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1 1 INTRODUCERE 

 

Lucrarea de faţă reprezintă Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu a 

Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007 - 2020 actualizată pentru perioada 

2011 – 2020 (denumită prescurtat SER 2011 - 2020). Lucrarea a fost elaborată de SC EPC 

Consultanţă de Mediu SRL, societate înscrisă în Registrul naţional al elaboratorilor de studii 

pentru protecţia mediului, conform Ordinului MM nr. 1026/2009, pentru elaborarea de rapoarte 

de mediu, rapoarte privind impactul asupra mediului, bilanţuri de mediu, rapoarte de 

amplasament, studii de evaluare adecvată şi rapoarte de securitate.  

Raportul de mediu a fost realizat în conformitate cu cerinţele de conţinut ale Anexei nr. 2 a 

Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 „privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe”. 

Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011 - 

2020 este promovată de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin 

Direcţia Generală Energie Petrol şi Gaze, în calitate de titular al strategiei.  

Obiectivul general al Strategiei îl constitutie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât 

şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi 

unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea 

principiilor dezvoltării durabile. 

Strategia Energetică a României a fost realizată iniţial pentru orizontul de timp 2007 - 2020, 

ţinând cont de necesităţile specifice şi de obligaţiile internaţionale ale României, dar şi de 

realizarea scenariului optim de dezvoltare a sistemului energetic naţional la acel moment.  

Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 a fost aprobată prin Hotărâre de 

Guvern (HG nr. 1069 din 2007), fără parcurgerea procedurii de evaluare de mediu. Art. 2 al 

Hotărârii stabileşte necesitatea elaborării evaluării de mediu pentru SER, concluziile evaluării de 

mediu urmând a face parte integrantă din Strategie. 

Procedura de evaluare de mediu a fost demarată în cursul anului 2009, pe parcursul derulării 

procedurii apărând necesitatea actualizării Strategiei energetice. Astfel a fost realizată o primă 

versiune actualizată, intitulată „Elemente de strategie energetică pentru perioada 2011 – 2035 – 

Direcţii şi obiective strategice în sectorul energiei electrice)”, ulterior fiind elaborată versiunea 

actualizată a Strategiei pentru perioada 2011 – 2020. Aceasta ţine cont şi de schimbările petrecute 

în ultimii ani la nivel mondial şi naţional (contextul economic, elaborarea Planului Naţional de 

Acţiune în domeniul Energiei din surse Regenerabile – PNAER, etc). 

Prezenta versiune a Raportului de mediu evaluează Strategia Energetică a României pentru 

perioada 2007 - 2020 actualizată pentru perioada 2011 – 2020, în cadrul capitolului de analiză a 

alternativelor (Capitolul 12) fiind prezentate principalele diferenţe între cele două versiuni de 
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Strategie (2007 – 2020, respectiv 2011 - 2020), precum şi evaluarea lor comparativă din punct de 

vedere al efectelor asupra mediului. 

Conform prevederilor Strategiei, acest document “va suferi periodic ajustări în funcţie de 

dezvoltarea tehnologică, modificările strategiilor stabilite la nivelul Uniunii Europene şi evoluţiile 

din piaţa naţională de energie”. 
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2 2 METODOLOGIA ELABORĂRII SEA 

PENTRU SER 2011-2020 

 

Evaluarea stategică de mediu se realizează în baza cerinţelor Directivei SEA (Directiva Consiliului 

European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra 

mediului) şi a Hotărârii de Guvern nr. 1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri sau programe (MO nr. 707/5.08.2004), care transpune 

prevederile Directivei menţionate în legislaţia naţională.  

Metodologia utilizată în evaluarea strategică de mediu include cerinţele documentelor mai sus 

amintite, precum şi recomandările metodologice din: 

 „Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe”, elaborat de MMGA şi ANPM, aprobat prin Ordinul nr. 117/2006; 

 „Ghid privind evaluarea de mediu pentru planuri şi programe de dezvoltare în sectorul 

energetic” elaborat în cadrul proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE 2004/ 

016 – 772.03.03) „Întărirea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea în 

aplicare a Directivei SEA şi a Directivei de Raportare”; 

 „Ghidul generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe”, elaborat în cadrul 

proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE 2004/016 – 772.03.03) „Întărirea 

capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea în aplicare a Directivei SEA şi a 

Directivei de Raportare”. 

Procedura SEA (conform HG 1076/2004) presupune parcurgerea următoarelor etape: 

a) etapa de încadrare a planului/programului în procedura evaluării de mediu; 

b) etapa de definitivare a proiectului de plan/program şi de realizare a Raportului de mediu; 

c) etapa de analiză a calităţii Raportului de mediu. 

Elaborarea prezentului Raport de mediu a presupus parcurgerea următoarelor etape: 

 Analiza stării mediului la nivel naţional (aspectele relevante pentru Strategia Energetică), 

luând în considerare datele şi informaţiile existente; 

 În urma caracterizării stării actuale a mediului a fost identificat un set de aspecte de mediu 

şi probleme de mediu ce sunt relevante pentru spaţiul analizat şi care pot fi abordate direct 

prin intermediul Strategiei; 

 Pentru aspectele de mediu şi problemele de mediu identificate au fost formulate obiective 

relevante de mediu cărora Strategia trebuie să se adreseze; 

 A fost realizată o analiză a evoluţiei probabile a stării mediului (a acelor aspecte de mediu 

relevante, identificate anterior) în condiţiile neimplementării prevederilor Strategiei 
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(Alternativa „0”); 

 Au fost evaluate efectele asupra mediului generate de implementarea Strategiei Energetice, 

prin analizarea modului în care obiectivele Strategiei şi măsurile propuse, contribuie la 

atingerea obiectivelor de mediu relevante; 

 Pe baza evaluării a fost elaborată o evaluare cumulativă care să poată oferi o imagine de 

ansamblu asupra posibilelor evoluţii viitoare ale stării mediului în condiţiile implementării 

Strategiei Energetice; 

 A fost de asemenea realizată o listă de indicatori propuşi pentru monitorizarea efectelor 

Strategiei asupra mediului; 

 Pe baza analizelor efectuate a fost propus un set de recomandări privind prevenirea, 

reducerea şi compensarea oricărui potenţial efect advers asupra mediului asociat 

implementării Strategiei. 

 

Figura nr. 2-1 Etapele elaborării Raportului de mediu 

1. Analiza stării mediului 
2. Aspecte relevante de mediu / 

probleme de mediu 

3. Obiective relevante de mediu 4. Alternativa “0” 
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3 3 SCURTĂ PREZENTARE A SER 2011-2020 

 

3.1 INTRODUCERE 

Strategia Energetică a României a fost realizată iniţial pentru orizontul de timp 2007 - 2020, 

ţinând cont de necesităţile specifice şi de obligaţiile internaţionale ale României, dar şi de 

realizarea scenariului optim de dezvoltare a sistemului energetic naţional la acel moment.  

Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 a fost aprobată prin Hotărâre de 

Guvern (HG nr. 1069 din 2007), fără parcurgerea procedurii de evaluare de mediu. Art. 2 al 

Hotărârii stabileşte necesitatea elaborării evaluării de mediu pentru SER, concluziile evaluării de 

mediu urmând a face parte integrantă din Strategie. Procedura de evaluare de mediu a fost 

demarată în cursul anului 2009. 

Pe parcursul derulării procedurii de evaluare de mediu a Strategiei a apărut necesitatea actualizării 

acesteia. Astfel a fost realizată o primă versiune actualizată, intitulată „Elemente de strategie 

energetică pentru perioada 2011 – 2035 – Direcţii şi obiective strategice în sectorul energiei 

electrice)”, ulterior fiind elaborată versiunea actualizată a Strategiei pentru perioada 2011 – 2020. 

Aceasta ţine cont şi de schimbările petrecute în ultimii ani la nivel mondial şi naţional (contextul 

economic, elaborarea Planului Naţional de Acţiune în domeniul Energiei din surse Regenerabile 

– PNAER, etc). 

Prezentul raport analizează versiunea actualizată a Strategiei Energetice a României pentru 

perioada 2011 – 2020 (varianta 20 August 2011, actualizată în anul 2012). 

 

3.2 CONTEXTUL ACTUAL 

Cererea totală de energie la nivel mondial în 2030 va fi cu circa 50% mai mare decât în 2003, iar 

pentru petrol va fi cu circa 46% mai mare. Rezervele certe cunoscute de petrol pot susţine un 

nivel actual de consum doar până în anul 2040, iar cele de gaze naturale până în anul 2070, în 

timp ce rezervele mondiale de huilă asigură o perioadă de peste 200 de ani, chiar la o creştere a 

nivelului de exploatare. Previziunile indică o creştere economică, ceea ce va implica un consum 

sporit de resurse energetice. 

Din punctul de vedere al structurii consumului de energie primară la nivel mondial, evoluţia şi 

prognoza de referinţă realizată de Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) evidenţiază pentru 

următoarea decadă o creştere mai rapidă a ponderii surselor regenerabile, dar şi a gazelor naturale. 

Se estimează că aproximativ un sfert din nevoile de resurse energetice primare, la nivel global, vor 

fi acoperite în continuare de cărbune. Concomitent cu creşterea consumului de energie va creşte 
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şi consumul de cărbune. Datele centralizate de Consiliul Mondial al Energiei (CME) arată o 

creştere cu aproape 50% a extracţiei de cărbune la nivel mondial în anul 2005 faţă de anul 1980. 

Una din provocările majore pentru Uniunea Europeană se referă la modul în care se poate asigura 

securitatea energetică cu energie competitivă şi „curată”, ţinând cont de limitarea schimbărilor 

climatice, escaladarea cererii globale de energie şi de viitorul nesigur al accesului la resursele 

energetice. Viziunea politicii energetice europene de astăzi corespunde conceptului de dezvoltare 

durabilă şi se referă la următoarele aspecte importante: accesul consumatorilor la sursele de 

energie la preţuri accesibile şi stabile, dezvoltarea durabilă a producţiei, transportului şi 

consumului de energie, siguranţa în aprovizionarea cu energie şi reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră. 

Politica energetică a României se realizează în cadrul schimbărilor şi evoluţiilor ce au loc pe plan 

naţional şi european. În acest context, politica energetică a României trebuie să fie corelată cu 

documentele similare existente la nivel european pentru a asigura convergenţa politicii ţării 

noastre cu politica Uniunii Europene în domeniu. 

Strategia energetică urmăreşte îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici energie – mediu 

a Uniunii Europene, obiective asumate şi de România. 

 

3.3 STRUCTURA STRATEGIEI ENERGETICE A ROMÂNIEI PENTRU 

PERIOADA 2007 - 2020 ACTUALIZATĂ PENTRU PERIOADA 2011 - 2020 

Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011 – 

2020 este structurată în şapte capitole, astfel: 

1. Obiective strategice – prezintă obiectivul general şi obiectivele strategice ale SER 2011 – 

2020; 

2. Context internaţional – sunt prezentate evoluţiile şi provocările globale în sectorul energetic, 

Politica energetică a Uniunii Europene, cu accent pe Pachetul „Energie – Schimbări 

Climatice”, politica europeană în domeniul pieţelor de energie, precum şi piaţa regională; 

3. Situaţia actuală a sectorului energetic – prezintă informaţii privind resursele şi producţia de 

energie primară, evoluţia consumului şi a producţiei de energie primară, precum şi a 

producţiei şi consumului de energie electrică în perioada 1999 -2008, starea tehnică a 

instalaţiilor din sectorul energiei, cadrul legislativ şi instituţional, piaţa de energie electrică şi 

gaze naturale, analiza SWOT a sectorului energetic; 

4. Obiectivele dezvoltării sectorului energetic şi măsurile preconizate pentru atingerea acestora – 

sunt definite obiectivele prioritare şi direcţiile de acţiune ale dezvoltării sectorului energetic; 

5. Previziuni privind sectorul energiei în perioada 2011 – 2020 – sunt prezentate scenariile de 

evoluţie macroeconomică, prognoza consumului şi a producţiei de energie electrică, prognoza 

în sectorul gazelor naturale, precum şi scenariile de evoluţie a preţurilor combustibililor din 

ţară şi de pe piată externă; 
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6. Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare – sunt prezentate o serie de măsuri necesare 

pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare: măsuri generale, măsuri specifice domeniilor, 

măsuri specifice fiecărui subsector; 

7. Concluzii. 

 

3.4 PRINCIPALELE OBIECTIVE PROPUSE PRIN STRATEGIA ENERGETICA A 

ROMÂNIEI PENTRU PERIOADA 2007-2020 ACTUALIZATĂ PENTRU 

PERIOADA 2011 - 2020 

Obiectivul general (OG) al SER 2011 - 2020 îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât 

în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii 

moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, 

cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

SER 2011 - 2020 prevede 3 direcţii strategice pentru care sunt stabilite 14 obiective strategice 

(OS): 

 Siguranţă energetică: 

1. Creşterea siguranţei energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice şi 

limitarea dependenţei de resursele energetice de import (OS1); 

2. Diversificarea surselor de import, a resurselor energetice şi a rutelor de transport a 

acestora (OS2); 

3. Creşterea nivelului de adecvanţă a reţelelor naţionale de transport a energiei electrice, 

gazelor naturale şi petrolului (OS3); 

4. Protecţia infrastructurii critice (OS4); 

 Dezvoltare durabilă: 

5. Creşterea eficienţei energetice (OS5); 

6. Promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile (OS6);  

7. Promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale cu cogenerare, în special 

în instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă (OS7); 

8. Susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor 

aplicabile (OS8); 

9. Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător (OS9); 

10. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare (OS10); 

 Competitivitate: 
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11. Dezvoltarea pieţelor concurenţiale de energie electrică, gaze naturale, petrol, uraniu, 

certificate verzi, certificate de emisii a gazelor cu efect de seră şi servicii energetice (OS11);  

12. Liberalizarea tranzitului de energie şi asigurarea accesului permanent şi nediscriminatoriu 

al participanţilor la piaţă la reţelele de transport, distribuţie şi interconexiunile 

internaţionale (OS12); 

13. Continuarea procesului de restructurare şi privatizare, în special pe bursă, în sectoarele 

energiei electrice, termice şi gazelor naturale (OS13); 

14. Continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea creşterii 

profitabilităţii şi accesului pe piaţa de capital (OS14). 

SER 2011 - 2020 prevede de asemenea 17 direcţii de acţiune (DA), convergente cu cele ale 

politicii energetice a Uniunii Europene: 

1. Creşterea siguranţei în alimentarea cu energie atât din punctul de vedere al mixului de 

combustibili, cât şi al infrastructurii de reţea (DA1); 

2. Alegerea unui mix de energie echilibrat, care să confere sectorului energetic competitivitate şi 

securitate în aprovizionare cu accent pe utilizarea resurselor interne, respectiv a cărbunelui, a 

potenţialului hidroenergetic economic amenajabil, a energiei nucleare şi a surselor energetice 

regenerabile (DA2); 

3. Gestionarea eficientă şi exploatarea raţională în condiţii de securitate a resurselor energetice 

primare epuizabile din România şi menţinerea la un nivel acceptabil, pe baze economice, a 

importului de resurse energetice primare (dependenţă limitată/controlată) (DA3); 

4. Diversificarea surselor de aprovizionare cu uraniu prin combinarea exploatării raţionale a 

surselor naţionale cu importul de uraniu şi/sau concesionarea de zăcăminte uranifere în afara 

României în vederea exploatării acestora (DA4); 

5. Creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul: extracţie – producere – transport- distribuţie - 

consum (DA5); 

6. Promovarea utilizării surselor energetice regenerabile, în conformitate cu practicile din 

Uniunea Europeană, conform Planului Naţional de Alocare al Energiilor Regenerabile 

elaborat în anul 2010 (DA6);  

7. Îmbunătăţirea competitivităţii pieţelor de energie electrică şi gaze naturale, corelarea acestora 

şi participarea activă la formarea pieţei interne de energie a Uniunii Europene şi la 

dezvoltarea schimburilor transfrontaliere, cu luarea în considerare a intereselor 

consumatorilor din România şi ale companiilor româneşti (DA7); 

8. Crearea de condiţii de piaţă care să stimuleze economii mai mari de energie şi creşterea 

investiţiilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon (DA8); 

9. Transformarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice în reţele inteligente şi 

implementarea pe scară largă a sistemelor inteligente de contorizare (DA9); 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Teodora/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00107313.HTM%23%23
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10. Asigurarea investiţiilor pentru dezvoltarea sectorului energetic, inclusiv prin atragerea de 

capital privat şi a fondurilor puse la dispoziţie de UE (DA10); 

11. Facilitarea investiţiilor în acele proiecte care contribuie la realizarea obiectivelor stabilite 

pentru anul 2020 conform politicii UE, a proiectelor transfrontaliere privind reţelele de 

transport a energiei; se vor avea în vedere acordarea de garanţii pentru împrumuturi în cazul 

parteneriatelor publice private şi mecanisme de partajare a riscurilor (în special pentru 

riscurile prezentate de tehnologii noi) (DA11); 

12. Creşterea capacităţii de inovaţie şi dezvoltare tehnologică (DA12); 

13. Realizarea obiectivelor de protecţie a mediului şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

(DA13); 

14. Implementarea în condiţii de securitate a tehnologiilor de management al deşeurilor 

radioactive (DA14); 

15. Reducerea vulnerabilităţii şi creşterea securităţii infrastructurii critice din sectorul energetic – 

marile centrale hidroelectrice, centrala nuclearoelectrică, reţele de transport energie (DA15); 

16. Participarea proactivă la eforturile Uniunii Europene de formulare a unei strategii energetice 

pentru Europa, cu urmărirea şi promovarea intereselor României (DA16); 

17. Susţinerea cercetării - dezvoltării în domeniul noilor tehnologii privind creşterea eficienţei 

producţiei şi consumului de energie şi de protecţie a mediului, precum şi a învăţământului de 

specialitate (DA17). 

În Strategie sunt de asemenea definite 5 obiective prioritare (OP) ale dezvoltării sectorului 

energetic românesc: 

1. Stabilitatea economică şi securitatea aprovizionării în condiţiile de incertitudine a preţului 

resurselor energetice pe piaţa internaţională, datorită creşterii continue a cererii de energie 

(OP1); 

2. Protecţia mediului – prin introducerea de noi tehnologii pentru producţia şi consumul de 

energie cu impact redus asupra mediului şi pentru reducerea schimbărilor climatice (OP2); 

3. Buna funcţionare a pieţelor interne de energie electrică şi gaze naturale, garanţie pentru 

competiţia transparentă, nediscriminatorie şi pentru integrarea în piaţa regională şi europeană 

(OP3); 

4. Dezvoltarea şi producţia de noi tehnologii pentru producţia şi consumul de energie electrică 

şi protecţia mediului; prin aceasta sectorul energetic va contribui la susţinerea dezvoltării 

economice şi la crearea de noi locuri de muncă (OP4); 

5. Tehnologii informatice şi de comunicaţie cu rol important în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 

eficienţei pe întreg lanţul producţie – transport - consum al energiei. Aceste tehnologii oferă 

potenţialul pentru o trecere structurală la procese şi servicii cu consum redus de resurse, la 
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economii de energie, precum şi la reţele de transport şi distribuţie inteligente şi mai eficiente 

(OP5). 

Pe baza direcţiilor de acţiune şi a obiectivelor prioritare, corelat cu direcţiile şi obiectivele 

strategice, au fost definite 28 de obiective ale dezvoltării sectorului energetic naţional (10 

obiective pentru Securitatea aprovizionării/ Siguranţa energetică, 5 obiective pentru Dezvoltare 

durabilă, 6 obiective pentru Competitivitate şi 7 obiective pentru Protecţia mediului şi limitarea 

schimbărilor climatice): 

 Siguranţa energetică: 

1. Menţinerea unui echilibru între importul de resurse energetice primare şi utilizarea raţională şi 

eficientă a rezervelor naţionale pe baze economice şi comerciale, prioritatea trebuind să o 

reprezinte în continuare dezvoltarea de surse de energie sigure şi competitive (OP1.1); 

2. Diversificarea şi consolidarea, în cadrul stabilit la nivel european, a relaţiilor de colaborare cu 

ţările producătoare de hidrocarburi, precum şi cu cele de tranzit (OP1.2); 

3. Diversificarea surselor de aprovizionare şi dezvoltarea rutelor de transport alternative sigure 

(OP1.3); 

4. Participare la proiectele transcontinentale de transport hidrocarburi spre Europa Centrală cu 

potenţial traseu prin România (OP1.4);  

5. Încheierea de contracte pe termen lung pentru gaze naturale din import pentru a diminua 

riscurile de întrerupere a furnizării, cu respectarea regulilor concurenţiale (OP1.5); 

6. Stimularea investiţiilor în domeniul exploatării rezervelor de gaze naturale şi ţiţei, prin 

încurajarea identificării de noi câmpuri şi valorificarea maximă a potenţialului în mod eficient 

(OP1.6); 

7. Punerea în valoare de noi perimetre pentru exploatarea lignitului (OP1.7);  

8. Creşterea nivelului de adecvanţă a reţelei de transport prin dezvoltare şi modernizare în 

concept de reţea inteligentă (smart grid) şi cu respectarea cerinţelor ETSO-E (OP1.8); 

9. Abordarea, în comun cu statele membre ale UE, a problemelor referitoare la protecţia 

infrastructurii critice din sistemul energetic în lupta împotriva terorismului (OP1.9); 

10.  Dezvoltarea producţiei de energie electrică pe baza surselor regenerabile de energie (OP1.10). 

 Dezvoltare Durabilă 

1. Promovarea producerii energiei din surse regenerabile, astfel încât ponderea energiei electrice 

produse din aceste surse în totalul consumului brut de energie electrică să fie de 33% în anul 

2010, 35% în anul 2015 şi 40% în anul 2020. Din consumul intern brut de energie, 24% va fi 

asigurat din surse regenerabile în anul 2020 (OP2.1); 

2. Stimularea investiţiilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ resurse-

producţie-transport-distribuţie-consum (OP2.2); 
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3. Promovarea utilizării biocombustibililor lichizi, biogazului şi a energiei geotermale, conform 

PNAER (OP2.3); 

4. Susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi de diseminare a rezultatelor cercetărilor 

aplicabile în domeniul energetic (OP2.4); 

5. Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător prin 

utilizarea tehnologiilor curate (OP2.5). 

 Competitivitate 

1. Continuarea dezvoltării şi perfecţionarea mecanismelor pieţelor concurenţiale pentru energie 

electrică, gaze naturale, certificate verzi, certificate de emisii de gaze cu efect de seră şi servicii 

energetice în concordanţă cu direcţiile în domeniu si consolidarea rolului operatorului pieţei de 

energie electrică Opcom prin prevederile legislaţiei primare şi secundare (OP3.1); 

2. Fuzionarea producătorilor interni de cărbune cu centralele electrice în vederea accesului la 

pieţele financiare şi creşterii competitivităţii cu respectarea regulilor concurenţiale (OP3.2); 

3. Extinderea activităţii operatorului pieţei angro de energie electrică din România – OPCOM – 

la nivel regional şi participarea activă la realizarea pieţei regionale de energie şi a pieţei unice 

europene (OP3.3); 

4. Modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu căldură în zonele urbane 

mari - sursă – reţea de transport şi distribuţie – consumator final şi realizarea capacităţilor de 

cogenerare de înaltă eficienţă (OP3.4); 

5. Liberalizarea tranzitului de energie în condiţii tehnice controlate de siguranţă în alimentare şi 

asigurarea accesului permanent şi nediscriminatoriu la reţelele de transport şi interconexiunile 

internaţionale; creşterea capacităţii de interconexiune a reţelelor de energie electrică, de la circa 

10% în prezent la 15-20% la orizontul anului 2020 (OP3.5); 

6. Continuarea procesului de restructurare a sectorului de lignit în vederea creşterii profitabilităţii 

şi accesului pe piaţa de capital (OP3.6). 

 Protecţia mediului şi limitarea schimbărilor climatice 

1. Realizarea investiţiilor de mediu necesare pentru respectarea prevederilor Directivei 

2010/75/CE cu privire la limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi (SO2, NOX şi pulberi) 

proveniţi din instalaţiile mari de ardere şi ale Directivei 1999/31/CE privind depozitarea 

deşeurilor (OP4.1); 

2. Respectarea prevederilor Directivei 2008/1/CE pentru prevenirea şi controlul integrat al 

poluării (OP4.2); 

3. Reducerea emisiilor de GES (CO2) pentru perioada 2008-2012, pentru încadrarea în cotele de 

certificate de emisii de GES alocate prin Planul Naţional de Alocare (OP4.3); 

4.  Dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul energiei şi schimbărilor climatice (OP4.4); 
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5.  Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin promovarea tehnologiei de captare şi 

stocare a carbonului (CCS) (OP4.5); 

6.  Creşterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie (OP4.6); 

7.  Creşterea eficienţei energetice (OP4.7). 

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor, SER 2011 - 2020 propune o serie de măsuri, struturate astfel: 

I. Măsuri generale (MG), valabile pentru toate subsectoarele energetice (minier, 

producere, transport, distribuţie şi înmagazinare a gazelor naturale şi produselor 

petroliere, precum şi producere, transport şi distribuţie energie electrică şi termică); 

II. Măsuri specifice domeniilor (MSD): protecţia mediului, eficienţa energetică şi 

promovarea surselor regenerabile de energie; 

III. Măsuri specifice fiecărui subsector (MSS): subsectorul minier, subsectorul 

hidrocarburi, subsectorul energiei electrice şi termice. 

Forma sintetică, precum şi codificarea acestor măsuri, sunt prezentate în Anexa 2 a Raportului de 

mediu. 
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Figura nr. 3-1 Structura Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011 – 2020 

 

Obiectiv General (OG) 

3 Direcţii strategice / 14 Obiective strategice  (OS): 
i)Siguranţă energetică; ii)Dezvoltare durabilă; iii)Competitivitate. 

17 Direcţii de Acţiune (DA) 

50 măsuri Eficienţă 
energetică şi 

Promovarea Surselor 
Regenerabile de 

energie 

11 măsuri 
Protecţia Mediului 

 

25 măsuri 
subsectorul 

minier 

 

17 măsuri pt 
subsectorul 
hidrocarburi 

41 măsuri pt 
subsectorul 

energiei electrice 
/termice 

10 Obiective (OP1.x) 
Siguranţă energetică 

5 Obiective (OP2.x) 
Dezvoltare durabilă 

6 Obiective (OP3.x) 
Competitivitate 

9 Măsuri Generale (MG) 
61 Măsuri specifice domeniilor 

(MSD) 
83 Măsuri specifice fiecărui 

subsector (MSS) 

 

7 Obiective (OP4.x) Protecţia 
mediului şi schimbări climatice 

5 Obiective prioritare (OP) 
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3.5 RELAŢIA CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE 

Analiza prezentată aici a inclus lecturarea unui număr de 32 de strategii şi planuri cu relevanţă 

directă pentru sectorul energetic (de la nivel european la nivel de companii naţionale) cu 

idnetificarea elementelor de corelare dintre acestea şi SER. Desigur, pot fi identificate numeroase 

alte strategii, planuri şi programe ce pot avea legatură cu SER. Pentru a nu dilua rezultatele analizei 

am încercat să ne concentrăm asupra celor mai importante. 

Rezultatele analizei relevă următoarele aspecte: 

 Există un consens general (aproape unanim) asupra principalelor probleme din sectorul 

energetic şi asupra direcţiilor de acţiune pentru remedierea acestora; 

 O bună parte din ţintele propuse de diferitele strategii naţionale au la bază o prognoză bazată 

pe scenariul optimist de creştere economică susţinută. Revizuirea prognozelor (în acord cu 

evoluţiile economice recente), reflectată şi în versiunea SER 2011 - 2020, ar putea face ca 

ţintele unora din strategiile prezentate aici să devină greu de atins; 

 Există încă un grad redus de relaţionare între strategiile ce vizează în principal protecţia 

mediului (ex: Strategia de biodiversitate, Planul Naţional de Management al Bazinului Dunării) 

şi strategiile sectoarelor economice bazate prioritar pe exploatarea resurselor naturale (cum 

este cazul şi SER). Este necesară o mai bună abordare reciprocă a elementelor de „conflict” 

între utilizarea şi conservarea componentelor naturale (ex: relaţia dintre dezvoltarea 

capacităţilor energetice –hidro, eolian, etc – şi reţeaua de arii protejate Natura 2000). 
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Tabel nr. 3-1 Relaţia SER 2011 - 2020 cu alte planuri şi programe relevante 

Nr. 

crt. 

Denumirea strategiei, 

planului sau 

programului 

Orizontul de 

timp 
Scurtă prezentare a documentului Relaţia cu SER 2011-2020 

1.  Noua Politică 

Energetică a Uniunii 

Europene 

2007-2020 Prevede următoarele obiective: 

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% 

până în anul 2020, în comparaţie cu cele din anul 1990; 

 creşterea ponderii surselor regenerabile de energie în 

totalul mixului energetic, de la mai puţin de 7% în anul 

2006 la 20% din totalul consumului de energie al UE 

până în 2020; 

 creşterea ponderii biocarburanţilor la cel puţin 10% 

din totalul conţinutului energetic al carburanţilor 

utilizaţi în transport în anul 2020; 

 reducerea consumului global de energie primară cu 

20% până în anul 2020. 

În SER 2011-2020 nu este cuantificată o ţintă de reducere a 

emisiilor de GES însă este specificat faptul că reducerea 

emisiilor se va face preponderent prin creşterea eficienţei 

energetice şi promovarea tehnologiei de captare şi stocare a 

carbonului (CCS). 

Pentru sursele regenerabile de energie este formulată în 

SER 2011-2020 o ţinta de 40% (pondere din totalul 

consumului brut de energie electrică) pentru anul 2020.  

SER 2011-2020  îşi asumă ca ţintă atingerea până în anul 

2020 a unui procent de utilizare a biocarburanţilor de cel 

putin 10 %.  

Se estimează că, urmare a programelor de utilizare eficientă 

a resurselor energetice şi energiei, precum şi a restructurării 

sectoriale, rata anuală a creşterii consumului de energie 

primară va fi jumătate din cea a creşterii economice, 

rezultând o decuplare semnificativa a celor doi indicatori. 

2.  Planul energetic al 

Uniunii Europene 

”Plan de acţiune 

pentru eficienţa 

energetică 2007-2020” 

2007-2020 Planul de acţiune cuprinde măsuri prin intermediul cărora 

UE ar putea face progrese vizibile în direcţia îndeplinirii 

principalului său obiectiv, acela al reducerii consumului 

global de energie primară cu 20% până în anul 2030. 

3.  Energy - Roadmap 

2050 

2050 La 15 decembrie 2011, Comisia Europeană a adoptat 

Comunicarea "Energy - Roadmap 2050". UE se angajează 

să reducă până în 2050 emisiile de gaze cu efect de seră la 

80-95% sub nivelurile din 1990, în contextul reducerilor 

Orizontul de timp al documentului european (anul 2050) 

este diferit de cel al SER (anul 2020). Considerăm însă că ar 

fi important ca SER să includă şi un set minim de ţinte 

stabilite la nivel naţional pentru anul 2050 în concordanţă 
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Nr. 

crt. 

Denumirea strategiei, 

planului sau 

programului 

Orizontul de 

timp 
Scurtă prezentare a documentului Relaţia cu SER 2011-2020 

necesare de către ţările dezvoltate, ca grup. În Foaia de 

parcurs 2050, Comisia analizează provocările generate de 

atingerea obiectivului UE de decarbonizare cu asigurarea 

concomitentă a securităţii aprovizionării cu energie şi a 

competitivităţii. Foaia de parcurs - energie 2050 constituie 

baza pentru dezvoltarea unui cadru European pe termen 

lung, împreună cu toate părţile interesate. 

cu acest document.   

4.  Planul Naţional de 

Acţiune în Domeniul 

Energiei din Surse 

Regenerabile 

(PNAER) 

2010-2020 Acest document răspunde cerinţelor noii Directive 

2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din 

surse regenrabile, care solicită statelor membre adoptarea 

unui plan naţional de acţiune în domeniul energiei 

regenerabile. Acest plan stabileşte obiectivele naţionale 

privind ponderea energiei din surse regenerabile 

consumată în transport, energie electrică, încălzire şi răcire 

în anul 2020, ţinând cont de efectele măsurilor altor politici 

privind eficienţa energetică asupra consumului final de 

energie şi măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea 

respectivelor obiective naţionale. 

PNAER prezintă o serie de scheme privind producerea de 

energie din surse regenerabile, preconizându-se faptul că 

acestea vor avea o contribuţie importantă în realizarea 

ţintelor cantitative privind ponderea energiei obţinute din 

surse regenerabile de energie (E-SRE) în consumul total de 

energie electrică.  

Textul SER 2011-2020 conţine câteva trimiteri la PNAER 

fără a furniza ţinte sau acţiuni supliementare faţă de acesta. 
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Nr. 

crt. 

Denumirea strategiei, 

planului sau 

programului 

Orizontul de 

timp 
Scurtă prezentare a documentului Relaţia cu SER 2011-2020 

5.  Strategia Naţională în 

Domeniul Eficienţei 

Energetice  (SNDEE) 

2004-2015 Scopul esenţial al politicii în domeniul eficienţei energetice 

este reducerea intensităţii energetice primare cu 40%, în 

perioada 2004 – 2015. Acesta a fost stabilit pornindu-se de 

la premisa consolidării creşterii economice, manifestată 

prin considerarea unor rate semnificative de creştere a 

produsului intern brut (PIB). Pentru perioada 2004-2015 

se are în vedere un ritm mediu anual de creştere a 

produsului intern brut de 5,4%. 

În condiţiile în care atât în cadrul structural al economiei 

naţionale cât şi în cel al industriei există activităţi care 

folosesc resursele energetice drept materii prime 

(petrochimia, industria îngrăşămintelor chimice), se are în 

vedere perfecţionarea sau înlocuirea proceselor 

tehnologice cu consumuri ridicate de energie, ajustarea 

structurală a economiei, în sensul dezvoltării unor ramuri 

economice cu consumuri reduse de energie. Marea 

majoritate a ţărilor din spaţiul UE, înregistrează în prezent 

creşteri ale consumului de energie primară într-un ritm de 

creştere diferenţiat mai mic decât creşterea din punct de 

vedere economic, ceea ce demonstrează o continuă 

reducere a intensităţii energetice, astfel prin reducerea 

consumurilor de energie se realizează creşterea eficienţei 

economice, o mai bună protecţie a mediului, dar şi 

reducerea consumului şi a importului de resurse energetice.  

În textul SER 2011-2020  este analizată scăderea valorii 

intensităţii energetice în intervalul 2004 – 2008 însă 

prognozele furnizate pentru orizontul 2015 nu sunt în 

măsură să valideze ţinta de scădere cu 40% formulată în 

SNDEE. 
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Nr. 

crt. 

Denumirea strategiei, 

planului sau 

programului 

Orizontul de 

timp 
Scurtă prezentare a documentului Relaţia cu SER 2011-2020 

6.  Planul Naţional de 

Acţiune în domeniul 

Eficienţei Energetice  

(PNAEE- 2007-2010) 

 

2007-2010 A fost elaborat urmare a prevederilor art. 14(2) din 

Directiva (2006/32/CE) şi înaintat Comisiei Europene în 

iunie 2007. Conform acestui plan de acţiune ţinta 

intermediară de economisire a energiei, stabilită pentru 

România, pentru anul 2010 este de 940 mii tep, ceea ce 

corespunde unui procent de 4,5% din media anilor 2001-

2005. La stabilirea ţintei s-a avut în vedere potenţialul de 

economii de energie din România, pe sectoarele economiei 

din sfera de acţiune a Directivei nr. 2006/32/CE respectiv 

industrie, alte ramuri decât cele incluse în Planul National 

de Alocare, rezidenţial, terţiar şi transporturi. 

Conform datelor prezentate, media anuală a consumului de 

energie în sfera de acţiune a Directivei 2006/32/EC în 

perioada 2001-2005 a fost de 20.840 mii tep. Valoarea 

minimă a economiilor de energie în anul 2016 este de 9% 

din aceasta valoare, respectiv de 1.876 mii tep. La stabilirea 

ţintei de economisire a energiei pentru România s-a ţinut 

cont de valoarea ridicată a intensităţii energiei în economia 

naţională. Astfel, în anul 2004, acest indicator avea 

valoarea de 0,358 tep/1000 EUR, comparativ cu 0,109 

tep/1000 EUR medie UE25 în anul 2004. În aceste 

condiţii a fost adoptată o ţintă de economisire a energiei 

pentru anul 2016 de 2800 mii tep ceea ce corespunde unui 

procent de 13,5% din media anilor 2001-2005. Ritmul 

mediu anual de scădere a consumului de energie finală în 

Strategia Energetică a României vine cu o serie de măsuri 

menite să inducă o creştere a eficienţei energetice pe lanţul 

producţie-transport-distribuţie-consumator final de energie, 

prin:  

 utilizarea instrumentelor financiare pentru economii de 

energie, inclusiv contractele de performanţă energetică, 

care prevăd furnizarea de economii de energie 

măsurabile; 

 achiziţionarea de echipamente şi tehnologii tinând 

seama cu prioritate de sprecificaţiile privind eficienţa 

energetică; 

 accelerarea procesului de executare a auditurilor 

energetice riguroare la consumatorii industriali, la 

clădirile publice şi rezidenţiale, audituri certificate de 

organismele abilitate, urmate de măsuri de reducere a 

consumurilor energetice. Astfel putem concluziona 

faptul că România are un potenţial naţional de 

economisire a pierderilor energetice cuprins între 27% 

şi 35% din resursele energetice primare (industrie 20-

25%, clădiri 40-50%, transporturi 35-40%). La un 

consum anual de resurse energetice primare de circa 36 

milioane tep/an, potenţialul de economosire este de 

aproximativ 10 milioane tep/an, respectiv transpus in 

ordin financiar se poate estima o economisire de 3 
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Nr. 

crt. 

Denumirea strategiei, 

planului sau 

programului 

Orizontul de 

timp 
Scurtă prezentare a documentului Relaţia cu SER 2011-2020 

perioada 2008 – 2016 va fi de 1,5 %, cu 50% mai mare 

decât valoarea minimă impusă. 

Pentru a reduce intensitatea energetică in sectoarele cu 

consumuri energetice mari şi pentru a se putea îndeplini 

ţintele propuse în PNAEE au fost luate o serie de măsuri 

ce se vor materializa prin respectarea a 32 de direcţii de 

acţiune. 

miliarde de euro anual.; 

 promovare a unor campanii de presă, precum şi a altor 

mijloace de informare a necesităţii acordării de către 

populaţie a unor măsuri de creştere a eficienţei 

energetice, a reducerii consumului de energie, a 

conservării resurselor fosile de energie, a utilizării 

resurselor regenerabile, a protecției mediului şi a 

pericolului generat de fenomenul de încălzire globală. 

7.  Strategia Naţională 

de Dezvoltare a 

Domeniului Nuclear 

în România (Planul 

de Acţiune/Planul 

Nuclear Naţional) 

Aprobată 

prin HG nr. 

1259/2002 

Obiectivul fundamental al PNN (Planul Nuclear Naţional) 

prevede ca în perioada 2025-2050 centrala nucleară din 

România să furnizeze un procent cuprins între 20% şi 40% 

din producţia totală de energie electrică, în condiţii 

competitive de preţ şi cu asigurarea securităţii nucleare la 

nivelul standardelor internaţionale. 

Cele două documente asociate arată că dezvoltarea 

domeniului nuclear este strâns condiţionată de evaluarea 

necesarului de energie electrică din viitor şi de 

competitivitatea procedeului nuclear, comparativ cu alte 

posibilităţi de generare a energiei electrice.  

Totodată se prevede un management în siguranţă al 

deşeurilor radioactive, constituirea resurselor financiare 

necesare pentru depozitarea finală şi dezafectarea unităţilor 

nuclearelectrice, dar şi implementarea programelor 

Asociind cele două strategii, evidenţiem faptul că România 

a dezvoltat infrastructura necesară, alcătuită din organisme 

de reglementare şi control, pentru energetica nucleară, care 

respectă cerinţele Standardelor Agenţiei Internaţionale de 

Energie Atomică de la Viena, a dezvoltat un sistem 

legislativ de standarde şi norme adoptat în domeniul 

securităţii nucleare, pentru a fi în concordanţă cu politicile 

reglementate în domeniul nucleare ale Uniunii Europene. 

SER 2011-2020 prevede realizarea investiţiilor necesare 

pentru reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, precum şi pentru 

depozitarea finală a deşeurilor radioactive (combustibil 

nuclear uzat şi deşeuri slab şi mediu active).  

SER 2011-2020 nu prezintă informaţii şi nu propune 

măsuri pentru realizarea unei a doua centrale nucleare în 

România sau participarea la un astfel de proiect în afara 
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Nr. 

crt. 

Denumirea strategiei, 

planului sau 

programului 

Orizontul de 

timp 
Scurtă prezentare a documentului Relaţia cu SER 2011-2020 

corespunzătoare de prelungire a duratei de viaţă a 

unităţilor nucleare.  

Strategia Domeniului Nuclear subliniază faptul că „statul 

român va continua investiţiile în unităţi nucleare, altele 

decăt Unitatea CNE Cernavodă”, astfel fiind transpusă 

ideea unui nou proiect nuclear în România. 

ţării. Dimpotrivă, documentul evidenţiază faptul că în mai 

multe ţări se reanalizează opţiunea nucleară, în urma 

evenimentelor de la Fukushima – Japonia din anul 2011. 

8.  Strategia Naţională 

privind Alimentarea 

cu Energie Termică a 

Localităţilor prin 

Sisteme de Producere 

şi Distribuţie 

Centralizate 2004-2017 

2004-2007 

2007-2017 

Structurarea acestei strategii pe două orizonturi de timp a 

fost realizată sub egida faptului că România nu era încă 

membră a Uniunii Europene, iar al doilea orizont de timp 

reprezenta practic perioada în care măsurile strategiei vor fi 

puse în aplicare, prima parte având un caracter 

programatic. Strategia cuprinde informaţii despre 

alimentarea cu energie termică a localităţilor în sfera 

serviciilor publice de gospodărire comunală, denumite şi 

servicii publice de interes general, aşa cum sunt definite în 

Cartea Verde a UE, astfel se au în vedere o extindere a 

sistemelor de încălzire urbană şi o facilitare a accesului 

populaţiei la aceste servicii, retehnologizarea sectorului 

termic ce deserveşte populaţia prin respectarea principiilor 

dezvoltării durabile.  

În acord cu SNAETLSPDC, SER 2011-2020  prevede 

continuarea investiţiilor pentru reabilitarea sistemelor de 

alimentare centralizată cu energie termică din oraşe şi 

reducerea pierderilor de energie, realizarea Programului 

naţional de reabilitare termică a clădirilor de locuit existente 

aprobat de Guvern, promovarea producerii de energie 

electrică şi termică în centrale cu cogenerare, în special în 

instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă, promovarea 

utilizării deşeurilor menajere şi industriale la producerea de 

energie electrică şi termică şi eficientizarea instalatiilor 

termice existente.            

9.  Planul Naţional de 

Alocare privind 

Certificatele de 

2007 

2008-2012 

Acest plan descrie metodologia utilizată pentru 

determinarea numărului total de certificate de emisii gaze 

cu efect de seră ce urmează a fi alocate instalaţiilor aflate 

Relaţia dintre Strategia Energetică a României şi PNA 

privind GES 2007, 2008-2012 este realizată la nivelul 

măsurilor privind protecţia mediului. Astfel se are în vedere 
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Nr. 

crt. 

Denumirea strategiei, 

planului sau 

programului 

Orizontul de 

timp 
Scurtă prezentare a documentului Relaţia cu SER 2011-2020 

Emisii de Gaze cu 

Efect de Seră pentru 

perioadele 2007 şi 

2008-2012 

 

sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de 

emisii de GES. Metoda folosită pentru determinarea 

proiecţiilor este bazată pe date istorice şi pe prognoza 

principalilor indicatori macroeconomici şi sectoriali aşa 

cum este aceasta prezentată în documentele oficiale legate 

de dezvoltarea socio-economică a României.  

încadrarea centralelor termoelectrice în ceea ce priveşte 

emisia de GES în cadrul cotelor prevăzute de PNA privind 

GES 2007, 2008-2012. O eventuală depăşire a cotelor va 

putea fi realizată doar cu achiziţia de certificate şi creşterea 

corespunzătoare a preţului energiei electrice livrate.  

Un aspect relevant pentru SER îl constituie faptul că PNA 

privind certificatele verzi pentru GES are în vedere şi 

înlocuirea rapidă a tehnologiilor învechite pentru cele mai 

importante sectoare industriale, măsură ce a fost preluată şi 

în Strategia Energetică. 

10.  Strategia de 

dezvoltare a 

Hidroelectrica SA 

 

2003-2025 

2008-2025 

Strategia de dezvoltare a companiei S.C Hidroelectrica S.A 

s-a realizat pentru perioada 2003-2025, ulterior perioada 

fiind modificată adaptarea făcându-se pentru perioada 

2008-2025, pentru ca planul de dezvoltare a companiei să 

fie în concordanţă cu prevederile Strategiei Energetice a 

României. Obiectivele de investiţii sunt organizate sub 

forma a două programe principale. Astfel pentru perioada 

2005-2025 Strategia de dezvoltare a Hidroelectrica are în 

vedere obiective de investiţii ce totalizează o putere 

instalată de 2157,44 MW care vor aduce un aport de 

energie în SEN de 5769,77 GWh/an, cu o investiţie de 4,2 

mil euro. Punctele comune dintre cele două documente se 

regăsesc atât la nivelul proiectelor cât şi la nivelul ideilor 

transmise, astfel Subprogramul „Obiective de investiţii 

Ca şi aspect relevant pentru Strategia Energetică a 

României putem evidenţia, măsurile de finalizare a 

lucrărilor de retehnologizare deja începute şi demararea de 

noi lucrări de retehnologizare şi modernizare pentru 

obiectivele mari hidroenergetice care au depăşit durata de 

viaţă normală pentru a asigura condiţii normale de 

securitate în exploatare şi performanţe energetice 

îmbunătăţite, precum şi realizarea de noi obiective 

hidroenergetice. 

Niciunul din cele două documente nu analizează 

potenţialele conflicte dintre dezvoltarea proiectelor 

hidroenergetice şi limitările impuse de reţeaua naţională de 

arii protejate. 
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hidroenergetice noi de interes naţional” prevede 

dezvoltarea proiectelor CHEAP Tarniţa-Lăpuşteşti, CHE 

Islaz prin AHE a râului Olt pe sectorul Izbiceni-Dunâre. 

Pentru intervalul 2009-2025 în cadrul Subprogramului 

„Lucrări de reabilitare cu modernizare” Strategia de 

dezvoltare a Hidroelectrica prevede punerea în funcţiune a 

obiectivelor ce însumează un aport de energie de 71 

GWh/an, îndeplinirea acestui obiectiv fiind cuantificată 

financiar printr-o investiţie de 623 mil euro. 

11.  Strategia de 

dezvoltare a CNTEE 

„Transelectrica” 

pentru orizontul 2017 

 

2008-2012 

2017 

O primă ţinţă comună este aceea a creşterii nivelului de 

adecvanţă a reţelelor naţionale de transport pentru energia 

electrică prin dezvoltarea şi modernizarea conceptului de 

reţea inteligentă (smart grid) şi cu respectarea cerinţelor 

UCTE/ETSO. O altă abordare comună se poate nuanţa 

asupra direcţiilor strategice de dezvoltare, unde sunt 

evidenţiate următoarele: introducerea celor mai 

performante tehnologii existente pe plan mondial, 

obţinerea unui rol major în piaţa de energie electrică 

regională şi europeană, creşterea capacităţilor de 

interconectare cu sisteme din ţările vecine, creşterea 

volumului de energie transportată, promovarea soluţiilor 

care conduc la reducerea pierderilor în R.E.T. Elementele 

fundamentale de care s-a ţinut cont la elaborarea unui 

astfel de program au fost următoarele: direcţiile strategice 

Ca şi aspecte importante pentru Strategia Energetică a 

României se are în vedere dezvoltarea mai multor proiecte 

de interes major cum ar fi: CHEAP Tarniţa-Lăpuşteşti 

prezentat de Strategia Energetică a României ca fiind 

benefică pentru SEN. În paralel Planul de dezvoltare al 

Transelectrica vine în sprijinul proiectului prin realizarea 

unei staţii de 400 kV la Tarniţa şi a liniilor de conexiune 

aferente ( LEA 400 kV Tarniţa-Mintia, LEA 400kV 

Tarniţa-Gădălin, care mai departe se continuă cu LEA 

400kV Gădălin-Suceava (proiect menţionat în Strategia 

Energetică). 

LEA 400kV Gădălin-Suceava vine ca o cale suplimentară 

de evacuare a puterii nou instalate în Dobrogea şi Moldova 

şi este necesară pentru echilibrarea variaţiei puterii produse 

de centralele eoliene din zona de E-S-E  cu zona de N, şi 
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ale CNTEE ”Transelectrica” S.A, caracteristicile tehnice 

ale reţelei electrice de transport, necesităţile utilizatorilor 

SEN, asigurarea infrastructurii necesare implementării unei 

strategiei şi politicii energetice. 

Astfel programul de modernizare a RET prevede şi 

modernizarea şi mentenanţa majoră a tuturor instalaţiilor 

de 400 kV, 220 kV, 110 kV, pentru a se putea alinia la 

standardele de calitate impuse de funcţionarea 

interconectată cu UCTE. 

SE prevede printre altele şi instalarea unităţilor nucleare de 

3 şi 4 de la CNE Cernavodă, până la nivelul anului 2015, 

astfel Transelectrica sprijină acest obiectiv prin creşterea 

capacităţii de preluare a puterii produse de la Cernavodă şi 

din zona Dobrogea şi propune , dezvoltarea LEA 400kV 

Cernavodă-Stâlpu-Braşov, cu trecerea la 400kV a LEA de 

220 kV Brazi –Teleajen-Stâlpu, şi apariţia centralei de 925 

MW OMV Petrom Brazi, totodată mai este propusă 

realizarea LEA 400kV Medgidia-Constanţa Sud-

Constanţa-Nord, şi LEA 400kV Isaccea-Varna, LEA 

400kV Isaccea-Dobrudja. 

CHEAP Tarniţa-Lăpuşteşti. 

Dezvoltarea RET corelată cu creşterea capacităţii de 

interconexiune cu alte sisteme este tratată prin prezentarea  

a 3 mari proiecte după cum urmează: realizarea celei de a 

doua linii de interconexiune cu Serbia 400 kV, realizarea 

conexiunii dintre SEN România şi SEN Turcia prin 

proiectul „HVDC Marea Neagră-cablul submarin”, 

creşterea capacităţii de schimb de energie electrică cu Rep 

Moldova şi Ucraina prin intermediul LEA 400kV Suceava-

Bălţi, LEA 400 kV Porţile de Fier-Reşiţa, şi trecerea la 

400kV a axei Reşita-Timişoara-Arad. 

 

 

12.  Strategia Industriei 

Miniere pentru 

perioada 2010-2020 

2010-2020 Obiectivul general al strategie sectorului minier îl constituie 

valorificarea produselor miniere în condiţiile pieţei libere, 

cu respectarea normelor de mediu la standardele 

Printre efectele scontate a fi asigurate de implementarea 

Strategiei Miniere se numără şi asigurarea necesarului de 

combustibil nuclear din producţie internă pentru unităţile 1 

şi 2 de la CNE Cernavodă, dar şi asigurarea necesarului de 
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(în elaborare) internaţionale şi a principiilor dezvoltării durabile.  

Pentru a se putea corela capacităţile de producţie cu 

cererea de cărbune şi uraniu pentru producţia de energie 

electrică şi termică, se are în vedere concentrarea 

producţiei în zonele viabile şi închiderea în condiţii de 

siguranţă a zonelor nerentabile, reducerea impactului 

negativ al sectorului minier asupra mediului înconjurător 

prin promovarea tehnologiilor noi şi modernizarea 

echipamentelor pentru exploatarea zăcămintelor, 

reabilitarea suprafeţelor şi refacerea mediului natural 

afectat. 

cărbune pentru sectorul energetic din producţie internă 

pentru realizarea unui procent de 36% din balanţa 

energetică a ţării, aspect luat în considerare de către 

Strategia Energetică a României. 

Relaţia dintre cele două documente este stabilită la nivelul 

măsurilor specifice şi a necesarului de investiţii în sectorul 

minier, dar şi la nivelul direcţiilor de acţiune propuse. 

13.  Strategia Naţională 

de Gestionare a 

Deşeurilor (SNGD) şi 

Planul Naţional de 

Gestionare a 

Deşeurilor (PNGD) 

2004-2009 

2010-2013 

SNGD susţine, prevenirea şi minimizarea cantităţilor de 

deşeuri generate, reutilizarea şi reciclarea acestora, 

valorificarea energetică şi depozitarea acestora în condiţii 

de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană. Principala 

legătură dintre cele două strategii este realizată la nivelul 

măsurii ce propune promovarea şi utilizarea deşeurilor 

menajere şi industriale la producerea de energie electrică şi 

energie termică. 

O evaluare a SNGD prezintă generarea deşeurilor generate 

din activităţile extractive ca fiind una dintre cele mai 

importante industrii producătoare de deşeuri. Totodată 

Strategia Energetică a României vine cu propunerea 

realizării unui management privind o bună gestionare a 

Un aspect relevant pentru Strategia Energetică a României 

este reprezentat de faptul că PNGD propune promovarea 

valorificării materiale (reciclare) şi a valorificării energetice 

interne şi externe folosind instalaţiile existente sau 

retehnologizarea acestora. 
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deşeurilor provenite din industriile extractive şi preluarea 

Directivei 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor 

provenite din industriile extractive, implementarea 

Directivei 2008/1/CE pentru prevenirea şi controlul 

integrat al poluării, implementarea Directivei 99/31/CE 

privind depozitarea deşeurilor industriale. 

14.  Strategia Natională 

de Management al 

Riscului la Inundatii 

(SNMRI)  

2009-2035 Prevede o îmbunătăţire a comunicării şi colaborării dintre 

sectorul energetic şi managementul riscului la inundaţii 

prin aplicarea unor politici, proceduri şi practici care au ca 

obiective ”identificarea riscurilor, analiza şi evaluarea lor, 

tratarea, monitorizarea şi reevaluarea„. 

Ca aspect relevant pentru Strategia Energetică a României 

putem evidenţia faptul că SNMRI prevede 

prevenirea/diminuarea pagubelor potenţiale generate de 

inundaţii la nivelul bazinelor hidrografice în vederea 

creşterii rezilienţei prin măsuri integrate. 

15.  Strategia Naţională 

pentru Gestionare a 

Siturilor Contaminate 

în România (SNGSC) 

şi Planul de Acţiune 

2010-2015 Strategia Naţională de Gestionare a Siturilor Contaminate 

propune o serie de obiective strategice directoare pe 

termen lung, mediu şi pe termen scurt şi un plan de 

acţiune. 

În Strategie nu este prezentată situaţia siturilor 

contaminate la nivel naţional, care să evidenţieze numărul 

de situri contaminate din domeniul energetic. Unul dintre 

aspectele relevante pentru Strategia Energetică a României 

este reprezentat de obiectivul de gestionare a siturilor 

contaminate în condiţii de maximă securitate ecologică şi 

siguranţă de mediu pentru populaţie şi mediu. 

Având în vedere Planul de Acţiune pentru SNGSC, un 

obiectiv cu impact asupra Strategiei Energetice a României 

este reprezentat de „Elaborarea de strategii și programe 

sectoriale pentru gestionarea siturilor contaminate istoric, a 

siturilor cu contaminări istorice radioactive, a siturilor cu 

contaminări istorice petroliere, a siturilor cu contaminări 

istorice chimice, a siturilor cu contaminări istorice miniere”.  

Singura referire din SER 2011-2020 la acest subiect este 

legată de propunerea de preluare de către Statul Român a 

tuturor obligaţiilor privind poluarea istorică din sectorul 

carbonifer pana la data acordarii licentei de concesiune 
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16.  Strategia Naţională 

privind Reducerea 

Efectelor Secetei, 

Prevenirea şi 

Combaterea 

Degradării 

Terenurilor şi 

Deşertificării pe 

Termen Scurt, Mediu 

şi Lung 

2008-2013 Incidenţa Strategiei Naţionale privind Reducerea Efectelor 

Secetei asupra Strategiei Energetice a României se 

stabileşte prin intermediul măsurii „securitatea 

energetică în zonele afectate de secetă şi 

deşertificare”, ”facilitarea accesului la tehnologie 

pentru producerea de energie ieftină pe baza 

resurselor locale din zonele aflate sub risc de secetă şi 

deşertificare”. Astfel se are în vedere indicatorul care va 

duce la o creştere a nivelului de utilizare a energiei termice 

în gospodării, prin implementarea unor scheme financiare 

de încurajare a folosirii energiei solare, îmbunătăţirea 

eficienţei energetice a sobelor de gătit şi/sau încălzit, 

sporirea cantităţii de biomasă pentru utilizare proprie sau 

pentru piaţă.  

Un aspect relevant pentru Strategia Energetică a României 

este contituit de faptul că Strategia Naţională privind 

Reducerea Efectelor Secetei sprijină implementarea unor 

scheme financiare de încurajare care vor cuprinde 

finanţarea parţială de instalaţii de capacitate mică (solare, 

termice, biogaz) care să stimuleze consumul de energie 

regenerabilă. 

17.  Strategia Naţională 

de Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare 

2007-2013 

2007-2013 Relaţia dintre cele două Strategii se realizează prin 

intermediul obiectivelor de cercetare, care au în vedere 

elaborarea unor tehnologii noi care să contribuie în mod 

„vizibil” la satisfacerea necesarului de energie.  

Sectorul energetic din România este o parte integrantă a 

infrastructurii şi influenţează în mod decisiv dezvoltarea 

economică şi socială a ţării.  

Un aspect relevant pentru Strategia Energetică a României 

poate fi constituit de faptul că obiectivele cercetării pentru 

perioada 2007-2013 vizează elaborarea de concepte, 

tehnologii, produse care să contribuie la satisfacerea 

necesarului de energie la un preţ cât mai scăzut, inclusiv 

prin utilizarea de noi surse energetice şi îmbunătăţirea 

procesului decizional, creşterea competenţei tehnologice şi 

promovarea transferului de cunoştinţe şi tehnologii în 

domeniul energetic, vizând satisfacerea necesarului 

energetic al unei economii moderne şi al unui standard de 
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viaţă civilizat, în condiţii de calitate şi siguranţă în 

alimentare, cu respectarea principiului dezvoltării durabile. 

Toate aceste măsuri sunt sprijinite şi în textul SER 2011-

2020. 

18.  Strategia Nationala 

pentru Dezvoltare 

Durabila a României 

(orizonturi 2013-2020-

2030) şi Planul 

Naţional de 

Dezvoltare 2007-2013 

 

2013-2020-

2030 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă prezintă 

necesitatea identificării unor surse suplimentare de 

finanţare în condiţii de sustenabilitate pentru realizarea 

unor proiecte şi programe de anvergură în domeniul 

energiei. 

Obiectivul creşterii competitivităţii şi dezvoltării economiei 

bazate pe cunoaştere include ca una dintre principalele 

subpriorităţi îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 

valorificarea resurselor regenerabile de energie în vederea 

reducerii efectelor schimbărilor climatice. 

Strategia are pentru orizontul 2013 obiectivul naţional 

următor „ Satisfacerea necesarului de energie pe termen 

scurt şi mediu şi crearea premiselor pentru securitatea 

energetică a ţării pe termen lung conform cerinţelor unei 

economii moderne de piaţă, în condiţii de siguranţă şi 

competitivitate, îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza 

Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a 

emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea şi aplicarea 

unor măsuri adaptate la efectele schimbărilor climatice şi 

Un aspect relevant pentru Strategia Energetică este 

prezentat în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare 2007-

2013, prin intermediul obiectivului de creştere a 

competitivităţii şi dezvoltării economiei bazate pe 

cunoaştere care include, ca una dintre principalele 

subpriorităţi, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 

valorificarea resurselor de energie regenerabilă în vederea 

reducerii efectelor schimbărilor climatice cauzate de 

activităţile umane. 

Totodată sunt încurajate investiţiile ce vor asigura punerea 

în funcţiune a unor capacităţi de producere a energiei 

electrice bazate pe tehnologii curate cu impact major asupra 

reducerii emisiilor de poluanţi şi asupra siguranţei de 

funcţionare a SEN. 

Orizontul pentru anul 2020 este următorul: ”Asigurarea 

funcţionării eficiente și în condiţii de siguranţă a sistemului 

energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual al UE în 

privinţa intensităţii și eficienţei energetice; îndeplinirea 

obligaţiilor asumate de România în cadrul pachetului 

legislativ „Schimbări climatice și energie din surse 
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respectarea principiilor dezvoltării durabile”.  

 

regenerabile” și la nivel internaţional în urma adoptării unui 

nou acord global în domeniu; promovarea și aplicarea unor 

măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi 

respectarea principiilor dezvoltării durabile”. 

19.  Strategia Naţională 

privind Protecţia 

Atmosferei (SNPA) 

Planul Naţional de 

Acţiune în Domeniul 

Protecţiei Atmosferei 

(PNADPA) 2004-2006 

 

2004-2007 

2007-prezent 

SNPA a fost aprobată prin HG.731/2004 şi are ca 

principal scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea 

şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a 

calităţii aerului, eficient din punct de vedere economic. 

Printre liniile strategice aferente perioadei 2007-prezent se 

numără şi cea care specifică necesitatea implementării 

cerinţelor de limitare a emisiilor de poluanţi în aer 

proveniţi din utilizarea instalaţiilor mari de ardere, dar şi 

stabilirea unei scheme de comercializare a creditelor de 

emisii de gaze cu efect de seră. 

Relaţia dintre PNADPA şi Strategia Energetică a României 

pentru perioada 2007-2020 se realizează la nivelul 

obiectivelor privind calitatea aerului pentru 

activităţile/instalaţiile noi, care propun introducerea de 

măsuri specifice pentru stabilirea emisiilor de gaze cu efect 

de seră, inclusiv prin introducerea şi utilizarea de surse de 

energie neconvenţionale.  

Un aspect relevant pentru Strategia Energetică a României 

este reprezentat de faptul că SNPA, prezintă securitatea 

energetică, dezvoltare durabilă şi competitivitatea, ca 

fiind obiective strategice pe termen mediu şi lung. 

20.  Strategia Naţională şi 

Planul de Acţiune 

2010-2020 Noua Strategie Naţională pentru Conservarea 

Biodiversităţii, tratează şi aspecte ale sectorului energetic 

Dintre acţiunile SNCB relevante pentru Strategia 

Energetică a României menţionăm: 
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pentru Conservarea 

Biodiversităţii 2010-

2020 

din România, aceasta venind cu anumite obiective 

strategice pentru pentru asigurarea managementului 

integrat al domeniilor transport, energie, exploatarea 

resurselor naturale neregenerabile.  

Obiectivele operaţionale pentru asigurarea 

managementului integrat al domeniilor transport, energie, 

explotarea resurselor naturale neregenerabile propuse de 

Noua Strategie Naţională pentru Conservarea 

Biodiversităţii sunt următoarele: 

 Integrarea cu prioritate a conservării biodiversităţii în 

stabilirea politicilor şi strategiilor energetice, de 

transport şi de exploatare a resurselor neregenerabile; 

 Analizarea la nivel naţional/judeţean/local şi stabilirea 

măsurilor ce se impun pentru diminuarea impactului 

generat de transportul rutier asupra mediului natural; 

 Aplicarea procedurilor SEA, EIA şi AA la planurile şi 

proiectele de dezvoltare a infrastructurii de transport, 

energie şi exploatarea resurselor neregenerabile.  

 D6.1 Dezvoltarea mecanismelor financiare pentru 

contribuţia sectoarelor energetic şi de exploatare a 

resurselor neregenerabile (altele decât combustibili 

fosili) la conservarea biodiversităţii şi peisajelor, această 

acţiune având o prioritate mare pentru perioada 2011-

2013; 

 D6.3 Realizarea unui studiu la nivel naţional care să 

identifice zonele în care să fie interzisă dezvoltarea de 

parcuri eoliene, din cauza impactului major asupra 

biodiversităţii; 

 D6.4 Realizarea unui studiu la nivel naţional care să 

identifice zonele în care trebuie nterzisă construcţia de 

hidrocentrale, din cauza impactului major asupra 

biodiversităţii. 

SER 2011-2020 nu face referiri la „biodiversitate” şi „arii 

protejate”. Preocupările sunt incluse într-un capitol mai 

general de „protecţie a mediului”. Ca atare, este greu de 

apreciat că există o concordanţă între cele două documente 

strategice.  

21.  Strategia si Planul 

pentru Transport 

Durabil (2007-2013, 

2020 si 2030) (STD şi 

2007-2013 

2020, 2030 

Strategia pentru Transport Durabil 2007-2013,2020,2030 a 

fost elaborată în contextul creşterii cerinţei de energie şi a 

infrastructurii îmbătrânite. Relaţia dintre cele două strategii 

este stabilită la nivelul potenţialului naţional de 

Ambele documente susţin extinderea reţelei de transport în 

comun prin creşterea calităţii acestor servicii în vederea 

utilizării prioritare în detrimentul transportului cu maşini 

particulare, dar şi dezvoltarea echilibrată a sistemului de 
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PTD) 

 

economisire de energie şi respectiv de reducere a 

pierderilor de energie, unde sectorul transporturi poate 

atinge procentual rata de economisire de 35%-40%. STD 

include măsuri ce au în vedere atingerea unor niveluri 

durabile de consum de energie pentru transporturi şi 

diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de 

sectorul de transporturi. 

STD susţine o măsură privind eficienţa energetică şi 

sursele regenerabile de energie cu propunerea de noi 

investiţii în sectorul de transport public, pentru a se realiza 

un echilibru între diferitele tipuri de transport, 

menţionându-se faptul că transportul rutier va rămâne unul 

dintre cei mai mari consumatori de energie datorită 

reducerii infrastructurii transportului public şi feroviar, 

reducere datorată ineficienţei acestora. 

transport urban (troleibuze, tramvaie etc), avându-se în 

vedere şi educarea populaţiei în vederea acceptării lor la 

scară largă. 

Un alt aspect relevant pentru Strategia Energetică a 

României, este reprezentat de faptul că STD susţine 

atingerea unor niveluri de consum de energie pentru 

transporturi şi diminuarea emisiilor de GES din sectorul de 

transporturi şi atingerea unui nivel de economisire de 9% 

din consumul final de energie, pe parcursul a 9 ani până în 

anul 2017. 

 

22.  Strategia Naţională 

de Gestionare a 

Nămolurilor 

2012-2040 Obiectivul general al strategiei este îmbunătăţirea 

sustenabilă pe termen lung a factorilor de calitate a 

mediului prin minimizarea efectelor adverse ale 

managementului inadecvat al nămolului. 

Valorificarea energetică a nămolului - Cea mai utilizată 

tehnologie de recuperare a energiei în timpul procesului de 

tratare a nămolului este utilizarea metanului produs prin 

procesul de fermentare anaerobă prin care se generează 

căldură şi energie.  

23.  Strategia de 

Dezvoltare a 

Sectorului Forestier 

2001-2010 Obiectivul fundamental al sectorului forestier este 

dezvoltarea acestuia în scopul creşterii contribuţiei la 

ridicarea nivelului calităţii vieţii pe baza gestionării durabile 

Potrivit estimărilor prezentate în cadrul Strategiei 

Energetice a României pentru perioada 2007-2020 

principalul combustibil pentru încălzire şi pregătirea hranei 
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din România, 

Programul Forestier 

Naţional 

 

a pădurilor. 

În cadrul politicii „Managementul resurselor forestiere în 

conformitate cu conceptul gestionării durabile a capitalului 

naturaldin silvicultură”, se evidenţiază un obiectiv în cadrul 

căruia se preconizează o creştere potenţială a resursei de 

biomasă din silvicultură şi industriile conexe: 

 Asigurarea integrităţii şi dezvoltarea fondului forestier, 

precum şi extinderea suprafeţelor terenurilor cu 

vegetaţie forestieră. 

Acţiunile strategice relevante în cadrul obiectivului 

menţionat sunt: 

 Sprijinirea sub raport tehnic şi cu material de 

împădurire a acţiunii de creare de păduri în zonele 

deficitare în vegetaţie forestieră; 

 Extinderea suprafeţelor pădurilor şi altor categorii de 

vegetaţie forestieră, inclusiv pe terenurile degradate, în 

afara fondului forestier; 

 Sprijinirea realizării de plantaţii forestiere pe terenuri 

scoase din circuitul agricol, în concordanţă cu 

cerinţele agriculturii durabile; 

 Sprijinirea acţiunii de realizare a perdelelor forestiere 

de protecţie, a aliniamentelor şi a alor categorii de 

în mediul rural este biomasa (lemne, deşeuri lemnoase sau 

din agricultură), unde 98% din gospodării utilizează sobele 

pentru încălzire şi gătit pe bază de biomasă (lemne). 
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plantaţii forestiere, în afara fondului forestier. 

Programul Forestier Naţional prevede o intensificare a 

cercetărilor privind utilizarea eficienţă a lemnului ca sursă 

regenerabilă de energie. 

Prin intermediul studiilor de fundamentare referitoare la 

schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor se vor 

face estimări privind stocarea de carbon ce poate fi 

realizată prin împădurirea de noi terenuri, precum şi 

contribuţiile aduse pe această cale la evitarea/diminuarea 

efectului de seră, la sporirea surselor regenerabile de 

energie din zonele respective, în vederea antrenării de 

finanţări speciale, inclusiv pentru încurajarea/stimularea 

asocierii proprietarilor terenurilor respective. 

24.  Programul National 

de Dezvoltare Rurala 

2007 – 2013 (PNDR)-

versiunea consolidată 

Decembrie 2009 

 

2007-2013 PNDR propune stimularea culturilor perene energetice 

(culturi din specii repede crescătoare cu rotaţie rapidă şi 

plante erbacee) şi procesarea biomasei agricole/forestiere 

pentru energie regenerabilă în vederea înlocuirii 

combustibilului fosil, permiterea sechestrării carbonului şi 

reducerea N2O astfel contribuind la lupta împotriva 

schimbărilor climatice. 

Prin intermediul măsurii 125 din PNDR privind 

„Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, se 

Strategia Energetică a României prevede acţiunile specifice 

sectorului agricol, unde se propune creşterea eficienţei şi 

utilizarea biocombustibililor la maşinile agricole şi 

dezvoltarea de culturi energetice atât pentru producerea de 

biocarburanţi cât şi pentru producerea de energie electrică 

şi termică în cogenerare, dar şi creşterea eficienţei 

energetice a irigaţiilor.  

Este de aşteptat ca agricultura şi silvicultura să aducă o 

importantă contribuţie la combaterea efectelor produse de 

schimbările climatice prin realizarea împăduririlor în 
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prevede şi eficientizarea energetică a mijloacelor cu care se 

realizează irigaţiile. 

O altă relaţie se stabileşte la nivelul Măsurii 313 din 

PNDR, care se axează şi pe problema modificărilor 

climatice, încurajând proiectele care integrează producerea 

şi utilizarea de energie din surse regenerabile. 

vederea absorbţiei şi a retenţiei gazelor cu efect de seră şi 

prin utilizarea biomasei ca sursă de energie regenerabilă, 

astfel putem pune în paralel cele două documente 

subliniind faptul că România dispune de o gamă largă de 

surse de energie regenerabilă din agricultură (culturi 

energetice, biocombustibili) şi din silvicultură (biomasă), iar 

un management corect al acestora ar duce la un impact 

pozitiv asupra producţiei de energie din surse regenerabile. 

25.  Planul Naţional de 

Dezvoltare 2007-2013 

(PND) 

2007-2013 Pe baza obiectivelor din Planul Naţional de Dezvoltare 

(PND) 2007-2013, în vederea accesării fondurilor 

comunitare în domeniul energetic, a fost definit Programul 

Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii 

Economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere 

(POS CCE). 

PND specifică faptul că, competitivitatea unei economii se 

bazează pe consumul eficient de resurse energetice şi de 

energie, în acest context trebuie să se acorde o importanţă 

specială producerii, transportului, distribuţiei şi utilizării 

eficiente a energiei. Totodată să fie luată în considerare şi 

problema intensităţii energetice ridicate din România, 

comparativ cu media UE, deoarece analiza comparată a 

indicatorilor de competivititate, arată că intensitatea 

energetică reprezintă factorul de competitivitate cu cel mai 

mare decalaj faţă de ţarule UE. Acest decalaj poate 

PND prezintă în mod detaliat sectorul energetic din 

România şi totodată o structură a principalelor societăţi din 

sectorul energetic şi a sistemului de preţuri şi tarife. 

Radiografia sectorului energetic, prezentată în PND este în 

acord cu analiza conţinută de SER şi justifică măsurile 

propuse în acest document: 

-reabilitarea/retehnologizarea capacităţilor energetice cu 

grad de uzură ridicat sau care utilizează tehnologii învechite 

sau închiderea celor nerentabile, promovarea investiţiilor 

private în noi capacităţi de producţie bazate pe cogenerare 

şi resurse regenerabile; 

-lipsa internalizării costurilor de mediu; 

-nevoia economisirii energiei prin scăderea intensităţii 

energetice la nivelul ţărilor din UE şi implicit a creşterii 

eficienţei energetice pe întregul lanţ de resurse naturale-
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constitui un handicap important pentru competitivitatea 

economiei naţionale mai ales în perspectiva creşterii 

treptate a preţurilor la energie şi alinierea acestora la cele 

europene. 

În ceea ce priveşte sectorul energetic, PND 2007-2013 

specifică faptul că acesta reprezintă o infrastructură 

strategică de bază a economiei naţionale pe care se 

fundamentează întreaga dezvoltare a ţării, în acelaşi timp 

asigurarea energiei reprezintă un serviciu public cu un 

puternic impact social. 

producere-transport-distribuţie-utilizare finală a energiei 

electrice şi termice; 

-un grad încă redus de valorificare a resurselor regenerabile 

(energie solară, biomasă, eoliană); 

-pierderi relativ mari în reţelele de transport şî distribuţie 

energie electrică/termică, petrol şi gaze, accesarea de 

fonduri în vederea reabilitării acestora; 

-energointensivitate foarte mare; 

-dependenţa de importul de resurse energetice în creştere. 

26.  Programul 

Operaţional Sectorial 

privind Creşterea 

Competitivităţii 

Economice (POS 

CCE): Axele 1 şi 4 

 

2007-2013 Relaţia dintre cele două documente se stabileşte la nivelul 

Axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi 

ecoeficient” şi  a Axei prioritare 4 “Creşterea eficienţei 

energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii 

schimbărilor climatice”, dar şi la nivelul obiectivelor 

specifice. Astfel POS-CCE are în vedere, consolidarea şi 

dezvoltarea durabilă a sectorului productiv şi creşterea 

eficienţei energetice prin dezvoltarea durabilă a sectorului 

energetic şi prin promovarea surselor regenerabile de 

energie. 

Totodată susţine realizarea de investiţii în modernizarea şi 

realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice 

şî termice prin valorificarea resurselor regenerabile de 

energie, a biomasei, a resurselor micro hidroenergetice, 

Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în 

contextul combaterii schimbărilor climatice, are ca element 

cheie contribuţia la reducerea intensităţii energetice prin 

implementarea unor tehnologii noi în scopul creşterii 

productivităţii în special la beneficiarii industriali, şi 

creşterea folosirii surselor energetice regenerabile. Mai este 

subliniat faptul că un sprijin important va fi acordat 

implementării de tehnologii noi pentru reducerea emisiilor 

produse de instalaţiile energetice şi pentru diversificarea 

reţelelor de inter-conectare în vederea întăririi securităţii 

furnizării de energie. 

POSCCE menţionează necesitatea îndeplinirii următoarelor 

obiective naţionale: reducerea intensităţii energetice 

primare cu 40% comparativ cu 2001, cota de 33% energie 
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solare, eoliene, a biocombustibililor, a resurselor 

geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie. 

 

obţinută din resurse regenerabile în consumul naţional brut 

de energie până în anul 2010 şi reducerea emisiilor de noxe 

din sectorul energetic, conform Programului Naţional de 

Reducere a Dioxidului de Sulf(SO2), Oxidului de Azot 

(NOx) şi emisiilor de praf în instalaţiile mari de ardere. 

27.  Programul de 

Cooperare 

Transnaţională 

Europa de Sud-Est 

(SEE) 

 

2007-2013 Obiectivul strategic general al programului este acela de a 

îmbunătăţi procesul de integrare teritorială, economică şi 

socială şi de a contribui la coeziune, stabilitate şi 

competitivitate prin dezvoltarea parteneriatelor 

transnaţionale. Printre priorităţile programului se numără, 

protecţia şi imbunătăţirea mediului prin gestionarea 

resurselor naturale, promovarea eficienţei resurselor şi 

energiei, promovarea energiei regenerabile.  

Programului SEE susţine dezvoltarea sectorului de energii 

regenerabile şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la nivel 

naţional, totodată stabileşte o cooperare transnaţională în 

vederea dezvoltării unor proiecte energetice în parteneriate 

transfrontaliere. 
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28.  Programele 

Operaţionale de 

Cooperare 

Transfrontalieră: 

România-Bulgaria 

2007–2013, România - 

Ungaria 2007 – 2013, 

România - Ucraina - 

Republica Moldova 

2007 – 2013, Ungaria – 

Slovacia – România - 

Ucraina 2007 – 2013, 

România- Serbia 2007 

– 2013 

2007-2013 Scopul programului este acela de a sprijini dezvoltarea 

comună a zonei de cooperare prin utilizarea durabilă a 

resurselor şi avantajelor sale umane, naturale şi de mediu.  

Astfel România şi statele vecine au stabilit o serie de 

obiective specifice comune, printre care şi dezvoltarea 

economică durabilă a regiunii de frontieră prin iniţiative 

comune, în vederea identificării şi întăririi avantajelor, 

reducerea izolării prin accesul îmbunătăţit la transport, 

reţele de servicii şi informaţii şi comunicare, sisteme şi 

instalaţii transfrontaliere de apă şi energie, îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport în vederea facilitării accesului 

mai bun în zona de frontieră, îmbunătăţirea fluxului de 

informaţii cu privire la oportunităţile comune din zona de 

frontieră, folosirea eficienţă a resurselor naturale comune şi 

protejarea bogăţiilor naturale din zona de frontieră, 

consolidarea contactelor economice din zona de frontieră 

pentru a intensifica dezvoltarea economică durabilă bazată 

pe avantaje comparative, întărirea coerenţei sociale şi 

structurale la nivelul persoanelor şi al comunităţilor. 

Un aspect relevant pentru Strategia Energetică a României 

este reprezentat de faptul că prin aceste programe se acordă 

prioritate proiectelor care au în vedere creşterea eficienţei 

energetice şi care se bazează pe resurse de energie 

regenerabilă. 

29.  Programul 

Operaţional Sectorial 

de Mediu 2007-2013 

(POS Mediu) 

2007-2013 Punctele comune dintre POS Mediu şi Strategia Energetică 

a României, se întâlnesc la nivelul obiectivelor din cadrul 

Axei prioritare 3 „Reducerea poluării şi diminuarea 

efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi 

reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru 

Un aspect relevant poate fi evidenţiat prin faptul că POS 

Mediu susţine proiectele din domeniul energiilor 

regenerabile. Astfel prin intermediul Axei prioritare 3, unde 

scopul principal este acela de a promova o utilizare 

raţională a surselor de energie neregenerabilă şi acolo unde 
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atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile 

cele mai afectate de poluare” 

Un alt punct comun dintre cele două documente este 

reprezentat de problematica cu privire la instalaţiile mari de 

ardere (IMA), astfel ambele documente prezintă faptul că 

din cele 174 de IMA, un număr de 78 trebuie să se alinieze 

cerinţelor din reglementările de mediu până la nivelul 

anului 2017. 

este posibil, utilizarea surselor de energie regenerabilă sau a 

surselor de energie mai puţin poluante în sistemele de 

încălzire urbană. 

30.  Programul Naţional 

de Reducere a 

Emisiilor de dioxid de 

sulf, oxizi de azot şi 

pulberi din instalaţii 

mari de ardere 

2006-2017 Programul urmăreşte reducerea emisiilor anuale de dioxid 

de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile 

mari de ardere.  

Astfel, Programul stabileşte obiectivele generale, măsurile 

necesare pentru îndeplinirea obiectivelor şi  propune 3 

etape de conformare a Instalaţiilor Mari de Ardere la 

standardele europene începând cu anul 2006 (prima etapă).  

De asemenea Programul stabileşte emisiile ţintă pentru 

SO2, NOx şi pulberi din instalaţii mari de ardere, ce trebuie 

realizate în vederea prevederilor HG 440/2010 privind 

stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale 

anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere. 

Scopul Programului Naţional de reducere a emisiilor de 

SO2, NOx şi pulberi din instalaţii mari de ardere, prin 

conformarea acestora la standarde europene. Având în 

vedere impactul generării energiei termice asupra calităţii 

aerului, Programul Naţional stabileşte măsurile necesare 

pentru diminuarea acestuia şi ţintele pe care IMA trebuie să 

le îndeplinească, SER trebuind să fie corelată cu aceste 

măsuri.  

31.  Programul 

Operational de 

2007-2013 Programul mediatizează susţinerea de parteneriate 

transfrontaliere în vederea dezvoltării economice şi sociale 

Un aspect important pentru Strategia Energetică a 

României este reprezentat de faptul că Programul 
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Cooperare 

Transfrontalieră în 

bazinul Mării Negre 

 

bazate pe resurse comune şi schimbul de resurse şi 

cunoştinte pentru protecţia şi conservarea mediului 

înconjurător.  

Axa prioritară 3 din POS Mediu „Reducerea poluării şi 

diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin 

restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană 

pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în 

localităţile cele mai afectate de poluare” este 

complementară cu unul dintre obiectivele POS 

Competitivitate privind îmbunătăţirea eficienţei energetice 

şi dezvoltarea durabilă a sectorului de energie, în special cu 

intervenţia privind reducerea impactului negativ asupra 

mediului a funcţionării sistemului energetic. 

Operaţional de Cooperare Transfrontalieră în bazinul Mării 

Negre care susţine dezvoltarea proiectelor de infrastructură 

în zona bazinului Mării Negre şi anume: HVDC –Cablul 

Electric Submarin România-Turcia, gazoductele submarine 

South Stream şi White Stream. 

32.  Planul de 

Management aferent 

Porţiunii Naţionale a 

Bazinului Hidrografic 

Internaţional al 

Fluviului Dunărea 

(PNMBD)  

Planurile de 

Management ale 

Bazinelor/Spaţiilor 

2010 - 2015 Planul Naţional de Management aferent porţiunii naţionale 

a Bazinului Internaţional al Fluviului Dunărea reprezintă 

instrumentul pentru implementarea Directivei Cadru Apă, 

având drept scop gospodărirea echilibrată a resurselor de 

apă, precum şi protecţia ecosistemelor acvatice. Obiectivul 

general al Planului Naţional de Management este acela de 

atingere a unei „stări bune” a apelor de suprafaţă şi 

subterane, în concordanţă cu obiectivul central al 

Directivei Cadru Apa. 

Planul de Management Bazinal este în strânsă corelaţie cu 

dezvoltarea socio-economică şi prezintă punctul de plecare 

Planul Naţional de Management constituie o sinteză a 

Planurilor de Management realizate la nivel de spaţii 

hidrografice constituite la nivel naţional (în număr de 11). 

Acestea identifică în mod detaliat măsurile de bază şi 

suplimentare necesar a fi luate de pentru atingerea 

obiectivului general de atingere a unei „stări bune” a apelor 

de suprafaţă şi subterane până în anul 2015. 

Astfel, sunt identificate în aceste planuri o serie de măsuri 

pentru obiectivele ce alcătuiesc sectorul energetic (minerit, 

hidrocarburi, producţie energie electrică şi termică) 
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Nr. 

crt. 

Denumirea strategiei, 

planului sau 

programului 

Orizontul de 

timp 
Scurtă prezentare a documentului Relaţia cu SER 2011-2020 

Hidrografice  pentru măsurile de management din toate ramurile 

economiei, măsurile de gospodărire a apelor la nivel 

bazinal şi local şi evidenţiază factorii majori care 

influenţează gospodărirea apei într-un bazin hidrografic.  

necesare în scopul protecţiei calităţii corpurilor de apă (ex: 

realizarea de staţii de epurare a apelor uzate menajere şi 

industriale, măsuri pentru refacerea conectivităţii 

longitudinale a cursurilor de apă etc). 

Multe din elementele importante ale PNMBD nu se 

regăsesc în SER 2011-2020 (în principal aspectele privind 

apele uzate din sectorul energetic şi alterările hidro-

morfologice ale cursurilor de apă). 

 

 



Strategia Energetică a României actualizată pentru perioada 2011-2020 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

RAPORT DE MEDIU_Rev05 

 

 

 

 

Pagina 47 

 

4 4 ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII 

MEDIULUI 
 

4.1 STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI 

Caracterizarea stării actuale a mediului a fost realizată pe baza datelor şi informaţiilor referitoare la 

teritoriul naţional disponibile la momentul elaborării Raportului de mediu. Analiza stării actuale a 

mediului a fost realizată pentru fiecare aspect de mediu relevant, selectat în cadrul discuţiilor 

grupului de lucru. 

Aspectele de mediu relevante considerate sunt următoarele: aer, apă, sol, schimbări climatice, 

biodiversitate, conservarea şi utilizarea eficientă a resurselor naturale, eficienţa energetică, 

populaţie şi sănătate umană, peisajul natural, moştenirea culturală, transport durabil, creşterea 

gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu. 

Producerea de energie este o formă de dezvoltare ce generează unele dintre cele mai importante 

efecte negative asupra mediului, fiind totuşi esenţială pentru bunăstarea umană.  

 

4.1.1 AER  

Sectorul energetic este unul dintre sectoarele cu cea mai mare influenţă asupra calităţii aerului, 

influenţă materializată prin următoarele efecte:  

 creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 poluarea mediului cu hidrocarburi; 

 stocarea pe termen lung a deşeurilor miniere şi nucleare; 

 despăduriri.  

Activitatea energetică este responsabilă de existenţa poluanţilor în proporţie de peste 50% din 

emisiile de metan şi monoxid de carbon, aproximativ 70% din emisiile de dioxid de sulf, 

aproximativ 50% din emisiile de oxizi de azot, aproximativ 80% din cantitatea de pulberi în 

suspensie evacuate în atmosferă şi aproximativ 70% din emisiile de dioxid de carbon. 

În calitate de stat membru al Uniunii Europene şi ca parte a Convenţiei UNECE/CLRTAP, 

România transmite anual estimări ale emisiilor de poluanţi atmosferici care cad sub incidenţa 

Directivei 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisii (transpusă în legislaţia naţională 

prin H.G. 1856/2005) şi a protocoalelor convenţiei mai sus menţionate. 

O altă obligativitate a fiecărui stat membru este cea a respectării plafoanelor de emisii prevăzute 

de Protocolul de la Gothenburg, prin adoptarea unor măsuri de reducere a impactului activităţilor 

antropice asupra mediului. În acest sens, ţara noastră are obligaţia de a limita emisiile naţionale 



Strategia Energetică a României actualizată pentru perioada 2011-2020 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

RAPORT DE MEDIU_Rev05 

 

 

 

 

Pagina 48 

 

anuale de gaze cu efect acidifiant şi eutrofizare şi precursori ai ozonului, sub valorile de 918 kt 

pentru dioxid de sulf (SO2), 437 kt pentru oxizi de azot (NOx), 523 kt pentru compuşi organici 

volatili (NMVOC) şi 210 kt pentru amoniac (NH3). 

Considerăm utilă prezentarea dinamicii pentru principalii poluanţi (SO2, NOx) estimată pentru 

perioada 1995 – 2009. Caracterizarea principalilor poluanţi cât şi graficele aferente dinamicii 

acestora sunt expuse în cele ce urmează. 

Oxizii de sulf (dioxidul de sulf  SO2, trioxidul de sulf SO3) rezultă în principal din sursele 

staţionare şi mobile, prin arderea combustibililor fosili. SO2 este un gaz incolor cu miros 

înăbuşitor şi pătrunzător, care este transportat la distanţe mari datorită faptului că se fixează uşor 

pe particulele de praf, iar în reacţie cu vaporii de apă formează acid sulfuric sau sulfuros, care duc 

la apariţia ploilor cu caracter acid. 

 
Sursa: Rapoarte privind starea mediului, www.mmediu.ro (CRF Tables 2010) 

Figura nr. 4-1 Dinamica emisiilor de SO2 din sectorul energetic, raportate la emisiile totale, 

pentru perioada 1995 – 2009 

 

Din analiza valorilor care au stat la baza realizării acestei dinamici, se constată că în ciuda 

dinamicii descrescătoare la nivel naţional a emisiilor de SO2, sectorul energetic îşi păstrează 

niveluri ridicate ale emisiilor acestui poluant. Ca urmare, dacă în anul 1995 ponderea emisiilor de 

SO2 din energie reprezenta cca. 50% din emisiile totale de SO2 la nivel naţional, în anul 2009 

ponderea a crescut la cca. 98%. 

Oxizii de azot (NOx) rezultă din procesele de ardere a combustibililor în surse staţionare şi 

mobile sau din procesele biologice. Cel mai răspândit oxid al azotului este monoxidul de azot care 

rezultă din combinarea azotului cu oxigenul la temperaturi înalte. Emisiile de NOx provin 
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Emissi totale SO2 Emisii SO2 din Sectorul Energetic Plafonul de emisii 2010 

918.000 t/an 
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îndeosebi din industria energetică, transport, arderi în industria de prelucrare, precum şi din 

procesele de producţie. 

 
Sursa: Rapoarte privind starea mediului, www.mmediu.ro (CRF Tables 2010) 

Figura nr. 4-2 Dinamica emisiilor de NOx din sectorul energetic, raportate la emisiile totale, în 

perioada 1995 – 2009 

 

În cazul NOx se înregistrează o uşoară tendinţă de scădere a emisiilor din sectorul energetic. Ca 

pondere din totalul emisiilor la nivel naţional, emisiile de NOx din energie au scăzut la nivelul 

anului 2009 faţă de nivelul anului 1995 cu aproximativ 13% (ponderea in 2009 fiind de cca. 33% 

din totalul emisiilor de NOx la nivel naţional, faţă de cca 47% in 1995).  

În baza centralizării informaţiilor din rapoartele privind starea mediului cu privire la emisiile 

generate de sectorul energetic, a fost realizată o dinamică a emisiilor de CO2 echivalent pentru 

perioada 1989-2009. După cum se poate observa tendinţa generală este de scădere, emisiile la 

nivelul anului 2009 reprezentând cca. 46% din nivelul emisiilor din anul 1989. 
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Emisii totale NOx  Emisii NOx din Sectorul Energetic Plafon emisii 2010 

437.000 t/an 
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Figura nr. 4-3 Dinamica emisiilor totale (CO2 echivalent) din sectorul energetic în perioada 1989-

2009  

 

Deoarece în numite zone, aşa cum au fost identificate în Planurile de gestionare a calităţii aerului, 

se înregistrează depăşiri ale valorilor limită pentru poluanţii atmosferici, va fi necesar ca viitoarele 

dezvoltări energetice să fie corelate cu aceste planuri, incluzând nedezvoltarea sectoarelor 

energetice cu emisii poluante în acele zone în care există depăşiri ale valorilor limită. 

 

4.1.2 APĂ  

Ape de suprafaţă 

La nivelul ţării există următoarele categorii de ape de suprafaţă: 

 Râuri permanente – 55.535 km (70% din totalul cursurilor de apă); 

 Râuri nepermanente – 23.370 km (30% din totalul cursurilor de apă); 

 Lacuri naturale – 116 cu suprafaţa mai mare de 0,5 km2, dintre care 54% sunt în Delta 

Dunării; 

 Acumulări – 242 cu suprafaţa mai mare de 0,5 km2; 

 Ape tranzitorii – 781,37 km2; 

 Ape costiere – 571,8 km2. 

Caracterizarea calităţii apei, pe bazine hidrografice şi la nivel naţional, se realizează prin evaluarea 

globală a rezultatelor analitice obţinute periodic, în campanii de prelevare în conformitate cu 

programul de monitoring stabilit. 
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Din totalul acumulărilor existente la nivel naţional, cca. 144 au şi scop hidroenergetic. Figura de 

mai jos prezintă localizarea principaleleor lacuri de acumulare cu scop hidroenergetic la nivel 

naţional, precum şi denumirea acestora.  

 
Figura nr. 4-4 Localizarea principalelor lacuri de acumulare cu folosinţă hidroenergetică  

 

Calitatea principalelor lacuri cu folosinţă hidroenergetică în perioada 2006 - 2009, în funcţie de 

categoriile de troficitate, este prezentată în figurile următoare. 

 
Figura nr. 4-5 Situaţia calităţii globale a apei principalelor lacuri cu folosinţă energetică din punct 

de vedere biologic 
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Figura nr. 4-6 Situaţia calităţii globale a apei principalelor lacuri cu folosinţă energetică din punct 

de vedere al nutrienţilor (azot total, fosfor total) 

Sursa: Administraţia Naţională ,,Apele Române” 

UO=ultraoligotrof; O=oligotrof; M=mezotrof; OM=oligotrof-mezotrof; ME=mezotrof-eutrof; E=eutrof; H=hipertrof; 
EH=eutrof-hipertrof 

 

Poluarea corpurilor de apă de suprafaţă 

Deversarea apelor uzate insuficient epurate sau neepurate este una din principalele cauze ale 

poluării şi degradării apelor de suprafaţă. Cantităţile de ape uzate generate în perioada 2006-2009 

din sectorul Energiei electrice şi termice sunt prezentate în tabelul 4-1 şi figura 4-7. Dinamica 

cantităţilor de apă uzată generată indică o creştere de 69% în 2010 faţă de 2006. Se observă faptul 

că în ciuda cantităţii mari de ape uzate generate de Sectorul Energetic, cantitatea de apă care a 

necesitat epurare este foarte mică. De asemenea cantitatea de apă uzată neepurată a fost foarte 

redusă (cantităţile exacte nu sunt însă prezentate în Rapoartele privind starea mediului), în timp ce 

cantitatea de apă uzată insuficient epurată a crescut, atingând în 2009 nivelul de 312,91 millioane 

m3. În momentul de faţă nu exista date în privinţa cantităţilor de ape uzate insuficient epurate sau 

neepurate pe anul 2010. 

 
Tabel nr. 4-1 Cantităţile de ape uzate generate în perioada 2006 - 2009 în sectorul de producere 

energie electrică şi termică 

An 
Ape uzate generate 

mil. m3 

Ape uzate care au 
necesitat epurare 

mil. m3 

Ape uzate 
insuficient epurate 

mil. m3 

Ape uzate 
neepurate 

mil. m3 

2006 1.845,58 202,16 75,93 125,71 

2007 3.114,75 362,04 187,33 171,76 

2008 3.462,50 107,04 50,74 Lipsă date 

2009 3.497,47 378,46 312,91 Lipsă date 

2010 3.123,47  259,17 Lipsă date Lipsă date 

Sursa: Rapoarte privind Starea Mediului 
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Figura nr. 4-7 Cantităţile de ape uzate generate în sectorul de producere energie electrică şi 

termică în perioada 2006 - 2010 

 

În figura următoare este prezentată evoluţia în perioada 2006-2010 a cantităţilor principalilor 

poluanţi (CBO5, CCO-Cr şi Materii în suspensie) conţinuţi în apele uzate rezultate din sectoarele 

Industrie minieră şi Producţie şi distribuţie de energie electrică.  

În cazul sectorului de Producţie şi distribuţie de energie electrică se observă o tendinţă 

descrescătoate în cazul consumului biochimic de oxigen, însă pentru consumul chimic de oxigen 

după o scădere constată între anii 2007 şi 2009, în 2010, cantitatea a crescut cu 106%, creştere 

similară cu cea a cantităţii de Materii în suspensie, a căror cantitate a crescut cu 95%. În sectorul 

industriei miniere, în perioada 2006-2010, cantităţile de poluanţi au fluctuat de la an la an. 
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Figura nr. 4-8 Evoluţia cantităţilor principalilor poluanţi din apele uzate din Industria minieră şi 

Producţia şi distribuţia de energie electrică 

 

Ape subterane 

Activitatea de cunoaştere a calităţii apelor subterane se desfăşoară la nivelul marilor bazine 

hidrografice pe unităţi morfologice, iar în cadrul acestora, pe structuri acvifere (subterane), prin 

intermediul staţiilor hidrogeologice, cuprinzând unul sau mai multe foraje de observaţie. 

Regimul natural al apelor subterane a suferit, în timp, o serie de modificări cantitative şi calitative. 

Aceste modificări sunt datorate atât folosirii lor ca sursă de alimentare cu apă potabilă şi 

industrială, prin executarea unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative, cât şi acţiunii factorilor 

poluanţi. 

Pe teritoriul ţării au fost delimitate 142 corpuri de apă subterană, dintre care pentru 8 corpuri 

transfrontaliere (dintr-un total de 17) s-au stabilit acorduri bilaterale cu ţările vecine. În anul 2010, 

s-a realizat o evaluare a 125 de corpuri de apă subterană. Analiza efectuată pentru toate cele 142 

de corpuri de apă subterană a dus la identificarea unui număr de 19 corpuri de apă subterană 

aflate într-o stare calitativă (chimică) slabă şi 14 corpuri de apă subterană ce prezintă doar local o 

stare calitativă (chimică) slabă. 

Formele cele mai intense de depreciere multiplă a calităţi apelor subterane s-au identificat în 

zonele rurale, acolo unde, din cauza lipsei dotărilor cu instalaţii edilitare, deşeurile lichide ajung în 

subteran, atât în mod direct (prin intermediul latrinelor neimpermeabilizate, a şanţurilor şi 

rigolelor etc.) cât şi indirect, prin infiltrare lentă (de la depozitele de gunoi de grajd, gropi de 

deşeuri menajere improvizate etc.). 
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Din datele pe care le avem la dispoziţie nu există informaţii cu privire la cantitatea de poluanţi ce 

provin din sectorul Energetic şi care afectează apele subterane, neputând fi realizată o cuantificare 

a efectului pe care îl are acest sector asupra apelor subterane. 

Principalul subsector energetic ce afectează calitatea apelor subterane este reprezentat de 

extracţia, transportul şi prelucrea ţiţeiului. În Rapoartele privind starea mediului se prezintă câteva 

exemple de poluare a apelor freatice cu produse petroliere şi cauza lor probabilă. 

 
Tabel nr. 4-2 Cazuri de poluări ale acviferului freatic cu produse petroliere 

Acviferul afectat Factorii poluatori Cauza poluării 

Acviferul freatic din 
conul aluvionar Prahova 
– Teleajen 

Produse petroliere şi 
compuşi fenolici 

Rafinăriile Petrobrazi, Astra Română, 
Petrotel Ploieşti, Vega şi alte zone 
industriale ale oraşului Ploieşti  

Acviferul din depresiunea 
Baia Mare 

Produse petroliere Staţii şi depozite de carburanţi din 
judeţul Maramureş, cât şi unităţile 
Petrom Baia Mare şi Petrom Zalău 

Apele subterane din zona 
rafinăriei Rafo Oneşti 

Produse petroliere Rafinăria Rafo Oneşti 

 

4.1.3 SOL 

Calitatea solurilor este afectată în diferite grade de poluarea produsă de diferite activităţi 

industriale. În general, prin poluare în domeniul protecţiei solurilor se înteţelege orice dereglare 

care afectează calitatea solurilor din punct de vedere calitativ şi/sau cantitativ. 

Într-una dintre puţinele surse de informaţii publice disponibile (dr. I. Băceanu, ANPM 2006) este 

prezentată situaţia numărului şi a suprafeţei siturilor contaminate la nivel naţional (vezi Tabelul 

nr. 4-3). Din analiza datelor se poate constata că sectoarele de interes pentru SEA au o pondere 

importantă atât din punct de vedere al numărului cât şi al suprafeţei ocupate, indicând faptul că 

sectorul energetic reprezintă unul din principalele sectoare economice cu impact semnificativ 

asupra poluării solurilor. 

 
Tabel nr. 4-3 Lista siturilor contaminate la nivel naţional - anul 2006 

Sector poluant 
Număr situri 
contaminate 

Suprafaţă 
contaminată (ha) 

Siderurgie, metalurgie feroasă și neferoasă 8 89961,6 

Industria extractivă 170 2725,46 

Industria petrolieră 232 2664,78 

Energie electrică 10 1700,28 

Depozite de deșeuri industriale 110 954,92 
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Sector poluant 
Număr situri 
contaminate 

Suprafaţă 
contaminată (ha) 

Depozite de deșeuri menajere, stradale +/- industriale 475 684,62 

Ferme agricole 47 30,9 

TOTAL (partial, 2006) 1052 98722,56 
Sursa: Dr. I. Băceanu, ANPM 2006 

 
Figura nr. 4-9 Suprafaţa siturilor contaminate (ha) la nivel naţional (situaţie anul 2006), excluzând 

sectorul siderurgie/metalurgie 

Agenţia Europeană de Mediu prezintă la rândul ei date despre sectoarele ce contribuie la 

contaminarea solului, pentru fiecare stat membru. În cazul României situaţia este prezentată în 

figura de mai jos. 

 
Sursa: EEA 

Figura nr. 4-10 Contribuţia diferitelor sectoare la contaminarea solului 
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Raportul privind starea mediului pentru anul 2008 prezintă o situaţie privind suprafeţele de sol 

afectate de industrii din sectorul energetic, incluzând în acestă situaţie şi suprafeţele de teren 

afectate de substanţele purtate de aer. Gradul de poluare a acestor soluri a fost apreciat pe 5 clase, 

fie în funcţie de procentul de reducere a recoltei din punct de vedere cantitativ şi/sau calitativ faţă 

de producţia obţinută pe solul nepoluat, fie prin depăşirea în diferite proporţii a pragurilor 

stabilite de legislaţia în vigoare.  În tabelul de mai jos sunt prezentate suprafeţele solului afectat, ca 

număr total, dar şi separtat pentru cele cinci grade de afectare. 

 
Tabel nr. 4-4 Suprafeţe de sol afectate (ha) şi gradul de afectare a solului aferente sectorului 

energetic 

Poluantul solului 

Suprafaţa solului afectat (ha) şi gradul de afectare 

Slab Moderat Puternic 
Foarte 

puternic 

Soluri 
afectate 
excesiv 

Total soluri 
afectate 

Apa sărată (de la 

extracţia petrolului) 
952 497 408 205 592 2.654 

Poluarea cu petrol de la 

extracţie, transport şi 

prelucrare 

0 473 248 5 25 751 

Materii radioactive 0 500 0 0 66 566 

Substanţe purtate de aer 215.737 99.494 29.436 18.030 1.651 364.348 

 

Figura următoare prezintă procentual suprafaţa totală a solurilor afectate comparativ cu suprafaţa 

solurilor ce au un grad excesiv de afectare pentru cei patru poluanţi consideraţi. 

 

Sursa: Raportul pentru Starea Mediului 2008 

Figura nr. 4-11 Procentul suprafeţelor de sol afectate excesiv de cele patru categorii de poluanţi 
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1. Poluarea cu substanţe purtate de aer (hidrocarburi, etilenă, amoniac, doxid de sulf, 

cloruri, fluoruri, oxizi de azot, compuşi cu plumb etc.). Conform Raportului prind Starea 

mediului pe anul 2008, referitor la poluarea solurilor cu emisii de la termocentralele pe 

cărbune în cadrul tematicii de cercetare abordate în ultimii ani, s-au efectuat determinări ale 

caracteriticilor fizice şi chimice ale solurilor din zona de influenţă a unor termocentrale. Din 

analiza datelor obţinute se remarcă urmatoarele elemente:  

 poluarea în faza incipientă a solurilor cu cantităţi mici-moderate de metale grele;  

 acidificare slabă a solurilor sub impactul emisiei scăzute de SO2, ca urmare a utilizării 

lignitului, mai putin bogat în sulf; 

2. Poluarea cu materii radioactive. Conform datelor preliminare, în total sunt afectate de 

acest tip de poluare 566 ha, dintre care excesiv peste 66 ha. Acest tip de poluare se manifestă 

la nivelul judeţelor Arad, Bacău, Braşov, Harghita, Suceava. 

3. Poluarea cu ape sărate (de la extracţia de petrol) sau asociată şi cu poluarea cu ţiţei. 

Prin acest tip de poluare este dereglat echilibrul ecologic al solului şi apelor freatice, pe 2.654 

ha, dintre care puternic-excesiv pe 1.205 ha. Conţinuturile ridicate de apă sărată, în cazul unor 

“erupţii”, schimbă drastic chimismul solurilor, prin pătrunderea sodiului în complexul 

adsorbtiv, cu efecte toxice pentru plante, ceea ce duce la apariţia florei specifice sărăturilor şi 

la impurificarea apei freatice. În cazul terenurilor în pantă, apar alunecările de teren. De 

asemenea, poate fi dereglată compoziţia apelor freatice, care alimentează puţurile in 

gospodăriile locuitorilor aflate pe teritoriul învecinat. 

4. Poluarea cu petrol de la extracţie, transport şi prelucrare. Procesele fizice care au loc 

datorită activităţii de extracţie a petrolului constau în deranjarea stratului fertil de sol, în cadrul 

parcurilor de exploatare (suprafeţe excavate, reţea de transport rutier, reţea electrică, conducte 

sub presiune şi cabluri îngropate sau la suprafaţa solului etc.). Toate acestea au ca efect tasarea 

solului, apariţia modificărilor de configuraţie a terenului datorate excavării şi, în final, 

reducerea suprafeţelor productive agricole sau silvice. 

 

4.1.4 SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Conform Planului Naţional Strategic 2007-2013 în ultimii 100 de ani, media temperaturii globale 

a crescut cu valori de la 0,6 °C până la 1,2°C. Această tendintă de creştere a temperaturii 

determină apariţia modificărilor climatice cauzate de emisiile de GES (gaze cu efect de seră). 

România a semnat Protocolul de la Kyoto prin care s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect 

de seră cu 8% în perioada de bază 2008-2012, comparativ cu anul de referinţă 1989.  

Emisiile totale de nete de GES au scăzut în anul 2002 cu un procent de  50% comparativ cu anul 

de bază 1989, scăderea fiind datorată în prinpal reducerii producţiei industriale şi restructurării 

economiei în perioada 1989-2002, astfel rata emisiilor s-a redus la niveul tuturor sectoarelor de 

activitate mai puţin în cazul sectorului de transporturi unde rata emisiilor a înregistrat o creştere 
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susţinută de sistemul naţional de transporturi care trece printr-o perioadă de revitalizare susţinută 

de noile tendinţe în ceea ce priveşte transportul, dezvoltarea sistemului naţional de transporturi va 

duce la un echilibru în ceea ce priveşte emisia gazelor cu efect de seră. 

Pentru îndeplinirea angajamentelor asumate la nivel european şi internaţional, sub Protocolul de la 

Kyoto, în anul 2008, a început elaborarea Strategiei şi a Planului Naţional de Acţiune privind 

Schimbările Climatice, în vederea stabilirii cadrului pentru implementarea politicilor, măsurilor şi 

acţiunilor care vor fi realizate în acest domeniu până în anul 2012. 

În cursul anului 2008, au fost implementate o serie de acţiuni având ca scop: îmbunătăţirea 

inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, implementarea schemei de 

comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, operarea Registrului naţional al 

emisiilor de gaze cu efect de seră, stabilirea cadrului legislativ privind adaptarea la schimbările 

climatice, continuarea participării la mecanismele Protocolului de la Kyoto, intensificarea activităţilor 

de conştientizare a publicului cu privire la impactul şi adaptarea la schimbările climatice.  

Conform Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, emisiile totale de gaze cu 

efect de seră (excluzând contribuţia sectorului Folosinţa Terenurilor, Schimbarea Folosinţei 

Terenurilor şi Silvicultură (LULUCF)) au scăzut în anul 2009 cu cca. 54% comparativ cu nivelul 

emisiilor din anul 1989. 

Bazându-ne pe aceste date, există o mare probabilitate ca România să-şi îndeplinească obligaţiile 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada de angajament, 2008 - 2012, fără 

adoptarea unor măsuri adiţionale de reducere a emisiilor. După cum reiese din Figura nr. 4-12, 

declinul activităţilor economice şi a consumului de energie din perioada 1989 - 1995, au 

determinat scăderea emisiilor totale. Unele industrii energo - intensive şi-au redus semnificativ 

activităţile, iar acest lucru s-a reflectat în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. O uşoară 

creştere a fost înregistrată la nivelul anului 1996. După punerea în funcţiune a primului reactor al 

Centralei Nucleare Cernavodă (1996) şi în urma reformelor structurale necesare la nivel naţional, 

emisiile au început să scadă din nou, până în anul 1999. După anul 1999, tendinţa de creştere a 

emisiilor reflectă dezvoltarea economică, înregistrată în perioada 1999 - 2008. Se poate observa de 

asemenea că sectorul energetic are o contribuţie de aproape 70% la emsiile de GES la nivel 

naţional. 
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Figura nr. 4-12 Dinamica emisiilor totale de gaze cu efect de seră la nivel naţional (fără LULUCF) 

şi pentru sectorul energetic în perioada 1989-2009 

 

Conform Raportului privind Starea Mediului pe anul 2010 sectorul energetic are o contribuţie de 

66,44% la emsiile de GES la nivel naţional, fiind astfel cel mai important sector în ceea ce 

priveşte emisiile de GES.  

La nivel naţional se inventariază emisiile de CO2, CH4 şi N2O, inventarierea fiind relizată de 

Agenţiile pentru Protecţia Mediului. Din Rapoartele privind starea mediului, publicate în format 

electronic de ANPM, au fost prelucrate acele date care permit identificarea contribuţiei industriei 

energetice la emisiile GES, precum şi tendinţele de evoluţie. 

În Raportul „Romania’s Greenhouse Gas Inventory” publicat în Aprilie 2011 emisiile din sectorul 

energetic au fost împarţite după cum urmează: 

1. Activităţi care implică combustia de carburanţi: 

a. Industria Energetică; 

b. Industria de producţie şi construcţii; 

c. Transport; 

d. Alte sectoare; 

2. Emisii nedirijate din combustibili: 

a. Combustibili solizi; 

b. Petrol şi gaze naturale. 

Conform datelor publicate în acest studiu, ponderea cea mai mare a emisiilor de CO2 din sectorul 

energetic o are industria energetică. Aceasta a fost la rândul său împărţită în trei categorii: 

Producţia de energie termică şi electrică, Rafinarea petrolului şi Productia de combustibil solid şi 

Industrii Energetice.  
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Sursa: NIR 

Figura nr. 4-13 Emisiile de dioxid de carbon generate la nivel naţional şi din industria energetică 

în intervalul 1989 - 2009 

Aşa cum se poate observa, tendinţa emisiilor de dioxid de carbon din activităţile de generare a 

energiei electrice şi termice este de descreştere, faţă de anul 1989, în anul 2009 fiind înregistrată a 

scădere de aproximativ 63%. Valoarea cea mai scăzută atinsă în această perioadă a fost de 

39.146,27 Gg CO2 în anul 2009. Având în vedere cantitatea totală de emisii de CO2 provenite din 

arderea combustibililor fosili la nivel naţional şi cantintatea de emisii de CO2 provenite din 

arderea combustibililor fosili pentru generarea de energie electrică şi termică, se poate observa că 

acest sector reprezintă cea mai importantă sursă de emisii de CO2, păstrând o pondere constantă 

în nivelul total de emisii. 

Pentru emisiile de metan şi protoxid de azot s-au luat în calcul de asemenea valorile între anii 

1989 şi 2009. Se observă o sincronizare a celor doi poluanţi astfel că minimele s-au atins în anul 

1991, iar maximele s-au atins în anul 1996. De altfel, începând cu anul 2001 ambele tipuri de 

emisii au o tendinţă uşor crescătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 4-14 Emisiile de metan şi protoxid de azot generate de industria energetică 
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În cazul emisiilor nedirijate din combustibili există doar informaţii în legătură cu dinamica 

emisiilor de metan între anii 1989 şi 2009. Spre deosebire de industria energetică, emisiile de CH4 

din surse nedirijate au o tendinţă continuă de scădere. 

 
Figura nr. 4-15 Emisii de metan datorate combustibililor (gazoşi, lichizi şi solizi) 

 

4.1.5 BIODIVERSITATE 
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 parcuri naţionale – 13; 

 monumente ale naturii – 230; 

 rezervaţii naturale – 661; 

 parcuri naturale – 14; 

 rezervaţii ale biosferei – 3; 

 zone umede de importanţă internaţională – 5; 

 arii de protecţie specială avifaunistică – 148; 

 situri de importanţă comunitară – 382. 
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La nivel internaţional, pentru ţara noastră, au fost declarate trei Rezervaţii ale Biosferei – Delta 

Dunării (1991), Retezat (1979), Pietrosul Rodnei (1979) şi 5 situri Ramsar – Delta Dunării (1991), 

Insula Mică a Brăilei (2001), Lunca Mureşului (2006), Complexul Piscicol Dumbrăviţa (2006), 

Lacul Techirghiol (2006). Siturile Ramsar sau Zonele umede au fost definite ca fiind întinderile de 

bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau 

curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi de apă marină a căror adâncime la reflux nu 

depăşeşte şase metri.  

Suprafaţa totală a ariilor naturale protejate din România (realizată prin unirea limitelor acestora, 

pentru a nu considera de mai multe ori suprafaţă diferitelor tipuri de arii natural protejate ce se 

suprarun) reprezintă cca. 24% din suprafaţa ţării. 

România deţine 382 Situri de Importanţă Comunitară (SCI) şi 148 Situri de Protecţie Specială 

Avifaunistică (SPA), declarate prin Ordinul nr. 2397/2011 privind modificarea Ordinului MMDD 

nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi HG nr. 

971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind 

declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România. SCI-urile reprezintă 17,41 % din suprafaţa ţării, iar SPA-urile reprezintă 

15,49% din suprafaţa ţării. 

 
Figura nr. 4-16 Siturile Natura 2000 în România  
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Conform Noii Strategii privind Conservarea Diversităţii Biologice, ecosistemele naturale şi 

seminaturale reprezintă aproximativ 47% din suprafaţa ţării, 45% reprezintă ecosistemele agricole, 

restul de 8% fiind reprezentat de construcţii şi infrastructură. Principalele tipuri de ecosisteme 

analizate în cadrul Noii Strategii pentru Conservarea Diversităţii Biologice sunt: ecosisteme 

forestiere, de pajişti, de apă dulce şi salmastră, marine şi de coastă şi subterane. 

Pe baza analizei Fişelor standard ale siturilor Natura 2000, au fost identificate un număr total de 

102 situri de interes comunitar (SCI) şi importanţă avifaunistică (SPA) afectate de factori 

antropici precum poluarea aerului, linii electrice, transport energie, exploatarea şi extragerea de 

petrol sau gaze, minerit şi alte forme de transport energie. Dintre acestea, 32 reprezintă situri de 

importanţă avifaunistică (SPA) şi 70  situri de interes comunitar (SCI). Detalii suplimentare se  

găsesc în cadrul capitolului de Evaluare Adecvată. 

 

4.1.6 PEISAJ  

Obiectivul Strategiei tematice pentru mediul urban, adoptate în anul 2006, la nivel european, este 

acela de a “contribui la o mai bună calitate a vieţii printr-o abordare integrată privind zonele 

urbane” şi de a contribui la “un nivel mai înalt al calităţii vieţii şi a bunăstării sociale a cetăţenilor, 

prin asigurarea unui mediu în care nivelul poluării nu generează efecte nocive asupra sănătăţii 

umane şi a mediului şi prin încurajarea dezvoltării durabile urbane”. Din această strategie rezultă 

că cele mai multe oraşe se confruntă cu un set comun de probleme de bază, precum cele legate de 

calitatea aerului, trafic intens, nivelul crescut de zgomot, construcţii de calitate scăzută, terenuri 

abandonate, emisii de gaze cu efect de seră, zone nesistematizate, generarea de deşeuri şi ape 

uzate.  

Printre cauzele acestor probleme sunt creşterea utilizării resurselor pe cap de locuitor, creşterea 

numărului de gospodării individuale, modificările demografice, creşterea numărului de maşini 

proprietate personală etc. Soluţiile trebuie să fie orientate spre viitor, să ia în calcul aspecte legate 

de prevenirea riscurilor, precum anticiparea schimbărilor climatice sau reducerea progresivă a 

dependenţei de combustibilii fosili. 

O problemă importantă ce afectează mediul este reprezentată de impactul („poluarea”) vizual. 

Acesta poate apărea în majoritatea sectoarelor ce alcătuiesc sectorul energetic (explotări miniere, 

extracţia hidrocarburilor, centrale termoelectrice etc). O problemă importantă pentru deteriorarea 

peisajului este reprezentată de liniile electrice aeriene (LEA). Impactul vizual este datorat 

caracterului industrial, extins pe trasee lungi al acestora (în special LEA de înaltă tensiune) care, 

plasate în mijlocul naturii, alterează peisajul. Contradicţia apare între factorul economic (care 

reclamă trasee de linii electrice cât mai scurte) şi factorul natural (necesitatea de a proteja 

terenurile fertile, ocolirea pădurilor şi conservarea peisajului). Sunt considerate regiuni demne de 

protecţie contra obstrucţionării vizuale părţile din peisaj care se disting prin: valoarea lor naturală, 

diversitatea lor, semnificaţia istorică sau culturală, raritatea sau armonia lor. 
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4.1.7 MOŞTENIRE CULTURALĂ 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) – Secţiunea a III-a zone 

protejate (aprobat prin Legea nr. 5/2000), pe teritoriul ţării au fost identificate următoarele valori 

de patrimoniu cultural de interes naţional (monumente istorice de valoare naţională excepţională): 

 Monumente şi ansambluri de arhitectură: 

 35 de cetăţi; 

 5 ansambluri curţi domneşti ruinate; 

 22 de biserici fortificate – catăţi; 

 28 de castele, conace şi palate; 

 11 cule; 

 70 de clădiri civile urbane; 

 20 de ansambluri urbane; 

 81 de biserici din lemn; 

 7 muzee etnografice în aer liber; 

 6 biserici rupestre; 

 197 de biserici şi ansambluri mănăstireşti; 

 13 obiective de arhitectură industrială şi amenajări căi de comunicaţie; 

 15 monumente de arhitectură populară (locuinţe săteşti); 

 7 ansambluri tradiţionale rurale; 

 Monumente şi situri arheologice: 

 6 complexe paleolitice; 

 11 aşezări neolitice şi eneolitice; 

 6 aşezări şi necropole din epoca bronzului; 

 9 fortificaţii şi aşezări din prima epocă a fierului (hallstattiene); 

 35 fortificaţii dacice; 

 8 necropole şi zone sacre – epoca fierului; 

 33 castre şi aşezări civile aferente, fortificaţii romani-bizantine; 

 10 oraşe antice; 

 6 edificii; 

 15 monumente medievale identificate pe baza cercetărilor arheologice; 
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 6 rezervaţii arheologice cuprinzând situri cu niveluri de locuire pe perioade îndelungate – 

aşezări şi necropole. 

Conform informaţiilor din Strategia privind Patrimoniul Cultural Naţional şi a unui studiu aferent 

acesteia din anul 2005, situaţia monumentelor istorice se prezintă astfel: există un total de 26.900 

de monumente istorice, dintre care 75% sunt în pericol, iar 35% sunt degradate. 

Nu sunt disponibile informaţii privind monumente şi situri arheologice afectate de capacităţi 

energetice. 

 

4.1.8 CONSERVAREA RESURSELOR NATURALE 

Între componentele resurselor naturale există legături şi interacţiuni puternice, astfel că orice 

intervenţie antropică asupra uneia, induce inevitabil, consecinţe şi asupra celorlalte. Utilizarea 

acestor resurse este practicată într-o manieră complexă, coordonată, pentru realizarea simultană a 

mai multor scopuri. 

Resursele naturale de materii prime considerate neregenerabile care sunt surse generatoare de 

energie sunt: petrolul, gazele naturale, zăcămintele de cărbuni.  

În figura următoare sunt prezentate resursele de gaze naturale şi ţiţei (exprimate în mii tone 

echivalent petrol) utilizate între anii 1992 şi 2010 pentru producerea de energie. În cazul ambelor 

tipuri de resurse se observă o tendinţă generală de scădere în intervalul studiat. Astfel, dacă în 

anul 1992 s-a consumat pentru producerea de energie o cantitate de 17.336 mii tone echivalent 

petrol de gaze naturale, în anul 2010 valoarea a ajuns la 8.705 mii tone echivalent petrol, 

înregistrându-se o scădere cu aproximativ 50%. 

În ceea ce priveşte zăcămintele de ţiţei, în anii 1992-1993 s-a înregistrat o uşoară creştere urmată 

de o scădere uşoară continuă. Scăderea anuală a cantităţii utilizate a fost cuprinsă între 0,31% şi 

8,05%, ajungându-se în anul 2010 la o cantitate de 4.186 mii tone echivalent petrol.  
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Figura nr. 4-17 Resursele de ţiţei şi gaze naturale utilizate între anii 1992 şi 2010 pentru producţia 

de energie electrică şi termică 

 

Conform Institutului Naţional de Statistică dinamica utilizării cărbunelui pentru producerea de 

energie este cea prezentată în figura nr. 4-18. După cum se observă, cantităţile cele mai însemnate 

de cărbune consumate sunt de lignit şi cărbune brun, acestea determinând şi tendinţa generală a 

consumului total de cărbuni. În anul 2010 s-a înregistrat un consum de 31.128 mii tone cărbune, 

din care 2.055 mii tone au fost huilă şi antracit, 29073 mii tone lignit. 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Figura nr. 4-18 Dinamica utilizării cărbunilor pentru producerea de energie între anii 1992-2010  

 

În ceea ce priveşte sursele regenerabile, acestea deţin un potenţial energetic important pe plan 

naţional. Cea mai mare parte a energiei regenerabile din România este produsă în acest moment 

în domeniul hidroenergetic. Potrivit ultimelor evaluări, potenţialul hidroelectric tehnic 

amenajabil al României este de 32.000 GWh/an, din care se pot valorifica în condiţii de eficienţă 

economocă circa  30.000 GWh/an. Gradul de valorificare al potenţialului tehnic amenajabil este 

în prezent de 54%. 

De asemenea, apa se utilizează atât în sectorul energetic cât şi în alte industrii în diferite scopuri, 

în cazul sectorului energetic fiind preponderent utilizată pentru răcire. În continuare este 

prezentată evoluţia cantitaţilor de apă captate în sectorul energetic precum şi la nivel naţional. 

Cantităţile de apă se referă atât la apa prelevată din cursuri de suprafaţă, cât şi la cea prelevată din 

subteran. În sectorul de producere a energiei electrice şi termice, apa este captată aproape exclusiv 

din surse de suprafaţă. 
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Sursa: EEA 

Figura nr. 4-19 Cantitatea de apă captată pentru a fi consumată în sectorul energetic în perioada 

1991-2009, comparativ cu cantitatea totală de apă captată la nivel naţional 

 

Cantitatea de apă captată în sectorul de producţie energie electrică reprezintă cca. 46 % din 

cantităţile totale de apă captate la nivel naţional. 

 
Figura nr. 4-20 Ponderea diferitelor sectoare la captarea apei  

 

Potenţialul naţional energetic al biomasei este de circa 7.594 mii tep/an, din care 15,5% 

reprezintă reziduuri din exploatări forestiere şi lemn de foc, 6,4% rumeguş şi alte resturi din lemn, 

63,2% deşeuri agricole, 7,2% deşeuri menajere şi 7,7% biogaz. 
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 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Figura nr. 4-21 Cantitatea de lemne de foc (inclusiv biomasă) utilizată pentru producerea de 

energie între anii 1992 şi 2010 

 

O alta sursă de energie este cea geotermală, care poate fi exploatată în special în staţiuni. 

Centralele geotermale folosesc cădura pământului pentru a transforma apa în vapori, aburul 

produs acţinând o turbină care produce electricitate. România are cel de-al treilea potenţial 

geotermal din Europa, după Italia şi Grecia. Cele mai bogate resurse geotermale din Romania pot 

fi găsite la Tuşnad Băi. Cinci izvoare au temperaturi peste 100°C. Rezerva exploatabilă naţională 

este de aproximativ 167 mii tep/an resurse de joasă entalpie, din care în prezent se valorifică circa 

30 mii tep/an. Capacitatea totală instalată in Romania este de 320 MWh (pentru o temperatură de 

referinţă de 300°C). 

Energia eoliană este sursa de energie cu cea mai rapidă dezvoltare la nivel mondial, în ultimul 

deceniu înregistrându-se progrese enorme în acest domeniu. Potenţialul teoretic eolian naţional 

este de 23 TW/an, iar potenţialul tehnic amenajabil este estimat la 8 TW/an. 

La sfarşitul anului 2011, Asociaţia Europeană de Energie Eoliană  (AEEE) situa Romania la un 

nivel de 982 MW capacitate instalată. În scenariul de bază AEEE prognozează o creştere la 3.000 

MW putere instalată pană în anul 2020, cu o medie de 254 MW anual, iar în scenariul maxim o 

creştere la 3.500 MW putere instalată pană în anul 2020. Estimările PNAER indică o putere 

instalată de 4.000 MW în sectorul eolian la nivelul lui 2020. 

Figura următoare indică evoluţia capacităţii instalate de energie eoliană în Romania, începînd cu 

anul 2007, an de referintă în evoluţia pieţei de energie eoliană din Romînia. În momentul de faţă 

în Dobrogea (Constanţa şi Tulcea), se află, în diferite stadii de aprobare, cca. 149 de proiecte 

cumulând peste 2.300 de turbine eoliene. 
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Sursa: EWEA 

Figura nr. 4-22 Evoluţia puterii instalate în sectorul energiei eoliene în perioada 2007 - 2011 

 

4.1.9 DEŞEURI  

Deşeurile din sectorul energetic presupun cenuşă, zgură, deşeuri metalice, deşeuri de cauciuc, de 

construcţii, dar şi deşeuri lichide. În continuare ne vom referi la toate acestea ca deşeuri 

provenind din Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă. 

Cantitatea de deşeuri generate în cursul anului 2009 de industria extractivă, energetică şi 

prelucrătoare a fost de 255 milioane tone, din care, cea mai mare parte (90%) sunt deşeuri 

rezultate din activităţile de extracţie (minerit) – 229,5 milioane tone, iar 2,5 milioane tone sunt 

deşeuri generate din industrie energetică şi prelucrătoare. 

Distribuţia generării deşeurilor pe ramuri de activitate economică este prezentată în tabelul 

următor. 

Tabel nr. 4-5 Deşeuri generate în perioada 2004-2007 din sectorul energetic 

Activitate economică 

Cantitate 
(mii tone) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Producţia, transportul şi distribuţia de 

energie electrică şi termică, gaze şi apă 

caldă 

15.784.8 105.606,09 102.551,84 36.465,59 7.055,92 6.103,45 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi  Institutul Naţional de Statistică 

 

În anul 2005 faţă de anul 2004, se observă o creştere substaţială a cantităţii de deşeuri generată 

din producerea energiei electrice şi termice. În perioada 2006-2009, cantităţile de deşeuri generate 
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din producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă, au scăzut 

cu aprox. 94%. 

Majoritatea deşeurilor periculoase au fost eliminate prin depozitare, restul fiind valorificate prin 

co-incinerare sau incinerare în instalaţiile proprii ale generatorilor sau în instalaţii specializate 

aparţinând altor operatori. 

În urma inventarierii depozitelor de deşeuri în anul 2010 au fost identificate un număr de 15 de 

depozite care utilizează instalaţii pe bază de “hidro-transport” al deşeurilor (transport pe bază de 

apă) sau care depozitează deşeuri în stare lichidă, precum şi deşeuri cu anumite proprietăţi 

(corozive, oxidante), neconforme cu cerinţele Directivei 1999/31/CE, atât din punct de vedere 

constructiv cât şi a modului de acceptare a deşeurilor la depozitare. Pentru aceste depozite 

România a solicitat perioade de tranziţie privind interzicerea depozitării deşeurilor lichide şi a 

deşeurilor cu anumite proprietaţi, perioade cuprinse între 31.12.2007 şi 31.12.2013, în cursul 

cărora se vor aplica diferite metode în vederea conformării. La 31.12.2010 erau planificate să îşi 

sisteze activitateade depozitare a deşeurilor lichide 2 depozite neconforme. 

Operatorii acestor depozite vor trebui să se conformeze cu cerinţele privind depozitarea 

deşeurilor, fie prin colectarea uscată a cenuşii şi posibilităţile de valorificare a acesteia sau în cazul 

lipsei solicitărilor, depunerea acesteia în depozite conforme, sub forma de „agregat”(amestec de 

cenuşă, zgură, var şi ghips) sau ca „fluid dens” (raport de amestec solid/apa, 1/1,5).  

 

4.1.10 POPULAŢIE ŞI SĂNĂTATE UMANĂ 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, populaţia României a scăzut în 

perioada 1990 - 2010, de la 23.211.395 locuitori, la 21.462.186 locuitori, înregistrându-se astfel o 

scădere cu 8,15%. Cea mai mare densitate a populaţiei, 1.222,37 locuitori/km2, se înregistrează în 

Regiunea Bucureşti - Ilfov, iar cea mai mică densitate, 60,07 locuitori/km2, se înregistrează în 

Regiunea Vest. Suprafaţa totală a teritoriului României este de 238.391 km2, densitatea populaţiei 

la începutul anului 2009 fiind de 90,2 locuitori/km2. 

În ceea ce priveşte sănătatea umană ne vom referi în continuare la numărul de accidente şi boli 

profesionale pentru sectorul de producţie, transport şi distribuţie de energie electrică şi termică, 

gaze şi apă caldă. Conform Rapoartelor de Activitate a Inspecţiei Muncii pentru perioada 2004-

2010 s-a realizat tendinţa morbidităţii profesionale (numărul de cazuri de noi boli profesionale 

declarate) pentru sectorul „Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze 

şi apă caldă”. 

Conform Raportului privind Morbiditatea Profesională în România pentru anul 2005, realizat de 

Institutul de Sănătate Publică Bucureşti-Secţia Medicina Muncii, din totalul de personal expus la 

factori nocivi pentru toate ramurile de activitate, sectorul „producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze şi apă” înregistrează în anul 2005 un procent de 3,31% (60.167 angajaţi), 

pentru anul 2006 procentul crescând la 3,35% (61.181 angajaţi), iar pentru anul 2007 procentul 

scăzând la 3,15% (57.703 angajaţi). 
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Conform Raportului de activitate a Inspecţiei muncii, în anul 2009 s-au înregistrat 85 angajaţi în 

sectorul „producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă” implicaţi în accidente 

de muncă, dintre care dintre care 6 cazuri au fost mortale. Pentru anul 2010 nu există date privind 

numărul persoanelor accidentate în sectorul „producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze şi apă”. Totuşi, în sectorul „extracţia cărbunelui superior şi inferior”, numărul de 

accidentaţi a fost de 242 (6,6% din totalul accidentaţilor pe 2010).   

 

Sursa: Raport activitate a Inspecţiei Muncii pentru 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

Figura nr. 4-23 Evoluţia numărului de cazuri de noi boli profesionale declarate pentru angajaţii 

din sectorul energetic pentru perioada 2004-2010 

 

În perioada 2004-2008 la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti s-au înregistrat în sectorul 

energetic un număr de 23 de cazuri noi de îmbolnăvire profesională, cele mai multe cauzate de 

expunerea la zgomot. Situaţia centralizată este prezentată în tabelul următor. 

Anul Boala profesională Cauza Nr. Cazuri 

2004 0  0 

2005 
Artroză Suprasolicitarea 

aparatului locomotor 
1 

 Dermită de contact Agenţi chimici 1 

 Bronşită acută Gaze de sudură 1 

 Surditate Zgomot 1 

 Hipoacuzie Zgomot 3 

2006 Hipoacuzie Zgomot 3 

2007 Hipoacuzie Zgomot 10 

 Surditate Zgomot 1 

 
Artroză Suprasolicitarea 

aparatului locomotor 
2 

2008 0  0 

TOTAL CAZURI NOI 23 
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Conform studiului „Energy, sustainable development and health” (ro: „Energie, dezvoltare 

durabilă şi sănătate”), elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi publicat în anul 2004, 

principalele emisii în aer, apă şi sol determinate de procesarea diferitelor surse de energie cu 

efecte asupra sănătăţii sunt cele prezentate în tabelul următor. 

Tabel nr. 4-6 Poluanţii principali rezultaţi din generarea de energie, cu efecte asupra sănătăţii 

Tip Aer Apă Sol 

Combustibili 
fosili 

CO Acizi/Baze Acizi/Baze 

CO2 Hidrocarburi Cenuşă 

NO2 Metale Hidrocarburi 

Particule Petrol Metale 

SO2 PCB Petrol 

Compuşi organici volatili Solvenţi PCB 

    Solvenţi 

Nuclear Emisii radioactive     

 

Ţinând cont de acestea s-a realizat o centralizare a efectelor pe care procesarea fiecărui tip de 

sursă energetică le are asupra sănătăţii umane. În tabelele de mai jos sunt prezentate aceste efecte, 

pe tipul de sursă de energie, dar şi pe tipul de activitate. 

 

1.  Cărbune şi lignit Impactul asupra sănătăţii umane 

Extracţia de minerale 

 accidente ce duc la decese sau răniri asociate cu construcţia şi operarea minelor 

 cancer de plamâni datorat expunerii la radon în timpul mineritului 

 bronşite cronice datorate expunerii la praf de cărbune 

 scurgeri/scăpări în mediul local 

Închiderea minelor  impact psihologic asupra minerilor şi comunităţilor de mineri 

 scurgeri/scăpări în mediul local 

Procesare  răniri accidentale sau chiar morţi asociaţi cu transportul de cărbune/lignit către 
staţia de generare energie 

Deşeuri  contaminarea mediului local, de exemplu poluanţi din cenuşă zburătoare 

Generarea de căldură 
 particule şi aerosoli ce duc la  sub formă cronică (bronşite) şi acută ( infecţii 

respiratorii, boli pulmonare, moarte prematură) 

 efecte acute datorate ozonului 

 

2. Gaz natural şi 
petrol 

Impactul asupra sănătăţii umane 

Extracţia de minerale 
 accidente ce duc la decese şi răniri asociate cu operarea şi construcţia siturilor de 

extracţie a petrolului şi gazelor naturale 

 scurgeri/scăpări în mediul local 

Închiderea siturilor de 

exploatare 
 impact psihologic asupra minerilor şi comunităţilor de mineri 

 scurgeri în mediul local 
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2. Gaz natural şi 
petrol 

Impactul asupra sănătăţii umane 

Procesare 
 răniri accidentale sau chiar morţi asociaţi cu transportul de gaz şi petrol de la 

locul extracţiei către staţia de generare energie 

 răniri/decese accidentale asociate cu rafinarea ţiţeiului 

Generarea de 

electricitate 

 particule şi aerosoli ce duc la  sub formă cronică (bronşite) şi acută ( infecţii 
respiratorii, boli pulmonare, moarte prematură) 

 efecte acute datorate ozonului 

  

3. Nuclear Impactul asupra sănătăţii umane 

Extracţia de minerale  accidente ce duc la decese şi răniri asociate cu operarea şi construcţia minelor de 
uraniu 

Închiderea minelor  impact psihologic asupra minerilor şi comunităţilor de mineri 

 scurgeri/scăpări în mediul local 

Procesare 

 răniri şi decese asociate cu conversia şi îmbogăţirea uraniului, fără a fi cauzate 
de radioactivitate 

 impact radiologic asupra sănătăţii asociat cu producţia de combustibil 
cancer non-fatal asociat cu reprocesarea 

Deşeuri 

 rezultă un nivel mediu-scăzut de deşeuri periculos care poate fi asociat cu 
funcţionarea defectuasă a plămânilor 

 nivel ridicat de deşeuri care duc la hipotiroidism, arsuri ale pielii, cataractă şi 
retard mintal (în cazul copiilor nenăscuţi) 

  

4. Incinerarea 
deseurilor 

Impactul asupra sănătăţii umane 

Procesare  transportul deşeurilor municipale către incinerator poate determina rănirea sau 
decesul accidental 

Deşeuri 
 răniri accidentale sau chiar morţi asociaţi cu transportul de reziduuri de 

incinerare către depozit  

 cancer determinat de reziduurile de depozit 

Generarea de 

electricitate 

 particule şi aerosoli ce duc la impact asupra sănătăţii sub formă cronică 
(bronşite) şi acută ( infecţii respiratorii, boli pulmonare, moarte prematură) 

 efecte acute determinate de ozon, asemănătoare cu cele determinate de particule 
şi aerosoli 

 cancer datorat emisiilor de metale grele 

  

Surse regenerabile 

de energie 
Impactul asupra sănătăţii umane 

5. Biomasă  Impact neglijabil 

6. Hidroenergie 
 Boli ocupaţionale datorate prezenţei particulelor, azbestului, clorului, 

produselor de degresare, ozon, PCBs etc 

7. Fotovoltaic  Impact neglijabil 

8. Energie eoliană  Impact determinat de zgomot 
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În cadrul studiului a fost de asemenea prezentată o statistică privind Numărul de cazuri de 

bronşite la copii în zonele în care există instalaţii de generare energie, la nivelul anului 1998, 

indicatorul fiind exprimat în nr. cazuri/TWh. 

 
Figura nr. 4-24 Număr cazuri de bronşită la copii la nivelul anului 1998 

Pentru a cuantifica efectele pe care are producţia de energie asupra sănătăţii umane s-au analizat 

doi indicatori: Moartea prematură şi Numărul de accidente ocupaţionale care au dus la deces. 

Astfel, moartea prematură a fost cuantificată cu ajutorul indicatorului „număr de ani de viaţă 

pierduţi” (en: „years of life lost”). Numărul de ani de viaţă pierduţi reprezintă o estimare a 

numărului de ani pe care o persoană i-ar mai fi trăit dacă nu ar fi murit prematur. Graficul de mai 

jos indică faptul că energia produsă din lignit este cea care afectează cel mai mult, indicatorul la 

nivel european fiind de 291 ani. 

 
Figura nr. 4-25 Numărul de ani pierduţi la nivel european datorită influenţei industriei energetice 

pentru anul 1998 
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Un alt indicator utilizat a fost numărul de accidente care au dus la deces. Acest număr reprezintă 

numărul de accidente ocupaţionale în industria energetică, iar rezultatul este prezentat ca număr 

de decese pe TWh.  

 
Figura nr. 4-26 Numărul de decese în industria enegetică în anul 1998 

Analizând graficele pentru cei doi indicatori se observă faptul că sectorul hidroenergetic, energiei 

solare (fotovoltaice) şi al energiei eoliene sunt cele mai puţin dăunătoare, cele care au un efect mai 

mare asupra sănătăţii umane fiind instalaţiile producătoare de energie pe bază de cărbune, lignit, 

precum şi incinerarea deşeurilor. 

 

4.1.11 TRANSPORT DURABIL 

În cadrul acestui capitol, se va trata separat problema transportului de resurse naturale necesare 

industriei energetice şi a energiei electrice şi cea a transportului de marfă şi călători.  

 

Transportul energiei electrice şi a resurselor naturale necesare producerii de energie 

La nivel naţional, transportul energiei electrice este gestionat de societatea Transelectrica. Această 

companie realizează activitatea de transport al energiei electrice prin intermediul Reţelei Electrice 

de Transport (RET), formată din staţii şi linii electrice.  
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Figura nr. 4-27 Reţeaua de transport electric din România 

Instalaţiile gestionat de Transelectrica SA sunt reprezentate de: 

A. 78 staţii electrice, din care: 1 staţie 750 kV, 35 staţii 400 kV, 42 staţii 220 kV; 

B. 9028.8 km linii electrice aeriene, din care: 154.6 km 750 kV, 4740.3 km 400 kV, 4095.9 km 

220 kV, 38 km 110 kV(linii de interconexiune cu sistemele ţărilor vecine); 

C. 212 unităţi principale de transformare totalizând 36.343 MVA, după cum urmează:  2 x 1250 

MVA, 2 x 500 MVA, 22 x 400 MVA, 25 x 250 MVA, 80 x 200 MVA, 1 x 100 MVA, 2 x 63 

MVA, 7 x 40 MVA, 26 x 25 MVA, 1 x 20 MVA, 31 x 16 MVA, 11 x 10 MVA, 2 x 5.6 MVA. 

Un alt tip de transport care face obiectul acestei sector este transportul resurselor naturale 

necesare producerii energiei. Conform Institutului Naţional de Statistică situaţia în anul 2010 a 

conductelor de transport pentru produse petroliere, ţiţei, gazolină, gaze naturale şi etan este cea 

prezentată în tabelul nr. 4-7. 

Tabel nr. 4-7 Lungimea conductelor pentru transport resurse naturale 

Transportul resurselor naturale lichide şi gazoase 
Lungimea 

(km) 

Conducte pentru produse petroliere 1736 

Conducte pentru titei 2975 

Conducte pentru gazolina 549 

Conducte pentru gaze naturale 13581 

Conducte pentru etan 140 

Total 18981 
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Transportul de marfă şi călători  

Deşi aparent neinfluent asupra sectorului energetic, transportul de călători şi marfă, în general, 

este un consumator important de produse provenite din petrol, dar şi de energie electrică. Astfel, 

este necesară cunoaşterea evoluţiei transportului de marfă şi călători din punct de vedere al 

consumului de energie al acestui sector. 

În domeniul transporturilor, România deţine o poziţie-cheie la frontiera estică a Uniunii 

Europene lărgite, ca zonă de tranzit atât pe direcţia est-vest (racordul cu Asia prin Marea Neagră) 

cât şi nord-sud (de la Baltică la Mediterană). Trei dintre axele prioritare TENT traversează 

teritoriul României. 

Sistemele de transport existente în România sunt transportul de marfă şi transportul de călători, 

în cadrul acestor sisteme funcţionând sisteme de transport rutier, feroviar, pe căi navigabile 

interioare, maritim, aerian, nemotorizat şi speciale (prin conducte şi transport electric aerian).  

Consumul final energetic din activitatea de transport este un indicator de dezvoltare al 

transportului şi este exprimat în tone echivalent petrol (tep). În acest consum nu sunt incluse 

cantitaţile de energie utilizată de transportul marin şi transportul prin conducte. Principalele tipuri 

de combustibili utilizaţi au fost principalii carburanţi, electricitatea şi cantităţi mici de gaz, dar şi 

biocombustibilii. Conform datelor prezentate de Eurostat, evoluţia consumului energetic final, în 

perioada 1996 – 2008, este cea prezentată în figura nr 4-28. 

 

Sursa: Eurostat 

Figura nr. 4-28 Evoluţia consumului final de energie pentru sectorul de transporturi 

Conform analizei indicatorilor Eurostat, evoluţia consumului final de energie pentru sectorul de 

transporturi are în vedere toate tipurile de energie consumată, raportată la toate tipurile de 

transport (transport rutier, pe căi ferate, aerian internaţional şi intern, căi navigabile interioare şi 

de coastă, cu excepţia transportului maritim).  
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Conform EEA (2003), „Transportul rutier este singura ramură consumatoare de energie în creştere a sectorului 

de transport în ţările est-europene”, tocmai de aceea se evidenţiază faptul că transportul rutier va 

rămâne cel mai mare consumator de energie datorită reducerii infrastructurii transportului public 

şi feroviar. 

 

Sursa: Eurostat 

Figura nr. 4-29 Evoluţia consumului de energie pentru sectorul de transporturi din România 

Din analiza graficului anterior rezultă că cea mai mare cotă de consum din consumul total de 

energie din sectorul de transporturi, o are sectorul de transporturi rutiere, urmat de sectorul 

aerian începând cu 2009. 

Deoarece transporturile rutiere determină un consum de 87,83% din totalul consumului de 

energie din transporturi am ales să prezentăm în acest capitol şi evoluţia ratei motorizării pentru 

anii 1995-2009.  

Tabel nr. 4-8 Rata motorizării raportată la 1.000 de locuitori 

Perioada 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Numărul de autoturisme raportat la 1.000 de locuitori 

EU 27 374 383 387 400 411 422 431 438 443 446 457 466 463 470 473 

România 97 103 108 115 120 124 144 136 142 149 156 149 164 187 197 
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În urma analizei valorilor deţinute de Eurostat, pentru gradul de motorizare se poate observa 

faptul că în perioada 1995-2009 acesta a crescut considerabil, numărul de autoturisme fiind cu 

aproximativ 103% mai mare în anul 2009 faţă de anul 1995. 

În ultimii 20 de ani s-a înregistrat un proces clar de diminuare a tuturor formelor de transport în 

comun (cu excepţia transportului aerian) în detrimentul unei creşteri accelerate a numărului de 

autoturisme. 

 
Figura nr. 4-30 Evoluţia numărului de pasageri pentru transportul interurban şi internaţional şi a 

numărului de autoturisme înmatriculate în perioada 1990 - 2010 

 

4.1.12 EFICIENŢA ENERGETICĂ 

Eficienţa energetică este legată direct de intensitatea energetică. Acestea sunt două mărimi 

definitorii pentru Strategia Energetică a României, pentru dezvoltarea economică şi energetică 

durabilă. Ele au o importanţă aparte pentru România, o fostă ţară bogată în petrol şi gaze, cu o 

slabă cultură a economiei de energie. 

Intensitatea energetică este un indicator sintetic şi reprezintă raportul între consumul intern 

brut de energie primară sau consumul final de energie şi produsul intern brut (PIB) la preţuri 

constante, exprimat, de exemplu, în tep/1000 euro (tonă echivalent petrol; 1 tep =10,5 Gcal). 

Intensitatea energetică este un indicator foarte important pentru evoluţia energetică a unui sistem 

economic şi evaluarea eficienţei utilizării energiei pentru o ţară. El depinde de structura economiei  

şi industriei şi reflectă valoarea adăugată creată de acestea în realizarea unui produs. 

România are şi a avut şi înainte de 1989, cea mai ridicată intensitatea energetică din Europa, ceea 

ce înseamnă, între altele, că produce la costuri ridicate şi consumă ineficient energia. Principala 

cauză o reprezintă ponderea economică mare a industriilor energointensive: metalurgie, aluminiu, 

petrochimie, ciment şi materiale de construcţie, îngrăşăminte şi exportul produselor acestor 

industrii, fără o valoare adăugată de prelucrare ulterioară în ţară în alte ramuri economice. După 
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1989 intensitatea energetică a scăzut, în primul rând datorită reducerii activităţii sau închiderii 

întreprinderilor energointensive din motive financiare. 

În România intensitatea energetică primară în 2009 era de 0,576 tep/1000 euro, de 3,5 ori mai 

mare decât media în UE 27, iar intensitatea energetică finală este de 0,385 tep/1000 euro 2005, de 

3,3 ori mai mare decât media UE 25. „Strategia Naţională de Eficienţă Energetică” (2003) 

estimează o reducere cu 3% pe an a intensităţii energetice pe ansamblul economiei naţionale, 

până în anul 2020, faţă de anul 2001. 

Eficienţa energetică reprezintă orice măsură care are drept rezultat furnizarea unui serviciu la 

un consumator final cu o reducere în energia utilizată. Eficienţa energetică, respectiv ineficienţa 

energetică, exprimă nivelul de apropiere, respectiv depărtare, faţă de standardele internaţionale 

acceptate în utilizarea finală a energiei. Sursele majore de ineficienţa energetică, respectiv de 

pierderi energetice, apar în materiale, aparate, echipamente, tehnologii, datorită calităţii scăzute a 

acestora (izolaţii termice, materiale de construcţii, schimbătoare de căldură, pompe, compresoare, 

ventilatoare, arzătoare, cazane termice, echipamente electrice, aparate electrocasnice, iluminatul, 

contorizarea, tehnologii energointensive, clădiri, sustragerea de energie). 

Potenţialul naţional de economisire de energie, respectiv de reducere a pierderilor energetice, este 

apreciat la 30 – 35% din resursele energetice primare (industrie 20 - 25%, clădiri 40 – 50%, 

transporturi 35 – 40%). Unele cifre oficiale sunt mai rezervate, respectiv de 27%. La un consum 

anual de resurse energetice primare de circa 36 milioane tep/an, potenţialul de economisire este 

de circa 10 milioane tep/an, respectiv economii de circa 3 miliarde euro/an (de exemplu, în 

reducerea facturii importurilor energetice). 

Conform Strategiei Naţionale în Domeniul Eficienţei Energetice, intensitatea energetică a unei 

ţări este raportul dintre consumul total de energie şi produsul intern brut (PIB). În funcţie de 

consumul total luat în calcul se pot determina: 

 intensitatea energetică primară, prin considerarea consumului total de resurse primare; 

 intensitatea energetică finală, prin considerarea consumului total final; 

 intensitatea electrică, prin considerarea consumului final de energie electrică. 

Datorită economiei puternic energointensive, România are o intensitate energetică ridicată în 

comparaţie cu media înregistrată în Uniunea Europeană. 

Tabel nr. 4-9 Evoluţia intensităţii energetice finale în Romania raportat la media din Uniunea 

Europeană 

Perioada 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Intensitatea 
energetica finala 

in Ro 
(tep/105USD1995) 

1.083 1.02 0.91 0.803 0.753 0.721 0.756 0.76 0.72 0.635 0.639 

Media 
Intensităţii 

Energetice finale 
în Uniunea 

0.115 0.115 0.115 0.115 0.113 0.113 0.114 0.113 0.110 0.109 0.109 
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Perioada 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Europeană 

*Sursa:Strategia Naţională în Domeniul Eficienţei Energetice 

 

4.2 EVOLUŢIA STĂRII MEDIULUI ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII 

STRATEGIEI ENERGETICE A ROMÂNIEI PENTRU PERIOADA 2007-2020 

Analiza stării mediului în condiţiile neimplementării Strategiei reprezintă o cerinţă atât a Directivei 

SEA1 (vezi art. 5 şi anexa I-b) cât şi a Hotărârii de Guvern nr. 1076/20042 (vezi art.15). 

Scopul acestei analize este de a evalua modul în care Strategia Energetică răspunde nevoilor şi 

cerinţelor stării mediului de pe teritoriul României şi a tendinţelor sale de evoluţie. 

 Analiza Alternativei 0 (aceea de neimplementare a Strategiei) s-a realizat pe baza gradului actual 

de cunoaştere şi a metodelor de evaluare existente cu privire la starea mediului şi tendinţele 

evoluţiei sale (vezi secţiunea anterioară a raportului).  

Analiza este structurată pe aspecte de mediu relevante pe baza cărora s-a realizat caracterizarea 

stării mediului. 

Este cunoscut faptul că evaluarea stării viitoare a mediului şi în mod particular a Alternativei 0 

este dificil de realizat în condiţiile în care datele necesare nu sunt disponibile şi existenţei a 

numeroase lipsuri şi incertitudini în privinţa caracterizării actuale a stării mediului.  

Scenariul de realizare al Alternativei „0” presupune posibilitatea neimplementării Strategiei 

Energetice a României pentu perioada 2007-2020. Cu privire la această situaţie ipotetică se pot 

face următoarele precizări: 

 Strategia Energetică crează cadrul pentru satisfacerea necesarului de energie la un preţ cât mai 

scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii 

de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. Lipsa 

strategiei /neimplementarea prevederilor sale nu scuteşte autorităţile responsabile de aplicarea 

prevederilor legislative sau atingerea ţintelor stabilite la nivel european şi naţional în ceea ce 

priveşte sectorul energetic. 

 Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 asigură viziunea integrată şi 

realizează o prioritizare a măsurilor ce trebuie adoptate pentru atingerea ţintelor stabilite în 

                                                 

1 Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 Iunie 2001 asupra evaluării efectelor unor planuri şi 

programe asupra mediului.  

2 HG 1076 din 8.07.2004 pentru stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (Monitorul 

Oficial nr.707 din 5.08.2004) 
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sectorul energetic pentru asigurarea unei dezvoltări durabile. Lipsa acestui document ar putea 

avea ca efect: 

 Adoptarea unor măsuri locale care pot compromite alte măsuri adoptate la nivel regional 

sau naţional; 

 O cheltuire ineficientă a fondurilor prin suprapunerea unor cheltuieli pe baza unor decizii 

luate la nivel regional sau local; 

 Direcţii antagonice de acţiune datorită lipsei unei viziuni unitare; 

 Neimplementarea noilor tehnologii care ar reduce impactul asupra mediului. 

Un aspect important ce trebuie subliniat este acela că promovarea Strategiei Energetice crează 

cadrul adecvat de dezbatere şi consultare publică asupra opţiunilor privind dezvoltatrea sectorului 

energetic. 

 

Tabel nr. 4-10 Evoluţia posibilă a stării mediului în situaţia neimplementării Strategiei Energetice 

a României pentru perioada 2011-2020  

Aspecte de mediu 

relevante 
Evoluţia posibilă în situaţia neimplementării Strategiei Energetice 

Aer 

 Se vor menţine tendinţele de stagnare / scădere uşoară a emisiilor de poluanţi 

atmosferici din sectorul energetic determinate de: procesul lent de modernizare a 

instalaţiilor precum şi de contextul economic defavorabil. Sectorul energetic va 

rămâne principalul generator de poluanţi atmosferici la nivel naţional. 

Ape  

 Se va menţine tendinţa de creştere a debitelor de ape uzate evacuate în corpurile 

de apă de suprafaţă în paralel cu un proces de creştere a debitelor de apă 

insuficient epurate şi o reducere a celor neepurate. 

 Mici evoluţii pozitive privind îmbunătăţirea calităţii corpurilor de apă subterană 

însă fără modificări semnificative faţă de situaţia actuală. 

Sol 

 Există premisele menţinerii sau creşterii suprafeţelor de teren poluate ca urmare a 

creşterii debitelor masice de poluanţi evacuaţi precum şi a neimplementării 

măsurilor de remediere necesare. 

Modificări 

climatice 

 Lipsa unor soluţii alternative de asigurare a încălzirii locuiţelor, precum şi 

menţinerea activităţii industriale în sectorul energetic fără implementarea de 

măsuri privind reducerea poluării  vor face ca  emisiile de gaze cu efect de seră să 

se menţină la nivelul actual sau să crească. 

 În lipsa aplicării unei viziuni unitare la nivelul ţării pentru mărirea suprafeţelor 

împădurite şi realizarea de spaţii verzi cu producţie ridicată de biomasă, se va 

menţine capacitatea actuală redusă de absorţie şi retenţie a GES. 

Biodiversitate 

 Lipsa unei viziuni strategice de ansamblu va permite adoptarea unor măsuri 

antropice cu efect asupra zonelor naturale valoroase sau în vecinătatea acestora 

afectând diversitatea biologică şi funcţionalitatea acestor sisteme. 
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Aspecte de mediu 

relevante 
Evoluţia posibilă în situaţia neimplementării Strategiei Energetice 

Populaţia şi 

sănătatea umană 

 Se va menţine gradul actual de expunere al populaţiei faţa de externalităţile 

unităţilor energetice datorită, în primul rând, localizării acestor obiective în 

apropierea concentrărilor umane. 

Conservarea 

/utilizarea 

eficientă a 

resurselor 

naturale 

 Asigurarea surselor energetice va continua să se facă preponderent din resurse 

neregenerabile. Lipsa politicilor privind economisirea şi conservarea energiei şi 

utilizarea resurselor regenerabile va face ca presiunea asupra resurselor naturale să 

crească. Lipsa unui program de împăduriri în scopuri energetice va face ca cerinţa 

pentru lemn de foc să genereze un impact negativ semnificativ asupra 

ecosistemelor forestiere valoroase.  

Peisajul şi 

moştenirea 

culturală 

 Lipsa unei viziuni integrate privind identificarea şi localizarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural faţă de zonele vulnerabile la poluarea din secorul energetic, va 

împiedica dezvoltarea unor măsuri de protejare a acestora. 

Transport durabil 

 Nu vor fi îndeplinite ţintele stabilite de către Directiva privind promovarea 

utilizării biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili pentru transport 

(2003/30CE) respectiv  procentul de utilizare a biocarburanţilor din totalul 

conţinutului energetic al carburanţilor utilizaţi în transport să fie de cel puţin 

5,75%. 

 Nu vor exista oportunităţi de promovare a mijloacelor de transport ecologic 

(culoare pentru biciclişti). 

Eficienţa 

energetică 

 Nu vor fi îndeplinite ţintele referitoare la reducerea intensităţii energetice 

(reducere cu circa 3% pe an a intensităţii energetice pe ansamblul economiei 

naţionale, până în anul 2015). 

 Lipsa unor măsuri financiare de susţinere a proiectelor şi programelor de creştere 

a eficienţei energetice şi de utilizare a surselor regenerabile de energie. 

Creşterea gradului 

de conştientizare 

asupra 

problemelor de 

mediu  

 Lipsa programelor de informare şi sensibilizare a populaţiei privind necesitatea 

economisirii resurselor energetice, protecţia mediului şi extinderea utilizării 

resurselor energetice regenerabile (încurajarea utilizării de noi tehnologii cum ar fi 

panourile solare, generatoarele eoliene, surse geotermale etc). 
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5 
5 CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR 

POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE 

IMPLEMENTAREA SER 2011 - 2020 

 

În capitolul 8 al prezentului raport sunt prezentate rezultatele evaluării obiectivelor şi măsurilor 

SER 2011-2020. Procesul de evaluare nu a dus la identificarea unor potenţiale efecte negative 

semnificative asociate strict formulărilor din textul strategiei. Atragem însă atenţia asupra faptului 

că, în contextul lipsei unor prevederi clare privind limitele până la care anumite proiecte 

energetice pot fi „aglomerate” într-un anumit teritoriu, există totuşi riscul apariţiei unor efecte 

negative semnificative prin impactul cumulat al acestor proiecte. 

Aglomerări de proiecte energetice apar / vor apare în special în zonele cu potenţial ridicat pentru 

valorificarea unor resurse regenerabile în contextul în care nu a fost evaluată o limită a capacităţii 

de suport pentru astfel de proiecte. Un astfel de exemplu (cu dezvoltare rapidă în ultimii 2-3 ani) 

este reprezentat de aglomerarea proiectelor eoliene în zona Dobrogei. În această zonă proiectele 

se dezvoltă rapid în contextul lipsei unui document de planificare şi al cunoaşterii destul de 

limitate cu privire la impactul tehnologiilor utilizate asupra mediului (în principal asupra păsărilor 

şi liliecilor). Un alt exemplu este reprezentat de proiectele hidroenergetice a căror „înşiruire” pe 

cursul unei ape curgătoare poate duce la alterări semnificative ale populaţiilor speciilor acvatice 

sau ale întregului ecosistem. 

Din păcate, studiile de evaluare a impactului care însoţesc proiectele amintite anterior se 

concentrează în majoritatea cazurilor în analiza unor zone restrânse, efectul cumulativ fiind 

practic ignorat. 

Datorită interesului ridicat faţă de acest subiect manifestat de publicul interesat (ONG-uri de 

mediu) ce a transmis comentarii privind Strategia energetică şi Raportul de mediu, precum şi 

datorită actualităţii acestor două subiecte, în cadrul Raportului de mediu s-a încercat o analiză mai 

detaliată asupra proiectelor eoliene şi asupra proiectelor ce vizează realizarea de 

microhidrocentrale. 

O analiză completă şi corectă a localizării tuturor proiectelor de acest gen este dificil de realizat în 

acest moment. O primă încercare de localizare a proiectelor de valorificare a resurselor 

regenerabile a fost realizată de fabricadecercetare.ro, pe baza datelor disponibile pe site-ul 

Transelectrica privind situaţia Avizelor tehnice de racordare emise şi Contractelor de racordare 

încheiate. Localizarea acestor proiecte este aproximativă, ele fiind marcate printr-un punct, de 

cele mai multe ori poziţionat în localităţile cele mai apropiate faţă de acel proiect. În figura nr. 5-1 

este prezentată localizarea proiectelor de valorificare a surselor de energie regenerabilă (date la 

nivelul lunii noiembrie 2011) faţă de limitele siturilor Natura 2000. Ţinând cont de localizarea 

aproximativă, analiza numărului proiectelor situate în interiorul sau vecinătatea ariilor protejate nu 

este relevantă, putând da o imagine eronată asupra situaţiei reale. 

În figura nr. 5-2 este prezentată localizarea proiectelor eoliene (date la nivelul lunii noiembrie 
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2011) faţă de principalele rute de migraţie ale păsărilor în România, aşa cum au fost propuse de 

Rugescu şi Geacu (2002). Aproximativ 78 % dintre aceste poriecte sunt localizate pe rutele 

principale de migraţie a păsărilor. 

O sursă suplimentară de informaţii a fost reprezentată de datele puse la dispoziţie de Ministerul 

Mediului şi Pădurilor, colectate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului de la Agenţiile 

Regionale şi Judeţene pentru Protecţia Mediului. Pentru microhidrocentrale nu au fost disponibile 

coordonate geografice, localizarea acestora fiind realizată pe baza cursurilor de apă şi a altor 

indicaţii privind amplasarea incluse în datele furnizate (ex.: în interiorul sau vecinătatea unei 

anumite arii protejate). 

În urma analizării datelor puse la dispoziţie de MMP, în prezent un număr de 411 MHC-uri se 

află în diferite faze de proiectare/avizare şi construcţie, iar aproximativ un sfert dintre acestea 

(108) sunt propuse a fi realizate în interiorul sau imediata vecinătate a siturilor Natura 2000. 

În ceea ce priveşte parcurile eoliene, datele nu au un format unitar, în anumite cazuri fiind 

furnizate locaţiile turbinelor, iar în altele contururile amplasamentelor. Există de asemenea situaţii 

în care nu au fost disponibile niciuna dintre aceste informaţii. O atenţie mai mare s-a acordat 

datelor existente pentru regiunea Dobrogea (judeţele Tulcea şi Constanţa). Astfel conform datelor 

furnizate de MMP, în regiunea Dobrogea există la acest moment , în diferite etape de dezvoltare 

(în etapa de evaluare strategică de mediu, în etapa de evaluare a impactului, în etapa de 

construcţie, în faza de funcţionare cu autorizaţie de mediu obţinută), un număr de 251 parcuri 

eoliene (161 în Judeţul Constanţa şi 190 în Judeţul Tulcea) însumând un număr de 5025 de 

turbine (2630 în Judeţul Constanţa şi 2395 în Judeţul Tulcea). Acestea reprezintă aproximativ 

jumătate din numărul de parcuri eoliene propuse la nivel naţional. 

Analize suplimentare privind localizarea acestor proiecte şi efectele potenţiale asupra siturilor 

Natura 2000 sunt prezentate în capitolul 9. 
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Figura nr. 5-1 Localizarea aproximativă a proiectelor de valorificare a surselor regenerabile de 

energie în relaţie cu siturile Natura 2000 

 
Figura nr. 5-2 Localizarea aproximativă a proiectelor eoliene în relaţie cu rutele de migraţie ale 

păsărilor  
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6 6 PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE 

RELEVANTE PENTRU SER 2011 - 2020 

 

În capitolul 4.1 al prezentei lucrări a fost prezentată analiza efectuată asupra stării actuale a 

mediului la nivel naţional. În acest capitol au fost selectate principalele probleme de mediu cu 

relevanţă directă pentru SER 2011 - 2020. 

 
Tabel nr. 6-1 Probleme de mediu relevante pentru Strategia Energetică a României 

Aspecte de mediu Probleme de mediu relevante pentru Strategia Energetică 

Aer 

 Existenţa unor zone critice din punct de vedere al poluării aerului, 

datorate activităţilor din sectorul energetic (în principal particule, SO2 şi 

NOx ); 

 Existenţa unui număr însemnat de obiective din sectorul termoenergetic 

ce nu sunt dotate cu instalaţii de reducere a emisiilor atmosferice 

(pulberi, NOx, SOx). 

Apă 

 Tendinţa de generare a celor mai mari cantităţi de apă uzată din unităţile 

aparţinând sectorului „Energie electrică şi termică”; 

 Tendinţa de generare a celor mai mari încarcări cu substanţe organice, 

suspensii, săruri minerale şi ioni de amoniu în receptorii naturali; 

 Existenţa unor zone critice sub aspectul poluării radioactive a apelor 

subterane (ex: termocentrala de la Işalniţa unde în urma arderii lignitului 

rezultă cenuşă şi zgură care au un nivel de radiaţii ce ajunge la valori de 

545 Bq/kg); 

 Existenţa unor zone unde acviferul freatic este poluat cu produse 

petroliere şi compuşi fenolici (ex: rafinăriile din zona Ploieşti); 

 Alterarea hidromorfologică a majorităţii cursurilor de apă de suprafaţă 

importante pentru migraţia peştilor în urma construcţiei diferitelor 

tipuri de baraje cu folsinţă hidroenergetică. 

Sol 

 Existenţa unor zone critice din punct de vedere al poluării solului, 

datorate activităţilor din sectorul energetic (ex: terenurile învecinate 

termocentralelor pe cărbune); 

 Existenţa unor zone poluate cu produse petroliere şi ape sărate de la 

extracţia petrolului; 

 Afectarea suprafeţelor de sol prin lucrări miniere de suprafaţă, ce nu 
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Aspecte de mediu Probleme de mediu relevante pentru Strategia Energetică 

sunt însoţite de lucrări adecvate de reconstrucţie ecologică. 

Schimbări climatice 

 Emisii ridicate de gaze cu efect de seră provenite din sectorul energetic; 

 Insuficienţa suprafeţelor de spaţii verzi şi păduri, cu rol în reţinerea şi 

stocarea gazelor cu efect de seră. 

Biodiversitate 

 Amplasarea neadecvată a unor unităţi energetice în raport cu ariile 

naturale protejate sau alte habitate de interes conservativ (inclusiv 

hidrocentrale sau centrale eoliene); 

 Lipsa unor evaluări cumulative privind impactul fiecărui subsector 

energetic, precum şi lipsa evaluărilor cumulative privind aglomerarea 

unor obiective energetice pe suprafeţe restrânse; 

 Lipsa implementării unor măsuri compensatorii pentru habitatele şi 

ecosistemele afectate de activităţi energetice; 

 Lucrări inadecvate de reconstrucţie ecologică ce nu permit refacerea 

tipurilor native de ecosisteme şi facilitează instalarea şi dezvoltarea 

speciilor alohtone. 

Populaţie şi 

sănătatea umană 

 Ponderea ridicată a unităţilor energetice cu impact direct/indirect asupra 

sănătăţii umane; 

 Lipsa implementării unor soluţii durabile pentru comunităţile afectate 

de procesele de restructurare din sectorul energetic (ex. Valea Jiului). 

Conservarea/ 

utilizarea eficientă 

a resurselor 

naturale 

 Utilizarea redusă a surselor de energie regenerabile pe teritoriul 

României; 

 Lipsa planificării riguroase în dezvoltarea proiectelor ce utilizează surse 

regenerabile, ce poate conduce la pierderea suportului public pentru 

acest tip de proiecte;  

 Insuficienta valorificare a deşeurilor (ex. producerea de energie din 

deşeuri) în scopul reducerii presiunii asupra resurselor naturale. 

Eficienţa 

energetică 

 Menţinerea unor sisteme ineficiente de producere, transport şi 

distribuţie a energiei. 

Peisajul şi 

moştenirea 

culturală 

 Degradarea peisajului natural şi a zonelor de interes cultural, peisagistic 

sau de agrement ca urmare a extinderii facilităţilor energetice. 

Transport durabil  Tendinţa de creştere a ponderii transportului de persoane prin 

intermediul autovehiculelor de mici dimensiuni în detrimentul 
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Aspecte de mediu Probleme de mediu relevante pentru Strategia Energetică 

transportului în comun; 

 Insuficienta dezvoltare a soluţiilor ecologice de transport de persoane; 

 Lipsa soluţiilor de diminuare a impactului asupra mediului pentru 

infrastructurile de transport al energiei (ex: impactul liniilor electrice 

asupra avifaunei). 

Creşterea gradului 

de conştientizare 

asupra problemelor 

de mediu 

 Existenţa unui nivel scăzut de informare a populaţiei cu privire la 

riscurile obiectivelor energetice asupra sănătăţii umane; 

 Existenţa unui grad scăzut de implicare a societăţii civile în luarea 

deciziilor privind opţiunile de dezvoltare ale sectorului energetic. 
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7 
7 OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI 

STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR 

SAU INTERNAŢIONAL CARE SUNT RELEVANTE 

PENTRU STRATEGIA ENERGETICĂ 

 

Pentru conturarea cadrului evaluării efectelor asupra mediului generate de implementarea SER 

2011-2020, au fost selectate şi analizate mai multe obiective relevante, legate în mod direct de: 

 Aspectele de mediu indicate în Anexa 2 a HG 1076/2004; 

 Problemele de mediu relevante pentru Strategia Energetică (vezi capitolul 6), rezultate în 

urma analizării stării actuale a mediului; 

 Obiectivele şi măsurile propuse prin Strategia Energetică. 

Pentru propunerea listei de obiective relevante de mediu a fost realizată o analiză a documentelor 

de referinţă regionale şi naţionale. Obiectivele relevante de mediu au fost discutate în cadrul 

întâlnirilor grupului de lucru SEA pentru Strategia Energetică a României. 

 
Tabel nr. 7-1 Aspecte de mediu şi obiectivele relevante de mediu stabilite în cadrul grupului de 

lucru a SER 2011-2020 

Aspecte de mediu Obiective relevante 

Aer 
O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor generate din 

sectorul energetic. 

Ape de suprafaţă şi 

subterane 

O.R.2 Îmbunătăţirea calităţii apelor prin reducerea emisiilor generate din 

activităţile sectorului energetic. 

O.R.3 Menţinerea funcţiilor ecologice ale apelor curgătoare (Directiva 

Cadru Apă). 

Sol 
O.R.4 Limitarea poluării punctiforme şi difuze a solului. 

O.R.5 Menţinerea funcţiilor ecologice ale solului. 

Schimbări climatice 
O.R.6 Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră generate din sectorul 

energetic şi creşterea capacităţii de stocare a acestora. 

Biodiversitate 

O.R.7 Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună 

sălbatică. 

O.R.8 Menţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de arii naturale protejate. 

Sănătatea Umană 
O.R.9 Diminuarea factorilor de risc şi îmbunătăţirea stării de sănătate a 

populaţiei umane. 
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Aspecte de mediu Obiective relevante 

Conservarea şi 

utilizarea eficientă a 

resurselor naturale 

O.R.10 Reducerea exploatării resurselor epuizabile şi facilitarea utilizării 

celor regenerabile. 

O.R.11 Reducerea cantităţilor de deşeuri generate, creşterea gradului de 

recuperare şi facilitarea reciclării tuturor tipurilor de deşeuri. 

Eficienţa energetică 
O.R.12 Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a utilizării resurselor de 

energie. 

Peisajul natural O.R.13 Protecţia şi îmbunătăţirea peisajului natural. 

Moştenirea culturală 
O.R.14 Protecţia şi conservarea în situ a valorilor de patrimoniu cultural. 

O.R.15 Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale. 

Transport durabil 
O.R.16 Reducerea externalităţilor de mediu aferente activităţilor de 

transport din sectorul energetic. 

Creşterea gradului de 

conştientizare asupra 

problemelor de mediu 

O.R.17 Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător 

prin încurajarea practicilor durabile şi a participării publicului. 

 

 

 



Strategia Energetică a României actualizată pentru perioada 2011-2020 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

RAPORT DE MEDIU_Rev05 

 

 

 

 

Pagina 94 

 

8 8 POTENŢIALE EFECTE 

SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

  

8.1 METODOLOGIA DE EVALUARE 

În conformitate cu prevederile articolului 14 din HG 1076/2004, în cadrul grupului de lucru SEA 

au fost analizate diferite posibilităţi de evaluare a Strategiei Energetice cu privire la domeniul şi 

nivelul de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în Raportul de mediu.  

Secţiunea 8.3.1 a prezentului raport prezintă evaluarea compatibilităţii între cele 28 de obiective ale 

dezvoltării sectorului energetic naţional (10 obiective pentru Siguranţa energetică, 5 obiective 

pentru Dezvoltare durabilă, 6 obiective pentru Competitivitate şi 7 obiective pentru Protecţia 

mediului şi limitarea schimbărilor climatice), precum şi compatibilitatea acestora cu obiectivele 

relevante de mediu propuse în cadrul procedurii de Evaluare strategică de mediu. Acestă evaluare 

s-a realizat conform Ghidurilor privind Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe, elaborate 

în cadrul proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE 2004/016 – 772.03.03) „Întărirea 

capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea în aplicare a Directivei SEA şi a 

Directivei de Raportare”. Scopul acestei evaluări este acela de identificare a sinergiilor posibile 

precum şi a neconcordanţelor dintre cele două seturi de obiective (ale Strategiei Energetice şi ale 

evaluării SEA). 

Evaluarea Strategiei Energetice s-a realizat apoi la nivelul subsectoarelor ce alcătuiesc sectorul 

energetic, precum şi a măsurilor propuse pentru punerea în aplicare a Strategiei, considerat a fi 

nivelul optim de sinteză şi deopotrivă de detaliere al strategiei. Evaluarea de mediu s-a realizat prin 

analizarea modului în care aceste măsuri contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante. 

Determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului s-a realizat ţinând cont de criteriile 

prezentate în Anexa nr. 1 a HG 1076/2004. 

Pentru evaluare a fost utilizat sistemul de notare prezentat în continuare. 

Tabel nr. 8-1 Scala de cuantificare a efectelor generate de implementarea măsurilor SER 2011-

2020 asupra obiectivelor de mediu relevante 

Valoarea Justificare 

+3 Efect pozitiv semnificativ asupra obiectivului de mediu relevant 

+2 Efect pozitiv direct asupra obiectivului de mediu relevant 

+1 Efect pozitiv indirect/redus asupra obiectivului de mediu relevant  

0 Niciun efect / efectul nu poate fi evaluat  

-1 Efect negativ indirect/redus asupra obiectivului de mediu relevant  

-2 Efect negativ direct asupra obiectivului de mediu relevant 

-3 Efect negativ semnificativ asupra obiectivului de mediu relevant 



Strategia Energetică a României actualizată pentru perioada 2011-2020 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

RAPORT DE MEDIU_Rev05 

 

 

 

 

Pagina 95 

 

8.2 CADRUL CONCEPTUAL UTILIZAT PENTRU EVALUAREA SRATEGIEI 

ENERGETICE 

În prezent sistemul energetic românesc funcţionează preponderent (ca şi la nivel european sau 

mondial) pe exploatarea până la epuizare a resurselor naturale neregenerabile, pentru asigurarea 

confortului populaţiei umane. Considerăm că miza majoră a actualei strategii energetice este aceea 

de regândire a politicilor energetice pe un fundament durabil, solid. Această „regândire” a 

politicilor energetice presupune în primul rând diminuarea presiunilor asupra capitalului natural, 

care reprezintă însăşi temelia dezvoltării deci şi suportul susţinerii sectorului energetic.  

Coordonatele principale ale cadrului conceptual utilizat în evaluarea strategiei energetice sunt 

următoarele: 

1. Identificarea corectă şi implementarea obligaţiilor de mediu din sectorul energetic 

(inclusiv datoriile istorice: situri contaminate, suprafeţe terestre şi corpuri de apă ce necesită 

reabilitare sau reconstrucţie ecologică); 

2. Diminuarea externalitaţilor de mediu aferente funcţionării capacităţilor energetice actuale 

(reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici, reducerea consumului de apă, colectarea şi 

epurarea corespunzătoare a apelor uzate evacuate, reducerea cantităţilor şi creşterea gradului 

de valorificare a deşeurilor); 

3. Promovarea acelor noi proiecte energetice care asigură cel mai scăzut nivel de 

afectare a mediului (nu afectează specii sau habitate care fac obiectul conservării, au 

prevăzute măsuri de prevenire, diminuare sau compensare a efectelor negative); 

4. Creşterea ponderii de utilizare a resurselor regenerabile în producţia de energie; 

5. Creşterea eficienţei energetice pe toate segmentele (de la exploatare la consum). 
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Figura nr. 8-1 Identificare schematică a principalelor presiuni asupra mediului generate de sectorul energetic 
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Tabel nr. 8-2 Scurtă descriere a principalelor presiuni asupra mediului generate de sectorul energetic 

Componenta 
Principalele probleme de 

mediu 
Efecte indirecte şi 

cumulative 
Principalele soluţii Alte măsuri necesare 

Exploatarea combustibililor 

fosili  

Epuizarea resurselor 

neregenerabile 

Exploatarea resurselor 

geologice se face şi cu 

afectarea altor resurse (mare 

parte regenerabile) aflate la 

suprafaţă (sol, ape de 

suprafaţă, componente 

biologice) 

Creşterea continuă a gradului 

de utilizare a resurselor 

regenerabile (hidro, eolian, 

solar, termal, biomasă)  

Remedierea şi compensarea 

prejudiciilor aduse mediului 

(în principal asupra 

componentelor biologice) 

Procesarea materiilor prime cu 

transformarea lor în energie 

electrică, combustibili şi 

carburanţi 

Nivele ridicate ale 

externalităţilor de mediu 

(emisii de poluanţi atmosferici, 

deşeuri, modificarea 

habitatelor) ce afectează 

diferite componente de mediu 

(ex: poluarea solului şi a apei 

subterane cu produse 

petroliere) 

Afectarea sănătăţii tuturor 

vieţuitoarelor inclusiv a 

populaţiei umane.  

Modificări în structura şi 

funcţionarea sistemelor 

ecologice (capacitatea 

sistemelor de adaptare la 

intrările, acumulările şi 

transformările poluanţilor). 

Retehnologizarea instalaţiilor 

şi echipamentelor de 

transport, procesare şi 

distribuţie. 

Includerea externalităţilor de 

mediu în preţul energiei 

Consumul produselor 

energetice 

Nivele ridicate ale 

externalităţilor de mediu pe 

fondul creşterii consumurilor 

energetice 

Fragmentarea / distrugerea 

habitatelor datorată dezvoltării 

infrastructurilor 

Creşterea eficienţei energetice, 

raţionalizarea consumurilor şi 

favorizarea soluţiilor 

nepoluante de transport, 

încălzire, etc. 

Creşterea gradului de 

informare, sensibilizare şi 

implicare a consumatorilor în 

reducerea consumului de 

energie. 
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8.3 EFECTE ASUPRA MEDIULUI GENERATE DE IMPLEMENTAREA 

STRATEGIEI ENERGETICE 

8.3.1 EVALUAREA OBIECTIVELOR STRATEGIEI ENERGETICE  

8.3.1.1 Aprecieri generale 

Analizând critic structura obiectivelor SER, precum şi modul de formulare a acestora, putem face 

următoarele observaţii: 

 Modalitatea aleasă pentru ierarhizarea obiectivelor este destul de neclară şi poate face 

dificilă lectura strategiei pentru publicul larg (a se vedea Figura nr. 3-1); 

 Există un anumit grad de neconcordanţă între obiectivele formulate în capitolul 4 al SER 

şi cele din capitolul 7 (concluzii); 

 O bună parte din obiective nu sunt cuantificabile, descriind mai mult intenţii decât ţinte 

ce se doresc atinse; 

 Per ansamblu obiectivele şi direcţiile de acţiune formulate reuşesc să se adreseze 

majorităţii problemelor identificate în sectorul energetic, precum şi principalelor probleme 

legate de impactul acestui sector asupra mediului (vezi şi comentariile din secţiunea 

8.3.1.4). 

 

8.3.1.2 Evaluarea compatibilităţii dintre obiectivele Strategiei şi obiectivele relevante de mediu 

Scopul acestei evaluări este acela de identificare a sinergiilor posibile precum şi a 

neconcordanţelor dintre cele două seturi de obiective (ale strategiei şi ale evaluării SEA). Pentru 

evaluare au fost luate în considerare următoarele obiective formulate în strategie (prezentate în 

secţiunea 3.4 a prezentului Raport de mediu): 

 10 obiective pentru Siguranţa energetică (OP1.x);  

 5 obiective pentru Dezvoltare durabilă (OP2.x); 

 6 obiective pentru Competitivitate (OP3.x); 

 7 obiective pentru Protecţia mediului şi limitarea schimbărilor climatice (OP4.x). 

Matricea de evaluare este prezentată în tabelul nr. 8-3. În cadrul matricei au fost identificate 

compatibilităţile astfel: „+” dacă obiectivele sunt compatibile, „-” dacă obiectivele nu sunt 

compatibile. Atunci când compatibilitatea s-a considerat că depinde de anumite prezumţii, s-a 

utilizat simbolul „?”. De asemenea a fost considerat simbolul „=” în cazul în care obiectivele sunt 

identice sau aproape identice. Dacă nu a fost identificată nicio legătură între cele două obiective 

analizate, căsuţa a fost lăsată liberă. 
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Tabel nr. 8-3 Matricea de evaluare a compatibilităţii dintre obiectivele SER şi obiectivele relevante de mediu 
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Menţinerea unui echilibru între importul de resurse energetice 
primare şi utilizarea raţională şi eficientă a rezervelor naţionale pe 
baze economice şi comerciale 

OP1.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Diversificarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare cu ţările 
producătoare de hidrocarburi, precum şi cu cele de tranzit 

OP1.2 
                 

Diversificarea surselor de aprovizionare şi dezvoltarea rutelor de 
transport alternative sigure 

OP1.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Participare la proiectele transcontinentale de transport hidrocarburi 
spre Europa Centrală cu potenţial traseu prin România 

OP1.4 ? ? ? ? - ? - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Încheierea de contracte pe termen lung pentru gaze naturale din 
import pentru a diminua riscurile de întrerupere a furnizării, cu 
respectarea regulilor concurenţiale 

OP1.5 
                 

Stimularea investiţiilor în domeniul exploatării rezervelor de gaze 
naturale şi ţiţei, prin încurajarea identificării de noi câmpuri şi 
valorificarea maximă a potenţialului în mod eficient 

OP1.6 
 

- 
 

- 
  

- ? - - 
  

- ? 
 

- 
 

Punerea în valoare de noi perimetre pentru exploatarea lignitului OP1.7 - - - - - - - - - - - ? - - - - 
 

Creşterea nivelului de adecvanţă a reţelei de transport prin 
dezvoltare şi modernizare în concept de reţea inteligentă (smart 
grid) 

OP1.8 + + 
 

+ ? 
      

+ 
    

+ 

Abordarea, în comun cu statele membre ale UE, a problemelor 
referitoare la protecţia infrastructurii critice din sistemul energetic în 
lupta împotriva terorismului 

OP1.9 
                 

Dezvoltarea producţiei de energie electrică pe baza surselor 
regenerabile de energie 

OP1.10 + + ? + ? + - ? + = + + - ? ? ? + 

Promovarea producerii energiei din surse regenerabile OP2.1 Evaluat în cadrul OP1.10 

Stimularea investiţiilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice OP2.2 + + + + + + + ? + + + 1 
   

+ + 
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Promovarea utilizării biocombustibililor lichizi, biogazului şi a 
energiei geotermale 

OP2.3 + ? 
 

? + + ? 
 

+ + + + ? 
  

+ + 

Susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi de diseminare a 
rezultatelor cercetărilor aplicabile în domeniul energetic 

OP2.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului 
înconjurător prin utilizarea tehnologiilor curate 

OP2.5 + + ? + ? + + ? + ? + + ? 
  

+ ? 

Continuarea dezvoltării şi perfecţionarea mecanismelor pieţelor 
concurenţiale 

OP3.1 
         

+ 
       

Fuzionarea producătorilor interni de cărbune cu centralele electrice OP3.2 
                 

Extinderea activităţii operatorului pieţei angro de energie electrică 
din România la nivel regional şi participarea activă la realizarea pieţei 
regionale de energie şi a pieţei unice europene 

OP3.3 
                 

Modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu 
căldură în zonele urbane şi realizarea capacităţilor de cogenerare de 
înaltă eficienţă 

OP3.4 + + 
 

+ ? + 
  

+ 
 

+ + 
     

Liberalizarea tranzitului de energie în condiţii tehnice controlate de 
siguranţă în alimentare şi asigurarea accesului permanent şi 
nediscriminatoriu la reţelele de transport şi interconexiunile 
internaţionale 

OP3.5 
    

? 
 

? ? ? 
   

- ? 
 

- 
 

Continuarea procesului de restructurare a sectorului de lignit în 
vederea creşterii profitabilităţii şi accesului pe piaţa de capital 

OP3.6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Realizarea investiţiilor de mediu necesare pentru respectarea 
prevederilor Directivei 2010/75/CE cu privire la limitarea emisiilor 
în aer ale anumitor poluanţi (SO2, NOX şi pulberi) proveniţi din 
instalaţiile mari de ardere şi ale Directivei 1999/31/CE privind 
depozitarea deşeurilor 

OP4.1 + + 
 

+ 
 

+ + 
 

+ 
 

+ ? 
     

Respectarea prevederilor Directivei 2008/1/CE pentru prevenirea 
şi controlul integrat al poluării 

OP4.2 + + 
 

+ 
 

+ 
  

+ + + + 
    

+ 
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Reducerea emisiilor de GES (CO2) pentru perioada 2008-2012, 
pentru încadrarea în cotele de certificate de emisii de GES alocate 
prin Planul Naţional de Alocare 

OP4.3 + 
    

= 
           

Dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul energiei şi 
schimbărilor climatice 

OP4.4 
                

+ 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin promovarea 
tehnologiei de captare şi stocare a carbonului (CCS) 

OP4.5 Evaluat în cadrul OP4.3 

Creşterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final 
de energie 

OP4.6 Evaluat în cadrul OP1.10 

Creşterea eficienţei energetice OP4.7 Evaluat în cadrul OP2.2 
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Evaluarea obiectivelor strategiei indică un grad de adresabilitate al obiectivelor SEA de cca. 52%. 

Incompatibilităţi au fost identificate pentru 7% din obiectivele strategiei, în timp ce 17% au fost 

considerate a fi compatibile cu obiectivele SEA. Cca. 1% dintre obiectivele strategiei au fost 

considerate aproape identice cu obiectivele SEA. Procentul ridicat (27%) de obiective pentru care 

nu poate fi identificat în mod clar o relaţie de compatibilitate sau incompatibilitate este dat de 

formularea generalistă a unora dintre obiective. Un exemplu în acest sens este sprijinul acordat 

activităţilor de cercetare dezvoltare. Oricât de lăudabil este demersul, prin simpla formulare a 

obiectivului (fără a considera aici textul măsurilor) nu este clar dacă aceste cercetări vor fi 

orientate preponderent către creşterea gradului de exploatare a resurselor neregenerabile sau către 

energii regenerabile / reducerea impactului asupra mediului / creşterea eficienţei energetice. 

Pentru 48% dinre obiectivele SER nu au putut fi stabilite relaţii cu obiectivele SEA. Lipsa unei 

relaţii între obiectivele strategiei şi cele SEA nu trebuie interpretată ca un aspect negativ al 

strategiei. Aceste obiective se adresează unor aspecte ce privesc preponderent dezvoltarea 

instituţională şi a pieţei de energie şi nu au o influenţă directă asupra obiectivelor relevante de 

mediu (SEA). 

 
Figura nr. 8-2 Evaluarea compatibilităţii dintre obiectivele strategiei şi obiectivele SEA 

 

8.3.1.3 Evaluarea compatibilităţii dintre obiectivele Strategiei  

Scopul acestei evaluări este acela de identificare a compatibilităţii obiectivelor Strategiei 

Energetice între ele. Pentru evaluare au fost luate în considerare aceleaşi obiective de dezvoltare a 

sectorului energetic ca şi în secţiunea anterioară. 

17% 

7% 

27% 

48% 

1% 

Compatibilitate 

Incompatibilitate 

Depinde de prezumtii 

Lipsa unei relatii 

Aproape identice 
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Matricea de evaluare este prezentată în tabelul nr. 8-4. În cadrul matricei au fost identificate 

compatibilităţile astfel: „+” dacă obiectivele sunt în concordanţă şi „–” dacă sunt în contradicţie. 

Dacă nu există nici o legătură între cele două obiective analizate, căsuţa a fost lăsată liberă. Dacă 

legătura dintre obiective nu este clară, a fost utilizat simbolul „?”. 

 
Figura nr. 8-3 Evaluarea compatibilităţii dintre obiectivele strategiei 

 

Evaluarea obiectivelor strategiei indică existenţa unei concordanţe între 24% dintre acestea. 

Contradicţii au fost identificate pentru 1% dintre obiectivele strategiei, în timp ce pentru 4% 

dintre obiectivele strategiei nu putut fi identificată clar o legătură. Pentru 71% dintre obiectivele 

strategiei nu a fost identificată existenţa vreunei legături între ele. Acest lucru se datorează în 

primul rând faptului că SER tratează o problematică largă (numeroase subsectoare; grad ridicat de 

complementaritate), precum şi faptului că o parte dintre obiective sunt formulate în mod 

generalist.  

24% 
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4% 
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Contradictie 

Nu este clara legatura 

Nu exista legatura 
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Tabel nr. 8-4 Matricea de evaluare a compatibilităţii dintre obiectivele strategiei 
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8.3.1.4 Propunerile echipei SEA 

În conformitate cu elementele cadrului conceptual de evaluare, prezentate în secţiunea 8.2, facem 

următoarele propuneri privind obiectivele Strategiei Energetice: 

1) Considerarea introducerii unui nou obiectiv, aferent direcţiei strategice „Dezvoltare durabilă” 

care să vizeze decontaminarea, reabilitarea sau reconstrucţia ecologică a suprafeţelor 

de teren şi a corpurilor de apă afectate de activităţile energetice (istorice şi actuale). 

Un astfel de obiectiv ar pune în concordanţă SER cu preocupările naţionale exprimate în 

Strategia Naţională pentru Gestionarea Siturilor Contaminate şi sprijinite în cadrul POS 

Mediu (Axa prioritară 2). De altfel, la nivelul ierarhic al măsurilor specifice subsectorului 

minier se regăseşte o măsură (codificată de noi MSS A.9 – vezi Anexa 2) privind „închiderea 

minelor cu activitate oprită, reabilitarea suprafeţelor şi refacerea mediului natural afectat”. În 

cadrul acestui obiectiv trebuie considerate şi preocupările privind refacerea conectivităţii 

corpurilor de apă de suprafaţă, în principal prin îndepărtarea barierelor transversale. 

2) Considerarea introducerii unui nou obiectiv sau reformularea OP 2.5 astfel încât formularea 

„Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător” să 

includă şi evitarea alterării habitatelor naturale în special a celor ce fac obiectul 

conservării. Ne referim aici în principal la noile proiecte energetice care prin amplasare sau 

funcţionare pot induce efecte semnificative asupra ariilor naturale protejate. 

3) Considerarea introducerii unui nou obiectiv care să vizeze „Îmbunătăţirea planificării 

dezvoltării de noi capacităţi energetice astfel încât să fie evitată amplasarea acestora 

în zone sensibile din punct de vedere ecologic sau producerea unor efecte cumulative 

semnificative prin aglomerarea capacităţilor energetice”. Acest obiectiv este extrem de 

important pentru implementarea corectă în special a proiectelor energetice bazate pe surse 

regenerabile. Aglomerarea proiectelor eoliene în Dobrogea sau a celor hidroenergetice pe 

cursuri naturale de apă, îndeosebi în interiorul ariilor protejate, poate conduce la diminuarea 

drastică a suportului public pentru acest tip de proiecte. 

În varianta SER 2011-2020 a fost considerată propunerea anterioară a echipei SEA de 

introducere a unui obiectiv privind Reducerea emisiilor atmosferice aferente sectorului 

energetic, susţinut prin măsurile specifice de implementare. 

 

8.3.2 EVALUAREA SUBSECTOARELOR STRATEGIEI ENERGETICE  

Producerea de energie este o formă de dezvoltare ce generează unele dintre cele mai importante 

efecte potenţiale semnificative asupra mediului, fiind totuşi esenţială pentru bunăstarea umană. 

Fiecare tip de sursă de energie ridică o gamă diferită de problemele de mediu, dar prin 

conservarea şi utilizarea raţională a resurselor şi prin aplicarea de măsuri specifice de evitare, 

reducere şi compensare (a se vedea capitolul 11), este posibilă reducerea efectelor adverse. 

În această secţiune este realizată evaluarea diferitele subsectoare ce alcătuiesc sectorul energetic.  
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Subsectorul minier (lignit, huilă, uraniu) 

1. Este prezentată 

situaţia actuală? 

Situaţia actuală este succint prezentată în versiunea SER 2011-2020. Sunt prezentate 

date privind evoluţia consumului intern de energie primară din cărbune şi energie 

nucleară în perioada 1999 - 2008.  

Lignit. Se specifică faptul că rezervele de lignit pot asigura exploatarea eficientă a lor 

pentru încă aproximativ 40 ani la un nivel de producţie de circa 30 mil. tone/an. 

Huilă. La nivelul anual al producţiei, perioada estimată de asigurare a rezervelor de 

huilă este de 229 ani. Se menţionează de asemenea că din punct de vedere economic şi 

energetic pentru producţia de energie electrică, huila indigenă, fără subvenţii, devine 

sursă marginală. 

Uraniu. Nu este prezentată o descriere a resurselor disponibile. 

SER nu prezintă informaţii privind exploatările miniere active de huilă, lignit şi uraniu. 

Conform proiectului Strategiei Industriei Miniere pentru perioada 2010-2020, în 

prezent funcţionează următoarele obiective: 7 mine şi o uzină de preparare pentru 

huilă, 5 mine şi 21 de cariere pentru lignit, 2 mine şi o uzină de preparare pentru 

uraniu. 

În ceea ce priveşte închiderea şi ecologizarea minelor, la sfârşitul anului 2009 situaţia 

se prezenta astfel: din totalul de 550 de mine aprobate la închidere (prin 10 Hotărâri 

de Guvern), 254 aveau lucrări de închidere contractate (din care 219 aveau lucrări 

executate şi recepţionate, iar 35 aveau lucrări în derulare) şi 296 aveau lucrări de 

închidere neatacate. Din totalul de 550 de mine aprobate la închidere, 205 sunt mine 

de cărbune (aparţinând CNH, SNLO, SNC) şi 23 sunt mine de uraniu, restul fiind 

mine de sare şi minereuri. Din cele 205 mine de cărbune aprobate la închidere, până la 

sfârşitul anului 2009 fuseseră atacate cu lucrări 103 (din care 96 cu lucrări executate şi 

recepţionate), restul de 102 nefiind încă atacate. Din totalul de 23 de mine de uraniu 

aprobate la închidere, până la sfârşitul anului 2009 fuseseră atacate 4 obiective (din 

care 1 obiectiv avea lucrări executate şi recepţionate), restul de 19 nefiind încă atacate. 

2. Au fost identificate 

externalităţile/ 

obligaţiile de mediu? 

Obligaţiile de mediu nu sunt clar identificate, dar este propusă închiderea minelor cu 

activitate oprită, reabilitarea suprafeţelor şi refacerea mediului natural afectat (MSS 

A.9). 

Se propune de asemenea preluarea de către statul român a obligaţiilor privind poluarea 

istorică din sectorul carbonifer (MSD A.9). 

SER prevede finalizarea instalaţiilor de tratare a apelor uzate industrial în vederea 

încadrării în indicatorii de calitate impuşi prin NTPA 001/2002, până în anul 2010 

(MSS A.24). Facem precizarea că în cadrul Planurilor de management bazinal au fost 

identificate obligaţiile unităţilor miniere privind protecţia corpurilor de apă. Pentru 

fiecare unitate au fost identificate măsuri, ce includ: reabilitare, extindere sau 

construcţie staţii de epurare ape menajere/ape de mină, contorizarea apelor de mină 

evacuate, realizarea de foraje de monitorizare, lucrări de împădurire/ redare în circuit 

agricol, inclusiv reabilitarea Iazului nr. 2 şi a apărării de mal Jiul de Vest pentru iazul 1 
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Subsectorul minier (lignit, huilă, uraniu) 

pe o lungime de 700 m (Uzina de preparare Coroeşti). Termenele de conformare 

pentru toate tipurile de măsuri sunt până cel târziu în anul 2015. 

3. Sunt formulate ţinte 

clare pentru 

evoluţiile viitoare? 

Conform noii versiuni a SER, producţia netă de electricitate din cărbune se va reduce 

până în anul 2020. Pentru uraniu nu este precizată o ţintă clară. Este menţionat faptul 

că în cea mai optimistă situaţie producţia de energie primară bazată pe valorificarea 

rezervelor fosile de energie primară (inclusiv cărbune şi uraniu) nu va creşte în 

următoarele 2 - 3 decade. 

4. Sunt nominalizate 

direcţiile/ proiectele 

majore? 

Nu sunt nominalizate proiecte majore, ci doar direcţii generale de dezvoltare. Este 

propusă însă intensificarea cercetării geologice pentru cărbune şi uraniu şi punerea în 

valoare a zăcămintelor (MSSA.8) şi punerea în exploatare a unor noi perimetre pentru 

valorificarea lignitului şi uraniului (MSSA.7), fără a fi indicate viitoarele locaţii sau 

capacităţi. În SER 2011-2020 a fost introdusă o măsură (MSS A.13) privind analiza 

posibilităţii creării unei structuri organizatorice integrate comercial sau structural 

formata din – exploatari lignit-termocentrale pentru producerea de energie electrică şi 

termică în bazinul Olteniei. 

În cazul uraniului se propune de asemenea participarea pe plan mondial la 

concesionarea de perimetre uranifere sau la importul de minereu uranifer/concentrate 

tehnice. 

Se propune de asemenea modernizarea şi mărirea capacităţilor de rafinare a uraniului 

în conformitate cu necesarul calitativ şi cantitativ de combustibil nuclear (MSSA.18).  

Dezvoltările legate de exploatarea/importul minereurilor uranifere precum şi mărirea 

capacităţilor de rafinarea uraniului sunt determinate de decizia realizării unităţilor 

nucleare nr. 3 şi 4 de la CNE Cernavodă. 

5. Proiectele majore/ 

măsurile propuse 

pot avea efecte 

semnificative? 

Pe baza elementelor cunoscute în prezent nu pot fi identificate efecte negative 

semnificative asociate viitoarelor proiecte din sectorul minier. Subliniem însă că atât 

dezvoltările propuse pentru sectorul lignit, cât şi pentru sectorul uraniu vor include 

numeroase efecte negative, dar care pot avea un anumit grad de reversibilitate. 

Subiniem faptul că o identificare corectă a formelor de impact trebuie făcută de la caz 

la caz, în funcţie de locaţie, caracteristici tehnologice, capacităţi prevăzute etc. Dintre 

efectele negative se pot menţiona: 

 Afectarea unor suprafeţe mari de teren, inclusiv alterarea ireversibilă a unor 

habiatate naturale valoroase. În figura de mai jos este prezentat contextul teritorial 

din Bazinul Olteniei, în care se pot observa cu uşurinţă opţiunile limitate de 

dezvoltare a perimetrelor existente fără a afecta habitatele naturale valoroase 

învecinate. Aceste efecte pot deveni semnificative, inclusiv la nivel naţional, dacă 

sunt afectate sau distruse habitate cu valoare conservativă, specii periclitate, 

vulnerabile, endemice, rare, precum şi cele incluse în Lista Roşie. 

 Emisii atmosferice ridicate de particule, care afectează în principal aşezările umane 
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Subsectorul minier (lignit, huilă, uraniu) 

şi vegetaţia naturală; 

 Modificarea condiţiilor hidrogeologice şi hidrologice locale, ce pot însă avea şi 

efecte la distanţă; 

 Poluarea apelor de suprafaţă (în principal valori mari ale indicatorilor: materii în 

suspensie şi reziduu fix), apelor subterane şi a solului; 

 Strămutarea aşezărilor umane (în totalitate sau parţial). Dată fiind proximitatea 

aşezărilor umane în zona perimetrelor de explotare minieră (lignit) din Bazinul 

Olteniei, necesitatea strămutărilor apare ca foarte probabilă. Acest lucru poate 

contribui inclusiv la pierderea tradiţiilor din zonele afectate. 

Un aspect particular este legat de propunerea privind deschiderea unui nou perimetru 

de exploatare a uraniului în “Carpaţii Orientali3”. În contextul în care în zonele aflate 

în vecinătatea fostelor exploatări de uraniu sau a unor prospecţiuni abandonate (ex: 

Ciudanoviţa, Caraş Severin, în Parcul Naţional Porţile de Fier sau în Parcul Naţional 

Grădiştea Muncelului) populaţia este convinsă că nivelul de radioactivitate le afectează 

sănătatea (fapt parţial susţinut şi de puţinele informări publice existente pe acest 

subiect - vezi şi Starea Mediului 2008 – Capitolul 9.3.3, ANPM), propunerea 

deschiderii unui nou perimetru trebuie abordată cu atenţie.  

6. Sunt propuse soluţii 

inovatoare/durabile? 

Strategia promovează utilizarea tehnologiilor noi şi modernizarea echipamentelor 

pentru exploatarea zăcămintelor de huilă, lignit şi uraniu (MSS A.3). Este susţinută de 

asemenea dezvoltarea tehnologică prin stimularea şi sprijinirea cercetării şi inovării 

(MG7). 

 

                                                 

3 Conform http://www.cnu.ro/Investitii*aID_127-pagina   

http://www.cnu.ro/Investitii*aID_127-pagina
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Figura nr. 8-4 Contextul teritorial actual în Bazinul Olteniei (negru – perimetre de exploatare 

cărbune, roşu – arii naturale protejate, verde închis – păduri de foioase, verde deschis – liziere şi 

tufărişuri, galben – păşuni şi terenuri agricole cu vegetaţie naturală semnificativă) 

 
 

Subsectorul hidrocarburi (ţiţei şi gaze naturale) 

1. Este prezentată 

situaţia actuală? 

Sunt prezentate date privind evoluţia consumului intern de energie primară din petrol 

şi produse petroliere şi gaze naturale în perioada 1999 - 2008. 

Sunt prezentate de asemenea date sumare privind Sistemul Naţional de Transport al 

Ţiţeiului şi Sistemul Naţional de Transport al Gazelor Naturale. 

2. Au fost identificate 

externalităţile/ 

obligaţiile de mediu? 

În cadrul strategiei nu au fost identificate obligaţiile de mediu pentru sectorul 

hidrocarburi. Nu este prezentată o evidenţă privind situaţia actuală a siturilor 

contaminate aferente sectorului hidrocarburi. 

Obligaţiile de mediu aferente acestui subsector sunt însă deosebit de importante. Spre 

exemplificare, se poate prezenta situaţia acviferului freatic din zona Municipiului 

ploieşti, afectat de poluarea cu produse petroliere. Conform Planului de Management 

Bazinal Buzău-Ialomiţa, corpul de apă subterană din acestă zonă (ROIL15-Conul 

aluvionar Prahova) „nu va putea atinge starea calitativă bună datorită poluării istorice 

cu produse petroliere”. În cadrul Planului au fost prevăzute o serie de măsuri pentru: 

Ecologizarea zonelor poluate/depoluarea pânzei freatice; Dezafectarea batalelor de 

gudroane si ecologizarea zonelor aferente; Ecologizarea batalurilor interioare şi 

exterioare; Realizarea de foraje de monitorizare in zona batalulrilor; Executie lucrari 

de depoluare a apelor subterane din zona prin intermediul modulelor de depoluare; 

Introducerea manipulării şi depozitării în siguranţă a produselor, substanţelor chimice 

şi intermediarilor; Reactivarea /construirea forajelor de observaţie din vecinătatea 
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Subsectorul hidrocarburi (ţiţei şi gaze naturale) 

batalurilor şi a haldelor de depozitare; Prevenirea poluărilor accidentale. 

De asemenea, în alte 5 Planuri de Management Bazinale (Argeş Vedea, Banat, 

Dobrogea Litoral, Jiu, ) au fost prevăzute măsuri care să ajute la stoparea şi 

diminuarea zonelor poluate cu produse petrolier. 

3. Sunt formulate ţinte 

clare pentru 

evoluţiile viitoare? 

În cadrul Strategiei este prezentată estimarea evoluţiei rezervelor naţionale de ţiţei şi 

gaze naturale până în anul 2020. 

Ţiţei. Luându-se în considerare doar zăcămintele cunoscute, se estimează că în anul 

2020 producţia de ţiţei va fi cu cca. 25% mai mică decât producţia din anul 2006. 

Gaze naturale. Luându-se în considerare doar zăcămintele cunoscute, se estimează că 

în anul 2020 producţia de gaze naturale va fi cu cca. 25% mai mică decât producţia din 

anul 2006. 

4. Sunt nominalizate 

direcţiile/ proiectele 

majore? 

În cadrul strategiei sunt propuse măsuri pentru:  

i) cercetarea de noi zăcăminte (MSS B.1): 

ii) dezvoltarea infrastructurii de transport (MSS B.2-6, MSS B.9): 

ii-a) Gaze naturale - proiecte pentru interconectare transfrontalieră, realizarea de 

noi conducte de transport al gazelor naturale, printre care proiectele Nabucco şi 

AGRI, şi de reabilitare a unor conducte existente;  

ii-b) Petrol - proiecte pentru realizarea unei noi conducte de tranzit pentru 

transportul ţiţeiului (Proiectul PEOP);  

iii) depozitarea materiilor prime exploatate (MSS B.7-8): 

iii-a) Gaze naturale - creşterea capacităţii de înmagazinare subterană; 

iii-c) Creşterea capacităţii de depozitare a ţiţeiului şi produselor petroliere, astfel 

încât să se atingă în anul 2011 valoarea de 2,8 milioane tone ţiţei.  

Alte proiecte prevăzute în cadrul strategiei sunt reabilitarea staţiilor de protecţie 

catodică, staţiilor de comprimare, tehnologice, staţiilor de reglare – măsură. 

5. Proiectele majore/ 

măsurile propuse 

pot avea efecte 

semnificative? 

Subsectorul hidrocarburi poate avea o serie de efecte negative asupra factorilor de 

mediu, în special apă (de suprafaţă şi subterană) şi sol. Un management corect al 

activităţilor de exploatare face însă ca aceste efecte să nu fie semnificative. 

În ceea ce priveşte proiectele majore menţionate în SER, efecte negative pot apărea ca 

urmare a traversării unui număr important de arii naturale protejate (a se vedea figurile 

următoare şi capitolul 9), habitate naturale, cursuri de apă şi zone de importanţă 

pentru patrimoniul cultural. Facem însă precizarea că evaluările din prezentul raport 

au fost realizate pe baza unor trasee indicative ale proiectelor propuse, punerea lor în 

practică putând releva diferenţe importante. Toate aceste proiecte sunt/vor fi supuse 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în cazul intersectării ariilor 
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Subsectorul hidrocarburi (ţiţei şi gaze naturale) 

naturale protejate fiind de asemenea necesară realizarea de studii de evaluare adecvată. 

Pe baza nivelului de cunoaştere actual (trasee indicative), a fost realizată intersecţia 

traseelor proiectelor majore propuse cu tipurile de habitate naturale (confom 

CorineLand Cover 2006 – sursa EEA). Astfel: 

 Proiectul Nabucco. Lungimea totală a conductei este de 3282 km, din care 457 

de km pe teritoriul României. Din cei 457 km ai conductei Nabucco pe teritoriul 

românesc, aceasta intersecteză: 19,4 km - terenuri agricole cu vegetaţie naturală 

semnificativă; 90,1 km - păduri de foaioase; 8,4 km - păduri de conifere; 5 km -

păduri mixte; 8,9 km - pajişti naturale; 6,6 km - mlaştini. 

 Conducta PEOP Constanţa-Trieste. Lungimea totală a conductei este de 1360 

km, din care 649 de km pe teritoriul României. Din cei 649 km ai conductei pe 

teritoriul românesc, aceasta intersecteză: 18,2 km - terenuri agricole cu vegetaţie 

naturală semnificativă; 116,3 km - păduri de foioase; 2,2 km - pajişti naturale; 3,5 

km - mlaştini. 

Facem de asemenea precizarea că efecte semnificative asupra mediului pot apărea în 

cazul unor accidente majore (vezi cazul recent din Golful Mexic).  

6. Sunt propuse soluţii 

inovatoare/durabile? 

Strategia susţine dezvoltarea sistemelor de transport al gazelor naturale şi ţiţeiului prin 

implementarea sistemului de comandă şi achiziţie date în timp real (SCADA) (MSS 

B.2). De asemenea se promovează operarea sistemul naţional de transport gaze 

naturale pe baza unui concept de echilibrare reziduală zilnică, pentru a asigura 

operarea în siguranţă a sistemului (MSS B.14-16). 

 

 
Figura nr. 8-5 Traseu indicativ al proiectului PEOP Constanţa – Trieste 
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Figura nr. 8-6 Traseu indicativ al proiectului Nabucco 

 

Extracţia gazele naturale din şist pin metoda fisurării hidraulice 

Raportul „Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human 

health” realizat în anul 2011 de către Departamentul de Politici Economice şi Stiinţifice, din 

cadrul Parlamentului European, tratează subiectul exploatării gazelor din şist. Documentul descrie 

tehnologiile utilizate pentru extracţia gazelor de şist, cât şi impactul potenţial asupra mediului şi 

sănătăţii populaţiei cu exemple din activităţile de exploatare din S.U.A.  

Conform raportului gazele naturale din şist nu se diferenţiază în nici un fel de alte gaze naturale 

(localizate în zăcăminte tradiţionale de gaze). Metoda de extracţie este cea a fracturării hidraulice 

care implică pomparea unui amestec de fracturare compus din apă, nisip şi diferite cantităţi de 

aditivi printr-o sondă pătrunzând în strat prin perforaturile coloanei de foraj şi creând fisuri. 

Fisurile sunt umplute cu nisip pentru păstrarea fisurilor şi permiterea gazului să curgă.  

Fracturarea hidraulică este considerată o metodă riscantă din punctul de vedere al impactului 

asupra mediului şi sănătăţii umane, fiind interzisă în anumite ţări membre ale UE.  

În literatura de specialitate pot fi găsite numeroase articole ce tratează fracturarea hidraulică şi 

impactul acesteia asupra mediului, conform acestora activităţiile de exploatare pot genera 

următoarele forme de impact: 
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- Impact vizual determinat de aglomeraţia de platforme, echipamente şi utilaje în zona de 

exploatare; 

- Poluarea aerului şi fonică provenită din operarea utilajelor, din apele utilizate în procesul 

tehnologic care pot emite particule în atmosferă, din traficul autocamioanelor care transportă 

materia primă necesară în exploatare; 

- Contaminarea apelor de suprafaţă şi pânzei freatice prin accidente survenit în transportul 

materiei prime, scurgeri în zona amplasamentului, bazine de depozitare a apelor contaminate 

etc: 

- Cutremure cauzate de procesul de fracturare hidraulică sau de pomparea lichidului de 

fisurare; 

- Mobilizarea particulelor radioactive din subteran; 

- Contaminarea pânzei freatice cu metan, prin acumularea acestuia în resursa de apă, care pot 

duce în cazuri izolate la explozii în anumite zone. 

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a anuntat prin comunicatul de presa nr. 

1776/01.07.2010 câştigătorii apelului public de ofertă pentru explorare petrolieră. Printre aceştia 

se numară şi compania Chevron Romania E&P BV, companie ce utilizează în prezent tehnologia 

de fisurare hidraulică în explorarea/exploatarea perimetrelor deţinute. Astfel, companiei i-a fost 

acordat dreptul de explorare a perimetrelor situate în Dobrogea, mai exact în zona localităţilor 

Costineşti, Vama Veche şi Adamclisi precum şi de explorare a perimetrului Bârlad. 

Având în vedere posibilitatea apariţiei acestei metode de explorare/exploatare în România, 

propunem includerea extracţiei gazelor naturale din şist prin fracturarea hidraulică în SER 2011-

2020 cu menţionarea locaţiei perimetrelor de explorare/exploatare precum şi a unei 

prognoze/estimări asupra dimensiunii acestei metodologii de extracţie. 

 

Subsectorul Producerea energiei electrice şi activităţi asociate – Termocentrale 

1. Este prezentată 

situaţia actuală? 

SE prezintă pe scurt informaţii privind starea tehnică a instalaţiilor termoenergetice. 

Majoritatea capacităţilor termoenergetice nu este echipată cu instalaţii pentru 

reducerea emisiilor atmosferice (pulberi, SOx, NOx). În ultimii 10 ani au fost 

modernizate/ retehnologizate o mică parte a centralelor termoelectrice, reprezentând 

doar aprox. 10% din puterea instalată. 

Puterea disponibilă brută a centralelor pe cărbune la 01.01.2010 a fost de 6.065 MW, 

iar cea a centralelor pe hidrocarburi 4.106 MW. 

Conform datelor publicate de INS, la sfârşitul anului 2005 puterea instalată a 

grupurilor termoelectrice era de 12.046 MW, în timp ce la sfârşitul anului 2009 era de 

11.676 MW.  

2. Au fost identificate 

externalităţile/ 

obligaţiile de mediu? 

În cadrul analizei SWOT – Deficienţe ale sistemului, SE identifică efortul financiar 

major pentru conformarea cu reglementările de mediu şi pentru dezafectarea 

unităţilor termoenergetice şi ecologizarea terenurilor eliberate de instalaţii. 
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Subsectorul Producerea energiei electrice şi activităţi asociate – Termocentrale 

SE identifică faptul că sectorul energetic reprezintă o sursă de poluare importantă, ca 

urmare a extracţiei, prelucrării şi arderii combustibililor fosili. 

3. Sunt formulate ţinte 

clare pentru 

evoluţiile viitoare? 

Nu sunt precizate ţinte clare privind viitoare capacităţi termoenergetice. Evoluţiile 

pentru 2020 vor include deopotrivă închiderea unor capacităţi, dar şi realizarea unora 

noi, urmând însă ca puterea instalată să scadă cu cca. 20 – 25%. 

În ceea ce priveşte prognoza producţiei de energie electrică, la nivelul anului 2020 se 

estimează o producţie de energie electrică în termocentrale de 19,52 TWh, aceasta 

reprezentând 27,48% din totalul producţiei de energie electrică. Se estimează astfel o 

scădere cu cca. 30% faţă de nivelul producţiei din anul 2009.  

4. Sunt nominalizate 

direcţiile/ proiectele 

majore? 

Nu sunt nominalizate proiecte majore, ci doar direcţii generale de dezvoltare. Dintre 

acestea se pot menţiona: 

 Încadrarea centralelor termoenergetice în condiţiile impuse de Directiva 

2010/75/CE cu privire la limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi (SO2, 

NOx şi pulberi) proveniţi din instalaţiile mari de ardere, de Directiva 2008/1/CE 

pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării; 

 Încadrarea centralelor termoelectrice în ceea ce priveşte emisia gazelor cu efect de 

seră în cotele prevăzute în Planul naţional de alocare (PNA) a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2008-2012; 

 Promovarea tehnologiilor curate, a tehnologiilor de captare şi depozitare a CO2 

(CSC) din gazele de ardere a cărbunelui, pilele de combustie şi utilizarea 

hidrogenului ca vector energetic; 

 Promovarea utilizării deşeurilor menajere şi industriale la producerea de energie 

electrică şi termică; 

 Valorificarea cărbunelui cu eficienţă ridicată în grupuri reabilitate şi în grupuri noi 

cu tehnologii performante, cu respectarea standardelor de mediu. 

5. Proiectele majore/ 

măsurile propuse 

pot avea efecte 

semnificative? 

Pe baza nivelului de detaliere al SER privind viitoarele proiecte termoenergetice, nu 

pot fi anticipate potenţiale efecte semnificative la nivel naţional. În cadrul SER nu se 

precizează câte din noile grupuri vor fi realizate în cadrul obiectivelor existente şi cât 

în afara acestora (green field). Trebui ţinut însă cont că viitoarele proiecte vor fi realizate 

cu respectarea „celor mai bune tehnologii” în domeniu şi cu respectarea cerinţelor 

privind protecţia mediului. Evaluările de impact la nivel de proiect vor permite 

identificarea în detaliu a impactului asupra mediului asociat acestor proiecte. 

Facem de asemenea precizarea că o bună parte a măsurilor propuse de SER pentru 

sectorul termoenergetic prevede realizarea de investiţii în echipamente de reducere a 

emisiilor, promovare a tehnologiilor curate, managementul deşeurilor, internalizarea 

costurilor de mediu în preţul energiei etc, toate având efecte benefice asupra factorilor 
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Subsectorul Producerea energiei electrice şi activităţi asociate – Termocentrale 

de mediu.  

6. Sunt propuse soluţii 

inovatoare/durabile? 

În afara echipamentelor de reducere a emisiilor şi promovarea tehnologiilor curate, 

SER promovează captarea şi stocarea emisiilor de CO2 (CSC), menţionând faptul că 

această soluţie va trebui luată în considerare la proiectarea şi realizarea de noi 

centrale termoelectrice.  

 

Subsectorul Producerea energiei electrice şi activităţi asociate – Centrale hidroelectrice 

1. Este prezentată 

situaţia actuală? 

SER prezintă potenţialul hidroenergetic tehnic amenajabil al României, acesta fiind de 

32000 GWh/an. La finalul anului 2009, puterea instalată în centralele hidroelectrice 

era de 6.450 MW. Gradul de valorificare a potenţialului tehnic amenajabil este în 

prezent de 54%. 

Harta resurselor regenerabile, pe regiuni, prezentată în SER, identifică zonele cu 

potenţial pentru microhidrocentrale, acestea fiind: Moldova (câmpie si podiş), Munţii 

Carpaţi, Podişul Transilvaniei şi Subcarpaţii. 

SER prezintă de asemenea faptul că cca. 31% din totalul grupurilor hidroenergetice au 

durata de funcţionare normată depăşită. În perioada 2000 – 2009 s-a realizat 

modernizarea şi retehnologizarea unor capacităţi de producţie cu o putere totală de 

cca. 1000 MW. 

2. Au fost identificate 

externalităţile/ 

obligaţiile de mediu? 

SER nu identifică obligaţiile/externalităţile de mediu aferente sectorului 

hidroenergetic. 

3. Sunt formulate ţinte 

clare pentru 

evoluţiile viitoare? 

SER propune continuarea programului de retehnologizare a grupurilor 

hidroenergetice prin reabilitarea până în anul 2020 a unor capacităţi de producţie cu o 

putere totală de 2.400 MW. De asemenea se propune realizarea de noi capacităţi de 

producţie (prezentate în secţiunea următoare). 

În prognoza de producţie a energiei electrice pentru perioada 2011 – 2020, producţia 

de energie electrică în centrale hidroelectrice şi microhidrocentrale este estimată la 

nivelul anului 2020 la 18,9 TWh (faţă de 15,55 TWh în 2009). 

Conform Strategiei de dezvoltare a Hidroelectrica, pâna în anul 2025 se va ajunge la 

un potenţial hidroenergetic economic amenajat de circa 72-74 % (sunt prevăzute 

investiţii de cca. 6 miliarde de euro). Este prevăzută construcţia unor hidrocentrale pe 

mai multe râuri interioare, respectiv Tisa, Mureş, Streiu, Oltul Mijlociu, Jiu, Siret, Prut.  

4. Sunt nominalizate 

direcţiile/ proiectele 

majore? 

Măsurile prevăzute de SER vizează pentru sectorul hidroenergetic: continuarea 

programului de privatizare a microhidrocentralelor (MSS C.1.5), continuarea 

programului de retehnologizare a grupurilor hidroenergetice (MSS C.1.6), realizarea de 
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Subsectorul Producerea energiei electrice şi activităţi asociate – Centrale hidroelectrice 

noi capacităţi de producţie (MSS C.1.7 şi MSS C.1.8, promovarea realizării de proiecte 

green field, cu atragere de capital şi investitori specializaţi în domeniul producţiei de 

energie pe bază de resurse hidro (MSS C.1.1). 

SER menţionează de asemenea faptul că microhidrocentralele pot reprezenta o 

opţiune de bază pentru alimentarea zonelor rurale neconectate la reţelele de energie 

electrică, însă pentru această opţiune nu sunt prezentate măsuri concrete de 

implementare. 

În ceea ce priveşte proiectele hidroenergetice majore, SER menţionează:  

 CHEAP Tarniţa-Lăpuşteşti cu o putere instalată de 1000 MW, necesară în 

condiţiile realizării de noi unităţi nucleare şi pe cărbune; 

 Finalizarea proiectelor de amenajare a Dunării pentru asigurarea apei de răcire la 

CNE Cernavodă (pragul Bala sau CHE Măcin). 

5. Proiectele majore/ 

măsurile propuse 

pot avea efecte 

semnificative? 

Efectul negativ semnificativ asociat existenţei şi dezvoltării obiectivelor 

hidroenergetice este reprezentat de întreruperea conectivităţii longitudinale a 

cursurilor de apă. Întreruperea conectivităţii se răsfrânge într-o mai mică sau mai mare 

măsură asupra fiecărei grupe de vieţuitoare acvatice dar, cel mai important, se 

răsfrânge asupra funcţionării sistemului acvatic ca întreg, cu pierderi atât de natură 

ecologică cât şi economică. Acesta este unul din principalele motive ale declinului 

unor populaţii de peşti migratori, dintre care unii (ex: sturionii) cu valoare economică 

importantă. 

În cadrul Planului de Management al Bazinului Dunărea au fost identificate 145 de 

baraje sau alte forme de întrerupere a conectivităţii longitudinale ce afectează speciile 

de peşti migratori. În cadrul evaluării SEA al SER am identificat, pe baza Registrului 

Marilor Baraje, un număr de 76 baraje ce includ folosinţe energetice ce afectează 

direct speciile de peşti migratori. SER nu tratează subiectul restabilirii conectivităţii 

longitudinale a cursurilor de apă (îndepărtării barărilor transversale ale cursurilor de 

apă sau realizarea de pasaje pentru trecerea ihtiofaunei), deşi în perioada acoperită de 

strategie cel puţin un astfel de proiect va fi implementat de Hidroelectrica pe cursul 

Crişului Repede (Prag de fund, 887PRT).  

De asemenea o parte dintre proiectele menţionate în SER se află în interiorul şi în 

vecinătatea unor arii naturale protejate (a se vedea Cap. 9 al prezentului Raport de 

mediu), putând genera efecte semnificative asupra acestora. 

6. Sunt propuse soluţii 

inovatoare/durabile? 

SER nu propune soluţii inovatoare/durabile privind realizarea centralelor 

hidroelectrice.  
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Subsectorul Producerea energiei electrice şi activităţi asociate – Energie nucleară 

1. Este prezentată 

situaţia actuală? 

SER prezintă pe scurt câteva detalii despre CNE Cernavodă. Unitatea 1, intrată în 

funcţiune în anul 1996, ce are o putere instalată de 706 MW, a livrat în perioada 1996 

– 2007 cca. 9 – 10% din producţia de energie electrică naţională. Intrarea în funcţiune 

a Unităţii 2 (sem. II 2007) a condus la dublarea producţiei naţionale de energie 

electrică de provenienţă nucleară (20,3% din producţia totală). 

2. Au fost identificate 

externalităţile/ 

obligaţiile de mediu? 

În cadrul analizei SWOT – Deficienţe ale sistemului, SE identifică efortul financiar 

major pentru conformarea cu reglementările de mediu şi pentru dezafectarea 

unităţilor nucleare, ecologizarea terenurilor eliberate de instalaţii, precum şi 

pentru depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive. 

Strategia prevede „elaborarea legislaţiei secundare (Hotărâre a Guvernului României) 

privind constituirea resurselor financiare necesare pentru depozitarea finală şi 

dezafectarea unităţilor nuclearoelectrice”. 

3. Sunt formulate ţinte 

clare pentru 

evoluţiile viitoare? 

SER ia în considerare în prognoza de producţie a energiei electrice intrarea în 

funcţiune a reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă în intervalul 2015 - 2020. Astfel pentru 

anul 2020 este prognozată o producţie anuală de energie electrică în centrala nucleară 

de 21 TWh, dublu faţă de producţia actuală.  

4. Sunt nominalizate 

direcţiile/ proiectele 

majore? 

În cadrul Strategiei sunt menţionate următoarele direcţii/ proiecte majore pentru 

producţia energie electrice din sectorul nuclear, şi anume:  

 Începerea exploatării comerciale până în anul 2015 a unităţilor 3 şi 4 Cernavodă – 

putere instalată 706 MW fiecare (600 MW disponibili comercial) (MSS C.1.9);  

 Finalizarea urgentă de către Ministerul Transporturilor a proiectelor de amenajare a 

Dunării în vederea asigurării apei de răcire la CNE Cernavodă (pragul Bala sau 

CHE Măcin) şi începerea execuţiei lucrărilor (MSS C.1.10); 

 Managementul în siguranţă al deşeurilor radioactive, inclusiv constituirea resurselor 

financiare necesare pentru depozitarea finală şi dezafectarea unităţilor 

nuclearoelectrice (MSS C.1.12); 

 Elaborarea documentaţiilor de proiectare şi începerea construcţiei Depozitului final 

de deşeuri slab şi mediu active (DFDSMA) (MSD A.10); 

 Stabilirea soluţiei tehnice pentru depozitarea finală a combustibilului nuclear ars la 

CNE Cernavodă (MSD A.11).  

SE nu prezintă informaţii privind posibilele locaţii ale depozitelor de deşeuri 

radioactive. 

Conform informaţiilor disponibile pe site-ul ANDRAD, pentru Depozitul final de 

deşeuri slab şi mediu active (DFDSMA) a fost ales (în anul 1997) un amplasament 

situat în localitatea Saligny, judeţul Constanţa. Capacitatea proiectată a acestui depozit 

va fi de cca. 57000 mc deşeuri slab şi mediu active generate din funcţionarea şi 

dezafectarea a 4 unităţi la CNE Cernavodă, în scenariul unei durate de viaţă a unei 
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Subsectorul Producerea energiei electrice şi activităţi asociate – Energie nucleară 

unităţi de 40 ani.  

Pentru depozitul geologic necesar depozitării combustibilului nuclear uzat, până în 

prezent au fost derulate o serie de cercetări şi studii suport preliminare în scopul 

identificării unui posibil amplasament pentru acest depozit. Printre posibilele 

amplasamente se menţionează şisturile verzi din Dobrogea Centrală. 

5. Proiectele majore/ 

măsurile propuse 

pot avea efecte 

semnificative? 

Dezvoltarea proiectelor propuse de SE în sectorul nuclear nu generează efecte 

semnificative la nivel naţional, anticipabile. Desigur, astfel de efecte pot apare în 

situaţia producerii unui accident major la CNE Cernavodă, riscul producerii unui 

astfel de accident făcând deja obiectul unor evaluări anterioare.  

Alte efecte negative ce pot apare în urma implementării SE: 

 Descărcările de apă de răcire de la cele 4 unităţi ale CNE Cernavodă în Dunăre 

(braţul Dunărea Veche). Faţă de situaţia actuală, funcţionarea celor 4 reactoare va 

conduce atât la creşterea debitului efluentului centralei, cât şi la extinderea spaţială 

a penei termice. Trebuie subliniat faptul că pe toată lungimea braţului Dunărea 

Veche au fost desemnate arii naturale protejate. Descărcarea efluentului de la 

CNE Cernavodă se realizează în situl Natura 2000 ROSCI0022 Canaralele 

Dunării. Aval de gura de descărcare, la o distanţă de cca. 6 km, începe situl Natura 

2000 ROSPA0002 Allah Bair-Capidava. Ariile naturale protejate aflate în 

continuarea celor menţionate este puţin probabil să fie afectate de descărcările de 

apă de răcire. 

 Creşterea riscurilor asupra sănătăţii umane în zonele în care vor fi realizate 

depozitele finale de deşeuri radioactive, precum şi în zona centralei (datorită 

creşterii numărului de reactoare funcţionale, vor exista şi creşteri ale efluenţilor 

gazoşi şi lichizi încărcaţi radioactiv). 

 Afectarea biodiversităţii ca urmare a realizării proiectelor de amenajare a Dunării 

în vederea asigurării apei de răcire la CNE Cernavodă (pragul Bala sau CHE 

Măcin). Braţul Bala figurează ca zonă de migraţie a sturionilor. 

Facem însă precizarea că proiectul de realizare a Unităţilor 3 şi 4 de la CNE 

Cernavodă, conform informaţiilor disponibile pe site-ul Ministerului Mediului şi 

Pădurilor (http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/centrala_cernavoda.htm), se 

află în procedura de emitere a Acordului de mediu încă din anul 2006. Conform 

Raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 

„Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a CNE Cernavodă - Unităţile 3 şi 4”, elaborat 

de ICIM Bucureşti, „pe baza rezultatelor estimării efectului termic şi a studiilor pe 

Dunăre, se apreciază că impactul cumulat asupra indicatorilor de calitate a apei, al 

efluentului de la Unităţile 1, 2, 3 şi 4 nu va fi semnificativ”. Conform aceluiaşi studiu, 

în cazul efluentului provenit de la patru unităţi, „diferenţa lui de temperatură peste 

temperatura apei Dunării şi concentraţiile lui de substanţe chimice se anticipează a fi 

similare cazului unei unităţi de la CNE. Concentraţiile substanţelor în efluent sunt la 

http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/centrala_cernavoda.htm


Strategia Energetică a României actualizată pentru perioada 2011-2020 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

RAPORT DE MEDIU_Rev05 

 

 

 

 

Pagina 119 

 

Subsectorul Producerea energiei electrice şi activităţi asociate – Energie nucleară 

acelaşi nivel ca în apa Dunării. Doar valoarea debitului va fi mai mare, de patru ori. De 

aceea, impactul termic se va manifesta pe o distanţă mai mare, dar acesta va fi local în 

lungul malului drept al fluviului.” Studiul de impact nu a identificat un impact negativ 

nici asupra calităţii aerului, solului, subsolului şi apelor subterane, florei şi faunei 

terestre, peisajului, mediului social şi economic. De asemenea studiul nu a identificat 

efecte adverse semnificative în context transfrontieră. 

6. Sunt propuse soluţii 

inovatoare/durabile? 

Strategia Energetică susţine ca principiu producerea de energie electrică nucleară prin 

tehnologii sigure şi cu impact redus asupra mediului. De asemenea documentul 

propune un management în siguranţă al deşeurilor radioactive, inclusiv constituirea 

resurselor financiare necesare pentru depozitarea finală şi dezafectarea unităţilor 

nuclearoelectrice (MSS C.1.12). 

 

Subsectorul Surse regenerabile de energie - eolian 

1. Este prezentată 

situaţia actuală? 

SER prezintă potenţialul eolian teoretic la nivel naţional ca fiind 23 TWh. Este 

prezentată „Harta resurselor regenerabile disponibile, pe regiuni”, resursele eoliene 

fiind atribuite regiunilor Dobrogea şi Moldova. 

Puterea instalată a capacităţilor eoliene la nivelul anului 2010 a fost de 560 MW.  

2. Au fost identificate 

externalităţile/ 

obligaţiile de mediu? 

În textul revizuit al SER nu se mai regăseşte necesitatea elaborării de studii privind 

impactul turbinelor eoliene asupra migraţiei păsărilor în Dobrogea şi definirea unei 

hărţi clare şi unice privind zonele unde nu se pretează construcţia de unităţi eoliene 

din considerente de mediu.  

3. Sunt formulate ţinte 

clare pentru 

evoluţiile viitoare? 

SER prezintă ţintele privind producţia de energie electrică (din totalul surselor 

regenerabile) - ponderi de 33% (2010), 35% (2015) şi 40% (2020) din consumul intern 

brut de energie electrică.  

Conform PNAER în intervalul 2011 – 2020 se estimează realizarea de capacităţi 

eoliene cu o putere instalată de 3440 MW. In structura producţie de energie electrică, 

la nivelul anului 2020 pentru sursele regenerabile (exclusiv hidro) se estimează 11,62 

TWh. 

4. Sunt nominalizate 

direcţiile/ proiectele 

majore? 

În SER nu este menţionat niciun proiect major în domeniul energiei eoliene. 

Promovarea utilizării resurselor energetice regenerabile este menţionată într-o serie de 

obiective şi direcţii de acţiune ale strategiei, precum şi în măsuri (ex.: MSD B.2.1  - 

privind creşterea gradului de valorificare a resurselor energetice regenerabile şi MSD 

B.2.2 – privind perfecţionarea pieţei de certificate verzi). 

În versiunea SER 2011-202 nu se mai menţionează ca prioritate strategică a cercetării 

ştiinţifice actualizarea hărţilor cu potenţialul eolian, solar, biomasă, plante energetice 
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Subsectorul Surse regenerabile de energie - eolian 

etc. 

5. Proiectele majore/ 

măsurile propuse 

pot avea efecte 

semnificative? 

Efecte negative semnificative pot apare prin aglomerarea unor parcuri eoliene în 

interiorul sau imediata vecinătate a unor zone cu valoare naturală ridicată precum:  

o habitate cu valoare conservativă (vezi anexa I, II şi IV a Directivei Habitate); 

o aglomerări de păsări (în special păsări de dimensiuni mari) şi traseele de deplasare 

între zonele de cuibărire, hrănire, adăpare sau înnoptare; 

o zonele de hrănire ale populaţiilor de păsări aparţinând unor specii periclitate, 

vulnerabile, endemice, rare precum şi cele incluse în Lista Roşie (în special păsările 

de pradă); 

o zonelor de adăpostire a unor populaţii semnificative de lilieci (peşteri, păduri, 

chiar şi construcţii), menţionate în anexele OUG nr. 57/2007, aprobată cu 

modificări şi completări. 

Efectele negative semnificative pot consta în principal în: 

o Distrugerea habitatelor prin execuţia lucrărilor de construcţie a parcurilor eoliene 

(nu doar fundaţiile turbinelor, ci şi celelalte facilităţi inclusiv drumurile de acces); 

o Crearea unor posibile bariere în calea migraţiei păsărilor; 

o Moartea unui număr însemnat de păsări şi lilieci ce ar putea afecta în principal 

populaţiile speciilor ameninţate şi/sau a celor cu efective mici. 

Majoritatea proiectelor de energie eoliană desfăşurate până în prezent în România au 

parcurs etapele de evaluare SEA şi EIA şi au fost fundamentate pe evaluări asupra 

biodiversităţii din zonele de amplasare. Principala deficienţă în evaluarea acestor 

proiecte este lipsa unor planificări şi a unor evaluări cumulative de mediu la nivel 

regional. În plan secundar, opinia publică reclamă calitatea scăzută a evaluărilor de 

mediu, abordarea strict la nivelul perimetrului de proiect, precum şi lipsa 

comparabilităţii rezultatelor datorită diferenţelor metodologice de evaluare. 

6. Sunt propuse soluţii 

inovatoare/durabile? 

Nu altele decât cele menţionate anterior. 

Sursele regenerabile de energie pot reprezenta soluţii durabile de producere a energiei 

dacă toate considerentele de mediu sunt incluse în mod adecvat în procesul de 

planificare şi proiectare a acestora. 

 

Subsectorul Surse regenerabile de energie – solar, geotermal, biomasă, biocarburanţi 

1. Este prezentată 

situaţia actuală? 

Este prezentat potenţialul teoretic anual la nivel naţional al surselor regenerabile de 

energie: pentru solar – 60 PJ energie termică şi 1,2 TWh energie electrică (fotovoltaic), 

pentru biomasă şi biogaz – 318 PJ energie termică, pentru geotermal – 7 PJ energie 

termică (conform PNAER). Este prezentată „Harta resurselor regenerabile 
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Subsectorul Surse regenerabile de energie – solar, geotermal, biomasă, biocarburanţi 

disponibile, pe regiuni”, resursele solare fiind atribuite regiunilor Delta Dunării, 

Dobrogea şi Câmpia de Sud, resursele de biomasă regiunilor Moldova, Subcarpaţi şi 

Câmpia de Sud, iar cele geotermale regiunilor Câmpia de Vest şi Câmpia de Sud. 

Nu este prezentată situaţia utilizării SRE (solar, biomasă, geotermal) la momentul 

elaborării SER. Conform Europe's Energy Portal, capacitatea fotovoltaică instalată la 

sfârşitul anului 2008 în România era de 0,5 MWp. 

În ceea ce priveşte biocarburanţii se specifică faptul că România are suficient potenţial 

de a furniza materie primă atât pentru biodiesel, cât şi pentru bioetanol astfel încât să 

fie atinse ţintele stabilite. Potenţialul României de a furniza materie primă necesară 

pentru biodiesel, respectiv ulei vegetal (floarea-soarelui, soia, rapiţă), este de circa 500 

- 550 mii t/an. Nu sunt prezentate detalii privind capacităţile existente de producţie 

sau viitoare proiecte ce vizează obţinerea de biocarburanţi. 

Conform Europe's Energy Portal, consumul de biodisel în anul 2008 în România a 

fost de 60202 tep, în timp ce consumul de bioetanol a fost 0 tep. 

2. Au fost identificate 

externalităţile/ 

obligaţiile de mediu? 

Nu sunt identificate externalităţi/ obligaţii de mediu aferente acestor surse 

regenerabile. 

3. Sunt formulate ţinte 

clare pentru 

evoluţiile viitoare? 

SER prezintă ţintele privind producţia de energie electrică (din totalul surselor 

regenerabile) - ponderi de 33% (2010), 35% (2015) şi 40% (2020) din consumul intern 

brut de energie electrică. Conform noii Directive 2009/28/CE privind promovarea 

utilizării energiei din surse regenerabile, ţinta României pentru anul 2020 este ca 24% 

din consumul final brut de energie să fie asigurat din surse regenerabile. 

Conform PNAER în intervalul 2015 – 2020 se estimează realizarea de capacităţi solare 

(fotovoltaic) cu o putere instalată de 408 MW şi centrale pe biomasă de 795 MW. In 

structura producţie de energie electrică, la nivelul anului 2020 pentru sursele 

regenerabile (exclusiv hidro) se estimează 11,62 TWh. 

Ţinta pentru 2020 stabilită în privinţa utilizării biocarburanţilor este de 10% în 

consumul de energie pentru transporturi.  

4. Sunt nominalizate 

direcţiile/ proiectele 

majore? 

Este susţinută realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice 

prin valorificarea biomasei, a resurselor energetice solare, geotermale, a 

biocarburanţilor şi a altor resurse regenerabile de energie ( MSD B.2.1, MSD B.2.5), 

nefiind însă specificate proiecte majore pentru realizarea şi atingerea procentelor de 

utilizare a energiei produse prin aceste surse. 

5. Proiectele majore/ 

măsurile propuse 

pot avea efecte 

semnificative? 

Pe baza nivelului actual de cunoaştere, nu au fost identificate potenţiale efecte 

semnificative asociate implementării unor proiecte ce vizează utilizarea acestor tipuri 

de surse regenerabile. 
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Subsectorul Surse regenerabile de energie – solar, geotermal, biomasă, biocarburanţi 

6. Sunt propuse soluţii 

inovatoare/durabile? 

Sursele regenerabile de energie pot reprezenta soluţii durabile de producere a energiei 

dacă toate considerentele de mediu sunt incluse în mod adecvat în procesul de 

planificare şi proiectare a acestora. 

 
 

Subsectorul Transportul şi distribuţia energiei electrice 

1. Este prezentată 

situaţia actuală? 

SER prezintă câteva elemente privind starea actuală a Reţelei Electrice de Distribuţie 

(RED), din punct de vedere al uzurii fizice şi morale. Astfel cca. 65% din liniile 

electrice de joasă, medie şi înaltă (110 kV) tensiune, staţiile şi posturile de transformare 

prezintă un grad avansat de uzură fizică. La uzura fizică se adaugă uzura morală, 30% 

din instalaţii fiind echipate cu aparataj produs în anii ’60. În ultimii ani, s-a constatat o 

uşoară scădere a consumului propriu tehnologic în reţelele de distribuţie, acesta 

situându-se însă peste media ţarilor din UE. 

Pentru Reţeaua Electrică de Transport (RET) sunt prezentate date generale privind 

investiţiile realizate până în prezent, precum şi programele în derulare pentru 

modernizarea reţelei. 

Nu sunt prezentate date privind capacităţile acestor reţele, cum ar fi număr total de 

km de reţea (în funcţie de capacitate), număr de staţii şi posturi de transformare. 

De asemenea nu este prezentată o statistică a zonelor neelectrificate din România. 

Conform studiului „Studiu de soluţii privind electrificarea rurală din surse regenerabile 

de energie în contextul dezvoltării durabile. Programul 100 de gospodării electrificate 

prin utilizarea SRE în România” elaborat de ICEMENERG, la jumătatea anului 2006 

în România existau 111 localităţi total neelectrificate şi 1914 localităţi parţial 

electrificate, cu un număr total de 41.376 gospodării neelectrificate. 

2. Au fost identificate 

externalităţile/ 

obligaţiile de mediu? 

Obligaţiile/externalităţile de mediu din sectorul de transport şi distribuţie a energiei 

electrice nu sunt identificate în cadrul SER.  

3. Sunt formulate ţinte 

clare pentru 

evoluţiile viitoare? 

SER nu prezintă ţinte clare privind evoluţiile viitoare ale reţelei de transport şi 

distribuţie a energiei electrice (ex.: extinderea reţelei cu x km în perioada 20011 – 

2020).  

SER îşi propune „mărirea gradului de interconectare cu statele din Uniunea 

Europeană şi zona Mării Negre, pentru a beneficia de poziţia strategică a României în 

tranzitul de energie electrică de la circa 10% în prezent la 15-20% în orizont 2020 

(MSS C.2.4). 

4. Sunt nominalizate 

direcţiile/ proiectele 

SER prezintă în principal direcţii generale de dezvoltare a subsectorului de transport şi 

distribuţie energie electrică. Astfel măsurile SER prevăd „Continuarea procesului de 

dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a reţelelor de transport şi distribuţie în 
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Subsectorul Transportul şi distribuţia energiei electrice 

majore? concept de reţea inteligentă cu pregătirea corespunzătoare a conectării la reţea a 

resurselor regenerabile” (MSS C.2.1), creşterea gradului de interconectare cu statele 

UE şi din zona Mării Negre (MSS C.2.3), precum şi “Întocmirea şi realizarea unui 

program naţional de electrificare a localităţilor şi a zonelor neelectrificate” (MSS 

C.2.4). 

Ca potenţial proiect se menţionează „analiza fezabilăţii construirii cablului electric 

submarin HVDC România-Turcia” (MSS C.2.2). 

În textul Strategiei nu mai sunt menţionate alte proiecte majore de investiţii în 

domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice.  

5. Proiectele majore/ 

măsurile propuse 

pot avea efecte 

semnificative? 

Potenţiale efecte semnificative negative asociate sectorului de transport şi distribuţie a 

energiei electrice sunt reprezentate de: 

 Moartea unui număr însemnat de păsări ca urmare a coliziunii cu liniile electrice şi 

a electrocutării. Acest lucru poate afecta în principal populaţiile speciilor 

ameninţate şi/sau a celor cu efective mici; 

 Impactul vizual asociat liniilor electrice aeriene. 

6. Sunt propuse soluţii 

inovatoare/durabile? 

SER are ca obiectiv prioritar „Creşterea nivelului de adecvanţă a reţelei de transport 

prin dezvoltare şi modernizare în concept de reţea inteligentă (smart grid)”. 

 

Subsectorul Energie termică şi sisteme centralizate de încălzire urbană 

1. Este prezentată 

situaţia actuală? 

SER menţionează faptul că sistemele actuale de alimentare centralizată cu căldură se 

caracterizează prin echipamente învechite cu randamente scăzute (cele în cogenerare) 

şi cu pierderi mari la transport şi distribuţie. La nivel naţional există 95 de localităţi cu 

sisteme centralizate de încălzire. 

Nu sunt prezentate date privind consumul de energie termică.  

2. Au fost identificate 

externalităţile/ 

obligaţiile de mediu? 

Nu au fost identificate obligaţiile de mediu asociate acestui subsector. 

3. Sunt formulate ţinte 

clare pentru 

evoluţiile viitoare? 

În cadrul SER nu sunt formulate clar ţinte pentru dezvoltarea viitoare a acestui 

subsector sau estimări privind evoluţiile viitoare ale cererii de energie termică. 

4. Sunt nominalizate 

direcţiile/ proiectele 

majore? 

Una din priorităţile sectorului energiei electrice atât din punct de vedere al creşterii 

eficienţei, a economiei de energie cât şi din punct de vedere social o reprezintă 

reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu căldură a marilor localităţi – în 
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Subsectorul Energie termică şi sisteme centralizate de încălzire urbană 

majoritate furnizând energie obţinută prin cogenerare. 

Strategia nu propune proiecte clar cuantificate în ceea ce priveşte sectorul de 

producere şi distribuţie a energiei termice. Sunt prezentate la modul general măsuri 

care prevăd schimbări în acest sector: 

a.  În cadrul măsurii MSS C.4.2 se propune creşterea eficienţei sistemelor 

centralizate existente; 

b.  Măsurile  MSD B.1.2 şi MSS C.4.8 propun reabilitarea sistemelor de alimentare 

centralizată cu energie termică din oraşe şi reducerea pierderilor de energie şi, 

respectiv înlocuirea reţelelor de conducte pentru transportul agentului termic 

primar şi a reţelelor; 

c.  Retehnologizarea staţiilor şi substaţiilor termice - MSS C.4.9; 

d.  Reducerea sau eliminarea completă a unor reţele secundare de distribuţie prin 

instalarea de substaţii sau module termice la nivel de imobil - MSS C.4.11; 

e.  Realizarea unor unităţi de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare 

cu randamentele de peste 80%, corelat cu prevederile Directivei 2004/8/CE – 

MSS C.4.7. 

Strategia susţine de asemenea utilizarea combustibililor lichizi şi gazoşi cu precădere în 

unităţi de cogenerare, necesare asigurării cu energie termică a populaţiei. 

5. Proiectele majore/ 

măsurile propuse 

pot avea efecte 

semnificative? 

Pe baza nivelului actual de cunoaştere, nu au fost identificate potenţiale efecte 

semnificative asociate implementării unor proiecte în acest subsector. 

6. Sunt propuse soluţii 

inovatoare/durabile? 

Strategia susţine dezvoltarea de culturi energetice (MSD B.1.39) şi utilizarea deşeurilor 

menajere şi industriale pentru producerea de energie electrică şi termică (MSD A.8). 

Ca şi completare a acestor două măsuri, Strategia propune şi măsura MSS C.4.15 ce 

susţine extinderea şi implementarea programelor de utilizare a resurselor regenerabile 

şi a producerii în cogenerare a energiei electrice şi termice, inclusiv în mediul rural. 

(MSS C.4.15).  

 

8.3.3 EVALUAREA MĂSURILOR PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA SER 2011 - 2020  

Evaluarea SER 2011 - 2020 s-a realizat la nivelul măsurilor propuse pentru punerea în aplicare a 

Strategiei, considerat a fi nivelul optim de sinteză şi deopotrivă de detaliere al strategiei. Evaluarea 

de mediu s-a realizat prin analizarea modului în care aceste măsuri contribuie la atingerea 

obiectivelor de mediu relevante (obiective SEA). 

Rezultatele evaluării efectelor asupra obiectivelor relevante de mediu sunt prezentate în tabelul 8-
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5 pentru fiecare dintre măsurile propuse prin SER. Pentru economie de spaţiu titlul măsurilor şi 

obiectivelor relevante de mediu a fost codificat/prescurtat (a se vedea Capitolul 6 pentru 

prezentarea detaliată a obiectivelor relevante de mediu şi Anexa 2 pentru măsurile propuse în 

cadrul Strategiei). 
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Tabel nr. 8-5 Matricea privind evaluarea efectelor asupra mediului generate de punerea în aplicare a măsurilor propuse în cadrul SER 2011 – 2020 

Codificare 
masuri 
SER/ 

obiective 
SEA 

OR1 
Aer 

OR2 
Apa 

emisii 

OR3 
Apa 

functii 

OR4 
Sol 

poluare 

OR5 
Sol 

functii 

OR6 
GES 

OR7 
Habitate 

OR8 
Arii 

protejate 

OR9 
Risc 

/sanatate 

OR10 
Regenerabile 

OR11 
Deseuri 

OR12 
Eficienta 

energetica 

OR13 
Peisaj 

OR14 
Patrimoniu 

cultural 

OR15 
Traditii 

OR16 
Transport 

OR17 
Public 

Efecte 
negative 

Efecte 
pozitive 

MG1 
                 

0 0 

MG2 
                 

0 0 

MG3 
                 

0 0 

MG4 
        

1 
        

0 1 

MG5 
                 

0 0 

MG6 
                 

0 0 

MG7 
                 

0 0 

MG8 
                 

0 0 

MG9 
                 

0 0 

MSD A.1 1 1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 
     

1 0 7 

MSD A.2 
                

1 0 1 

MSD A.3 2 1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 1 
     

0 8 

MSD A.4 1 
    

2 
           

0 3 

MSD A.5 
     

1 
           

0 1 

MSD A.6 
     

1 
           

0 1 

MSD A.7 1 1 
 

1 
 

2 
  

1 
 

1 
      

0 7 

MSD A.8 
 

1 
  

1 1 
    

2 
      

0 5 

MSD A.9 
                 

0 0 

MSD 
A.10         

1 
 

1 
      

0 2 

MSD 
A.11                  

0 0 

MSD 
B.1.1 

1 
        

1 
 

2 
     

0 4 

MSD 
B.1.2 

1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
  

2 
     

0 7 

MSD 
B.1.3         

1 
  

1 
    

1 0 3 

MSD 
                 

0 0 
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Codificare 
masuri 
SER/ 

obiective 
SEA 

OR1 
Aer 

OR2 
Apa 

emisii 

OR3 
Apa 

functii 

OR4 
Sol 

poluare 

OR5 
Sol 

functii 

OR6 
GES 

OR7 
Habitate 

OR8 
Arii 

protejate 

OR9 
Risc 

/sanatate 

OR10 
Regenerabile 

OR11 
Deseuri 

OR12 
Eficienta 

energetica 

OR13 
Peisaj 

OR14 
Patrimoniu 

cultural 

OR15 
Traditii 

OR16 
Transport 

OR17 
Public 

Efecte 
negative 

Efecte 
pozitive 

B.1.4 

MSD 
B.1.5 

1 
    

1 
   

1 1 1 
   

1 1 0 7 

MSD 
B.1.6            

1 
    

1 0 2 

MSD 
B.1.7                  

0 0 

MSD 
B.1.8            

1 
     

0 1 

MSD 
B.1.9            

1 
    

1 0 2 

MSD 
B.1.10                  

0 0 

MSD 
B.1.11            

1 
     

0 1 

MSD 
B.1.12            

1 
    

1 0 2 

MSD 
B.1.13            

1 
    

1 0 2 

MSD 
B.1.14                 

2 0 2 

MSD 
B.1.15            

1 
     

0 1 

MSD 
B.1.16                  

0 0 

MSD 
B.1.17                  

0 0 

MSD 
B.1.18            

1 
   

1 
 

0 2 

MSD 
B.1.19 

1 
    

1 
  

1 
  

1 
   

1 1 0 6 

MSD 
B.1.20                  

0 0 

MSD 
B.1.21 

1 
       

1 
  

1 
   

1 1 0 5 
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Codificare 
masuri 
SER/ 

obiective 
SEA 

OR1 
Aer 

OR2 
Apa 

emisii 

OR3 
Apa 

functii 

OR4 
Sol 

poluare 

OR5 
Sol 

functii 

OR6 
GES 

OR7 
Habitate 

OR8 
Arii 

protejate 

OR9 
Risc 

/sanatate 

OR10 
Regenerabile 

OR11 
Deseuri 

OR12 
Eficienta 

energetica 

OR13 
Peisaj 

OR14 
Patrimoniu 

cultural 

OR15 
Traditii 

OR16 
Transport 

OR17 
Public 

Efecte 
negative 

Efecte 
pozitive 

MSD 
B.1.22                  

0 0 

MSD 
B.1.23 

1 
    

1 
  

1 
  

1 
   

1 1 0 6 

MSD 
B.1.24                  

0 0 

MSD 
B.1.25 

1 
    

1 
     

1 
   

1 1 0 5 

MSD 
B.1.26 

1 
    

1 
   

1 
 

1 
   

1 1 0 6 

MSD 
B.1.27                  

0 0 

MSD 
B.1.28                  

0 0 

MSD 
B.1.29            

1 
     

0 1 

MSD 
B.1.30 

1 
    

1 
     

1 
    

1 0 4 

MSD 
B.1.31                  

0 0 

MSD 
B.1.32            

1 
    

1 0 2 

MSD 
B.1.33                 

3 0 3 

MSD 
B.1.34                  

0 0 

MSD 
B.1.35            

1 
     

0 1 

MSD 
B.1.36            

1 
     

0 1 

MSD 
B.1.37            

1 
     

0 1 

MSD 
B.1.38 

1 
    

1 
   

1 
 

1 
   

1 
 

0 5 

MSD 
    

1 
    

1 
 

1 
     

0 3 
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Codificare 
masuri 
SER/ 

obiective 
SEA 

OR1 
Aer 

OR2 
Apa 

emisii 

OR3 
Apa 

functii 

OR4 
Sol 

poluare 

OR5 
Sol 

functii 

OR6 
GES 

OR7 
Habitate 

OR8 
Arii 

protejate 

OR9 
Risc 

/sanatate 

OR10 
Regenerabile 

OR11 
Deseuri 

OR12 
Eficienta 

energetica 

OR13 
Peisaj 

OR14 
Patrimoniu 

cultural 

OR15 
Traditii 

OR16 
Transport 

OR17 
Public 

Efecte 
negative 

Efecte 
pozitive 

B.1.39 

MSD 
B.1.40            

1 
     

0 1 

MSD 
B.1.41 

1 
    

1 
     

1 
     

0 3 

MSD 
B.1.42                  

0 0 

MSD 
B.1.43                  

0 0 

MSD 
B.1.44 

1 1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 1 
     

0 7 

MSD 
B.1.45                  

0 0 

MSD 
B.2.1      

1 
   

2 
 

1 
    

1 0 5 

MSD 
B.2.2          

1 
       

0 1 

MSD 
B.2.3          

1 
       

0 1 

MSD 
B.2.4                  

0 0 

MSD 
B.2.5                  

0 0 

MSS A.1 1 1 
 

1 
    

1 
        

0 4 

MSS A.2 
        

1 
  

1 
     

0 2 

MSS A.3 1 1 
 

1 
    

1 
  

1 
     

0 5 

MSS A.4 1 
    

2 
  

1 
  

1 
     

0 5 

MSS A.5 
        

2 
       

1 0 3 

MSS A.6 
                 

0 0 

MSS A.7 -1 -1 -1 -1 -2 
 

-2 
 

-1 -1 
  

-1 
 

-1 
  

-12 0 

MSS A.8 
                 

0 0 

MSS A.9 1 1 1 1 2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
   

1 0 12 



Strategia Energetică a României actualizată pentru perioada 2011-2020 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

RAPORT DE MEDIU_Rev05 

 

 

 

 

Pagina 130 

 

Codificare 
masuri 
SER/ 

obiective 
SEA 

OR1 
Aer 

OR2 
Apa 

emisii 

OR3 
Apa 

functii 

OR4 
Sol 

poluare 

OR5 
Sol 

functii 

OR6 
GES 

OR7 
Habitate 

OR8 
Arii 

protejate 

OR9 
Risc 

/sanatate 

OR10 
Regenerabile 

OR11 
Deseuri 

OR12 
Eficienta 

energetica 

OR13 
Peisaj 

OR14 
Patrimoniu 

cultural 

OR15 
Traditii 

OR16 
Transport 

OR17 
Public 

Efecte 
negative 

Efecte 
pozitive 

MSS 
A.10         

1 
        

0 1 

MSS 
A.11                  

0 0 

MSS 
A.12                  

0 0 

MSS 
A.13                  

0 0 

MSS 
A.14                  

0 0 

MSS 
A.15                  

0 0 

MSS 
A.16                  

0 0 

MSS 
A.17                  

0 0 

MSS 
A.18  

-1 
      

-1 
 

-1 
      

-3 0 

MSS 
A.19                  

0 0 

MSS 
A.20                  

0 0 

MSS 
A.21                  

0 0 

MSS 
A.22           

1 
      

0 1 

MSS 
A.23                  

0 0 

MSS 
A.24  

2 1 
              

0 3 

MSS 
A.25                  

0 0 

MSS B.1 
   

-1 
  

-1 
     

-1 
    

-3 0 

MSS B.2 
 

1 
 

1 
  

1 
        

1 
 

0 4 

MSS B.3 
                 

0 0 
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Codificare 
masuri 
SER/ 

obiective 
SEA 

OR1 
Aer 

OR2 
Apa 

emisii 

OR3 
Apa 

functii 

OR4 
Sol 

poluare 

OR5 
Sol 

functii 

OR6 
GES 

OR7 
Habitate 

OR8 
Arii 

protejate 

OR9 
Risc 

/sanatate 

OR10 
Regenerabile 

OR11 
Deseuri 

OR12 
Eficienta 

energetica 

OR13 
Peisaj 

OR14 
Patrimoniu 

cultural 

OR15 
Traditii 

OR16 
Transport 

OR17 
Public 

Efecte 
negative 

Efecte 
pozitive 

MSS B.4 
  

-1 
              

-1 0 

MSS B.5 
      

-2 -2 
         

-4 0 

MSS B.6 
                 

0 0 

MSS B.7 
    

-1 
            

-1 0 

MSS B.8 
    

-1 
 

-1 
          

-2 0 

MSS B.9 
    

-1 
 

-1 
          

-2 0 

MSS 
B.10                  

0 0 

MSS 
B.11                  

0 0 

MSS 
B.12 

1 
    

1 
   

1 
 

1 
     

0 4 

MSS 
B.13                  

0 0 

MSS 
B.14                  

0 0 

MSS 
B.15                  

0 0 

MSS 
B.16                  

0 0 

MSS 
B.17                  

0 0 

MSS 
C.1.1   

-1 
 

-1 
 

-1 -1 
    

-1 
    

-5 0 

MSS 
C.1.2 

1 1 
 

1 
 

1 
  

1 
  

1 
     

0 6 

MSS 
C.1.3 

1 1 
 

1 
 

1 
  

1 
  

1 
     

0 6 

MSS 
C.1.4                  

0 0 

MSS 
C.1.5                  

0 0 

MSS 
C.1.6            

1 
     

0 1 
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Codificare 
masuri 
SER/ 

obiective 
SEA 

OR1 
Aer 

OR2 
Apa 

emisii 

OR3 
Apa 

functii 

OR4 
Sol 

poluare 

OR5 
Sol 

functii 

OR6 
GES 

OR7 
Habitate 

OR8 
Arii 

protejate 

OR9 
Risc 

/sanatate 

OR10 
Regenerabile 

OR11 
Deseuri 

OR12 
Eficienta 

energetica 

OR13 
Peisaj 

OR14 
Patrimoniu 

cultural 

OR15 
Traditii 

OR16 
Transport 

OR17 
Public 

Efecte 
negative 

Efecte 
pozitive 

MSS 
C.1.7   

-2 
   

-1 -1 
 

1 
  

-1 
 

-1 
  

-6 1 

MSS 
C.1.8                  

0 0 

MSS 
C.1.9   

-1 
   

-1 -1 -1 
 

-1 
      

-5 0 

MSS 
C.1.10   

-1 
   

-1 -2 
         

-4 0 

MSS 
C.1.11         

-1 
        

-1 0 

MSS 
C.1.12         

1 
 

1 
      

0 2 

MSS 
C.2.1     

-1 
 

-1 -1 
    

-1 
  

1 
 

-4 1 

MSS 
C.2.2                  

0 0 

MSS 
C.2.3       

-1 -1 
         

-2 0 

MSS 
C.2.4     

-1 
 

-1 
     

-1 
    

-3 0 

MSS 
C.2.5                  

0 0 

MSS 
C.2.6                  

0 0 

MSS 
C.3.1                  

0 0 

MSS 
C.3.2                  

0 0 

MSS 
C.3.3                  

0 0 

MSS 
C.3.4                  

0 0 

MSS 
C.3.5                  

0 0 

MSS 
C.3.6                  

0 0 
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Codificare 
masuri 
SER/ 

obiective 
SEA 

OR1 
Aer 

OR2 
Apa 

emisii 

OR3 
Apa 

functii 

OR4 
Sol 

poluare 

OR5 
Sol 

functii 

OR6 
GES 

OR7 
Habitate 

OR8 
Arii 

protejate 

OR9 
Risc 

/sanatate 

OR10 
Regenerabile 

OR11 
Deseuri 

OR12 
Eficienta 

energetica 

OR13 
Peisaj 

OR14 
Patrimoniu 

cultural 

OR15 
Traditii 

OR16 
Transport 

OR17 
Public 

Efecte 
negative 

Efecte 
pozitive 

MSS 
C.3.7                  

0 0 

MSS 
C.3.8                  

0 0 

MSS 
C.4.1            

1 
     

0 1 

MSS 
C.4.2                  

0 0 

MSS 
C.4.3                  

0 0 

MSS 
C.4.4                 

1 0 1 

MSS 
C.4.5                  

0 0 

MSS 
C.4.6                 

1 0 1 

MSS 
C.4.7                  

0 0 

MSS 
C.4.8            

1 
   

1 
 

0 2 

MSS 
C.4.9            

1 
     

0 1 

MSS 
C.4.10            

1 
   

1 
 

0 2 

MSS 
C.4.11            

1 
     

0 1 

MSS 
C.4.12            

1 
     

0 1 

MSS 
C.4.13                  

0 0 

MSS 
C.4.14                  

0 0 

MSS 
C.4.15                  

0 0 
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Măsura care cumulează cele mai multe efecte potenţiale negative (-12 puncte) este „Punerea în 

exploatare a noi perimetre pentru valorificarea lignitului şi uraniului” (MSS A.7) – a se vedea şi 

secţiunea 8.3.2 privind evaluarea subsectoarelor. Alte măsuri care au cumulat valori mari ale 

potenţialelor efecte negative sunt:  

 MSS C.1.7 - Valorificarea eficientă a potenţialului hidroenergetic, prin realizarea de noi 

capacităţi de producţie, inclusiv prin atragerea de capital privat (-6 puncte);  

 MSS C.1.1 - Promovarea realizării de proiecte green field, cu atragere de capital şi investitori 

specializaţi în domeniul producţiei de energie pe bază de cărbune, gaze naturale, resurse 

hidro, precum şi prin cogenerare eficientă (-5 puncte); 

 MSS C.1.9 - Continuarea programului de energetică nucleară prin finalizarea până în anul 

2015 (începerea exploatării comerciale) a unităţilor 3 şi 4 Cernavodă, prin atragerea de capital 

privat (-5 puncte).  

Măsura care cumulează cele mai multe efecte potenţiale pozitive (12 puncte) este „Închiderea 

minelor cu activitate oprită, reabilitarea suprafeţelor şi refacerea mediului natural afectat” (MSS 

A.9). Alte măsuri care au cumulat valori mari ale potenţialelor efecte pozitive sunt: 

 MSD A.3 – Încadrarea centralelor termoenergetice în condiţiile impuse de Directiva 

2010/75/CE cu privire la limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi (SO2, NOx şi 

pulberi) proveniţi din instalaţiile mari de ardere, de Directiva 2008/1/CE pentru prevenirea şi 

controlul integrat al poluării (8 puncte); 

 MSD A.1 – Realizarea investiţiilor din domeniul protecţiei mediului (7 puncte); 

 MSD A.7 – Promovarea tehnologiilor curate, a tehnologiilor de captare şi depozitare a CO2 

(CSC) din gazele de ardere a cărbunelui, pilele de combustie şi utilizarea hidrogenului ca 

vector energetic (7 puncte); 

 MSD B.1.2 –  Continuarea investiţiilor pentru reabilitarea sistemelor de alimentare 

centralizată cu energie termică din oraşe şi reducerea pierderilor de energie (7 puncte); 

 MSD B.1.44 –  Reabilitări şi modernizări ale instalaţiilor existente, pentru creşterea eficienţei 

şi reducerea impactului asupra mediului (7 puncte). 

 

8.3.4 EVALUAREA EFECTELOR DE MEDIU CUMULATIVE ALE IMPLEMENTĂRII SER 2011 - 

2020 ASUPRA OBIECTIVELOR DE MEDIU RELEVANTE 

Evaluarea efectelor cumulative de mediu generate de implementarea măsurilor prevăzute în SER 

s-a realizat prin însumarea notelor de evaluare acordate (note de evaluare pozitive şi negative 

pentru fiecare obiectiv de mediu relevant), ce sunt prezentate în tabelul anterior. Imaginea de 

ansamblu a potenţialelor efecte generate de implementarea SER 2011-2020 este prezentată în 

Figurile nr. 8-7 şi 8-8. Observaţii şi concluzii ale acestei evaluări sunt prezentate în continuare. 
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Analiza rezultatelor ne permite în primul rând să identificăm faptul că implementarea SER va 

genera preponderent efecte pozitive (78% din efectele potenţiale identificate în urma evaluării). 

 
Figura nr. 8-7 Ponderea potenţialelor efecte generate de implementarea SER 2011 - 2020 

 
Figura nr. 8-8 Rezultatele evaluării cumulative ale implementării SER 2011 - 2020 

(Sunt prezentate potenţialele efecte negative şi pozitive asupra obiectivelor relevante de mediu) 

Potentiale 
efecte 
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22% 

Potentiale 
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Principalele contribuţii ale SER 2011 - 202 sunt la Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizării 

resurselor de energie (O.R.12). Contribuţia majoră a SER asupra acestui obiectiv de mediu se 

datorează în principal numărului ridicat de măsuri ce vizează îmbunătăţirea eficienţei energetice. 

De asemenea contribuţii importante se remarcă şi asupra obiectivelor de mediu ce vizează 

Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor generate din sectorul energetic (O.R.1), 

Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră generate din sectorul energetic şi creşterea capacităţii 

de stocare a acestora (O.R.6) şi Diminuarea factorilor de risc şi îmbunătăţirea stării de sănătate a 

populaţiei umane (O.R.9). 

Obiectivul de mediu care cumulează cele mai multe efecte negative potenţiale este reprezentat de 

Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică (O.R.7). De asemenea 

obiectivele privind Menţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de arii protejate (O.R.8), 

Menţinerea funcţiilor ecologice ale solului (O.R.5), Menţinerea funcţiilor ecologice ale apelor 

curgătoare (O.R.3) şi Protecţia şi îmbunătăţirea peisajului natural (O.R.13) cumulează un număr 

considerabil de efecte negative potenţiale. 

Trebuie subliniat faptul că pentru două obiective de mediu – Menţinerea şi dezvoltarea reţelei 

naţionale de arii protejate (O.R.8) şi Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale (O.R.15) – au fost 

identificate doar potenţiale efecte negative, neputând fi identificat niciun potenţial efect pozitiv 

direct sau indirect aferent măsurilor SER.  

Pentru obiectivul de mediu ce vizează Protecţia şi conservarea în situ a valorilor de patrimoniu 

cultural (O.R.14) nu au putut fi identificate niciun fel de efecte, datorită faptului că nu există 

măsuri care să vizeze direct acest obiectiv, dar şi a faptului că formularea generală a măsurilor 

face imposibilă decelarea efectelor asupra acestui obiectiv relevant de mediu. 
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9 

9 EVALUAREA ADECVATĂ A EFECTELOR 

POTENŢIALE ALE IMPLEMENTĂRII 

STRATEGIEI ENERGETICE ASUPRA ARIILOR 

NATURALE PROTEJATE DE INTERES 

COMUNITAR 

9.1 INTRODUCERE 

Pentru a îndeplini cerinţele Directivelor Păsări şi Habitate, România a desemnat 382 Situri de 

Importanţă Comunitară (SCI) şi 148 Situri de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA), declarate 

prin Ordinul nr. 2397/2011 privind modificarea Ordinului MMDD nr. 1964/2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi HG nr. 971/2011 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de 

protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România. SCI-urile reprezintă 17,41 % din suprafaţa ţării, iar SPA-urile reprezintă 15,49% din 

suprafaţa ţării. 

 

9.2 SITUAŢIA ACTUALĂ 

Pe baza analizei Fişelor standard ale siturilor Natura 2000, au fost identificate un număr total de 

102 situri de interes comunitar (SCI) şi importanţă avifaunistică (SPA) afectate de factori 

antropici precum poluarea aerului, linii electrice, transport energie, exploatarea şi extragerea de 

petrol sau gaze, minerit şi alte forme de transport energie. Dintre acestea, 32 reprezintă situri de 

importanţă avifaunistică (SPA) şi 70  situri de interes comunitar (SCI). 

Din punct de vedere al poluării aerului sunt afectate un număr total de 11 situri, unul dintre ele 

fiind de importanţă avifaunistică (SPA) şi 10 de interes comunitar (SCI). Şapte situri prezintă 

fenomenul de poluare a aerului în interiorul limitelor, iar in cazul a 9 situri fenomenul se produce 

în exteriorul limitelor. Cinci dintre cele 11 situri sunt direct afectate de poluarea aerului, dar 

prezintă şi riscul apariţiei unei concentraţii mai mari de poluanţi atmosferici, ca urmare a 

activităţilor desfăşutate în apropierea acestora. În conformitate cu datele introduse în fişele 

siturilor, din suprafaţă totală de 26028,901 hectare a acestor 11 situri, 25938,709ha (10,57 %) se 

consideră a fi afectate de poluarea aerului. Din totalul suprafeţelor afectate, 198,64 hectare 

(99,65%) se găsesc în interiorul siturilor. În 4 din cele 11 situri poluarea aerului prezintă un grad 

ridicat de intensitate. Valoare medie de intensitate este prezentă în 5 situri, iar alte 7 situri au o 

intensitate scăzută a afectării din punct de vedere al poluării aerului. 

Numărul de situri Natura 2000 afectate de liniile electrice este de 76, dintre care 29 situri de 

importanţă avifaunistică (SPA) şi 47 situri de importanţă comunitară (SCI). Dintre acestea, 60 de 
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situri sunt afectate în interior de liniile electrice, iar pentru 46 dintre acestea sunt afectate de linii 

electrice aflate în vecinătate siturilor. Din suprafaţa totală de 2988885,2 hectare a celor 76 de 

situri, o suprafaţă ce reprezintă 3,20% a fost clasificată ca fiind afectată de liniile electrice. Din 

totalul suprafeţelor afectate, 95205,87521 hectare (99,25%) se găsesc în interiorul siturilor. În 10 

din cele 76 situri afectarea de către linii electrice prezintă un grad ridicat de intensitate. Valoarea 

medie de intensitate este prezentă în 24 situri, iar în alte 72 situri a fost identificată o intensitate 

scăzută a afectării de către liniile electrice.  

Transportul de energie afectează un număr de 8 situri Natura 2000, dintre care 6 SCI-uri şi 2 

SPA-uri. Transportul de energie se realizează în interiorul a 6 situri, respectiv 2 SPA şi 4 SCI, în 

timp ce 3 din totalul de 8 situri pot fi afectate de către activităţile de transport de energie din 

apropierea acestora. Din cele 585956,7 hectare însumate de către cele 8 situri Natura 2000, doar o 

suprafaţă de 3355,169 hectare (0,58%) este direct afectată de transportul de energie. Un grad 

ridicat de intensitate a acestui tip de impact se întâlneşte doar într-un sit, în timp ce în cazul a 3 

dintre acestea, impactul a fost clasificat ca fiind de intensitate medie. Intensitate scăzută s-a 

determinat în 5 din cele 8 situri.  

Activităţile de exploatare şi extracţie a petrolului sau gazului pot afecta suprafeţele a 14 situri 

Natura 2000, respectiv a 4 SPA-uri şi 10 SCI-uri. În cazul a 7 dintre acestea, activităţile amintite se 

efectuează în interiorul acestora, în timp ce pentru 8 dintre cele 14 situri impactul activităţilor de 

exploatare şi extracţie poate veni din zonele apropiate. Din cele 956482,58 hectare însumate de 

către cele 14 situri Natura 2000, o suprafaţă de 14348,57624 hectare (1,50%) este direct afectată 

de acest tip de activităţi. Intensitate maximă există în cazul a 2 situri şi medie în 7 situri. În 6 

dintre cele 14 situri SCI şi SPA, a fost identificat un impact de intensitate scăzută.   

Activităţile de minerit prezintă un potenţial de afectare a 22 de SCI-uri şi SPA-uri, respectiv 17 

SCI-uri şi 5 SPA-uri. Dintre acestea,11situri sunt afectate de către aceste activităţi, iar în cazul a 

14, efectuarea acestor activităţi în apropierea siturilor poate afecta speciile şi habitatele din 

interior. Cele 22 de situri însumează 1005728 ha. Un procent de 12,2% din suprafaţa totală a 

acestor arii naturale protejate este afectat de activităţile de minerit.  

 

9.3 PROIECTE MAJORE INCLUSE ÎN SER 

9.3.1 ARIILE NATURALE PROTEJATE POSIBIL A FI AFECTATE DE IMPLEMENTAREA 

STRATEGIEI ENERGETICE 

La acest nivel de planificare (al strategiei naţionale) nu se cunoaşte o localizare exactă a tuturor 

viitoarelor proiecte pentru implementarea măsurilor Strategiei, astfel că o identificare certă a 

siturilor Natura 2000 ce ar putea fi afectate este practic imposibilă. 
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Pe baza nivelului de cunoaştere actual (prevederi ale SER, dar şi a altor strategii din domeniul 

energetic) a fost realizată intersecţia traseelor proiectelor majore propuse cu limitele siturilor 

Natura 20004. Facem însă precizarea că majoritatea evaluările din prezentul raport au fost 

realizate pe baza unor trasee/locaţii indicative ale proiectelor propuse, punerea lor în practică 

putând releva diferenţe importante. Toate aceste proiecte sunt/vor fi supuse procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului, în cazul intersectării ariilor naturale protejate fiind de 

asemenea necesară realizarea de studii de evaluare adecvată. 

 
Tabel nr. 9-1 Intersecţia proiectelor energetice majore cu siturile Natura 2000 şi arii naturale 

protejate de interes naţional 

Nume proiect 
Numele ariei naturale protejate cu care 

se intersectează 

Lungime în 
aria naturală 

protejată (km) 
Observaţii 

Proiectul Nabucco 

ROSPA0023-Confluenţa Jiu - Dunăre 19,6 intersecţie în 3 zone diferite 

ROSCI0115 Mlaştina Satchinez 0,16  

ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic 0,98 intersecţie în 2 zone diferite 

ROSCI0045-Coridorul Jiului 53,09 intersecţie în 17 zone diferite 

ROSCI0402-Valea din Sânandrei 0,2  

740-Rezervaţia Naturala Mlaştinile 
Satchinez 

1,2 
 

A.1.5-Parcul Natural-Defileul Jiului 1,69   

N.16- Parcul Natural-Grădiştea 
Muncelului - Cioclovina 

10,91 
  

V.4.15-Parcul Natural-Geoparcul 
Dinozaurilor Tara Hategul 

38,33 
  

ROSCI0129-Nordul Gorjului de Vest 12,34 intersecţie în 2 zone diferite 

ROSCI0087- Grădiştea Muncelului - 
Ciclovina 

10,92 
  

ROSCI0236-Strei - Haţeg 4,32   

ROSCI0052-Dancioanea 0,97   

ROSCI0126-Munţii Tarcu 16,6   

ROSCI0109-Lunca Timişului 1,16   

ROSPA0045- Grădiştea Muncelului - 
Cioclovina 

10,91 
  

ROSPA0128-Lunca Timişului 3,01  

522 - Rezervaţia naturală - Cheile 
Crivadiei 

0,28 
  

Conducta de gaz 
Szeged-Arad 

nu intersectează nicio arie naturală 
protejată 

 
  

Conducta de gaz 
Drochia (Rep 

Moldova)-Ungheni 
(Rep. Moldova)-Iaşi 

ROSCI0213-Râul Prut 0,32   

556- Rezervaţia naturală Râul Prut 0,32 
  

                                                 

4 Conform limitelor în format .shp, sistem de coordonate Stereo 70, publicate pe site-ul MMP. 
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Nume proiect 
Numele ariei naturale protejate cu care 

se intersectează 

Lungime în 
aria naturală 

protejată (km) 
Observaţii 

PEOP-Constanţa-
Trieste 

ROSCI0022-Canaralele Dunării 0,88   

ROSCI0168-Padurea Sarului 2,13 intersecţie în 2 zone diferite 

ROSCI0045-Coridorul Jiului 2,89   

ROSCI0206-Porţile de Fier 19,76 intersecţie în 3 zone diferite 

ROSCI0031-Cheile Nerei - Beuşniţa 7,41   

ROSCI0366-Râul Motru 0,2  

ROSPA0012-Bratul Borcea 5,29 intersecţie în 2 zone diferite  

ROSPA0106-Valea Oltului Inferior 3,16   

ROSPA0080-Munţii Almajului - Locvei 19,83 intersecţie în 3 zone diferite  

ROSPA0020-Cheile Nerei - Beuşniţa 7,51   

ROSPA0149-Depresiunea Bozovici 13,35 intersecţie în 2 zone diferite 

V.6.20-Parcul Natural-Geoparcul 
Platoul Mehedinti 

12,29 
  

D.17-Parcul Natural-Porţile de Fier 19,81 intersecţie în 3 zone diferite 

LEA 400 kV Gadalin-
Suceava 

ROSCI0099-Lacul Ştiucilor - Şic - 
Puini - Bontâda 

1,832 
 intersecţie în 6 zone diferite 

ROSPA0104-Valea Fizesului - Sic - 
Lacul Ştiucilor 

1,16 
intersecţie în 2 zone diferite 

ROSCI0051-Cusma 22,13 intersecţie în 2 zone diferite 

ROSCI0400-Şieu-Budac 0,25 intersecţie în 3 zone diferite 

ROSCI0247- Tinovul Mare-Poiana 
Stampei 

0,81 
 

ROSCI0212-Rarău-Giumalău 5,2  

715 - Rezervaţia naturală Tinovul 
Poiana Stampei 

0,73 
traversează zona centrală a 
rezervaţiei  

722 - Rezervaţia naturală Pietrele 
Doamnei-Rarău 

1,97 
traversează zona centrală a 
rezervatiei 

723-Codrul Secular Slătioara 2,36  

ROSPA0083-Munţii Rarau - Giumalau 5,45 
traversează zona centrală a 
rezervatiei 

LEA 400 kV-Gutinas-
Bacău-Roman-

Suceava 

ROSPA0072-Lunca Siretului Mijlociu 1,05   

ROSPA0063-Lacurile de acumulare 
Buhusi - Bacau - Beresti 

1,02 
  

ROSCI0364-Râul Moldova între 
Tupilaţi şi Roman 

1,01 
 

HVDC Marea Neagră ROSPA0076-Marea Neagra 3,33   

LEA 400 kV Sacalaz-
Timişoara-Reşiţa 

ROSCI0109-Lunca Timişului 0,75 
  

LEA 400 kV Sacalaz-
Arad-Nadab 

ROSPA0047-Hunedoara Timişana 1,92 intersecţie în 2 zone diferite 

ROSCI0277-Becicherecu Mic 1,63  
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Nume proiect 
Numele ariei naturale protejate cu care 

se intersectează 

Lungime în 
aria naturală 

protejată (km) 
Observaţii 

ROSCI0402 Valea lui Sânandrei 0,2 intersecţie în 2 zone diferite 

ROSCI0231 Nădab-Socodor-Vărşad 0,9  

ROSPA0015-Câmpia Crisului Alb si 
Crisului Negru 

1,109 
 

LEA 400 kV 
Bekescsaba-Oradea 

ROSPA0015-Câmpia Crisului Alb si 
Crisului Negru 

31,13 
intersecţie în 4 zone diferite 

ROSCI0350-Lunca Teuzului 3,97  

ROSPA0097-Pescaria Cefa - Padurea 
Radvani 

0,23 
  

ROSCI0049-Crişul Negru 0,27   

ROSCI0048-Crişul Alb 0,13   

Amenajarea 
hidroelectrica TISA 

ROSCI0251-Tisa Superioară  
  

CHE Islaz 
ROSCI0044-Corabia - Turnu Măgurele 1,2   

ROSPA0024-Confluenţa Olt - Dunăre 1,3   

CHE Măcin ROSCI0012-Braţul Măcin 1,2  

Conducta de gaz 
Isaccea Negru-Vodă 

ROSPA0031 Delta Dunării Complexul 
Razim Sinoie 

0,1 
 

ROSCI0201-Podişul Nord Dobrogean 30,49 intersecţie în 14 zone diferite 

ROSPA0091 Pădurea Babadag 18,23 intersecţie în 2 zone diferite 

ROSPA0073-Măcin-Niculiţel 16,60  

ROSPA0100-Stepa Casimcea 9,81 intersecţie în 2 zone diferite 

ROSPA0019-Cheile Dobrogei 7,78 intersecţie în 4 zone diferite 

ROSCI0215-Recifii Jurasici Cheia 4,07 intersecţie în 3 zone diferite 

Conducta de gaz 
Giurgiu-Ruse 

ROSCI0088-Gura Vedei-Şaica-
Slobozia 

0,4 
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Figura nr. 9-1 Localizarea proiectelor energetice majore faţă de siturile Natura 2000
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9.3.2 IDENTIFICAREA EFECTELOR POTENŢIALE 

O cuantificare a efectelor în această etapă de analiză este dificil de realizat, iar rezultatele obţinute 

pot fi uşor contestate. Limitările majore în acest sens sunt date de gradul încă foarte scăzut de 

cunoaştere şi localizare spaţială a habitatelor şi populaţiilor de interes conservativ, dar şi de 

cunoaşterea proiectelor energetice doar la nivelul unor trasee/locaţii indicative. Ceea ce este însă 

evident este faptul că practic fiecare din proiectele energetice majore fie va intersecta una sau mai 

multe arii protejate, fie ar putea influenţa negativ situri Natura 2000 aflate în vecinătate.   

Un aspect important ce nu ar trebui neglijat este acela al necesităţii elaborării unor studii de 

evaluare a impactului/ evaluare adecvată riguroase, care să contribuie deopotrivă la cunoaşterea 

elementelor valoroase din interiorul siturilor, precum şi la o mai bună fundamentare a 

proiectelor, astfel încât elementele valoroase să poată fi protejate în timpul şi în urma 

implementării proiectelor. Astfel de studii trebuie să includă observaţii temeinice în teren, 

derulate de preferat pe durata cel puţin a unui an. Este de asemenea necesar ca la nivelul acestor 

studii să fie corect identificate şi cuantificate pagubele ce se vor produce asupra habitatelor şi 

speciilor de interes naţional şi comunitar, urmând ca pe baza acestora să poată fi proiectate şi 

implementate măsuri compensatorii adecvate.  

Formele de impact asociate realizării acestor proiecte pot varia de la intervenţii de scurtă durată 

cu diferite grade de reversibilitate (ex. poziţionarea unei conducte/cablu subteran) până la 

distrugerea unor componente biologice în perioada construcţiei şi afectarea altor componente 

pe toată durata funcţionării (ex. o linie electrică aeriană de înaltă tensiune, realizarea unui baraj).  

Din păcate dezvoltarea acestor proiecte se face în condiţiile în care pentru investiţii similare 

aflate în prezent în funcţiune nu au fost încă identificate şi implementate măsuri de reducere sau 

de compensare a impactului (ex. Reducerea riscului de coliziune şi electrocutare pentru păsări 

cu cablurile electrice, refacerea conectivităţii longitudinale la nivelul barajelor hidroenergetice 

etc).  

 

9.4 PROIECTE PRIVIND VALORIFICAREA RESURSELOR REGENERABILE 

9.4.1 MICROHIDROCENTRALE 

Conform Popoviciu şi Bordeaşu, 2007, în Ganţă, 2011, dintre cele 877 microhidrocentrale 

declarate la nivelul anului 1989 ca fiind finalizate sau în diferite faze de realizare, la nivelul anului 

2005 se mai regăseau mai puţin de jumătate (380 centrale), dintre care 296 în stare de funcţionare, 

49 în curs de execuţie şi 35 casate total sau parţial, despre restul centralelor neexistând informaţii.  

Conform „Sintezei studiilor de fundamentare a schemelor directoare de amenajare şi 

management ale bazinelor hidrografice - Componenta plan de amenajare, versiune revizuită - 

Ianuarie 2011”, elaborată de ANAR – INHGA, micropotenţialul amenajat la 01.01.2005 totaliza 
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380 de MHC (microhidrocentrale) şi CHEMP (centrale hidroelectrice de mică putere), având 

puterea instalată de 501 MW şi energia medie de proiect 1504 GWh/an. 

Conform aceleiaşi sinteze elaborate de INHGA, pentru o lungime a cursurilor de apă de 24766 

km, microhidropotenţialul teoretic liniar este de 1895 MW, din acesta cca. 416 MW fiind situaţi 

pe cursuri de apă care au un potenţial specific mai mare de 150 kW/km, potenţial considerat ca 

fiind economic amenajabil. Energia medie anuală potenţial a fi produsă este estimată la 2750 

GWh/an, iar cea economică la 1200 GWh/an. 

Conform Planului Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER), 

elaborat de MECMA în anul 2010, potenţialul energetic teoretic anual din MHC este estimat la 

6000 GWh. Pentru anul 2015 este prognozată o producţie de energie electrică în MHC de 1600 

GWh. 

Conform datelor publicate în baza de date (HYDI – The Europena Hydro Database) a Asociaţiei 

Europene pentru Microhidroenergie (ESHA), potenţialul teoretic pentru MHC (≤10 MW) al 

României este estimat la 1134 MW, respectiv 4080 GWh/an, iar potenţialul economic amenajabil 

la 680 MW, respectiv 2447 GWh/an. Potenţialul economic amenajabil luând în considerare 

limitările de mediu la nivelului anului 2009 este de asemenea estimat la 680 MW, excluzând 

practic existenţa oricărei „limitări” de mediu. 

În cadrul aceleiaşi baze de date sunt prezentate date privind situaţia actuală a MHC la nivelul 

statelor membre, inclusiv România (până la nivelul anului 2010), precum şi prognoze pentru 

evoluţiile viitoare. Datele privind numărul de MHC şi puterea instalată sunt prezentate în graficul 

următor. Energia electrică produsă la nivelul anului 2020 este prognozată la o cantitate de 1360 

GWh. 

 
Figura nr. 9-2 Situaţia actuală (până la nivelul anului 2011) şi situaţia pronozată a numărului şi 

puterii instalate a MHC în România (sursa: HYDI Database – ESHA) 

 

Conform datelor publicate de Transelectrica, actualizate la 06.06.2012, până în prezent (în 

intervalul 2011 - 2012) au fost emise Avize tehnice de racordare (ATR) pentru 266,968 MW 
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instalaţi în MHC. Situaţia contractelor de racordare semnate până la începutul acestui an 

(27.01.2012), începând cu anul 2008, indică o putere instalată în MHC de 104,983 MW. 

În urma analizării datelor puse la dispoziţie de MMP, în prezent un număr de 411 MHC-uri se 

află în diferite faze de proiectare/avizare şi construcţie, iar aproximativ un sfert dintre acestea 

(108) sunt propuse a fi realizate în interiorul sau imediata vecinătate a siturilor Natura 2000 

(Figura nr. 9-3). 

 
Figura nr. 9-3 Număr de proiecte MHC în diferite stadii de avizare la nivel de regiune, în funcţie 

de localizarea faţă de limitele siturilor Natura 2000 

 

Ca urmare a construirii de microhidrocentrale, din rețeaua hidrografică a României poate fi 

afectat un număr de 238 râuri, dintre care 175 râuri intersectează SCI și 103 SPA.  

Din totalul de 382 de SCI-uri de pe teritoriul României, 114 pot fi afectate de lucrările ce urmează 

a fi executate pe cursurile râurilor care se regăsesc în interiorul sau vecinătatea acestor arii naturale 

protejate. Lucrările de construcţie a acestor microhidrocentrale precum şi funcţionarea acestora 

pot afecta habitatele şi speciile pentru a căror conservare au fost desemnate siturile de importanţă 

comunitară. Când facem această afirmaţie avem în vedere atât amplasarea MHC-urilor în 

interiorul siturilor Natura 2000 cât şi pe cursurile de apă în aval de limita siturilor, ambele situaţii 

fiind generatoare de potenţiale efecte negative asupra ariilor naturale protejate (prin modificarea 

habitatelor naturale, prin modificări ale debitului, prin alterarea conectivităţii longitudinale, etc). 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

N
r 

d
e
 p

ro
ie

c
te

 

MHC in interiorul si vecinatatea Natura 2000 

MHC in afara Natura 2000 



Strategia Energetică a României actualizată pentru perioada 2011-2020 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

RAPORT DE MEDIU_Rev05 

 

 

 

 

Pagina 146 

 

 
Figura nr. 9-4 Cursuri de apă pe care au fost construite / urmează a fi construite MHC-uri şi care 

intersectează siturile de importanţă comunitară 

 

În analiza potenţialelor efecte asupra siturilor Natura 2000 ale construcţiei de microhidroncetrale, 

suntem în primul rând preocupaţi de speciile de peşti strict protejate. În apele râurilor din cele 

114 SCI-uri identificate ca putând fi afectate de construcţia MHC, trăiesc 15 specii de pești 

protejate conform Anexei II din Directiva Habitate, respectiv: Aspius aspius, Barbus meridionalis, 

Cottus gobio, Eudontomyzon danfordi, Eudontomyzon mariae, Eudontomyzon vladykovi, Gobio albipinnatus, 

Gobio kessleri, Gobio uranoscopus, Hucho hucho, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia 

aurata, Umbra krameri, Zingel streber
5
.  

Pentru a încerca o cuantificare a efectelor potenţiale asupra speciilor de peşti strict protejate din 

siturile de importanţă comunitară am apelat la informaţiile conţinute în formularele standard 

Natura 2000, în lipsa unor date detaliate privind prezenţa acestor specii în râurile vizate de 

construcţia MHC-urilor. Desigur, această limitare ne împiedică să formulăm concluzii tranşante 

privind efectele negative ale construcţiei MHC-urilor, atâta timp cât nu avem certitudinea că 

speciile enumerate mai sus se regăsesc pe cursurile de apă vizate, ci doar au fost menţionate 

pentru întreg teritoriul sitului de importanţă comunitară.  

                                                 

5 Informațiile cu privire la speciile de pești, au fost obținute în urma consultării bazei de date aparținând EEA, 

categoria Biodiversity.  
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Figura nr. 9-5 Ponderea SCI-urilor în care sunt propuse MHC-uri din totalul SCI-urilor în care 

speciile de peşti sunt prezente 

 

Trebuie făcută precizarea că nu doar speciile de peşti pot fi afectate de construcţia MHC-urilor (şi 

mai ales de aglomerarea acestora). Întregul ecosistem lotic precum şi cele ripariene pot suferi 

modificări (în unele cazuri pe termen lung sau chiar ireversibile) ca urmare a modificării regimului 

hidrologic, al lucrărilor de construcţie sau pur şi simplu a antropizării zonelor de amplasare a 

acestor obiective. 

 

9.4.2 PARCURI EOLIENE 

Conform datelor Transelectrica, actualizate la data de 10.07.2012, la nivelul întregii ţări sunt în 

funcţiune parcuri eoliene cu o capacitate de 1314,304 MW, cea mai mare parte a acestora fiind 

localizate în judeţele Tulcea şi Constanţa. Conform aceloraşi informaţii, până la data de 

10.07.2012 au fost emise Avize tehnice de racordare şi au fost încheiate Contracte de racordare 

pentru parcuri eoliene ce însumează 22289,224 MW. De asemenea şi în acest caz cea mai mare 

parte a parcurilor eoliene se află în judeţele Tulcea şi Constanţa. 

Este de remarcat faptul că statistica Transelectrica la data de 01.05.2012 indica o capacitate în 

funţiune de 1140,404 MW şi o capacitate a parcurilor eoliene cu avize şi contracte de racordare de 

21445,824 MW. Astfel în decurs de două luni s-a înregistrat o creştere cu 173,9 MW a capacităţii 

parcurilor eoliene în funcţiune şi cu 843,4 MW a parcurilor eoliene ce au obţinur Avize tehnice de 

racordare sau Contracte de racordare. 

Aşa cum a fost prezentat în capitolul 5, conform informaţiilor puse la dispoziţie de MMP, în 

regiunea Dobrogea (judeţele Tulcea şi Constanţa) există la acest moment, în diferite etape de 
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dezvoltare (în etapa de evaluare strategică de mediu, în etapa de evaluare a impactului, în etapa de 

constructie, în faza de funcţionare cu autorizaţie de mediu obţinută), un număr de aproximativ 

251 parcuri eoliene (161 în Judeţul Constanţa şi 190 în Judeţul Tulcea) însumând un număr de 

5025 de turbine (2630 în Judeţul Constanţa şi 2395 în Judeţul Tulcea).  

Dobrogea reprezintă una din regiunile ţării în care se găsesc cele mai multe situri ce fac parte din 

reţeaua Natura 2000. Astfel, aproximativ 19% din suprafaţa aferentă Siturilor de Importanţă 

Comunitară declarate la nivel naţional şi aproximativ 25% din suprafaţa totală ocupată de Ariile 

de Protecţie Specială Avifaunistice din România se află în Dobrogea. 

În figura următoare este prezentată o imagine a extinderii parcurilor eoliene în Dobrogea faţă de 

limitele siturilor Natura 2000, fiind utilizate în acest caz contururi aproximative ale 

amplasamentelor.  

 
Figura nr. 9-6 Localizarea aproximativă a parcurilor eoliene în Dobrogea (limite amplasamente) 
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De asemenea este prezentată o imagine a dezvoltării parcurilor eoliene în interiorul şi vecinătatea 

ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0100 Stepa Casimcea. Acest sit este supus presiunii 

dezvoltăii de parcuri eoliene atât în interior cât şi din exterior, fiind practic înconjurat de parcuri 

eoliene. Situl este important pentru protecţia a 30 de specii de păsări incluse în Anexa 1 a 

Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Pasări) şi 25 de specii de păsări cu migraţie 

regulată nemenţionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, efective importante 

întâlnindu-se atât în perioadele de pasaj cât şi cuibărind în sit. 

 
Figura nr. 9-7 Parcuri eoliene propuse în interiorul şi vecinătatea sitului Natura 2000 ROSPA0100 

Stepa casimcea (limite amplasamente) 
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Potenţiale efecte asupra speciilor de păsări 

Turbinele eoliene generează în principal două forme de impact asupra populaţiilor de păsări, 

respectiv: reducerea/pierderea habitatelor (în principal prin îndepărtarea acestora din vecinătatea 

zonei de acţiune a turbinei) şi prin coliziune (lovirea păsărilor în urma trecerii acestora prin zona 

de rotire a palelor). 

Analiza realizată în această secţiune se bazează pe rezultatele unui studiu publicat de Hötker 

(2006) cu privire la recenzia literaturii de specialitate privind cuantificarea formelor de impact ale 

proiectelor eoliene asupra păsărilor. 

Pierderea habitatelor păsărilor apare ca rezultat al comportamentului acestora de evitare al 

turbinelor. Acest comportament poate fi caracterizat de o anumită distanţă, caracteristică fiecărei 

specii, mai precis o valoare medie rezultată în urma derulării mai multor cercetări în mai multe 

tipuri de habitate respectiv mai multe ţări. 

Conform Hötker (2006), valorile medii ale distanţelor de evitare variază în intervalul 36 m (în 

cazul vânturelului roşu - Falco tinnunculus) şi 394 m (în cazul becaţinei commune – Gallinago 

gallinago). 

Pentru a estima impactul cumulativ potenţial generat de planurile şi proiectele eoliene propuse în 

Dobrogea am realizat un calcul simplu asupra suprafeţei totale de teren, potenţial utilizată de 

speciile de păsări ca zone de cuibărire, hrănire, etc, ce ar putea fi afectată ca urmare a construcţiei 

celor 5025 de turbine propuse pe teritoriul judeţelor Tulcea şi Constanţa. Dacă considerăm că 

zona de afectare a habitatelor păsărilor este cuprinsă între 86 m şi 444 m (prin adăugarea a 50 m – 

lungimea unei pale) rezultă afectarea unor suprafeţe de teren cuprinse între 2,3 ha şi 62 ha pentru 

fiecare turbină. Multiplicând valorile obţinute cu numărul total de turbine propuse rezultă un 

procent de afectare cuprins între 0,75% şi 20% din totalul suprafeţei celor două judeţe. Desigur, 

calculul de mai sus este unul simplist care nu ţine cont de heterogenitatea condiţiilor de habitat 

ale speciilor de păsări şi nici de prezenţa suprafeţelor antropizate, dar poate furniza o imagine 

asupra dimensiunii impactului cumulativ: teritoriul Dobrogei, zonă de mare importanţă pentru 

păsări poate pierde, ca urmare a dezvoltărilor eoliene, până la 20% din condiţiile necesare 

susţinerii populaţiilor de păsări, o valoare care poate fi considerată semnificativă. 

Estimarea riscului de coliziune al păsărilor cu turbinele eoliene presupune o analiză atentă 

şi detaliată bazată pe observaţii riguroase de teren. Un astfel de demers nu poate fi realizat aici 

datorită indisponibilităţii datelor necesare (vezi şi măsurile propuse). Ceea ce putem însă furniza 

aici este, ca şi în cazul pierderii habitatelor, o imagine generală asupra impactului potenţial pe baza 

multiplicării unei valori medii a victimelor coliziunii înregistrate la nivel mondial. O astfel de 

valoare este propusă de Hötker (2006): 6,9 victime /turbină / an. 

Trebuie făcută sublinierea că nu toate turbinele eoliene produc victime şi de asemenea că nu toate 

parcurile eoliene produc victime. Conform Langston & Pullan (2003) mortalitatea în rândul 

păsărilor este înregistrată în cazul parcurilor eoliene inadecvat amplasate şi în principal în condiţii 

meteorologice nefavorabile. 
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Multiplicând valoarea de 6,9 victime/turbină/an cu numărul de 5025 de turbine propus rezultă o 

valoare de cca. 34673 victime pe an pe întreg teritoriul Dobrogei ocupat cu parcuri eoliene. 

Această valoare poate caracteriza un an întreg de interacţiuni între păsări şi turbinele eoliene însă 

nu poate furniza cu precizie ponderea fiecărei specii din total. Desigur, valoarea mai sus amintită 

include un spectru larg de specii de păsări, inclusiv paseriforme (nu doar specii cu zbor planat). 

Doar pentru a avea o oarecare imagine asupra dimensiunii valorii victimelor potenţiale, mai sus 

amintită, este suficient să precizăm că aceasta reprezintă cca 9% din valoarea totală a numărului 

de indivizi aflaţi în pasaj pe teritoriul ROSPA0031Delta Dunării şi Complexul Razim (conform 

datelor înscrise în Formularul standard Natura 2000).  

 

Potenţiale efecte asupra speciilor de lilieci 

Efectele funcţionării parcurilor eoliene asupra speciilor de lilieci sunt mai puţin cunoscute decât 

în cazul speciilor de păsări, însă cercetările asupra acestora au început să se dezvoltae în ultimii 

ani. Turbinele eoliene pot cauza victime în rândul liliecilor şi aşa cum a fost arătat în diferite 

studii, în funcţie de caracteristicile amplasamentelor, numărul victimelor poate varia de la valori 

foarte mici (chiar 0) până la peste o sută de victime/turbină/an (conform Hötker (2006), în cazul 

unui parc eolian din Germania numărul mediu de victime/turbină/an a fost estimat la 103,16). 

Diferenţele foarte mari înregistrate în numărul de victime sunt date de modul de poziţionare a 

parcurilor eoliene faţă de zonele cu abundenţe ridicate ale populaţiilor de lilieci, de măsura în care 

studiile de impact au tratat adecvat acest subiect şi proiectele au fost realizate pe baza concluziilor 

acestora şi nu în ultimul rând de diferenţele existente între protocoalele de lucru ce vizează 

monitorizarea victimelor în parcurile eoliene. 

Conform Rodrigues et al. (2008), principalele forme de impact asupra liliecilor datorate 

funcţionării turbinelor eoliene sunt reprezentate de reducerea/pierderea habitatelor, 

reducerea/distrugerea adăposturilor, coliziunea cu palele turbinelor şi/sau efectul de  barotraumă, 

dezorientarea liliecilor în zbor prin emiterea de ultrasunete. 

Pentru estimarea numărului total de victime potenţiale ale speciilor de lilieci ca urmare a 

interacţiunii cu turbinele eoliene am utilizat o abordare similară cu cea în cazul păsărilor. Hötker 

(2006) indică un număr mediu de victime identificate în parcurile eoliene din Europa şi Statele 

Unite: 13,3 victime/turbină/an. Multiplicând această valoare cu numărul de turbine propuse în 

Dobrogea (5025) rezultă un număr potenţial de vitime de cca. 66833. Subliniem că şi în acest caz 

valoarea are un caracter strict orientativ, nu se bazează pe date caracteristice Dobrogei şi nu poate 

fi divizată pentru fiecare specie de chiroptere. 
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10 
10 POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE 

ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA 

SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ 
 

Din punct de vedere al efectelor asupra mediului şi sănătăţii umane în context transfrontieră, 

relevanţă pot prezenta măsurile ce vizează în principal realizarea de centrale hidroelectrice pe 

râurile de frontieră, realizarea de termocentrale mari în apropierea graniţelor, realizarea de 

centrale nucleare, platforme petroliere marine, centrale eoliene, prospecţiuni/exploatări de 

hidrocarburi în apropierea graniţelor. Potenţialele efecte negative ce pot apare la implementarea 

unor astfel de proiecte au fost descrise în secţiunile anterioare. 

În ceea ce priveşte astfel de proiecte propuse în SER, cea mai mare parte a acestora vor fi 

dezvoltate în parteneriat cu statele vecine (Nabucco, PEOP, HVDC, etc), astfel încât la acest 

moment NU au fost identificate potenţiale efecte semnificative asupra mediului sau asupra 

sănătăţii umane în context transfrontieră ce ar necesita consultarea statelor vecine. 

Pentru proiectul de realizare a Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, conform informaţiilor 

disponibile pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor 

(http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/centrala_cernavoda.htm) acesta se află în procedura 

de emitere a Acordului de mediu încă din anul 2006. În cadrul acestei proceduri, în baza 

prevederilor Convenţiei Espoo, au fost transmise notificări statelor posibil a fi afectate de 

implementarea proiectului, respectiv Bulgaria, Ucraina, Rep. Moldova, Ungaria şi Austria. 

Bulgaria şi Austria şi-au exprimat intenţia de a participa la procedura de evaluare a impactului 

asupra mediului în context transfrontieră şi au fost implicate în procedură.  

Un aspect ce trebuie menţionat în ceea ce priveşte parcurile eoliene este acela al efectului 

cumulativ generat de aglomerarea unor proiecte pe principalele rute de migraţie ale păsărilor ş 

liliecilor, potenţialele victime datorate coliziunii cu turbinele eoliene putând avea teritoriile de 

iernare/hibernare sau cuibărire/matermitate pe teritoriile altor state. Desigur este dificil de 

estimat dacă aceste potenţiale victime datorate coliziunii cu turbinele eoliene din România au 

efecte asupra populaţiilor de păsări sau lilieci din alte ţări, însă acest aspect nu trebuie neglijat. 

Activităţile de inelare/bandare şi monitorizare desfăşurate mai ales pentru specii de importanţă 

pentru conservare, în general cu efective reduse, pot da însă informaţii importante în acest sens. 

 

 

 

  

http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/centrala_cernavoda.htm
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11 
11 MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI,  

REDUCE ŞI COMPENSA CÂT DE COMPLET 

POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA 

MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

 

11.1 CONSIDERAŢII GENERALE 

Hotărârea de Guvern 1076/2004 prevede stabilirea de „măsuri de prevenire, reducere şi 

compensare a efectelor semnificative asupra mediului rezultate în urma implementării 

planului”. 

Procesul de evaluare nu a dus la identificarea unor potenţiale efecte negative semnificative 

asociate strict formulărilor din textul strategiei. Atragem însă atenţia asupra faptului că, în 

contextul lipsei unor prevederi clare privind limitele până la care anumite proiecte energetice pot 

fi „aglomerate” într-un anumit teritoriu, există totuşi riscul apariţiei unor efecte negative 

semnificative prin impactul cumulat al acestor proiecte. 

Trebuie subliniat faptul că nivelul de detaliu al Strategiei Energetice a României (şi astfel nivelul 

de detaliu al evaluării strategice de mediu) nu permite identificarea în detaliu a tuturor efectelor 

potenţiale ce pot apare ca urmare a implementării Strategiei (a planurilor şi proiectelor 

subsecvente).  

Prevenirea şi reducerea efectelor adverse asupra mediului se poate face numai prin considerarea 

evaluării de mediu în toate etapele de pregătire şi implementare a strategiei: 

 Evaluarea strategică de mediu va trebui avută în vedere la realizarea şi implementarea 

planurilor de rang inferior, ce vor intra sub incidenţa prevederilor Strategiei; 

 Proiectele de investiţii propuse a fi realizate, cu impact potenţial asupra mediului (în înţelesul 

dat de Ordinul 863/2002), vor trebui evaluate din punct de vedere al impactului asupra 

mediului (EIA la nivel de proiect). Evaluările de impact se vor întocmi în conformitate cu 

cerinţele legislaţiei naţionale în vigoare şi vor putea permite identificarea:  

o Efectelor potenţiale asupra mediului în aria de proiect;  

o Celor mai bune tehnici şi soluţii disponibile pentru activităţile propuse;  

o Setului de măsuri necesar prevenirii, reducerii şi compensării efectelor negative asupra 

mediului generate de proiectul în cauză;  

o Setului de măsuri pentru monitorizarea efectelor asupra mediului ale implementării 

proiectelor; 

 În cadrul evaluărilor de impact la nivel de proiect este necesară realizarea unor evaluări 
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cumulative. În timp ce efectele unui proiect de dezvoltare individual pot fi considerate 

acceptabile dacă se ia în considerare doar acel proiect, aceste efecte se pot dovedi excesive sau 

inacceptabile atunci când sunt luate în considerare efectele cumulative cu alte proiecte. 

Impactul cumulativ poate rezulta dintr-o serie de situaţii, asociate fie cu interacţiunea dintre 

proiectele de dezvoltare similare (ex.: potenţialele efecte negative asupra culoarelor de 

migraţie asociate dezvoltării de parcuri eoliene în Dobrogea), fie cu acumularea de diferite 

efecte într-o anumită zonă (ex.: realizarea unui CET într-o zonă critică din punct de vedere al 

poluării aerului). Realizarea EIA-urilor la nivel de proiect singular nu va fi suficientă pentru a 

identifica gama largă de efecte cumulative asupra mediului generată de presiunile existente şi 

noile proiecte energetice; 

 De asemenea evaluările de impact la nivelul proiectelor promovate de Strategie vor trebui să 

se bazeze pe date sigure şi credibile (obţinute inclusiv prin măsurători, analize, observaţii 

directe în teren) privind starea iniţială a mediului în aria de proiect, acest lucru permiţând atât 

luarea de decizii în cunoştinţă de cauză, cât şi monitorizarea ulterioră a efectelor 

implementării proiectelor. 

 

11.2 MĂSURI PENTRU ADRESAREA POTENŢIALELOR EFECTE 

SEMNIFICATIVE  

11.2.1 SUBSECTORUL MINIER 

Pentru viitoarele proiecte din subsectorul minier se propun următoarele măsuri generale: 

 Realizarea de planuri de închidere care să restaureze folosinţele terenurilor anterioare 

lucrărilor de minerit; 

 În cadrul lucrărilor de revegetare se va evita utilizarea de specii alohtone cu caracter invaziv 

(ex: Amorpha fructicosa (salcâm pitic) şi Robinnia pseudacacia (salcâm) – specii intens utilizate în 

România pentru stabilizarea şi „reconstrucţia ecologică” terenurilor); 

 Realizarea de perdele naturale de protecţie în jurul activităţii care să protejeze habitatele de 

zgomot, emisii, poluanţi; 

 Revegetarea ariilor distruse după încetarea lucrului în zonă; 

 Instalarea şi utilizarea de apă pulverizată asupra echipamentelor de manevrare şi transport al 

cărbunelui; 

 Acoperirea camioanelor care transportă cărbune pe drumuri publice; 

 Epurarea corespunzătoare a apelor de mină evacuate; 

 Dezvoltarea de planuri pentru gestionarea corectă a deşeurilor solide şi lichide; 
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 Supravegherea şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei (muncitori şi persoane 

rezidente). 

Este de preferat ca deschiderea unui nou perimetru de exploatare a uraniului să se facă cel puţin 

concomitent cu implementarea obligaţiilor de mediu aferente minelor uranifere în conservare. 

 

11.2.2 SUBSECTORUL PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ŞI ACTIVITĂŢI ASOCIATE – 

CENTRALE HIDROELECTRICE 

11.2.2.1 Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea potenţialele efecte negative 

semnificative 

Se acceptă faptul că la nivel european există o insuficientă cunoaştere a relaţiei dintre presiunile 

hidromorfologice şi impactul acestora. De multe ori variatele tipuri de presiuni acţionează 

sinergic, făcând dificilă atribuirea efectului unui anume tip de presiune. Cu toate acestea, rolul 

negativ al barajelor în întreruperea conectivităţii longitudinale, îndeosebi pentru migraţia peştilor, 

este evident, iar eforturile ar trebui să se concentreze în scopul identificării şi implementării unor 

soluţii de reducere sau compensare a efectelor negative. 

Pentru România, ca de altfel pentru întreg bazinul Dunării, prioritate absolută o are identificarea 

unei soluţii care să permită refacerea migraţiei sturionilor amonte de Porţile de Fier I şi Porţile de 

Fier II. În acest sens, Planul de Management al Bazinului Dunărea (ICPDR, 2009) propune 

realizare urgentă a unui studiu de fezabilitate care să identifice soluţiile aplicabile pentru cele două 

hidrocentrale. 

Dacă limitele de ordin financiar şi tehnic fac ca procesul de implementare a măsurilor de refacere 

a conectivităţii longitudinale a cursurilor de apă aferente obiectivelor hidroenergetice să întârzie 

(iar în unele cazuri să nu fie implementate niciodată), considerăm că includerea acestor măsuri în 

proiectele aflate în prezent în dezvoltare sau implementare trebuie să reprezinte o cerinţă de 

proiectare şi o condiţie de avizare a acestora. Astfel, măsurile necesare pentru adresarea 

potenţialelor efecte negative semnificative trebuie să includă identificarea şi implementarea celor 

mai bune soluţii tehnice pentru asigurarea migraţiei peştilor şi altor organisme acvatice, precum şi 

prevenirea accesului acestora în prizele de aspiraţie. Structurile construite pentru pasajul peştilor 

trebuie să îşi dovedească funcţionalitatea (cele mai bune practici includ ghidarea peştilor cu 

ajutorul unor semnale luminoase sau sonore), iar după caz să permită intervenţii ulterioare în 

scopul creşterii eficienţei lor. 

 

11.2.2.2 Alte măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative 

Viitoarele proiecte privind dezvoltarea de capacitaţi hidroenergetice trebuie să ia în considerare 

următoarele măsuri: 

o Înţelegerea influenţei proiectului asupra tuturor componentelor mediului înconjurător, 

selectarea şi implementarea măsurilor adecvate de reducere şi compensare a efectelor negative 



Strategia Energetică a României actualizată pentru perioada 2011-2020 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

RAPORT DE MEDIU_Rev05 

 

 

 

 

Pagina 156 

 

pe baza unei evaluări riguroase a impactului asupra mediului. În acest sens este nevoie ca 

evaluarea de impact să includă o monitorizare relevantă (la o scară spaţială mai mare decât cea 

a proiectului şi la o scară de timp de minim 1 an) a particularităţilor de mediu din zona 

proiectului anterior evaluării de impact şi care să fie continuată de o monitorizare a 

schimbărilor survenite pe durata implementării proiectului şi după punerea acestuia în 

funcţiune (minim 2-3 ani); 

o Evitarea implementării unor proiecte care presupun modificări ale cursului, debitului sau 

nivelului apei în interiorul ariilor naturale protejate în care apa joacă un rol important în 

menţinerea habitatelor / speciilor sau pe o distanţă de 20 km amonte de acestea; 

o Evitarea implementării unor proiecte care, chiar în situaţia localizării în exteriorul unor anii 

protejate, pot ameninţa habitatele unor specii considerate periclitate; 

o Evitarea implementării unor proiecte ce pot avea un impact socio-cultural semnificativ 

(strămutări ale unor localităţi însoţite sau nu de pierderea unor monumente culturale, situri 

arheologice, tradiţii culturale sau care afectează preponderent un anumit grup etnic);  

o Implementarea măsurilor de identificare şi control a speciilor invazive pe durata lucrărilor de 

construcţii şi în primii 2-3 ani după punerea în funcţiune a investiţiei; 

o Includerea în design-ul proiectului a acelor elemente care permit asigurarea unui grad ridicat 

de integrare în peisajul natural al construcţiilor şi modificărilor hidromorfologice propuse 

(soluţiile pot include: o arhitectură locală a clădirilor propuse, refacerea vegetaţiei ripariene, 

instalarea şi menţinerea vegetaţiei caracteristice zonelor umede etc); 

o Includerea în proiecte, acolo unde este posibil, a unor funcţiuni complexe ale luciului de apă 

nou creat, precum: activităţi de turism şi recreere legate de zonele umede, amenajări piscicole 

etc. 

o Evitarea implementării unor proiecte care prin construirea/funcţionarea acestora pot avea un 

impact negativ asupra stării de sănătate a populaţiei rezidente din vecinătate şi/sau a 

personalului lucrător; 

o Respectarea debitului de servitute pentru centralele hidroelectrice , cu includerea adecvată a 

debitului salubru (debitul minim necesar într-o secţiune pe un curs de apă pentru asigurarea 

condiţiilor naturale de viaţă ale ecosistemelor acvatice existente) în calculul debitului de 

servitute. 

 

11.2.3 SUBSECTORUL SURSE REGENERABILE DE ENERGIE – EOLIAN 

11.2.3.1 Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea potenţialele efecte negative 

semnificative  

Potenţialul eolian la nivel naţional a fost estimat la 14.000 MW (putere instalată), care poate 

furniza o cantitate de energie de aproximativ 23 TWh/an. Conform ICEMENERG (& al., 2006), 
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potenţialul tehnic naţional este însă de numai 3600 MW (putere instalată) ce corespunde unei 

cantităţi de energie electrică de aproximativ 8 TWh/an. În prezent, cererile de racordare din 

partea investitorilor la Sistemul Energetic Naţional însumează o putere de peste 20.000 MW, 

valoare ce depăşeşte atât potenţialul tehnic estimat cât şi capacitatea actuală de preluare a 

sistemului naţional (estimată la 3.000 – 3.500 MW). 

Datele prezentate mai sus ne conduc implicit la concluzia că pe termen scurt şi mediu vom asista 

la o dezvoltare explozivă a sectorului eolian, cu o concentrare masivă a investiţiilor în zona 

Dobrogei şi a Moldovei. Implicit aceasta va duce la o creştere a presiunii asupra mediului, iar 

„goana” după obţinerea avizelor şi acordurilor necesare promovării proiectelor poate ascunde 

evaluări superficiale sau incomplete asupra impactului acestor proiecte. 

Interesul major arătat de investitori în dezvoltarea de proiecte eoliene poate fi folosit util de 

autorităţi atât prin impunerea unor standarde înalte în proiectarea parcurilor eoliene, 

precum şi prin posibilitatea selectării doar a acelor proiecte care dovedesc un impact redus 

asupra mediului (prin includerea celor mai bune soluţii tehnice disponibile). 

Un instrument necesar pentru implementarea celor afirmate enterior ar fi elaborarea unui 

studiu de evaluare a impactului cumulativ al proiectelor eoliene pentru Dobrogea (un 

studiu similar poate fi elaborat şi pentru zona Moldovei). Acest studiu ar trebui să ia în calcul: 

o Parcurile eoliene existente şi cele aflate în construcţie; 

o Parcurile eoliene ce au primit Avizul de mediu şi/sau Acordul de mediu, dar a căror 

construire nu a demarat; 

o Proiectele aflate în faze incipiente. 

Principalele rezultate pe care un astfel de studiu ar putea să le ofere: 

o Informaţii complete despre impactul cumulativ asupra habitatelor şi speciilor de interes 

conservativ din Dobrogea precum şi asupra aşezărilor umane; 

o Măsurile de evitare, reducere şi compensare a diferitelor forme de impact asociate 

dezvoltărilor eoliene (pentru îmbunătăţirea proiectelor implementate / în dezvoltare); 

o Un plan unitar de monitorizare şi raportare a unui set relevant de date şi informaţii 

care să permită controlul şi îmbunătăţirea performanţelor de mediu din sectorul energetic 

eolian; 

o Instrucţiuni pentru elaborarea proiectelor şi studiilor de impact ulterioare. 

 

11.2.3.2 Harta limitărilor naturale pentru dezvoltarea de proiecte eoliene în Dobrogea 

Un prim pas necesar în dezvoltarea de proiecte eoliene în zona Dobrogea îl reprezintă 

cunoaşterea principalelor limitări naturale. În acest sens, în cadrul prezentei evaluări a fost 

realizată o hartă, cu statut de recomandare, a principalelor astfel de limitări.  
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Această hartă poate reprezenta un punct de plecare pentru cei care doresc să dezvolte un proiect 

eolian serios. Îi încurajăm însă pe toţi aceştia să nu se rezume doar la consultarea hărţii şi să 

desfăşoare activităţi riguroase de evaluare a biodiversităţii şi a impactului asupra fiecărei 

componente de mediu din zona proiectelor lor. 

În această hartă nu au fost incluse informaţii privind culoarele de migraţie a păsărilor şi nici 

zonele în care îşi desfăşoară activitatea populaţiile semnificative de lilieci. Cel puţin din punct de 

vedere al populaţiilor de păsări, un studiu intitulat „Fundamentarea normelor privind turbinele 

eoliene si parcurile de turbine tinând cont de Directiva păsări şi Convenţia de la Berna, incluzând 

ca studiu de caz Dobrogea” (INCDD, 2007) identifică întreg teritoriul Dobrogei ca fiind acoperit 

de rute de migraţie a păsărilor („drumul Est – Elbic”, drumul Pontic”, „drumul Sarmatic”, „ruta 

sudică (mixta)”). 

Elementele care au stat la baza elaborării hărţii sunt prezentate în tabelul nr. 11-1. Suportul grafic 

a fost reprezentat de: Open Street Map, Corine Land Cover 2006 şi limitele ariilor protejate 

publicate pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

 
Tabel nr. 11-1 Conţinutul straturilor utilizate la elaborarea hărţii privind principalele limitări 

naturale pentru dezvoltarea de proiecte eoliene în Dobrogea 

Straturi Detalii 

Suprafaţa ocupată 

ha / % din suprafaţa 

judeţelor Constanţa şi Tulcea 

Zone cu statut 

de protecţie 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării; 

Reţeaua Natura 2000 (SPA & SCI); 

Rezervaţii naturale (IUCN); 

Contur de protecţie al aşezărilor umane6 (300 m faţă 

de intravilan); 

870.216 ha / 55,8%  

Alte zone cu 

valoare 

naturală 

ridicată (altele 

decât cele 

incluse în 

zonele 

protejate) 

Zone umede (cele corespunzătoare codurilor 

Corineland: 411 – mlaştini continentale, 421 – 

mlaştini sărăturoase); 

Păduri şi zone semi-naturale (cele corespunzătoare 

codurilor Corineland: 311 – păduri de foiase, 312 – 

Păduri de conifere, 313 – Păduri de amestec, 321 – 

pajişti naturale, 324 - liziere, 331 – Plaje, dune, 

nisipuri); 

Terenuri agricole (cele corespunzătoare codurilor 

Corineland: 231 - păşuni, 243 – suprafeţe agricole cu 

zone semnificative de vegetaţie naturală). 

286.606 ha / 18,39%  

                                                 

6 conform Norma Tehnică aprobată prin Ord. 4 ANRE (corespunzătoare unei înălţimi a turnului de 100 

m) 
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Straturi Detalii 

Suprafaţa ocupată 

ha / % din suprafaţa 

judeţelor Constanţa şi Tulcea 

Limitări 

naturale (altele 

decât cele 

incluse în 

zonele 

protejate) 

Corpuri de apă (cele corespunzătoare codurilor 

Corineland: 511 – cursuri de apă, 512 – corpuri de apă 

(de suprafaţă). 
72.512 ha / 4,66%  

Total 929564 ha / 59,68%  

 

 
Figura nr. 11-1 Harta principalelor limitări pentru dezvoltarea de proiecte eoliene în Dobrogea 

(Stereo 70) 
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11.2.3.3 Alte măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative 

În funcţie de caracteristicile proiectelor şi amplasarea lor, următoarele măsuri trebuie luate în 

considerare în faza de proiect: 

o Păstrarea unor distanţe cât mai mari faţă de aşezările umane (inclusiv locuinţe izolate): 300 m 

minim, de preferat peste 1 km. Distanţa faţă de locuinţe joacă un rol important în reducerea 

potenţialului disconfort generat de zgomot şi mişcarea umbrelor, precum şi în reducere 

riscurilor asociate unor accidente (prăbuşirea turbinei, incendiu, formarea şi aruncarea gheţii 

etc); 

o Acolo unde este necesar, instalarea unor perdele de arbori în interiorul sau imediata vecinătate 

a intravilanului localităţilor pentru reducerea impactului vizual sau a potenţialului disconfort 

generat de zgomot şi umbrire; 

o Evitarea amplasării turbinelor în imediata vecinătate a păşunilor, acestea fiind suprafeţe 

preponderent utilizate pentru hrănire de păsările răpitoare; este cunoscut faptul că păsările 

răpitoare prezintă cel mai ridicat risc de coliziune cu turbinele eoliene; 

o Selectarea celor mai eficiente metode pentru prevenirea coliziunii păsărilor cu turbinele (ex: 

întreruperea funcţionării unor turbine în perioadele de vârf ale migraţiei, instalarea unor 

semnalizări auditive, instalarea de sisteme automate radar pentru încetinirea sau chiar oprirea 

rotorului la trecerea stolurilor de păsări etc); 

o Evitarea amplasării unor parcuri eoliene învecinate la distanţe mai mici de 2 km, care să 

permită zborul acelor specii de păsări care au comportamente evidente de evitare a turbinelor 

(există specii care păstrează în zbor distanţe de până la 800 m faţă de turbinele eoliene); 

o Evitarea amplasării turbinelor în imediata vecinătate a peşterilor, pădurilor sau clădirilor 

izolate unde este cunoscută existenţa unor populaţii semnificative de lilieci; 

o Identificarea corectă şi completă a tuturor habitatelor şi speciilor de interes consevativ (plante 

şi animale) din aria proiectului şi proiectarea unor măsuri de protecţie a lor pe durata 

lucrărilor de construcţii şi în timpul operării parcurilor eoliene. Măsurile trebuie să includă de 

exemplu: protecţia cuiburilor de păsări, a vizuinilor şi galeriilor mamiferelor, evitarea utilizării 

zonele de aglomerare a reptilelor şi amfibienilor sau prevederea unor măsuri de reducere a 

impactului precum supratraversările (în cazul drumurilor de accces sau a ampasării unor 

facilităţi temporare / definitive). 
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11.2.4 SUBSECTORUL TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE 

11.2.4.1 Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea potenţialele efecte negative 

semnificative  

Aşa cum a fost prezentat în cadrul capitolului de evaluare, principalul potenţial efect semnificativ 

negativ asociat sectorului de transport şi distribuţie a energiei electrice este reprezentat de 

moartea unui număr însemnat de păsări ca urmare a coliziunii cu liniile electrice şi a electrocutării.  

Coliziunea afectează în general toate speciile de păsări zburătoare. În mod special, însă, afectează 

păsările care migrează noaptea, păsările de stol, păsările de talie mare şi cu manevrabilitate redusă. 

Cele mai grave efecte ale coliziunii sunt semnalate în zonele în care liniile electrice aeriene 

traversează culoarele de migraţie. Un studiu efectuat în Kazakhstan pe parcursul lunii octombrie 

2009 semnalează că, pe parcursul unei singure luni, de-a lungul a 11 km LEA, au fost semnalate 

câteva sute de exemplare de păsări moarte, între care: 200 Falco tinnunculus, 48 Aquila nipalensis, 2 

Aquila heliaca, 1 Haliaeetus albicilla, 1 Aegypius monachus 

Pentru Europa, rata medie a coliziunilor este de aproximativ 500 păsări/km LEA/an. 

Riscul de coliziune este crescut în cazul liniilor electrice cu cabluri subţiri, dispuse la altitudine 

joasă.  

Metodele de reducere a impactului sunt reprezentate de: 

 instalarea de ansambluri de cabluri dispuse pe un singur nivel (multilevel versus double poles); 

 instalarea de marcaje vizibile pe timp de zi – mingi de semnalizare, flapsuri pendante, 

dispozitive rotative acţionate de vânt; 

 lumini de avertizare pe timp de noapte. 

Aceste metode pot reduce riscul de coliziune cu 50 – 85%. 

Electrocutarea se datorează aproape exclusiv designului deficitar al stâlpilor electrici de voltaj 

mediu (între 1 şi 60 kV) şi afectează păsările care vizitează stâlpii electrici (în general, păsări de 

talie mare: berze, falconiforme, accipitride, alte răpitoare de zi şi de noapte, corvide.) La berze, 

reprezintă principalul factor provocator al mortalităţii în perioada de migraţie. În Germania, ţară 

care a implementat măsuri de protecţie a păsărilor împotriva pericolului de electrocutare şi 

coliziune cu LEA, victimele acestui fenomen rămân la aproximativ 28 păsări /stâlp electric/an. 

Liniile electrice care nu prezintă risc pentru păsări din punct de vedere al pericolului de 

electrocutare sunt cele cu voltaj mai mic de 1 kV şi mai mare de 60 kV. 

Stâlpii periculoşi prezintă: 

 izolaţii verticale; 

 spaţierea dintre cabluri mai mică de 140 cm; 
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 cabluri montate pe partea perpendiculară a stâlpului (paralelă cu solul), cu instalaţii de 

distribuţie sau izolaţii suspendate, între care sunt prevăzute spaţii mai mici de 60 cm; 

 cu staţii de transformare izolate necorespunzător. 

Principalele măsuri propuse pentru reducerea potenţialelor efecte semnificative sunt: 

 Analizarea în cadrul Studiilor de fezabilitate privind realizarea reţelelor de transport şi 

distribuţie a energiei electrice a alternativelor de realizare de linii electrice subterane în zonele 

în care sunt intersectate arii naturale protejate; habitate cu valoare conservativă; aglomerări de 

păsări (în special păsări de dimensiuni mari) şi trasee de deplasare între zonele de cuibărire, 

hrănire, adăpare sau înnoptare; zone de cuibărire şi hrănire ale populaţiilor de păsări 

aparţinând unor specii ameninţate, vulnerabile, periclitate sau critic periclitate7; zone 

peisagistice deosebite; zone de interes cultural şi tradiţional; 

 Adoptarea de măsuri privind protecţia păsărilor la electrocutare şi coliziune în cadrul 

viitoarelor proiecte de modernizare/retehnologizare/realizare linii electrice de transport şi 

distribuţie, staţii şi posturi de transformare. 

11.2.4.2 Măsuri propuse pentru diminuarea impactului liniilor electrice de distribuţie şi 

transport asupra stării de sănătate 

 Păstrarea unor distanţe cât mai mari faţă de aşezări umane (inclusiv case izolate). Criteriul este 

ca nivelul maxim al câmpului magnetic generat de liniile electrice aeriene să nu depăşească 0,2 

microTesla în curţi, case etc. aflate în apropierea acestor linii; 

 Semnalizarea adecvată pentru ca cetăţenii să nu staţioneze în zona culoarului de trecere a 

liniilor electrice aeriene; 

 Proiectarea liniilor electrice astfel încât efectul corona să fie diminuat în apropierea 

localităţilor. 

Câmpurile magnetice de frecvenţă foarte joasă sunt clasificate de către Agenţia Internaţională de 

Cercetare în Cancer (IARC) în grupul 2B – posibil cancerigene pentru om (2002). Motivaţia acestei 

decizii este existenţa unei asociaţii epidemologice între expunerea la câmpuri magnetice cu 

frecvenţa de 50 Hz şi creşterea incidenţei leucemiei la copii. Din studiile de epidemologie rezultă 

o creştere a riscului pentru valori de expunere între 0,2 – 0,5 µT, adică pentru valori mai mici de 

aproximativ 500 de ori valoarea limită (100 µT). 

Deşi nu s-a găsit mecanismul sau relaţia cauzaţă între câmpurile magnetice şi apariţia leucemiei 

infantile, în multe ţări europene şi din întrega lume se aplică sttrategii de dezvoltare a reţelelor de 

transport şi distribuţie a energiei electrice care folosesc principiul precauţiei. În acest caz 

principiul precauţiei se referă la evitarea situaţiilor în care copiii pot fi expuşi la câmpuri 

magnetice mai mari de 0,2 – 0,4 µT. 

                                                 

7 Conform clasificării IUCN; vezi şi Cartea Roşie a Vertebratelor din România (Botnariuc, N. & Tatole, V., 2005) 
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 12 12 EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS 

LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE 

 
 

Procesul de evaluare strategică de mediu a Strategiei Energetice a început la sfârşitul anului 2009, 

forma ce a fost iniţial supusă evaluării fiind textul aprobat prin HG 1069/2007. Încă de la primele 

grupuri de lucru s-a evidenţiat faptul că varianta SER aprobată prin HG necesită anumite 

actualizări, cea mai importantă fiind prognoza de producere a energiei electrice pentru acoperirea 

consumului intern (tabelul 4.2 HG1069/2007), prognoză realizată pe baza dinamicii estimate a 

indicatorilor de dezvoltare macroeconomică (tabelul 4.1 HG 1069/2007), ce se bazau pe o 

creştere susţinută a PIB-ului. 

În August 2011 a fost elaborată o nouă formă a Strategiei (SER 2011) care aduce unele modificări 

în textul documentului, printre care şi o revizuire a prognozei privind creşterea consumului intern 

net de energie electrică. Această variantă a SER este cea analizată în prezentul raport, motivele 

care au dus desigur la alegerea ei fiind: i) o mai bună fundamentare a prognozei de creştere a 

consumului de energie şi ii) actualizarea textului şi o mai bună corelare cu modificările legislative 

şi textul altor documente de planificare (ex: PNAER). 

 

12.1 EVALUAREA VARIANTELOR SER 

Din punct de vedere al evaluării strategice de mediu, dificultatea majoră este aceea de a identifica 

metoda prin care poţi evalua esenţialul (adică de a răspunde la întrebarea: propune această 

variantă a strategiei cea mai bună direcţie de dezvoltare din punct de vedere al dezvoltării 

durabile?), reuşind în aceelaşi timp să cuprinzi cât mai mult din numeroasele aspecte relevante de 

mediu. Din acest motiv, pe lângă abordarea “clasică” a evaluării compatibilităţii obiectivelor şi a 

evaluării efectelor potenţiale a măsurilor strategiei am optat pentru introducerea unui nou element 

în analiză: a evaluării costurilor de mediu aferente deciziilor strategice din SER.  

Evaluarea costurilor de mediu a fost făcută utilizând rezultatele proiectului European de cercetare 

CASES8 („Cost Assessment of Sustainable Energy Systems”, ro: Evaluarea costurilor sistemelor 

energetice sustenabile), proiect derulat între anii 2006 - 2007 de un număr de 23 de instiuţii de 

cercetare europene.  Conform acestui studiu, costurile de producere a energiei electrice se împart 

în costuri private şi externalităţi. Externalităţile sunt, la rândul lor, divizate în patru categorii: 

costuri pentru prevenirea impactului asupra mediului, asupra sănătăţii umane, pentru prevenirea 

radioactivităţii şi pentru prevenirea emisiilor gazelor cu efect de seră. 

                                                 

8 http://www.feem-project.net/cases/project.php 

http://www.feem-project.net/cases/project.php
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Pentru a estima costurile externe prin transformarea impacturilor (exprimate în diferite unităţi de 

măsură) în unităţi monetare a fost utilizată metodologia ExternE (Externalităţi ale Energiei). 

Categoriile de impact care sunt abordate în metodologia ExternE şi care fac obiectul evaluării 

costurilor de mediu sunt impactul asupra mediului (culturi, biodiversitate), sănătatea umană, 

radioactivitatea şi gazele cu efect de seră.  

Costurile externe estimate prin proiectul CASES pentru producţia de energie, la nivel european, 

dar şi la nivelul României, sunt prezentate în tabelul următor. 

 
Tabel nr. 12-1 Costurile externalităţilor de mediu aferente producerii unui kWh de energie 

electrică (conf. CASES) 

 

2005-2010 2020 2030 

Eurocenti/kWh 

ROMÂNIA 

Energie hidro şi SRE 0,0977 0,1099 0,1265 

Nuclear 0,3758 0,2443 0,1933 

Cărbune 4,7468 5,1424 6,2289 

Gaze naturale 2,9898 3,3475 4,1681 

Păcură 4,5146 5,6484 6,7592 

UE-27 

Energie hidro şi SRE 0,0589 0,0655 0,0763 

Nuclear 0,2141 0,1407 0,1140 

Cărbune 3,1352 3,2967 4,1402 

Gaze naturale 2,0845 2,2898 2,9549 

Păcură 2,3968 2,9970 3,6425 

 

O primă analiză a valorilor prezentate în tabelul de mai sus indică următoarele: 

 Există diferenţe semnificative între valorile unitare ale externalităţilor de mediu aferente 

sectoarelor de producţie pe bază de combustibili fosili şi cele din surse neconvenţionale; 

 Valorile unitare medii la nivel european (UE-27) sunt considerabil mai mici decât cele 

calculate pentru România. 

Analizarea variantelor SER s-a făcut pe baza consumului de energie electrică estimat pentru anul 

2020 şi a ponderii de utilizare a fiecărei categorii de resurse (resurse fosile, regenerabile, nuclear) 

în producerea curentului electric (vezi tabelul de mai jos). 

 
Tabel nr. 12-2 Principalele caracteristici ale variantelor de strategie analizate 

Varianta de 
strategie 

Consum total 
estimat pentru 

2020 
(MWh) 

Defalcarea consumului estimat pentru 2020 (TWh) 

Centrale 
hidroelectrice şi 

SRE (toate 
regenerabilele) 

Centrale 
nucleare 

Termocentrale 
(cărbune + 

păcură + gaz) 

SER 2007-2020 100 32,5 21,6 45,9 

SER 2011-202 71.04 30,52 21,00 19,52 
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Pe baza prognozelor celor două versiuni de strategie, utilizând costurile de mediu unitare 

prezentate în tabelul 12-1 au fost calculate costurile totale de mediu la nivel naţional (vezi figura 

12-1). Atragem atenţia asupra faptului că valorile obţinute au un caracter indicativ, metodologia 

utilizată de noi având şi o serie de limitări (valorile unitare ale externalităţilor de mediu nu includ 

totalitatea costurilor reale “de mediu”, este necesară realizarea unor medii între costurile pe 

regenerabile, respectiv costurile pe resursele fosile pentru a putea utiliza estimările din cele două 

variante de strategie). 

 
Figura nr. 12-1 Costurile de mediu asociate prognozelor de producere a curentului electric 

conform celor două versiuni ale SER. Anul 2010 este calculat pe baza unei prognoze în SER 2007 

şi pe baza datelor înregistrate în SER 2011. 

Analizând figura 12-1 se poate constata cu uşurinţă diferenţa semnificativă între costurile de 

mediu aferente celor două versiuni ale strategiei pentru orizontul de timp 2020. Diferenţele sunt 

justificate de: 

 Revizuirea negativă a producţiei de energie electrică pentru anul 2020 (de la 100 TWh în SER 

2007 la 71,04 TWh în SER 2011); 

 Reducerea semnificativă a ponderii combustibililor fosili în producţia de energie electrică (de 

la 45,9 TWh în SER 2007 la 19,52 TWh în SER 2011); 

 Menţinerea unor ponderi relativ egale pentru sectorul regenerabilelor (situaţia actuală + cca 

4150 MW capacităţi noi din hidro, eolian, solar şi biomasă) şi cel nuclear (faţă de situaţia 

existentă se mai adaugă reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă). 

Versiunea SER elababorată în anul 2011 asigură premizele pentru realizarea unei reduceri 

semnificative a costurilor de mediu aferente sectorului energetic. 
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12.2 DIFICULTĂŢI 

În ceea ce priveşte dificultăţile întâmpinate în prelucrarea informaţiilor cerute, o limitare 

majoră a activităţilor propuse în cadrul evaluării strategice de mediu este reprezentată de nivelul 

cantitativ şi calitativ scăzut al bazei de date şi informaţii aparţinând domeniului public. În acest 

sens precizăm că principalele dificultăţi întâmpinate sunt determinate de: 

 Calitatea datelor disponibile. Pentru acelaşi set de date există contradicţii între rapoartele 

privind starea mediului sau între acestea şi alte surse de informare (ex: INS); 

 Lipsa datelor spaţiale privind starea diferitelor componente de mediu; 

 Nivelul încă scăzut de disponibilitate al datelor privind localizarea spaţială a habitatelor şi 

populaţiilor speciilor de interes conservativ; 

 Lipsa unor prognoze detaliate privind producţia de energie electrică pe tipuri de surse şi 

tehnologii, care ar fi permis o analiză mai detaliată a costurilor de mediu asociate 

implementării strategiei. 
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13 
13 MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU 

MONITORIZAREA EFECTELOR 

SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII SER 

2011-2020 

 

Ca şi în cazul măsurilor de prevenire, reducere şi compensare, din punct de vedere al cerinţelor 

HG 1076/2004, această secţiune trebuie să descrie măsurile pentru monitorizarea efectelor 

semnificative asupra mediului generate de implementarea Strategiei Energetice a României. 

Implementarea unui program de monitorizare va permite identificarea unor efecte adverse 

neprevăzute, precum şi luarea de măsuri de remediere corespunzătoare. 

Astfel, următoarele aspecte au fost considerate în propunerea unui sistem complet şi eficient de 

monitorizare a efectelor asupra mediului generate de implementarea Strategiei:   

 Un program de monitorizare a efectelor Strategiei asupra mediului, în ansamblul său şi nu 

doar asupra unor componente, este necesar pentru a putea evalua impactul acesteia, a 

preîntâmpina eventuale efecte semnificative şi a putea stabili la timp măsuri de reducere a 

efectelor negative;  

 Programul de monitorizare trebuie să fie unul cuprinzător, simplu şi eficient care să 

presupună un consum redus de resurse, dar care să permită cunoaşterea cât mai exactă a 

calităţii mediului în spaţiul analizat;  

 Sistemul de monitorizare propus se raportează la obiectivele de mediu relevante stabilite în 

cadrul grupului de lucru SEA. Sistemul de monitorizare va permite astfel nu numai evaluarea 

impactului implementării Strategiei asupra mediului, dar şi a modului în care aceste obiective 

relevante de mediu sunt atinse; 

 Ţinând cont de faptul că există un număr important de autorităţi şi instituţii implicate în 

sectorul energetic, titularul Strategiei va putea beneficia de o mare parte dintre datele necesare 

pentru indicatorii de monitorizare, principala sa responsabilitate fiind aceea de centralizare şi 

prezentare corespunzătoare a indicatorilor. S-a încercat pe cât posibil propunerea unui set de 

indicatori pentru care să nu fie necesare eforturi suplimentare, ei fiind aleşi pe baza atribuţiilor 

şi responsabilităţilor autorităţilor competente. 

Obiectivele programului de monitorizare constau în: 

 Validarea concluziilor evaluării: existenţa unei corespondenţe cu natura, probabilitatea şi 

mărimea efectelor produse asupra mediului cu predicţiile din SEA; 

 Să permită verificarea modului în care au fost realizate măsurile propuse pentru compensarea 

efectelor adverse şi optimizarea beneficiilor; 
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 Identificarea necesităţii unor modificări ale Strategiei în vederea reducerii impactului asupra 

mediului sau a optimizării beneficiilor.  

Am încercat să formulăm indicatori de impact care să caracterizeze efectele implementării 

strategiei şi nu doar rezultatele acesteia. 

Frecvenţa de monitorizare propusă este anuală. 
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Tabel nr. 13-1 Indicatori propuşi pentru monitorizarea efectelor Strategiei Energetice a României asupra mediului 

Obiective relevante de mediu Indicatori propuşi Descriere Criteriu de evaluare 

Instituţii ce colectează 

date cu privire la 

indicator 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 

prin reducerea emisiilor generate din 

sectorul energetic. 

A. Emisiile totale anuale din sectorul 

energetic (PM10, SO2, NO2, NOx, CO 

şi CO2, NMVOC şi NH3). 

Calculul emisiilor conform 

metodologiei Corinair, 

utilizând instrumentele 

dezvoltate de EEA. 

Prin raportare la emisiile 

de poluanţi atmosferici 

generaţi în 2008 – toate 

valorile trebuie să scadă 

ANPM, MMP 

O.R.2 Îmbunătăţirea calităţii apei 

prin reducerea emisiilor generate din 

activităţile sectorului energetic. 

B. Raportul dintre cerinţele de apă şi 

prelevările de apă din industria 

energetică 

Conform metodologiilor 

utilizate în prezent de 

ANAR 

Prin raportare la situaţia 

din 2008 – toate valorile 

trebuie să scadă 

ANAR 

C. Volumul total de ape uzate care 

necesită epurare / neepurate / 

insuficient epurate. 

D. Ponderea aproximativă a sectorului 

energetic la încărcarea cu poluanţi a 

cantităţii totale de ape uzate generate 

la nivel naţional (CBO5, Suspensii, 

rziduu fix, clorurui, fosfor total, azot 

total, cianuri, detergenţi, metale grele). 

O.R.3 Menţinerea funcţiilor 

ecologice ale apelor curgătoare 

(Directiva Cadru Apă). 

E. Ponderea corpurilor de apă „în stare 

bună” din totalul lacurilor de 

acumulare cu folosinţă energetică 

Include sinergii cu alte 

sectoare de activitate  

Valoarea anuală trebuie să 

crească 
ANAR, MMP 
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Obiective relevante de mediu Indicatori propuşi Descriere Criteriu de evaluare 

Instituţii ce colectează 

date cu privire la 

indicator 

O.R.4 Limitarea poluării 

punctiforme şi difuze a solului. 

F.  Suprafaţa totală a zonelor (siturilor) 

contaminate din domeniul energetic 

Total suprafeţe afectate 

(depăşiri ale pragurilor de 

intervenţie) nu doar cele în 

proprietatea/ uzul agenţilor 

economici 

Valoarea anuală trebuie să 

scadă 
ANPM, MMP 

O.R.5 Menţinerea funcţiilor 

ecologice ale solului. 

G. Suprafaţa totală de sol natural afectată 

(temporar şi ireversibil) de activităţile 

din sectorul energetic 

Cu referire strict la proiectele 

aflate în implementare 

(suprafeţe afectate strict în 

anul de raportare) 

Scenariul preferat: H (ha) 

> G (ha) 

Operatori economici, 

MECMA 

H. Suprafaţa totală de sol reabilitată de 

agenţii economici din sectorul 

energetic 

Cu referire strict la proiectele 

aflate în implementare 

(suprafeţe reabilitate strict în 

anul de raportare) 

Scenariul preferat: H (ha) 

> G (ha) 

Operatori economici, 

MECMA 

O.R.6 Scăderea emisiilor de gaze 

cu efect de seră. 
I. Emisiile totale anuale de GES  

Exprimate în echivalent CO2 

– vezi şi indicatorul A 

Această valoare trebuie să 

scadă 
ANPM, MMP 

O.R.7 Conservarea habitatelor 

naturale şi a speciilor sălbatice de 

floră şi faună. 

J. Suprafeţele de habitate naturale şi 

seminaturale afectate anual (temporar 

şi ireversibil) de extinderea 

activităţilor din sectorul energetic 

Pe baza CorineLand. 

Informaţiile colectate din 

studiile de impact asupra 

Această valoare trebuie să 

scadă 
APM-uri, ANPM, MMP 
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Obiective relevante de mediu Indicatori propuşi Descriere Criteriu de evaluare 

Instituţii ce colectează 

date cu privire la 

indicator 

 mediului. 

O.R.8 Menţinerea şi dezvoltarea 

reţelei naţionale de arii protejate. 

K. Suprafaţa totală ocupată de 

activităţile din sectorul energetic în 

interiorul reţelei naţionale de arii 

protejate 

Include suprafeţele de teren 

şi apă (ha) 

Este de preferat ca această 

valoare să scadă. Cerinţa 

minimă – să rămână 

constantă 

APM-uri, ANPM, MMP 

O.R.9 Diminuarea factorilor de 

risc şi îmbunătăţirea stării de 

sănătate a populaţiei umane.  

L. Numărul total al persoanelor afectate 

de boli profesionale în sectorul 

energetic 

Valoare declarată de agenţii 

economici 

Această valoare trebuie să 

scadă 

INSP, MS M. Numărul total al persoanelor aflate în 

zonele de risc privind sănătatea 

umană aferente obiectivelor din 

sectorul energetic 

Este necesară o identificare 

corectă a zonelor de risc 

pentru fiecare obiectiv 

energetic (calitatea aerului, 

apei, solului) 

Această valoare trebuie să 

scadă 

O.R.10 Reducerea exploatării 

resurselor epuizabile şi facilitarea 

utilizării celor regenerabile. 

N. Ponderea surselor regenerabile în 

producţia totală de energie 

Contribuţia sectoarelor 

hidro, eolian, biomasă, solar, 

geotermal. 

Această valoare trebuie să 

crească 
MECMA 

O. Număr total victime păsări/an aferent 

funcţionării turbinelor eoliene Informaţii colectate în urma 

monitorizării în perioada de 

operare a parcurilor eoliene. 

Această valoare nu trebuie 

să devină semnificativă 

APM-uri, ANPM, MMP 

pe baza datelor furnizate 

în Rapoartele de 

monitorizare de către 

P. Număr total victime lilieci /an aferent 

funcţionării turbinelor eoliene 
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Obiective relevante de mediu Indicatori propuşi Descriere Criteriu de evaluare 

Instituţii ce colectează 

date cu privire la 

indicator 

operatorii parcurilor 

eoliene 

Q. Număr de specii de peşti cu stare 

bună de conservare din SCI-urile cu 

centrale hidroelectrice (inclusiv 

MHC) 

Informaţii colectate în urma 

monitorizării stării de 

conservare de către 

administratorii/ custozii 

siturilor Natura 2000. Se vor 

însuma nr. de specii de peşti 

ce fac obiectul protecţiei în 

fiecare SCI. 

Această valoare trebuie să 

nu scadă de la an la an. 

Custozi/administratori 

situri Natura 2000, 

ANPM, MMP 

O.R.11 Reducerea cantităţilor de 

deşeuri generate, creşterea 

gradului de recuperare şi 

facilitarea reciclării tuturor 

tipurilor de deşeuri. 

R. Ponderea cantităţii de deşeuri 

valorificate din cantitatea totală de 

deşeuri generată în sectorul energetic 

Presupune cunoaşterea 

corectă a cantităţii totale de 

deşeuri generate. 

Această valoare ar trebui 

să crească 
MMP, MECMA 

O.R.12 Îmbunătăţirea eficienţei 

energetice şi a utilizării resurselor 

de energie.  

S. Intensitatea energiei primare şi a 

energiei electrice 

Exprimă consumul de 

energie pentru a produce o 

unitate de produs intern brut  

Aceaste valori trebuie să 

scadă 
MECMA 
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Obiective relevante de mediu Indicatori propuşi Descriere Criteriu de evaluare 

Instituţii ce colectează 

date cu privire la 

indicator 

O.R.13 Protecţia şi îmbunătăţirea 

peisajului natural.  

T. Suprafeţe împădurite în sectorul 

energetic 

Suprafeţe rezultate în urma 

reabilitării terenurilor 

afectate de activităţi 

energetice, precum şi în 

urma punerii în exploatare a 

unor noi capacităţi 

energetice (în special noi 

perimetre de exploatare a 

resurselor) 

Aceste valori ar trebui să 

crească anual.  
MMP, MECMA 

O.R.14 Protecţia şi conservarea în 

situ a valorilor de patrimoniu 

cultural. 

U. Numărul anual al obiectivelor 

culturale (monumente istorice, situri 

arheologice, clădiri de patrimoniu) 

afectate de proiectele din sectorul 

energetic 

Pentru proiectele noi sau 

extinderea unor capacităţi 

existente, aceste informaţii 

vor fi preluate din Studiile de 

evaluare a impactului asupra 

mediului 

Este de preferat ca această 

valoare să rămână nulă. 

MMP, MECMA, 

Ministerul Culturii 

O.R.15 Păstrarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor locale. 

V. Număr anual de strămutări datorate 

implementării proiectelor din sectorul 

energetic   

Pentru situaţiile în care 

numărul persoanelor 

strămutate este mai mare 

decât 50% din locuitorii unei 

localităţi 

Este de preferat ca această 

valoare să rămână nulă. 
MECMA, ANPM 
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Obiective relevante de mediu Indicatori propuşi Descriere Criteriu de evaluare 

Instituţii ce colectează 

date cu privire la 

indicator 

O.R.16 Reducerea externalităţilor 

de mediu aferente activităţilor de 

transport din sectorul energetic. 

W. Valoarea totală a emisiilor anuale de 

CO2 din activităţile de transport din 

sectorul energetic. 

Se va exprima în tone CO2 Valoarea trebuie să scadă 
ANPM, MMP,  

MECMA 

O.R.17 Îmbunătăţirea 

comportamentului faţă de mediul 

înconjurător prin încurajarea 

practicilor durabile şi a 

participării publicului. 

X. Numărul total al beneficiarilor 

programelor de informare publică 

privind relaţia energie – mediu. 

Beneficiari materiale 

informative, evenimente, nr. 

participanţi dezbateri 

publice. 

Valoarea trebuie să 

crească 

MMP, ONG-uri, 

MECMA 
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14 14 REZUMAT NONTEHNIC 

 

Ce reprezintă acest Raport de mediu? 

Acest raport prezintă concluziile evaluării strategice de mediu pentru Strategia Energetică a 

României pentru perioada 2011 - 2020.  

Raportul de mediu a fost întocmit în conformitate cu cerinţele de conţinut ale Anexei nr. 2 a 

Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 “privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe”.  

 

Ce este evaluarea strategică de mediu ? 

Evaluarea strategică de mediu este un proces de analiză a unei strategii, plan sau program care 

încearcă să răspundă la următoarea întrebare: strategia propusă a luat în considerare toate problemele de 

mediu din sectorul respectiv de activitate, a identificat soluţii pentru diminuarea acestora şi evită crearea unor noi 

probleme de mediu prin obiectivele şi măsurile nou propuse? 

 

Ce este Strategia Energetică a României ? 

Este documentul prin care Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Direcţia 

Generală Energie Petrol şi Gaze îşi defineşte politica de dezvoltare a sectorului energetic. Sectorul 

energetic include orice activitate legată de: exploatarea cărbunilor, a gazului natural, a ţiţeiului sau 

uraniului, exploatarea resurselor regenerabile (puterea vântului, energia apei, energia soarelui, 

energia deotermală) producerea energiei electrice şi a apei calde prin arderea combustibililor fosili 

sau alte tehnologii, transportul materiilor prime, al energiei şi al apei calde.  

 

Ce prevede Strategia Energetică a României? 

Pe baza cunoaşterii:  

i) stării resurselor epuizabile şi a celor regenerabile;  

ii) a potenţialului acestora de valorificare; 

iii) a capacităţii tehnice şi economice de exploatare a acestor resurse; 

iv) a dinamicii consumului înregistrat la nivel naţional, 

sunt identificate următoarele: 

i) tendinţa de evoluţie a consumului de energie; 
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ii) capacităţile energetice ce trebuie reabilitate / construite pentru a putea asigura 
cantitatea de energie necesară, transportul şi distribuţia acesteia; 

iii) măsurile de ordin legislativ, instituţional şi economic ce trebuie luate pentru a asigura 
cadrul optim de funcţionare a întregului sistem energetic; 

iv) măsurile necesare pentru asigurarea resursei umane necesare; 

v) măsuile necesare pentru conformarea cu cerinţele legislaţiei de protecţia mediului; 

vi) măsurile necesare pentru creşterea eficienţei energetice (menţinerea producţiei 
energetice cu un consum mai mic de resurse şi diminuarea pierderilor). 

 

Există mai multe variante / alternative ale Strategiei? 

Da. O primă formă a Strategiei Energetice a fost finalizată în anul 2007 şi aprobată prin 

Hotărârea de Guvern nr.1069/2007. Alte versiuni ale Strategiei au fost elaborate în cursul anului 

2011 (una în Aprilie şi alta în August) şi 2012. Principalele diferenţe între prima şi ultima versiune 

constau în revizuirea prognozei privind creşterea consumului intern net de energie electrică 

(versiunea din 2007 se baza pe o creştere susţinută a produsului intern brut deci şi a consumului 

de energie; ultima versiune ţine cont de efectele recesiunii economice şi reajustează ca atare 

nivelul de creştere al consumului de energie) şi reactualizarea textului pentru o mai bună corelare 

cu modificările legislative şi textul altor documente de planificare (ex: Programul Naţional de 

Acţiune pentru Energii Regenerabile). 

Ultima variantă a Strategiei Energetice propune, faţă de varianta din 2007, o creştere mai redusă a 

consumului de energie electrică precum şi o contribuţie mai mare a surselor regenerabile, aspecte 

ce crează premizele unei reduceri (per ansamblu) a presiunii sectorului energetic asupra mediului 

(faţă de situaţia actuală şi faţă de versiunea Strategiei din 2007). Ultima versiune a strategie 

propune de asemenea o reanalizare a opţiunii nucleare (în principal privind construcţia unei noi 

centrale nucleare) din perspectiva evenimentelor de la Fukushima (Japonia) din anul 2011. 

 

Cum s-a realizat evaluarea strategică de mediu? 

Metodologia de evaluare a presupus parcurgerea mai multor paşi: 

1. Analiza stării actuale a mediului la nivel naţional cu identificarea setului de probleme de 

mediu generate de sectorul energetic; 

2. Formularea unor obiective relevante de mediu care să ducă la rezolvarea  problemelor 

identificate.  

3. Evaluarea alternativei “0” care trebuie să răspundă la întrebarea: care ar fi evoluţia stării 

mediului în situaţia neimplemntării acestei strategii?; 

4. Evaluarea măsurilor din strategie pentru a putea identifica gradul în care sunt atinse sau nu 

obiectivele relevante de mediu (vezi punctul 2 de mai sus); 
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5. Formularea unor măsuri pentru reducerea potenţialelor efecte negative asociate 

implementării strategiei; 

6. Propunerea unui set de indicatorii pentru monitorizarea efectelor asupra mediului în urma 

implementării strategiei. 

 

Care sunt concluziile evaluării? 

Implementarea strategiei va genera deopotrivă efecte pozitive şi negative. Per ansamblu putem 

aprecia că ponderea efectelor pozitive este de 78% din totalul efectelor potenţiale identificate. 

Efectele negative sunt asociate în principal măsurilor propuse de extindere şi construire de noi 

capacităţi energetice (în principal: i)punerea în exploatare a noi perimetre pentru valorificarea 

lignitului şi uraniului; ii) construcţia de noi hidrocentrale şi iii) finalizarea reactoarelor 3 şi 4 de la 

Cernavodă). Componenta de mediu pentru care au fost identificate cele mai multe efecte negative 

potenţiale este reprezentată de biodiversitate (în principal conservarea habitatelor naturale şi a 

speciilor de floră şi faună sălbatică).  

Efectele pozitive sunt asociate în principal măsurilor ce vizează reducerea/îndepărtarea 

problemelor de mediu din sectorul energetic. Cele mai multe efecte pozitive sunt asociate 

măsurilor pentru diminuarea emisiilor de poaluanţi în aer şi creşterii eficienţei energetice. 

 

Pot apare efecte negative semnificative ca urmare a implementării strategiei? 

Analizând strict textul strategiei nu au fost identificare măsuri care ar putea genera efecte negative 

semnificative. Facem însă precizarea, că efecte semnificative pot apare însă în urma dezvoltărilor 

din sectorul energetic ca urmare a efectului cumulat al mai multor proiecte. Un exemplu intens 

analizat în cadrul raportului este cel al aglomerării unor proiecte energetice similare în zone 

importante din punct de vedere ecologic (exemplu: numărul mare de parcuri eoliene din 

Dobrogea ce pot afecta populaţiile de păsări şi lilieci; situaţii similare se pot înregistra şi în 

sectorul hidroenergetic sau solar). Am atras atenţia în cadrul raportului nu numai asupra faptului 

că astfel de efecte semnificative pot apare dar şi asupra faptului că metodele actuale de planificare 

şi de control al dezvoltării acetor proiecte nu sunt în măsură să evidenţieze corect magnitudinea 

impactului. Ne referim aici în principal la studiile de impact, de evaluare adecvată şi de 

monitorizare care au, în marea majoritate a cazurilor, un nivel tehnic limitat şi se rezumă la a 

analiza strict impactul fiecărui proiect fără a putea furniza o imagine de ansamblu asupra 

impactului cumulat a acestor proiecte. 

 

Cum pot fi reduse efectele negative şi maximizate efectele pozitive? 

În cadrul raportului a fost propus un set de măsuri care vizează în principal evitarea apariţiei 

efectelor negative semnficative. Maniera în care aceste măsuri vor fi implementate se va reflecta 
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în dinamica stării mediului. În acest sens, programul de monitorizare propus va putea identifica 

deopotrivă efectele asociate implementării Strategiei dar şi eficacitatea măsurilor propuse în cadrul 

Raportului de mediu. 

Ca o apreciere generală trebuie să spunem că efectele negative asupra mediului din sectorul 

energetic vor putea fi reduse în momentul în care aspectele de protecţia mediului nu vor mai fi 

interpretate strict ca o povară legislativă sau o obligaţie din partea Uniunii Europene ci vor 

reprezenta criterii importante în procesul de planificare şi proiectare al dezvoltării capacităţilor 

energetice. Totodată, dezvoltarea durabilă a sectorului energetic nu presupune numai 

implementarea de tehnologii noi (“mai prietenoase cu mediul”) ci şi rezolvarea obligaţiilor istorice 

de mediu asociate practic tuturor subsectoarelor energetice (ex: reconstrucţia ecologică a 

carierelor, decontaminarea solului şi apei freatice din industria petrolieră, refacerea căilor de 

migraţie a peştilor în lungul barajelor hidroenergetice, reducerea ricului de coliziune şi 

electrocutare a păsărilor cu liniile electrice aeriene, etc). 

 

Concluzie generală  

Sectorul energetic este construit eminamente pe suportul (temelia) resurselor naturale (epuzabile 

sau regenerabile). Modul în care acest sector va reuşi să menţină şi să consolideze temelia (prin 

reducerea utilizării resurselor epuizabile, creşterea gradului de utilizare corectă a resurselor 

regenerabile şi creşterea eficienţei energetice) este măsura directă a durabilităţii sale. Cu unele 

rezerve legate de potenţialele efecte negative identificate (care pot fi prevenite / îndepărtate prin 

implementarea măsurilor adecvate) putem concluziona că această formă a Strategiei energetice 

propune o schimbare semnificativă a politicii energetice naţionale ce creeză premisele dezvoltării 

durabile a acestui sector.    



Strategia Energetică a României actualizată pentru perioada 2011-2020 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

RAPORT DE MEDIU_Rev05 

 

 

 

 

Pagina 179 

 

15 15 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

 

 ANAR INHGA, 2011, Sinteza studiilor de fundamentare a schemelor directoare de 

amenajare si management ale bazinelor hidrografice - Componenta plan de amenajare; 

 EUROBATS, 2006, “Wind Turbines and Bat Populations”; 

 European Commmission, Guidance on wind energy development in accordance with the EU 

nature legislation; 

 Ganţă, M., E., 2011, Aspecte privind riscul asociat proiectelor de microhidrocentrale, Teză de 

doctorat, Bucureşţi; 

 Hötker, H., 2006, The impact of repowering of wind farms on birds and bats, NABU; 

 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2 European data set; 

 http://www.feem-project.net/cases/project.php; 

 http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-naturii-2/arii-naturale-protejate/; 

 Manuela de Lucas, Guyonne F. E. Janss, Miguel Ferrer, 2007, “Birds and Wind Farms”; 

 Rodrigues, L., L. Bach, M.-J. Dubourg-Savage, J. Goodwin & C. Harbusch, 2008, Guidelines 

for consideration of bats in wind farm projects. EUROBATS Publication Series No. 3 

(English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 51 pp. 

 RUGESCU C., GEACU S., 2002,  Drumurile  de migraţie a păsărilor, România. Mediul şi  

Reţeaua Electrică de Transport. Atlas  Geografic, Ed. Academiei, Bucureşti; 

 Stanciu, P., Oprişan, E., Tecuci, I., 2010, Unele consideratii asupra potentialului 

hidroenergetic al Romaniei, Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii concrete 

pentru Romania”, Bucuresti. 


