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Notă 
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INTRODUCERE 
Emisia gazelor cu efect de seră reprezintă o ameninţare serioasă în ceea ce priveşte 
producerea schimbărilor climatice, cu efecte potenţial dezastruoase asupra omenirii. Utilizarea 
surselor regenerabile de energie (SRE), împreună cu îmbunătăţirea eficienţei energiei (EE), pot 
contribui la reducerea consumui de energie, la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră şi, 
în consecinţă, la prevenirea schimbărilor climatice periculoase1.  

Potenţialul neutilizat de biomasă, energie solară, hidro, eoliană şi geotermală este încă 
important. Cu toate acestea, în ultimii ani, datorită unor mecanisme financiare de suport, cum ar 
fi mecanismul feed-in-tariff sau cel de acordare a certificatelor verzi, în multe ţări europene 
acest sector s-a dezvoltat progresiv.  

UE a adoptat o strategie proprie de luptă împotriva schimbărilor climatice, prin adoptarea unui 
plan pentru creştere durabilă, Europa 2020, în care a stabilit un set de obiective ambiţioase în 
domeniul energiei (aşa numitele obiective 20-20-20). Drumul către o economie cu emisii 
scăzute de carbon înseamnă dezvoltarea unui sector public local capabil să identifice şi să 
sprijine oportunităţile economice. În particular, sectorul public local poate juca un rol strategic ca 
administrator al teritoriului şi aplicant final al politicilor publice. De aceea, în domeniul energiei 
durabile, este esenţială consolidarea cunoştinţelor angajaţilor din sectorul public local.  

Acesta este obiectivul cheie al acestui manual: întărirea compenţelor şi abilităţilor în domeniul 
planificării şi managementului SRE. Textul este organizat în patru secţiuni, una pentru fiecare 
sursă de energie regenerabilă:  

(1) biomasă,  

(2) geotermală,  

(3) hidro,  

(4) eoliană.  

Scopul manualului este acela de a prezenta o imagine de ansamblu asupra SRE, principalele 
dezvoltări tehnologice şi studii de caz, însoţite de exemple aplicabile de utilizare a surselor.  
Acolo unde este posibil s-a pus accentul pe conceptele de planificare, cum ar fi realizarea unei 
hărţi pentru identificarea şi dimensionarea potenţialul fiecărei surse sau realizarea unor studii de 
fezabilitate. 

Manualul cuprinde la sfârşit şi o anexă referitoare la evaluarea financiară a proiectelor, utilă în 
special celor mai puţin familiarizaţi cu aceste aspecte.  

Dorinţa noastră este ca această lucrare să poată contribui la depăşirea barierelor în dezvoltarea 
SRE.  

Marco Caponigro        Azrudin Husika 

 

                                                            

1Activităţile umane atribuite sectorului energetic cauzează aproximativ 78 % din emisiile gazelor cu efect de seră la nivel comunitar 
(Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi 
servIciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. 
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1. INTRODUCERE 

Această parte tratează diferite aspecte legate de dezvoltarea durabilă, inovare, inginerie şi 
ştiinţă. Lucrarea prezintă bazele cunoştinţelor despre biomasă, cum ar fi: definiţii şi clasificare; 
surse disponibile şi evaluarea potenţialului; opţiuni tehnologice pentru utilizarea biomasei; ghid 
pentru tratarea aspectelor critice şi pentru identificarea oportunităţilor strategice majore. Aceste 
aspecte sunt prezentate în cadrul următoarelor secţiuni:  

Biomasă şi durabilitate 

Biomasa 

Analiza şi estimarea producţiei de biomasă 

Conversia energetică a bioamasei: Tehnologii  

Concluzii  

Secţiunile 1-3 sunt dedicate analizei aspectelor legate de durabilitate şi de producţia de 
biomasă. Informaţiile cheie necesare pentru înţelegerea detaliilor legate de tehnologiile 
specifice sunt descrise în secţiunea 4. Secţiunea 5 integrează cunoştinţele acumulate într-un 
instrument creat în vederea analizei durabilităţii proiectelor, împreună cu un sumar al relaţiilor 
strategice majore referitoare la dezvoltarea de oportunităţi de producere durabilă a bioenergiei. 

 

2. BIOMASĂ ŞI DURABILITATE  

Biomasa, considerată ca resursă energetică este fundamental diferită de alte surse de energie 
ne-fosile (de exemplu resursa eoliană). Ea generează energie şi produse secundare similare cu 
cele ale resurselor fosile. Biomasa are de asemenea o utilizare foarte importantă ca sursă de 
hrană şi materie primă pentru industrie, utilizări care trebuie corelate corect cu utilizarea în scop 
energetic, şi respectarea principiilor durabilităţii, aspecte care vor fi discutate în secţiunile 
următoare.  

2.1. Definiţia biomasei 

În conformitate cu definiţia dată de Directiva 2009/28/CE, biomasa este “fracţiunea 
biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor de origine biologică din agricultură 
(inclusiv substanţe vegetale şi animale), silvicultură şi industriile conexe, inclusiv pescuitul şi 
acvacultură, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi municipale”1. 
Aceasta înseamnă că, în condiţiile unei procesări industriale adecvate, biomasa proaspăt 
recoltată poate fi convertită în produse similare cu gazul natural sau cu combustibilii lichizi sau 
solizi. Prin aplicarea unor variate procese de transformare, cum ar fi arderea, gazeificarea sau 
piroliza, biomasa poate fi transformată în “bio-combustibili” pentru transport, “bio-căldură” sau 

                                                            

1 Definiţie conform cu Articolul 2(e) din Directiva  2009/28/EC 
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“bio-electricitate”. 
 

2.2. Biomasă şi durabilitate  

Utilizarea bioenergiei este legată de impactul asupra utilizării terenului. “Regenerabil”, “emisia 
gazelor cu efect de seră” şi “durabilitate” nu sunt termeni sinonimi şi trebuie consideraţi unul 
câte unul în cadrul proiectelor de biomasă.  

Mai exact, condiţia de “durabilitate” este îndeplinită atunci când proiectele bazate pe surse 
regenerabile de energie au un bilanţ de CO2 negativ sau cel puţin neutru, pe durata întregului 
ciclu de viaţă.  

Ciclul de biomasă poate fi caracterizat printr-un bilanţ negativ de carbon (emisia netă de CO2  
din atmosferă), ca şi de un bilanţ de carbon pozitiv (aportul net de CO2): acest lucru depinde de 
practicile din teren, de transport şi de tehnologiile de procesare (BCT, 2007). 

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) reprezintă unul din criteriile de mediu incluse într-o 
analiză de durabilitate, dar nu este suficient. Conceptul de durabilitate trebuie să includă în 
evaluare şi diferite alte aspecte, cum ar fi cele ecologice, culturale, de sănătate, dar trebuie să 
integreze şi aspectele economice (Figura 2). 

În general, conceptul de durabilitate aplicat în domeniul bioenergie nu este separat de aspectele 
de mediu, economic şi social, aşa cum este prezentat mai jos (Figura 1, Figura 2). Dacă unul 
dintre aceste aspecte nu este inclus, atunci se poate vorbi despre condiţii echitabile, suportabile 
sau viabile, dar nu durabile. 

Astfel, proiectele de biomasă vor putea fi considerate de succes, doar dacă pot demonstra 
condiţiile durabile de producere a biomasei, condiţiile viabile de desfăşurare a afacerii şi sprijin 
social, aşa cum este prezentat mai jos (Tabel 1). 

Conceptul de evaluare a biomasei a cunoscut o evoluţie remarcabilă, graţie Directivei pentru 
surse regenerabile de energie (RES) 2009/208/CE. La început, estimarea biomasei pentru 
planificare teritorială se baza pe valorile potenţialului de biomasă, apoi se baza pe valorile 
biomasei existente; acum, în conformitate cu Directiva RES este necesar să se facă un pas 
înainte către evaluarea “potenţialului durabil de biomasă”. Nu toată cantitatea de biomasă 
disponibilă poate fi durabilă.  
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Figura 1. – Conceptul general al abordării durabile  (Adams W.M., 2006) 

 

 
 

Figura 2. –  Abordarea generală a proiectelor pentru bioenergie 
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Tabelul 1. – Ierarhia criteriilor durabilităţii pentru proiectele de biomasă (Crucible Carbon, 2008). 

Criterii de durabilitate Aspecte evaluate 

Aprovizionare cu biomasă ecologică, durabilă şi 
viabilă   

- Disponibilitatea terenului 
- Disponibilitatea apei 
- Biodiversitate  

Procesare viabilă din punct de vedere comercial şi 
tehnologic  

- Aprovizionarea cu materie primă  
- Tehnologie  
- Produse şi piaţă  

Permise de funcţionare  
- Legi naţionale  
- Directive comunitare  
- Consensul publicului  

În concluzie, producerea de energie din surse regenerabile într-un mod durabil este o provocare 
care presupune respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale (cum este stabilit în parte 
de către Directiva RES 2009/28/CE), o planificare atât a sectorului urban, cât şi al transportului 
şi, de asemenea o schimbare a stilului de viaţă al indivizilor şi a consumerismului etic.  

2.3. Schema de durabilitate pentru biocombustibili a UE  

Beneficiile biocombustibililor comparativ cu combustibilii tradiţionali vizează o mai mare 
securitate energetică, impact asupra mediului mai mic, economii valutare şi aspecte socio-
economice legate de sectorul rural. Conceptul de dezvoltare durabilă întruchipează ideea de 
inter-conectivitate şi echilibru între preocupările economice, sociale şi de mediu (Demirbas A., 
2009). 

În consecinţă, la nivelul Uniunii Euopene, o dată cu rezoluţia din 27 septembrie 2007 referitoare 
la Foaia de Parcurs pentru Energii Regenerabile în Europa, Parlamentul European a accentuat 
importanţa criteriilor de durabilitate pentru biocombustibili şi a solicitat Comisiei să întreprindă 
acţiuni pentru a crea un mecanism obligatoriu de certificare pentru biocombustibili.  

Odată cu publicarea Directivei RES (2009/28/EC), au fost incluse criterii de durabilitate pentru 
mediu şi cerinţele de verificare pentru combustibili şi pentru biolichide.  

Comisia a solicitat la rândul ei acţiuni pentru elaborarea standardelor necesare pentru 
implementarea Directivei 2009/28/CE şi acum este în derulare în cadrul Comitetului European 
pentru Standardizare (CEN – Comitetul tehnic 38) procesul de standardizare pentru definirea 
biomasei produse în mod durabil pentru a fi utilizată în aplicaţii energetice.  

O dată cu Directiva pentru criterii de durabilitate pentru utilizarea biomasei, Comisia Europeană 
a introdus cea mai cuprinzătoare şi mai avansată schemă de durabilitate, iar statele membre 
sunt responsabile pentru confirmarea şi implementarea acestora pentru 
biocombustibilii/biolichidele produse în UE. Un alt punct important al listei de criterii pentru 
durabilitate este tipologia terenului. În particular, biocombustibilii nu pot fi produşi pe terenuri cu 
mare biodiversitate. Materiile prime nu pot fi obţinute din păduri primare sau din zone de 
protecţie a naturii sau de pe păşuni cu o mare biodiversitate. Comisia va defini criteriile şi 
limitele geografice pentru a identifica păşunile cu grad ridicat de biodiversitate.  

Alte criterii de durabilitate luate în considerare de către Directiva RES este nivelul înalt al 
rezervei de carbon: materiile prime nu trebuie să provină din zone umede, zone împădurite în 
permanenţă zone cu un coronament între 10% şi 30% şi turbării.  
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În fine Directiva RES examinează biocombustibilii proveniţi doar parţial din surse regenerabile. 
Pentru unele dintre acestea, cum ar fi ETBE (etil-terţ-butil-eter), Directiva RES indică ce procent 
din combustibil este regenerabil pentru a fi considerat în calculul pentru îndeplinirea ţintei.  

Pentru combustibilii ne-listaţi (inclusiv combustibilii produşi prin procese flexibile, cu diferite 
combinaţii de surse, de exemplu sisteme de ardere mixtă), se poate proceda asemănător, 
utilizând regula pentru energia produsă în centrale multi-combustibil: contribuţia fiecărei surse 
de energie trebuie să fie luată în considerare pe baza conţinutului său energetic.  

 

3. BIOMASA  

Lanţul de producere a bioenergiei într-un anumit teritoriu trebuie să fie realizat luând în 
considerare tehnologiile şi tipurile de biomasă necesare pentru a obţine cele mai bune rezultate. 
De aceea, clasificarea şi caracteristiciile diferitelor resurse de biomasă trebuie să fie cunoscute. 

Această secţiune conţine descrierea generală a biomasei şi în relaţie cu condiţiile de prelucrare. 
În acelaşi timp, se evidenţiază caracteristicile biomasei care au o mai mare influenţă asupra 
schemei de durabilitate şi utilizarea pentru aplicaţiile în scop  bioenergetic.  

3.1. Tipuri de biomasă  

O parte covârşitoare a biomasei disponibile pentru bioenergie provine din material vegetal şi din 
produse animaliere.  

Unele dintre caracteristicile importante ale diferitelor tipuri de biomasă sunt prezentate mai jos. 
O primă distincţie se poate face luând în considerare originea biomasei provenite din diferite 
sectoare, cum ar fi: sectorul agricol, silvicultură, sectorul industrial şi cel urban. O altă clasificare 
poate fi făcută după natura sa: culturi energetice, reziduuri agricole sau forestiere şi deşeuri.   

3.1.1. Biomasa din culturi energetice  

Biomasa reprezentată de culturile energetice provine în mod evident din sectoarele agricol şi 
forestier. 

Culturile ierboase anuale  

Plantele ierboase (monocotiledonate) reprezintă cea mai mare parte a agriculturii moderne pe 
scară largă. Culturile ierboase multianuale includ cereale cum ar fi boabe, orz, ovăz, secară, 
alte cereale minore: sfeclă de zahăr, trestie de zahăr, culturi furajere, ca şi trifoiul. 

Seminţele acestor cereale, tulpinile şi tuberculii altor plante constituie o bună sursă de amidon 
care poate fi utilizat în procese tehnologice pentru producerea de energie şi biocombustibili.  

Reproducerea selectivă (în special pentru culturile non-alimentare) a fost utilizată pentru 
modificarea raportului seminţe/plante pentru multe specii de biomasă, cu creşteri mari ale 
producţiei de seminţe.  



MANUAL - SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 
 

 
   

 

18

Culturi ierboase perene  

Acest tip de biomasă poate fi utilizat ca materie primă pentru producţia de bioenergie atunci 
când este viabil din punct de vedere economic. Speciile de stuf şi trestie cu creştere rapidă 
(cum ar fi Arundo Donax, Iarba Elefantului) sunt exemple de culturi ierboase care pot avea o 
utilizare bună a nutrienţilor disponibili pentru a creşte productivitatea biomasei; dar, în acelaşi 
timp, alte caracteristici agronomice reprezintă încă puncte slabe, cum ar fi sterilitatea florală, 
costurile prohibitive pentru înfiinţarea culturii, mecanizarea relativ redusă a recoltării, umiditate 
mare a produsului recoltabil şi conţinut ridicat de cenuşă (Ranalli P., 2010). 

Anghinarea (Cynara) şi Iarba Elefantului (Mischantus) sunt alte culturi energetice cu conţinut de 
apă redus: din acest motiv ele sunt foarte interesante din punct de vedere energetic şi de aceea 
se desfăşoară multe programe de cercetare în domeniul agronomic şi genetic, pentru 
îmbunătăţirea producţiei.  

Culturi oleaginoase 

Culturile oleaginoase cuprind culturi anuale de seminţe oleaginoase şi culturi de arbori pereni 
oleaginoşi. 

Culturi cu seminţe oleaginoase  

Din punct de vedere agronomic, culturile de seminţe oleaginoase au o istorie evolutivă diferită 
de cea a culturilor de cereale, de aceea pot aduce beneficii suplimentare ca o cultură secundară 
pentru reducerea agenţilor patogeni din sol.  

Cea mai reprezentativă cultură oleaginoasă în zonele europene sunt cele de floarea soarelui şi 
soia. Uleiul vegetal este în mod obişnuit extras prin presare mecanică şi/sau extracţie cu solvent 
şi este utilizat în industria alimentară, a săpunului şi cosmetică. Uleiurile din aceste culturi conţin 
şi alţi constituenţi ai seminţelor (proteine sau amidon). Partea lignocelulozică a culturilor 
oleaginoase, care în mod tradiţional este utilizată ca mulci sau furaj, poate fi de asemenea arsă 
pentru obţinerea energiei sau pentru încălzire, în timp ce uleiurile vegetale pot fi utilizate pentru 
aplicaţii bioenergetice cu valoare mai mare, în special ca înlocuitor pentru combustibil diesel 
(Crucible Carbon, 2010). 

Uleiurile vegetale derivate din aceste culturi şi modificate în m-metil-esteri sunt în mod comun 
numite “biodiesel” şi sunt candidaţii principali pentru a deveni combustibili alternativi.  

Culturile de arbori oleaginoşi  

În prezent există câţiva arbori care produc ulei: palmierul, nuca de cocos şi macadamia. Uleiul 
de palmier în mod special este utilizat în ţările dezvoltate pentru a produce atât ulei comestibil, 
cât şi biodiesel.  

Dar utilizarea uleiurilor comestibile în scop energetic poate să provoace probleme semnificative, 
cum ar fi foamete în ţările în curs de dezvoltare. Utilizarea dublă a uleiului de palmier creşte 
competiţia între piaţa uleiului comestibil şi cea a biocombustibililor, având drept consecinţă 
creşterea preţului uleiului vegetal în ţările în curs de dezvoltare.  
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Utilizarea uleiurilor vegetale necomestibile, atunci când este comparată cu uleiurile comestibile, 
este foarte semnificativă în tările în curs de dezvoltare, din cauza imensei cereri de uleiuri 
comestibile, acestea fiind mult prea scumpe pentru a fi utilizate drept combustibil în prezent. 
Producţia de biodiesel din diferite uleiuri necomestibile a fost cercetată intensiv în ultimii ani 2 
(Balat M., 2010).  

Culturile de arbori oleaginoaşi, cu valoarea lor alimentară scăzută, pot fi resursă pentru 
bioenergie şi, fiind culturi perene, aduc şi un beneficiu prin „sechestrarea” carbonului. Culturile 
ne-alimentare nu vor prezenta variaţii de costuri asociate problemelor de asigurare şi 
aprovizionare cu alimente.   

Multe specii producătoare de ulei alimentar, cum ar fi Jatropha (în zonele sub-tropicale) pot fi 
utilizate pentru producerea de energie şi sunt adesea promovate ca nefiind concurenţiale pentru 
culturile alimentare. Oricum, aceste specii pot prezenta multe proprietăţi asociate cu acelea ale 
buruienilor şi pot deveni subiectul unor interdicţii, în scopul limitării riscurilor de infestare 
(Crucible Carbon, 2008). 

O caracteristică importantă o reprezintă rata de creştere vegetativă şi producţia de seminţe 
(Balat M., 2010). 

Tabelul 2. – Comparaţie între diferite culturi oleagioase pentru producţia de biodiesel  (Balat M., 
2010) 
Cultura oleaginoasă  Producţia de ulei  (t/ha) Referinţă 
Rapiţă 1 M.Balat, 2010 
Soia  0,52 M.Balat, 2010 
Floarea soarelui 0,9 Foppa Pedretti et al., 2009 
Palmier  5 M.Balat, 2010 
Jatropha3 0,5 M.Balat, 2010 
Microalge  50 M.Balat, 2010 

Culturi lignocelulozice  

Porumbul şi soia sunt culturi anuale, diferite forme de culturi bioenergetice lignocelulozice sunt 
de obicei perene.  

Culturile lignocelulozice includ culturile ierboase perene şi alte culturi arboricole. 

Speciile ierboase includ culturi ca: Panicum virgatum, Phalaris Arundinacea şi Miscanthus 
(Miscanthus spp.). 

Speciile de foiase includ specii lemnoase, cum ar fi: salcia Salix spp, plopul Populus spp., 
eucaliptul şi altele. Dintre acestea, plopul, Miscanthus şi virgatum au primit o atenţie sporită, 
datorită producţiei lor mari de biomasă, utilizării eficiente a nutrienţilor, potenţialului lor redus de 
erodare a solului, capacităţii de a sechestra carbonul şi inputurilor reduse de combustibil fosil, în 
comparaţie cu culturile anuale (Abbasi T. et al, 2009).    

                                                            

2 Producţia de biodiesel din diferite seminţe oleaginoase necomestibile a fost intens investigată de-a lungul ultimilor ani. Aceste seminţe 
oleaginoase necomestibile includ: arbore Jatropha (Jatropha curcas), Karanja (Pongamia pinnata), seminţe de tutun (Nicotiana tabacum 
L.), tărâţe de orez, Mahua (Madhuca indica), Neem (Azadirachta indica), arbore de cauciuc (Hevea brasiliensis), seminţe de in şi mirco-
alge, etc. 



MANUAL - SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 
 

 
   

 

20

Unele cercetări au fost realizate pe plop, care este considerat una dintre cele mai importante 
plante datorită perioadei scurte de rotaţie: aceasta permite dezvoltarea unor programe genetice 
pentru realizarea multor varietăţi, care pot fi exportate în întreaga lume. Alte culturi lemnoase, 
cum ar fi eucaliptul pot produce biomasă în condiţii de temperaturi mai crescute, cum este 
climatul mediteranean (Ranalli P., 2010).  

3.1.2. Biomasă din reziduuri şi deşeuri 

Analiza biomasei din reziduuri şi deşeuri este mai complicată, din cauza complexităţii de 
materiale şi a sectoarelor de origine (de la sectorul agricol, la cel urban). 

Directiva UE 2008/98/CE defineşte diferenţa dintre subprodus şi deşeuri: “subprodusele sunt 
acele materiale care pot fi reutilizate, în timp ce deşeurile sunt definite ca materiale rezultate la 
sfârşitul ciclului de producţie şi care nu pot fi reutilizate“ (Castelli S., 2010).  

Deşeurile sunt cele generate în procesul de producţie, deşeuri industriale şi deşeuri municipale 
solide. Conţinutul energetic tipic este de la 10,5 la 11,5 MJ/kg. 

Practicile de gestionare a deşeurilor diferă de la o ţară la alta, de la zone urbane la zone rurale, 
de la producători industriali la cei rezidenţiali.  

Situaţia gestionării deşeurilor într-o ţară în curs de dezvoltare, diferă de aceea dintr-o ţară 
industrializată. Transferul de tehnologie de la o ţară la alta poate fi total nepotrivit, deşi din punct 
de vedere tehnic tehnologia este viabilă şi accesibilă. Este foarte important să se înţeleagă 
factorii locali, cum ar fi:  

- Caracteristicile şi variaţiile sezoniere ale deşeurilor  
- Aspectele sociale legate de obiceiurile în ceea ce priveşte deşeurile solide şi atitudinea 

instituţiilor politice   
- Conştientizarea altor limitări ale resurselor  

Rolul unui management durabil al deşeurilor este de a reduce cantitatea de deşeuri eliberate în 
mediu, prin reducerea cantităţii de deşeuri produse. Cantităţi mari de deşeuri nu pot fi eliminate. 
Cu toate acestea, impactul asupra mediului poate fi redus printr-o utilizare durabilă a deşeurilor. 
Acest lucru este cunoscut ca “ierarhia gestionării deşeurilor”. 

Ierarhia gestionării deşeurilor se referă la reducere, reutilizare şi reciclare şi la clasificarea 
strategiilor de management al deşeurilor în funcţie de dezirabilitatea acestora, în scopul 
minimizării deşeurilor. Scopul ierarhiei gestionării deşeurilor este acela de a obţine beneficii 
practice maxime dintr-un produs şi de a genera o cantitate minimă de deşeuri (Demirbas A., 
2010). 

O parte din biomasă este deci clasificată ca deşeu provenind din activităţi industriale, agricole, 
forestiere şi urbane: este simplu de aplicat conceptul de “ierarhie a gestionării deşeurilor” tuturor 
reziduurilor sau deşeurilor incluse în domeniul biomasei, aşa acum se arată în următoarea 
secţiune.  

Biomasa provenită din reziduuri şi deşeuri include reziduurile provenite de la plante şi animale. 
Acestea sunt reprezentate de reziduuri agricole, cum ar fi paie, coji de legume şi fructe, 



MANUAL - SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 
 

 
   

 

21

reziduuri şi deşeuri forestiere, cum ar fi stratul de frunze, reziduurile de la gatere, deşeurile 
alimentare şi componenta organică a deşeurilor minicipale solide. Din aceste deşeuri se poate 
produce energie, căci, la nivel global, câteva miliarde de tone de biomasă sunt conţinute în ele 
(Abbasi et al, 2009). 

Există numeroase opţiuni disponibile pentru conversia reziduurilor şi a deşeurilor în energie. 
Aceste tehnologii sunt: depozitarea deşeurilor, incinerarea, piroliza, gazeificarea, digestia 
anerobă şi altele. Scurte informaţii despre fiecare dintre acestea, în cadrul acestui capitol. O 
descriere mai detaliată va fi făcută în capitolul 5. 

Alegerea tehnologiei trebuie să se bazeze pe tipul de deşeu, pe calitatea acestuia şi pe 
condiţiile locale, dar o clasificare a diferitelor tipuri de deşeuri nu este uşoară. În ţările Uniunii 
Europene deşeurile sunt clasificate respectând Catalogul European al deşeurilor3 (EPA, 2002). 
Tabelul 3 prezintă o schemă generală a celor mai promiţătoare  procese de tratare a deşeurilor.  

Tabelul 3. – Procesarea deşeurilor (Demirbas A., 2010) 

Tipul deşeului Metoda de procesare a deşeului 

Deşeuri combustibile  

Incinerare 
Incinerare în pat fluidizat  
Piroliză – incinerare  
Piroliză – gazeificare  
Separare – compostare 
Separare – piroliză  
Separare – gazeificare 
Separare – incinerare într-o fabrică de ciment  
Separare (umedă şi uscată) – digestie incinerare 
într-o fabrică de ciment   

Deşeuri ne-combustibile Depozitare  

Deşeuri parţialcombustibile  

Lemn  

 

Piroliză şi co-incinerare într-o centrală termică pe 
cărbune  
Incinerare într-o instalaţie de gazeificare cu pat 
fluidizat  

Plastic Gazeificare 
Reciclarea materiei prime 

Deşeuri organice 
fermentabile 

Compostare  
Digestie anaerobă  

Cel mai bun compromis este acela de a alege tehnologia care are cel mai scăzut cost pe întreg 
ciclul de viată, care necesită cea mai scăzută suprafaţă, care nu poluează aerul sau solul, 
produce cantitatea cea mai mare de energie cu cele mai puţine deşeuri şi determină o reducere 
maximă de volum (Demirbas A., 2010). 

În prezent, pentru a obţine energie într-un mod curat şi eficient este o provocare majoră. De 
fapt, una dintre cele mai mari probleme este de a găsi modalitatea de a converti repede şi 
economic componentele lignocelulozice ale acestor deşeuri în zaharuri simple, pentru a facilita 
conversia lor biochimică ulterioară în combustibili curaţi (Abbasi M. et al, 2009). 

                                                            

3 Catalogul European al deşeurilor este utilizat pentru clasificarea tutror deşeurilor şi a deşeurilor periculoase. Acesta a fost realizat pentru 
a avea o clasificare unitară în ţările din UE pentru depozitare şi recuperare 
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În ultimii ani producerea energiei şi a biocombustibililor din deşeuri şi reziduuri a devenit foarte 
importantă, datorită efectului economic şi de mediu pozitiv. Utilizarea deşeurilor organice 
urbane în scop energetic ar putea evita o creştere a suprafeţei depozitelor de deşeuri urbane, 
având drept consecinţă reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră şi o mai mare 
independenţă faţă de combustibilii fosili.  

În acelaşi timp este important să recunoaştem că deşeurile conţin atât energie, cât şi nutrienţi.  

O regulă de bază a durabilităţii ecologice este aceea că energia poate fi extrasă din sistemele 
de producţie sau de consum, dar nutrienţii trebuie reciclaţi. Nu este recomandat ca un proiect 
de producere a bioenergiei să se bazeze pe fluxuri de deşeuri care pot fi minimizate sau 
convertite la compuşi cu o valoare mai mare (Crucible Carbon, 2008). 

Deşeuri biogene din sectoarele urban şi industrial 

Deşeurile provenind din surse urbane şi industriale sunt o sursă atractivă de biomasă (în special 
dacă ne gândim la fracţia organică, numită fracţia biogenă), deoarece materialul a fost deja 
colectat şi poate fi achiziţionat la un preţ negativ (generatorii vor plăti pentru a scăpa de deşeu) 
(Demirbas A., 2010). 

Pe baza conceptului de “ierarhie de gestionare a deşeurilor”, pentru a re-utiliza fracţia biogenă a 
deşeurilor municipale şi industriale, se poate produce bioenergie din biomasă, printr-un 
procedeu de digestie anaerobă.  

O menţiune specială trebuie făcută pentru utilizarea uleiului uzat de la gătit pentru producerea 
de biocombustibil. Producerea de biodisel din uleiul de gătit uzat pentru a înlocui parţial petrolul, 
este o rezolvare pentru două probleme simultan: aceea a protejării mediului şi a crizei de 
energie.  

Reziduuri şi deşeuri din sectorul agricol  

Deşeurile majore din agricultură includ reziduurile vegetale, paiele şi cojile, sâmburii de măsline 
şi cojile de nuci. Mai exact, reziduurile pot fi împărţite în două categorii generale:  

- Deşeuri de pe câmp: materialul rămas pe câmp sau în livezi după recoltare, cum ar fi 
coceni, tulpini, frunze şi păstăi de seminţe. 

- Reziduuri de procesare: material rămas după procesarea recoltei, coji, seminţe, rădăcini.  

Unele reziduuri agricole sunt utilizate ca hrană pentru animale, pentru îmbunătăţirea calităţii 
solului şi în producţie.  

De exemplu restul de deasupra solului provenind de la porumb (altele decât boabele) şi constă 
în tulpină, frunze, coceni, ştiuleţi şi „mătase”. În medie, masa de substanţă solidă a porumbului 
este împărţită în mod egal între boabe şi aceste resturi. Astăzi, apoximativ 5% din resturi sunt  
utilizate pentru aşternutul şi hrana animalelor, iar ceea ce ramâne este arat sau ars, dar, 
datorită conţinutului energetic al paielor unele ţări europene le utilizează în scop energetic.  

Reziduuri şi deşeuri din sectorul forestier  
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Chiar şi acum, o mare parte din lemnul provenit din sectorul forestier este o sursă principală în 
unele ţări şi este utilizat drept combustibil principal pentru producerea pe scară mică a energiei 
în zonele rurale, acolo unde încălzirea cu gaze nu este obişnuită. Lemnul este astfel un 
competitor pentru combustibilii fosili şi este utilizat atât în gospodărie pentru gătit şi încălzirea 
apei, cât şi în procesele industriale şi comerciale (pentru încălzirea apei sau pentru energia 
termică de proces).    

Alternativa utilizării deşeurilor din sectorul forestier sau din activităţile industriale conexe, cum ar 
fi fabricile de cherestea, reprezintă o sursă atractivă de biomasă şi un exemplu de succes 
pentru producerea energiei din reziduuri. Reziduurile forestiere sunt lemnul provenit de la tăieri, 
reziduuri de exploatare forestieră, arbori, arbuşti, scoarţă de copac etc. (Demirbas A, 2000). 

În mod normal reziduurile forestiere sunt considerate un combustibil mai bun decât reziduurile 
agricole, dar valoarea densităţii lor şi sistemul de colectare (mai ales atunci când  panta 
terenului este mare) duc la un cost mare al transportului; emisia netă de CO2 produsă pentru 
fiecare unitate de energie furnizată de reziduurile din exploatarea pădurilor este mai mică decât 
cea produsă de alte deşeuri agricole, din cauza fertilizatorilor şi pesticidelor utilizate în 
agricultură (Borjesson P, 1996). 

Analiza lemnului arată următoarele  (Tabel 4). 

Tabelul 4. – Caracteristicile biomasei  

Parametri Lemn  Coajă 
Substanţe volatile 80 % 74,7 % 
Carbon fix 19,4 % 24 % 
Cenuşă  0,6 % 1,3 % 

Conţinutul energetic al diferitelor materiale vegetale determină puterea lor calorifică. Puterea 
calorifică depinde de procentul de carbon şi hidrogen, care sunt principalii contributori la 
valoarea energetică a biomasei.  

În general, una dintre cele mai importante caracteristici ale combustibilului lemnos este 
densitatatea, cuprinsă între 400 – 900 Kg/m3 şi de conţinutul energetic, exprimat în general prin 
o putere calorifică inferioară (kcal/kg) , variind între 4200 – 5400.  

Pentru a obţine un maximum de energie, materialele vegetale ar trebui să fie uscate, deoarece 
cantitatea de energie conţinută în plante variază în funcţie de conţinutul de umiditate,  

În cazul lemnului de foc, puterea calorifică descreşte linear, o dată cu creşterea conţinutului de 
umiditate (Demirbas, 1995). 

În UE, au fost construite centrale electrice pentru producerea energiei din reziduuri agro-
forestiere şi deşeuri municipale. Unele dintre acestea au fost evidenţiate de către proiecte UE, 
cum ar fi proiectul "Make It Be” – “Instrument pentru luarea deciziilor şi implementarea pentru 
dezvoltarea lanţurilor bio-energetice la nivel local şi regional”, care are ca scop promovarea 
celor mai bune practici în sectorul bio-energiilor şi considerarea acestora ca potenţiale exemple 
repetabile în tările UE (Make It Be Project, 2010,  http://www.makeitbe.eu/ ).    
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4. ANALIZA ŞI ESTIMAREA PRODUCŢIEI DE BIOMASĂ  

Disponibilitatea biomasei pe un teritoriu dat ne poate permite să estimăm ce cantitate de 
bioenergie poate contribui la aprovizionarea cu energie a acestuia. Acest capitol tratează modul 
în care se defineşte potenţialul de biomasă şi disponibilitatea acesteia în condiţii durabile în 
câteva sectoare (agricultură, forestier, industrie şi deşeuri), aşa cum a fost menţionat mai sus.    

Analiza producţiei de biomasă va fi abordată pentru regiunile studiate, în funcţie de fiecare 
situaţie specifică: unele regiuni UE vor avea un sector mai dezvoltat decât altele. Într-o analiză 
preliminară, cantitatea de biomasă poate fi convertită de la tone pe an la o unitate energetică, 
de pildă Joule sau tep.  

4.1. Clasificarea biomasei  

Pentru a estima biomasa unui teritoriu specific este necesar întâi ca aceasta să fie identificată şi 
clasificată.  

Această clasificare poate avea la bază diferiţi parametri. În norma europeană asupra 
biocombustibililor solizi, clasificarea se bazează pe originea/sursa biocombustibilului (CEN/TC-
335), dar nu indică provenienţa biomasei în ceea ce priveşte sectorul economic, cum ar fi 
agricultură, forestier, industrie sau gestionarea deşeurilor.  

În acest capitol clasificarea biomasei este realizată pornind de la sectoarele menţionate 
anterior, cum ar fi: reziduuri/culturi agricole, deşeuri animale, reziduuri forestiere, deşeuri din 
industrie şi deşeuri din sectorul civil.  

Fiecare dintre aceste clase includ diferite tipuri de biomasă, cele majore fiind produsele 
(biomasa recoltată) şi reziduurile (produse secundare de la cultivare, recoltare şi procesare).  

Este util să se adune date referitoare la disponibilitatea biomasei din diferite surse, în termeni 
de tone/an.   

O altă clasificare a biomasei ia în considerare conversia biomasei în biocombustibilii respectivi.   

În termeni de productivitate, indicii de producţie sunt luaţi în considerare în relaţie cu tipul de 
biocombustibili şi exprimaţi în t/an, l/an şi m3/an.  

Este de asemenea important să se considere conversia bioenergetică a biocombustibililor în 
energie produsă şi exprimată ca MJ or kWh ori tep produse pentru tone, litri sau m3 de 
combustibil utilizat.  

În final, este util să se compare rezultatele în termeni de disponibilitate a biomasei4 (de exemplu 
t/an care se pot converti în Mj/an). O prezentare generală a clasificărilor biomasei este ilustrată 
în tabelul 5 a Fişelor pentru biomasă.  

                                                            

4 Pentru a compara rezultatele în termeni de potenţial bio-energetic (utilizând t/an):  
Calculul trebuie să se facă ţinând cont de biomasa uscată pentru biomasa lemnoasă, cea vegetală şi cea provenită de la fructe şi seminţe.  
Conţinutul energetic mediu (MJ/Kg) trebuie să fie cunoscut, ca şi procentul de substanţă organică produselor agricole  
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4.2. Estimarea potenţialului de biomasă   

Partea cea mai importantă pentru începerea unui proiect folosind biomasă este aceea de a 
demonstra profitabilitatea lanţului de bioenergie atunci când este comparat cu alte utilizări ale 
teritoriului, în cadrul unei analize a ciclului de viaţă. Acest lucru înseamnă un preţ mai scăzut 
pentru producţia şi transportul biomasei, ca şi o estimare în detaliu a potenţialulului şi a 
disponibilităţii biomasei, pe baza caracteristicilor teritoriului analizat.   

În acest punct, un factor important este acela de a determina producţia de biomasă pentru 
fiecare dintre sectoarele menţionate mai sus.  

Selecţia speciilor este un factor important în obţinerea unei bune productivităţi; în orice caz, este 
important să ne amintim că plantele sunt guvernate de legile naturii.  

Ca o regulă generală, o productivitate mare a biomasei se obţine din sisteme mari de producere 
a biomasei lemnoase cu producţii de 5 -15 t masă uscată/ha pe an. 

Au fost demonstrate şi alte sisteme cu productivitate mare, cum ar fi iarba cu creştere rapidă, cu 
producţii anuale de 50 de tone masă uscată la ha. Oricum aceste sisteme necesită condiţii de 
sol şi climatice corespunzătoare pentru a permite obţinerea unor rate de creştere mari. 
Productivitatea defineşte ”amprenta” terenului referitoare la capacitatea de a suporta proiecte 
de bioenergie.  

Productivitatea biomasei depinde de asemena şi de costurile de recoltare, transport şi logistică. 
Din acest motiv este necesară trasarea hărţilor pentru identificarea distribuţiei spaţiale.  

Dacă omniprezenţa reprezintă unul din marile avantaje ale biomasei, aceasta este, în acelaşi 
timp şi marele său dezavantaj. Agregarea întregii cantităţi de biomasă dintr-un anumit teritoriu 
într-o instalaţie centrală de procesare presupune costuri mari, dar producţia concentrată de 
biomasă şi o bună capacitate de stocare duc la obţinerea unor economii importante.  

Chiar dacă resursa de biomasă este ”omniprezentă”, nu toată cantitatea de biomasă poate fi 
utilizată în scopuri energetice, din cauza câtorva ”restricţii”. 

În mod clar, pentru o mai bună strategie teritorială legată de estimarea asigurării cu biomasă, 
este importantă dezvoltarea unei ”strategii a biomasei”, care să ia în considerare potenţialul şi 
disponibilitatea acesteia, în condiţii de durabilitate.  

Potenţialul de biomasă reprezintă cantitatea totală de sursă care este prezentă pe un anumit 
teritoriu; este un lucru obişnuit să ne referim la potenţialul de biomasă din mai multe puncte de 
vedere: teoretic, tehnic, ecologic şi economic.  

În termeni practici, biomasa disponibilă în mod real pentru utilizări energetice derivă din 
aplicarea anumitor restricţii (tehnice, de mediu, alte restricţii legate de competiţia pentru 
utilizarea terenului) la potenţialul teoretic, aşa cum este arătat în figura 3 şi explicat în “Ghidul 
biomasei” elaborat în cadrul Proiectului Ener - Supply (2010). 
                                                                                                                                                                                                

Conţinutul de metan, de exemplu pentru nămolurile de la staţiile de epurare şi gazul provenit de la depozitele de deşeuri trebuie să fie 
cunoscut  
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Figura 3. – Estimarea biomasei (Make It Be Project, 2010) 

Pe baza ”Ghidul Biomasei” menţionate anterior, pornind de la valorile potenţialului teoretic de 
biomasă, va fi posibil să se estimeze ”valorile de potenţial net cele mai probabile” într-un timp 
dat. În mod obişnuit, estimarea resursei este legată de o anumită perioadă, pentru că valoarea 
acesteia este variabilă în timp.  

4.3. Calculul potenţialului de biomasă  
 
Atunci când vorbim de resurse, trebuie acordată atenţie pentru două tipuri de probleme: 
resursele disponibile şi existenţa unor date de încredere. Acest lucru este dificil, deoarece 
disponibilitatea este adesea tratată în context tehnic şi economic. În această lucrarea s-a 
încercat separarea strictă a noţiunii de disponibilitate de costurile de aprovizionare şi preţuri, 
diferite de la ţară la ţară.  

 

 

4.3.1. Potenţialul de biomasă al culturilor energetice  

Sectorul agricol este unul dintre cele mai importante, din punct de vedere al potenţialului de 
biomasă care poate fi utilizat în scop energetic, provenind din culturi energetice şi reziduuri 
agricole (acestea vor fi analizate în secţiunea următoare). În această secţiune, este analizat 
potenţialul teoretic de biomasă provenind din culturile energetice. Pentru o estimare corectă, 
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este necesar să fie luată în considerare producţia locală, în corelaţie cu materia agricolă 
produsă. 

Pe baza descrierii biomasei şi a clasificării relative, în tabelul 5 este prezentată o imagine 
generală a potenţialului de biomasă produsă. În acest tabel, diferiţi factori de recoltare a 
principalelor culturi energetice sunt daţi ca exemple; toate valorile provin din activităţi 
experimentale desfăşurate în Grecia şi Italia.  

Tabelul 5. – Indecsii producţiei de biomasă din culturile energetice: privire de ansamblu  

Culturi 
energetice 

Tipul de 
biomasă 

Producţia de 
biomasă5 

(tdm/ha) 6 

Umiditate la 
recoltare 

(%) 

Puterea 
calorifică 
inferioară 
(MJ/kgdm) 

Referinţe 

Culturi ierboase anuale  
Cereale Seminţe 2,0 – 3,5;  3,0 

- 

5,56 

4,1-9,2;  7,08 

14 

14 

12-14 

- 

- 

- 

16,5 

- 

Cioffo, 2009 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Sager A., et al, 2009 

Casagrande L. et al., 
2005 

Porumb Resturi 
porumb 

10,60 – 8,34;  
9,93 

59 – 64 ,  62 17 R. Canestrale et al, 2007 

Porumb 7,09 – 8,34;  7,86 

10,9 

12,8-14,6; 13,4 

4 

- 

- 

19 -24;  20.4 

14 

- 

- 

- 

- 

Barbieri S. et al, 2004 

Sacco et al.,2007 

Casagrande et al., 2005 

Cioffo, 2009 
Porumb 
pentru 

însilozat 

19 34,5 17 Candolo G., 2009 

Sorg bicolor 
(Sorghum) 

Sorg dulce 13 – 45 

9,1 

30 

30 

- 

17 

Mardikis et al., 2000 

Jodice R., 2007 
Sorg fibre 27 

20 – 30 7 

22 – 28, 25 

20,5 

308

55 – 70 5 

40 

- 

- 

- 

16,9 

- 

Mardikis et al., 2000 

Candolo G., 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Coaloa D., et al., 2010 
Sorg pentru 

însilozat 
18 30 17 Candolo G., 2009 

Cânepa  Tulpini, 
frunze 

5 – 15 50 - 60 18 – 25,6 Candolo G. 2006 

                                                            

5 Domeniu și valori medii 
6 Producţia de biomasă este calculată ca substanţă uscată pe an 
7 Plaje de valori  după Candolo 2006 
8 Umiditatea la recoltare depinde de zonă. În Grecia ea este estimată la 30%, iar în  Italia la 55 – 70%  
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Trifoi şi alte 
culturi ierboase 
furajere  

Tulpini 

 

8 

1 – 6; 3,5 

80 

84,5 – 83,5 

10,2 

2,4 

Data elaborated (Candolo 
G., 2009) 

...      
Culturi ierboase perene  

Arundo Donax 
(trestie gigant) 

Tulpini, 
frunze 

20 – 30 

15 – 35 

20 – 35,  28 

8,68 

- 

55 – 70 

40 

- 

16 – 17,1 

16 – 17 

17,5 

- 

Mardikis M. et al., 2000 

Candolo G., 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Coaloa D., et al., 2010 
Mischantus spp. 
(Iarba elefantului) 

Tulpini, 
frunze 

11 – 34 

15 – 25 

15 – 30,  23 

- 

50 – 60 

15 – 30;  25 

17,6 

17,3 – 17,6 

17,0 

Mardikis M. et al., 2000 

Candolo G., 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Panicum 
Virgatum 
(Virgatum) 

Tulpini, 
frunze 

14 – 25;  19 

10 – 25 

10 – 25; 18 

- 

50 – 60 

35 – 40;  35 

- 

17,4 

15,9 

Mardikis M. et al., 2000 

Candolo G., 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Cynara 
Cardunculus 
(Anghinare) 

Tulpini, 
frunze 

17 – 30 

10 -15;  12 

7,12 – 14 

- 

(20 – 30) 20 

- 

15,6 

14 – 18 

Mardikis M. et al., 2000 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Ranalli P., 2010 
Hibiscus 
cannabinus 
(Kenaf) 

Tulpini 7,6 – 23,9 

10 – 20 

10 – 20,  15 

22,4 – 26,9 

50 – 60 

35 

- 

15,5 – 16,3 

15,9 

Mardikis M. et al., 2000 

Candolo G., 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

...      
Culturi oleaginoase  

Floarea soarelui Seminţe 3,0- 3,9; 3,09 

1,3-1,6; 1,110 

2,8213 

9 

- 

37,7 

- 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Coaloa D. et al., 2010 

Brassica Napus 
(rapiţă)  

Seminţe 1,4 – 2,0 

2,713 – 1,114 

1,07 

1,8813 

9 - 

37,6 

- 

Mardikis M. et al., 2000 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Balat M., 2010 

Coaloa D. et al., 2010 

                                                            

9  Valoarea se referă la producţia de seminţe  
10 Valoarea se referă la uleiul brut extras (t/ha pe an) 



MANUAL - SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 
 

 
   

 

29

Brassica Carinata 
(muştar etiopian) 

Seminţe 1,4 – 2,0 13

1,01 

- 14,6 - 21 Mardikis M. et al., 2000 

Coaloa D. et al., 2010 
Glycine Max 
(soia) 

Seminţe 0,5214

2,714 – 0,514 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

39,6 

Balat M., 2010 

MarsonT. Andrade R., 
2010 

Vegburner.co.uk/oils.htm 
Bumbac Seminţe 0,2714

3,02613- 0,514 

- 

- 

- 

- 

- 

39,4 

Tickell, 2000 

MarsonT. Andrade R., 
2010 

Vegburner.co.uk/oils.htm 
Palmier  Fructe-

seminţe 
514

13,2813  - 4,514 

17,0813 – 514 

- 

- 

67 

- 

- 

18,8 – 20,1 

Balat M., 2010 

MarsonT. Andrade R., 
2010 

Nasrin A.B.,2008 
Jathropha Seminţe 0,514

- 

- 

- 

- 

43-46 

Balat M., 2010 

www.jatrofuel.com 
Microalge11 Toată 

biomasa 
25-75 

5014 

- 

- 

- 

92 

- 

- 

49,4 

Trabucco F. et al., 2010 

Balat M., 2010 

Demirbas A., 2010 
...      

Culturi arboricole lignocelulozice (SRF)12 
Plop Lemn 9 – 12,5 

9 -13  11 

11,8 – 17 

9,56 

50 – 60 

50 

50 

- 

17,7 – 18 

18,6-19,1 

- 

- 

Candolo, 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Ranalli P., 2010 

Coaloa D. et al., 2010 
Salix spp. (salcie) Lemn 10 – 15 

10 – 15; 12,5 

50 – 60 

50 

17,8 – 18,4 

18,4-19,2 

Candolo, 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Robinia 
Pseudoacacia 
(Salcâm negru) 

Lemn 5.6 – 17,1;  7 

10 – 13 

10 – 15,  11 

8.75 

- 

50 - 60 

50 

- 

17,7 – 17,8 

17,8 

Mardikis et al., 2000 

Candolo, 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Coaloa D. et al., 2010 

                                                            

11 Microalgele reprezintă o nouă frontieră a culturilor energetice, cu un potenţial ridicat pentru producţia de biocombustibil. Punctele tari 
sunt: ciclu de viaţă scurt, activitatea de fotosinteză este mai bună decăt la plante, conţinutul de lipide variază între 25 -75 t/ha 
12 În general, unele culturi lignocelulozice sunt cultivate ca și păduri cu rotaţie scurtă (SRF – Short Rotation Forestry) 
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Eucalyptus spp. 
(Eucalipt) 

Lemn 8 – 9 

12 

50 

50 

16 - 1913 

18,6 

Mardikis et al., 2000 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Păduri de 
conifere 

Lemn 35 - 60 40 - 50 18,8-19,8 Foppa Pedretti et al., 
2009 

Păduri de foioase Lemn 36 -60 40 -50 18,5-19,2 Foppa Pedretti et al., 
2009 

 

4.3.2. Potenţialul de biomasă din reziduuri şi deşeuri 

Reziduuri din sectorul agricol  

Conform raportului UE referitor la evaluarea reziduurilor agricole, acestea acoperă peste 1% din 
totalul terenurilor cultivate (UAA)14 din EU15 şi produc reziduuri lignocelulozice (conţinut de 
umiditate <50%). Aceste reziduuri provin de la: grâul comun (10,8% din UAA), grâu dur (2,9% 
din UAA), orz (8,7% din UAA), porumb (3,3% din UAA), floarea soarelui (1,6% din UAA), 
seminţe de rapiţă (2,8% din UAA), măslini (2,8% din UAA), vii (2,7% din UAA) şi alte culturi 
(Siemons R., 2004).  

Cantitatea de reziduuri produse de o anumită cultură (denumită raportul reziduu/produs) poate 
varia semnificativ în funcţie de practicile agricole, de specie/varietate sau de condiţiile climatice 
locale. De aceea estimări ale raportului reziduu/produs trebuie să fie cât mai specifice posibil. 
Oricum, având în vedere că aceste date sunt rar disponibile la nivel local, este posibil să se facă 
referire la studii publicate în literatura ştiinţifică sau de specialitate. 

Potenţialul tehnic al acestor reziduuri de culturi este estimat prin înmulţirea suprafeţei cultivate 
cu producţia agricolă pentru fiecare cultură, în fiecare ţară (luând în considerare valorile medii 
ale producţiei) şi raportul reziduu/produs sau reziduu la suprafaţă (exprimat în tone substanţă 
uscată/ha), disponibile în literatură.   

O prezentare generală a producţiei de reziduuri din culturile agricole este realizată în tabelul 6, 
conform diferitelor surse.  

 

 

Tabelul 6. – Valorile reziduurilor din culturile agricole  

Culturi 
agricole 

Tipuri de 
biomasă  

Raportul 
reziduu/produs 
principal 

 

Producţia de 
biomasă15 
(tdm/ha) 

Umiditate 
la 
recoltare 

(%) 

Putere 
calorifica 
inferioară 
(MJ/Kgdm) 

Referinţe 

                                                            

13 Plajele de valori pentru puterile calorifice variază în funcţie de partea de plantă care e mai utilizată: tulpini cu sau fără frunze 
14 UAA – suprafaţa utilizată pentru culturi agricole 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Crop_production_statistics_at_regional_level 
15 Domenii de valori şi valori medii  
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Reziduuri de la culturi ierboase 

Grâu comun Paie 

0,516 - 15 - Siemons R., 
2004 

0,917 - 15 - Siemons R., 
2004 

1 – 1,66 18 2,5 – 5,0 10 – 13 17,5 – 19,5 Cioffo,2009; 

Foppa 
Pedretti et 
al., 2009. 

Grâu dur Paie 1 1,2 – 2,5, 2,3 10 -14 17,5 -19,5 
Orz Paie 1,16 – 1,36 3 11 – 14 17,5 -19,5 

Ovăz Paie 0,34 – 0,39 1 – 1,6 9 – 14 17,5 -19,5 

Porumb Tulpini, 
coceni 

1,09 – 1,5 4 – 6 40 – 65 13,8 – 17,6 
0,7 - 50 - Siemons R., 

2004 Rapiţă Tulpini 1,6 - 45 - 

Floarea 
soarelui 

Tulpini şi 
frunze 

3,3 - 40 - 

0,7 – 1,3 1,7 - 4 14 – 20 15,2 – 17,9 

Cioffo,2009; 

Foppa 
Pedretti et 
al., 2009 

Reziduuri de la culturi arboricole 
Drupe  

(piersici) 

Tăieri 

0,30 -0,50 4 – 6 35 – 45 18 – 18,4 Cioffo,2009; 

Foppa 
Pedretti et 
al., 2009 

Fructe din 
pomi (Pere) 0,14 – 0,30 4 - 6 35 18 – 18,4 

Migdale 0,60 3 35 18 – 18,4 

Cioffo,2009 

Fistic 0,40 - 35 18 – 18,4 
Smochine19 0,21 2 55 18 – 18,4 

Miez 20 1,57 - 2 1,4 – 2,8 35 18 – 18,4 
Portocale 0,25 – 0,5 3 – 7 35 - 45 - 

Clementine 0,27 – 0,5 1,6 – 6,4 35 -  45 - 
Mandarine 0,23 – 0,4 0,4 – 1,6 35 - 45 - 

Lămâi 0,33 – 0,4 0,4 35 - 45 - 
Bergamote21 0,39 – 0,5 3,6 – 6,8 35 - 45 - 

Vii22 0,39 – 0,45 2,0 – 2,5 45 - 50 18,4 – 19,2 Cioffo,2009; 

Foppa 
Pedretti et 
al., 2009 

Măsline23 1,14 – 1,25 1 – 4, 3,7 35 - 45 18,4 – 18,8 

Disponibilitatea acestor reziduuri pentru scopuri energetice este restricţionată de câţiva factori 
tehnici, economici sau de mediu, care sunt dificil de cuantificat. Conform lui Dalianis şi 
Panoutsou (1995), din totalul reziduurilor agricole produse în UE, 15,48% sunt exploatate în 
scopuri non-energetice (hrana animalelor) sau pentru aplicaţii energetice tradiţionale şi încă 40-
45% nu pot fi exploatate din diferite motive tehnice şi/sau economice  (Siemons R., 2004). 

De exemplu, datele raportate de Cioffo subliniază ca în sudul Italiei, utilizarea reziduurilor de 
paie în scop energetic este exclusă, pentru că acestea sunt utilizate în sectorul zootehnic sau 
se lasă pe câmp pentru conservarea calităţii solului. Tăierile lemnoase par să aibă succes ca 

                                                            

16 Valori valabile pentru partea de nord a UE  
17 Valori valabile la Europa Centrală şi de Sud  
18 Valori valabile pentru regiunile din sudul Italiei  (Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna)  
19 Valori valabile pentru plantarea  a 6x6 şi 10x10/ha. 
20 Valori ale biomasei valabile pentru plantarea a 5x5. 
21Valori valabile pentru plantarea a 500 de plante/ha. 
22 Valori valabile pentru plantarea 2x1 cu tehnicile de tăiere  
23 Valori referitoare la plantarea a 150 plante/ha cu o producţie de 25 kg de tăieri/plantă*an. 
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produs energetic: datele statistice confirmă ca 31% din tăierile lemnoase colectate anual sunt 
utilizate pentru scopuri energetice (Cioffo, 2009). 

Reziduurile din sectorul zootehnic 

Volumul anual al gunoiului de grajd şi dejecţiilor diferă mult de la o specie de animal la alta şi în 
funcţie de vârstă şi de greutate. În orice caz au fost calculate nişte valori medii pentru a pemite 
planificarea, proiectarea şi funcţionarea sistemelor de colectare a deşeurilor, de stocare, de pre-
tratare şi de utilizare. În această analiză, au fost adoptaţi coeficienţii standard ASAE, în 
concordanţă cu alte valori prezentate în literatura de specialitate - prezentaţi în tabelul 7. 
Valorile se referă la gunoiul de grajd şi la dejecţiile proaspete. Având în vedere posibilităţile de 
colectare şi utilizare a energiei gunoiului de grajd (având în vedere păstrarea în aer liber a 
animalelor, sau în ferme mici), doar 50% pot fi considerate disponibile pentru producţia de 
energie. 

Tabelul 7. – Coeficienţii de deşeu (gunoi de grajd şi dejecţii animaliere) pe categorii de animale 

Categoria 
de 

animal 

Masa 
animalului 

în viu 

(kg) 

 

Total 
gunoi 

de 
grajd 

proapăt 
(kgm.)24 

Umiditate 
(%) 

TS 

Solide 
totale 

(% pe 
Kgm.) 

VS 

Solide 
volatile

(% pe 
TS) 

Producţie 
de biogaz 

(m3/tsv) 

CH4 în 
Biogaz 

(%) 

Referinţe 

Bovine 640 50 – 55,  
51 83 -88  86 11 – 

15,12 80 – 85 300 – 450 60 – 
65 

ASAE 
D384.1;      

F. Pedretti 
2009, 

Siemons R., 
2004 

Porcine 60 5 – 6,   
5,2 90 6 – 9,  8 75 – 90 450 – 550 60 – 

65 

Cai 500 
20 – 
24,5  
23,6 

85 14 – 15,  
15 75 250 – 500 60 – 

65 

Pui de 
carne 1,6 – 3,5 0,52 -

0,72 75 19 – 25,  
23 75 300 – 500 60 – 

65 ASAE 
D384.1;     F. 

Pedretti 
2009, 

Siemons R., 
2004 

Curcani 6 -15 0,48 -
1,2 74 19 95 – 98 300 – 500 60 – 

65 

Raţe 6,5 -8 0,52 -
0,64 74 49 33 300 – 500 60 – 

65 

Ovine 70 -80 5,6 – 
6,4 - 22 -40 70 – 75 300 – 500 60 – 

65 

Pe baza ipotezelor şi a datelor estimate de către Siemons, disponibilitatea de gunoi de grajd 
umed în UE (UE15 + 10 +2) este de aproximativ 14 Mtep, care ar putea fi utilizate pentru 
producţia de metan prin digestie anaerobă.  

Aşa cum este arătat în tabelul 7, cantitatea de deşeuri produsă de către o singură unitate este 
estimată în funcţie de speciile de animale (bovine, porcine, pui şi cai). Mai mult decât atât, 
aceasta depinde de vârsta lor şi de funcţia acestora (de exemplu, vacile de lapte şi viţeii vor 
produce o cantitate diferită de deşeuri). Potenţialul teoretic ar trebui să fie estimat după o 
analiză a fermelor de animale, şeptelelor şi a practicilor agricole. Cu toate acestea, în cele mai 
multe cazuri, acest studiu este greu sau prea costisitor pentru a fi efectuat. 

                                                            

24Gunoiul de  grajd proaspăt este calculat raportat la greutatea în viu indicată. 
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Reziduuri din sectorul forestier  

Produsele secundare forestiere reprezintă totalitatea biomasei care rezultă din păduri în timpul 
activităţilor de silvicultură. Acestea includ coaja şi aşchiile de lemn rezultate din vârfuri şi ramuri, 
precum şi buşteni şi aşchii rezultate din răriri. De îndată ce aceste produse secundare sunt 
supuse unui proces de fabricaţie (cum ar fi, de exemplu, de brichetare sau peletizare a 
rumeguşului), acestea sunt considerate produse industriale. 

Tabelul 8. – Valori ale reziduurilor provenite din sectorul forestier 

Catgorii de 
lemn forestier 

Tipul de 
biomasă  

Producţie de 
biomasă25 
(tdm/ha) 

Umiditate la 
recoltare  

(%) 

Putere 
calorifică 
inferioară 
(MJ/kgdm) 

Referinţe 

Păduri de 
foioase 

Vârfuri şi 
ramuri 2 – 4 25 – 60,  40 18,5 – 19,2 F. Pedretti E., 

2009 Păduri de 
conifere 

Vârfuri şi 
ramuri 2 – 4 25 – 60,  40 18,8 – 19,8 

Lemn de pe 
malul râului 

Vârfuri şi 
ramuri 0,8 – 1,6 26 40 – 60 16 -18 Francescato, 

2009. 

 

Reziduuri şi deşeuri din sectorul industrial  

Unele analize ale deşeurilor industriale în UE estimează că deşeurile industriale în ţările UE 27 
ajung la 13 Mtoe, (Siemons R., 2004). 

Reziduuri industriale includ deşeurile de lemn industriale de la fabricile de cherestea şi fabricile 
de prelucrare a lemnului (coaja, rumeguş, aşchii de lemn, plăci şi bucăţi). De asemenea sunt 
incluse deşeurile de la fabricile de celuloză şi hârtie (de ex. leşie neagră), dar cea mai mare 
resursă de reziduuri industriale este generată de industria alimentară.  

Aceste reziduuri pot fi material celulozic umed (de exemplu coji de sfeclă), grăsimi (ulei de gătit 
uzat) sau proteine (deşeuri de la abatoare). Nu toate aceste deşeuri pot fi luate în considerare 
în acestă secţiune din cauza lipsei de date, dar unele dintre ele sunt raportate aici.  

Tabelul 9. – Reziduuri şi deşeuri din sectorul industrial  

Categorii 
industriale 

Tipul de 
biomasă 

Producţie de 
biomasă 

(tdm) 

Umiditatea la 
recoltare 

(%) 

Putere 
calorifică 
inferioară 

(MJ/kgdm) 

Referinţe 

Reziduuri şi deşeuri din sectorul industrial forestier 

Reziduuri de 
la gatere 

scoarţă de 
copac, 

rumeguş, 
lemn, plăci, 

bucăţi 

-  2 5 -60 18 – 21 F. Pedretti, 
2009. 

Fabrici de Leşie neagră -  -  -  -  

                                                            

25 Domeniu de valori şi valori medii  
26Domeniile de valori se referă la materie umedă pe 100 m 
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celuloză şi 
hârtie 
Reziduuri şi deşeuri din industria zootehnică 

Categorii 
industriale 

Tipul de 
biomasă 

% deşeu din 
greutate în viu (%) 

Putere 
calorifică 
inferioară 

(MJ/tdm) 

Referinţe 

Bovine 

Porcine 

Păsări 

Ovine 

Deşeuri de la 
abatoare 

 

7 – 9 

12 – 14 

23 -26 

8-11 

50 – 60 1,59 – 28,05 F. Pedretti, 
2009. 

Reziduuri din deşeuri agro-industriale 

Categorii Tipul de 
biomasă 

Indice biomasă-
produs principal t/ha (%) (MJ/Kgdm) Referinţe 

Legume Păstăi, coajă - - 75 - 
90 - F. Pedretti, 

2009. 
Piersici Sâmburi 0,07 0,88 12-15 19,6 – 22 Cioffo, 2009 
Migdale Coajă 0,73 3,65 < 15 19,6 - 22  

Alune Coajă 
0,50 

0,50 – 0,55 

0,70 

0,77 

< 15 

12-15 

18,4 – 19 

16,9 – 17,8 

Cioffo, 2009 

F. Pedretti, 
2009. 

Fistic Coajă 0,60 0,3 < 15 19,6 - 22 Cioffo, 2009 

Portocale Coajă, bucăţi 
de fructe 0,10 1,48 – 

2 > 80 - Cioffo, 2009 

Reziduuri de 
masline 

Turta după 
extragerea 

uleiului 
0,22 – 0,28 1,32-

2,8 
12 - 
20 17,6 – 18,4 Cioffo, 2009 

Struguri de 
vinificaţie Tescovină 

0,25 – 0,30 

0,15 – 0,21 

1,2– 
1,5 

45 – 
50 

40 - 
70 

- 

16,5  - 17,4 

Cioffo, 2009 

F. Pedretti, 
2009. 

 

Reziduuri şi deşeuri din sectorul urban  

Aşa cum este stipulat în Art. 2 a directivei UE 1999/31/ CE, deşeurile biodegradabile (BMW) 
sunt definite ca deşeurile care pot fi supuse unei descompuneri anaerobe, cum ar fi deşeurile 
alimentare sau de grădină, hârtie şi carton. Materialele organice sintetice, cum este plasticul, 
sunt excluse din această definiţie, ele nefiind biodegradabile. În orice caz, accentul se pune pe 
reziduurile de biomasă care pot contribui la o reducere netă a emisiilor de carbon.  

Este dificil să se estimeze fracţia totală degradabilă a deşeurilor urbane, pentru că ţările au  
sisteme diferite de colectare şi gestionare a deşeurilor. De aceea, este prezentată doar o listă a 
principalelor clase de deşeuri (tabelul 10). 

Tabelul 10. – Principalele clase de deşeuri 

Categorii Tipul de 
biomasă 

Raportul 
biomasă/BMW

Producţia 
de 

Umiditate Putere 
calorifică Referinţe 
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biomasă  
(t/y) 

(%) inferioară 

(MJ/kgdm) 
Fracţia organică a 
deşeurilor 
biodegradabile urbane 
(gospodării) 

Substanţe 
organice - - - - - 

Fracţia organică de la 
servicii comerciale: 
restaurante, şcoli, etc. 

Substanţe 
organice - - - - - 

Ulei de gătit uzat  Ulei - - - - - 

Tăieri lemnoase de pe 
străzi  

Ramuri 
lemnoase 8 - 2527 80 -250 40 18 - 21 

Foppa 
Pedretti, 

2009. 

 
4.4. Calculul biomasei disponibile  
 
Studiile şi estimările resurselor de biomasă (în special studiile care consideră toate tipurile de 
biomasă pentru zone geografice relativ extinse) trebuie să trateze aspectele legate de 
acurateţea datelor referitoare la reziduurile şi deşeurile existente, biomasa din culturile 
energetice, ca şi a datelor referitoare la definirea resurselor disponibile, atunci când limitele – 
inclusiv cele tehnice şi ecnomice – sunt incerte.  

Pentru evaluarea biomasei disponibile este necesar ca în model să fie incluse diferite restricţii  
(de mediu, sociale şi economice) care pot limita cantităţile disponibile.  

Odată ce a fost aflată disponibilitatea biomasei, utilizarea acesteia poate fi numai parţial 
sustenabilă.  

Evaluarea “Aprovizionării durabile cu biomasă”  ("Sustainability Biomass Supply" – SBS) este 
posibilă doar evaluând şi monitorizând toate aspectele cheie legate de filiera de utilizare 
energetică.  Un calcul al “biomasei disponibile” din “biomasa potenţială” este prezentată 
în cele ce urmează.  

În general, cantitatea de material poate fi estimată utilizând următoarea formulă (Ec.1) care 
calculează cantitatea de biomasă pe an, luând în considerare indicii respectivi menţionaţi 
anterior. Scopul este estimarea cantităţii de biomasă (atât ca produs primar, cât şi ca reziduu) 
care poate fi colectată dintr-o regiune anume.  

Biomasa=Suprafaţa_sau_numărul_de_vite·producţiaiRtPi(1-pierderii)·(1-utilizăre_curentăi)·(1-Ecoli)·Econi 

Ec. 1 

unde: 

vitedenumarulsauSuprafata ____ i (ha/nr.vite): reprezintă suprafaţa sau nr. de vite implicate i în 
regiunea studiată; 

                                                            

27 S-a estimate un procent de 8-25% din reziduurile lemnoase/vegetale  obţinute din toaletarea copacilor    
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Producţiai (t/ha): este productivitatea culturii sau producţia de gunoi rezultat de la vite i în regiunea 
studiată; 

RtPi: este indicele reziduu-produs pentru cultura sau gunoiul menajer rezultat de la vite i; 

 

Pierderii (%): pierderile de reziduuri din motive tehnice i; 

 

Utilizare_curentai (%): utilizarea curentă a reziduurilor i; 

 

Ecoli (%): fracţia de reziduuri care nu ar trebui îndepărtate, din motive ecologice i; 

 

Econi (%): fracţia de reziduuri care este disponibilă din punct de vedere economic pentru a fi utilizată în 
scopuri energetice i. 

 

5. CONVERSIA ENERGETICĂ A BIOMASEI: TEHNOLOGII  

Majoritatea biomasei care este disponibilă pentru proiecte de bioenergie se prezintă sub forma 
de material vegetal solid neprocesat, cu un conţinut general de umiditate de aproximativ 50%. 

Există un domeniu larg de resurse de biomasă asociat cu activitatea umană: în mod special, 
reziduurile şi deşeurile din agricultură, din sectorul industrial, deşeurile municipale, din pădure şi 
alte activităţi economice. Toate aceste resurse pot fi procesate luând în considerare diferite 
tehnologii: ardere directă (pentru producere de electricitate şi/sau căldură, instalaţii de 
cogenerare), digestie anaerobă (cogenerare, pentru gaz bogat în metan), fermentare (zaharuri 
pentru alcool, bioetanol), extracţia uleiului (pentru bioetanol), piroliza (pentru mangal, gaz şi 
uleiuri) şi gazeificarea (pentru monoxid de carbon CO şi syngas bogat în hidrogen) (Figura 4). 
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Figura 4. – Schema tehhnologiilor pentru biomasă (CE, 2007) 

Orice proces tehnologic poate fi urmat de o serie de tratamente secundare (de exemplu: 
stabilizare, deshidratare, rafinare) în funcţie de produsele finale. Versatilitatea tehnologiilor de 
procesare a biomasei pentru obţinerea de energie în sisteme de producere a energiei, căldurii 
sau în instalaţii de cogenerare este redată în tabelul 11.  

Tabelul 11. – Prezentarea tehnologiilor pentru biomasă (Crucible Carbon, 2008) 

Technologii 
Produse finale: energie şi biocombustibili  

Caldură Energie 
electrică 

Gaz Lichid Solide 

Ardere directă         
Digestie anaerobă         
Fermentaţie       
Extracţie ulei       
Piroliză           
Gazeificare          

Selectarea tehnologiilor de procesare depinde de natura şi structura biomasei care constituie 
materia primă sau de produsele rezultate. Din tabelul de mai sus, se poate vedea că arderea 
directă sau gazeificarea biomasei sunt tehnologii potrivite atunci se doreşte obţinerea de 
căldură şi electricitate. Digestia anaerobă, fermentaţia şi extracţia uleiului se folosesc pentru 
acele tipuri de biomasă care conţin uleiuri uşor extractibile şi zaharuri sau un conţinut ridicat de 
apă. Numai procesarea termică prin piroliză poate fi utilizată pentru toate tipurile de produse 
menţionate anterior.   

Multe tehnologii de prelucrare termică necesită un conţinut de apa scăzut (<15%). Pentru 
aceste tehnologii costurile cu energia pentru uscare conduc la o scădere semnificativă a 
eficienţei procesului.  
De aceea, este important sa fie identificată sursa biomasei, pentru că unele specii de biomasă 
pot să genereze o mai bună calitate a combustibilului sau a energiei, la un cost mai mic. În 
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acest scop, programele de “energie din biomasă” sunt construite în jurul acestor specii 
(Tasmeen A., 2009). 
Densitatea energetică şi proprietăţile fizice ale biomasei sunt factori critici pentru materia primă 
şi trebuie să fie înţelese, pentru a alege tehnologia de procesare.  
Un sumar al capacităţii biomasei de a fi procesată utilizând tehnologiile disponibile este 
prezentat în tabelul 12.   

Tabelul 12. – Caracterizarea chimică a diferitelor surse de biomasă  (Crucible Carbon, 2008)   

 Grăsimi, 
Uleiuri Proteine Zaharuri/Amidon Lignoceluloză 

Surse de biomasă 

Culturi anuale 
Culturi ierboase       
Culturi seminţe 
oleaginoase         

Culturi 
perene 

Culturi ierboase      
Culturi 
arboricole 
oleaginoase 

      

Culturi 
arboricole 
lignocelulozice  

     

Reziduuri şi 
deşeuri 

Deşeuri verzi      
Deşeuri 
animaliere       

Fracţia organică 
a deşeurilor 
municipale  

        

Tehnologii de procesare 
Ardere directă       
Digestie anaerobă       Numai celuloză 
Fermentaţie      Numai celuloză 
Extracţie ulei      
Piroliză         
Gazeificare         
 
O industrie a bioenergiei înalt productivă şi la scală mare trebuie să utilizeze la maxim resursele 
de biomasă. O imagine generală prezentată în tabelul 12, arată că lignoceluloza este 
constituentul cu cel mai mare volum în biomasă, de aceea procesarea termică şi fermentaţia 
celulozei odată testate, poate fi una dintre cele mai importante surse pentru bioenergie; alte 
procese specifice (digestia, extracţia uleiului şi fermentaţia) pot fi utilizate ca tratament primar 
pentru sursele de biomasă cu un conţinut semnificativ non-lignocelulozică (Crucible Carbon 
2008). Energia extrasă depinde nu numai de biomasă disponibilă, dar şi de tipul de conversie 
energetică utilizată: utilizarea unor tehnologii mai eficiente produce mai multă energie din 
aceeaşi cantitate de biomasă disponibilă.  

 

5.1. Integrarea tehnologiilor: aspecte generale  

O sinteză a factorilor cheie pentru tehnologiile de procesare a biomasă este prezentată mai jos 
(tabelul 13). Tehnologiile de procesare termică sunt cel mai puţin sensibile la calitatea materiei 
prime şi pot procesa eficient materialele lignocelulozice. Celelalte tehnologii, diferite de arderea 
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directă, sunt în mod semnificativ limitate ca scală, din cauza dependenţei lor de o materie primă 
specifică şi finită.  

Tabelul 13. – Comparaţie între tehnologiile pentru obţinerea energiei din biomasă (Crucible 
Carbon, 2008) 
Tehnologia de 
procesare a 
biomasei 

Scala 
Posibilă28 

Flexibilitatea 
materiei 

prime 
Eficienţa 

conversiei29

Flexibilitatea 
produselor 

rezultate 

Valoarea 
de piaţa a 
produsului 

Nivelul de 
dezvoltare 

Arderea directă Mare Înaltă Scăzută Scăzută Scăzută Matură 
Digestia 
anaerobă Mică Medie Medie Scăzută Medie Matură 

Fermentaţia Mediu30 Medie31 Medie Scăzută Înaltă Matură 
Extragerea 
uleiului 
/Esterificarea 

Mică Mică Înaltă Scăzută Înaltă Matură 

Piroliza Mare Înaltă Medie Înaltă Medie La începutul 
comercializării

Gazeificarea Mare Medie Medie Medie32 Medie La începutul 
comercializării

Analiza subliniază atractivitatea strategică a procesării termice, rezultând produse energetice 
gazoase, lichide şi solide, chiar dacă proiectele pe termen imediat trebuie să fie la scară 
limitată.  

 

6. CONCLUZII 

Analiza realizată în această lucrare evidenţiază faptul ca evaluarea surselor de alimentare cu 
biomasă este complexă şi “potenţialul resurselor” este un concept diferit de “furnizarea 
resurselor disponibile şi sustenabile“. 

Analiza teritorială arată adesea o bună disponibilitate a biomasei, dar, dacă în contextul filierei 
de obţinere a bioenergiei, numai o mică parte din biomasa disponibilă poate fi utilizată în condiţii 
durabile. De fapt, potenţialul de biomasă nu este acelaşi lucru cu biomasa disponibilă şi aceasta 
este la rândul ei diferită de biomasa durabilă. Evaluarea disponibilităţii şi durabilităţii materiei 
prime este un aspect critic în dezvoltarea strategică a proiectelor de bioenergie şi este strâns 
legată de selecţia tehnologiilor de biomasă pentru obţinerea energiei.  

Sursele de biomasă lignocelulozică (atât din culturi energetice, cât şi din reziduuri sau deşeuri) 
sunt de departe cele mai semnificative ca răspândire şi pot co-exista mai degrabă sinergic, 
decât competitiv cu alte utilizări ale biomasei, cum ar fi hrană, materiale, servicii ecologice şi 
habitate naturale.   

                                                            

28 Scala la care este posibilă o tehnologie depinde de scala la care este disponibilă biomasa. Acele tehnologii capabile să utilizeze biomasă 
lignocelulozică sunt în avantaj 
29Eficienţa energiei măsoară cantitatea de energie din materia primă reţinută în produsele obţinute 
30 De-polimerizarea celulozei la zaharuri va permite accesul la un volum mai mare de biomasă; în orice caz, această tehnologie nu este 
încă pusă la punct din punct de vedere comercial 
31 Aceasta poate fi mai mare când se vor maturiza tehnologiile care generează materia primă zaharuri din celuloza  
32 Eficienţa gazeificării propriu-zise este scăzută, dar această tehnologie stă la baza unui întreg lanţ de produse chimice şi gaz 
combustibil, prin reacţii de sinteză 
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Utilizarea multi-speciilor native de biomasă lemnoasă cu cicluri de rotaţie mai lungi reprezintă 
cea mai semnificativă oportunitate de dezvoltare a resurselor de biomasă care conservă 
biodiversitatea, stocarea carbonului şi ecosistemele, cu efect minim asupra resurselor 
alimentare.  

Alt aspect evidenţiat aici este că fiecare clasă de tehnologii de prelucrare este potrivită pentru 
un anumit domeniu de modificări chimice ale constituenţilor biomasei. Opţiunile de procesare 
termică sunt cele mai flexibile dintre toate clasele tehnologice şi cel mai bine este să se utilizeze 
complet la scala strategică, resursele lignocelulozice de biomasă.  

Tehnologiile de procesare care produc atât materiale, cat şi energie, care pot fi valorificate pe 
piaţă vor fi cele care vor corespunde necesităţilor societăţii şi vor deschide oportunităţi de 
afaceri durabile. Un viitor neutru în carbon va necesita încă resurse semnificative bazate pe 
carbon, cum ar fi compustibili lichizi pentru transport şi substanţe chimice organice, astfel încât 
sunt de preferat tehnologiile de procesare termică din care se obţin produşi multiplii.  

O filieră de bioenergie sustenabilă presupune concomitent extragerea valorii maxime din 
resursa de biomasă. De obicei, produsele provenite de la biomasă care utilizează calităţile 
materiale primare ale resursei, au valoarea mai mare. 

De aceea este încurajată pre-procesarea pentru extragerea din materia primă a lemnului, 
uleiului, proteinei şi a zaharurilor solide (dacă este convenabil economic) şi acest lucru trebuie 
văzut ca un sprijin pentru producţia de bioenergie.  

Dezvoltarea proiectelor specifice de obţinere a bioenergiei nu se bazează deci numai pe 
condiţiile economice, dar trebuie să ţină cont şi de aspectele sociale şi de mediu. 

Dacă factorii luaţi în considerare sunt corect abordaţi, proiectele de obţinere a biomasei sau 
bioenergiei trebuie întâi judecate printr-o modelare tehnico-economică specifică, precedând 
studiile de prefezabilitate, evaluarea ciclului de viaţă şi studiile de fezabilitate.  

Concluziile fiecăreia dintre aceste etape sunt importante pentru controlul riscului, ca şi pentru 
menţinerea încrederii societăţii şi a investitorilor în oportunităţile pentru biomasă.  
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1. INTRODUCERE  
 
1.1. Definiţii şi procese de bază  
 
Energia hidroelectrică provine din acţiunea apei în mişcare. Poate fi văzută drept o formă de 
energie solară, deoarece soarele alimentează circuitul apei în natură. În cadrul acestui circuit, 
apa din atmosferă ajunge la suprafaţa pământului sub formă de precipitaţii. O parte din aceasta 
se evaporă, dar mare parte pătrunde în sol sau devine apă curgătoare la suprafaţă. Apa de 
ploaie şi din zăpada topită ajunge în final în iazuri, lacuri, lacuri de acumulare sau oceane, unde 
evaporarea are loc permanent. 
  

 
Figura 1. – Circuitul apei în natură  

 
Umiditatea care pătrunde în sol poate deveni apă de subsol, parte din care poate ajunge în 
cursurile de apă prin izvoare sau râuri subterane. Apa din subsol poate de asemenea ieşi la 
suprafaţă prin sol în timpul perioadelor uscate, şi se poate întoarce în atmosferă prin evaporare. 
Vaporii de apă ajunşi în atmosferă se condensează apoi în nori, şi o parte revine pe pământ sub 
forma precipitaţiilor. Astfel, ciclul apei este complet. Natura ne asigură de faptul că apa este o 
resursă regenerabilă. 
 
Hidrocentralele de mică putere reprezintă o mare contribuţie de energie electrică din surse 
regenerabile la nivel european şi mondial. La nivel mondial, se estimează că există o capacitate 
instalată de 47.000 MW, cu un potenţial – tehnic şi economic – aproape de 180.000 MW. 
 
Hidrocentralele de mică putere (HMP) sunt alimentate de cursul natural al apei, adică nu implică 
captarea apei la scară mare, şi de aceea nu necesită construcţia de mari baraje şi lacuri de 
acumulare, deşi acestea ajută acolo unde există şi pot fi utilizate uşor. Nu există o definiţie la 
nivel internaţional a HMP şi limita superioară variază între 2,5 şi 25 MW în funcţie de ţară, dar 
valoarea de 10 MW devine general acceptată şi promovată de ESHA (Asociaţia Europeană 
pentru Hidrocentrale de Mică Putere). 
 
Definiţia HMP ca fiind orice sistem hidroelectric cu puterea de până în 10MW va fi astfel folosită 
în prezentul document. HMP pot fi împărţile la rândul lor în „mini hidrocentrale”, definite de 
obicei ca sistemele cu puterea < 500 kW şi „micro hidro”, pentru sisteme cu puterea < 100 kW. 
Dar orice definiţie s-ar folosi, HMP reprezintă una din cele mai benefice forme de producţie 
energetică, pe baza unei resurse regenerabile nepoluante, şi care necesită  intervenţia redusă 
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asupra mediului înconjurător. 
 
HMP au de asemenea un impact semnificativ în sensul înlocuirii combustibililor fosili, deoarece 
spre deosebire de alte surse regenerabile de energie, HMP pot de obicei produce energie 
electrică în orice moment, în funcţie de cerere (nu necesită sisteme de stocare sau de rezervă), 
cel puţin în momentele anului în care este disponibil un debit de apă corespunzător, iar în multe 
cazuri se oferă energie la costuri competitive faţă de centralele electrice pe bază de combustibili 
fosili. 
 
1.2. Avantajele hidrocentralelor de mică putere 
 
Hidrocentralele de mică putere reprezintă una din tehnologiile cele mai fiabile şi eficiente 
economic de producere a energiei electrice nepoluante. În special, avantajele esenţiale pe care 
HMP le au faţă de centralele eoliene, pe bază de valuri sau energie solară sunt: 
 
 Eficienţă ridicată (70 - 90%), de departe cea mai bună dintre toate tehnologiile energetice.  
 Un factor de capacitate ridicat (de 

obicei >50%), faţă de 10% pentru 
energia solară şi 30% pentru cea 
eoliană  

 Un nivel ridicat de previzibilitate, în 
funcţie de modelele de precipitaţii 
anuale  

 Rată scăzută de variabilitate; energia 
produsă variază doar treptat de la o zi 
la alta (nu de la un minut la altul).  

 O bună corelare cu cererea (de ex. 
producţia este maximă în timpul iernii)  

 Este o tehnologie durabilă şi solidă; 
sistemele pot fi proiectate pentru a 
funcţiona peste 50 de ani.  

 
HMP sunt de asemena prietenoase cu 
mediul. De cele mai multe ori, acestea 
funcţionează pe cursul natural al apelor. De 
aceea, acest tip de instalaţii pe firul apei nu 
au aceleaşi efecte negative asupra 
mediului precum hidrocentralele de mari 
dimensiuni. 
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2. NOŢIUNI HIDROELECTRICE DE BAZĂ  
  
2.1. Căderea şi debitul  
 
Obiectivul unui sistem hidroelectric este de a converti energia potenţială a volumului de apă 
care curge de la o anumită înălţime în energie electrică la capătul de jos al sistemului, unde 
este localizată centrale electrică. 
 
Diferenţa de nivel a cursului de apă, cunoscută drept „cădere” este esenţială pentru producerea 
hidroelectricităţii; simpla curgere rapidă a apei nu conţine destulă energie pentru producerea de 
energie electrică semnificativă, decât la scară foarte mare, precum curenţii submarini de coastă. 
De aceea este nevoie de doi indicatori: debitul apei Q şi căderea H. În general este mai bine să 
fie o cădere mai mare decât un debit mai mare, deoarece astfel se pot utiliza echipamente de 
dimensiuni mai reduse. 
 
Căderea brută (H) reprezintă distanţa verticală maximă dintre nivelul apei din amonte la cel din 
aval. Căderea efectivă văzută la nivelul turbinei va fi ceva mai mică decât căderea brută, din 
cauza pierderilor suportate la transferul apei în şi din sistem. Această cădere redusă se 
numeşte Căderea Netă. 
 
Debitul (Q) reprezintă volumul de apă care trece în unitatea de timp, măsurat în m3/s. Pentru 
sistemele mici, debitul poate fi exprimat şi în litri/secundă, unde 1000l/s = 1 m3/sec.  
 
În funcţie de cădere, instalaţiile hidroelectrice pot fi clasificate 
în trei categorii:  
 Cădere mare: peste 100 m   
 Cădere medie: 30 - 100 m  
 Cădere redusă: 2 - 30 m.  
Aceste categorii nu sunt stricte, ci reprezintă doar un posibil 
sistem de clasificare al locaţiilor.  
 
Instalaţiile hidroelectrice pot fi definite şi ca:  
 Instalaţii pe firul apei  
 Instalaţii cu centrala electrică localizată la baza unui baraj  
 Sisteme integrate pe un canal sau într-o conductă de 

alimentare cu apă  
 
În general, locaţiile cu cădere mare sunt mai ieftine de dezvoltat decât cele cu cădere mică, 
deoarece pentru acelaşi nivel de energie produs, debitul necesar prin turbină va fi mai mic, ca şi 
construcţiile hidrotehnice. Pentru un râu cu o pantă relativ mare pe un sector al cursului său, 
diferenţa de nivel poare fi utilizată prin dirijarea unei părţi sau a întregului curs şi revenirea 
acestuia la albia râului după ce a trecut prin turbină. Apa poate fi adusă din sursă direct la 
turbină printr-o conductă de presiune. 
  
 
2.2. Energie electrică şi energie  
 
Turbinele hidroelectrice convertesc presiunea apei în putere mecanică la ax, care poate fi 
folosită pentru a acţiona un generator electric, sau alte echipamente. Energia electrică 
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disponibilă este direct proporţională cu produsul căderii şi debitului. Formula generală pentru 
energia electrică produsă de un sistem hidroenergetic este:  

P =n ρ g Q H  

unde:  
P este puterea mecanică produsă la axul turbinei (W),  
n este eficienţa hidraulică a turbinei,  
ρ este densitatea apei (1000 kg/m3), 
g este acceleraţia gravitaţională (9,81 m/s2),  
Q este debitul de apă care trece prin turbină (m3/s),  
H este căderea efectivă a apei la nivelul turbinei (m).  
 
Cele mai bune turbine pot avea eficienţe hidraulice de ordinul a 80-90% (mai mare decât orice 
alte generatoare de forţă motrice), deşi aceasta scade odată cu dimensiunile. Sistemele micro-
hidro (<100kW) au eficienţe de de 60-80%. Dacă se ia în considerare o eficienţă tipică apă-
energie electrică a sistemului de 70%, atunci ecuaţia de mai sus se simplifică la:  

P (kW) = 7 × �Q (m3/s) × H (m) 
 
2.3. Principalele elemente ale unui sistem hidroelectric de mică putere  

 

 
Figura 2. – Componentele sistemului hidroelectric  

 
Figura 2 ilustrează o schemă tipică a unei hidrocentrale cu cădere medie sau mare. Această 
schemă poate fi prezentată pe scurt precum urmează: 

 Apa este preluată din râu şi deviată printr-un stăvilar.  
 La instalaţiile cu cădere medie sau mare, apa poate fi transportată mai întâi orizontal 

până la bazinul din amonte printr-un mic canal mic.  
 Înainte de a coborî spre turbină, apa trece printr-un rezervor de sedimentare, în care apa 

este încetinită suficient pentru ca particulele în suspensie să se depună.  
 Rezervorul de sedimentare este de obicei protejat de un grilaj metalic care filtrează 

deşeurile aduse de apă.  
 O conductă de presiune, sau 'conductă forţată' conduce apa din rezervorul de 

sedimentare către turbină, care este instalată în centrala electrică alături de generator şi 
echipamentele de control.  

 După ce trece prin turbină, apa este deversată înapoi în râu printr-un canal de evacuare.  
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3. TEHNOLOGIE  
 
3.1. Prezentare generală  
 
Principala componentă a unei hidrocentrale mici este turbina hidraulică. Toate aceste turbine 
convertesc energia apei în cădere în energie cinetică de rotaţie a axului, dar apar deseori 
confuzii referitoare la ce tip de turbină ar trebui folosit în funcţie de circumstanţe. Alegerea 
turbinei depinde de caracteristicile locaţiei, în special de cădere şi debit, plus viteza dorită de 
funcţionare a generatorului şi dacă turbina va trebui să funcţioneze şi în condiţii de debit scăzut. 
 
Există două tipuri principale de turbine, denumite „cu impuls” şi „cu reacţie”. Turbina cu impuls 
converteşte energia potenţială a apei în energie cinetică printr-un jet care iese dintr-o duză şi 
este proiectat pe cupele sau palele rotorului. Turbina cu reacţie utilizează presiunea, precum şi 
viteza apei pentru a crea energie. Rotorul este complet imersat iar presiunea şi viteza scad de 
la admisie la evacuare. 
 
Prin contrast, rotorul unei turbine cu impuls funcţionează în aer, acţionat de un jet (sau jeturi) de 
apă. Există 3 tipuri principale de turbine cu impuls: Pelton, Turgo şi cu flux încrucişat (sau 
Banki). Principalele 2 tipuri de turbine cu reacţie sunt cea elicoidală (cu varianta Kaplan) şi 
Francis. O clasificare foarte sumară a turbinelor de apă în funcţie de tipul şi diferenţa de nivel la 
care sunt folosite este prezentată în Tabelul 1. Acestea sunt aproximative şi depind de 
specificaţiile fiecărui producător. 
 

Tabel 1. – Turbine cu impuls şi cu reacţie  

Tip de 
turbină  

 Diferenţa de nivel 
(cădere)  

 

Mare (>50m)  Medie (10-50m)  Mică (<10m)  

Impuls  Pelton, Turgo, 
Pelton Multi-jet  

Flux încrucişat, 
Turgo, Pelton 

Multi-jet 
Flux încrucişat  

Reacţie  
 

Francis (spirală)  
Francis (canal 

deschis), Elicoidală, 
Kaplan  

 
 
3.2. Tipuri de turbine potrivite pentru HMP  
 
Majoritatea turbinelor existente pot fi grupate în trei categorii:  
 Turbine Kaplan şi elicoidale.  
 Turbine Francis.  
 Turbine Pelton şi alte turbine cu impuls.  
 
Turbinele Kaplan şi cu elice sunt turbine cu reacţie cu flux axial, utilizate în general pentru 
căderi mici (de obicei sub 16m). Turbina Kaplan are pale reglabile şi poate sau nu avea aparat 
director statoric reglabil. Dacă şi palele rotorului şi aparatul director sunt reglabile, avem de-a 
face cu o turbină 'dublu reglată'. Dacă aparatul director este fix, avem de-a face cu o turbină 
'simplu reglată'. 

În versiunea convenţională, turbina Kaplan are cameră în spirală (fie din oţel sau beton armat); 
fluxul intră radial spre interior şi face un unghi drept înainte de a intra în rotor pe direcţia axială. 
Dacă rotorul are pale fixe, turbina este denumită turbină cu elice. Turbinele cu elice pot avea 
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aparate directoare mobile sau fixe. Turbinele cu elice nergulate sunt folosite numai dacă debitul 
şi căderea sunt practic constante. 

Turbinele Bulb şi cele tubulare sunt derivate din variantele Kaplan şi elicoidale, unde fluxul intră 
şi iese cu schimbări minore de direcţie. În turbina Bulb, multiplicatorul şi generatorul sunt 
localizate într-o capsulă imersată. Turbinele tubulare permit mai multe aranjamente, şi anume: 
cu transmisie în unghi drept, turbine Straflo cu conducte în S, generatoare acţionare prin curea, 
etc. Variantele cu transmisie în unghi drept sunt foarte atractive, dar se fabrică numai până la o 
putere de 2 MW. 

Turbinele Francis sunt turbine cu reacţie cu flux radial, cu palele rotorului fixe şi aparate 
directoare mobile, folosite pentru căderi medii. Rotorul este alcătuit din cupe cu profile 
complexe. O turbină Francis include de obicei o cameră în spirală de fontă sau oţel pentru a 
distribui apa în întreg perimetrul rotorului, şi o serie de elemente directoare pentru a regla 
debitul de apă în rotor. Figura 9 ilustrează o schemă a acestui tip de turbină. 

Turbinele Pelton sunt turbine cu simplu jet sau cu jet multiplu, fiecare jet fiind proiectat printr-o 
duză cu ac pentru a controla debitul. Se folosesc pentru căderi medii şi mari. Axele duzelor se 
află pe planul rotorului. Figura 10 ilustrează schema unei turbine Pelton verticale, iar axa 
duzelor este dispusă pe acelaşi plan cu rotorul. Anumiţi fabricanţi au creat tipuri speciale de de 
turbine, cu o gamă limitată de putere , dar care ar putea fi avantajoase în anumite circumstanţe 
specifice.  
 
Turbina cu flux încrucişat denumită uneori turbina Ossberger, după numele unei companii 
care le fabrică de peste 50 de ani, sau turbina Michell, este folosită pentru o gamă largă de 
căderi, suprapunându-se cu aplicaţiile pentru turbinele Kaplan, Francis şi Pelton. Acest tip este 
foarte potrivit pentru un curs de apă cu debit mare şi cădere mică. 
 
Turbina Turgo poate funcţiona sub o cădere variind de la 30-300 m. Ca şi turbina Pelton, este 
o turbină cu impuls, dar palele au altă formă iar jetul de apă loveşte planul rotorului la un unghi 
de 20°. Apa intră în rotor printr-o parte a acestuia şi iese prin cealaltă. Viteza mare de rotaţie a 
turbinei Turgo, datorită diametrului său mai mic faţă de alte modele, face mai probabilă cuplarea 
directă a turbinei şi generatorului. O turbină de acest tip poate fi potrivită pentru căderi medii, 
unde o turbină Francis ar putea fi de asemenea utilizată. Dar, spre deosebire de Pelton, apa 
care trece prin rotor produce o forţă axială, care necesită instalarea unui lagăr de transmisie pe 
ax. 
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PELTON 

 

TURGO 

 
FRANCIS CU CANAL DESCHIS FRANCIS CU CARCASĂ SPIRALĂ 

  
FLUX ÎNCRUCIŞAT 

 
ELICOIDALĂ 

  
Figura 3. – Schemele principalelor tipuri de turbine  

 



MANUAL - SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 
 

 49

3.3. Criteriile de alegere a turbinelor 
 
Tipul, geometria şi dimensiunile turbinei vor fi condiţionate în mod fundamental de următoarele 
criterii:  
 Căderea netă  
 Intervalele de debit ale turbinei 
 Viteza de rotaţie  
 Problemele de cavitate  
 Cost  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. – Intervalele de utilizare ale diferitelor tipuri de turbine  
 
Figura 4 prezintă intervalele de utilizare ale diferitelor tipuri de turbine, în funcţie de căderea 
netă şi debitul nominal. Căderea netă constituie primul criteriu în alegerea turbinei. Tabelul de 
mai jos indică intervalelel de căderi potrivite pentru diferitele tipuri de turbine. 

Table 2. – Intervalele de căderi  

Tip de turbină  Căderea în metri  
Kaplan şi elicoidală  2 < H < 15  

Francis  4 < H < 100  
Pelton  30 < H < 1000  

Flux încrucişat  1 < H < 150  
Turgo  50 < H < 250  

 
Pentru aceeaşi cădere netă, anumite turbine sunt mai dificil de fabricat decât altele, şi deci mai 
scumpe. De exemplu, pentru căderi mici, o turbină elicoidală este mai ieftină decât una Kaplan 
proiectată pentru acelaşi debit nominal. Într-un sistem de cădere medie, o turbină cu flux 
încrucişat va fi mai ieftină decât una Francis, al cărui rotor este mai complex, deşi are o 
eficienţă mai mare. Referitor la debit, trebuie reţinut că turbinele nu pot funcţiona de la debit 
zero la debitul nominal. 
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3.4. Eficienţa (randamentul) turbinelor  
 
Eficienţa unei turbine este definită ca raportul dintre puterea furnizată de turbină (putere 
mecanică transmisă la ax) şi puterea absorbită (puterea hidraulică echivalentă cu debitul 
măsurat sub căderea netă). Pentru a estima eficienţa generală, eficienţa turbinei trebuie 
înmulţită cu eficienţele multiplicatorului de viteză (dacă este folosit) şi a alternatorului. 
 
Aşa cum se poate vedea în figura 4, care arată eficienţa medie pentru diferite tipuri de turbine, 
eficienţa scade rapid sub un anumit procent al debitului nominal. O turbină este proiectată 
pentru a funcţiona aproape de punctul de maximă eficienţă, de obicei la 80% din debitul maxim 
al turbinei, iar când debitul deviază de la această valoare, eficienţa hidraulică a turbinei scade. 
 
Intervalul de debite, şi deci energia generată variază dacă: 

 sistemul trebuie să furnizeze energie unei reţele mici,  

 sistemul a fost proiectat pentru conectarea la o reţea de distribuţie extinsă.  

În primul caz, trebuie selectat un debit care să permită producţia de energie aproape pe tot 
parcursul anului. În al doilea caz, debitul nominal trebuie selectat astfel ca profitul net din 
vânzarea de energie electrică să fie maxim. 

Turbinele Kaplan şi Pelton dublu reglate pot funcţiona satisfăcător pentru un interval larg de 
debite – de la 1/5 din debitul nominal în sus. Turbinele Kaplan simplu reglate au o eficienţă 
acceptabilă la peste 1/3 din debitul nominal, iar turbinele Francis la peste 1/2 din debitul 
nominal. Sub 40% din debitul nominal, turbinele Francis pot prezenta instabilitate, rezultând 
vibraţii şi şocuri mecanice. Turbinele elicoidale cu elemente direcţionale şi pale fixe pot 
funcţiona satisfăcător numai într-un interval foarte mic în jurul debitului nominal. Trebuie 
menţionat că în cazul turbinelor simplu regulate elicoidale, eficienţa este în general mai bună 
dacă palele rotorului sunt reglabile. 
 

 
Figura 5. – Eficienţele la debit parţial 
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3.5. Controlul  
 
Panoul de control este echipamentul care monitorizează funcţionarea sistemului hidroenergetic. 
Principalele funcţii ale panoului de control sunt:  
 Pornirea şi oprirea turbinei  
 Sincronizarea generatorului cu reţeaua locală  
 Monitorizarea nivelului de apă în amonte şi asigurarea că este menţinut peste valoarea 

minimă  
 Operarea valvei de control al debitului către turbină pentru a se coordona cu disponibilitatea 

apei  
 Detectarea defectelor şi activarea avertizărilor sau secvenţelor de oprire.  
 
Pentru sisteme conectate la reţeaua naţională, panoul de control trebuie să fie conform cu 
recomandările naţionale privind conectarea generatoarelor. Pentru sistemele care nu sunt 
conectate la reţeaua naţională, funcţionând în izolare, sistemul de control se va asigura că 
tensiunea şi frecvenţa  generatorului rămân în limitele permise indiferent de sarcina aplicată. 
 
La centralele mai mari care produc energie electrică 
trifazică, tabloul de automatizare are de obicei 
următoarele instrumente: 
 
 un voltmetru cu un comutator pentru citirea tensiunii 

dintre faze şi pe fază,  
 un ampermetru pe fiecare fază pentru a măsura 

intensitatea curentului 
 un frecventmetru  
 un wattmetru pentru puterea instantanee  
 un contor pentru măsurarea puterii produse într-o 

perioadă de timp (energie) 
 un instrument de măsurare a factorului de putere  
 
  
3.6. Filtrarea  
 
Grătarele de filtrare  
 
Un grătar de filtrare este un grilaj utilizat pentru filtrarea deşeurilor aduse de cursul de apă. 
Acesta este un echipament folositor pentru a împiedica 
acumularea de deşeuri şi alte elemente nedorite în 
cursurile de apă, râuri şi lacuri. Schema de bază a 
tuturor grătarelor de filtrare este similară, dar grătarele 
interne, externe şi acţionate prin turbină servesc fiecare 
unor nevoi diferite. Grătarele pot fi de asemenea 
produse din diferite materiale.  
 
Un grătar de filtrare simplu pentru un curs de apă poate 
fi făcut din orice tip de material sub formă de grilaj, care 
permite trecerea apei dar reţine o mare parte din 
deşeuri. Un filtru de acest tip este făcut de obicei din aceleaşi materiale precum gardurile, adică 
metal sau plastic. În funcţie de cursul de apă şi nivelul de elemente poluante care trec, grătarele 
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de filtrare necesită deseori curăţare regulată pentru a evita blocarea cursului de apă. 
 
Grătarul reprezintă un obstacol şi duce la o uşoară reducere a căderii. De aceea distanţa dintre 
bare trebuie să fie maximul care să permită colectarea deşeurilor destul de mari pentru a avaria 
turbina. Fabricantul de turbină va recomanda dimensiunile corecte. De asemenea, viteza 
fluxului de apă în apropierea grătarului de filtrare trebuie să fie relativ scăzută, de preferat sub 
0.3 m/s, şi nu mai mare de 0.5 m/s. 
 
Filtre automate  
 
Curăţarea manuală este fezabilă doar pentru instalaţiile mici, sau locaţiile care dispun de 
personal permanent din alte motive. Acum există o gamă de echipamente automate de curăţare 
disponibile pentru îndepărtarea deşeurilor colectate de grătarele de filtrare. Cele mai întâlnite 
tipuri sunt:  

Grebla robotizată: Acestea sunt de mai multe tipuri, de obicei dispun de una sau mai multe 
greble operate de un piston hidraulic. Unele modele necesită doar o singură greblă care poate 
baleia de-a lungul grătarului; în alte cazuri două sau mai multe greble pot opera alăturat. Aceste 
sisteme sunt de obicei foarte robuste, în parte datorită faptului că îşi menţin mecanismele de 
acţionare în afara apei. Principalul dezavantaj îl reprezintă prezenţa vizuală a echipamentului şi 
riscul mai ridicat privind securitatea, ridicat de funcţionarea nesupravegheată a echipamentului. 

Sistem de curăţare greblă pe lanţ, la care o bară este deplasată în sus pe grătar de către o 
transmisie prin lanţ la fiecare capăt. Bara depozitează deşeurile colectate într-un canal care 
merge pe toată lungimea grătarului de filtrare. Canalul poate fi spălat cu apă (pompată dacă 
este nevoie), care antrenează deşeurile către un canal deversor lateral. 

Sistemul apucare-ridicare reprezintă o alternativă robustă la grebla robotizată. O pereche de 
'fălci' baleiază grătarul şi ridică materialele direct într-o benă.  

Sistemele de filtrare Coandă, utilizabile doar pentru sistemele cu cădere medie şi mare, nu 
necesit greblare deoarece utilizează efectul Coandă pentru a filtra şi elimina deşeurile şi 
aluviunile, permiţând doar accesul apei curate în sistemul de admisie. Cabluri din oţel inoxidabil 
precis poziţionate şi dispuse orizontal la distanţe mici, sunt incorporate într-un filtru special 
profilat care este instalat la capătul din aval al pragului de admisie. Apa curată este colectată 
într-o cameră aflată sub filtre, legată direct la conducta forţată a turbinei. 
  
(a) Greblă pe lanţ                                        (b) Braţ hidraulic 

(c) Apucare-ridicare                                    (d) Grătar Coandă  
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Filtrarea peştilor 
 
Pe râurile unde există preocupări pentru siguranţa peştilor, se aplică de obicei regulamente mai 
stricte de filtrare pentru a se asigura că peştii vor fi împiedicaţi să ajungă la admisia turbinei, şi 
vor fi dirijaţi spre deviaţie. Măsurile concrete de filtrare a peştilor se stabilesc în funcţie de 
nivelul de sensibilitate al locaţiei. 
 
Se testează mai multe metode inovatoare de excludere a peştilor din zonele de admisie, care 
să evite utilizarea unui filtru fizic. Acestea includ utilizarea de curent electric, perdele de bule şi 
sunete pentru a dirija peştii. Aceste metode oferă avantaje semnificative pentru operator, 
evitând obstrucţionarea fluxului de apă. 
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4. EVALUAREA RESURSELOR 
 
4.1.   Introducere  
 
Planificarea are un rol important în creşterea şi dezvoltarea hidroenergiei. Nivelul de energie 
care poate fi obţinut dintr-o anumită locaţie depinde de căderea la nivelul turbinei şi debitul. 
Astfel, pentru a exploata un potenţial hidroenergetic este nevoie de evaluarea resursei de apă, 
care depinde de procesele naturale locale şi caracteristicile terenului. Evaluarea corectă şi 
precisă a resurselor de apă va duce la o proiectare de succes. Însă, evaluarea corectă a 
resurselor de apă a rămas o problemă.  
În mod tradiţional, datele istorice ale debitelor care corespund unei locaţii stabilite sunt  avute în 
vedere pentru estimarea resurselor de apă, deci proiectanţii utilizează aceste informaţii. 
Ministerele care privesc Mediul, Hidrologia, Energia şi/sau Agenţiile de mediu 
(naţionale/regionale/locale) sau alte organizaţii similare sunt de obicei sursa pentru măsurătorile 
de debit pentru cele mai semnificative râuri şi cursuri de apă din ţările europene. Datele pot fi 
folosite pentru a evalua debitul cursului de apă la locaţia propusă, atâta timp cât se adaptează 
la raportul dintre locaţia propusă şi locul de măsurare (în aval sau în amonte). 
 
Dar, în majoritatea cazurilor, măsurătorile înregistrate de disponibilitate a apei din trecut depind 
de locaţie. Din cauza complexităţii fenomenului hidrologic, previzionarea bazată pe date istorice 
specifice locaţiei ridică îndoieli cu privire la fiabilitatea şi corectitudinea evaluării. Pot apărea mai 
multe consecinţe ale unor astfel de informaţii incorecte referitoare la evaluarea resurselor de 
apă: 
 

1. subevaluarea poate fi principala cauză de reducere a motivaţiei de dezvoltare a unui 
proiect hidroenergetic – chiar şi disponibilitatea efectivă ar fi fost mai încurajatoare; 

2. evaluarea bazată pe observaţiile dintr-o locaţie specifică ar putea omite unele 
evenimente posibile din alte locaţii,  

3. colectarea datelor observate dintr-un număr mare de puncte de măsurare care acoperă 
o arie largă este costisitoare şi durează mult.  

 
Odată cu dezvoltarea instrumentelor informatice moderne, precum sistemele de informaţii 
geografice (GIS), teledetecţia şi modelele hidrologice, constrângerile discutate mai sus pot fi 
rezolvate mai uşor. Reprezentările realiste ale: (i) terenului existent; (ii) fenomenelor hidrologice 
complexe şi (iii) variaţiilor climatice sunt acum posibile prin instrumentele spaţiale şi tehnicile de 
modelare. Astfel, acum este posibilă efectuarea de simulări nu numai spaţiale, dar şi temporale 
ale hidrologiei efective faţă de disponibilitatea apei într-o anumită regiune. 
 
Modelele hidrologice sunt reprezentări simplificate, conceptuale ale unor părţi din circuitul apei 
în natură. Acestea sunt utilizate în principal pentru previziunile hidrologice şi pentru a înţelege 
procesele hidrologice. Aceasta este o tehnică puternică de investigare a sistemelor hidrologice 
pentru cercetătorii hidrologi şi inginerii care lucrează în practică cu resursele de apă. Aceste 
modele folosesc de obicei concepte matematice şi statistice pentru a face legătura dintre 
anumite date de intrare (de exemplu nivelul precipitaţiilor, temperatura, etc.) pentru a modela 
datele de ieşire (de ex. nivelul scurgerii de apă). 
 
Acum este posibilă integrarea tuturor evenimentelor fizice pentru a crea o mai bună simulare a 
fenomenelor utilizând GIS şi modelele hidrologice. Avantajele acestor instrumente şi modele 
sunt capacitatea lor de a simula conţinutul de apă în raport cu debitul în cadrul unui context 
spaţial miniatural pentru trei tipuri de fluxuri: deasupra solului, de suprafaţă şi pe canale. 
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Utilizarea modelelor hidrologice a luat amploarea datorită avantajelor acestora faţă de metodele 
tradiţionale de evaluare a resurselor hidrologice. 
 
Instrumentele GIS şi de teledetecţie se folosesc frecvent în prezent pentru evaluarea 
potenţialului hidroenergetic în ziua de astăzi. Utilitatea acestor tehnologii este accentuată dacă 
se pot integra cu modele hidrologice de proces. Deşi există anumite beneficii ale modelelor 
hidrologice de proces integrate cu GIS, trebuie menţionate anumite limitări. Necesitatea unui 
mare număr de date referitoare la utilizarea terenului, sol şi climă reprezintă o limitare majoră a 
modelelor hidrologice. Implicarea multor sub-modele şi consideraţiile aferente sunt de 
asemenea limitări pentru anumite situaţii specifice. Aceste limitări ar putea duce la incertitudini 
de previziune ale modelului. Însă, incertitudinile pot fi minimizate prin procedurile standard de 
calibrare şi validare. 
 
4.2.   Niveluri naţionale şi regionale  
 
Pentru evaluarea resurselor regionale, imaginile din satelit sunt utilizate pentru a crea baza de 
date GIS pentru identificarea sursei, alegerea locaţiei, planificarea de mediu, modelarea digitală 
a terenului (DTM) şi reţeaua liniilor de transport şi clasificarea locaţiilor. În general aceste 
măsurători  pentru evaluarea resurselor la scară largă sunt făcute de o echipă alcătuită din 
experţi GIS, hidrologi, hidroenergeticieni, etc. 
 
Sistemele de Informaţii Geografice (GIS) sunt sisteme computerizate de informaţii utilizate 
pentru reprezentarea digitală şi analiza trăsăturilor geografice prezente pe suprafaţa 
pământului. Metodologia de evaluare a potenţialului hidroenergetic al unei regiuni poate fi făcută 
utilizând ambele metode. 
 
Modelele de durată a debitului regional  
 
Există două moduri de exprimare a variaţiei debitului unui râu în timpul anului: hidrografia 
anuală şi Curba de Durată a Debitului (CDD), precum se ilustrează mai jos.  
 

Hidrografia anuală Curba de Durată a Debitului 

 
CDD este o reprezentare statistică  a variaţiei debitului de apă la locaţie fără nici o referinţă la 
momentul în care acest debit ar fi disponibil. Acesta ne arată cum este distribuit debitul pe 
perioada de timp (de obicei un an). Axa verticală reprezintă debitul, cea orizontală reprezintă 
procentul din durata anului în care debitul depăşeşte  valoarea de pe axa y. Astfel, de exemplu, 
CDD poate indica imediat nivelul de debit care va fi disponibil pentru cel puţin 50% din an 
(cunoscut drept Q50). Debitul depăşit pentru 95% din an (Q95) este deseori luat drept valoarea 
caracteristică pentru debitul minim al râului. 
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Curbele de durată a debitului de la locaţiile potenţiale pentru care sunt disponibile datele de 
debit pot fi construite direct. Însă, în situaţiile reale, majoritatea locaţiilor potenţiale pentru 
proiecte hidroenergetice sunt probabil nemăsurate, sau sunt date nesemnificative.  
Pentru a deriva o curbă de durată a debitului pentru o locaţie aflată pe un curs pentru care nu 
sunt disponibile date de debit, se poate folosi o CCD regională. Modelele de debit regionale 
sunt create pe baza datelor disponibile pentru alte cursuri măsurate din aceeaşi regiune sau 
transpuse din regiuni alăturate similare. Aceste modele sunt utilizate pentru a calcula modelele 
CDD pentru toate cursurile nemăsurate din acea regiune. Disponibilitatea acestor modele de 
durată a debitului regionale este foarte importantă (de exemplu în estimarea potenţialului 
hidroenergetic în regiunile deluroase izolate ale ţării). 
 
Modelele anuale de durată a debitului oferă modelul de debit pentru un bazin nemăsurat. Pentru 
dezvoltarea modelului de durată a debitului, caracteristicile fiziografice ale zonei bazinului 
precum perimetrul, lungimea canalului principal, atitudinea şi punctele de maxim şi minim, 
geologia zonei, hidrogeologia regiunii, modelul de utilizare a terenului, clima şi alţi parametri 
trebuie luaţi în considerare. În funcţie de disponibilitatea datelor, durata debitului obţinută din 
modelele regionale de mai sus pot fi utilizate doar pentru studii de pre-fezabilitate. Acestea pot fi 
urmate de un studiu detaliat de fezabilitate a locaţiei (pentru locaţiile potenţiale) bazate pe 
măsurătorile efective ale scurgerii de apă din râu/curs. 
 
Teledetecţie pentru analiza bazinelor  
 
Tehnologia de teledetecţie este un instrument eficient pentru identificarea de locaţii potrivite 
pentru noi proiecte hidroenergetice, în special în zone inaccesibile cu potenţial hidrologic mare. 
Datele rezultate în urma teledetecţiei în infraroşui (0.8 um - 1.1 um) oferă clar contrastul dintre 
apă şi pământ şi de aceea sunt cele mai potrivite pentru cartografierea cursurilor de apă 
perene.  
 
Datele IRS-LISS III – Imagini Compuse din Culori  Geocodate (ICCF) pot fi utilizate pentru 
identificarea marginilor bazinului, reţelei de scurgere, cursurilor perene, utilizării terenului şi 
acoperirea cu vegetaţie. Contururile reliefului şi înălţimile punctuale din hărţile topografice pot fi 
utilizate pentru a genera Modelul Digital de Elevaţie (MDE) al respectivelor bazine utilizând unul 
din pachetele software GIS – Manifold, ARC-INFO, MapInfo, etc. Pentru o analiză suplimentară, 
marginile bazinului, reţeaua de scurgere şi locaţiile principalelor aşezări pot fi suprapuse peste 
aceste MDE. 
 
Modele Digitale de Teren (MDT) 
 
Modelele Digitale de Teren pot fi utilizate pentru calcularea pantei, lungimii canalului, suprafeţei 
bazinului, căderii disponibile pentru producţia de energie electrică şi poziţia posibilelor locaţii 
pentru construcţia de proiecte hidroelectrice de mică putere, precum un stăvilar de deviere, 
canal de aducţiune, bazin de decantare, bazin de acumulare, etc. Imaginile din satelit şi GIS pot 
fi utilizate apoi pentru a planifica traseele optime, analiza profilelor, proiectul ingineresc al 
turnurilor şi liniilor electrice şi costul estimat al transportului către cel mai apropiat post de 
transformare.  
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4.3.   Estimarea resurselor la nivel local (specific locaţiei)  
 
Singura resursă necesară pentru o hidrocentrală de mică putere este apa curgătoare disponibilă 
la un anumit unghi. Planificarea unei HMP începe cu estimarea cât mai precisă a căderii şi 
debitului disponibil la locaţia propusă. În următoarele subsecţiuni se vor descrie în detaliu 
diferite metode practice şi cu echipament mai puţin sofisticat, de măsurare a căderii şi debitului. 
 
Măsurarea căderii 
 
Există mai multe metode pentru măsurarea căderii disponibile. Unele metode sunt mai potrivite 
pentru locaţiile cu cădere mică, dar sunt prea complicate şi imprecise pentru căderi mari. Este 
de recomandat să se ia întotdeauna mai multe măsurători ale căderii la fiecare locaţie. Un alt 
factor foarte important este variaţia căderii brute care variază odată cu debitul cursului de apă. 
Când debitul creşte, nivelul apei din aval creşte de obicei mai repede decât cel din amonte, 
reducând astfel valoarea totală a căderii. Deşi această variaţie de cădere este mult mai mică 
decât variaţia de debit, poate afecta semnificativ energia generată, în special în proiectele cu 
cădere mică, unde chiar şi 0.5 m sunt esenţiali. Pentru a evalua precis căderea brută, nivelurile 
apei în amonte şi aval trebuie măsurate pentru întreaga gamă de debite ale cursului de apă. 
Unele din cele mai răspândite metode/tehnici de măsurare a căderii sunt: 
 
 
Nivelă cu lunetă fixă şi teodolit: Utilizarea unei nivele fixe (sau nivelă de construcţii) este metoda 
convenţională de măsurare a căderii şi ar trebui folosită ori de câte ori timpul şi fondurile o 
permit. Aceste instrumente necesită 
calibrări precise şi trebuie utilizate de 
tehnicieni specializaţi. Nivelele fixe sunt 
utilizate împreună cu stâlpi pentru a 
măsura căderea într-o serie de trepte. O 
nivelă fixă este un instrument care permite 
operatorului să vizeze un stâlp ţinut de un 
coleg, ştiind că linia de ţintire este exact 
orizontală. Etapele sunt de obicei limitate 
de lungimea stâlpului la o diferenţă de nivel 
de până la 3 m în general. Este nevoie de o vedere neobstrucţionată, deci locaţiile cu multă 
vegetaţie sunt greu de evaluat prin această metodă. Nivelele fixe permit doar o vedere 
orizontală, dar teodolitul poate măsura şi unghiuri verticale şi orizontale, oferind versatilitate mai 
mare şi permiţând un lucru mai rapid. 
 
Inclinometre: Instrumente manuale de măsurare a unghiului unei pante (se mai numesc şi 
nivele Abney). Acestea sunt mici şi compacte şi uneori includ un telemetru care elimină 
problema măsurării distanţei liniare. Eroarea de estimare este de obicei între 2 şi 10% în funcţie 
de experienţa utilizatorului. 
 
Tub cu apă şi manometru: Aceasta este probabil cea mai simplă metodă de măsurare a căderii 
disponibile, dar are anumite neajunsuri. Principalele surse de erori care trebuie evitate sunt 
manometrele 'decalibrate' şi bulele de aer din tub. pentru a evita prima eroare, manometrul 
trebuie recalibrat înainte şi după fiecare măsurătoare majoră. Pentru a evita cea de-a doua 
problemă, trebuie utilizat un tub de plastic transparent, pentru ca bulele să fie vizibile. 
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Această metodă poate fi folosită la căderi mari şi mici, dar alegerea manometrului potrivit 
depinde de nivelul căderii de măsurat. 
 
Tub cu apă şi bară: Această metodă este potrivită locaţiilor cu cădere mică. Este ieftină, destul 
de precisă şi nu raportează multe erori. Trebuie luate două sau măsurători pentru a asigura 
rezultate consistente şi fiabile. În plus, rezultatele pot fi verificate cu măsurătorile făcute prin altă 
metodă, de exemplu prin metoda tub cu apă şi manometru. 
 
Nivelă cu bulă de aer şi scândură: Această metodă este similară în principiu cu cea cu tub cu 
apă şi bară. O nivelă cu bulă de tâmplărie este plasată pe o scândură dreaptă şi se stabileşte 
linia de vedere orizontală. Pe pantele uşoare această metodă este imprecisă, dar pentru pante 
abrupte este foarte folositoare. 
 
Luându-se două citiri la fiecare etapă (marcând pe capătul scândurii şi întorcând-o) se anulează 
erorile. Eroarea este în general de 2%. 
 
Hărţi: Aşa cum s-a prezentat în secţiunea anterioară referitoare la Evaluările Regionale, hărţile 
la scară mare sunt utilizate pentru aproximarea căderilor, dar nu sunt întotdeauna disponibile 
sau foarte precise. Pentru locaţii de cădere mare (>100m), hărţile 1:50000 sunt folositoare 
pentru studiile de pre-fezabilitate, şi sunt în general disponibile. 
 
Altimetre: Altimetrele sunt destul de folositoare pentru studiile de pre-fezabilitate. Altimetrele 
dau erori de sub 3% pentru 100m. Trebuie luate în calcul diferenţele de presiune atmosferică, 
iar această metodă nu poate fi recomandată decât pentru măsurători aproximative (studii de 
pre-fezabilitate). 
 
Măsurarea debitului 
 
Scopul unui studiu hidrologic este de a prevedea variaţia debitului pe timpul anului. Deoarece 
debitul variază de la o zi la alta, o măsurătoare singulară este de puţin folos. În lipsa unei 
analize hidrologice, se poate instala un sistem de măsurare pe termen lung. Un astfel de sistem 
este deseori utilizat pentru a confirma abordarea hidrologică şi este şi cea mai fiabilă metodă de 
determinare a debitului efectiv la locaţia respectivă. Măsurătorile individuale sunt folositoare 
pentru a verifica prin sondaj predicţiile hidrologice. 
 
Tehnicile de măsurare a debitului discutate aici sunt: 
 metoda la stăvilar, 
 metoda de control pe etape, 
 metoda cu sare, 
 metoda găleţii, 
 metoda cu flotor, 
 măsurarea curentului. 
 
Stăvilar de măsurare: Un stăvilar de măsurare a debitului dispune de o fantă prin care cursul de 
apă este obligat să treacă. Debitul poate fi determinat din diferenţa de înălţime dintre nivelul 
apei în amonte şi baza fantei. Pentru rezultate corecte, pragul stăvilarului trebuie să fie drept iar 
sedimentele trebuie să fie împiedicate a se acumula în spatele stăvilarului. 
 
Stăvilarele pot fi făcute din beton, metal sau chiar lemn şi trebuie întotdeauna poziţionate la 
unghiuri drepte faţă de curgerea apei. Stăvilarului trebuie poziţionat într-un loc unde cursul este 
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drept şi fără vârtejuri. În amonte, distanţa dintre punctul de măsurare şi pragul stăvilarului 
trebuie să fie cel puţin de două ori mai mare decât căderea maximă de măsurat. Nu trebuie să 
existe obstrucţii ale curgerii în apropierea fantei şi stăvilarul trebuie să fie perfect etanş. 
 
Stăvilar de măsurare cu fantă rectangulară: Pentru măsurători pe termen scurt în perioada 
secetoasă, stăvilare temporare de măsurare (în general făcute din lemn) sunt instalate în albia 
cursului de apă. Este necesară estimarea debitelor de măsurat înainte de instalare, pentru a 
dimensiona corect fanta stăvilarului. Utilizarea de stăvilare permanente poate fi o abordare 
folositoare pentru cursuri mici, dar pentru cele mai mari plasarea de stăvilare succesive este o 
alternativă mai bună. 
 
Metoda cu sare: Această metodă este adaptată din metodele de măsurare a diluării cu indicatori 
radioactivi pentru râuri. Este relativ uşor de efectuat, destul de precisă (eroarea este sub 7%) şi 
fiabilă pentru o gamă largă de tipuri de cursuri de apă. Oferă rezultate mai bune cu cât cursul de 
apă este mai agitat. Prin utilizarea acestei metode, se poate face o verificare prin sondaj as 
debitului în mai puţin de 10 minute cu foarte puţine echipamente. 
 
O găleată de apă foarte sărată este turnată în cursul de apă. Norul de apă sărată începe să se 
întindă în timp ce se deplasează în aval. După o anumită distanţă parcursă, va fi umplut toată 
lăţimea cursului de apă. Norul va avea o parte iniţială cu mai mică concentraţie de sare, o parte 
mediană cu concentraţie ridicată şi o parte finală, iarăşi cu concentraţie redusă de sare. 
Salinitatea apei poate fi măsurată cu un instrument electric de măsurare a conductivităţii apei. 
Dacă cursul de apă este mic, nu va dilua mult sarea, deci conductivitatea electrică a norului 
(care este mai mare cu cât concentraţia de sare este mai mare) va fi ridicată. Astfel debitele 
scăzute sunt indicate de conductivitatea ridicată şi viceversa. 
 
Nivelul debitului este deci invers proporţional cu gradul de conductivitate al norului. Fenomenul 
de mai sus presupune că norul trece la nivelul aparatului de măsură în acelaşi timp în fiecare 
caz. Dar cu cât debitul este mai lent, cu atât mai mult durează până ce norul va trece prin 
dreptul instrumentului de măsură. Astfel, debitul este invers proporţional cu timpul de trecere al 
norului. Echipamentele necesare pentru această măsurătoare sunt: o găleată, sare de masă, un 
termometru şi un instrument de măsurare a conductivităţii (cu intervalul 0-1000 mS). 
 
Metoda găleţii: metoda găleţii este cea mai simplă şi rapidă metodă de măsurare a debitului în 
cursuri de apă foarte mici. Întregul curs este deviat într-o găleată sau un butoi şi se 
înregistrează timpul de umplere al vasului. Debitul este obţinut prin împărţirea volumului vasului 
la timpul de umplere. Debitele de până la 20l/s pot fi măsurate utilizând un butoi de petrol de 
200l. Echipamentele necesare sunt găleata/butoiul şi un cronometru. 
 
Metoda cu flotor: Principiul metodelor de viteză-suprafaţă sunt că debitul (Q) este egal cu viteza 
medie (V) pe o suprafaţă uniformă de secţiune transversală (A). Matematic, se poate reprezenta 
astfel: 

Q = V × A 

Profilul secţiunii transversale a albiei este ales în aşa fel încât să nu se modifice prea mult pe o 
anumită distanţă/lungime a cursului de apă (se poate lua şi o secţiune medie pentru o anumită 
lungime a cursului – cu condiţia ca albia să nu se modifice prea mult). O serie de flotoare, de 
obicei bucăţi de lemn, sunt apoi măsurate în timp pe o anumită lungime a cursului. Se obţine 
viteza de curgere prin media rezultatelor pentru o lungime mare parcursă. Această viteză 
trebuie spoi redusă cu un factor de corecţie care estimează viteza medie în funcţie de viteza de 
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suprafaţă. Prin înmulţirea vitezei de curgere medie şi corectată, se poate estima rata debitului 
volumetric.  
 
Măsurarea curentului: Această metodă este mai precisă decât cea cu flotor. Un instrument de 
măsurare a curentului este alcătuit dintr-un ax cu o elice sau cupe rotative conectate la capăt. 
Elicea este liberă să se rotească şi viteza de rotaţie este direct proporţională cu viteza de 
curgere. Un simplu contor mecanic înregistrează numărul de rotaţii al elicei plasate la 
adâncimea dorită. Prin efectuarea mediei valorilor luate la distanţe egale pe secţiunea 
transversală, se poate obţine o viteză medie a cursului de apă. 
Potenţialul experimental definit pentru hidrocentralele de mică putere include rezultatele 
procesate ale măsurătorilor debitelor pentru acele cursuri de apă care sunt caracterizate de 
debite exploatabile. Aceste măsurători au fost făcute ori pentru scopuri specifice de către 
organele naţionale/regionale/locale active în domeniul resurselor hidrologice, ori au fost derivate 
din procesarea vechilor măsurători făcute de alte organizaţii implicate. 
 
Datele incluse în potenţialul experimental corespund unei „curbe de durată a debitului” la 
anumite puncte ale cursului de apă. Pe baza acestor date din măsurători şi a utilizării modelelor 
hidrologice, care sunt derivate din procesarea Modelelor Digitale de Elevaţie MDE (descrise 
analitic în următoarea secţiune), predicţia elementelor de debit ale unui curs de apă este 
posibilă în orice punct al cursului. 
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5.    METODA DE EVALUARE A POTENŢIALULUI HIDROCENTRALELOR DE DIMENSIUNI 
MICI CRES1 (Sistem de evaluare prin analiză critică) 

  
5.1.   Conceptul general  
 
 
Potenţialul teoretic pentru hidrocentrale mici şi reprezintă datele de intrare pentru calculele 
destinate estimării potenţialului tehnologic şi economic exploatabil. Datele potenţialului teoretic 
au fost incorporate în baza de date a sistemului şi oferă posibilitatea de recuperare şi 
reprezentare a informaţiilor disponibile (predicţia curbei de durată a debitului, elementele de 
topografie şi utilizare a terenului) în puncte specifice, precum şi imaginea mai generală a 
potenţialului în zone vaste cu cursuri de apă sub forma unor hărţi de reprezentare tematice. 
 
Potenţialul disponibil este investigat prin procesarea elementelor de mai sus şi după impunerea 
unor constrângeri legate de: 
- Aspectele legale şi de mediu (limitele de amenajare a teritoriului, debitul minim  rămas), 
- Problemele generale tehnico-economice (debitul minim, căderea netă, producţia energetică 

estimată, lungimea coloanei forţate/distanţa maximă de la admisia de apă la centrala 
electrică). 

Rezultatul acestei investigaţii este determinarea unor perechi de puncte (admisia de apă – 
centrala electrică) care satisfac constrângerile de mai sus. Aceste perechi simulează proiecte 
ipotetice (aflate în analiză), şi constau din datele de intrare pentru următorii paşi cu scopul de 
evaluare a potenţialului tehnic şi financiar exploatabil. 
 
Pentru a estima potenţialul tehnologic sistemul simulează apoi alegerea şi funcţionarea 
turbinelor ipotetice prin utilizarea de algoritmi de calcul a următoarelor (pentru fiecare 
hidrocentrală ipotetică constând din potenţialul disponibil): 
- tipul de turbină şi capacitatea instalată optimă, 
- energia produsă, 
- factorul de utilizare al turbinei şi rata debitului disponibil,  
Apoi urmează o evaluare iniţială a costurilor de investiţie şi fezabilităţii finaciare ale respectivului 
proiect ipotetic, prin calcularea:  
- costului de instalare 
- costurilor de operare şi întreţinere 
- costul producţiei energetice (exprimat în € / kWh) 
- unii indicatori de bază ai profitabilităţii investiţiei (IRR, NPV). 
Drept rezultat, sistemul sugerează anumite părţi ale cursului de apă unde ar putea fi instalate 
hidrocentrale de mică putere de putere optimă şi eficienţă financiară. 
 
5.2. Descrierea bazei de date a sistemului geografic  
 

Baza de date a sistemului constă dintr-o arhivă centrală de date în care unele date sunt alese 
pentru a fi direct extrase sau procesate printr-un proces simplu sau complex de calcul. În funcţie 
de informaţiile pe care le includ, elementele bazei de date pot fi clasificate precum urmează: 
 
                                                 
1 CRES- Centrul pentru Surse Regenerabile de energie din Grecia, www.cres.gr , este partener în proiectul ENERSUPPLY 
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Date teoretice potenţiale care includ date referitoare la distribuţia geografică a potenţialului 
hidroenergetic 

Date despre referinţe geografice generale care constau din straturile geografice de bază 
existente în mediul natural, din infrastructuri şi din amenajarea teritoriului. 

Atributele şi topologia reţelei electrice de tensiune mare şi medie, 

Datele descriptive ale tehnologiei, care se referă la datele de bază pentru tehnologia HMP 
 
În funcţie de tipul lor, elementele din baza de date se încadrează în: 
 Date care reprezintă obiecte spaţiale (precum infrastructură, acoperirea terenului…) 
 Date (descriptive sau numerice) cu caracter spaţial şi sunt legate de cele din prima 

categorie (e.g. valori ale debitului…) 
 Alte date care sunt gestionate prin baza de date relaţională.  
  
Datele din prima categorie sunt organizate în baza de date geografică a sistemului în 
următoarele trei forme: 
 Formă de grilă (mozaic sau raster)  
 Formă de vector 
 Formă de reţea.  
 
Alegerea formei de prezentare se bazează pe de o parte pe tipul fiecărui grup de date, şi pe de 
altă parte pe avantajele şi dezavantajele pe care fiecare formă le are în comparaţie cu celelalte. 
Datele care au fost înregistrate în formă de grilă sunt mai eficient relaţionate cu alte arii 
tematice, sunt mai „rapide” dar nu prezintă precizie de reprezentare. Aceasta se datorează 
faptului că datele sunt înregistrate într-o matrice sau un dreptunghi (celulă), deci pre-procesele 
care au loc, chiar dacă sunt complexe, sunt proiectate în acţiuni simple sau complexe între 
matrici. 
 
În mod normal, forma grilă este utilizată pentru înregistrarea fişierelor pentru care precizia de 
reprezentare nu influenţează rezultatele în timpul etapei de procesare şi analiză. Potenţialul 
total de energie regenerabilă este înregistrat sub această formă utilizând o grilă rectangulară 
simplă de referinţă, care se bazează pe modelul digital al terenului (în cazul HMP, datele de 
debit din cadrul modelelor topologice ale cursurilor de apă). În figura 6, se prezintă o imagine 
analitică a modelelor mozaic.  
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Figura 6. – Modelele mozaic utilizate de metoda CRES de calculare a potenţialului HMP 

 
Forma de vector ca şi cea de reţea su fost utilizate în cazul fişierelor unde există o importantă 
nevoie de precizie a înregistrării şi reprezentării datelor, pentru ca să se asigure un set fiabil de 
rezultate (măsurătorile distanţei dintre instalaţiile ipotetice şi drumuri sau reţeaua electrică), sau 
pentru că există necesitatea unei ilustraţii cartografice precise. În tabelul 3 de mai jos sunt 
organizate nivelurile de bază ale bazei de date geografice care sunt organizate într-o structură 
de tip vector.  
 

Tabelul 3.  

NIVELUL TEMATIC  STRUCTURA UTILIZAREA 

ACOPERIREA TERENULUI 
urmează clasificarea 'CORINE'  

Vector, raster Controlul constrângerilor de mediu 
pentru instalarea HMP 

UTILIZAREA 
INSTITUŢIONALIZATĂ A 
TERENULUI 
- Zone de protecţie naturală  
- Situri arheologice 
- Planuri generale urbanistice 
- Zone de control rezidenţial 
- Zone industriale 

Vector Controlul constrângerilor de mediu 
pentru instalarea HMP 

AŞEZĂRI Vector Controlul constrângerilor de mediu 
pentru instalarea HMP 

REŢEAUA HIDROLOGICĂ  Vector, reţea Înregistrarea debitelor apelor 
măsurate  

REŢEAUA DE DRUMURI  Vector Calcularea distanţelor şi lucrărilor de 
extensie pentru posibilele proiecte 

REŢEAUA ELECTRICĂ DE 
TENSIUNE MEDIE ŞI MARE  

Vector, reţea Controlul parametrilor de conexiune, 
calcularea costurilor de conexiune  

CURBE IZOMETRICE DE 
ALTITUDINE  

Vector Reprezentare topografică  

DIVIZIUNI ADMINISTRATIVE  
(districte) 

Vector Pentru planificare locală  
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În continuare sunt prezentate unele explicaţii necesare pentru variabilele prezentate mai sus: 
 
Direcţia de curgere identifică direcţia cursului de apă pentru fiecare careu. Aceasta înseamnă 
că, prin citirea acestei informaţii, se poate afla către care dintre careurile adiacente se poate 
îndrepta cursul de apă ipotetic (de ex. precipitaţiile). Direcţia de curgere este calculată prin 
estimarea căderii maxime pentru fiecare careu adiacent celui examinat. Căderea se calculează 
astfel: 
 

              (Diferenţa de altitudine dintre careul examinat şi cel adiacent)*100 
Căderea =  
                                              Distanţa dintre centrele careurilor  
 
Această cantitate este utilizată drept dată de intrare pentru evaluarea acumulării debitelor. 
 
Acumularea debitelor determină de la câte alte celule primeşte apă o anumită celulă. Utilizând 
acumularea de debite, este posibilă trasarea râurilor din zona aflată sub analiză. Aceasta se 
face prin alegerea unei anumite valori care va reprezenta valoarea minimă care poate fi atribuită 
unei celule pentru ca aceasta să facă parte din reţeaua hidrologică a regiunii. Rezultatele 
analizei sunt utilizate pentru a defini clasa de curs de apă şi pentru a calcula debitul fiecărui 
curs. 
 
5.3. Abordarea metodologică pentru calcularea potenţialului exploatabil al HMP 
 
În cele ce urmează vor fi prezentate analitic specificaţiile pentru modelele care au fost utilizate 
pentru proiectarea şi dezvoltarea software-ului pentru evaluarea potenţialului tehnic şi economic 
exploatabil al HMP. Aşa cum am menţionat anterior, modelele prezentate au fost incorporate în 
software dezvoltat sub formă de biblioteci. Aceste biblioteci sunt utilizate de către sistemul 
informatic pentru investigarea scenariilor de exploatare a potenţialului hidroenergetic. 
 
5.3.1. Modelul de date al cursurilor de apă 
 
Cursurile de apă şi informaţiile legate de acestea (bazinele de captare, debitele, etc) por fi 
simulate utilizând două modele diferite. 
 
Modul de afişare vectorial, prin care un curs de apă este considerat o serie de segmente liniare 
conectate prin relaţii topologice (clase de segmente, noduri de conexiune, segmentul următor şi 
cel precedent, etc.). Astfel: 
 Toate informaţiile referitoare la cursul de apă analizat (datele de debit calculate sau 

măsurate, informaţiile de relief – altitudine, orientare, pantă, etc.) sunt înregistrate ca 
segment sau nod digital reieşind din hărţile respective. 

 Suprafeţele bazinelor de captare la anumite puncte în cursul de apă sunt poligoane care 
sunt digitizate similar cu procedura de digitizare a cursului de apă. Datele pentru aceste 
bazine sunt înregistrate ca datele/elementele acestor poligoane. 

 
Precizia geografică a datelor înregistrate este considerată ca un avantaj faţă de modul vectorial 
de reprezentare, în timp ce procedura de durată a inserării şi organizării datelor necesare 
împreună cu 'încetineala' referitoare la implementarea calculelor de analiză (în special în cazul 
calculării şi exploatării elementelor ce ţin de bazine precum şi a MDT) sunt considerate 
principalele dezavantaje. 
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Cel de-al doilea mod de organizare a elementelor ce ţin de cursurile de apă constă în 
reprezentarea mozaic. Aici, spaţiul este împărţit pe segmente de unităţi normale (celule) şi toate 
informaţiile disponibile sunt înregistrate în aceste celule. Conform acestui model, un curs de apă 
este alcătuit din mai multe astfel de segmente de celule care se deosebesc de cele adiacente 
numai pe baza faptului că reprezintă părţi ale unui curs (li se dă o valoare egală cu 1, iar 
celelalte primesc 0). 
 
Evident, metoda de mai sus nu garantează reprezentarea geografică precisă a elementelor 
cursului de apă. Mai mult, aceasta nu realizează uşor relaţiile topologice dintre elementele 
cursului (noduri, segmente, bazine de captare). Pe de altă parte însă, simplitatea modelului 
descris mai sus poate garanta capacitate nelimitată de analiză, desigur cu condiţa să se rezolve 
problemele esenţiale (acurateţe, topologie).  
 
Metodologia pentru estimarea potenţialului hidroenergetic exploatabil tehnic şi economic se 
bazează pe implementarea continuă a algoritmilor luând în considerare printre altele datele 
geografice şi topologice. Pe baza ipotezei că capacitatea de procesare a elementelor de mai 
sus este mai importantă decât precizia geografică, a fost ales modelul de organizare mozaic. 
 
 
5.3.2. Producţia de energie a hidrocentralelor de mică putere 
 
O locaţie potenţială de instalare a unei HMP este definită de locaţia admisiei de apă şi de 
locaţia construcţiei centralei electrice pe lângă cursul de apă. Diferenţa de înălţime dintre aceste 
două locaţii este definită drept căderea hidraulică (netă) h. 
 
Evaluarea unei locaţii potenţiale trebuie să ia în considerare următoarele caracteristici: 
 
- Puternica variaţie a debitului de apă în funcţie de variaţiile climatice din timpul anului, sau de 

diferenţele dintre anii bogaţi sau săraci hidrologic. Această caracteristică specifică este 
destul de intensă când este vorba de cursuri mici de apă. 

- Tipul hidro-turbinelor. Aşa cum s-a menţionat mai sus, fiecare tip de turbină este adaptat 
unor anumite valori ale căderii nete (h) şi a ratei nominale a debitului Qr; fiecare are un 
interval diferit de funcţionare, o eficienţă diferită, a cărei valoare maximă depinde de puterea 
nominală a turbinei, diferite mărimi şi costuri. 

 
Hidrocentralele de mică putere au nişte caracteristici specifice diferite faţă de cele de scară 
mare, deoarece de obicei nu dispun de acumulare de mare capacitate în amonte, din motive 
financiare. Trebuie menţionat că centralele mari (cu excepţia celor instalate pe cursul marilor 
râuri) dispun de baraje care formează mari bazine de acumulare. În acest mod, curgerea 
naturală a apei este detaşată de rata debitului exploatată de turbine, deoarece obiectivul 
acestor mari centrale este de a acoperi cererea de energie la punctele de vârf. 
 
HMP, din cauza puterii scăzute, nu pot contribui cu adevărat la acoperirea vârfurilor de cerere 
energetică, şi de aceea construirea unei acumulări este o povară financiară disproporţionată, 
fără beneficii în raport cu investiţia. De aceea, o HMP, chiar şi utilizând o deviere a cursului de 
apă, funcţionează ca o hidrocentrală pe firul apei, ceea ce înseamnă că rolul acesteia este de a 
exploata cât mai bine curgerea naturală. Acesta este şi motivul pentru care analizele de 
fezabilitate ale HMP sunt făcute utilizând curba duratei de debit şi nu seriile temporale ale 
cursului natural, deoarece HMP nu dispune de acumulare, ci doar de un bazin limitat al cărui 
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volum oferă condiţii bune pentru aducţia de apă în conducte, şi care corespunde ratei debitului 
pe câteva ore. 
 
Acestea sunt motivele pentru care o analiză parametrică a caracteristicilor tehnico-economice 
ale HMP trebuie să fie făcută înainte de evaluarea locaţiei potenţiale, deoarece conform acestei 
analize şi pe baza unor criterii, se vor alege dimensiunea optimă a turbinelor (debitul nominal şi 
puterea nominală) şi numărul optim de turbine ce vor fi instalate. Rata debitului nominal a hidro-
turbinei Q, şi numărul de turbine sunt de acum înainte considerate ca parametrii variabili ai 
metodologiei de analiză. 
 
Toate motivele menţionate mai sus conduc la faptul că analiza potenţialului hidroenergetic 
exploatabil tehnic şi financiar se face separat pentru fiecare curs de apă. Pentru fiecare curs, 
sistemul oferă informaţii despre: 
- potenţialul teoretic 
- potenţialul disponibil 
- potenţialul exploatabil tehnic şi financiar  
aşa cum sunt prezentate în paragrafele de mai jos. Datele primare necesare care sunt introduse 
în baza de date a sistemului includ datele geografice ale cursului de apă (arborele hidrografic 
topologic) precum şi curba de reprezentare a duratei de debit la anumite puncte ale arborelui 
hidrografic.  
 
POTENŢIAL TEORETIC 
Potenţialul teoretic este definit ca energia potenţială totală disponibilă la nodurile selectate ale 
cursului de apă. Datele utilizate sunt:  
- Nodurile cursului de apă; 
- Curba de durată anuală a debitului la cel puţin un punct al cursului de apă;  
- Date geografice, 
iar sistemul calculează: 
- curba anuală de durată a debitului la fiecare nod al cursului de apă, în funcţie de legea 

suprafeţelor egale (continuitate); 
- diferenţa de înălţime dintre noduri; 
- energia potenţială a apei la fiecare ramură a cursului de apă. 
 
POTENŢIALUL DISPONIBIL 
În timpul analizei potenţialului disponibil al unui curs de apă, se inserează nişte filtre de 
disponibilitate, care exprimă efectiv unele restricţii referitoare la exploatabilitatea apei. Alte 
utilizări, ne-energetice, ale apei alcătuiesc un parametru important de disponibilitate pentru un 
râu (irigaţii, aprovizionare cu apă, etc.). Sistemul prevede de asemenea unele informaţii 
folositoare referitoare la entităţile implicare în drepturile de utilizare ale apei, pentru fiecare parte 
(segment) al cursului de apă.  
 
Unele restricţii introduse de utilizator reprezintă reguli generale referitoare la accesibilitate, 
constrângeri tehnice şi viabilitatea exploatării cursului de apă. Aceste restricţii pot fi: 
- distanţa dintre ramurile (sau nodurile) cursului de apă şi drumuri 
- distanţa dintre ramurile (sau nodurile) cursului de apă şi reţeaua de energie electrică de 

tensiune medie. 
- diferenţa minimă de înălţime 
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- rata medie minimă a debitului anual 
- date geografice (de ex: panta minimă a conductei forţate, distanţe, altimetria minim-maxim, 

etc.) 
- utilizarea terenului 
 
Luând în considerare restricţiile impuse, sistemul identifică acele ramuri ale cursului de apă care 
le satisfac, fiind astfel disponibile pentru exploatare 
 
ANALIZA PE FIECARE CURS DE APĂ 
În această secţiune se face o analiză tehnico-economică a tuturor hidrocentralelor care ar putea 
fi instalate pe un anumit curs de apă. Pentru fiecare hidrocentrală potenţială, se estimează 
următorii parametri: 
- producţia energetică anuală  
- indicii de evaluare financiară pentru hidrocentrală  
Sistemul continuă cu o evaluare a posibilelor hidrocentrale în funcţie de eficienţa lor energetică 
şi fezabilitatea financiară, şi apoi oferă următoarele informaţii: 
- centralele cele mai eficiente energetic sau financiar  
- centralele cele mai eficiente energetic sau financiar care ar putea fi construite simultan 
 
Utilizatorul are de asemenea posibilitatea de a continua cu o analiză a unei anumite 
hidrocentrale pe care o specifică (puncte de captare a apei şi locaţia turbinei). Clasificarea 
hidrocentralelor se face pe baza parametrilor definiţi, precum: 
- producţia maximă de energie 
- costul energetic cel mai mic 
- beneficiul financiar maxim (valoarea netă curentă) 
- rentabilitatea maximă a capitalului (Rata Internă de Rentabilitate) 
- Filtrele generale ale perechilor de noduri permise (introducerea de filtre utilizator, specificate 

în paragraful despre potenţialul disponibil)   
 
Utilizatorul va avea şi posibilitatea de a stabili unele restricţii puternice referitoare la 
hidrocentralele analizate (cu scopul de a reduce numărul de hidrocentrale posibile şi astfel a 
reduce timpul de analiză). Aceste tipuri de restricţii pot fi: 
- Lungimea maximă a conductei forţate  
- Diferenţa minimă de înălţime 
- Rata medie minimă a debitului anual 
- Numărul maxim de turbine ce pot fi instalate la fiecare centrală 
- Constrângeri geografice (panta minimă a conductei, distanţe, altimetria minimă, etc.) 
Pe baza constrângerilor de mai sus, sistemul poate determina toate hidrocentralele posibile 
pentru care “algoritmul de analiză pentru hidrocentrale”, descris mai jos a fost efectuat.  
 
ALGORITMUL DE ANALIZĂ PENTRU HIDROCENTRALE 
 
Acest algoritm analizează în detaliu o hidrocentrală plecând de la o anumită pereche de noduri 
(admisie apă – locaţie turbină). Datele utilizate sunt: 
- Punctul de admisie a apei – Punctul de instalare a turbinei 
- Date geografice 
- Curba de durată a debitului anual la punctul de admisie 
- Criteriul de clasificare 
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Conform metodologiei, se estimează rata nominală a debitului la turbină pentru fiecare pereche 
de noduri care optimizează hidrocentrala conform criteriului de clasificare. Rana nominală 
optimă a debitului poate fi calculată prin teste consecutive începând de la o valoare de referinţă 
Qref. Pentru fiecare valoare a debitului, se aplică algoritmi diferiţi referitori la dimensionarea 
hidrocentralei, precum şi producţia anuală estimată de energie, costurile hidrocentralei şi 
calculul indicatorilor financiari (costul producţiei de energie, RRI, VNA, etc.). 
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6. REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE  
  
6.1. Preliminarii  
 
Căutaţi sfatul unui profesionist  
 
Orice dezvoltator trebuie să caute sfatul unui profesionist înainte de a aloca finanţe 
semnificative pentru proiectarea şi construirea unui sistem hidroenergetic de mici dimensiuni. 
 
Implicarea profesioniştilor în acest tip de proiecte poate merge de la evaluarea preliminară a 
locaţiei, prin efectuarea unui studiu de fezabilitate, până la un serviciu complet 'la cheie', în care 
se ocupă de fiecare aspect al dezvoltării. De asemenea, există mai multe companii care au ca 
obiect de activitate închirierea, dezvoltarea şi operarea de locaţii, şi care pot oferi un pachet 
complet de servicii şi finanţare. 
 
Evaluarea preliminară a locaţiei  
 
Un profesionist cu experienţă este în măsură să decidă dacă o locaţie merită investigată mai 
atent, pe baza unei vizite iniţiale şi discuţiilor cu dezvoltatorul şi alte persoane. 
 
Investigaţiile preliminare de acest tip necesită de obicei 2-3 zile. La acest stadiu, o investiţie 
minoră ar putea economisi o cheltuială mult mai mare şi alte complicaţii posibile în timpul 
procesului de dezvoltare. 
 
Principalele probleme acre trebuie avute în vedere în cadrul investigaţiei preliminare sunt:  
 Existenţa unei cascade adecvate sau a unui stăvilar şi o locaţie pentru turbină 
 Un debit consistent de apă la o cădere adecvată 
 Acceptabilitatea probabilă a dirijării apei spre turbină  
 Acces adecvat la locaţie pentru echipamentul de construcţie  
 O cerere locală de energie electrică, sau perspectiva de conectare la reţea la costuri 

rezonabile 
 Impactul social şi de mediu asupra zonei  
 Proprietatea terenului şi/sau perspectiva închirierii terenului pentru proiect la costuri 

rezonabile 
 Un indiciu iniţial asupra puterii nominale şi producţiei anuale de energie 
 
Precizia informaţiilor poate fi doar +/- 25%, dar ar trebui să fie suficient pentru a decide dacă se 
va continua cu un studiu de fezabilitate mai detaliat. 
 
6.2. Fezabilitate  
 
Un studiu de fezabilitate utilizează date precise şi analizează atent costurile, putând avansa 
proiectul de la idea iniţială la un proiect final care va sprijini aplicaţiile pentru finanţarea 
proiectului şi licenţele necesare. De aceea este bine să se angajeze un profesionist pentru 
efectuarea studiului de fezabilitate şi a proiectului detaliat. Costul unui studiu complet de 
fezabilitate efectuat de un consultant independent depinde de aria de acoprire şi de 
caracteristicile locaţiei, dar se situează tipic între 6000-12000 Euro. 
 
În cadrul unui studiu de fezabilitate trebuie să regăsim următoarele elemente esenţiale:  
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1. Evaluarea hidrologică. De obicei, o evaluare hidrologică produce curba de durată a 
debitului. Aceasta se va baza pe înregistrările pe termen lung ale precipitaţiilor şi/sau 
datelor de debit, împreună cu date geologice ale bazinului de colectare şi tipurile de sol. 
Aceste informaţii pe termen lung pot fi sprijinite cu măsurători pe termen scurt de debit. 
Studiul trebuie să includă şi o estimare a debitului de compensare necesar.  

 
2. Proiectul sistemului. Acesta include descrierea generală a proiectului, inclusiv planul 

cu dispunerea generală a instalaţiei. Aspectele principale ale lucrărilor trebuie acoperite 
în detaliu, precum:  
 Lucrările de construcţie (admisie şi stăvilar, canal de admisie, conductă forţată, 

locaţia turbinei, canalul de deversare, accesul la şantier, detaliile de construcţie)  
 Echipamentul de producţie a energiei electrice (turbină, cutie de viteze, generator, 

sistem de control)  
 Conectarea la reţea  
 

3. Costurile sistemului. Acestea trebuie să includă o estimare detaliată a costurilor de 
capital asociate proiectului, împărţite în:  
 Costuri de construcţie  
 Costurile conectării la reţea  
 Costul echipamentelor electro-mecanice  
 Onorariile inginerilor şi managerului de proiect  
 

4. Estimarea producţiei energetice şi a venitului anual. Aceasta trebuie să utilizeze 
datele sursă (debite, pierderi hidraulice, căderea netă, eficienţa turbinelor şi metodele de 
calcul) şi să calculeze producţia sistemului în sensul puterii maxime potenţiale (în kW) şi 
producţia medie anuală (kWh/an) convertită în venit anual (€/an)  

 
O sarcină suplimentară care poate face parte din studiul de fezabilitate dar este deseori 
efectuată separat este evaluarea de mediu a proiectului. 
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ENERGIA EOLIANĂ
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1. VÂNTUL ÎN ENERGIA EOLIANĂ 
 
Vânturile se datorează faptului că regiunile ecuatoriale ale Pământului primesc mai multe radiaţii 
solare decât regiunile polare, instituidu-se astfel un număr mare de curenţi de convecţie în 
atmosferă. Potrivit estimărilor meteorologice, aproximativ 1% din radiaţia solară de intrare este 
convertită în energie eoliană, în timp ce 1% din aportul zilnic de energie eoliană este aproximativ 
echivalent cu consumul zilnic de energie pe glob. Asta înseamnă că resursele eoliene la nivel 
mondial se găsesc în cantităţi mari, dar, de asemenea, larg răspândite. Desigur, sunt necesare 
evaluări mai detaliate pentru a cuantifica resursele în anumite zone. 
 
Producerea energiei eoliane a început foarte devreme cu secole în urmă, cu nave cu pânze, mori 
de vânt şi maşini de treierat pentru cereale. Abia la începutul acestui secol au fost dezvoltate 
turbine eoliene de mare viteză pentru generarea de energie electrică. Termenul de turbină eoliană 
este utilizat pe scară largă în zilele noastre pentru o maşină cu pale rotative care converteşte 
energia cinetică a vântului în energie utilă. În prezent există două categorii de turbine eoliene de 
bază: turbine eoliene cu ax orizontal (HAWT) şi turbine eoliene cu ax vertical (VAWT), în funcţie de 
orientarea axei rotorului. 

 
Figura 1. –  Configuraţii de turbine eoliene 

În prezent, aplicaţiile energiei eoliene presupun generarea de electricitate, cu turbine eoliene care 
operează în paralel cu sisteme de reţea sau de utilitate, în locaţii mai îndepărtate, în paralel cu 
motoare alimentate cu combustibili fosili (sisteme hibride). Câştigul ce rezultă din exploatarea 
energiei eoliene constă atât în consumul redus de combustibili fosili, precum şi reducerea costurilor 
globale de generare a energiei electrice. Utilităţile electrice au flexibilitatea de a accepta o 
contribuţie de aproximativ 20% din sistemele de energie eoliană. Sistemele combinate de tip 
Eolian-diesel pot oferi o economie de combustibil mai mare de 50%. 
 
Producerea de electricitate din vânt este o industrie destul de nouă (în urmă cu 20 de ani în 
Europa, turbinele eoliene nu ajunseseră încă la maturitate comercială). În unele ţări, energia 
eoliană concurează deja cu energia produsă din combustibilul fosil şi energia nucleară, chiar fară a 
considera beneficiile energiei eoliene pentru mediu. La estimarea costului energiei electrice 
produse în centralele electrice convenţionale, de obicei, nu se ia în calcul impactul acestora asupra 
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mediului (ploile acide, efectele schimbărilor climatice, etc.). Producţia de energie eoliană continuă 
să se îmbunătăţească prin reducerea costurilor şi a creşterii eficienţei. 
 
Costul energiei eoliene se încadrează între 5-8 euro cenţi pe kWh şi se preconizează să scadă 
până la 4 euro cenţi pe kWh în viitorul apropiat. Întreţinerea proiectelor folosind energia eoliană 
este simplă şi ieftină. Taxele pentru închirierea terenului plătite către fermieri oferă venituri 
suplimentare în comunităţile rurale. Companiile locale care realizează lucrările de construcţie a 
parcurilor eoliene, oferă pe termen scurt, locuri de muncă la nivel local, în timp ce pe termen lung  
sunt create locuri de muncă pentru lucrări de întreţinere. Energia eoliană este o industrie cu 
creştere rapidă la nivel mondial. Există aproximativ 60 de producători la nivel mondial, cei mai mulţi 
dintre ei fiind europeni. 
 
Mai mult de 10 dintre marile bănci europene şi mai mult de 20 de companii de utilităţi europene au 
investit în domeniul energiei eoliene, la fel ca şi persoane fizice sau juridice. Industria eoliană este, 
de asemenea, un angajator important. Un studiu recent al Asociaţiei producătorilor danezi de 
turbine eoliene concluzionează că industria eoliană daneză numără 8500 de angajaţi danezi, şi a 
creat încă 4000 de locuri de muncă în afara ţării. Industria eoliană daneză este acum un angajator 
mai mare decât industria pescuitului danez. Ocuparea forţei de muncă totale în cadrul industriei 
eoliene din Europa, în ansamblul său, este estimată la peste 20000 de locuri de muncă. 
 
1.1. Puterea nominală a unei turbine eoliene 
 
O cerinţă necesară pentru utilizarea vântului la producerea de energie este un flux cât mai  
constant de vânt puternic. Puterea maximă pe care turbinele eoliene (WTS) sunt concepute pentru 
a o genera se numeste "putere nominală", iar viteza vântului la care se atinge puterea nominală 
este "viteza vântului la putere nominală ". Aceasta este aleasă pentru a se potrivi regimului vitezei 
vântului din teren, şi în general, este de aproximativ 1,5 ori mai mare decât viteza medie a vântului 
în teren. O modalitate de clasificare a vitezei vântului este Scara Beaufort care oferă o descriere a 
caracteristicilor vântului. Acesta a fost iniţial concepută pentru marinari şi a descris starea mării, 
însă, ulterior a fost modificată pentru a include efectele vântului în teren. 

 

 
Figura 2. –  Curba de putere a unei turbine eoliene tipice  
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Puterea produsă de turbina eoliană creşte de la zero, sub viteza vântului de pornire (de obicei în 
jurul valorii de 4 m/s, dar din nou, în funcţie de amplasament), la maxim, la viteza vântului la putere 
nominală (vezi figura 2). Peste viteza vântului la putere nominală, turbina eolienă continuă să 
producă aceeaşi putere nominală, dar la randament mai mic, până la oprirea sa, atunci când viteza 
vântului devine periculos de mare, adică peste 25 la 30 m/s (furtună viguroasă). Aceasta este 
viteza de deconectare a turbinei eoliene. Specificaţiile exacte pentru identificarea energiei produse 
de o turbină eoliană depind de distribuţia vitezei vântului pe parcursul anului în teren. 
 

 
1.2. Puterea generată de o turbină eoliană 
 
Turbinele eoliene folosesc energia cinetică a fluxului de vânt. Rotoare lor reduc viteza vântului de la 
v1 - viteza vântului neperturbat mult în faţa rotorului la v2 - o viteză a vântului în spatele rotorului 
(figura 3). Această diferenţă de viteză este o măsură a energiei cinetice extrase care învârte rotorul 
şi, la capătul opus al arborelui, generatorul electric conectat. Puterea produsă de o turbină eoliană 
este dată de relaţia: 
 

P = ρ2cpηAv1³                                    (1.1) 

 
unde ρ densitatea aerului, cp coeficient de putere, η randament mecanic/electric, şi A aria discului 
rotoric. 
 

 
 

Figura 3. –  Fluxul de vânt, printr-o turbină eoliană 
 

În condiţii ideale, maximul teoretic al cp este 16/27 = 0,593 (cunoscut ca limita Betz) sau, cu alte 
cuvinte, o turbină eoliană poate extrage teoretic 59,3% din energia fluxului de aer. În condiţii reale, 
coeficientul de putere nu ajunge la mai mult de 0,5, deoarece include toate pierderile aerodinamice 
ale turbinei eoliene. În cele mai multe dintre publicaţiile tehnice de astăzi valoarea cp include toate 
pierderile şi reprezintă, de fapt, produsul cp*η. Puterea produsă şi potenţialul de extragere diferă, în 
funcţie de coeficientul de putere şi randamentul turbinei cum poate fi observat în figura 4. 
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În cazul în care cp atinge maximul teoretic, viteza vântului imediat în spatele rotorului - v2 este de 
numai 1/3 din viteza din faţa rotorului v1. Prin urmare, turbinele eoliene situate într-un parc eolian 
produc mai puţină energie ca urmare a reducerii vitezei vântului cauzate de turbinele eoliene aflate 
în fata lor. Creşterea distanţei dintre turbinele eoliene poate diminua pierderea de energie, 
deoarece fluxul de vânt se va accelera din nou. O fermă eoliană proiectată corect poate avea prin 
urmare pierderi mai mici de 10% cauzate de efectele de interferenţă reciprocă. 
 

 
Figura 4. –  Putere extrasă pe m2 din suprafaţa rotorului funcţie de viteza vântului 

 
Ecuaţia de extragere a puterii unei turbine eoliene [ec. (1.1)] arată că producţia anuală de energie a 
unei turbine eoliene depinde de distribuţia vitezei vântului în locaţie, densitatea aerului, mărimea 
rotorului şi proiectarea tehnică. Înălţimea turnului afectează considerabil producţia de energie, 
pentru că viteza vântului creşte cu înălţimea deasupra solului. În ceea ce priveşte densitatea 
aerului, aerul este în general mai puţin dens în zone cu climat cald şi de asemenea descreşte cu 
înălţimea, iar densitatea sa poate varia de la 0,9 la 1,4 kg/m3. Acest efect este foarte mic în 
comparaţie cu variaţia vitezei. 

 
 

1.3. Variabilitatea vântului 
 
Vântul poate varia în timp în funcţie de condiţiile climatice. Variabilitatea vântului implică de 
asemenea variabilitatea energiei electrice generate. Aceasta este deosebirea faţă de cele mai 
multe surse de energie convenţionale, la care combustibilul este de obicei menţinut constant. Sursa 
primară de energie în producerea de energie eoliană nu are un flux constant. Climatul din 
amplasament descrie această variabilitate statistic. Locuri diferite au climate de vânt diferite. 
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Tropicele au vânturi moderate pe tot parcursul anului, în timp ce latitudinile temperate prezintă o 
variaţie mult mai mare a vitezei vântului, aici putând apărea vânturi de mare viteză. 
 
Deoarece energia eoliană depinde de cubul vitezei vântului, este evident ca puterea medie anuală 
va varia de la teren la teren. În terenurile cu viteze mari de vânt se va obţine mai multă energie. 
Spre exemplu, se consideră două amplasamente, ambele cu o viteză medie anuală a vântului de 
10 m/s (vezi figura 5). Aşa cum se poate observa în figură, în primul amplasament se poate obţine 
o putere medie anuală de 1232,4 W/m2, în timp ce în al doilea amplasament se obţine 1739,5 
W/m2. Astfel se evidenţiază importanţa vânturilor puternice, şi de aici implicaţiile climatului de vânt  
asupra problemelor economice legate de producerea de energie eoliană.    
 

  

 
Figura 5. –  Diferenţa în producţia de putere între două amplasamente cu aceeaşi viteză  

medie anuală a vântului dar cu o distribuţie statistică diferită 
 

În plus, disponibilitatea vântului nu este controlată şi, cu toate că poate fi prezisă cu o anumită 
precizie pentru următoarele 36 de ore, puterea disponibilă nu poate fi garantată tot timpul. În 
terminologia energiei electrice, puterea produsă de o singură turbină nu este asigurată.  De aceea 
se impune stocarea energiei sub diferite forme cum ar fi bateriile sau managementul ofertei de 
energie prin intermediul reţelei electrice. Acest lucru reprezintă un factor cheie în fezabilitatea 
economică a energiei eoliene. Această lipsă aparentă de siguranţă a producţiei în aprovizionare a 
fost folosită în trecut ca argument împotriva energiei eoliene. 
 
Totuşi vântul poate fi descris în mod statistic. Prin urmare puterea medie anuală ce poate fi  
produsă va fi considerată la proiectarea instalaţiei. La fel cum cererea de energie pentru reţeaua 
electrică este descrisă în termeni statistici, se poate considera că o proporţie a energiei eoliene  va 
fi asigurată, considerând că vor fi incluse doar cantităţi mai reduse de energie eoliană în sistem. 
Acest lucru este descris de capacitatea turbinei sau de factorul de încarcare. Îmbunătăţiri 
suplimentare în asigurare pot fi realizate prin utilizarea mai multor echipamente cu separare 
geografică mare. Atunci variabilitatea în disponibilitatea vântului în regiune va fi estompată. 
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1.4. Variaţia în timp 

 
Vântul fluctuează în mod constant, acest lucru poate fi observant din înregistrările instantanee ale 
unui anemometru de masură a vitezei vântului. În cazul în care o serie de măsurători a vitezei 
vântului pe o perioadă lungă de timp se transformă în domeniul de frecvenţă ca un spectru de 
putere, se poate identifica frecvenţa dominantă de variabilitate a vântului (figura 6). La latitudini 
temperate sunt găsite două vârfuri principale, cel mai mare la interval de câteva zile, al doilea la 
aproximativ 10 secunde. Primul este datorat variaţiei sistemelor meteorologice la scara largă, în 
timp ce al doilea este asociat cu turbulenţele din fluxul vântului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.  – Exemplu de variaţie tipică a spectrului vitezei vântului 
 

De cele mai multe ori în mod uzual, cele două vârfuri sunt separate printr-un gol de la aproximativ 
10 minute la aproximativ 2 ore. În acest gol este regăsită o cantitate foarte mică de energie eoliană. 
Acest lucru este foarte important deoarece permite tratarea celor două tipuri de mişcare separat, 
considerând turbulenţa ca o perturbare a fluxului pe scară largă. Soluţiile matematice sunt apoi 
mult simplificate, iar viteza vântului instantanee poate fi exprimată ca suma a vitezei medii a 
vântului şi o componentă fluctuantă, şi anume: U (t) = U + U '(t). 

 
Viteza medie trebuie mediată pe perioada cuprinsă în golul spectral, de obicei 1 oră.  Aceasta ar 
descrie apoi perioada de continuitate, şi prin urmare energia disponibilă pentru turbină eoliană. 
Componenta variabilă afectează de asemenea puterea turbinei, dar într-o manieră mai puţin 
directă, deoarece turbina nu reacţionează la variaţiile foarte rapide ale vitezei sau direcţiei vântului 
(de ex. mai puţin de câteva minute). Această variaţie a vitezei vântului în timp poate fi observată 
prin descrierea componenţei vântului ca o serie de vârtejuri sau spire tridimensionale de toate 
mărimile efectuate de-a lungul fluxului mediu de aer.  
 
Vârtejurile sunt responsabile pentru amestecarea aerului şi acţiunea lor poate fi considerată într-un 
mod similar cu cea a difuziei moleculare. Pe măsură ce vârtejul trece prin punctul de măsurare, 
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viteza vântului ia valoarea acelui vârtej pentru o perioadă de timp proporţională cu mărimea 
vârtejului; aceasta este o “rafală”. În cele mai multe cazuri, variaţia de sarcină nu este 
semnificativă. Totuşi, dacă scala vârtejului este de acelaşi ordin de mărime ca scala unei 
componente a turbinei, atunci variaţia de sarcină poate afecta componenta în ansamblu. O rafală 
de 3 secunde corespunde unui vârtej de aproximativ 20 m (de ex. similar lungimii unei pale 
rotorice), în timp ce o rafală de 15 secunde corespunde unui vârtej de 50 m. 

 
Din acest motiv pentru a calcula sarcina maximă posibilă pentru o turbină sau componentele 
acesteia pe perioada de viaţă a turbinei se foloseşte valoarea celei mai mari rafale pentru o 
perioadă relevantă de timp. Acest lucru este exprimat ca viteza maximă a vântului şi a rafalelor într-
o perioadă de 50 de ani.  Desigur, viteza vântului poate fi depăşită în această perioadă, rezerva în 
dimensionare va permite anumite depăşiri. Calcularea solicitărilor este deosebit de importantă 
pentru structuri flexibile, cum ar fi turbinele, care sunt mai susceptibile la daunele induse de vânt 
decât structurile rigide, cum sunt clădirile. 

  
 

2. EVALUAREA POTENŢIALULUI EOLIAN  
 

2.1. Introducere 
 

O turbină eoliană poate fi plasată aproape oriunde într-un teren suficient de deschis. Cu toate 
acestea, o fermă eoliană reprezintă un proiect comercial şi de aceea trebuie să se încerce 
optimizarea rentabilităţii acestuia. Acest lucru este important nu numai pentru rentabilitatea pe 
durata de viaţă a exploatării, ci şi pentru mobilizarea capitalului în faza iniţială de dezvoltare a 
proiectului. Pentru planificarea din punct de vedere economic a investiţiilor în energia eoliană, sunt 
necesare cunoştiinţe cât mai sigure a condiţiilor de vânt predominant în zona de interes. 
 
Din lipsa de timp şi motive financiare, perioadele de măsurare pe termen lung, sunt de multe ori 
evitate. Ca un substitut, metodele matematice pot fi folosite pentru a prezice viteze ale vântului de 
la fiecare locaţie. Condiţiile de vânt şi producţia de energie rezultate din calcul pot servi drept bază 
pentru calculele economice. În plus, simularea condiţiilor de vânt poate fi folosită pentru a corela 
măsurătorile de vânt la un anumit amplasament cu condiţiile de vânt din locaţii învecinate, în scopul 
de a stabili regimul de vânt pentru o întreaga zonă. 
 
2.2. Stabilirea condiţiilor din teren 

 
Deoarece viteza vantului poate varia în mod semnificativ pe distanţe scurte, de exemplu, câteva 
sute de metri, procedurile de evaluare a locului de amplasare pentru turbinele eoliene, în general, 
ia în considerare toţi parametrii regionali, care sunt susceptibili de a influenţa condiţiile de vânt. 
Astfel de parametri sunt: 
 obstacole din imediata apropiere; 
 topografia mediului din regiunea de măsura, care este caracterizată de vegetaţie, utilizarea 
 terenurilor şi clădiri (descrierea rugozitatăţii solului); 
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 orografia, cum ar fi dealurile, poate provoca efecte de accelerare sau decelerare ale fluxul de 
 aer. 

 
Aceste informaţii cu privire la condiţiile regionale se procură din hărţi topografice, precum şi din 
vizite la faţa locului pentru a înregistra obstacolele din împrejurimi. O contribuţie valoroasă au 
dovedit-o şi datele prin satelit. În zonele în care există un număr mare de copaci, au fost dezvoltaţi 
indicii de deformare a vegetaţiei, cum ar fi indicele Griggs-Puttnam pentru arbori de pin (vezi figura 
7). Aceşti indici pot oferi informaţii calitative cu privire la viteza şi direcţia vântului predominant, dar 
ar trebui folosiţi cu grijă, deoarece pot interveni şi alţi factori deformanţi, sau, pot să apară vânturi 
puternice în timpul sezonului principal de creştere. Alţi indicatori pentru teren pot include 
caracteristici geomorfologice, cum ar fi dune de nisip. 
 
Unele informaţii despre resursele eoliene ar putea fi deja disponibile. Viteza medie a vântului  a fost 
prezentată sub formă de hărţi isovent, care arată linii de egală viteză medie anuală a vântului luate 
din înregistrările de date. Densitatea medie de putere a vântului, disponibilă pe un teren ar putea fi 
estimată din aceste date. Unele studii timpurii de evaluare au fost efectuate cu aceste date, 
neexistând nimic altceva disponibil. Cu toate acestea, nu este recomandabil să se utilizeze datele 
isovent decât pentru o evaluare brută a resurselor eoliene de ansamblu a regiunii. 
 

 
Figura 7. –  Evaluarea vitezei vântului în funcţie de indicele Griggs-Puttnam 

 
Dacă se optează pentru utilizarea acestor date ca un mijloc de evaluare a site-ului într-o zonă de 
munte, ar putea exista erori grave, spre exemplu, interpolarea vitezei vântului în teren foarte 
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abrupt, nu este exactă, şi energia eolienă din teren poate fi serios subestimată. În concluzie, datele 
necesare pentru a evalua un site pot fi obţinute dintr-o serie de surse, inclusiv: 
• arhivele de date meteorologice; 

• date măsurate în teren; 

• datele de la modelarea numerică sau fizice. 

O parte din avantajele şi dezavantajele difereritelor date sunt prezentate în tabelul 2.1 de mai jos. 
Pentru calculul densităţii medii anuale de putere în teren este necesară o estimare mai exactă a 
vitezei medii anuale a vântului. Apoi, sunt necesare informaţii cu privire la distribuţia vitezei vântului 
în timp. Pentru a obţine aceste date de încredere, sunt necesare seturi de date care acoperă mai 
mulţi ani, dar de obicei, aceste date sunt estimate cu ajutorul unor modele adecvate, din seturi de 
date disponibile pe o perioadă mai scurtă. După aceea, se poate stabili energia potenţial produsă 
în funcţie de performanţele turbinei eoliene. 

 

Tabelul 2.1. – Avantajele şi dezavantajele diferitelor date pentru evaluarea potenţialului eolian în teren 

 Advantaje Dezavantaje 
Date din arhiva 
meteorologică 

1. Seturi de date pe perioade lungi 
2. Răspândire geografică largă 

1. Rareori de la amplasamente reprezentative 
2. Măsurate la 10 m, nu la înălţimea axului 

rotoric 
3. Dificultatea interpolării în teren complex 

Date din teren 1. Date specifice terenului în studiu 
2. Date înregistrate la înălţimea 

axului rotoric 
3. Înregistrarea datelor poate fi 

adaptată pentru informaţii 
specifice, de exemplu, turbulenţă  

 

1. Costisitor 
2. Perioadele scurte de măsurători pot fi 

nereprezentative 
3. Posibile pierderi masive de date 
4. Poziţionarea slabă a echipamentului de 

măsurare dă rezultate nereprezentative  

Modelare 1. Preţuri mai mici decât în cazul 
măsurătorilor la faţa locului  

2. Se pot investiga mai multe locaţii 
în perioade scurte de timp 

3. Rapiditate 

1. Poate fi aplicată inadecvat  
2. Ipotezele modelului pot fi incorecte sau 

inadecvate 
3. Rezoluţia ar putea fi prea mică 
4. Scala poate fi incorectă 

    

 
2.3. Procedura 
 
Procedura cea mai larg răspândită pentru predicţia pe termen lung a vitezei vântului şi 
randamentului energetic într-un teren este modelul Atlasului European al Vântului “WAsP” (a se 
vedea figura 8 pentru ilustrare). Se pregăteşte o distribuţie de frecvenţă a vitezei vântului, măsurată 
la o staţie de referinţă pentru mai mulţi ani astfel încât să poată fi transferată în alte locaţii.  
Modelul cuantifică potenţialul eolian la înălţimi diferite ale axului rotorului deasupra solului pentru 
diverse locuri de amplasare, luând în considerare distribuţia frecvenţei vitezei vântului (în timp şi 
spaţiu) la staţiile meteorologice (puncte de măsurare). 
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Figura 8. –  Datele de intrare necesare pentru punerea în aplicare a modelui WASP  

 
Staţia de referinţa ar putea avea o distanţă de până la 50 km distanţă de locul în cauză. Producţia 
de energie preconizată pentru această locaţie poate fi calculată în raport cu curba de putere 
asociată turbinei eoliene (energia electrică în funcţie de viteza vântului). Un element cheie al 
modelului WASP este faptul că foloseşte coordonate polare pentru originea locaţiei de interes.  
Astfel în zona locaţiei studiate rezoluţia este foarte mare, distanţa între puncte putând fi mai mică 
de 2 m. Soluţia este de asemenea foarte limitată pentru a avea erori cât mai mici. 
 
WAsP încorporează ambele modele fizice ale atmosferei şi descrierile statistice ale climatului 
vântului. Modele fizice utilizate includ:  
• Similitudine în stratul de la suprafaţă – considerând legea logaritmică. 
• Legea vântului geostrofic  
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• Corecţii de stabilitate - pentru a permite variaţia de la stabilitate neutru. 
• Schimbarea rugozităţii - pentru a permite schimbări în utilizarea terenurilor în întreaga zonă. 
• Modelul Shelter - modelarea efectului unui obstacol asupra fluxului de vânt 
• Model orografic - modelarea efectului de accelerare a vitezei vântului în teren. 
 
Regimul vântului este descris statistic printr-o distribuţie Weibull derivată din datele de referinţă.  
Distribuţia Weibull este proiectată pentru a îmbrăca cel mai bine vitezele mari ale vântului. Acest 
lucru se justifică prin faptul că la viteze mici se generează energie mai puţină. Distribuţia vitezei 
vântului la înălţimea axului rotoric este adaptată curbei de putere a turbinei şi se poate calcula 
distribuţia de probabilitate a puterii. Pentru a obţine cea mai mare precizie posibilă a predicţiei 
producţiei de energie, ar trebui utilizate doar curbe de putere măsurate de institute indepente. În 
plus, sunt construite în mod constant noi staţii de referinţă pentru a reduce incertitudinea în 
predicţia potenţialului eolian.  
 

În funcţie de complexitatea regiunilor examinate se 
utilizează proceduri diferite pentru determinarea condiţiilor 
de vânt. Pe lângă modelul WAsP menţionat mai sus există 
şi alte proceduri cum ar fi modelele la mezo-scală. În 
general vorbind, aceste modele necesită mult efort de 
calcul, dar ele fac posibilă extinderea în spaţiul 
tridimensional a descrierii mişcării fluxului de aer, mai ales 
pentru terenurile muntoase complexe. Un mod complet 
diferit pentru evaluarea potenţialului eolian este măsurarea 

vitezei vântului direct la locul de interes. 
 
Astfel de măsurători, efectuate de obicei pentru o perioadă de un an, pot fi corelate cu zonele 
învecinate, sau pot fi extrapolate pentru înălţimea axului rotoric al anumitor tipuri de turbine folosind 
simularea fluxului descrisă mai sus (adesea menţionată ca metoda MCP: Măsurare, Corelare, 
Predicţie). O modalitate de a încorpora măsurători specifice eoliene este utilizarea datelor 
înregistrate de o staţie de măsură în modelul WAsP. Acest lucru este util în special dacă nu sunt 
disponibile date de referinţă de încredere, sau pentru a verifica potenţialul eolian prezis în teren 
complex. 
 
3. PROFILUL VITEZEI VÂNTULUI/ MĂSURĂTORI  
  
3.1. Profilul vitezei vântului 
 
Rugozitatea suprafeţei pământului diminuează viteza vântului. Odată cu creşterea înălţimii 
deasupra solului, rugozitatea are un efect mai puţin pronunţat şi viteza vântului creşte. Figura 9 
oferă o imagine uzuală a formei unui astfel de strat limită a vitezei vântului. O ipoteză simplă de 
distribuţie a vitezei vântului peste înălţimea (h) este profilul logarithmic. 
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unde h este înălţimea la care se doreşte calcularea vitezei vântului v, v * este viteza de frecare, k – 
constanta Karman, şi z0 -înălţimea rugozităţiilor. 
 

 
Figura 9. –  Profilul vitezei vântului măsurat  

 
Uneori se utilizează legea exponenţială pentru profilul vitezei vântului: 

v2 = v1(h2/h1)  

unde v2 este viteza vântului la înălţimea h2 şi v1 este viteza vântului la înălţimea h1. Valoarea α  este 
dependentă de elementele de rugozitate a solului şi este diferită de z0. Mai multe detalii despre 
profilurile de viteză medie ale vântului, precum şi fluxul de aer din interiorul stratului limită sunt 
furnizate în secţiunea referitoare la meteorologie şi structura vântului.   
 
3.2. Măsurarea vitezei vântului 
 
Evaluarea resurselor eoliene la un amplasament solicită în mod ideal, serii de date pe perioade de 
timp cât mai lungi posibil la locul de amplasare al turbinelor. În plus, este utilă o înţelegere a 
turbulenţelor în teren şi la axul rotorului pentru proiectarea turbinelor eoliene. Pentru a realiza acest 
lucru este necesar un eşantion de timp rapid şi distribuţia spaţială a punctelor de măsurare. În 
practică, timpul şi cheltuielile exclud de multe ori o astfel de investigaţie amănunţită. 
 
Măsurătorile vitezei vântului sunt cele mai critice măsurători pentru evaluarea resurselor eoliene, 
determinarea performanţei şi a producţiei de energie. În termeni economici, incertitudinile sunt 
transformate direct în risc financiar. Nu există nici o altă ramură în care incertitudinea măsurătorilor 
să fie la fel de importantă ca în domeniul energiei eoliene. Datorită lipsei de experienţă, o mulţime 
de măsurători ale vitezei vântului au incertituni inaceptabil de ridicate, deoarece cele mai bune 
practici în standardele de selecţie a anemometrelor, calibrare anemometre, de montare a 
anemometrelor şi selecţie a terenului de măsurare nu au fost aplicate. 
O comparaţie a anemometrelor calibrate internaţional a arătat că apar incertitudini de peste 
plus/minus 3,5 % în etalonări în tunele cu vânt diferit. Acest lucru se traduce în aproximativ 10% 
incertitudine în predicţia producţiei de energie. 
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Este important ca fiecare anemometru folosit pentru măsurarea vitezei vântului să fie calibrat 
individual într-un tunel de vânt. Totuşi, dacă colectarea datelor se face pe un timp îndelungat se 
recomandă calibrarea anemometrului la faţa locului folosind un anemometru de referinţă. La fel de 
important ca şi calibrarea anemometrului este selecţia anemometrului. Proiectarea deficitară a 
anemometrului duce la incertitudini mari în măsurătorile vitezei vântului, chiar dacă acesta este 
calibrat individual într-un tunel de vânt.  
 

Motivul este că în regim turbulent, în condiţii 
atmosferice reale, anemometrele se comportă 
diferit faţă de cum s-ar comporta într-un tunel de 
vânt. Investigaţiile au arătat că anumite 
anemometre sunt extrem de sensibile la fluxul de 
aer cu componentă verticală, care, în condiţii 
reale, apar chiar şi în teren deschis datorită 
turbulenţei. În teren complex aceste efecte au o 
mare importanţă şi duc la supra sau sub-
estimarea condiţiilor reale de vânt. Doar câteva 
tipuri de anemometre pot evita aceste efecte. 
Altă sursă de erori în măsurarea vitezei vântului 

ar putea fi montajul anemometrelor. Consolele ar trebui montate astfel încât turbulenţa fluxului de 
vânt datorată prezenţei lor, si cea datorată stâlpului de măsură să fie minimizată. Dacă este 
necesar un paratraznet, ar trebui îndeplinită aceeaşi condiţie. Este de asemenea importantă 
acurateţea montării anemometrelor pe orizontală.  Cele mai bune practici de măsurare a vitezei 
vântului pe o perioadă de cel puţin un an reduc semnificativ riscul financiar al unui proiect de 
centrală eolienă deoarece incertitudinea măsurătorilor vitezei vântului este mult mai mică decât 
predicţia prin modelare matematică a fluxului de aer.  
 
Trebuie aleasă o poziţionare reprezentativă a punctului de măsură în cadrul centralei eoliene. 
Pentru centrale mari, în teren complex, ar trebui alese 2 sau 3 poziţii reprezentative de instalare a 
stâlpului de măsură. Cel puţin una dintre măsurători trebuie să se facă la înălţimea axului rotoric al 
viitoarei turbine ce se doreşte a fi instalată, deoarece extrapolarea de la o înălţime mai mică la 
înălţimea axului rotoric întroduce incertitudini suplimentare. Dacă unul dintre stâlpii de măsură este 
poziţionat  aproape de zona centralei eoliene (precum M1 sau M2 în figura 10) acesta poate fi 
folosit ca stâlp de măsură a vitezei vântului de referinţă în timpul funcţionării centralei şi pentru 
determinarea performanţei energiei eoliene pe sectoare. 
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Figura 10. –  Locaţii posibile pentru amplasarea stâlpilor de măsură a vitezei vântului înainte şi după 

construirea centralei eoliene 
 

În cazul în care producţia de energie este garantată, într-un contract, în cadrul unui proiect de 
centrală eoliană, părţile ar trebui să se decidă cu privire la instalarea stâlpului de măsură, iar un 
institut independent ar trebui să facă măsurători şi evaluări ale vitezei vântului. Pentru colectarea 
datelor în cazul unei anumite locaţii se ridică unul mai mulţi stâlpi de măsură lângă locaţia propusă. 
O serie de instrumente sunt montate pe stâlp pentru a înregistra date relevante. Toate măsurătorile 
se fac simultan, iar datele trebuie stocate pe un card în locaţie sau transmise la sediul 
dezvoltatorului. 
 
Măsurarea vitezei şi direcţiei vântului sunt necesare în mod evident, dar şi alţi parametrii, în 
particular presiunea şi temperatura aerului. Echipamentul folosit pentru aceste măsurători trebuie 
să fie robust şi sigur, din moment ce, în general, va fi lăsat nesupravegheat pentru perioade lungi 
de timp. Măsurarea vitezei şi direcţiei vântului este necesară cel puţin pentru două înălţimi, de 
exemplu la 10 m deasupra solului şi la înălţimea axului rotoric al turbinei. Dacă datele vor fi folosite 
la estimarea rugozităţii terenului (z0), atunci ar trebui inclusă cel puţin încă o înălţime pentru 
măsurare. 
Viteza medie a vântului se colectează de obicei folosind anemometre cupă, deoarece sunt sigure şi 
mai ieftine. Aceste anemometre au deseori caracteristici de răspuns mult mai bune decât cele 
utilizate la centrele de observaţii meteorologice. Direcţia vântului se măsoară cu o giruetă. Dacă se 
impun date despre fluxul vertical de aer în locaţie, atunci sunt utile date tridimensionale. Acestea se 
obţin dacă se utilizează anemometre elice, care sunt mai puţin robuste, sau anemometre sonice, 
care sunt mai costisitoare. 
 
Aceste anemometre indică informaţii atât despre viteză cât şi despre direcţia vântului. Datele 
trebuie să fie prelevate la o frecvenţă ridicată, posibil 20 Hz. Datele sunt mediate apoi pe anumite 
intervale de timp de ordinul minutelor şi aceste medii sunt stocate pe cardul de memorie. Rotaţia 
cupelor sau a elicelor anemometrelor este proporţională cu viteza vântului; care este măsurată fie 
prin variaţia tensiunii sau prin frecvenţa pulsurilor. Toate anemometrele de rotaţie au un prag al 
vitezei de pornire. Acesta este de obicei între 0,5 m/s şi 1,0 m/s. 



MANUAL - SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 
 

   
 86

 
Răspunsul instrumentelor la schimbarea vitezei vântului este descris fie de o constantă de distanţă 
fie de constantă de timp. Constanta de distanţă este lungimea coloanei de aer care trebuie să 
treacă prin anemometru pentru a răspunde la 63,2% din variaţia treaptă a vitezei şi depinde doar 
de densitatea aerului şi caracteristicile anemometrului. Constanta de timp este timpul necesar 
anemometrului pentru a indica 63,2% din variaţia treaptă a vitezei vântului şi variază invers 
proporţional cu viteza vântului. În consecinţă, anemometrele cupă au tendinţa de a supraestima din 
cauza inerţiei un vânt descrescător, aşa numită “eroare over run”. 
 
Giruetele sunt de obicei potenţiometre bobinate. În mod normal tensiunea maximă este indicată 
pentru Nord relativ la corpul instrumentului, şi minimă  pentru aproximativ 357 grade. De aceea 
apare o pauză aproape de Nord-ul instrumentului. Erorile instrumentului de +/- 2 grade sunt uzuale, 
direcţiile pot fi diferentiate cu aproximativ 0,3 grade. Instrumentele trebuie aliniate cu grijă şi adesea 
asta este una din cele mai mari surse de erori. Girueta va fi afectată de umbrirea stâlpului, şi este 
adesea orientată astfel încât stâlpul să se afle în direcţia cu vânt cel mai puţin probabil. O listă 
completă cu diferite tipuri de anemometre utilizate şi caracteristicile acestora este furnizată în 
tabelul 3.1.  
 
Tabelul 3.1. –  Caracteristicile diferitelor tipuri de anemometre 

Anemometru Metoda de măsură Comentarii 
Cupă Viteza vântului funcţie de viteza de 

rotire a cupelor 
Robust, de încredere şi puţin 
costisitor 

Elice Viteza vântului funcţie de viteza de 
rotire a elicei 

Necesită alinierea în direcţia 
vântului, dar poate fi mai rapid decât 
cel cupă. 

Tuburi Pitot Viteza vântului proporţională cu 
creşterea presiunii în tub 

Necesită alinierea în direcţia 
vântului, răspuns încet 

Fir încălzit Viteza vântului funcţie de răcirea 
firului 

Foarte sensibil şi raspuns rapid, dar 
se poate defecta uşor, folosit de 
regulă în tunele de vânt. 

Sonic Viteza vântului funcţie de timpul 
consumat al unui puls sonic între 
emiţător şi receptor 

Măsoară viteza şi direcţia vântului 
precum şi turbulenţa fluxului.  Dificil 
de calibrat 

 
Este important ca transmisia și stocarea datelor să fie sigure. În acest scop aparatul ce stochează 
datele (logger) trebuie să fie izolat cu grijă de condiţiile atmosferice, în special ploaie. Multe 
experimente au suferit pierderi semnificative de date datorită unor probleme variate, inclusiv 
infiltraţii de apă sau pierderea alimentării cu energie electrică. Cele mai promiţătoare locaţii pentru 
centrale eoliene se află de obicei în medii ostile, dar pe piaţă sunt disponibile o multitudine de 
sisteme de tip data-logger de încredere. Este posibilă colectarea datelor de la distanţă, şi 
descărcarea datelor printr-o linie telefonică. Avantajul este că datele pot fi monitorizate în mod 
regulat şi orice alte probleme ce apar la instrumente pot fi rezolvate rapid. Pentru dezvoltarea unui 
proiect de energie eoliană este esenţială planificarea cu grijă a etapei de colectare a datelor.  
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3.3. Prezentarea datelor statistice 
 
Informaţiile zilnice despre vreme sunt disponibile uzual gratuit de la serviciile meteorologice. Totuşi 
pentru datele statistice şi servicii de consultanţă se percep taxe. Viteza medie a vântului şi direcţia 
sunt prezentate adesea împreună în roza vântului, iar figura 11 arată un exemplu. Astfel se poate 
vedea cu uşurinţă vântul dominant într-un an pentru orice staţie meteorologică. Datele pot fi de 
asemenea divizate pe intervale de timp mai mici decât un an. În general în Europa de Nord direcţia 
vântului predominant este de la sudvest. Totuşi pot aparea variaţii sezoniere importante în viteza 
sau direcţia vântului. 

 
Figura 11. –  Exemplu de roza vântului 

 
În Europa de Sud, regimul vântului este dominat de vânturi sezoniere. Vremea rece de iarnă este 
asociată cu vânturile de nord şi nordest. Aceste variaţii pot fi observate în înregistrările staţiilor 
pentru viteza vântului şi temperatură. Datele meteorologice de la staţiile meteo individuale pot fi 
prezentate de asemenea sub forma tabelară în funcţie de frecvenţă. Informaţiile de la anemometrul 
staţiei meteo sunt grupate pe trepte de viteză şi direcţie a vântului. Aceste date sunt prezentate 
pentru un an întreg  şi pentru fiecare lună sub formă tabelară după cum urmează. 
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Viteza medie a vântului şi cea mai probabilă viteză a vântului ( uzual, ceva mai mica) poate fi apoi 
dedusă prin reprezentarea grafică a datelor ca o distribuţie de probabilitate, ca cea prezentată în 
figura următoare 12. Datele pot fi apoi asimilate unei distribuţii Weibull şi se poate calcula o 
estimare a densităţii de putere disponibile. Dezvoltatorii pot defini apoi criteriile de selecţie a 
turbinelor ce urmează a fi instalate. Există serii mari de date de la fiecare staţie meteorologică 
individuală de-alungul anilor, deci datele formează o bază de date statistică bună care nu ar trebui 
afectată de anii individuali nereprezentativi. 
 

 
Figura 12. – Distribuţia frecvenţei pe trepte de viteză a vântului (date măsurate şi distribuţii calculate), 

cu albastru – distribuţia Weibull, cu roşu – distribuţia Rayleigh 
 
 
 
3.4. Analiza datelor din locaţie 
 
Datele pot fi analizate imediat sau parţial stocate pentru extragerea ulterioară, în funcţie de dotări şi 
de uşurinţa acesării locaţiei. În general înregistrarea datelor are loc la fiecare minut. Datele 
colectate la intervale de timp mai rapide vor furniza mai multe informaţii pentru evaluarea 
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caracteristicilor turbulenţei. Calitatea datelor trebuie controlată pentru înlăturarea datelor incorecte, 
calibrarea citirilor şi depistarea datelor incompatibile. Datele rămase sunt apoi prelucrate pentru a 
da viteza medie pe 10 minute de-a lungul fiecărei zi, în fiecare zi, preferabil pentru un an, deoarece 
trebuiesc incluse variaţiile sezoniere. 
 
Anumite studii sugerează că este necesar un minim de 8 luni de date pentru estimarea adecvată a 
resurselor eoliene. Alţi cercetători au sugerat că vântul din iarnă este cel mai important deoarece 
coincide cu vârful cererii de energie electrică. Datele pot fi apoi sortate în intervale sau “căsuţe “ 
pentru viteza vântului, sau direcţia vântului, fie ca total. Numărul de măsurători ce revine fiecărei 
căsuţe este apoi numărat şi datele sortate sunt reprezentate grafic ca procent din numărul total de 
citiri pentru a indica distribuţia de frecvenţă. 
 
Din aceste date se poate calcula viteza medie a vântului şi viteza vântului cea mai probabilă. Se 
poate obţine astfel distribuţia densităţii de putere a vântului (proporţională cu cubul vitezei vântului). 
Datele pot fi prezentate de asemenea ca probabilitatea de apariţie a unei viteze a vântului mai 
mare decât altă valoare dată, în mod uzual zero, u>0. Aceste date pot fi reprezentate cu ajutorul a 
doi parametrii din distribuţia Weibull, parametrii k şi C rezultaţi prin utilizarea anumitor tehnici cum 
ar fi metoda momentelor, metoda celor mai mici pătrate şi multe altele. Cei doi parametrii ai 
distribuţiei Weibull se potrivesc în cazul multor date de vânt cu o precizie acceptabilă. Distribuţia 
Weibull se exprimă ca:  
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unde q(U) este densitatea de probabiltate a distribuţiei pentru viteza medie a vântului U, C este 
parametru de scală ( cu unitate de măsură a vitezei), şi k este parametru de formă (adimensional). 
  
Când k=2 distribuţia se reduce la distribuţia Rayleigh, în timp ce dacă k=1 se reduce la o distribuţie 
exponenţială. Acestea sunt cazurile speciale ale distribuţiei Weibull (vezi figura 3.4). În marea 
majoritate a Europei de Nord factorul k este apropiat de 2. Integrând ecuaţia (3.1) se constată că 
factorul de scală c este dependent de viteza vântului în locaţie, deoarece: 
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unde Γ(•) este funcţia gamma completă. Similar,  
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Apoi, densitate de putere disponibilă E (în Waţi/m2) se obţine ca  
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în timp ce factorul de formă k depinde de varaţia vântului σ2 astfel: 
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Pe de altă parte este foarte important de ştiut că datele colectate sunt reprezentative, de ex. că 
anul nu este în mod special vântos sau calm. Pentru a fi sigur de asta sunt necesare date pe 
perioade de aproximativ 10 ani. În mod evident acest lucru nu este practic pentru o locaţie. Este 
totuşi posibil să compari datele de vânt din locaţie cu cele de la o staţie meteo din apropiere şi să 
aplici o metodologie de tip MCP (măsurare-corelare-predicţie) pentru extinderea setului de date 
măsurate efectiv la 10 ani. 
 
Există o serie de metode MCP disponibile, cum ar fi: 
1. Calcularea parametrilor Weibull de la locaţia de interes şi locaţia de referinţă şi corelare lor pe 

perioada măsurătorilor, iar apoi aplicarea corecţiei pentru restul de date de referinţă. 
2. Calculul factorului de corecţie (coeficientului) pentru viteza vântului dintre locaţia de interes şi 

cea de referinţă, pe perioada efectuării măsurătorilor şi pe fiecare treaptă a direcţiei vântului. 
3. Corelarea datelor măsurate cu datele de referinţă prin determinarea unei funcţii continue între 

cele două pentru toate datele pe parcursul perioadei de măsurători şi aplicarea acesteia pentru 
restul de date de referinţă.  

 
Odată stabilită densitatea de probabilitate a distribuţiei vântului, curba de putere a unei turbine 
poate fi corelată cu datele de vânt pentru a determina densitatea distribuţiei de putere a turbinei. 
Datele se pot aplica desigur pentru diferite tipuri şi configuraţii de turbine pentru optimizarea 
rezultatelor. 
 
 
4. ESTIMAREA PRODUCŢIEI DE ENERGIE 
 
Producţia de energie anuală a unei turbine eoliene este cel mai important factor economic. 
Incertitudinile în determinarea vitezei anuale şi privind curba de putere, contribuie la incertitudinea 
totală a productiei de energie anuale prezise şi conduc la un risc financiar ridicat. În cele ce 
urmează, se prezintă un mod de a calcula producţia anuală de energie (PAE). Producţia anuală de 
energie poate fi estimată prin următoarele două metode: 
 Histograma vitezei vântului şi curba de putere 
 Distribuţia teoretică a vântului şi curba de putere  
 
 
4.1. Calculul PAE cu ajutorul histogramei vitezei vântului măsurat 
 
Histograma este rezultatul analizei statistice a măsurătorilor reale de vânt în amplasament. Dacă 
se cunoaşte histograma vitezei vântului din măsurători, se poate face o estimare bună a PAE 
folosind histograma măsurătorilor (figura 13) şi curba de putere (figura 14). Pentru fiecare treaptă 
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cu viteza vântului, numărul de ore din treaptă se înmulţeşte cu puterea corespunzătoare generată 
de turbină şi se obţine producţia de energie din acea treaptă. Aceste valori sunt însumate pentru a 
determina producţia anuală de energie. Este important de reţinut că există o limită minimă a vitezei 
vântului de conectare a turbinei şi una maximă de ieşire din funcţionare sub şi peste care turbina 
nu funcţionează. Prin urmare, aceste trepte de viteză trebuie excluse din suma totală, pentru că 
puterea produsă este zero. 

 
Figura 13. –  Exemplu de histogramă a vitezei vântului măsurat (v[i]=10.25 m/s; t[i]=275  

 

 
Figura 14.  – Exemplu de curbă de putere măsurată la densitatea standard  

a aerului (1.225 kg/m³); (p[i]=345 kW; v[i]=10.25 m/s) 
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Figura 15. – Exemplu de energie estimată în căsuţa i (E[i]=95 MWh)  

 

Producţia totală de energie într-un an (PAE) (vezi figura 15) este  

 
 

4.2. Calcularea PAE folosind distribuţia teoretică a vitezei vântului 
 
Dacă se cunoaşte distribuţia vitezei vântului pentru o locaţie, se poate calcula o histogramă din 
viteza medie a vântului cunoscută sau estimată. Cum s-a precizat anterior, în general se folosesc 
două distribuţii teoretice pentru calculul vitezei vântului: distribuţia Weibull, care utilizează doi 
parametrii, unul de formă şi unul de scală, şi distribuţia Rayleigh, care este identică cu distribuţia 
Weibull cu factorul de formă egal cu 2 (metodă de preferat în mod normal, deoarece parametru de 
formă este adesea necunoscut). 

 
Distribuţia Rayleigh se defineşte astfel: 

 

 
 

unde F(v) este distribuţia cumulată Rayleigh a vitezei vântului şi  este viteza vântului medie 
anuală la înălţimea axului rotoric. Apoi, producţia anuală de energie este:  

 

 
 
unde N este numărul de căsuţe, vi este viteza vântului v în căsuţa i, şi Pi este puterea medie în 
căsuţa i. 
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5. FACTORII CARE AFECTEAZĂ SELECŢIA LOCAŢIEI 
 
Pe lângă regimul vântului există mai mulţi factori care trebuie consideraţi la alegerea finală a 
locaţiei optime pentru instalarea centralei eoliene. În mare aceştia includ: 
 accesul la reţeaua electrică 
 drumul de acces 
 efectele locale asupra mediului, inclusiv afectarea peisajului 
 apropierea de locuinţe 
 efectele de zgomot 
 interferenţa cu semnalele radio si TV 
 
Locaţiile centralelor eoliene şi condiţiile meteo asociate au făcut ca inginerii să se confrunte cu 
numeroase provocări pentru îndeplinirea cerinţelor de proiectare a centralelor şi a sistemelor 
instalate. Accesul deficitar la locaţie poate împiedica livrarea componentelor mari şi grele, terenul 
stâncos face dificilă fundarea precum şi sistemul de împământare electric, iar ploaia şi ceaţa poate 
duce la infiltrarea apei în racordurile de cablu.  
 
5.1. Accesul în locaţie 
 
Construcţia şi funcţionarea unei instalaţii de producere a energiei eoliene necesită utilizarea de 
echipamente grele pentru pregătirea terenului, transportul de materiale de costrucţii şi 
componentele proiectului, precum şi pentru ridicarea turbinelor, a stâlpilor electrici şi a turnurilor. 
Astfel, ar putea exista un potenţial risc ca proiectele eoliene să afecteze drumurile rurale concepute 
pentru trafic redus sau vehicule uşoare. Terasamentele existente ar trebui poate reconstruite sau 
consolidate pentru a suporta sarcini suplimentare, fară a se degrada, iar frecvenţa întreţinerilor 
programate pentru aceste drumuri ar putea creşte. 
 
Construcţia de drumuri noi pe pante pentru a avea acces la creste, poate duce în timp la eroziune 
producând degradarea peisajului în zona locaţiei. Astfel, reducând nevoia de drumuri într-o zonă de 
dezvoltare a centralei eoliene, se reduce costul proiectului cu infrastructura, problemele cu 
eroziunea şi calitatea apei precum şi impactul vizual. Utilizarea transportului aerian pentru 
transportul componentelor şi instalarea turbinelor, sau lucrările majore de întreţinere, reduce foarte 
mult dimensiunea şi plasarea de drumuri în locuri îndepărtate sau în zone sensibile din punct de 
vedere vizual. Acest lucru ar diminua de asemenea impactul pe drumurile publice şi din mediul 
rural şi ar duce la o instalare mai rapidă, dar este foarte scump şi poate fi imposibil de realizat 
pentru turbinele foarte mari. 
 
În general se recomanda : 
 construcţia drumurilor de dimensiuni mici şi utilizarea tehnicilor de întreţinere, pentru a reduce 
 pierderea temporară sau permanentă a terenului; 
 restricţionarea vehiculelor pentru drumurile de acces existente 
 limitarea numărului de drumuri noi de acces, a lăţimii drumurilor noi şi evitarea sau minimizarea 
 tăierilor sau umplerilor 
 construirea de noi drumuri de acces care urmează contururile existente, în cea mai mare 
 măsură posibilă 
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5.2. Integrarea în reţeaua electrică 
 

5.2.1. Sistemul public de transport şi distribuţie al energiei electrice 

Turbinele eoliene sunt de regulă localizate în zone rurale sau montane, unde conexiunea la cea 
mai apropiată substaţie electrică poate fi slabă, iar cererea de electricitate la nivel local poate fi 
mult mai mică decât capacitatea de producţie a centralei. O modalitate pentru definire “tăriei” reţelei 
elecrice de transport este prin nivelul de defect, care este o măsură a curentului ce va curge când 
intervine o defectare a reţelei. La capatul unui circuit electric lung, nivelul de defect este mult mai 
redus decât în centrul unei reţele interconectate, de exemplu într-un oraş sau un centru industrial. 

La un  nivel de defect redus, impactul turbinelor eoliene poate fi suficient de mare pentru a disturba 
ceilalţi consumatori locali. Din acest motiv, în unele cazuri, este necesară întărirea reţelei, sau 
conectarea reţelei la o tensiune mai înaltă sau într-o zonă mai îndepărtată unde reţeaua este 
întărită. Acest lucru va duce la creşterea costurilor. Sistemele de tensiune înaltă, cum sunt 
sistemele de transport de 400 kV sau 275 kV, au niveluri de defect ridicate. În general, cu cât  
tensiunea este mai scăzută cu atât sistemul va fi mai slab. Sistemele de transport a energiei 
electrice din zonele rurale pentru majoritatea statelor UE sunt de 132, 33, si 11 kV.  Sistemul de 11 
kV este cel mai extins, dar este puţin probabil să sprijine mai mult de unu până la trei MW.  

Termenul de Furnizor Public de Energie Electrică (FPE) este folosit pentru operatorii  reţelei 
electrice locale (în cele mai multe cazuri este sinonimul pentru CER, sau Companiile Electrice 
Regionale). FPE este responsabil de funcţionarea sigură şi economică a sistemului propriu şi are 
obligaţia de a menţine calitatea satisfăcătoare de aprovizionare a utilizatorilor sistemului său, dar 
nu este neapărat cumpărător de electricitatea produsă de turbinele eoliene. FPE ar trebui să fie 
averizaţi cu privire la sistemul de energie eoliană propus de la un stadiu incipient. 

Inginerii FPE vor efectua studii iniţiale pentru evaluarea tehnică a fezabilităţii proiectului şi vor putea 
mai apoi să facă o ofertă de preţ pentru costul conectării, în urma căreia se va decide dacă 
proiectul va continua sau nu (FPE pot percepe taxe pentru acest serviciu). Costurile vor depinde de 
mărimea dezvoltării, distanţa până la cel mai apropiat punct de conectare, şi tensiunea de 
conectare. Acest ultim punct poate fi cel mai important, deorece costurile de conectare pentru 
proiecte mici aflate la distanţă faţă de sistem, pot face proiectul ineficient din punct de vedere 
economic. Se recomandă determinarea acestui fapt înainte de extinderea eforturilor, în faza 
incipientă a proiectului. 

În zonele rurale sau muntoase, este de preferat ca cel mai apropiat punct al reţelei electrice să fie 
la o linie supraterană, şi nu subterană. Aici se pot găsi un anumit număr de stâlpi electrici sau piloni 
care îi vor ajuta pe inginerii FPE să localizeze terenul de interes pe harta sistemului lor, şi vor putea 
apoi să definească tensiunea liniei electrice. Orice linie electrică aeriană cu două fire este în sistem 
monofazat şi necesită în mod normal întărire dacă se doreşte instalarea de generatoare. 
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5.2.2. Proiectarea conectării la reţea 

Proiectarea corectă din punct de vedere tehnico-economic a sistemului electric de colectare pentru 
o centrală electrică şi conectarea sa la reţeaua electrică este un proces de optimizare a mai mulţi 
parametrii şi necesită experienţă extinsă din partea proiectantului/inginerului, cât şi disponibilitatea 
sistemelor mederne de calcul pentru a găsii cu uşurinţă soluţia cea mai bună. 

În acest stadiu trebuiesc considerate o serie de aspecte: 

 Tensiunea de conectare; aceasta are un efect major asupra costurilor de conectare. De 
exemplu, construirea unei linii noi de 33 kV va costa considerabil mai mult decât conectarea la 
o linie existentă de 11 kV; totuşi construcţia unei linii noi de 11 kV poate costa mai mult decât 
cea a uneia de 33 kV, pentru aceeaşi producţie de energie eoliană. 

 Distribuţia tensiunii în cadrul centralei eoliene. 
 Aşezarea transformatoarelor şi a turbinelor eoliene. 
 Împământarea; instalaţia electrică trebuie împământată adecvat pentru a nu se aduce vreun 

prejudiciu oamenilor sau echipamentului în timpul defectărilor electrice sau loviturilor de trăznet, 
şi pentru îndeplinirea reglementărilor furnizării de energie electrică şi a securităţii muncii. 
Aceasta este o problemă complexă şi nu trebuie neglijată. 

 Protecţia; echipamentul trebuie prevăzut astfel încât să asigure deconectarea automată a 
turbinei când se iveşte un defect în reţea. În mod similar, reţeaua trebuie protejată de efectele 
de defectare a turbinei eoliene. 

 Contorizarea; Curentul electric este contorizat la punctul de conectare în reţeaua locală. 
Contoarele sunt necesare atât pentru puterea exportată cât şi cea importată (care poate apărea 
în condiţii de vânt foarte scăzut) şi pentru puterea reactivă. Precizia de măsurare şi costurile 
cresc proporţional cu dimensiunea parcului eolian. 

De obicei, aspectul general al parcului eolian se bazează pe optimizarea producţiei parcului în ceea 
ce priveşte locaţia turbinelor individuale şi accesibilitatea acestora – adică infrastructura. 
Contribuţia scurt-circuitului în reţea este un parametru important şi în funcţie de disponibilitatea şi 
evaluarea echipamentelor electrice – transformatoare, cabluri, unităţile inelului principal, 
întrerupătoare etc. – se alege o soluţie care îndeplineşte cerinţele electrice de proiectere de bază şi 
se verifică prin calcule de curent de defect.  

În cele din urmă, se evaluează pierderile totale pe durata de viaţă şi valoarea actuală netă, pentru a 
vedea dacă utilizarea de echipamente cu pierderi mai reduse poate fi justificată din punct de 
vedere  economic. Calculul pierderilor se bazează pe profilul producţiei parcului eolian, calculat din 
parametrii care descriu vântul – parametrii distribuţiei Weibull - şi curba de putere a turbinelor 
eoliene în cauză. 

5.3. Alte aspecte ce afectează alegerea locaţiei 
 
Centralele eoliene oferă o serie de avantje importante comparativ cu centralele convenţionale pe 
cărbune, petrol sau gaz natural; şi anume, nu utilizează combustibil, nu emit poluanţi, gaze cu efect 
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de seră, sau deşeuri toxice, şi nu consumă apă sau alte resurse rare. Cu toate acestea, centralele 
eoliene pot ridica probleme de mediu şi comunitate. De exemplu, ele generează zgomot şi pot fi 
intruzive vizual pentru rezidenţii care locuiesc în apropierea lor. De asemenea, pot perturba 
habitatele sălbatice şi pot provoca rănirea sau moartea unor păsări.  
 
Din fericire, în ciuda greşelilor din trecut, aceste şi alte potenţiale probleme nu trebuie considerate 
un obstacol serios în calea dezvoltării vântului, în cele mai multe cazuri. Prin cerecetare 
conştiincioasă, proiectare adecvată şi consultări în timp util şi frecvente cu comunităţile afectate, 
dezvoltatorii centralelor eoliene pot identifica şi aborda problemele cele mai grave, înainte de a 
realiza investiţii substanţiale în proiecte eoliene noi. Utilităţile, agenţiile guvernamentale, 
organizaţiile de mediu, şi alţii trebuie să colaboreze cu dezvoltatorii pentru a se asigura 
implementarea efectivă a acestor strategii. 
 
Este în interesul ambelor părţi, atât a dezvoltatorului cât şi al publicului interesat ca în procesul de 
alegere a locaţiei să se dezbată toate problemele într-o manieră deschisă, justă şi imparţială, 
conducând totodată la minimizarea costurilor şi grăbirea procesului de luare a deciziei. În unele 
cazuri rezultatul procesului poate duce la interzicerea derulării proiectului. În alte cazuri, se poate 
ajunge fie la concluzia că problemele ridicate nu sunt motiv serios de îngrijorare, sau pot fi 
întreprinse măsuri specifice pentru a le rezolva. 
 

5.3.1. Aspecte ce privesc comunităţile locale 
 
Construirea şi funcţionarea unei centrale eoliene împlică multe din activităţile de construcţie şi 
fucţionare a unei centrale convenţionale, inclusiv construirea de drumuri, defrişarea terenurilor, 
traficul maşinilor cu gabarit mare, şi construcţia liniilor de conexiune şi transport. În plus, proiectele 
eoliene, ridică probleme legate de comunitate, în special în ceea ce priveşte impactul visual şi 
zgomotul. 
 
Considerente privind utilizarea terenului  
 
Spre deosebire de majoritatea centralelor electrice, proiectele de energie eolienă sunt mai degrabă 
intruzive cu terenul decât intensive. Pentru producerea unui MW, terenurile necesare unui proiect 
de energie eoliană depăşesc terenurile necesare pentru cele mai multe tehnologii de producere a 
energiei. Cu toate aceste, în timp ce facilităţile eoliene se pot extinde pe o arie geografică mare şi 
au o arie largă de influenţă, proiectul fizic “amprenta” acoperă o porţiune relativ mică din acest 
teren. Un proiect eolian de 50 MW, de exemplu, poate ocupa un teren de 1500 de acri, dar 
suprafaţa de teren efectiv ocupată de instalaţiile de energie eoliană poate fi doar de trei până la 
cinci la sută din suprafaţa totală, lăsând restul disponibil pentru alte utilizări compatibile. 
 
Deoarece producţia de energie eoliană este limitată la zone unde condiţiile meteorologice prevăd 
un sezon relativ lung a resurselor de vânt puternic şi consistent, dezvoltarea de proiecte eoliene la 
nivel mondial a apărut în principal în zonele rurale şi relativ deschise. Aceste terenuri sunt adesea 
folosite pentru agricultură, păşunat, recreere, spaţii deschise, zone pitoreşti, habitatul faunei 
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sălbatice, gestionarea pădurilor, şi depozit de irigaţii sezoniere. Dezvoltarea energiei eoliene este 
compatibilă de obicei cu utilizarea agricolă sau păşunatul unui site. 
 
Deşi aceste utilizări pot fi întrerupte pe perioada construcţiei, doar utilizările agricole intensive pot fi 
reduse sau modificate în timpul funcţionării proiectului. Dezvoltarea proiectelor eoliene poate afecta 
alte utilizări în/sau adiacente la un site (locaţie), sau în regiunea înconjurătoare. Unele parcuri de 
agrement şi utilizări care scot în evidenţă valorile sălbăticiei şi rezervaţiile dedicate protecţiei vieţii 
sălbatice – în special păsări –nu pot fi compatibile cu dezvoltarea de proiecte eoliene în apropiere. 
 
Alte utilizări, cum ar fi conservarea spaţiului deschis, de gestionare a creşterii sau facilităţi de 
agrement care nu ţin de sălbăticie, pot fi compatibile, în funcţie de obstacole, de natura dezvoltării 
la faţa locului precum şi efectul asupra resurselor de importanţă regională. Variabilele care pot 
determina efectele de utilizare a terenului includ: topografia locaţiei; mărimea, numărul, producţia şi 
spaţierea turbinelor; amplasarea şi proiectarea de drumuri; dacă accesoriile facilităţilor sunt 
consolidate sau dispersate; şi dacă liniile electrice sunt aeriene sau subterane. 

 

 

Impactul vizual  
 
Turbinele eoliene sunt structuri extrem de vizibile. Turnurile turbinelor eoliene moderne măsoară de 
la 30 la 50 metrii deasupra solului, fără a mai pune la socoteală  palele rotorului care pot ajunge 
până la 40 metrii în diametru. În plus, de cele mai multe  ori turbinele sunt dispuse în tablouri de o 
duzină sau mai multe pe creste şi dealuri vizibile. Dacă impactul vizual al turbinelor eoliene 
generează plângeri depinde parţial de locaţia unde se instalează. 
 
 
În multe zone agricole din SUA, dezvoltatorii au întâmpinat relativ puţine probleme câştigarea 
acceptării de proiecte eoliene de către comunitatea locală. Acest lucru are sens, considerând faptul 
că morile de vânt constituiau o vedere familiară la fermele din America până la mijlocul secolului 
20. Ajută şi faptul că proprietarii de terenuri agricole, deseori beneficiază în mod direct de proiecte 
privind energia eoliană, prin chiriile şi taxele plătite de proprietarii centralelor. În alte condiţii, 
acceptarea comunităţii poate fi o  problemă  mult mai gravă. 
Uneori, propunerea instalării centralelor eoliene lângă zonele rezidenţiale a întâmpinat opoziţia 
puternică a localnicilor şi dezvoltatorilor imobiliari. Într-unul din cazuri rezidenţii ce s-au opus 
proiectului eolian Cordelia Hills, la nordest de San Francisco, au raportat că nu vor să vadă turbine 
în apropiere chiar dacă dealul ales pentru proiect avea deja numeroase relee electrice şi linii de 
transmisie. Inutil de precizat faptul că, amplasarea unui proiect de eoliene în apropierea unui parc 
naţional sau rezervaţie poate incita la plângeri din partea organizaţiilor locale de mediu şi activişti. 

Oricare ar fi amplasamentul, se pot lua măsuri de reducere a numărului de plângeri prin construirea 
de turbine mai puţin impunătoare şi mai plăcute la vedere. De exemplu, turnurile tubulare sunt mai 
puţin ofensive decât turnurile cu zăbrele, şi din acest motiv sunt preferate de majoritatea 



MANUAL - SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 
 

   
 98

dezvoltatorilor. Combinarea unui aspect elegant şi minimalist a unor spaţii moderne de turbine 
eoliene şi rotoare poate rezulta într-un efect general atractiv.  

O atenţie deosebită trebuie acordată la modul în care este instalată o matrice de turbine eoliene în 
raport cu peisajul. O matrice bine-dispusă pare să justifice scopul şi eficienţa, în timp ce una care 
pare împrăştiată lasă impresia de lipsa unui scop clar şi confuzie. Urmărirea conturului unei creste 
va face ca o linie cu eoliene să se amestece mai uşor cu împrejurimile. Este importantă luarea de 
măsuri pentru evitarea cicatrizării terenului cu drumuri inestetice şi defrişări precum şi eliminarea 
dezordinii inutile prin îngroparea liniilor electrice de transport şi ascunderea clădirilor sau a altor 
structuri în spatele crestelor cu vegetaţie. 

Un instrument valoros pentru evaluarea impactului vizual potenţial al proiectului este simularea 
vizuală. Această simulare permite dezvoltatorului proiectului, agenţiilor de autorizare şi publicului să 
vadă site-ul aşa cum este, şi schimbările pe care le va aduce proiectul în locaţia existentă. După 
vizualizarea simulării din punctele de observaţie importante, toate părţile interesate pot fi implicate 
în eventuale modificări ale proiectului şi în minimizarea impactului. 

Eforturile de educare şi informare a comunităţii cu privire la energia eoliană şi beneficiile sale, pot 
ajuta, de asemenea, la reducerea opoziţiei din motive estetice. Spre exemplu, există o tendinţă a 
persoanelor care trec pe lângă o centrală eoliană de a observa mai degrabă cele câteva turbine 
care nu funcţionează decât majoritatea care funcţionează. Acest lucru poate induce părerea că 
tehnologia eoliană nu este sigură. Prin informarea oamenilor despre faptul că este normal ca unele 
turbine să poată fi oprite în orice moment (din cauza variaţiilor vântului şi a nevoilor de întreţinere) 
se poate ajunge la ameliorarea acestei probleme de comunicare. 

Zgomotul 

Marea majoritate a celor afectaţi de zgomotul produs de turbinele eoliene trăiesc la câţiva kilometri 
de centralele eoliene de mare putere sau la câteva sute de metrii de o instalaţie cu turbine mici sau 
individuale. Deşi zgomotul la aceste distanţe nu este foarte mare – o turbină de 300 kW produce un 
nivel de zgomot la 120 m mai mic decât cel produs de un semafor aflat la 30 m distanţă – este 
totuşi suficient de tare pentru a se auzi în încăperi şi poate fi semnificativ noaptea, când traficul şi 
zgomotele casnice sunt diminuate (a se vedea tabelul 5.1). 

Table 5.1. –  Niveluri de zgomot tipice 
Sursa Distanţa  

(m) 
Nivelul de zgomot –dB(A) 
 

Prag de durere  140 
Sirena unei nave 30 130 

Motor turboreactor 61 120 
Aspirator 3 70 

Autostradă 30 70 
Turbina eoliană mică 

(10-kW) 37 
57 

Transformator mare 61 55 
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Vântul în copaci 12 55 
Semafor 30 50 

Mediul unei locuinţe 0 50 
Turnina eoliană 300-

kW 122 
45 

Şoaptă  2 30 
Studio/dormitor liniştit  20 

Pragul de auz  0 
Sursa: Gipe,  Wind Energy Comes of Age, p.375 

 

La planificarea unui proiect eolian, ar trebui acordată atenţie la orice zgomot ce ar putea fi auzit în 
afara caselor din apropiere. În interior, nivelul de zgomot este probabil mai mic chiar şi cu 
geamurile deschise. Zgomotul ce va fi produs atunci când bate vântul dinspre turbine spre case, 
caracterizează de obicei, impactul zgomotului potenţial. Acesta este apoi comparat cu zgomotul de 
fond care există deja în zonă, fără funcţionarea parcului eolian. 

Ca exemplu prezentam in Figura 16, harta zgomotului produs de o centrala eoliană din Romania 
(sursa http://www.expert-mediu.ro). 



MANUAL - SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 
 

   
 100

 

Figura 16. –  Harta zgomotului produs de o centrală eoliană  

Au fost înregistrate progrese semnificative în reducerea zgomotului produs de turbine încă de la 
instalarea primelor turbine la începutul anilor 1980. Turbinele mari aflate acum pe piaţă generează 
mai puţin zgomot (pe unitatea de producţie de energie), decât turbinele mici pe care le-au înlocuit, 
în parte din cauza rotorului mai lent, proiectării precum şi fabricarii atente a palelor unghiului 
acestora. În general, sunt afectaţi puţini locuitori de zgomotul produs de turbinele eoliene, dacă se 
acordă atenţia cuvenită distanţelor şi procedurilor de reducere a zgomotului.  

Interferenţa electromagnetică (IEM) 
 
Interferenţa electromagnetică este perturbarea semnalelor electrice folosite în tehnologia de 
comunicaţie inclusiv radio, televiziune şi microunde. O posibilă problemă pot crea palele turbinelor. 
Palele turbinelor reflectă semnalele de televiziune UHF, iar receptoarele de televiziune pot fi 
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afectate pe o rază de 5 kilometri (UHF) sau 6/5 kilometrii (VHF) dacă turbina are dimensiuni 
considerabile. Gradul de interferenţă depinde de materialul din care este confecţionată pala, locaţia 
turbinei în raport cu calea semnalului, şi dimensiunea turbinei. 
 
Interferenţa cu recepţia radio FM nu a fost raportată. Staţiile de comunicare cu microunde sunt 
adesea situate pe dealuri îndepărtate în zona rurală. Aceste transmisii se fac pe linia de vizare 
directă între emiţător şi receptor şi, prin urmare, pot fi afectate de turbinele eoliene care pătrund pe 
traseu. În plus, circuitele electrice din turbine pot transmite un semnal electromagnetic (zgomot), în 
cazul în care nu sunt corect instalate şi întreţinute. De aceea, sunt necesare discuţii şi soluţii cu 
operatorii staţiilor  de telecomunicaţii pentru evitarea creerii de inteferenţe.  
 
  
5.3.2. Evitarea habitatului sălbatic şi a altor zone sensibile 

Păsările 
 
În ultimii ani au atras atenţia efectele posibile ale dezvoltării proiectelor eoliene asupra vieţii 
sălbatice şi spaţiilor naturale.  
De exemplu s-au raportat păsări omorâte la centrale eoliene din Spania încă de acum 15-20 de ani 
(la Tarifa, unul din cele două puncte majore de migrare a păsărilor deasupra Mării Mediterane), şi 
la diferite centrale în Europa de Nord. Aceste incidente au dus la conştientizarea sporită a 
impactului potenţial al energiei eoliene asupra mediului. Cu toate studiile făcute, implicaţiile pe 
termen lung  a proiectelor eoliene cu păsările sunt încă neclare. 
În destule locaţii pot apărea probleme, deoarece unele dintre caracteristicile unui amplasament bun 
pentru instalaţii eoliene, se întâmplă să fie atractive şi pentru păsări. De exemplu, trecătorile 
montane sunt vântoase în mod frecvent, deoarece acestea oferă un canal pentru trecerea vântului 
în munte; pentru acelaşi motiv, ele sunt de multe ori rutele preferate pentru păsările migratoare. 

 
Un aspect important este semnificaţia deceselor şi vătămărilor corporale pentru populaţia locală de 
păsări. Ideal ar fi ca păsările să nu fie ucise, dar acest lucru nu este posibil practic în multe cazuri. 
Un standard de măsurare a severităţii impactului ar putea fi dacă decesele au ca rezultat o scădere 
semnificativă în totalul populaţiei sau creşterea semnificativă a mortalităţii totale din speciile 
afectate. 

 
Studiile de impact asupra mediului conţin în mod obligatoriu monitorizarea iniţială a păsărilor şi 
comportamentul acestora înainte de a începe proiectul eolian, şi apoi observarea amplasamentului 
în timpul construcţiei şi exploatării. În unele cazuri, monitorizarea ar putea continua ani de zile. 
 
Habitatul sălbatic 

 
Unele studii au arătat că păsările şi alte animale au tendinţa de a evita să îşi facă cuib sau să 
vâneze în imediata apropiere a turbinelor eoliene. În plus, activităţi de genul constucţiei de drumuri 
şi defrişarea copacilor pot distruge habitatele şi permite introducerea speciilor nedorite. Problema 
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este agravată de faptul că cele mai bune locaţii de turbine sunt situate izolat, în zone care 
găzduiesc diferite specii de plante şi animale. 
 
Din această cauză, anumite zone sensibile din punct de vedere ecologic (chiar dacă nu sunt expres 
protejate de lege) trebuie limitate pentru proiecte eoliene. Totuşi, în alte cazuri pot exista opţiuni 
pentru evitarea impactului asupra migraţiei sau habitatelor. Spre exemplu, dezvoltatorii pot investi 
în refacerea terenurilor, prin plantarea de copaci sau crearea de habitate pentru speciile dislocate 
de proiectele eoliene. Măsurile necesare, vor depinde de fiecare locaţie în mod particular şi speciile 
în cauză şi se determină conform legislaţiei prin implicarea agenţiilor naţionale şi regionale şi 
organizaţiilor de mediu adecvate. 

 
Considerente culturale şi arheologice 

 
Pe parcursul dezvoltării unui proiect eolian, locaţiile cu vestigii arheologice sau cu rezonanţă 
culturală trebuie protejate şi evitate. Zona de impact potenţial a unui proiect eolian poate fi de la 
doar de la câţiva zeci de metrii până la un kilometru sau mai mult.  De aceea în setul de aprobări 
necesare pentru un proiect eolian se cere de obicei şi avizul autorităţilor din domeniul culturii şi al 
patrimoniului arheologic. Pe parcursul lucrărilor de instalare a infrastructurii eoliene se face o 
monitorizare arheologică din partea autorităţilor competente pentru amplasamentele ce pot conţine 
vestigii arheologice. 
 
 
5.4. Planifcarea dezvoltării unui proiect eolian  
 
În general, în procesul de selectare a locaţiilor, se cere realizarea unui plan zonal care să certifice 
condiţiile de încadrare a unei centrale eoliene. În astfel de planuri se stabilesc condiţii şi criterii cum 
ar fi:  
 Mărimea turbinei eoliene, inclusiv mărimea maximă a rotorului, înălţimea minimă şi maximă, 
 înălţimea turnului, etc.  
 Instalarea şi proiectarea, inclusiv a turnului şi rotorului, notificarea utilităţilor, semne de 
avertizare şi acces la turn. 
 Aşezarea, inclusiv distanţa de retragere a centralei faţă de facilităţile vecine, drumuri, alte 
centrale eoliene,  proiectarea estetică (cum ar fi turnul tubular sau cu zăbrele) şi apropierea faţă de 
linia electrică. 
 Reglementările de zgomot şi interferenţa radio şi TV. 
 Alte reglementări, inclusiv de asigurare, accesul publicului la instalaţiile eoliene, şi cerinţele de 
 dezafectare 
 
Unele autorităţi locale, recunoscând avantajele investiţiilor în domeniul energiei eoliene, au 
identificat deja resursele eoliene locale pe teritoriul lor, în scopul de a facilita procesul de autorizaţii 
şi dezvoltarea proiectelor, şi au pregătit hărţi din aceste zone care prezintă informaţii cum ar fi  
viteza şi durata vântului, caracteristici topografice, caracteristicile amplasamentului, drumuri şi 
facilităţi existente, terenuri sensibile din punct de vedere al folosinţei, etc.  
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6. METOGOLOGIA ATLASULUI DE VÂNT CRES ŞI REZULTATE 
 
 
6.1. Introducere 
 
Există programe de calcul care evaluează potenţialul eolian pe o suprafaţă mare în mod continuu. 
Astfel de programe pornesc de la datele cunoscute măsurate în unul sau mai multe puncte din 
zonă. Astfel de programe sunt WAsP (http://www.wasp.dk) elaborat de Institutul RISOE din 
Danemarca sau metodologia de calcul dezvoltată la centrul CRES din Grecia.  
 
Vom descrie în continuare metodologia CRES ca un exemplu de astfel de instrumente de modelare 
a potenţialului eolian. 
Metodologia CRES a fost folosită cu succes pentru a prezice potenţialul eolian din Grecia, şi a 
condus la rezultate satisfăcătoare cu o rezoluţie destul de fină, 150 m pentru întreaga suprafaţă a 
ţării. Metoda de calcul dezvoltată de CRES reuşeşte să stabilească o procedură de interpolare care 
primeşte ca date de intrare un număr substanţial de măsurători şi realizează o predicţie într-un 
punct arbitrar în interiorul zonei de interes.  
 
 
6.2. Descrierea metodologiei 
 
Metodologia este derivată de la premisa că fluxul de vânt la altitudine mare este nevâscos, liber de 
influenţa stratului limită de suprafaţă, guvernat doar de mecanisme meteorologice. Pe de altă parte 
fenomenele din stratul limită sunt predominate aproape de suprafaţa solului. Acolo, acţiunea 
combinată a topografiei şi a stratului limită este suficientă pentru a determina viteza şi direcţia 
vântului la un moment dat. În esenţă se introduce o metodă tridimensională de corecţie la frontieră. 
 
Procedura de calcul are loc în două etape. În prima etapă, spaţiul tridimensional, care este definit 
de suprafaţă şi ajunge până la câţiva kilometrii în altitudine, este analizat prin utilizarea principiului 
de conservare a masei. Codul funcţionează utilizând variabile normalizate, instituind o condiţie 
unitară a vitezei la marginea superioară a grilei. Din cauza necesităţii de a acoperii arii geografice 
foarte mari, se aplică o abordare multi-bloc (figura 17). 
În etapa doua se aplică o corecţie în stratul limită pentru a introduce în calcul fenomenul 
vâscozităţii.  
 
La sfârşitul acestei proceduri în două etape, domeniul fluxului este complet definit, deşi încă 
normalizat de viteza vântului la limita superioară.  
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Figura 17.  –  Modelarea  Multi-Bloc pentru cazul Greciei (stânga) şi eşalonarea grilei de calcul 

(dreapta)  
 
Pentru fiecare punct din aria geografică unde există măsurători, este posibil să se calculeze viteza 
medie a vântului pentru fiecare direcţie de interes. Folosind această valoare şi valoarea 
corespunzătoare de la nodul din reţeaua de calcul, se poate prezice viteza la limita superioară a 
unui punct specific. Astfel, măsurătorile sunt folosite pentru a prezice viteza vântului într-un punct 
din grilă la limita superioară. Prin interpolarea acestor valori rezultă viteza vântului la fiecare punct 
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din limita superioară. Valorile normalizate în aria geografică completă şi la orice înălţime pot fi apoi 
convertite în vitezele vântului curent.  
 
Figura 18 prezintă harta vântului în Peloponnese, calculată pe baza măsurătorilor şi simulărilor. 
Mai multe detalii se pot găsi la adresa www.cres.gr. 
 
 

 
Figura 18. –  Potenţialul eolian teoretic al Peloponnesus 
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ENERGIA GEOTERMALĂ
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1. ENERGIE GEOTERMALĂ ŞI MEDIU  
 

 
1.1. Beneficiile de mediu ale energiei geotermale  
 
 
Energia geotermală se defineşte ca fiind caldura naturală provenită din interiorul Pamântului, 
captată  pentru producerea de energie electrică, încălzirea spaţiilor sau a aburului industrial. Ea 
este prezentă oriunde sub scoarţa terestră, deşi cea mai mare temperatură, şi deci cea mai 
dorită resursă este concentrată în regiuni cu vulcani activi sau tineri din punct de vedere 
geologic.  

Resursa geotermală este curată, regenerabilă, deoarece căldura emanată din interiorul 
Pamântului este inepuizabilă. Sursa de energie geotermală este disponibilă  24 de ore pe zi, 
365 de zile pe an. Prin comparaţie, sursele de energie eoliană şi solară sunt dependente de un 
număr de factori, inlcuzând fluctuaţii zilnice şi sezoniere şi variaţii în funcţie de climă. Din acest 
motiv, energia produsă din surse geotermale este, odată captată, mai sigură decât multe alte 
forme de energie electrică. Căldura care izvorăşte continuu din interiorul Pământului este 
estimată a fi echivalentă cu 42 millioane megawatt (Bilanţul termic de Stacey şi Loper, 1988). 
Un megawatt  poate asigura necesităţile energetice a 1000 de case. 

Energia termică a Pământului este de aceea într-o cantitate mare şi este practic inepuizabilă, 
dar este foarte dispersată, foarte rar concentrată şi adesea la adâncimi prea mari pentru a fi 
exploatată industrial. Până acum utilizarea acestei energii a fost limitată la zone în care 
condiţiile geologice permit un mediu de transport (apă în fază lichidă sau gazoasă) care să 
„transfere” căldura din zonele fierbinţi de la adâncime la suprafaţă, dând astfel naştere 
resurselor geotermale.  

Impactul de mediu al utilizării energiei geotermale este destul de mic şi controlabil. De fapt, 
energia geotermală produce emisii atmosferice minime. Emisiile de oxid de azot, hidrogen 
sulfurat, dioxid de sulf, amoniac, metan, pulberi şi dioxid de carbon sunt extrem de mici, în 
special atunci când sunt comparate cu emisiile provenite de la combustibilii fosili.  

Totuşi, atât apa cât şi aburul condensate de la centralele electrice geotermale conţin diferite 
elemente chimice, printre care arsen, mercur, plumb, zinc, bor şi sulf, a căror toxicitate depinde 
în mod evident de concentraţia lor. Oricum, cea mai mare parte a acestor elemente rămâne în 
soluţie, în apa care este reinjectată în acelaşi rezervor din care a fost extrasă apa ferbinte sau 
aburul.  

Centralele electrice geotermale binare, împreună cu instalaţiile flash, produc emisii aproape 
zero.  

În cazul utilizării directe a energiei termice provenite de la apa fierbinte geotermală, impactul 
asupra mediului este neglijabil şi acesta poate fi uşor redus prin adoptarea unor sisteme ciclice 
închise, cu extracţia şi reinjecţia finală a fluidului în acelaşi rezervor geotermal.  

Aspectul economic al utilizării apei fierbinţi încă reprezintă limitare pentru o răspândire mai largă 
în sectorul energetic. De fapt, beneficiul economic derivă din utilizarea sa prelungită, pe 
parcursul mai multor ani, cu costuri de operare reduse, deşi investiţia iniţială poate fi 
considerabilă.  
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1.2. Gradientul de temperatură geotermal 

Cel mai important parametru în utilizarea acestui tip de energie este temperatura fluidului 
geotermal, care determină tipul de aplicaţie al energiei geotermale. Aceasta se poate utiliza 
pentru încălzire sau pentru a genera energie electrică.  

Mergând de la suprafaţa pământului spre adâncime, se observă că temperatura creşte 
progresiv cu adâncimea, cu 3 °C, în medie, pentru fiecare 100 m (30 °C/km). Acesta poartă 
numele de gradient geotermal. De exemplu, dacă temperatura după primii câţiva metri sub 
nivelul solului, care în medie corespunde cu temperatura medie anuală a aerului exterior, este 
15 °C, atunci se poate presupune în mod rezonabil că temepratura va fi de 65-75 °C la 2000 m 
adâncime, 90-105 °C la 3000 m şi aşa mai departe pentru următoarele câteva mii de metri 
(figura 1).  

Regiunile de interes pentru aplicaţii ale energiei geotermale sunt acelea unde gradientul 
geotermal este mai mare decât cel normal. În anumite zone, fie datorită activităţii vulcanice 
dintr-o eră geologică recentă, fie datorită accesiuni prin fisuri a apei fierbinţi de la nivelele de 
adâncime, gradientul geologic este semnificativ mai mare decât media, astfel încât se 
înregistrează temperaturi de 250-350 °C la adâncimi de 2000-4000 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. – Temperatura funcţie de adâncime pentru diverse gradiente geotermale; temperatura 
presupusă a  solului este de 17° C 

 

Fluxul termic terestru mediu al continentelor şi oceanelor este de 65 şi respectiv 101 mW/m2, 
ceea ce, ponderat cu suprafaţa lor, însemnă o medie de 87 mW/m2 (Pollack et al., 1993).  
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2. BAZELE ENERGIEI GEOTERMALĂ 

2.1. Sisteme geotermale  

Un sistem geotermal este alcătuit din câteva elemente principale: o sursă de căldură, un 
rezervor, un fluid purtător care asigură transportul căldurii, o zonă de reîncărcare şi o rocă 
având rolul de a sigila acviferul. Sursa de căldură poate fi o intruziune magmatică de foarte 
înaltă temperatură (> 600 °C) care a ajuns la adâncimi relative reduse (5-10 km) sau, în 
anumite sisteme de temperatură joasă, temperatura normală a Pământului, care, aşa cum s-a 
explicat anterior, creşte odata cu adâncimea. Rezervorul este un volum de roci permeabile din 
care fluidul purtător (apă sau abur) extrage căldura. Rezervorul este în general acoperit fie de 
straturi impermeabile sau de roci a căror permeabilitate redusă se datorează fenomenului de 
auto-sigilare care constă în depunerea de minerale în porii rocilor. Rezervorul este conectat la o 
zonă de reîncărcare superficială prin care apele meteorice pot să înlocuiască fluidele care 
părăsesc rezervorul prin izvoare sau prin extracţie la foraje. Fluidul geotermal este apa, în 
majoritatea cazurilor apa meteorică, în fază lichidă sau gazoasă, în funcţie de temperatură şi 
presiune. Apa transportă adesea, împreună cu substanţe chimice şi gaze, cum ar fi CO2, H2S, 
etc. Figura 2 este o reprezentare simplifiată a unui sistem geotermal ideal. 

Mecanismul care stă la baza sistemelor geotermale este guvernat în general de convecţia 
fluidelor. Convecţia apare datorită încălzitii şi expansiunii termice a fluidelor într-un câmp 
gravitaţional.  Fludiul încălzit de mică densitate tinde să se ridice şi sa fie înlocuit de un fluid mai 
rece, de densitate mare, venind de la marginea sistemului. Convecţia, prin natura sa, tinde să 
crească temperatura în partea de sus a sistemului, în timp ce temperatura în partea inferioară 
scade (White, 1973).  

Fenomenul descries mai sus poate părea foarte simplu, dar sistemele geotermale apar în 
natură într-o varietate de combinaţii de caracteristici geologice, fizice şi chimice, dând astfel 
naştere mai multor tipuri de sisteme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. – Reprezentare schematică a unui sistem geotermal ideal 
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2.2. Entalpia 

Cel mai comun criteriu pentru clasificarea resurselor geotermale este acela bazat pe entalpia 
fluidelor geotermale care îndeplinesc rolul de purtător de căldură din rocile de adâncime, către 
suprafaţă. Entalpia, care poate fi considerată, mai mult sau mai puţin, proporţională cu 
temperatura, este utilizată pentru a exprima conţinutul de căldură (energie termică) al fluidelor şi 
oferă o imagine generală despre “valoarea” acestora. Resursele sunt împărţite în resurse de 
joasă, medie si înaltă entalpie (sau temperatură), în conformitate criteriile care au în general la 
bază conţinutul energetic al fluidelor şi formele lor potenţiale de utilizare. Tabelul 1 prezintă 
clasificările propuse de un număr de autori.  

Tabelul 1. – Clasificarea resurselor geotermale  (°C) 

 (a) (b) (c) (d) (e) 

Resurse de entalpie joasă < 90 <125 <100 ≤150 ≤190 

Resurse de entalpie medie 90-150 125-225 100-200 - - 

Resurse de entalpie înaltă >150 >225 >200 >150 >190 

Surse:  

(a) Muffler and Cataldi (1978) 

(b) Hochstein (1990) 

(c) Benderitter and Cormy (1990) 

(d) Nicholson (1993) 

(e) Axelsson and Gunnlaugsson (2000) 

Câmpurile de temperatură înaltă utilizate pentru producerea energiei sunt limitate la zone cu 
activităţi vulcanice, seismice şi magmatice recente. Pe de alta parte, resursele cu temperaturi 
joase pot fi întâlnite în cele mai multe ţări. Ele sunt formate prin circulaţia la adâncime a apelor 
meteorice, în lungul defectelor şi fisurilor şi de apa aflată în rocile cu porozitate mare, cum ar fi 
gresia şi calcarul, la o adâncime suficientă pentru ca apa să fie încălzită de gradientul geotermic 
al Pământului.  

În mod frecvent se face o distincţie între sisteme geotermale dominate de apă şi sistemele 
dominate de vapori (White, 1973). În sistemele dominate de apă, apa lichidă este faza fluidă 
continuă care controlează presiunea. Pot fi prezenţi vapori, în general ca nişte bule discrete. 
Aceste sisteme geotermale, a căror temperatura poate varia între < 125 până la > 225 °C, sunt 
cele mai larg răspândite în lume. În funcţie de condiţiile de temperatură şi presiune, ele pot 
produce apă fierbinte, amestecuri apă-aburi, abur umed, sau, în unele cazuri, abur uscat. În 
sistemele dominate de vapori, apa lichidă şi vapori coexistă în rezervor, cu vaporii aflaţi în stare 
continuă care controlează presiunea. Sistemele geotermale de acest tip, dintre care cele mai 
cunoscute sunt Larderello în Italia şi The Geysers în California, sunt destul de rare şi sunt 
sisteme de înaltă temperatură.  

O altă împărţire a sistemelor geotermale se bazează pe starea de echilibru a rezervorului 
(Nicholson, 1993), considerând circulaţia fluidului din rezervor şi mecanismul de transfer de 
căldură. În sistemele dinamice rezervorul este reîncărcat continuu de apa care este încălzită şi 
apoi eliberată din rezervor, fie la suprafaţă fie în formaţiuni subterane permeabile. Căldura este 
transferată prin sistem  prin convecţie şi circulaţia fluidului. Această categorie include sisteme 
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de înaltă temperatură (>150 °C) şi de joasă temperatură (<150 °C).  În sistemele statice 
(cunoscute de asemenea ca sisteme stagnante sau sisteme de stocare) există doar o 
reîncărcare minoră sau deloc a rezervorului şi căldura este transferată doar prin conducţie. 
Această categorie include sisteme de joasă temperatură şi geopresurizate.  

 

3.  UTILIZAREA RESURSELOR GEOTERMALE  
 

Generarea de energie electrică este cea mai importantă utilizare a resurselor geotermale de 
presiune înaltă (> 150 °C). Resursele de temperatură medii şi joasă sunt potrivite pentru diverse 
aplicaţii. Diagrama Lindal clasică  (Lindal, 1973) arată utilizările posibile ale fluidelor geotermale 
la diferite temperature (figura 3). Fludiele la temperaturi sub 20 °C sunt rar utilizate şi în condiţii 
foarte particulare, sau în aplicaţii de gen pompă de căldura.  

 

Figure 3. – Utilizările posibile ale fluidelor geotermale (derivată din Diagrama Lindal, 1973) 

 

3.1. Utilizări pentru încălzire directă  

În cazul temperaturilor mai mici de 90 °C, apele geotermale pot fi folosite mai degrabă direct, 
decât pentru conversia la energie electrică. Cele mai cunoscută formă de utilizare este pentru 
încălzirea spaţiilor, aplicaţii pentru agricultură, acvacultură şi unele utilizări industriale. Când 
tempertaura apei este mai mică de 40°C, se utilizează pompele de căldură pentru încălzirea 
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sau răcirea spaţiilor. Dacă nu este dispobibilă apa subterană, atunci pompele de căldură pot fi 
combinate cu schimbătoare de căldură cu pământul.  

Principiile de funcţionare ale pompelor de căldură  

O pompă de căldură (figura 4) este o maşină termică ce permite extracţia căldurii din subsol şi 
din acvifer la adâncimi mici (zeci sau sute de metri), aflată la temperaturi mici şi transferul 
acesteia la temperaturi mai înalte către mediul ce trebuie încălzit. Avantajul pompelor de 
căldură se leagă de faptul că, pentru fiecare unitate de energie electrică consumată, sunt 
obţinute aproximaiv trei unităţi de energie sub formă de căldură, cu contribuţia apei geotermale.  

În cazul răcirii, căldura este extrasă din spaţiu şi disipată în Pământ; în cazul încălzirii, căldura 
este extrasă din Pământ şi pompată în spaţiu.  

O pompă de căldură este guvernată de aceleaşi limitări ale celui de al doilea principiu al 
termodinamicii (orice transformare de energie implică o disipare a unei părţi sub formă de 
căldură cu temperatură scăzută, care nu mai poate fi utilizată) ca orice alt motor termic şi de 
aceea o eficienţă maximă poate fi calculată pornind de la ciclul Carnot. Pompele de căldură 
sunt în mod normal caracterizate printr-un coeficient de performanţă care reprezintă raportul 
dintre puterea de încălzire a acesteia şi puterea electrică absorbită de la reţea.  

 

Figura 4. – Pompa de căldură geotermală 

 

3.2. Generarea de electricitate 

Energia geotermală de entalpie înaltă este utilizată cel mai frecvent pentru producereea de 
energie electrică.  

Sistemul geotermal tipic utilizat pentru producerea energiei electrice trebuie să producă 
aproximativ 10 kg de abur pentru a produce o unitate (kWh) de electricitate. Producerea de 
electricitate în cantităţi mari, de ordinul a sute de megawatti, necesită producerea unor volume 
mari de fluid. Astfel, un aspect al sistemelor geotermale este acela că el trebuie sa conţină mari 
cantităţi de fluid la temperaturi înalte sau un rezervor care poate fi reîncărcat cu fluide care sunt 
încălzite ca contactul cu rocile.  

Cele trei tiprui de bază de instalaţii de generare a energiei electrice sunt Centralele cu ciclu 
binar, centrale “uscate” şi centrale “flash”, atunci când presiunea asupra apei fierbinţi (în mod 
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uzual peste) este redusă. Producerea de energie electrică în fiecare tip de instalaţie depinde de 
temperaturile şi presiunile rezervorului, şi fiecare tip produce impacturi de mediu diferite.  

Cel mai comun tip de centrală la ora actuală este cea “flash”, cu sistem de răcire a apei, unde 
un amestec de apă şi abur este produs de către izvor. Aburul este separat într-un vas de 
suprafaţă şi condus către turbină, iar turbina antrenează un generator.  

Într-o instalaţie uscată, aburul ajunge direct de la rezervorul geotermal la turbina care 
antrenează generatorul şi nu este necesară o separaţie pentru că izvorul produce doar abur. 
Figura 5 prezintă o instalaţie flash şi una uscată.  

 

Figure 5 – Diagramele centralelor flash şi uscate 

Progresele recente în tehnologiile geotermale a făcut posibilă producere de energie electrică, în 
condiţii avantajoase din punct de vedere economic şi resurse geotermale de joasă temperatură, 
de 100 °C - 150°C. Cunoscute ca centrale geotermale “binare”, aceste instalaţii reduc emisiile 
datorate energiei geotermale aproape la zero. În procesul binar, apa geotermală încălzeşte un 
alt lichid, cum ar izobutanul (cel mai adesea n-pentan), care fierbe la o temperatură mai joasă 
decât apa şi are o presiune de vapori mare la temperature joase, în comparaţie cu aburul. Cele 
două lichide sunt ţinute complet separate prin utilizarea unui schimbător de căldură pentru a 
realiza transferul de energie termică de la apa geotermală la fluidul de lucru. Cel de al doilea 
fluid trece, se vaporizează şi se transformă în vapori gazoşi şi forţa vaporilor în expansiune 
pune în mişcare turbine care antrenează generatoarele.  

Prin selectarea fluidului secundar potrivit, se pot proiecta sisteme binare pentru a utiliza fluide 
geotermale cu temperaturi cuprinse între 85-170 °C. Limita superioară depinde de stabilitatea 
termică a fluidului binar organic, iar limita inferioară de factori tehnico-economici: sub această 
temperatură dimensiunea schimbătoarelor de căldură necesare ar face procedeul ne-economic. 
Un exemplu de sistem binar este ciclul Kalina în care ca agent de lucru este folosită o soluţie 
apoasă pe bază de amoniac. Autorii acestuia susţin că ciclul măreşte eficienţa unei centrale 
geotermale cu 20 – 40 % şi reduce costurile de construcţie ale centralei cu 20 – 30 %, în plus 
scăzând costul generării puterii geotermale. 

Dacă centrala geotermală utilizează răcirea cu aer, fluidele geotermale nu fac niciodată contact 
cu atmosfera înainte de a fi pompate înapoi în rezervorul geotermal subteran, ceea ce reduce 
emisiile la zero. Dezvoltată în anii ’80, această tehnologie este deja în centrale geotermice din 
lume. Capacitaea de a utiliza resurse cu temperaturi joase creşte numărul de rezervoare 
geotermale care pot fi utilizate pentru producerea de energie. Figura 6 înfăţişează o centrala 
binară.  
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Figure 6. – Centrală termică cu ciclu binar 

Cu tehnologia actuală, este de aşteptat ca centralele electrice geotermale să poată genera 
energie electrică la temperaturi ale sursei de aproximativ 100 °C, aflate la o adâncime de 
aproximativ 4 km sau mai puţin. Pentru ca o resursă să poată fie exploatată la temperatură 
minimă, trebuie ca resursa să fie relative superficială. De asemenea, pentru ca o sursă să poată 
fi exploatată la adâncimi de aproximativ 4 km, temperature trebuie sa fie relative mare, astfel 
aceşti doi parametri se compensează reciproc. În plus, dimensiunea resursei, productivitatea 
izvorului şi alţi factori pot influenţa viabilitatea economică.  

 

4. CERCETĂRI  ALE RESURSELOR GEOTERMALE  

Identificarea unui rezervor geotermal este o activitate complexă care constă din diferite faze, 
pornind de la explorarea suprafeţei unei zone date. Aceasta constă din evaluarea preliminară a 
manifestărilor geotermale curente (izvoare de apă fierbinte, fumarole, jeturi de abur, geizere 
etc.), urmată de investigaţii geologice, geochimice, geofizice şi de forarea unor puţuri de 
explorare (câteva sute de metri adâncime), pentru a măsura temperature (gradientul geotermal) 
şi pentru a evalua fluxul de căldură terestru. 

Interpretarea datelor colectate va sugera locul unde trebuie se fac explorări la adâncime, prin 
forarea de puţuri (chiar la adâncimi mai mari de 4000 m) care vor confirma existenţa fluidelor 
geotermale.  

În cazul unor rezultate pozitive, câmpul geotermal care a fost identificat va fi exploatat prin 
forarea unui număr suficient de puţuri pentru producerea de fluid geotermal (apă fierbinte sau 
abur).  

 

4.1. Metode de explorare 
 

Obiectivele explorării geotermale sunt următoarele: (Lumb, 1981): 

1. Identificarea fenomenului geotermal.  

2. Verificarea existenţei unui câmp de producţie geotermal. 

3. Estimarea dimensiunii resursei. 



MANUAL - SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 
 

 
   

 

115

4. Determinarea tipului de câmp geotermal. 

5. Localizarea zonelor productive. 

6. Determinarea conţinutului de energie temică a fluidelor care va fi obţinută prin forarea 
puţurilor în câmpul geotermal.  

7. Stabilirea unui set de date de bază, în raport cu care se vor compara rezultatele monitorizării 
ulterioare. 

4.1.1. Date de intrare necesare  

Toate datele geologice, geofizice şi geochimice trebuie sa fie colectate.  

Studiile geologice şi hidrogeologice constituie punctul de pornire al oricărui program de 
explorare, având ca principal scop identificarea locaţiei şi dimensiunii zonelor care merită să fie 
investigate mai în detaliu şi recomandarea celor mai potrivite metode de explorare a acestor 
zone. Studiile geologice şi hidrogeologice au un rol important în toate fazele cercetării 
geotermale. Ele furnizează informaţii de bază pentru interpretarea datelor obţinute cu alte 
metode de explorare şi, în final, pentru realizarea unui model realistic al sistemului geotermal şi 
evaluarea potenţialului resursei.    

Studiile geochimice (inclusiv geochimia izotopilor) sunt un mijloc util de a determina dacă 
sistemele geotermale sunt sisteme dominate de apă sau de vapori, de a estima temperatura 
minimă aşteptată  la adâncime, de a estima omogenitatea alimentării cu apă, de a deduce 
caracteristice chimice ale fluidului de adâncime şi de a determina sursa de apă de reîncărcare. 
Informaţii valoroase se pot obţine şi în ceea ce priveşte tipul problemelor care pot apărea în 
timpul fazei de reinjecţie sau în timpul utilizării instalaţiei (de exemplu modificări în compozoţia 
fluidului, coroziunea ţevilor sau a instalaţiilor, impact asupra mediului) şi a modului în care pot fi 
evitate sau combătute aceste probleme. Studiile geochimice constau în recoltarea şi analiza 
chimică şi izotopică a apei şi a gazului din zone cu manifestare geotermală (izvoare fierbinţi, 
fumarole etc.) sau efectuarea de puţuri în zona studiată. Întrucât cercetările geochimice 
furnizează date importante pentru planificarea expoatării, iar costurile sunt relativ reduse 
comparativ cu alte metode mai sofisticate, cum ar fi studiile geofizice, tehnicile geochimice ar 
trebui utilizate cât mai mult posibil înainte de a recurge la metode mai scumpe.  

Zonele geotermale ar trebui analizate mai departe aplicând tehnici geofizice (gravimetrie, teste 
magnetice şi electrice, analiza chimică a apei calde, etc), pentru a localiza rezervoarele 
specifice, sursa de fluid geotermal.  

Analiza geofizică  are scop determinarea indirectă, de la suprafaţă sau de la intervale de 
adâncime apropiate de suprafaţă, a unor parametri fizici ai formaţiunilor geologice de adâncime. 
Aceşti parametri fizici incud:  

 temperatura (măsurarea temperaturii); 
 conductivitatea electrcă (metode electrice şi electromagnetice); 
 viteza de propagare a undelor elastice (studii seismice); 
 densitatea (analize gravitaţionale); 
 susceptibilitatea magnetică (metode magnetice). 

Unele dintre aceste tehnici, cum ar fi cele magnetice, seismice sau gravitaţionale, care în mod 
tradiţional sunt folosite în industria petrolieră pot să ofere informaţii valoroase despre forma, 
dimensiunea, adâncimea şi alte caracteristici importante ale structurilor geologice de adâncime 
care ar putea constitui un rezervor geotermal, dar ele oferă puţine indicaţii despre posibilitatea 
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ca aceste structuri să conţină fluidele care sunt principalul obiectiv al analizei. Din acest motiv, 
aceste metodologii sunt mai potrivite pentru definirea detaliilor în faza finală a explorării,  înainte 
de a fora puţuri de explorare. Informaţii despre existenţa fluidelor geotermale în structurile 
geologice pot fi obţinute cu ajutorul prospectărilor electrice şi electromagnetice, care sunt mult 
mai sensibile decât orice alte tipuri de analize, în ceea ce priveşte prezenţa acestor fluide şi 
variaţiile de temperatură; aceste două tehnici au fost aplicate pe scară largă, cu rezultate 
satisfăcătoare. Tehnicile de analiză termică (măsurători de temperatură, determinarea 
gradientului geotermal şi a fluxului de căldură terestră) pot să ofere adesea o bună aproximare 
a temperaturii la vârful rezervorului.  

Forarea de puţuri exploratorii reprezintă faza finală a oricărui program de explorare geotermală 
şi este singura metodă prin care se determină caracteristicile reale ale rezervorului geotermal şi 
astfel se poate evolua potenţialul acestuia (Combs şi Muffler, 1973). Datele oferite de puţurile 
exploratorii ar trebui să poată verifica ipotezele şi modelele elaborate ca rezultat al explorării de 
suprafaţă şi să confirme faptul că rezervorul este productiv şi conţine o cantitate suficientă de 
fluide, având caracteristici adecvate pentru utilizarea urmărită. Aşadar, forarea de puţuri este o 
operaţiune foarte delicată.  

Explorările geotermale se realizează printr-o secvenţă de câţiva paşi: 

 studiu asupra condiţiilor termale prin colectarea informaţiilor legate de fluxul de 
căldură şi hărţi; 
 studiu asupra hărţilor hidro-geologice pentru evaluarea distribuţiei resurselor de apă 
subterană; 
 forarea de puţuri pentru extracţia fluidelor. 

Numai după ce explorările de suprafaţă au arătat că există un potenţial exploatabil, se poate 
trece la forarea puţurilor.  

4.1.2. Utilizarea sistemelor informatice geografice pentru realizarea hărţilor de potenţial  

Sistemul informatic geografic (GIS) este cea mai eficientă tehnologie pentru procesarea datelor 
şi informaţiilor spaţiale. Acesta este un sistem de gestiune, analiză şi afişare a informaţiilor 
geografice. Prin informaţii geografice se înţelege orice set de date sau informaţii care poate fi 
utilizat pentru a modela geografia (de exemplu caracteristicile şi activităţile suprafeţei terestre).  

Spus într-un mod simplu, sistemele GIS sunt metode computerizate create pentru rezolvarea 
problemelor terestre. Date despre obiecte din lumea reală sunt stocate într-o bază de date şi 
apoi plasate în mod dinamic pe o hartă care afişează reprezentări grafice ale obiectelor din 
lumea reală.  

Un GIS constă din cinci componente principale:  

• Personal; experţi specializaţi în GIS,  

• Date; din care vor fi obţinute informaţiile. Acestea pot fi organizate în baze de date utilizând 
structuri generice GIS, numite în mod comun baze de date geo spaţiale,  

• Hardware; Echipament pentru achiziţia, procesarea şi stocarea datelor, pentru afişarea 
informaţiilor şi pentru prezentarea rezultatelor. Acestea includ şi aparatura de teren, cum ar  fi 
GPS, sisteme computerizate, digitizoare, plotere etc.,  

• Software; programe speciale pentru manipularea datelor şi realizarea analizelor spaţiale 
esenţiale în rezolvarea problemelor,  
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• Proceduri; Organizarea sistematică a proceselor şi a paşilor de lucru care trebuie parcurşi 
pentru colectarea, colaţionarea şi analiza datelor, extracţia informaţiilor şi diseminarea 
cunoştinţelor.  

Aplicaţiile GIS în ştiinţele geologice  

Tehnologia sistemelor informatice geografice (GIS) reprezintă una dintre cele mai moderne 
metode de prelucrare bazată pe localizarea informaţiilor şi datelor. Astfel sunt aplicate pe scară 
largă în diverse sectoare, cum ar fi modelarea proceselor geologice şi geografice.   

Posibilitatea de a crea baze de date spaţiale care reprezintă informaţii sub formă de modele, 
este un aspect foarte important pentru managementul datelor geologice, deoarece cele mai 
multe date sau informaţii sunt reprezentate de evenimete şi însuşiri ale Pământului între care 
există anumite relaţii. Un alt aspect important al tehnologiei GIS este legat de posibilitatea de a 
realiza geo-procesarea, care reprezintă utilizarea unor instrumente tranzitorii (funcţii ale 
programului) pentru a extrage un nou set de date din bazele de date existente. Acest lucru 
include utilizarea unor funcţii analitice, cum ar fi analizele statistice, etc. .Geo-vizualizarea este 
o altă funcţie importantă a GIS şi reprezintă, pe scurt, vizualizarea datelor geografice şi descrie 
multitudinea căilor şi metodelor prin care informaţia spaţială poate fi prezentată utilizatorului. 
Formatul digital, de cele mai multe ori dinamic, integrat Sistemelor Informatice Geografice 
(GIS), măreşte capabilităţile de reprezentare, precum şi varietatea punctelor de vedere, în 
special în comparaţie cu hărţile tradiţionale de pe suport de hârtie. Conceptul de geovizualizare 
este asociat adesea cu posibilitatea de a interveni dinamic în procesul de vizualizare, ceea ce îi 
oferă un caracter interactiv. Utilizatorul poate interacţiona cu harta şi cu datele care o susţin şi 
fundamentează.  

Fiecare sistem de informaţii geografice ar trebui să poată efectua şase operaţii fundamentale 
necesare pentru identificarea soluţiilor lumii reale. Un GIS trebuie să poată: 

• colecta date  

• stoca date  

• interoga date 

• analiza date  

• afişa date  

• furnizeze date de ieşire  

În explorarea şi dezvoltarea resurselor este un lucru normal să ai de-a face cu o cantitate mare 
de date/informaţii din surse multiple.  

GIS  

Crearea unei baze de date geotermale poate să faciliteze compilarea hartilor tematice şi a 
studiilor de fezabilitate, etc.. 
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Figura 7. – model GIS 

Corelând diferite nivele ale informaţiilor referitoare la o anumită zonă, GIS permite o mai bună 
înţelegere a proceselor sau a factorilor caracteristici. Numărul de nivele şi calitatea informaţiilor 
utilizate sunt virtual infinite şi depind de obiectivele care trebuie atinse.  

Caracteristica cea mai importantă a GIS o reprezintă capacitatea de a georeferenţia datele şi 
apoi de a atribui fiecărui element coorodoantele sale spaţiale reale.  

Principalul obiectiv al GIS este că analiza datelor să devină o unealtă utilizată la luarea 
deciziilor.  

5.  UTILIZAREA RESURSELOR GEOTERMALE ÎN ROMÂNIA  

Teoretic, România are al treilea cel mai mare potenţial geotermal din Europa, după Italia şi 
Grecia. Însa, în ceea ce priveşte utilizarea sursei geotermale situaţia este cea prezentată în 
figura 8. 
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Figura 8.  – Utilizarea energiei geotermale, conform PNAER, PJ 

      (Sursa JRC, 2011) 

 

În ţara noastră, resursa geotermală cu cea mai mare entalpie a fost identificată la Băile Tuşnad.  
Cinci locaţii au temperaturi de peste 100 °C. 
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În funcţie de temperatura înregistrată la sursele hidrogeotermale (valorificate prin foraj şi 
extracţie) din România, geotermia de „joasă entalpie“ se înregistrează la ape de adâncime (cu 
temperaturi cuprinse între 25 oC şi 60 oC) şi, respectiv, geotermia de temperatură medie („ape 
mezotermale“), cu temperatura de la 60 oC până la maximum 125 oC. De aceea resursele 
geotermale nu pot fi folosite eficient pentru producerea energiei electrice.  

Limita economică de foraj pentru ape geotermale nu depăşeşte, în general, 3.300 m şi a fost 
atinsă numai în anumite zone (de exemplu, bazinul geotermal Bucureşti Nord sau perimetrele 
Snagov – Baloteşti).  

Apele geotermale din ţara noastra sunt ape geotermale cantonate în straturi sedimentare, 
caracterizate prin presiuni mici şi încălziri modeste. Ele conţin în principal biocarbonaţi, sulfaţi, 
cloruri, hidrocarburi în stare liberă şi dizolvată. Pentru apele din straturile sedimentare se 
folosesc următoarele procedee de tratare. 

Două companii româneşti sunt implicate în prezent în proiecte geotermale. FORADEX S.A., din 
Bucureşti, are concesiuni atât pentru explorare, cât şi pentru exploatare a rezervoarelor 
geotermale din jumătatea de sud a României (Banat, Valea Oltului – judeţul Vâlcea şi nordul 
Bucureştiului). Transgex S.A., din Oradea are concesiuni de explorare şi exploatare pentru 
rezervoarele geotermale localizate în partea de vest a României (în special în judeţul Bihor).  

Există peste 250 de puţuri forate la adâncimi de 800-3500 m, care indică prezenţa resurselor 
geotermale de joasă entalpie (50 – 120 °C), în 9 zone geotermale, 7 în partea de vest şi 3 în 
partea de sud a ţării.  Rezervele identificate, unde sunt deja forate puţuri, sunt estimate la peste 
200 PJ pentru următorii 20 de ani. Însă potenţialul tehnic a fost estimat la aproximativ 6 TJ/an.  

Puterea totală instalată a puţurilor deja existente este de aprox. 550 MWt (pentru o temperatură 
de referinţă de 25 °C).  
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Principalele utilizări directe ale energiei geotermale sunt: încălzire 39,7%; băi termale 32,2%; 
încălzirea serelor 17,1%; caldură de proces industrială (uscarea lemnului şi a seminţelor, 
pasteurizarea laptelui, prelucrarea inului) 8,7%; piscicultură şi creşterea animalelor 2,3%. 
Aproximativ 50 de puţuri sunt utilizate pentru bazine cu apă termală pentru recreere sau 
medicinale în 16 centre SPA care au capacitate de peste 850000 de persoane pe an.  
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UNITĂŢI DE MĂSURĂ 

Watt (W)           Unitate de masură a puterii, echivalent cu 1 Joule de energie utilizată pe secundă 
kWe Kilowatti electrici –unitate de putere electrică echivalentă cu 103 Watt 
Megawatt (MW) Unitate de măsură a puterii, egală cu o mie de kilowatt sau un milion de watt  
GJ   Gigajoule – unitate de energie, egală cu 109 Joule 
PJ  Petajoule – unitate de energie, egală cu 1015 Joule 
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GLOSAR 

Energia biomasei 

CO2 Bioxid de carbon 

CO2e   
Bioxid de carbon echivalent – unitatea de măsură universală utilizată pentru a 
indica potenţialul global de încălzire a gazelor cu efect de seră. Bioxidul de carbon 
este gazul de referinţă cu ajutorul căruia sunt calculate şi raportate celelalte gaze 
cu efect de seră. 

N2O Protoxidul de azot este gazul cu efect de seră eliberat de descompunerea azotului, 
în timpul arderii  

Alcool Hidrocarburi cu un grup –OH legat de lanţul carbonic 

Ardere Oxidarea completă a combustibilului 

Biocombustibil Orice combustibil solid, lichid sau gazos, derivat biologic, utilizat pentru aplicaţii 
combustibile, dar uneori limitat la combustibilii pentru transport 

Bioenergie Energie electrică şi termică obţinută din conversia biomasei 

Carbohidraţi Molecule de origine biologică, constând din carbon, hidrogen şi oxigen 

Celuloză Un polimer cristalin insolubil al glucozei şi cel mai mare component molecular al 
plantelor. Vezi lignoceluloză şi carbohidraţi 

Cogenerare 
Producerea, în acelaşi timp, a energiei termice şi electrice 

Digestie  
Anaerobă 

Degradarea biologică, cu ajutorul microorganismelor a materialului carbonic, în 
absenţa oxigenului, la metan (CH4) şi hidrogen(H2) şi mici cantităţi de CO2, H2S 

Fermentaţie Degradarea biologică a zaharurilor solubile la etanol sau butanol şi CO2, prin 
acţiunea microrganismelor, în absenţa oxigenului 

Gaze cu efect de 
seră 

Emisiile gazoase care contribuie la încălzirea globală. Acestea include dioxidul de 
carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O) şi alte gaze generate în 
timpul proceselor industriale 

Gazeificare Tratarea termică şi oxidarea parţială  a materialelor carbonice pentru a produce 
“syngas”, gaz sintetic 

Hidrocarburi Molecule formate din atomi de carbon şi hidrogen aranjaţi în lanţuri, cu structură 
lineară, ramificată sau ciclică 

Lignină O matrice moleculară amorfă, conţinând cicluri aromatice. Vezi lignoceluloza 

Lignoceluloză Un carbohidrat insolubil conţinut în pereţii celulari ai plantelor şi care, prin urmare, 
alcătuiesc majoritatea biomasei vegetale 

Mangal Produs cărbunos rezultat din piroliza biomasei 

Piroliză Tratarea termică a materialelor carbonice în absenţa oxigenului, cu producere de 
mangal, ulei şi gaze de piroliză 

Puterea calorifică Cantitatea de energie eliberată la arderea unui combustibil 

Schimbări 
climatice Variaţia temperaturii medii globale ca rezultat al activităţilor antropogenice, numit 

de asemenea şi încălzire globală 

Sechestrarea 
carbonului 

Captarea şi stocarea pe termen mediu şi lung a carbonului atmosferic (sub forma 
de Bioxid de carbon) în “depozite” de carbon, cum ar fi păduri, sol, oceane, 
formaţiuni geologice 
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Subarboret Arbori sau arbuşti care sunt tăiaţi la intervale regulate pentru regenerare. 

Syngas Un amestec de hidrogen (H2) şi monoxid de carbon (CO) produs prin gazeificare, 
care poate fi ars sau utilizat ca materie primă pentru reacţii de sinteză 

Ulei de piroliză Amestec complex de hidrocarburi puternic oxigenate, rezultate de la 
depolimerizarea termică a biomasei în absenţa oxigenului 

 

Energia hidro 

Bazin 
hidrografic reprezintă suprafaţa totală de teren de pe care îşi colectează resursele un curs de apă 

principal (fluviu sau râu) şi afluenţii săi, respectiv, un lac sau o mare închisă.  

Cavitaţie 
este un fenomen dinamic de formare, dezvoltare şi implozie a unor bule sau cavităţi 
umplute cu vapori de gaze în masa unui lichid, provocând un şoc hidraulic. În anumite 
cazuri poate provoca eroziuni mecanice 

Condensator Dispozitiv electric care poate ceda energia electrică reactivă şi poate menţine 
tensiunea la borne o perioadă scurtă de timp după deconectare 

Conductă 
forţată 

conductă (din oţel, ciment sau fontă şi ocazional din platic) prin care se transportă apa 
sub presiune din amonte către turbină 

Curba de 
durată a 
debitelor este un grafic al debitului în funcţie de timp  

Curent 
alternativ (CA) curent electric a cărei direcţii se schimbă periodic (diferit faţă de curentul continuu). În 

Europa frecvenţa standard este de 50 Hz, în America de Nord şi de Sud este de 60 Hz 

Debit de bază Apa infiltrată până la pânza freatică circulă în acvifer, spre râuri, pe care le 
alimentează, în absenţa ploii. Acest aport, dinspre apele subterane spre apele de 
suprafaţă, formează debitul de bază al râurilor. 

Debit de 
compensare 

este debitul minim admis ce trebuie lăsat liber cursului de apă după o captare sau un 
baraj, pentru a asigura fluxul adecvat pentru mediu şi pentru desfăşurarea activităţilor 
de pescuit 

Debit mediu 
zilnic Cantitatea medie zilnică de apă ce trece printr-o staţie de măsurare 
Factor de 
putere 

este raportul între puterea activă, măsurată în kilowatt (kW) şi puterea aparentă 
(tensiunea  x curent), măsurată în kilovolt-amper (kVA). 

P.E. polietilenă 

Peşti diadromi Peşti ( de ex. somon) care migrează din mări (ape sărate) în râuri (ape dulci) în 
anumite sezoane pentru a se putea reproduce  

Putere Mărimea lucrului mecanic ce poate fi efectuat într-o anumită perioadă de timp. Măsurat 
în Joule/sec sau watt (1MW = 1 Js). Puterea electrică este măsurată în wat, kW etc 

Schemă pe 
firul apei Centrale unde apa este utilizată la viteza nomrală de curgere a pe râu 

Vană fluture 
Vană fluture este o vană poziţionată într-o conductă circulară, care poate fi deschisă şi 
închisă prin intermediul unei pârghii externe. Este adesea acţionată de către un sistem 
hidraulic.  

Vârf de 
sarcină Consumul maxim de energie electrică  
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Energia eoliană 

Aerofoil Profilul secţiunii transversale a unei pale rotorice 

Aerogenerator 

Sistem ce concerteşte energia cinetică a vântului în energie electrică.  

Nota: termenul de “turbină” este folosit pentru toată structura (de la pale până la 
fundaţie) 

Amonte Poziţie care indica faptul că rotorul este plasat în partea din faţă a turnului văzut din 
direcţia vântului principal, 

Aria discului Aria descrisă, pe planul perpendicular cu vectorul vitezei vântului, de mişcarea 
palelor rotorului 

Aval Poziţie care indica faptul că rotorul este plasat în partea din spate a turnului văzut 
din direcţia vântului principal,  

Ax cinematic Parte a unei turbine eoliene constând din arborele rotorului, sistemul de transmisie, 
şi generatorul  

Butuc rotoric 
Structura centrală pe care sunt ataşate palele rotorice 

Factorul de 
capacitate 

Factorul de putere se defineşte ca producţia anuală de energie a unei turbine (în 
kWh) raportat la producţia anuală de energie a turbinei dacă aceasta ar fi funcţionat 
la putere nominală întregul an ( putere instalată x 365 zile x 24h). Factorii rezonabili 
de capacitate variază de la 0.25 până la 0.30, în timp ce un factor de capacitate 
foarte bună ar fi 0.40).  

Generator Dispozitiv care transformă energia mecanică în energie electrică 
Înălţimea turnului 
(H):  Este practic înălţimea la care se află axa rotorului fală de nivelul suprafeţei terenului 

Încărcări extreme  Cele mai mari încărcări suportate de turbine eoliană de-a lungul perioadei de viaţă a 
acesteia (ex. Condiţii de funcţionare extreme). 

Nacelă Structură de obicei închisă, care conţine echipamentele axului cinematic şi care 
pivotează spre direcţia vântului 

Plafonare 
aerodinamică Fenomen aerodinamic de limitare a forţelor pe profilul palei, din cauza unor vârtejuri 

locale 

Sarcini la 
oboseală Sarcini dinamice raportate ce apar la o turbina eoliană de-a lungul perioadei de 

funcţionare ( în condiţii normale de funcţionare) 
Tubina cu ax 
vertical Turbine eoliană cu poziţionarea pe verticală a axei de rotaţie a rotorului,  

Turbine eoliene 
cu ax orizontal  Turbine eoliene la care arborele rotoric este paralel cu fluxul de vânt, spre 

deosebire de cele cu ax vertical 

Unghi de atac  Unghiul dintre rezultanta vitezei relative a curentului de aer fata de elementul 
respectiv al palei si linia de baza (coarda) a profilului 
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 Aerodynamic notation  

A = πR2  Aria descrisă de rotor la rotire completă a palelor  [m2] 

Cd Coeficientul de tracţiune a palelor rotorului  [–] 

Ct  Coeficient de tracţiune [–] 

D  Diametrul rotorului [m] 

D  Forţa de tracţiune [N] 

Dax  Forţa de împingere axială pe rotor  [N] 

F  Forţa [N] 

Faero  Forţa aerodinamică  [N] 

H  Înălţimea turnului [m] 

L  Lungime  [m] 

Nb  Numărul palelor rotorului  [–] 

P Puterea produsă de vânt  [W] 

 
 

Raza rotorului  [m] 

Re  Numărul lui Reynolds [–] 

Vax Viteza vântului la axul rotoric  [m/s] 

Vci  Viteza vântului la care turbina se conectează la reţeaua electrică  
Cut-in wind velocity 

[m/s] 

Vco  Viteza vântului la care turbina se deconectează la reţeaua 
electrică   

[m/s] 

Vw Viteza vântului neperturbat   [m/s] 

V∞  Viteza vântului în spatele turbinei [m/s] 

α  Unghiul de atac al vectorului viteză  [deg] 

θ  Unghiul de înclinare al palei rotorului  [deg] 

λ  Viteza relativă   [–] 

ρ  Densitatea aerului  [kg/m3] 

ωm Viteza de rotaţie mecanică [rad/s] 

ωn  Frecvenţa naturală [rad/s] 

 Special (e.g. arithmetic) symbols  

J  Momentul de inerţie  

k  Coeficient de frânare vâscos   

DR
2
1



MANUAL - SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 
 

 
   

 
127

t  Timp  

T Energia conetică  

U Energia potenţială  

 

Energia geotermală 

Acvacultură 

 
Creşterea peştilor şi a altor organisme ce trăiesc în apă dulce sau sărată. Apa 
geotermală este folosită pentru a accelera creşterea peştilor, creveţilor şi a 
aligatorilor. Dintre toate ţările, China, este probabil ţara în care acvacultura este cea 
mai dezvoltată  

Acvifer 

 
Un depozit de roci permeabile ecranat la partea inferioră cu un strat de impermeabil 
capabil să înmagazineze cantităţi importante de apă. În America acviferele asigură un 
procent de 60% din apa potabilă. Subteran acviferele cu apă fierbinte şi abur sunt 
denumite rezervoare geotermale  

Agricultură 

 
Creşterea de plante, flori, copaci, cereale şi altor culture. Serele pot fi încălzite cu apă 
fierbinte de la rezervoarele geotermale. În unele locuri, conducte de apă caldă sunt 
îngropate sub pământ. Căldura geotermală poate fi folosită şi pentru uscarea 
recoltelor  

Apă geotermală Apă încălzită în mod natural de căldura din interiorul Pământului  

Ardere 
 
Arderea unei material gazos, lichid sau solid în care combustibilul oxidează, 
producând căldură şi lumină  

Centrala 
electrică 

 
Centrala produce electricitate utilizând turbine si generatoare 

Centrală 
electrică  
geotermală 

 
Instalaţie ce utilizează aburi din sursa geotermală sau căldura pentru a pune în 
funcţiune turbina pentru producerea energiei electrice. Există trei tipuri de instalţii în 
care se foloseşte resursa geotermală la temperaturi diferite: abur uscat, flash şi binar 

Condensare 

 
Trecerea din stare gazoasă în stare lichidă. Centralele electrice geotermale cu răcirea 
apei, folosesc turnuri de răcire pentru a răci şi condensa aburul, folosind apoi apa 
pentru a o injecta înapoi în rezervor. În centralele electrice binare, lichidul organic este 
vaporizat (cu căldura din apa geotermală) pentru a pune în funcţiune turbina, apoi 
răcit şi condesat înapoi în lichid reciclat din nou şi din nou într-un ciclu închis 

Conducţie 

 
Transferul de căldură rezultat din contactul direct, din moleculă în moleculă fără 
transport de substanţă. Căldura din apa geotermală, poate fi transferată prin 
conducţie de exemplu prin plăci de metal sau ţevi pentru încălzirea apei dintr-un 
sistem de termoficare sau a lichidului organic în cazul centralelor electrice binare   

Decantor noroi 
 
Caracteristică a suprafeţei termale atunci când nu există apă suficientă pentru a 
întreţine un gheizer sau un izvor termal. În urma interacţiunii dintre aburul şi vaporii de 
gaz  cu rocile rezultă nămol 

Dioxid de 
carbon (CO2) 

 
Gas produs în urma arderii combustibililor fosili şi a altor substanţe. CO2 de asemenea 
apare în mod natural în cantităţi mari din magma topită, rezultată din erupţia explozivă 
a vulcanilor. Vezi efectul de seră  
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Energie 
radiantă Surse 
de energie 
regenerabilă  
 

Energie (căldură) transferată prin raze sau unde, în mod special unde 
elerotromagnetice, prin spaţiu şi alte medii. Radiaţia este o sursă care poate fi folosită 
continuu fără să se epuizeze (deoarece se regenerează singură într-o anumită 
perioadă de timp). Exemplele includ: apa (hidro de mică putere), şi energia eoliană, 
energia solară şi energia geotermală 

Fazele apei 

 
Trecerea apei dintr-a fază în alta. Trecerea de la gheaţă la lichid este procesul de 
topire; procesul invers este îngheţare. Trecerea de la lichid la gaz este evaporare ţi 
produsul este format din vapori de apă; trecerea de la vapori de apă la lichid este 
numită condesanşie. Evaporarea şi condensaţia este procese  importante în 
fenomenul geotermal şi pentru tehnologia geotermală 

Gaz natural 
 
Amestec de gaze (preponderant metan), prins în subteran, în anumite locuri fiind 
aproape de suprafaţa Pământului; este un combustibil fosil  

Gheizer 
 
Izvor natural de apă fierbinte, care izbucneşte în aer la mare înălţime; unele gheizere 
izbucnesc în mod intermitent  

Hidrotermal 

 
Hidro însemna apă iar termal înseamnă căldură. Cuvânt cu cuvânt hidrotermal 
înseamnă apă fierbinte.  Rezervoarele de abur şi apă fierbinte sunt rezervoare 
termale. Resursele de rocă fierbinte şi magmă nu sunt considerate resurge 
hidrotermale 

Izvor termal 
 
Izvor natural cu temperatura apei mai ridicata decât temperatura corpului uman, ce 
poate fi adunată în bazine sau lăsată sa curgă în râuri. Este un fenomen geotermal 

Miezul (exterior 
şi interior) 

 
Este centrul extrem de fierbinte al Pământului. Miezul exterior este probabil format din 
metale topite şi este localizat la o adâncile de 5100 km (3200 mile); miezul interior 
este format din metale solide şi este în centrul pământului la aproximativ 6400 km 
(4000 mile) adâncime 

Mineralizat 
 
Conţine minerale; de exemplu, apa geotermală mineralizată conţine minerale 
dizolvate din interiorul Pământului 

Molecule  
Particule extrem de mici din care sunt formate subtanţele  

Oxizi de azot 
(Nox) 

 
Format în urma combustiei; apare ca un nor galben-maroniu; irită plamânii şi 
provoacă boli de plamâni, duce la formarea de ozon (este dăunător pentru straturile 
inferioare ale atmosferei, dar este necesar pentru protecţia faţă de razele UV în 
straturile superioare ale atmosferiei)   

Oxizi de sulf 
(SOx): 

 
Este un gaz înţepător şi incolor  (include dioxidul de sulf SO2); format în primul rand în 
urma arderii combustibililor fosili; şi poate daună căilor respiratorii şi plantelor şi 
animalelor.  

Ploi acide 

 
Nume folosit în mod frecvent pentru orice tip de precipitaţie (ploaie, ninsoare, lapoviţă, 
grindină, ceaţă) având o mare contitate de acid sulfuric şi/sau acid azotic sau având 
un pH mai mic decât 5,6. În mod normal ploaia are un pH cuprins între valorile 5,6-
5,7. Acumularea de acizi în lacuri şi râuri dâunează sau omoară plantele şi animalele. 
Ploile acide, de asemenea, dereriorează materialele de construcţii şi extrag din 
nutrienţi sol determinând astfel pagube culturilor. Centralele electrice pe combustibili 
fosili sunt o sursă majoră de ploi acide.  

Pompă de 
căldură 
geotermală 
(sursă 
subterană)  

 
Sistem de încălzire şi/sau climatizare care foloseşte căldura stocată în Pământ. 
Pompele de căldură geotermale au avantajul unei temperaturii aproape constante pe 
toată perioada anului la doar câţiva km adâncime subteran, în mod normal cu o 
temeratură mai mare decât cea a aerului iarna şi o temratură mai scăzută vara. 

Presiune 
 
Forţa exercitată asupra unei anumite suprafeţe. Atmosferă exercită o presiune pe 
suprafaţa Pământului, iar straturile de rocă exercită presiune pe straturile următoare 
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Resursă 
geotermală Căldură naturală, apă fierbinte şi abur din interiorul Pământului 

Rezervor 
geotermal  

 
Volum mare de apă fierbinte şi abur subteran cuprins în roca fierbinte şi poroasă. Apa 
fierbinte geotermală din rezervor ocupă doar 2-5% din volumul rezervorului, în interior 
fiind o temperatură suficient de ridicată pentru a fi o sursă de enegie. Rezervoarele 
geotermale sunt uneori acoperite de un strat de rocă impermeabilă. Unele rezervoare 
prezintă manifestări la suprafaţă cum ar fi de exemplu izvoarele   

Schimbător de 
căldură 

 
Echipament de transfer de căldură prin conducţie de la un perete de metal către un 
mediu lichid sau gazos, pentru încălzirea lichidului sau gazului de pe partea cealaltă a 
peretelui de metal. Schimbătoare de căldură sunt de tipul: tubular, si cu placi  

Scoarţa 

 
Strat solid exterior al Pământului, format în cea mai mare parte din roci; are o grosime 
cuprinsă între 4,8 – 56 km (3-35 mile) şi cuprinde partea cea mai de sus a litosferei 
(vezi placa litosferică). Scoarţa Pământului ne izolează de interiorul fierbinte al 
acestuia.  

Sistem ce 
termoficare 
centralizat 

 
Sistem de termoficare care asigură încălzirea unui număr mare de clădiri, alimentat 
printr-o centrală comună. La sistemele geotermale centralizate unul sau mai multe 
puţuri sunt suficiente pentru întreg sistemul.  

Sondă de 
injecţie 

 
Puţ prin intermediul căruia este reintroduce apa reziduală în rezervorul subteran. 
Instalaţia de producerea de energie geotermală şi sonda de injecţie sunt alcătuite din 
ţevi stratificate una în alta şi cimentate în pământ şi între ele. Această protejează 
acviferele de mică adâncime a apei potabile de apageotermală 

Transfer de 
căldură  

 
Transmiterea căldurii. Există trei forme de trasnmitere a căldurii: prin “conducţie”, 
“convecţie” şi “radiaţie”  

Turbine 
 
Este o instalaţie cu pale puse în mişcare de un fluid sau gaz, cum este aerul, aburul, 
apa sau o combinaţie între ele  
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ANEXĂ: EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTELOR SURSE 
REGENERABILE DE ENERGIE 

 

1. INTRODUCERE 

Evaluarea din punct de vedere financiar a surselor regenerabile de energie a devenit un subiect 
din ce în ce mai important, printre cele mai frecvente motive remarcându-se securitatea 
energetică, creşterea preţurilor combustibililor fosili şi ca urmare, creşterea costurilor pentru 
producerea energiei electrice şi termice, alături de promovarea unei dezvoltări economice 
sustenabile.  

După ce la nivel mondial sectorul energiei produse din surse regenerabile a înregistrat recorduri 
semnificative de creştere începând cu 2004, la sfârşitul anului 2008, impactul crizei financiare a 
început sa se vadă în special în fluxul monetar al băncilor către dezvoltatorii de proiecte de 
producere a energie din surse regenerabile. Odată cu apariţia crizei creditelor, valul de investiţii 
din ultimii ani, care tocmai începuse sa deblocheze lanţul de aprovizionare, a fost înfrânat, 
cererea scăzând către minim. Rezultatul a fost o schimbare dramatică şi permanentă în 
dinamica industriei. Pe partea de furnizare preţurile au scăzut până aproape au atins cotele 
marginale. Pe partea de cerere, ţintele impuse pentru producerea energiei din surse 
regenerabile vor conduce în continuare la dezvoltarea de noi proiecte ale companiilor 
energetice, însă tot mai puţini dezvoltatori independenţi vor opta pentru a se implica în astfel de 
proiecte.  

Evaluarea financiară a proiectelor de producere a energiei din SRE este efectuată pentru a 
obţine o perspectivă diferită a evaluării impactului economic. Pe de o parte, metodologia de 
intrare-ieşire este utilizată pentru a cuantifica impactul proiectelor asupra variabilelor, cum ar fi 
ocuparea forţei de muncă, valoarea adăugată sau impactul importurilor. Pe de altă parte, 
analiza cost-beneficiu este utilizată cu scopul de a integra într-un cadru comun costurile şi 
beneficiile fiecărui proiect. Un alt obiectiv specific constă în evaluarea impactului socio-
economic la nivel local, regional şi naţional al proiectelor de energie regenerabilă existente la 
nivel global. 

 

2. ASPECTE ECONOMICE ALE EVALUĂRII SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE 

 

2.1. Concepte de bază 

Definirea conceptelor de bază este esenţială pentru realizarea evaluării din punct de vedere 
economic a surselor regenerabile de energie. 

Valoarea economică este exprimată în principal prin intermediul banilor. Se evidenţiază însă 
două abordări diferite în ceea ce priveşte definirea valorii, o abordare subiectivă şi una 
obiectivă. 

Valoarea economică subiectivă se bazează pe preferinţele individuale. 
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Valoarea economică obiectivă se bazează pe corelarea preferinţelor individuale şi colective cu 
costul satisfacerii nevoilor. 

Utilitatea este definită ca şi capacitatea de a răspunde nevoilor. 

Non-valoarea de utilizare, valoarea de utilizare pasivă este utilitatea bunurilor pentru alţii 
(subiectivă). 

Valoare de mediu (internă) este rezultatul aprecierii că natura are un impact pozitiv pentru 
mediul înconjurător, independent de preferinţele umane şi de beneficiul direct adus în favoarea 
umanităţii. 

Actualizarea reprezintă procesul de ajustare a valorii viitoare a intrărilor şi ieşirilor proiectului la 
momentul prezent folosind o rată de actualizare, adică prin înmulţirea valorii viitoare cu un 
coeficient care scade în timp. 

Rata de actualizare nominală este rata de actualizare ce include şi valoarea inflaţiei. 

Rata de actualizare reală este rata de actualizare netă, rata nominală minus rata inflaţiei. 

Factorii care influenţează evaluarea resurselor naturale sunt: 

 Beneficiile viitoare aşteptate în urma exploatării resurselor; 
 Factorul de timp  

Factorul timp (actualizarea) 

Analiza economică se bazează pe faptul că în timp valoarea fluxurilor numerare scade. O rată 
de actualizare pozitivă exprimă rata de depreciere a indicatorilor economici în timp. Actualizarea 
reprezintă o metodologie comună în cadrul analizelor economice. 

Situaţii în care rata de actualizare are o valoare pozitivă: 

 Preferinţa pentru beneficiile din prezent faţă de cele din viitor; 
 Productivitatea capitalului (ipoteza că preferinţa pentru investiţie în loc de consum 

imediat va duce în viitor un consum mai mare). 

Există de asemenea anumite cazuri în care este adecvat ca valoarea ratei de actualizare sa fie 
considerată egală cu 0.  

Ipoteze pentru utilizarea ratei de actualizare:  

 Toate veniturile dintr-o anumită perioadă de investiţie vor fi reinvestite; 
 Valoarea viitoare a bunurilor va scădea (calitatea, utilitatea) sau cantitatea lor va creşte. 

Reguli privind procesul de investiţie: 

 Productivitatea marginală a capitalului trebuie să aibă o valoare mai mare decât 
productivitatea marginală actulizată (veniturile ultimei unităţi atrase nu sunt mai mici 
decât valoarea actualizată);  

 Rata de actualizare nominală este mai mare decât rata inflaţiei. 

Formula de bază pentru calculul valorii actualizate a fluxului de numerar este: 
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�� = ��
(1 � �)�

 

unde  

Kt este fluxul de nominal (venit) aşteptat la momentul t, 

K0  este valoarea actualizată a Kt la momentul t, 

i este rata de actualizare, 

(1+i)t este factorul de actualizare pentru perioada de timp t. 

 

2.2. Metode de bază pentru evaluarea resurselor naturale 

Există 3 metode de bază utilizate în evaluare: 

- Metoda comparativă (derivată din preţul altor bunuri similare); 
- Metoda costului (în funcţie de costul suportat pentru obţinerea produsului); 
- Metoda beneficiilor (în funcţie de beneficiile aduse prin utilizarea resursei). 

� = � ��
(1 � ��)�

�

���
 

- C  este preţul, 
- rt este valoarea aşteptată a anuităţii pentru o perioada de timp, 
- it este valoarea ratei dobânzii/ ratei de actualizare pentru o anumită perioadă de timp 
- t  este perioada curentă de timp (ani sau luni), 
- n  numărul de ani/luni. 

Rata dobânzii şi rata de actualizare sunt considerate a fi variabile în timp. Anuitatea - sumă de 
bani (incluzând o parte din capital şi dobânda corespunzătoare) care se plătește periodic (de 
obicei anual) spre a rambursa un capital sau o datorie. Valoarea aşteptată a anuităţii într-o 
anumită perioadă de timp este considerată în funcţie de mai multe variabile precum tipul şi 
costul de producţie, preţurile de cumpărare, valoarea taxelor, rata dobânzii, inflaţia şi altele. 
Valoarea aşteptată a ratei dobânzii/ratei de actualizare pentru o anumită perioadă este 
considerată în funcţie riscul evaluat, inflaţia şi alţi factori. Toate aceste variabile trebuie definite 
anterior calculului propriu-zis. 

Ipoteze frecvente  

 Valoarea rt este constantă în timp (contracte pe temen lung); 
 Valoarea dobânzii/ ratei de actualizare it este constantă în timp; 
 Perioada de timp este infinită. 

Formula simplificată:  

� = � ��
(1 � ��)� = �

�
�

���
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2.3. Problemele economice de bază 

a) Calcularea costurilor  

Nu există o abordare universală în calcularea costurilor. 

 Între sursele regenerabile de energie există diferenţe relativ mari, de exemplu, în 
calcularea costurilor asociate utilizării biomasei faţă de alte surse regenerabile (soare, 
vânt) care nu cer costuri pentru materia primă;  

 Alţi parametrii luaţi în calcul sunt suprafeţele de teren necesare, costuri de exploatare, 
reparaţii, costuri cu forţa de muncă, preţurile combustibililor, etc. 

b) Determinarea costurilor reale  

Determinarea costurilor se poate face cu acurateţe, dar se pune problema detalierii tuturor 
produselor/serviciilor. 

Exemplu - Investiţia într-o instalaţie de producere biogaz 

Din punct de vedere financiar, potenţialii investitori au nevoie să calculeze costurile financiare 
principale reprezentate de:  

- deprecierea activelor deţinute; 

- asigurarea activelor; 

- consumul propriu de energie electrică şi termică al instalaţiei de biogaz; 

- teste de laborator, certificarea necesară funcţionării; 

- costuri de procurare a materiei prime (biomasă);  

- costuri cu forţa de muncă calificată/necalificată; 

- costuri cu asigurarea necesarului de apă pentru proces; 

- costuri cu depozitarea şi eliminarea deşeurilor. 

c)  Cuantificarea beneficiilor  

Beneficiile pot fi împarţite în două categorii:  

- Beneficii directe 
- Beneficii indirecte 

Beneficiile directe sunt reprezentate de economiile asociate cu achiziţa materiilor prime cu 
potenţial energetic primar şi diversificarea portofoliului investitorului printr-o investiţie cu risc 
scăzut. 

Beneficiile indirecte sunt mai puţin evidente şi mai greu cuantificabile, precum: 

 Reducerea poluării mediului; 
 Noi abordări în cercetarea ştiinţifică (ştiinţe naturale, sociale şi economice); 
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 Oportunitatea creeări de noi tipuri de locuri de muncă;  
 Crearea unui mediu macroeconomic ce include progrese ale noii tehnologii;  

d) Investiţia 

Potenţialii investitori trebuie sa cunoască toate condiţiile existente înainte de a realiza investiţia  

Exemplu - Proiect de producere a biogazului din culturi energetice şi valorificare a biogazului:  

a) condiţii tehnice şi tehnologice  

 Condiţii de sol şi climă adecvate pentru creşterea biomasei; 
 Potenţial agrochimic al solului care să permită realizarea unor producţii mari pentru 

culturile de biomasă; 
 Menţinerea biodiversităţii şi a lanţului de producţie al industriei agro-alimentare; 
 Statul juridic al formei de proprietate asupra terenului trebuie să fie bine definit; 
 Estimarea performanţei centralei pe biogaz în raport cu potenţialul regiunii privind 

deşeurile agricole şi biomasă din imediata vecinătate;  
 Teste de laborator pentru caracteristicele fizico-chimice ale surselor de biomasă, cum ar 

fi: 

- conţinut de materie solidă, 

- valoarea optimă a PH-ului în digestor, 

- temperatura în digestor, 

- conţinutul de compuşi organici volatili, 

- conţinut de azot sau alte forme ale acestuia, 

- conţinut de sulf si hidrosulfuri, 

- conţinutul de metale grele, 

- caracteristicele fizice ale substratului, 

- conţinutul de elemente toxice. 

 Asigurarea unei cantităţi suficiente de biomasă din producţia proprie sau de la alţi 
furnizori, distanţa de la furnizor să nu depăşească 150 km;  

 Asigurarea depozitării biomasei; 
 Contorizarea constantă a condiţiilor biologice, termice şi chimice de desfăsurare a 

procesului de digestie anaerobă în digestor, pentru garantarea unei producţii maxime de 
biogaz; 

 Asigurarea de personal specializat şi de instalaţii tehnice pentru funcţionarea centralei 
de biogaz; 

 O capacitate suficientă a rezervoarelor tampon pentru a garanta o alimentare constantă 
a instalaţiei de utilizare a biogazului;   

 Servicii specializate de mentenanţă pentru unitatea de cogenerare.  
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b) condiţii legale  

 Legislaţia şi reglementările naţionale privind sursele regenerabile de energie şi producţia 
de energie electrică şi termică; 

 Mecanisme de suport ce susţin proiectele de producere a energiei din surse 
regenerabile  (condiţii specifice pentru fiecare tară)  

(de exemplu – preţul reglementat de cumpărare pentru energia electrică şi termică produse din 
surse regenerabile de energie este garantat pentru o anumită perioadă de timp, subvenţiile de 
la stat sunt disponibile şi pentru producătorii care nu livrează energie în reţeaua publică, cotă 
obligatorie de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru furnizorii de energie 
electrică, acces prioritar la reţeaua electrică producătorilor de E-SRE, suport financiar pentru 
investiţia iniţială, etc.); 

c) condiţii economice  

Posibilitatea de finanţare a investiţiilor prin fonduri nerambursabile dedicate: 

 Ajutor general de stat; 
 Fonduri Structurale ale Uniunii Europene; 
 Subvenţii şi fonduri naţionale. 

 

Mecanismele de susţinere de bază a proiectelor de producere a energiei din SRE este 
prezentată în tabelul 3.  

 
Tabel 3. - Clasificarea mecanismelor de susţinere a proiectelor pentru producerea de energie din 

SRE pentru statele membre UE (instrumente directe)  

  

  Orientate spre preţ Orientate spre volum 

Reglementat Investiţie Contrubuţii la investiţii 
Suport financiar 
Stimuli fiscali  

 

Producţie Preţ reglementat  
Stimuli fiscali producţie E-SRE 

Cote Obligatorii  
Piaţa de Certificate Verzi  
Licitaţii 

Opţional Investiţie Joint-Venture 
Asociere in participaţiune 

  

Producţie Tarife preferenţiale pentru E-SRE   

Sursa: Huber, 2004 

 

Instrumente de sprijin reglementate 

Contribuţii investitionale 

Astfel de contribuţii sunt utilizate în principal pentru sprijinirea şi stimularea noilor tehnologii cu 
costuri investiţionale ridicate (ex: fotovoltaic). Sprijinul financiar în cadrul unor astfel de proiecte 
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este oferit ca procent din valoarea totală a investiţiei iniţiale. Valoarea contribuţiei finale se 
stabileşte în funcţie de tehnologie, regiune şi variază între 20% şi 50% din valoarea investiţiei. 

Cofinanţările nerambursabile fac parte din acest tip de instrumente de sprijin pentru investiţii de 
capital, (ex: proiectul „1000 acoperişuri" în Germania, programul „Casa Verde” în România). 
Riscul aceastui tip de sprijin constă în faptul că acesta susţine cota de investiţie, dar nu şi 
costurile de operare a sistemului. O limitare a perioadei de sprijin pentru acest tip de contribuţie 
ar putea rezolva această problemă. 

Sprijin financiar 

Ajutorul financiar este o formă de sprijin în care guvernul (după o evaluare anterioară a 
riscurilor) iniţiază un contract de tip leasing, cu o rată scăzută a dobânzii. Acest contract este 
finanţat din resurse publice, prin intermediul unor programe naţionale şi regionale. Fondurile de 
mediu se pot dovedi ca una dintre sursele viabile de finanţare.  

Sprijin investitional şi stimulare fiscală 

Acest tip de sprijin este reprezentat printr-un program la scară largă ce urmăreşte reduceri 
fiscale şi exceptări de la plata taxelor pentru energia produsă din SRE, precum şi  reduceri de 
sau exceptări de la plata taxelor de mediu şi reduceri de TVA. Este o măsură de reducere a 
costurilor, acesta putând fi orientată către toţi producătorii de energie sau doar spre grupuri 
selectate de producători (vechi, actuali sau viitori). 

Scopul principal al măsurilor fiscale este de a corela  piaţa de producţie şi consum de energie 
cu programele guvernamentale pentru energie şi mediu. Eficienţa lor creşte atunci când acestea 
devin o parte a unei reforme mai largi privind protecţia mediului. Fiind bazate pe valoarea 
investitiei într-un proiect de producere a energiei din SRE, creditele de investiţii fiscale vor 
permite o reducere a impozitelor. 

Preţuri reglementare 

Astfel de scheme de sprijin vizează bonificaţii calculate pe cantitatea de energie 
electrică produsă din SRE şi sunt de obicei încorporate în preţul total al energiei sau sunt 
prezente sub forma de bonus suplimentar la cel mai ridicat preţ plătit către producătorii de 
energie din SRE pe piaţa energiei electrice. Acest preţ este suportat de consumatorii acestei 
energii şi valoarea sa depinde de tipul tehnologiei utilizate. 

În perioada de început a introducerii sistemelor de sprijin a producerii de energie din 
SRE, acest instrument s-a dovedit ca fiind extrem de eficient. Acesta a fost utilizat pe scară 
largă în statele membre UE (ex: Germania, Spania, Danemarca). Una din condiţiile pentru 
punerea în aplicare cu succes a acestui instrument a fost stabilirea corectă a preţurilor pentru 
energia electrică produsa din SRE precum şi garantarea perioadelor de aplicare a 
instrumentelor de la 12 până la 20 de ani. Şi în prezent, este cel mai folosit mecanbism suport 
în UE. 

Sistemul de cote obligatorii  

Acest sistem serveşte în principal pentru a asigura producţia sau consumul minim de energie 
din resurse regenerabile. Cotele sunt impuse distribuitorilor sau furnizorilor de energie electrică, 
ca procent din cantitatea totală de energie tranzacţionată ce trebuie să provină din surse 
regenerabile. Îndeplinirea cotelor obligatorii impune includerea energiei din anumite SRE în 
portofoliul companiei, prin achiziţia de certificate verzi (acestea nu fac neapărat parte a 
strategiei). În cazul în care nu sunt specificate anumite SRE, sunt selectate acelea potrivite 
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pentru piaţa liberă. În cazul celor ce nu respectă cotele obligatorii sunt aplicabile amenzi, cel 
puţin la acelaşi nivel ca şi costurile preconizate pentru îndeplinirea lor. 

Premisele pentru funcţionarea eficientă a sistemului de cote obligatorii sunt accesibilitatea la 
SRE, capacitatea industriei energetice pentru introducerea pe piaţă a energiei din SRE, precum 
şi un orizont de timp suficient de mare pentru realizarea investiţiilor şi garantarea recuperării 
acestora în termenele stabilite. 

Licitaţii  
Ele pot fi concentrate pe investiţii sau pe producţie. În ambele cazuri, acestea trebuie să fie 
legate de cantitatea de energie produsă. 

În primul caz, există un anunţ referitor la valoarea totală a capacităţii ce este permis a fi 
instalată (în funcţie de tipurile individuale de RES). Contractele sunt semnate după ce ofertă de 
preţ cea mai bună a fost selectată. Aceste contracte garantează condiţii lucrative ale investiţiei 
(inclusiv sprijin pentru investiţii pentru fiecare kWh produs). Pe de altă parte, sistemul oferă 
câştigătorului un "preţ fix" pe kWh, valabil pe întreaga durată a contractului.  

Certificate verzi tranzacţionabile  

Este un alt instrument aplicat de organismele guvernamentale şi se adresează consumatorilor şi 
furnizorilor de energie. Certificatele verzi sunt în sine un document de confirmare de producţie 
unei anumite cantităţi de energie din SRE. Aceste certificate sunt cumpărate şi vândute separat 
de piaţa de energie. Prin acest mod, cele două pieţe sunt paralele. Aceasta înseamnă crearea a 
două surse potenţiale de venit pentru producătorii de energie din SRE. Preţul certificatelor verzi 
este stabilit de cerere şi ofertă. În acelaşi timp cererea este stabilită în funcţie de condiţiile şi 
obligaţiile definite de organismul de reglementare.  

România a adoptat sistemul de Certificate Verzi pentru energia electrică din SRE, corelat cu 
ţintele stabilite pentru energia produsă din surse regenerabile. 

Alte instrumente  

În afară de instrumentele menţionate mai sus, în grupul de strategii reglementate există şi alte 
instrumente directe şi indirecte (legi şi alte forme de măsuri de aplicare a legii pentru sprijin 
pentru energia din SRE, liberalizarea sectorul de producere a energiei, a sistemului de 
distribuţie, taxe de mediu, exceptări de la plata taxelor pentru utilizatorii de biocombustibili şi 
altele). 

Instrumentele opţionale de sprijin 

Un atribut comun al acţiunilor de mai sus este disponibilitatea indivizilor, organizaţiilor sau 
entităţilor comerciale şi industriale de a plăti pentru energia produsă din SRE. Plata poate fi 
facută sub formă de participare financiară în cadrul organizaţiilor care investesc în SRE, a aşa-
numitei taxe "verzi", ca o completare la preţul de cumparare reglementat pentru energia din 
SRE. 

Pe termen lung, resurselor regenerabile trebuie să devină o componentă stabilă a pieţei de 
energie. 

2.4. Analiza cost-beneficiu (ACB) 

Analiza cost-beneficiu (ACB) reprezintă cadru conceptual aplicat la orice evaluare sistematică, 
cantitativă a unui proiect public sau privat, pentru a stabili dacă sau în ce măsură acest proiect 
este valoros din punct de vedere social. Analiza cost-beneficiu diferă de simpla evaluare 
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financiară în care se consideră toate câştigurile (beneficiile) şi pierderile (costurile) pentru 
agenţii sociali. Costul de oportunitate este principiul călăuzitor pentru măsurarea costurilor. ACB 
prevede că preţurile umbră corespunzătoare sunt determinate atunci când politicile în vigoare 
au şi alte efecte în afară celor considerare, precum modificări ale preţurilor sau cantităţilor pe 
pieţele nedistorsionate. 

Analiza cost-beneficiu este un termen care se referă atât la: 

 evaluarea unui proiect sau a unei propuneri, care în sine este un proces cunoscut sub 
numele de evaluare a proiectului; şi 

 abordare informală la procesul de luare a deciziilor economice de orice fel.  

În ambele cazuri acest proces implică, fie în mod explicit sau implicit, costurile totale 
preconizate în raport cu beneficiile totale preconizate pentru una sau mai multe acţiuni, în 
scopul de a alege cea mai bună opţiune sau pe cea mai profitabilă.  

Beneficiile şi costurile sunt adesea exprimate în bani şi sunt ajustate pentru valoarea în timp a 
banilor, astfel încât toate fluxurile numerare de beneficii şi de costuri ale proiectului (care tind să 
apară la diferite puncte în timp) sunt exprimate în termeni comuni de "valoare actualizată". În 
strânsă legătură, dar uşor diferite, tehnicile formale includ analiza cost-eficacitate, analiza 
impactului economic, analiza de impact fiscal şi rata de rentabilitate economică. Acesta din 
urmă se bazează pe principiul analizei cost-beneficiu, dar diferă prin faptul că este concepută în 
mod explicit să informeze factorii cheie de luare a deciziilor (manageri şi  investitori), informaţiile 
fiind concentrate pe optimizarea impactul social şi de mediu. De asemenea, analiza cost-
beneficiu este utilizată în arhitectura decizională pentru a justifica deciziile de investiţii. 

Valoarea în timp a banilor 

Valoarea viitoare - este valoarea unui activ la o anumită dată. Măsoară valoarea nominală 
viitoare pe care un flux de numerar o va avea la un moment dat în viitor presupunând o anumita 
rată a dobânzii sau, mai general, o anumita rata de rentabilitate. Valoarea viitoare este valoarea 
actualizata înmulţită cu funcţia de acumulare. 

Metoda permite, de asemenea, evaluarea unui venit viitor, astfel încât veniturile anuale sunt 
reduse şi apoi însumate, oferind astfel o "valoarea actualizată" a întregului venit. 

Toate calculele standard pentru valoarea în timp a banilor derivă din expresia algebrica de bază 
pentru valoarea actualizată a unei sume viitoare, "redusă" în prezent cu o sumă egală cu 
valoarea în timp a banilor. De exemplu, valoarea unui flux numerar care urmează să fie primită 
peste un an este redusă cu rata dobânzii (r),  pentru a se obţine o valoare actualizată (VA):  

�� � �� � � � �� � ��
1 � � 

Valoarea actualizata (VA) reprezintă valoarea unui flux viitor de numerar în termenii valorii lor 
din prezent, la un nivel specificat de al ratei de rentabilitate. Fluxurile de numerar viitoare sunt 
actualizate la rata de actualizare şi cu cât rata de actualizare este mai mare cu atât este mai 
mică valoarea actualizată a fluxurilor de numerar viitoare. Determinarea ratei de actualizare 
adecvată este cheia pentru o evaluare corectă a fluxurilor de numerar viitoare, indiferent dacă 
acestea sunt beneficii sau costuri.  
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2.5. Analiza impactului economic  

Analiză a impactului economic (EIM) determină efectul unei politici, program, proiect, activitate 
sau eveniment asupra economiei într-o anumită zonă. Zona de impact poate fi un cartier, o 
comunitate, regiune sau naţiune. Impactul economic este de obicei măsurat în termeni de 
modificări în creştere economică (de ieşire sau intrare valoare adăugată), precum şi modificările 
asociate acestora în sectorul locurilor de muncă (ocuparea forţei de muncă) şi veniturilor 
(salarii).  

Analiza este de obicei efectuată prin măsurarea sau estimarea nivelului de activitate economică 
care apare la un moment dat, odata cu proiectul sau politica, şi calcularea diferenţei dintre ceea 
ce altfel ar fi fost de aşteptat în cazul în care proiectul nu ar fi avut loc. Această analiză se poate 
face fie după implementarea proiectului sau înainte de implementare. Uneori, impactul 
economic pe termen lung este aplicat pentru a analiza aportul economic al unei anumite 
activităţi sau industrii la economia locală existentă. Analiza impactului economic este de obicei 
efectuată ca parte a unei evaluări a impactului asupra mediului, necesară pentru a determina 
impactul de mediu, social şi economic de ansamblu al proiectelor propuse.  

De asemenea această analiză este efectuată atunci când există o îngrijorare a opiniei publice 
cu privire la un potenţial impact economic negativ al unui proiect propus sau al unei politici sau 
atunci când se asteaptă un impact economic pozitiv al unei politici propuse. 

2.6. Metode alternative de evaluare a bugetului de investiţii 

• Valoarea netă actualizată (VNA): suma care rezultă atunci când valoarea actualizată a 
costurilor estimate ale unei investiţii se deduc din valoarea actualizată a veniturilor aşteptate. 

• Valoarea actualizată ajustată (VP): valoarea actualizată netă a unui proiect în cazul în care 
este finanţat exclusiv din capitaluri proprii, la care se adaugă valoarea actualizată a economiei 
de impozit aferentă împrumutului. 

• Termenul de recuperare: reprezintă perioada de timp în care se recuperează capitalul investit 
din beneficiile nete ale proiectului. 

• Analiza opţiunilor: presupune identificarea opţiunilor ce urmăresc găsirea diferitelor alternative 
de atingere a obiectivelor specifice ale proiectelor şi alegerea variantelor optime pe baza 
analizei opţiunilor. 

• Rata internă de rentabilitate(RIR) reprezintă rata de actualizare la care fluxul de costuri şi 
beneficii are valoarea netă actuală netă egală cu zero. 

• Rata internă de rentabilitate modificată (RIRM): similar cu RIR, dar face ipoteze specifice cu 
privire la reinvestirea fluxurilor de numerar. Uneori este numit Rata de rentabilitate a creşterii. 

• Rata de Rentabilitate de Contabila (RRC): un raport similar cu RIR şi MIRR 

Valoarea netă actualizată (VNA) 

Valoarea actualizată neta se stabileşte pentru fiecare proiect de investiţii, criteriul nerealizând 
compararea între proiecte decât prin ordinul de 

marime al indicatorului. VNA compară un capital de astăzi cu un capital viitor. 
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VNA se stabileşte ca diferenţă între fluxurile de numerar viitoare (cash flow-uri) actualizate, 
respectiv valoarea lor actuală şi capitalul investit. Problema care se pune este aceea a alegerii 
ratei de actualizare. Astfel, pentru comparabilitatea fluxurilor viitoare de numerar cu cheltuielile 
prezente, în investiţii este uzual să se facă actualizarea celor dintâi, la rata dobânzii fără risc, 
respectiv exprimarea lor în lei, la puterea de cumparare de azi. De asemenea, teoria financiară 
recomandă folosirea ratei costului capitalului sau rata costului de oportunitate pe durata de 
exploatare a investiţiei. 

Valoarea netă actualizată se determină potrivit urmatoarei relaţii de calcul: 

��� � � ���
(� � �)�

�

���
� � 

I – valoarea investiţiei; 

a – rata de actualizare; 

CFi –fluxul numerar (cash flow) net anual. 

 

Fluxul de numerar net anual se determină astfel: 

 CFi = PNi + Ai 

în care: 

       PNi - profit net anual; 

       Ai - amortizare anuală; 

Dacă VNA > 0, proiectul de investiţii conduce la creşterea valorii întreprinderii şi, deci, este 
acceptat. În caz contrar, proiectul se respinge. Dacă pentru acelaşi obiectiv există două variante 
de proiect, se optează pentru cea cu VNA mai mare. 

Valorii nete actualizate ajustate (VNAA) 

Potrivit acesteia, valoarea unui proiect cu finanţare mixtă, respectiv, din capitaluri proprii şi din 
capitaluri împrumutate, este mai mare decât valoarea unui proiect similar finanţat în întregime 
din capitaluri proprii, cu valoarea efectelor secundare ale îndatorării. 

Valoarea actualizată netă ajustată se determină ca o sumă a valorii nete actualizate (VNA) şi a 
economiei de impozit aferentă împrumutului (VA), astfel:  

���� � ��� � �� � � ����
(1 � ��)� � � � ��

�

���
 

���� – fluxurile anuale de lichidităţi pentru investiţiile finanţate din capitaluri proprii; 

�� - rata costului capitalului propriu. 
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Astfel, în determinarea valorii actualizate nete ajustate se au în vedere şi efectele secundare 
generate de împrumut care sunt următoarele: 

- economia fiscală aferentă capitalului împrumutat. Un împrumut perpetuu generează o 
economie de impozit pe profit egală cu TxD (D - valoarea de piaţă a împrumutului); 

- costul de emisiune aferent noilor titluri financiare, respectiv comisioane plătite băncilor 
care participă la procesul de plasare pe piaţă a acestor titluri, cost ce are ca efect 
diminuarea valorii încasate; 

- riscul de faliment, adesea asociat capitalurilor împrumutate, al cărui cost actualizat 
diminuează valoarea economiei de impozit aferente deductibilităţii dobânzii şi implicit, 
valoarea firmei îndatorate; 

- subvenţiile sau ajutoarele financiare de care pot beneficia firmele. 

Aceasta metodă se aplică în special în situatia în care valoarea capitalului împrumutat 
reprezintă un procent fix din valoarea finanţării. 

Termenul de recuperare a investiţiei 

Termenul de recuperare a investiţiei reprezintă perioada de timp, exprimată în ani, în care se 
recuperează capitalul investit din beneficiile nete ale proiectului. Spre exemplu, pentru o 
investiţie în valoare de 1000 Euro care aduce beneficii de 500 Euro termen de recuperare 
calculat este de doi ani. Termenul de recuperare calculat utilizând fluxurile de numerar care nu 
sunt actualizate în prezent este definit ca fiind Termenul de recuperare brut a investiţiei (TRB). 
Termenul de recupeare calculat utilizând fluxurile de numerar actualizate în prezent este definit 
ca fiind Termenul de recuperare actualizat a investiţiei (TRA). În analiza opţiunilor, ierarhizarea 
proiectelor în funcţie de acest indicator se face pornind de la investiţiile ce presupun cel mai mic 
termen de recuperare. Termenul de recupeare a investiţiei reprezintă un indicator financiar 
simplu de utilizat şi de înţeles, fiind des utilizat în evaluarea financiară a investiţiilor. 

Indicatorul este utilizat nu numai pentru evaluarea investiţiilor iniţiale ci şi pentru evaluarea 
investiţiilor de modernizare, mentenanţă, modificări tehnologice. Spre exemplu, perioada de 
recuperare a investiţiei rezultată prin aplicarea unei măsuri de creştere a eficienţei energetice 
(ex. înlocuirea unei lămpi cu incadescenţă cu o lampă fluorescentă compactă) este funcţie de 
nivelul economiilor de energie aduse prin implementarea măsurii. 

Cu cât durata de recuperare a investiţiilor este mai scurtă, cu atât se consideră că proiectul are 
un risc mai mic. Dându-se prioritate celor mai avantajoase proiecte/variante, caracterizate prin 
perioade de recuperare scurte, se acceptă că în acest caz veniturile, costurile şi avantajele 
economice viitoare nu vor fi afectate de incertitudine şi risc în aceea şi măsură ca la variantele 
cu durate mari de recuperare. Deci, mărimea termenului de recuperare constituie pentru 
investitori/decidenţi un instrument de apreciere intuitivă a riscului pe care-l prezintă diferitele 
proiecte de investiţii. 

Totuşi, trebuie să se ţină seama şi de dezavantajele utilizării termenului de recuperare: această 
metodă nu ia în calcul fluxurile de numerar aşteptate după termenul de recuperare; nu ţine 
seama de eşalonarea plăţilor în cadrul perioadei de recuperare; nu ia în calcul costul de 
oportunitate; elimină de la selecţie proiectele de investiţii cu o bună rentabilitate pe termen lung. 
Este general acceptat în tehnica evaluării financiare a proiectelor de investiţii faptul că termenul 
de recuperare nu se utilizează exclusiv pentru alegerea variantei optime de investiţie, fiind 
întotdeauna utilizat alături de valoarea netă actualizată şi rata internă de rentabilitate. 

Nu există o formulă generală pentru calculul termenului de recuperare, cu excepţia metodei 
raportării investiţiei iniţiale la fluxul de numerar constant, estimat a fi obţinut în urma realizării 
investiţiei. Acestă metodă de calcul poate fi aplicată doar pentru investiţii de valoare mică şi a 
căror efecte nu pot varia considerabil. Valoarea duratei de recuperare corespunde momentului 
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de timp la care rata rentabilităţii financiare a proiectului are valoarea zero, sau valoarea venitului 
net actualizat este nulă. Termenul de recuperare se poate obţine din analiza fluxului numerar 
cumulat, reprezentând timpul la care fluxul numerar este nul. 

Un grad de complexitate ridicat îl reprezintă proiectele de investiţii pentru care fluxul de numerar 
îşi schimă semnul repetat în cadrul proiecţiei financiare. În acest caz se aplică o meteodologie 
de calcul diferită faţă de cea descrisă mai sus. Într-o primă etapă se calculează suma fluxurilor 
de numerar, după care se determină fluxurile de numerar cumulat pozitive pentru fiecare 
perioadă de timp. Termenul de recuperare se poate obţine din analiza fluxului numerar cumulat, 
reprezentând timpul la care fluxul numerar cumulat pozitiv este mai mare decât suma fluxurilor 
de numerar. 

Analiza opţiunilor şi alegerea alternativei optime 

Un obiectiv de investiţii este definit de un obiectiv general şi de mai multe obictive specifice. 
Identificarea opţiunilor urmăreşte găsirea diferitelor alternative de atingere a obiectivelor 
specifice stabilite (şi a standardelor, după finalizare) ale proiectului. 
În general se analizează ca cel puţin trei opţiuni să fie luate în considerare: 
- Varianta zero (variantă fără investiţie), reprezintă alternativa de continuare a activităţii fără 
nicio intervenţie; 
- Varianta medie (variantă cu investiţie minimă), care include toate costurile realiste necesare 
pentru întreţinere/mentenanţă plus o valoare minimă a costurilor de investiţie sau de 
îmbunătăţiri necesare evitării sau întârzierii deteriorării sau atingerii unui nivel minim în 
respectarea conformităţii cu standardele de securitate. 
- Varianta maximă (variantă cu investiţie maximă), implică implementarea integrală a investiţiei 
propuse în vederea atingerii obiectivelor aşteptate; 
În vederea selectării alternativei optime, analiza opţiunilor se va realiza după cum urmează: 

a) Opţiunile strategice identificate vor fi analizate în funcţie de o serie de criterii obligatorii, 
stabilite pe baza consideraţiilor tehnice şi/ sau a politicilor existente la nivelul organizaţiei 
(motivul alegerii acestor criterii va fi bine justificat în analiza opţiunilor) şi se va stabili o listă 
scurtă de alternative optime şi fezabile (prin eliminarea alternativelor nepotrivite); 

b) Ierarhizarea alternativelor optime se va face utilizând o analiză economică (cu scopul de a 
identifica alternativa care asigură atingerea obiectivelor aşteptate la costul cel mai scăzut pe 
termen lung) sau, în funcţie de caracteristicile unui sector specific sau ale proiectului, o analiză 
a celui mai scăzut cost; 

În cazul în care va fi utilizată pentru selectarea alternativei optime, metoda simplă a celui mai 
scăzut cost, se vor realiza, în continuare, următorii paşi: 

c) Analizarea faptului dacă alternativele diferă între ele în ceea ce priveşte impacturile externe 
posibile asupra societăţii, impacturi care nu au fost luate în considerare în analiza prin metoda 
celui mai scăzut cost 

(i) dacă impactul aşteptat al fiecărei dintre alternativele avute în vedere poate fi demonstrat ca 
fiind similar, atunci va fi reţinută ca opţiune preferată alternativa care are cel mai scăzut cost; 

(ii) dacă sunt observate diferenţe ale impactului extern al alternativelor, se va ajusta 
metodologia celui mai scăzut cost pentru a încorpora externalităţile identificate. Pentru a stabili 
o ierarhie finală a alternativelor, va fi necesară monetizarea impactului extern identificat. 

Analiza opţiunilor astfel realizată va conduce la identificarea alternativei care asigură atingerea 
obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate. 
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 Rata internă de rentabilitate (RIR) 

Rata internă de rentabilitate reprezintă rata de actualizare la care fluxul de costuri şi beneficii 
are valoarea netă actuală netă egală cu zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu o 
valoare de referinţă cu scopul de a evalua performanţele proiectului propus. Rata financiară de 
rentabilitate este calculată pe baza valori financiare, rata economică de rentabilitate este 
calculată pe baza valorilor economice. Rata internă de rentabilitate a investiţiei reprezintă 
factorul de actualizare care face ca venitul net actualizat al fluxului de numerar să fie egal cu 
zero. Altfel spus, rata internă de rentabilitate exprimă capacitatea medie de valorificare (de 
câştig) a capitalului investit pentru realizarea proiectului, pe întreaga durată de viaţă a acestuia. 
Rata de rentabilitate a investiţiei este calculată luând în considerare costurile totale de investiţie 
şi costurile de operare ca ieşiri şi veniturile ca intrări. Aceasta măsoară capacitatea veniturilor 
de operare de a susţine costurile de investiţie. Rata internă de rentabilitate a investiţiei reflectă 
atât rata de recuperare a capitalului investit, cât şi rentabilitatea investiţiei originale, care sunt 
elementele de bază ce trebuie luate în considerare de investitori. Acest indicator ignoră scara 
proiectului (şi, în general, tinde să favorizeze financiar proiectele de scară redusă). O investiţiei 
este considerată acceptabilă dacă rata internă de rentabilitate calculată pentru fluxul net de 
numerar al investiţiei are o valoare mai mare decât o valoare minimă prestabilită (valoarea 
poată să difere în funcţie de investitor) şi mai mare decât costul capitalului utilizat pentru 
realizarea obiectivului de investiţii. Determinarea costurilor de capital se realizează prin 
determinarea costului mediu ponderat al capitalului (CMPC). Din punctul de vedere al 
investitorilor şi creditorilor, CMPC reprezintă rentabilitatea minimă pe o investiţie trebuie să o 
înregistreze pentru a menţine valoarea capitalurilor investite. Dacă rata internă de rentabilitate a 
investiţiei este mai mare decât CMPC (rata – prag minim de eficienţă), proiectul de investiţie 
respectiv adaugă rentabilitate şi valoare capitalului investiti. 

Rata intenă de rentabilitate este acea rată de actualizare care satisface ecuaţia (egalitatea) 
următoare:  

��� = � ��
�1 � ��� = 0

�

���
 

în care: 

- VNA reprezintă valoarea actualizată netă; 
- n reprezintă anul investiţiei; 
- N reprezintă durata de viaţă a investiţiei; 
- Cn reprezintă fluxul de numerar actualizat pentru anul n; 
- r reprezintă rata de actualizare (rata de rentabilitate care ar putea fi realizată pentru investiţii 

cu grad similar de risc, sau costul mediu ponderat al capitalului – CMPC 

Regulile privind deciziile cu ajutorul ratei interne de rentabilitate specifică faptul că toate 
proiectele independente cu RIR mai mare decât rata de actualizare trebuie sa fie acceptate. 
Când se selectează dintre proiectele care se exclud reciproc, trebuie sa fie ales proiectul cu RIR 
cea mai mare şi valoarea RIR mai mare decat rata de actualizare. 

Rata internă de rentabilitate modificată (RIRM) 

Proiectele de investiţii care au RIR-ul mai mare decât CMPC, vor fi preferabile celor care au 
RIR egale cu CMPC şi cu atât mai mult celor care au RIR inferior CMPC. În general, în selecţia 
proiectelor de investiţii, criteriul RIR este echivalent cu criteriul VAN. Inconvenientul acestui 
criteriu este ipoteza puţin realistă a reinvestirii constante, în aceeaşi companie şi la aceeaşi RIR 
a fluxurilor de numerar viitoare. Astfel, s-a propus utilizarea unei RIR modificate, în ipoteza 
investirii fluxurilor viitoare la o rată de rentabilitate corespunzătoare companiei şi nu proiectului 
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de investiţii analizat. Se determină astfel o rată internă de rentabilitate modificată (RIRM), mult 
mai realistă pentru evaluarea proiectelor de investiţii. 

Există adesea situaţii în care o investiţie are mai multe rate interne de rentabilitate, valoarea 
actualizată netă se anulează în mai multe puncte. Prin urmare, o analiză doar prin prisma ratei 
interne de rentabilitate poate conduce la rezultate neconcludente. În comparaţie, pentru o 
investiţie se poate obţine doar o valoare pentru indicatorul RIRM. 

Modalitate de calcul 

RIRM reprezintă raportul dintre valoarea finală a investiţiei (Vn), rezultată din capitalizarea 
veniturilor viitoare şi valoarea iniţială a investiţiei (I0), respectiv capitalul alocat în investiţia 
analizată. 

���� � �∑ �� � �1 � ��)��� � �������
��

�
− 1 

în care: 

- n reprezintă anul investiţiei; 
- N reprezintă durata de viaţă a investiţiei; 
- Cn reprezintă fluxul de numerar actualizat pentru anul n; 
- ri reprezintă rata de rentabilitate corespunzătoare companiei; 
- VRN reprezintă valoare reziduală a investiţiei; 
- I0 reprezintă valoarea iniţială a investiţiei  
Prin formula de calcul a RIRM valoarea prezentă a cheltuielilor egalează doar valoarea 
prezentă terminală a proiectului. 

Indicatorul poate fi calculat în cadrul programelor de calcul tabelar, prin utilizarea funcţiei 
predefinite care calculează acest indicator (ex. Microsoft Excel "=MIRR"). 

Rata rentabilităţii contabile (RRC) 

Rata rentabilităţii contabile sau rata medie a rentabilităţii reprezintă calcularea ratei rentabilităţii 
unui proiect utilizând profitul net mediu şi cheltuielile medii cu investiţia. Această metodă nu 
include conceptele de valoare în timp a banilor şi fluxul numerarului. RRC se calculează având 
la numărător profitul net mediu anual şi la numitor cheltuiala totală iniţială cu investiţia. 

Spre exemplu, pentru o investiţie a cărei RRC este de 7% este de aşteptat ca pentru fiecare 1 
euro investit să se obţină un profit mediu de 7 eurocenţi. 

Regula de luare a deciziei va fi că proiectul trebuie acceptat numai dacă există o RRC aşteptată 
mai ridicată decât o anumită rată predeterminată şi, bineînţeles, dacă sunt mai multe proiecte în 
această situaţie se va alege cea cu RRC cea mai mare. 
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Figura 17.  –  Modelarea  Multi-Bloc pentru cazul Greciei (stânga) şi eşalonarea grilei de calcul 

(dreapta)  
 
Pentru fiecare punct din aria geografică unde există măsurători, este posibil să se calculeze viteza 
medie a vântului pentru fiecare direcţie de interes. Folosind această valoare şi valoarea 
corespunzătoare de la nodul din reţeaua de calcul, se poate prezice viteza la limita superioară a 
unui punct specific. Astfel, măsurătorile sunt folosite pentru a prezice viteza vântului într-un punct 
din grilă la limita superioară. Prin interpolarea acestor valori rezultă viteza vântului la fiecare punct 





 


