr. 1535/2003 privind aprobarea Strategiei de Valorificare a Surselor 

Regenerabile de Energie, M.O. nr. 8  / 2004; 

[57]. *** - HG nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei 

electrice la consumatori, M.O. nr. 673 / 2004; 

[58]. *** - HG nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri și programe, M.O. nr. 812/ 2006; 

[59]. *** - HG nr. 1429/2004 privind aprobarea Regulamentului de certificare a originii 

energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, M.O. nr. 843  / 2004; 

[60]. *** - HG nr. 1892/2004 + norme metodologice de aplicare privind stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, 

M.O. nr. 1056 / 2004; 

[61]. *** - HG nr. 958/2005 care modifică şi completează HG 443/2003 şi HG 1892/2004, 

M.O. nr. 809 / 2005; 

[62]. *** - HG nr. 1844/2005 actualizată, privind  promovarea utilizării biocarburanţilor  şi 

a altor carburanţi regenerabili pentru transport, M.O. nr. 44 / 2006; 

[63]. *** - HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră, modificată şi completată prin HG 133/2010, M.O. nr. 

554 / 2006; 



Călin Vac Rezumatul tezei doctorale 

 47 

[64]. *** - HG nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare 

al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, M.O. nr.1023  / 2004; 

[65]. *** - HG nr. 553/2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru 

acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin HG 

540/2004, M.O. nr. 404 / 2007 ; 

[66]. *** - HG nr. 638/2007 privind deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi 

gaze naturale, M.O. nr. 427  / 2007; 

[67]. *** - HG nr. 1.069/2007 privind aprobarea “Strategiei energetice a României pentru 

perioada 2007-2020” , M.O. nr. 781/ 2007; 

[68]. *** - HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, M.O. 

nr. 48 / 2008; 

[69]. *** - HG nr. 90/2008 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea 

utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, M.O. nr.109 / 2008; 

[70]. *** - HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului, M.O. nr. 481 / 2009; 

[71]. *** - Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, M.O. 

nr. 472 / 2011; 

[72]. *** - Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în construcţii, M.O.nr. 817, 2002; 

[73]. *** - Legea nr. 21/1996 – Legea concurenţei, M.O. nr.88 / 1996; 

[74]. *** - Legea nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului 

Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspectele legate de mediu, încheiate la 

Lisabona la 17 decembrie 1994, M.O. nr. 26 / 1997; 

[75]. *** - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

M.O. nr. 415 / 2003; 

[76]. *** - Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, M.O. nr. 291 / 2006; 

[77]. *** - Legea nr. 13/2007 – Legea Energiei Electrice (art. 7-11), M.O. nr. 172 / 2008; 

[78]. *** - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie, M.O. nr. 743 / 2008 ; 

[79]. *** - Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, M.O. nr. 

485 / 2012; 



Călin Vac Rezumatul tezei doctorale 

 48 

[80]. *** - O.G. nr. 89/26.08.2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea 

eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic, M. O. Nr. 799 / 2004; 

[81]. *** - O.G. nr. 36/2.08.2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru 

energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, M.O. nr. 692 / 2006; 

[82]. *** - Ordin ANRE nr. 37/14 decembrie 2002 privind aprobarea Metodologiei pentru 

stabilirea preţurilor/tarifelor de achiziţie a energiei electrice de la producători 

independenţi şi autoproducători, M.O. nr. 951 / 2002; 

[83]. *** - Ordin ANRE 23/2004 privind Procedura de Supraveghere a emiterii 

certificatelor de origine pentru energia electrică produsa din surse regenerabile de 

energie, M.O. nr. 928 / 2004; 

[84]. *** - Ordin ANRE 45/2005 privind Procedura de Alocare a sumelor de bani rezultate 

din neindeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achiziţie 

de certificate verzi, M.O. nr. 1158 / 2005; 

[85]. *** - Ordin ANRE 46/2005 privind aprobarea modificarii cotei obligatorii de 

achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, M.O. nr. 1158 / 

2005; 

[86]. *** - Ordin ANRE 22/2006 privind Regulamentul de organizare şi functionare a 

pieţei de certificate verzi, M.O. nr. 919 / 2006; 

[87]. *** - Ordin ANRE 35/2006 privind Metodologia de monitorizare a pieţei angro de 

energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenta pe piaţa şi prevenirea 

abuzului de pozitie dominanta, revizuită prin Avizul nr. 7/2008 al ANRE conţinând 

Procedura operaţională privind supravegherea funcţionării pieţelor de energie electrică 

administrate, a comportamentului participanţilor şi de detectare a unor acţiuni cu caracter 

concurenţial, M.O. nr. 1022 / 2006; 

[88]. *** - Ordin ANRE 38/2006 privind Procedura de Monitorizare a pieţei certificatelor 

verzi, M.O. nr. 1036 / 2006; 

[89]. *** - Ordin ANRE 39/2006 privind Regulamentul pentru calificarea producţiei 

prioritare de energie electrică din surse regenerabile de energie, M.O. nr. 1041 / 2006; 

[90]. *** - Ordin ANRE 31/2011 pentru modificarea Anexei la Regulamentul privind 

cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat 

prin Ordinul ANRE 06/2011, M.O. nr. 597 / 2005; 



Călin Vac Rezumatul tezei doctorale 

 49 

[91]. *** - Ordin ANRE 42/2011 privind Regulamentul de acreditare a producatorilor de 

energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de 

promovare prin certificate verzi; 

[92]. *** - Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor Nr. 19/2010 pentru aprobarea 

Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau 

proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, M.O. nr. 531 / 2010; 

[93]. *** - OUG nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Fondului 

Român pentru Eficienţa Energiei, M.O. nr. 644 / 2001; 

[94]. *** - OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, M.O. nr. 1196 / 2005; 

[95]. *** - O.U.G. nr. 33/4.05.2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei 

electrice nr.13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004, M.O. nr. 337 / 2007; 

[96]. *** - Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile 

(PNAER), 2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 

http://www.minind.ro/pnaer/PNAER_29%20iunie_2010_final_Alx.pdf 

[97]. *** - Politica Energetică a Uniunii Europene – An Energy Policy for Europe, 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27067_en.htm; 

[98]. *** - Procedura operaţională întocmită de OPCOM SA privind informaţiile asupra 

pieţei de energie electrică din România cu caracter public şi cu caracter privat în 

responsabilitatea SC OPCOM SA; 

[99]. *** - Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020, M.O. nr. 781 / 

2007  

[100]. *** - Strategia Europa 2020, www.maeur.ro 

[101]. *** - Studiul Ministerului Economiei privind evaluarea potenţialului energetic actual 

al surselor regenerabile de energie în România (solar, vânt, biomasă, microhidro, 

geotermie), 2006,  Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 

http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf 

 

Lucr ări practice 

[102]. SC Exex SRL -  Studiu de Fezabilitate “Parc eolian în comuna Nalbant, jud. 

Tulcea”, 2010 

[103]. SC Global ARM -  Studiu de Fezabilitate ,,Complex industrial pentru producerea de 

biogaz sşi transformarea lui în energie electrică”, în Cefa, jud. Bihor”, 2008 



Călin Vac Rezumatul tezei doctorale 

 50 

[104]. SC Global ARM -  Studiu de Fezabilitate “Parc fotovoltaic în Piatra Craiului, jud. 

Cluj”, 2011 

[105]. Primăria Blăjel, jud. Sibiu - Studiu de Fezabilitate “Sistem încălzire şi preparare apă 

caldă menajeră cu o centrală termică cu pompe de căldură, care folosesc energie 

regenerabilă extrasă din sol”, 2011 

 

Site-uri consultate 

[106]. www.apdrp.ro, APDRP 

[107]. www.afm.ro, Administraţia Fondului pentru Mediu 

[108]. www.minid.ro, Ministerul Economiei 

[109]. www.maeur.ro, Ministerul Afacerilor Europene 

[110]. www.opcom.ro, SC OPCOM SA 

[111]. http://www.infomediu.eu, Infomediu Europa, Revista de Mediu şi Ecologie 

[112]. http://ro.wikipedia.org, Wikipedia, Enciclopedia liberă 

[113]. http://www.sunwind.ro 

[114]. http://re.jrc.ec.europa.eu 

[115]. www.echivalente .ro 

[116]. http://www.energie-solara.com.ro 

[117]. www.trust-expert.ro 

[118]. http://www.instalatii.ro 

[119]. www.eeef.eu 

[120]. www.eib.org 

[121]. http://www.energy.siemens.com 

 


