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CUVÂNT ÎNAINTE 

Conținutul acestui manual a fost realizat în cadrul proiectului
POCU/379/6/21/124388, cu titlul: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA 
PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A 
STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” derulat de Lider: 
Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași împreună
cu Partenerii: P1 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara; P2 – Universitatea 
„Dunărea de Jos” Galaţi. 

Manualul DEZVOLTAREA DURABILĂ - UTILIZAREA EFICIENTĂ A
RESURSELOR, Volum II cuprinde date privind: Dezvoltarea Durabilă în context 
global și european, Dezvoltarea Durabilă în România și o analiză privind
utilizarea eficientă a resurselor în corespondență cu dezvoltarea durabilă. 

Scopul prezentului manual a fost de a realiza o prezentare sintetică a
conceptului de dezvoltare durabilă (DD) și de a evidenția direcțiile de acține 
pentru România pentru implementarea Agendei 2030 a UE pentru DD, mai ales
în ceea ce privește managementul durabil al resurselor naturale. 

În calitatea lor de poli de educație și cercetare, universitățile sunt
chemate să joace un rol important în educarea viitorilor cetățeni de a
implementa la nivel mondial, european și național paradigma dezvoltării
durabile. 

Manualul reprezintă un instrument util de informare pentru studenți, 
cadre didactice din învățământul superior și preuniversitar, care poate fi folosit
în desfășurarea activităților educaționale cu elevi și studenți. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate 
despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitați https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027.  

Autorii 
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INTRODUCERE 
 

Dezvoltarea durabilă pune în legătură într-un cadru coerent politicile 
de mediu, cele sociale și cele economice, contribuind astfel la punerea în 
aplicare a legislației și a politicilor de mediu. 

Potrivit Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă al României, 
structura instituțională actuală nu este potrivită pentru punerea în aplicare și 
pentru monitorizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). Trebuie 
conceput și pus în aplicare un proiect de creare a unor structuri speciale de 
implementare a ODD. 

Strategia națională de dezvoltare durabilă a României este în curs de 
revizuire. În 2018 a fost transmisă la ONU o evaluare națională cu caracter 
voluntar privind punerea în aplicare a ODD 

Cetățenii pot proteja mediul cu mai mare eficacitate dacă se pot baza 
pe cei trei „piloni” ai Convenției de la Aarhus: 

(i) accesul la informații; 
(ii) participarea publicului la luarea deciziilor și 
(iii) accesul la justiție în probleme de mediu. 
Este extrem de important pentru autoritățile publice, pentru publicul 

larg și pentru mediul de afaceri ca informațiile referitoare la mediu să fie 
comunicate în mod eficient și eficace. Participarea publicului ajută autoritățile 
să ia decizii care țin seama de îngrijorările exprimate de acesta. Accesul la 
justiție reprezintă un set de garanții care permite cetățenilor și ONG-urilor să 
apeleze la instanțele naționale pentru a proteja mediul.  Printre aceste 
garanții se numără și dreptul de a introduce acțiuni în contestare („calitatea 
procesuală activă”). 

România are un portal național dedicat mediului, găzduit de Agenția 
Națională pentru Protecția Mediului (ANPM). Acest portal acoperă toate 
domeniile relevante și este o resursă bună pentru documentare juridică. 
Geoportalul INSPIRE este un site separat care conține date referitoare la 
unele domenii, alte date putând fi găsite pe portalul național de date 
deschise. Nu există nicio legătură între portalul INSPIRE și portalul de mediu. 
Portalul ANPM dispune de un serviciu de vizualizare, dar în prezent oferă 
puține informații referitoare la datele de monitorizare sau la seturile de date 
istorice.  În  ansamblu,  site-ul  pare  să  evolueze  permanent.  Este  bine 
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structurat și ușor de navigat, opțiunea de căutare funcționează bine, iar 
informațiile disponibile, care acoperă numeroase domenii, sunt ușor de 
accesat. ANPM are un portal bun, care mai trebuie doar să includă date 
sectoriale specifice – în mod ideal incluzând metadatele și licențele adecvate. 

Performanța României în ceea ce privește punerea în aplicare a 
Directivei INSPIRE necesită îmbunătățiri. 

Accesibilitatea datelor spațiale prin serviciile de „vizualizare și 
descărcare” este nesatisfăcătoare. 

Performanța României a fost analizată pe baza raportului de punere 
în aplicare pe 2016 și a celor mai recente date de monitorizare din 2017134. 
România a făcut progrese semnificative în ceea ce privește identificarea și 
documentarea datelor. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a face 
datele accesibile prin intermediul serviciilor relevante. De asemenea, 
România trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți 
condițiile de reutilizare a datelor și pentru a prioritiza seturile de date privind 
mediul în cadrul punerii în aplicare a legislației din domeniu. Ca mențiune 
specială în acest sens, trebuie să se acorde prioritate seturilor de date 
identificate drept seturi de date spațiale cu valoare mare. 
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Accesul la date spațiale prin intermediul serviciilor de vizualizare și 
descărcare în România (2017) 

 
În România, participarea publicului este reglementată în principal în 

raport cu planurile, programele (Hotărârea Guvernului nr. 564/2006 și 
Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004) și proiectele (Hotărârea Guvernului nr. 
445/2009). Pentru toate investițiile noi din perioada 2017-2018, principalele 
reglementări aplicabile în România au fost Hotărârea Guvernului nr. 
445/2009 și Ordinul de ministru nr. 135/2010, prin care se aprobă 
metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 
proiecte publice și private. Pe lângă acestea, există și dispoziții sectoriale în 
domeniul protecției naturii. 

Transpunerea Directivei EIM revizuite (Directiva 2014/52/UE) s-a 
încheiat în decembrie 2018. 

Noua lege privind EIM ar trebui să asigure posibilitatea publicului de a 
participa la procedura EIM înainte de acordarea avizului final pentru 
dezvoltare. 

Totuși, există puține informații privind modul în care se desfășoară 
participarea publicului în practică și nu este clar dacă aceasta vizează politica 
de mediu în general sau doar domeniile de politică menționate mai sus. 

Cifrele Eurobarometrului din 2017 arată că publicul din România este 
de acord într-o măsură relativ mare (78 % dintre respondenți) cu faptul că o 
persoană fizică poate avea un rol în protejarea mediului. Acest procentaj a 
scăzut în comparație cu 2014. 

Sunt necesare progrese semnificative în ceea ce privește informarea 
publicului larg cu privire la căile de atac eficiente de care dispun persoanele 
fizice și asociațiile de mediu, în conformitate cu legislația română și a Uniunii 
Europene, pentru a se adresa justiției în probleme de mediu. Site-ul oficial al 
Ministerului Justiției conține informații generale, nepersonalizate, privind 
accesul la justiție în problemele de mediu. 

Potrivit articolului 5 din Legea-cadru privind protecția mediului – 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, „Statul recunoaște oricărei 
persoane dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, garantând în 
acest scop: [...] d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul 
organizațiilor pentru protecția mediului, autorităților administrative și/sau 
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judecătorești, după caz, în probleme de mediu, indiferent dacă s-a produs 
sau nu un prejudiciu; e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit”. 
De aceste drepturi beneficiază atât persoanele fizice, cât și organizațiile. Este 
important de subliniat faptul că, în pofida acestor norme, în fața instanțelor 
din România sunt rareori formulate acțiuni legate de mediu. Cu toate acestea, 
pe rolul instanțelor românești au existat unele cauze importante în domeniul 
activităților nucleare și al activităților miniere. 

Autorizația de mediu și alte decizii normative emise în cadrul 
procedurii de avizare, precum și avizele Natura 2000 emise pentru proiecte, 
pot fi contestate în instanță de către terți. Informațiile de mediu puse la 
dispoziția publicului nu sunt însă ușor de găsit pe siteurile agențiilor locale de 
protecție a mediului, deoarece în general structura acestor site-uri lasă de 
dorit, iar căutările sunt dificil de realizat. Se poate depune plângere în 
instanță în termen de 6 luni de la primirea răspunsului din partea autorității 
administrative sau de la data la care ar fi trebuit să se primească un răspuns. 

În România, costurile constau în: (i) taxe judiciare, (ii) onorariul 
avocatului și (iii) onorariul expertului judiciar. Se aplică principiul 
conformcăruia partea care pierde procesul are obligația să achite 
cheltuielile de judecată. Taxele judiciare sunt relativ mici și sunt reglementate 
prin lege138. Articolul 90 din Codul de procedură civilă din România139 
facilitează accesul la justiție al publicului fie prin 
scutiri/reduceri/eșalonări/amânări pentru plata taxelor judiciare, fie prin 
numirea unui apărător din oficiu (un avocat numit de instanță) în cazul în 
care persoana nu ar putea să plătească suma necesară. 

Fermierilor li se pun la dispoziție informații online despre modalitățile 
prin care pot respecta obligațiilor privind nitrații și natura. Calitatea acestor 
informații este un indicator care arată cât de activ promovează autoritățile 
respectarea normelor în domenii cu deficiențe grave de punere în aplicare. 
Agenția de plăți pentru agricultură a României (Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură146) publică ghiduri147 și broșuri148 cu informații privind 
cerințele pe care trebuie să le îndeplinească fermierii pentru a primi plățile, 
inclusiv privind utilizarea îngrășămintelor și depozitarea gunoiului de grajd în 
conformitate cu Directiva privind nitrații și cu obligațiile legate de siturile 
Natura 2000.  
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Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și 
Protecția Mediului a publicat un ghid privind utilizarea îngrășămintelor. 

Instalațiile industriale majore pot constitui un risc grav de poluare. 
Autoritățile publice trebuie să dispună de planuri de inspectare a acestor 
instalații și să pună la dispoziția publicului rapoarte individuale de inspecție. 
Garda Națională de Mediu din România (GNM) a publicat un plan strategic 
pentru perioada 2014-2016151. Se pare că nu există informații comunicate 
de autorități cu privire la planurile operaționale de inspecție și se pare că nu 
au fost publicate rapoarte de inspecție individuale. Totuși, GNM publică 
rapoarte lunare de activitate cu informații privind numărul inspecțiilor 
efectuate, numărul avertismentelor emise și amenzile aplicate. 

Implicarea publicului larg în activități științifice cetățenești poate spori 
cunoștințele despre mediu și poate ajuta autoritățile în activitatea lor. 
România recunoaște valoarea adăugată a implicării publicului în 
monitorizarea conformării cu legislația de mediu. De exemplu, un instrument 
de identificare pe hartă denumit „Inspectorul pădurii”, precum și o aplicație 
pentru dispozitive mobile dezvoltată de Ministerul Pădurilor asigură 
implicarea publicului în lupta împotriva exploatărilor forestiere ilegale. 

În 2018, Garda Națională de Mediu a lansat INCOLAB – o aplicație 
pentru dispozitive mobile care le permite cetățenilor să raporteze către 
autoritățile competente acele cazuri care ar putea afecta habitatele sau 
speciile protejate dintr-o anumită zonă protejată (cum ar fi animale moarte, 
braconaj, plase distruse, tăieri de copaci, incendii și poluare). 

Disponibilitatea online a unor informații clare despre modalitatea de 
formulare a plângerilor arată cât de sensibile sunt autoritățile față de 
reclamațiile publicului. 

În România, Garda Națională de Mediu a creat o pagină web pentru 
plângeri scrise, cu informații privind legislația aplicabilă. Plângerile pot fi 
formulate online sau prin telefon. Printre plângerile depuse se poate număra 
și sesizarea unui presupus eșec al unei administrații de mediu de a contracara 
perturbarea mediului din cauza unei instalații industriale sau de gestionare a 
deșeurilor, precum și a unui presupus eșec al unei autorități de mediu de a 
remedia pagubele produse unui sit Natura 2000. GNM publică statistici  
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privind plângerile. Unele ONG-uri157 oferă și instrumente prin care ajută 
cetățenii să depună plângeri legate de mediu. 

În cazurile în care monitorizarea identifică probleme, există diverse 
răspunsuri care ar putea fi potrivite. Rapoartele de activitate ale GNM conțin 
câteva statistici privind avertismentele, amenzile și plângerile penale depuse 
la parchetul competent, însă nu sunt disponibile public informații structurate 
care să arate dacă s-au impus sancțiuni, dacă s-a obținut conformarea cu 
legislația după instituirea măsurilor subsecvente și dacă s-au luat măsuri de 
executare. De asemenea, lipsesc informațiile despre măsurile luate în urma 
încălcărilor ecocondiționalității în ceea ce privește nitrații și natura. 

Combaterea deșeurilor, a infracțiunilor împotriva speciilor sălbatice și 
a altor infracțiuni de mediu este deosebit de dificilă. Este necesară o 
cooperare strânsă între inspectori, autoritățile vamale, poliție și procurori. 

Cooperarea GNM cu mai multe autorități relevante, printre care și 
jandarmeria, cu ONG-urile și cu universitățile se bazează pe memorandumuri 
de înțelegere și pe protocoale puse la dispoziția publicului 

După cum se menționează în EIR 2017, transpunerea în legislația 
națională a Directivei EIM160 revizuite oferă  țărilor posibilitatea 
uneisimplificări a cadrului de reglementare cu privire la evaluările de 
mediu. România a notificat transpunerea directivei în decembrie 2018. 

Comisia încurajează simplificarea evaluărilor de mediu pentru a se 
reduce duplicarea activităților și a se evita suprapunerile în evaluările de 
mediu ale proiectelor. 

Simplificarea contribuie la reducerea sarcinilor administrative inutile și, 
de asemenea, accelerează procesul decizional, fără a compromite calitatea 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 

România a efectuat o simplificare a evaluărilor de mediu efectuate în 
temeiul Directivei EIM, al Directivei privind habitatele, al Directivei-cadru 
privind apa și al Directivei privind emisiile industriale, ceea ce a făcut posibilă 
utilizarea fondurilor. 

Deși au fost puse la dispoziție fonduri europene substanțiale pentru a 
se îmbunătăți situația în numeroase domenii de mediu, se pare că, în 
ansamblu, mai trebuie făcute îmbunătățiri considerabile în ceea ce privește 
capacitatea administrativă și pregătirea, derularea și prioritizarea proiectelor. 
Prin urmare, deși cerințele în domeniul mediului sunt foarte mari, există și  



11  

riscul pierderii fondurilor, fie prin dezangajarea fondurilor alocate, fie prin 
realocarea lor către alte priorități. 

Investițiile publice au o eficiență scăzută, în special în ceea ce privește 
pregătirea și prioritizarea proiectelor. În perioada actuală de programare au 
fost elaborate și aprobate doar un număr mic de proiecte de mediu noi, cea 
mai mare pondere a cheltuielilor a căror rambursare a fost solicitată până la 
începutul anului 2019 provenind din proiectele etapizate în perioada de 
programare anterioară. 
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I DEZVOLTAREA DURABILĂ- NECESITATE ȘI UTILITATE ÎN 
CONTEXT GLOBAL ȘI EUROPEAN 

 
I.1 Dezvoltarea durabilă- delimitări conceptuale și principii de bază 

 
Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și 

metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe 
asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și 
elementele capitalului natural. 

Conceptul 
Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță 

cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul 
"Viitorul nostru comun", cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: 
"dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile 
prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și 
satisface propriile nevoi". 

Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru 
teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un 
raport de tipul om - mediu, fie ca e vorba de mediul înconjurător, mediul 
economic sau mediul social. 

Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică 
determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea 
continuă a mediului și căuta deci în primul rând prezervarea calității mediului 
înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calității vieții în 
complexitatea sa, și sub aspect economic și social. Obiect al dezvoltării 
durabile este acum și preocuparea pentru dreptate și echitate între state, nu 
numai între generații. 

Scurt istoric 
Conceptul a fost legat inițial de problemele de mediu și de criza 

resurselor naturale, în special a celor legate de energie de acum 30 de ani. 
Termenul însuși este foarte tânăr și s-a impus în vara lui 1992, după 
Conferința privind mediul și dezvoltarea, organizată de Națiunile Unite la Rio 
de Janeiro. 
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Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente 
de mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială și 
stabilitatea economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții. 

Discuțiile prin care s-a ajuns în final la dezvoltarea durabilă au început 
la începutul anilor '70. În 1972, Conferința privind Mediul Ambiant care a avut 
loc la Stockholm a pus pentru prima dată în mod serios problema deteriorării 
mediului înconjurător în urma activităților umane care pune în pericol însuși 
viitorul omenirii. În 1983, își începe activitatea Comisia Mondială pentru 
Mediu și Dezvoltare (WCED), condusă de Gro Bruntland, după o rezoluție 
adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. 

Raportul Brundtland 
Doi ani mai târziu (în 1985), este descoperită gaura din stratul de ozon 

de deasupra Antarcticii și, prin Convenția de la Viena se încearcă găsirea unor 
soluții pentru reducerea consumului de substanțe care dăunează stratului 
protector de ozon care înconjoară planeta. În 1986, la un an după catastrofa 
de la Cernobâl, apare așa-numitul Raport Brundtland, al WCED, cu titlul 
„Viitorul nostru comun” care dă și cea mai citată definiție a dezvoltării 
durabile („sustainable development”, tradus direct: dezvoltare sustenabilă 
(susținibilă)): „Dezvoltarea durabilă este cea care urmărește nevoile 
prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și 
satisface nevoile lor”. 

Totodată, Raportul Brundtland admitea că dezvoltarea economică nu 
poate fi oprită, dar că strategiile trebuie schimbate astfel încât să se 
potrivească cu limitele ecologice oferite de mediul înconjurător și de resursele 
planetei. În finalul raportului, comisia susținea necesitatea organizării unei 
conferințe internaționale asupra dezvoltării durabile. 

Astfel, în 1992, are loc la Rio de Janeiro „Summit-ul Pamântului”, la 
care participă reprezentanți din aproximativ 170 de state. În urma întâlnirii, 
au fost adoptate mai multe convenții, referitoare la schimbările de climă 
(reducerea emisiilor de metan și dioxid de carbon), diversitatea biologică 
(conservarea speciilor) și stoparea defrișărilor masive. De asemenea, s-a 
stabilit un plan de susținere a dezvoltării durabile, Agenda 21. 

La 10 ani de la Conferința de la Rio, în 2002, a avut loc, la 
Johannesburg, Summitul privind dezvoltarea durabilă. 
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Implementare 
Fiecare om, conștient sau nu, poate contribui la dezvoltarea durabilă. 

De fapt, se poate vorbi de o gândire de durată atunci când se colectează 
(depun) deșeuri din plastic sau hârtie în locurile special amenajate. 

La nivel industrial, lucrurile s-au mișcat mult mai repede. Astfel, multe 
fabrici folosesc deșeuri drept combustibil, iar în anumite localități se încearcă 
implementarea unor sisteme de încălzire casnică pe bază arderii deșeurilor. 
Unele companii au conștientizat importanța economică (dar și ecologică) a 
recuperării și refolosirii deșeurilor. 

Societate durabilă 
Lester R. Brown a creat în 1974 „Worldwatch Institute” și este 

promotorul unor serii de studii, materializate în rapoartele anuale privind 
progresele pe calea structurării unei societăți durabile: "Starea lumii" sau 
„Semne vitale”. 

Lester R. Brown atrage atenția, în lucrarea „Planul B 2.0” asupra 
conflictului dintre civilizația industrială și mediul ambiant și menționează 
corelat aspecte ca: 

 Tendința de epuizare a resurselor naturale de energie, de 
materii prime și de hrană 

 Consumarea resurselor regenerabile într-un ritm superior 
capacității lor de regenerare. 

 Deteriorarea fizică și poluarea unor factori vitali de mediu: apă, 
aer, sol.  

 În acest context, Brown punctează importanța reciclării 
deșeurilor. 

 societate durabilă este, o societate care își modelează sistemul 
economic și social astfel încât resursele naturale globale și sistemele de 
suport ale vieții să fie menținute. 

Organizația Națiunilor Unite, O.N.U., (United Nations, U.N. – limba 
engleză) este cea mai extinsă organizație internațională din lume, cuprinzând 
un număr de 193 de state membre. Aceasta are sediul principal la New York. 

Responsabilitățile O.N.U. cuprind: menținerea păcii și a securității la 
nivel internațional, dezvoltarea de relații de prietenie între state și realizarea 
de parteneriate, organizația fiind, totodată, un arbitru al centralizării și 
armonizării acțiunilor celor 193 de membri. 
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O.N.U. deține un număr de 5 departamente principale, între care și 
Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Acest departament este responsabil, 
între altele, de formularea de recomandări, sub formă de Rezoluții, pe baza 
rapoartelor formulate de către alte departemente din cadrul aceleiași 
organizații, rapoarte ce redau situația prezentă la nivel mondial, din multiple 
puncte de vedere: a securității, sociale, economice, ș.a. 

Obiectivele de dezvoltare durabilă, O.D.D., (Sustainable Development 
Goals, S.D.G.s – limba engleză) reprezintă un set de 17 ținte propuse și 
asumate de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite la data de 25 
septembrie 2015, pentru a fi atinse la orizontul anului 2030. 

Aceste obiective inlocuiesc Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, 
propuse în anul 2000, asumate a fi îndeplinite până la finalul anului 2015, și 
continuă totodată misiunea acestora. Înțelegerea conceptului O.D.M. este 
importantă în vederea însușirii întregului context al O.D.D. O.D.M au avut un 
rol și un impact deosebit de important. De exemplu, implementarea O.D.M, 
a condus, între altele, la înjumătățirea sărăciei extreme la nivel global și 
înjumătățirea numărului de oameni care nu au acces la apă potabilă. De 
asemenea, datorită O.D.M, 90% dintre copiii din satele aflate în țări în curs 
de dezvoltare au acum acces la educație primară și în special mult mai multe 
femei au acces în prezent la educație comparativ cu anul 2000. 

Cele 17 O.D.D. au fost formulate, așadar, plecând de la statisticile 
relevate de către rapoartele specifice, la nivel global, și se doresc a fi o 
continuitate a principiilor și misiunii generale a O.D.M. 

O.D.D. sunt formulate pe baza provocărilor majore pe care le 
înfruntă în prezent umanitatea. Scopul celor 17 obiective este de a asigura 
o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pe glob pentru întreaga 
umanitate, în prezent și în viitor. 

Obiectivele au în vedere și țintesc marile provocări globale care sunt 
cruciale pentru supraviețuirea următoarelor generații ale umanității. 
Obiectivele stabilesc limite de mediu și praguri critice pentru utilizarea 
resurselor naturale, încurajând creșterea eficienței în ceea ce privește 
resursele planetei. 

Europa este unul dintre cele mai bune locuri de trăit din lume, iar 
statele membre ale UE ocupă deja primele locuri în privința punerii în aplicare 
O.D.D: Cu toate acestea, nicio țară din lume nu a atins toate obiectivele 
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convenite și, la o analiză mai atentă a performanței UE privind O.D.D., se 
observă că UE trebuie să facă în continuare eforturi pe toate fronturile. 

La nivel mondial, șapte dintre statele membre UE-27 se numără 
printre primele 10 în clasamentul indicelui global al O.D.D. și toate statele 
membre UE-27 se află în primele 50 (din 156 de țări evaluate, la nivelul anului 
2017). În ultimii cinci ani, la nivelul întregii U.E. s-au înregistrat progrese în 
ceea ce privește aproape toate obiectivele de dezvoltare durabilă. 
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I.2. Argumente privind utilizarea surselor de energie provenite din 
surse regenerabile 

 
Un argument important de creştere a interesului pentru energii 

provenite din surse regenerabile este reprezentat de zonele fierbinți 
furnizoare de materie primă pentru combustibilii convenționali. Majoritatea 
acestor furnizori se află în regiuni ale Orientului Mijlociu, care, inclusiv din 
cauza bogățiilor subterane, se află într-o continuă instabilitate şi iminență de 
razboi. Războiul şi petrolul ca materie primă sunt strâns legate, iar costurile 
războiului sunt reflectate în final în preţul barilului de petrol, instabil de cele 
mai multe ori şi cu creşteri inopinate. 

Aceste instabilităţi şi creşteri influenţează negativ statele terţe care au 
o economie fragilă. Astfel, multe din aceste state, au ajuns datorită 
instabilității preţului la petrol să aloce un buget dublu energiei față de 
sănătate sau eradicarea sărăciei. 

În contrast, energiile alternative au apărut şi sunt strâns 
legate de principiul unui ambient curat, fără poluare, contribuind la 
eradicarea efectului de seră de pe întreaga planetă. Stratul de ozon 
subțiat şi străpuns pe alocuri constituie un motiv de îngrijorare pentru marile 
foruri mondiale precum O.N.U. Combustibilii petrolieri au dezavantajul major 
de a fi în strânsă legătură cu subiectul poluării şi al efectului de seră. Pe de 
altă parte, așa cum s-a menționat anterior, şi combustibilii alternativi care 
provin din biomasă au un dezavantaj pe lângă celelalte energii provenite din 
surse neconvenţionale. Aceștia presupun ocuparea unor vaste arii agricole, 
în detrimentul culturilor destinate hranei sau industriei, sau, ca alternativă la 
fel de dăunătoare, în detrimentul pădurilor existente, defrișarea acestora. 

Defrişările şi înlocuirea pădurilor cu suprafețe de culturi agricole 
pentru obținerea combustibililor prezintă un demers cu consecinţe negative, 
chiar dacă prin utilizarea combustibililor alternativi emisiile sunt insignifiante. 
Acest aspect a fost demonstrat de NORDECO (Nordic Agency for 
Development and Ecology – Agenția Nordică pentru Dezvoltare şi Ecologie a 
Danemarcei). Aceasta a publicat un studiu întreprins în anul 2015, având 
drept autori o echipă internaţională de cercetători botaniști, ecologiști şi 
ingineri care au dovedit că abia într-un interval de timp lung de 75 până la 
93 de ani, ar apărea beneficiile utilizării biocombustibililor, în raport cu 
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fotosinteza realizată de pădurile respective şi oxigenul oferit de acestea. În 
tot acest timp, până la împlinirea intervalului de minimum 75 ani, atmosfera 
ar suporta emisii continue de dioxid de carbon, fără ca acesta să mai fie 
transformat  de  pădurile  tropicale  în  oxigen,  pe  lângă  pierderea  unor 
importante specii de plante şi animale, care viețuiesc în pădurile respective. 
Din  aceste  motive, Olanda este  pe  cale  să renunțe  la subvenţionarea 
importului de biodiesel, considerând mai degrabă dăunător ca uleiul de 
palmier ca materie primă să fie obţinut prin defrișarea a vaste suprafețe de 
pădure tropicală. Astfel, conform O.N.U., biocombustibilii sunt o alternativă 
viabilă la combustibilii fosili numai în anumite condiţii de exploatare eficientă. 

În prezent, Franţa obţine 85% din necesarul de energie electrică din 
centralele nucleare, SUA au ajuns la 20%, iar Japonia tinde către 50%. În 
condiţiile în care construcţia de centrale nucleare s-a dovedit a fi o investiţie 
riscantă, accidentul de la Cernobâl și evenimentele de la Fukushima, Japonia 
definind limitele periculoase ale acestei tehnologii, s-au alocat subvenţii 

importante pentru energiile alternative. 
În Danemarca, energia generată de morile de vânt a ajuns să 

depășească 20% din necesarul de energie. În Olanda şi Belgia, procentul 
depăşeşte puţin 15%. Alte soluţii studiate în ţările dezvoltate se referă la 
folosirea energiei solare, a energei valurilor sau a celei provenite de la 
vulcani. Dincolo de aceste soluţii care şi-au dovedit limitele, descoperirea 
biocarburanților a schimbat percepţia asupra surselor alternative de energie. 
Aceştia reprezintă o soluţie realistă pentru reducerea dependenţei lumii faţă 
de petrol. 

Biocombustibilii 
Biodieselul și bioetanolul ca înlocuitori parțiali sau integrali ai motorinei 

și, respectiv, benzinei, conferă dezvoltare durabilă oricărei ţări sau regiuni 
care implementează un sistem eficient de producere a energiei din surse 
vegetale şi de distribuţie a acesteia, contribuind, totodată, la echilibrarea 
pieței de profil în țara zona respectivă. 

Cpacilitatea globală de obținere a biocombustibililor era de 109 GW în 
anul 2017. Spre deosebire de combustibilii rezultaţi din resurse fosile, 
biocombustibilii sunt produşi din biomasă, astfel încat din utilizarea acestora 
rezultă dioxid de carbon neutru. În cadrul arderii propriu-zise, este emanată 
o cantitate de dioxid de carbon comparabilă cu cantitatea atrasă de plante în 
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cadrul fotosintezei. Astfel, circuitul carbonului în natură este încheiat şi nu se 
creşte concentraţia dioxidului de carbon din atmosferă. De asemenea, prin 
ardere nu eliberează dioxid de sulf, care contribuie la formarea ploilor acide. 

Biodieselul nu conţine sulf, iar utilizarea lui într-un motor diesel 
convenţional  duce  la  funcţionarea  acestuia  cu  foarte  puţine  emisii  de 
monoxid de carbon şi particule. 

Utilizarea materialului vegetal pentru obţinerea combustibililor este 
astfel aproximativ neutră din punctul de vedere al emisiilor de CO2 (intervin 
doar emisiile de gaze cu efect de seră din cadrul lucrărilor agricole, al 
transportului materialului şi al construcţiei/modernizării, funcţionării 
întreținerii şi dezafectării unităţilor de prelucrare). 

În prezent, biocombustibilii, de-a lungul întregului lor ciclu de viaţă, 
produc cu aproximativ două treimi mai puţine gaze cu efect de seră decât 
combustibilii auto convenţionali. Pe de altă parte, 28% din gazele cu efect 
de seră din Europa sunt produse de sectorul transport, astfel că reducerile 
de emisii care pot fi obţinute prin utilizarea biocombustibililor au venit în 
întâmpinarea angajamentelor Uniunii Europene în cadrul Protocolului de la 
Kyoto. Asfel s-a realizat alinierea legistlației la normele europene, care 
prevedeau inițial ca până în 2010 în fiecare Stat Membru al Uniunii Europene 
biocombustibilii să reprezinte 5,75% din consumul de combustibili din 
sectorul transporturi și care au fost revizuite prin modificarea procentului în 
5 % începând cu 1 ianuarie 2011 și 7% începând cu 1 ianuarie 2013 
(Directiva 2003/30/EC). 

Ca avantaj auxiliar, odată cu apariţia acestor tipuri noi de combustibili 
proveniţi din uleiuri vegetale se dezvoltă şi zonele rurale de care aparţin 
suprafeţele agricole. Locuitorii din zonă se pot implica fie în procesul de 
cultivare a plantelor oleaginoase (rapiţă, floarea-soarelui și soia), fie în cadrul 
unităților de producere a uleiului şi apoi a biocombustibililor. Se obţin astfel 
noi locuri de muncă, este redus şomajul din zonele rurale și cresc contribuțiile 
aduse bugetului local și național. 

De asemenea, se aduce un aport esențial la dezvoltarea infrastructurii 
unor zone rurale prin atragerea de investitori în zonele cu potenţial agricol 
pentru rapiţă, floarea-soarelui etc. 

În acelaşi timp, se reduce presiunea asupra veniturilor familiale prin 
scăderea preţului combustibilului auto, ce se adaugă la beneficiile pentru 
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sănătatea populaţiei din zonele urbane (prin reducerea poluării de către 
autovehicule). 

Energia eoliană 
Energia eoliană se bazează pe puterea vântului, iar energia cinetică a 

acestuia este folosită pentru a roti turbine capabile să genereze electicitate. 
În prezent, turbinele eoliene prezintă o eficiență foarte ridicată în ceea 

ce privește producția de energie electrică în raport cu viteza vântului. Energia 
eoliană este o alternativă regenerabilă și stabilă la combustibilii fosili și are 
un impact signifiant mai redus asupra mediului. 

Energia eoliană este o energie curată și regenerabilă dar este 
intermitentă, având variații în timpul zilei și al anotimpului, și chiar de la un 
an la altul. Turbinele eoliene funcționează aproximativ 60% din  an în 
regiunile cu vânt. Prin comparație, uzinele de cărbune funcționează la circa 
75-85% din întreaga capacitate. 

În cazurile în care turbinele eoliene sunt conectate la mari rețele de 
electricitate, caracterul intermitent al energiei eoliene nu afectează 
consumatorii. Zilele fără vânt sunt compensate prin alte surse de energie 
cum ar fi uzinele de cărbune sau uzinele hidroelectrice care sunt de 
asemenea conectate la rețea. 

Parcurile eoliene sunt formate din turbine eoliene, conectate, de 
obicei, la rețeaua electrică a regiunii sau țării respective. 

Se crede că potențialul tehnic mondial al energiei eoliene poate să 
asigure de cinci ori mai multă energie decât este consumată acum. Acest 
nivel de exploatare ar necesita 12,7 % din suprafața Pământului (excluzând 
oceanele) să fie acoperite de parcuri de turbine, presupunând că terenul ar 
fi acoperit cu 6 turbine mari de vânt pe kilometru pătrat. Aceste cifre nu iau 
în considerare îmbunătățirea randamentului turbinelor și a soluțiilor tehnice 
utilizate. 
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Capacitatea mondială instalată de exploatare a energiei eoliene 
Energia eoliană este folosită intens în prezent, fiind sursa de energie 

cu cea mai rapidă creștere în ultimii ani. În ultimii 10 ani, utilizarea energiei 
eoliene a consemnat un progres deosebit. În anul 2018, capacitatea totală 
globală a crescut cu 9,6%, ajungând la o putere de 591 GW. În anul 2017 s- 
a înregistrat o creștere a producției cu 17% față de anii anteriori, ajungându- 
se la o pondere de 4,4% de energie electrică provenită de la sistemele 
eoliene la nivel global, și de 11,6% la nivelul Uniunii Europene. Danemarca 
este țara europeană cu cea mai mare pondere a energiei electrice provenite 
din sursă eoliană, cu 43,4% în anul 2017. 

Energia eoliană s-a dovedit deja a fi o soluție foarte bună la problema 
energetică globală. Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu numai 
producerii de energie, dar prin modul particular de generare reformulează și 
modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor. Energia eoliană în 
special este printre formele de energie regenerabilă care se pretează 
aplicațiilor la scară redusă. 
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 Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substanțe 
poluante și gaze cu efect de seră, datorită faptului că nu se ard 
combustibili; 

 Nu se produc deșeuri. Producerea de energie eoliană nu implică 
producerea nici unui fel de deșeuri; 

 Costuri reduse pe unitate de energie produsă. Costul energiei electrice 
produse în centralele eoliene moderne a scăzut substanțial în ultimii 
ani, ajungând în S.U.A. să fie chiar mai mici decât în cazul energiei 
generate din combustibili, chiar dacă nu se iau în considerare 
externalitățile negative inerente utilizării combustibililor clasici. 

 
Potențialul eolian al României 

România este un producător important de energie electrică din 
energie eoliană, având instalate peste 1000 de turbine eoliene și având cel 
mai mare parc eolian din Europa, localizat în județul Constanța pe raza 
teritoriul comunelor Fântânele și Cogealac și intitulat Parcul eolian Fântânele 
– Cogealac. Toate parcurile eoliene din România sunt conectate la rețeaua 
națională, denumită Sistemul Energetic Național. Amenajarea energetică 
eoliană din România, care cuprinde și parcul anterior menționat totalizează 
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o capacitate de 600 MW, fiind între principalele amenajări globale de mari 
dimensiuni. 

 
Energia hidraulică 
Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui sistem fizic, în cazul de 

față apa, de a efectua un lucru mecanic la trecerea dintr-o poziție dată în 
altă poziție, prin curgere. Datorită circuitului apei în natură, întreținut de 
energia soarelui, energia hidraulică este o formă de energie regenerabilă. 
Având în vedere că apa este de aproximativ 800 ori mai densă decât aerul, 
chiar și o presiune redusă a apei poate să conductă, exploatată în mod 
eficient, la cantități considerabile de energie. 

Energia hidraulică este o energie mecanică formată din energia 
potențială a apei dată de diferența de nivel între lacul de acumulare și 
centrală, respectiv din energia cinetică a apei în mișcare. Exploatarea acestei 
energii se face actualmente în hidrocentrale, care transformă energia 
potențială a apei în energie cinetică. Aceasta e apoi captată cu ajutorul unor 
turbine hidraulice care acționează generatoare electrice care în final o 
transformă în energie electrică. 

În anul 2017, capacitatea mondială de producție în ceea ce privește 
energia hidraulică era de 1.154 GW. 

Energia hidraulică este exploatată în peste 150 de țări, zona Asia – 
Pacific obținând 32% din totalul acestui tip de energie la nivel mondial. China 
este țara cu cea mai mare putere instalată, depășind 721 TW, ceea ce 
reprezintă circa 17% din necesarul casnic de consum de electricitate. 
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Evoluția capacității celor mai importanți exploatatori mondiali ai energiei 
hidraulice 

În România există, în prezent, un număr de 208 capacități de 
producție a energiei electrice prin energia hidraulică, care totalizează o 
putere de 6.444 MW, Acestea asigură o pondere importantă, de circa 25% 
din totalul cantității de energie electrică produsă în întreaga țară. Toate 
aceste 208 capacități sunt interconectate cu Sistemul Energetic Național. 
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I.3. Obiectivele dezvoltării durabile 
 

În septembrie 2015, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor 
Unite, țări din întreaga lume au semnat Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă a Organizației Națiunilor Unite (Agenda 2030 a ONU) și cele 17 
obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale acesteia, stabilind împreună o listă 
de acțiuni concrete de întreprins pentru oameni și pentru planetă1. Liderii 
mondiali și-au declarat angajatul pentru eradicarea sărăciei, protejarea 
planetei și asigurarea faptului că toți oamenii se bucură de pace și 
prosperitate. Obiectivele de dezvoltare durabilă, împreună cu Acordul de la 
Paris privind schimbările climatice, reprezintă foaia de parcurs către o lume 
mai bună, cadrul mondial pentru cooperarea internațională în materie de 
dezvoltare durabilă și dimensiunile economice, sociale,  de mediu și de 
guvernanță ale acestui cadru. UE a fost una dintre principalele forțe care au 
sprijinit Agenda 2030 a ONU, angajându-se ferm să o pună în aplicare. 

Dezvoltarea durabilă, adică o dezvoltare care răspunde nevoilor 
generațiilor actuale fără a compromite capacitatea de a răspunde nevoilor 
generațiilor viitoare, este adânc înrădăcinată în proiectul european. 
Integrarea europeană și politicile UE au contribuit la depășirea sărăciei și a 
foametei de după război și au creat un spațiu de libertate și democrație în 
care cetățenii europeni au putut atinge niveluri de prosperitate și bunăstare 
fără precedent. 

UE a depus eforturi continue pentru a crea societăți mai incluzive, 
bazate pe democrație și statul de drept, astfel cum se prevede la articolul 2 
din Tratatul privind Uniunea Europeană2. Standardele sociale și de sănătate 
ale UE sunt printre cele mai ambițioase din lume, iar Europa este continentul 
cu cea mai ridicată speranță de viață. Grație unor investiții semnificative în 
cercetare și inovare, noile tehnologii și modele de producție permit o utilizare 
mai durabilă a resurselor și adoptarea de soluții digitale. Bugetele sănătoase 
și economiile moderne reprezintă elemente esențiale; progresele înregistrate 
pentru a dispune de politici bugetare solide și a pune în aplicare reformele 
structurale au redus nivelurile datoriei și au stimulat crearea de locuri de 
muncă. Rata de ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 64 de 
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ani a crescut la 73,5 % în al treilea trimestru al anului 2018, acesta fiind cel 
mai înalt nivel atins vreodată în UE. Acest lucru a avut un impact pozitiv 
asupra productivității și a creșterii economice în Europa. Deși există în 
continuare disparități economice, sociale și teritoriale între statele membre și 
între regiunile UE3, politica de coeziune a UE a ajutat toate statele și regiunile 
să se dezvolte și a contribuit la reducerea acestor disparități pe întregul 
continent (convergență ascendentă). 

 

 
Mai mult, UE a instituit unele dintre cele mai înalte standarde sociale 

și de mediu, a adoptat unele dintre cele mai ambițioase politici pentru 
protecția sănătății umane și a devenit un lider mondial în lupta împotriva 
schimbărilor climatice. Statele membre ale UE au realizat progrese 
remarcabile în multe domenii ale Agendei 2030 a ONU și, prin urmare, UE 
este unul dintre cele mai bune locuri de locuit din lume, dacă nu chiar cel 
mai bun. 

 
Cu toate acestea, nimic nu este dobândit pe deplin și în mod 

ireversibil. Democrația noastră, economia noastră și mediul nostru natural au 
nevoie de eforturi continue pentru a ne consolida realizările, pentru a depăși 
pe deplin impactul negativ al crizei economice și financiare, pentru a decupla 
ameliorarea sănătății, a bogăției și a bunăstării noastre de degradarea 
mediului, pentru a depăși inegalitățile sociale și pentru a face față unor 
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provocări ce nu țin cont de frontiere. 
Ne aflăm în mijlocul celei de a patra revoluții industriale, iar 

schimbările ne vor afecta pe toți. Întrebarea este dacă vom fi în măsură să 
luăm inițiativa și să răspundem la schimbare în funcție de propriile noastre 
valori și interese. UE și statele sale membre au avantaje competitive 
semnificative care ne permit să luăm inițiativa și să ne modernizăm 
economiile, să ne păstrăm mediul natural și să îmbunătățim sănătatea și 
bunăstarea tuturor europenilor. În acest scop, va trebui să adoptăm 
obiectivele de dezvoltare durabilă și totodată să investim în competențe, 
inovare și tehnologii emergente, plasându-ne economia și societatea pe o 
traiectorie durabilă. 

Trebuie să reflectăm la modul în care să ne adaptăm modelele de 
producție și de consum. Trebuie să acționăm acum pentru a opri încălzirea 
globală și declinul ecosistemelor și al biodiversității, care reprezintă o 
amenințare la adresa bunăstării și a perspectivelor noastre de creștere 
durabilă, precum și o amenințare la adresa vieții înseși pe planeta noastră. 
Avem capacitatea de a face acest lucru, însă ceea ce ne lipsește este timpul. 
Inegalitățile și disparitățile teritoriale sunt încă foarte răspândite, în ciuda 
progreselor înregistrate. Eliminarea acestora este importantă pentru o 
societate echitabilă, dar și pentru protejarea și consolidarea coeziunii sociale 
și pentru asigurarea stabilității sociale și politice atât în cadrul fiecărui sta 
membru al UE, cât și între statele membre. 

În plus, o ordine mondială multilaterală, bazată pe norme, respectată 
și eficace reprezintă cel mai bun antidot la legea junglei într-o lume anarhică, 
afectată de prezența armelor nucleare, a extremismului și a resurselor 
limitate. Se înregistrează o tendință din ce în ce mai pronunțată de 
naționalism periculos care avansează ideea „mai întâi țara mea”, care poate 
genera tensiuni și conflicte. Mai multe țări au început să își renege 
angajamentele asumate la nivel mondial privind bunăstarea oamenilor și 
securitatea, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, 
tulburând o ordine bazată pe reguli. 

Obiectivele de dezvoltare durabilă nu reprezintă un obiectiv în sine, ci 
servesc drept puncte de reper. Acestea oferă o perspectivă necesară pe 
termen lung, care merge dincolo de perioadele electorale și de dorința de a 
obține câștiguri rapide pe termen scurt. Aceste obiective ne ajută să 
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menținem democrații solide, să construim economii moderne și dinamice și 
să contribuim la o lume cu standarde de viață mai ridicate, în care inegalitățile 
se reduc, să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă, cu respectarea în 
același timp a resurselor limitate de care dispune planeta noastră și 
prezervarea acestora pentru generațiile viitoare. 

 

 
 
 
 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 8 – Muncă decentă și 
creștere economică. Promovarea creșterii economice susținute, 
inclusivă și sustenabilă, angajare totală și productivă și muncă 
decentă 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 8 se referă la promovarea unei 
creșteri economice susținute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline 
şi productive a forței de muncă şi a unei munci decente pentru toţi cetățenii. 

Dezvoltarea  durabilă,  adică  o  dezvoltare  care  răspunde  nevoilor 
generațiilor actuale fără a compromite capacitatea de a răspunde nevoilor 
generațiilor viitoare, este și unul dintre fundamentele principale ale Uniunii 
Europene. Integrarea europeană și politicile U.E. au contribuit la depășirea 
sărăciei și a foametei de după război și au creat un spațiu de libertate și 
democrație în care cetățenii europeni au putut atinge niveluri de prosperitate 
și bunăstare fără precedent. 

Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creşterii economice de 
aspectele negative de mediu; în plus, ea pune accent şi pe aspectele sociale. 
Acest scop implică o creştere economică sustenabilă şi promovează munca 
decentă pentru toţi cetățenii, indiferent de gen, locaţie geografică şi 
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descendenţă. În acest context, devine vitală abordarea din perspectiva 
„nimeni nu rămâne în urmă”. Acest scop include facilitarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii, diversificarea economiei şi extinderea procedurii la regiunile 
în dezvoltare. 

O.N.U. recomandă următoarele ținte până în anul 2030, în ceea ce 
privește O.D.D. 8 iar statele membre, îndeosebi U.E. și România, au transpus 
aceste recomandări în legislația lor națională: 

1. Susținerea creșterii economice pe cap de locuitor în conformitate 
cu situația națională și, în special, creșterea Produsului Intern Brut 
cu cel puțin 7% pe an în țările cel mai puțin dezvoltate; 

2. Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin 
diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin 
accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și  utilizarea 
intesivă a forței de muncă; 

3. Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin 
activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, 
antreprenoriatul, creativitatea și inovația, și care încurajează 
formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, 
inclusiv prin acces la servicii financiare; 

4. Îmbunătățirea progresivă, până în 2030, a eficienței resurselor 
globale pentru consum și producție, și decuplarea creșterii 
economice de degradarea mediului, în conformitate cu Cadrul 
pentru 10 ani al programelor privind consumul și producția durabilă, 
în frunte cu țările dezvoltate; 

5. Până în 2030, angajarea completă și productivă și muncă decentă 
pentru toate femeile și toți bărbații, inclusiv pentru tineri și 
persoanele cu dizabilități, precum și remunerarea egală pentru 
munca de valoare egală; 

6. Până în 2020, reducerea substanțială a proporției tinerilor fără un 
loc de muncă, fără educație sau formare; 

7. Măsuri imediate și eficiente pentru eradicarea muncii forțate, 
eliminarea sclaviei moderne și a traficului de ființe umane, și 
asigurarea interzicerii și eliminării celor mai grave forme ale muncii 
copiilor, inclusiv recrutarea și utilizarea copiilor soldați, iar până în 
2025, eliminarea muncii copiilor în toate formele sale; 
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8. Protecția dreptului la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure 
și securizate pentru toți lucrătorii, inclusiv lucrătorii migranți, în 
special femeile migrante, și cei în locuri de muncă precare; 

9. Până în 2030, elaborarea și implementarea politicilor pentru 
promovarea unui turism durabil care creează locuri de muncă și 
promovează cultura și produsele locale; 

10. Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a 
încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și 
servicii financiare pentru toți. 

Considerații privind situația actuală în Uniunea Europeană în 
ceea ce privește implementarea O.D.D. 8 

Uniunea Europană este, în prezent, una dintre cele mai prospere și 
echilibrate locuri de locuit din lume: 

 9 dintre cele 27 de State Membre ale U.E. se situează în topul țărilor 
din lume cu gradul cel mai înalt de prosperitate / fericire, Finlanda 
fiind pe locul 1; 

 Satisfacția generală, cu privire la traiul din U.E., pe baza bunăstării 
subiective a cetățenilor europeni, este de 70%; 

 11 dintre cele 27 de State Membre U.E. figurează printre primele 
20 de țări din lume în ceea ce privește Indicele prograsului pentru 
tineret, elaborat de Forumul European al Tineretului. Acest 
indicator este umul dintre primele instrumente menite să prezinte 
o imagine completă a calității vieții pentru tinerii de astăzi, 
independent de indicatorii economici. 

Redresarea Europei în urma crizei economice a sprijinit creșterea 
constantă a ocupării forței de muncă. Investițiile au ajuns aproape până la 
nivelul dinainte de criză, iar finanțele publice se îmbunătățesc, deși 
redresarea se confruntă cu riscuri de evoluție negativă. 

Cu toate acestea, dezvoltarea nu aduce aceleași beneficii tuturor 
cetățenilor și statelor membre, în unele țări înregistrându-se în continuare un 
șomaj ridicat. Tendințele în materie de investiții și productivitate sugerează 
că se poate face mai mult pentru a stimula redresarea și tranziția către o 
creștere economică mai durabilă, în condițiile provocărilor globale pe termen 
lung legate de schimbările demografice și digitalizare. 

Pe lângă eforturile continue de a asigura finanțe publice durabile pe 
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termen lung, U.E. continuă să promoveze investițiile, în special în educație, 
în formarea de competențe și în cercetare și dezvoltare, precum și reformele 
structurale pentru a spori eficacitatea mediului de afaceri, a pieței produselor 
și a pieței forței de muncă. „Planul de investiții pentru Europa” este esențial 
pentru atragerea de investiții private în sectoarele strategice ale economiei 
europene. Reformele structurale vizând îmbunătățirea piețelor forței de 
muncă și a politicilor sociale ar trebui să le permită lucrătorilor dobândirea 
competențelor necesare pentru tranziția către o economie verde și să 
promoveze un acces mai bun și șanse egale pe piața forței de muncă, condiții 
de muncă echitabile, precum și sisteme durabile și adecvate de protecție 
socială. Acestea ar trebui să contribuie, de asemenea, la creșterea 
productivității muncii și, astfel, la creșterea salariilor. 

Implicarea partenerilor sociali în conceperea și punerea în aplicare a 
reformelor poate îmbunătăți asumarea, impactul și rezultatele acestora. La 
nivel internațional, UE urmărește creșterea economică durabilă și favorabilă 
incluziunii, crearea de locuri de muncă decente și promovarea drepturilor 
lucrătorilor și a drepturilor omului. 

Printre acțiunile externe în acest sens se numără Consensul european 
privind dezvoltarea, Planul european de investiții externe, Planul de acțiune 
al U.E. privind drepturile omului și democrația 2015-2019, precum și acțiunile 
desfășurate de U.E. prin intermediul politicilor sale de vecinătate și de 
extindere. 
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Disparitărități în ceea ce privește remunerațiile cetățenilor din U.E. 

 
Politica comercială a U.E. promovează respectarea drepturilor omului 

și a standardelor internaționale fundamentale în domeniul muncii. 
Promovarea practicilor comerciale responsabile bazate pe orientările 
internaționale este ancorată în mai multe politici ale UE, inclusiv în politica 
comercială. 

Modelul de bunăstare socială al Uniunii, care este piatra de temelie a 
proiectului european, se află în schimbare, fapt ce reprezintă o provocare 
planetară. Schimbările tehnologice, structurale și demografice într-o lume 
globalizată transformă natura muncii și ne pun sub semnul întrebării 
solidaritatea și promisiunea potrivit căreia fiecare generație poate spera să 
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moștenească o lume mai bună decât cea precedentă. Acest lucru ar putea 
spori și amenințarea la adresa valorilor esențiale ale U.E.: democrația, statul 
de drept și drepturile fundamentale. 

În prezent, aproximativ 22,5% din populația U.E. este încă expusă 
riscului de sărăcie sau de excluziune socială, iar 6,9% din europeni suferă în 
continuare de deprivare materială severă. 

În 2017, inegalitatea veniturilor în statele membre ale U.E. a scăzut 
pentru prima dată de la începutul crizei financiare. Cu toate acestea, 
inegalitățile în materie de venituri sunt încă prea mari, bogăția fiind în 
continuare concentrată în mâinile unui număr mic de persoane. Acest lucru 
are consecințe sociale multiple, generând diferențe între bunăstare și 
calitatea vieții. 

Statele membre ale U.E. se confruntă, de asemenea, cu o serie de 
provocări legate de asigurarea unor prețuri abordabile la energie pentru toți 
europenii, milioane de persoane având dificultăți să își încălzească locuințele. 

În jur de 43 de milioane de persoane din U.E. nu își pot permite în 
mod regulat o masă de calitate o dată la două zile, în vreme ce aproximativ 
20 % din producția de alimente este irosită și peste jumătate din populația 
adultă din U.E. este supraponderală, cu riscuri mai mari pentru sănătate. Un 
risc de sănătate suplimentar este rezistența antimicrobiană, care ar putea 
cauza peste 10 milioane de decese pe an în următoarele decenii. 
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Disparități în U.E. în ceea ce privește veniturile coroborat cu accesul la 

hrană de calitate 
În prezent, nu există încă o egalitate deplină între femei și bărbați. În 

pofida faptului că rata de ocupare în rândul femeilor se situează la niveluri 
istorice ridicate și numărul femeilor care ocupă poziții de conducere este mai 
mare ca oricând, progresele stagnează sau chiar se regresează în alte 
domenii. 

12 state membre ale U.E. au regresat în ultimii zece ani în ceea ce 
privește echilibrul de gen în privința timpului petrecut în activitățile de 
îngrijire, casnice și sociale. Persistă diferențe în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă și remunerarea. 

Faptul că Europa are cea mai mare speranță de viață din lume este o 
mare realizare, însă creșterea numărului de persoane în vârstă și scăderea 
populației în vârstă de muncă reprezintă provocări pentru modelul nostru 
socioeconomic. Îmbătrânirea populației, asociată cu longevitatea și creșterea 
riscului de boli cronice, poate avea un impact profund asupra finanțelor 
publice, inclusiv asupra sistemelor de sănătate. Din această cauză va crește 
și riscul de inegalitate între generații. 
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Una dintre premisele creșterii economice durabile o reprezintă 
trecerea de la economia liniară la cea circulară. Creșterea disponibilității și a 
accesibilității la prețuri abordabile a diferitelor materii prime și produse ne-a 
simplificat viața și a contribuit la creșterea nivelului de trai și a calității vieții 
în U.E. Cu toate acestea, obiceiurile noastre în materie de consum au 
contribuit la exploatarea excesivă a resurselor și la creșterea presiunilor 
asupra capitalului natural și asupra climei. 

 
I.4. Politicile și strategiile globale de dezvoltare durabilă 

 
Principalul instrument care înglobează politicile și strategiile globale de 

dezvoltare durabilă este reprezentat de Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă. 

România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la 
Summit-ul privind dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în domeniul 
dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele 
trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Pentru 
prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate 
în curs de dezvoltare. 

Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă 
(ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin 
intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune 
ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, 
combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în 2030. 

1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice 
context. 

2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii 
alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi 
durabile. 

3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea 
bunăstării tuturor la orice vârstă. 

4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi 
promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi. 

5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor 
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femeilor şi a fetelor. 
6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului 

durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi. 
7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la 

energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern. 
8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri 

economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline 
şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi. 

9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri 
rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei. 

10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la 
o ţară la alta. 

11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor 
umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi 
durabile. 

12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum 
şi producţie durabile. 

13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a 
schimbărilor climatice şi a impactului lor. 

14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor 
şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. 

15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării 
durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, 
combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și 
stoparea pierderilor de biodiversitate. 

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice 
și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru 
toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate 
nivelurile. 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor 
de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 
dezvoltare durabilă. 
Conceptul de ODD s-a născut la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare Durabilă (Rio+20), în 2012. ODD înlocuiesc cele opt Obiective de 
Dezvoltare ale Mileniului (ODM) cuprinse în textul Declaraţiei Mileniului 
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adoptată în septembrie 2000 la ONU. Majoritatea statelor lumii, printre care 
şi România, se reuneau în 2000 în jurul unui angajament de a reduce sărăcia 
globală şi a salva milioane de vieţi. Declaraţia Mileniului a constituit în 
perioada 2000-2015 unica agendă globală în domeniul dezvoltării asupra 
căreia a existat un acord la cel mai înalt nivel şi care includea ţinte precise: 

 
 Reducerea sărăciei extreme şi a foametei 
 Realizarea accesului universal la educaţie primară 
 Promovarea egalităţii de gen şi emanciparea femeilor 
 Reducerea mortalităţii infantile 
 Îmbunătăţirea sănătăţii materne 
 Combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a altor boli 
 Asigurarea sustenabilităţii mediului 
 Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare 

 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au adus o contribuţie 

importantă la conştientizarea publică, creşterea voinţei politice şi mobilizarea 
de resurse pentru lupta împotriva sărăciei la nivel global. ODM au ajutat la 
concentrarea acţiunii, la reformarea politicilor prin încorporarea obiectivelor 
şi ţintelor de dezvoltare în strategiile naţionale şi la crearea de instituţii care 
să implementeze aceste planuri în mod eficient. De exemplu, sărăcia extremă 
la nivel global a fost înjumătăţită, ţinta de înjumătăţire a numărului de 
oameni care nu au acces la surse de apă mai bună a fost atinsă, nouăzeci la 
sută dintre copiii din statele aflate în curs de dezvoltare au acum acces la 
educaţie primară şi mult mai multe fete au acces la educaţie comparativ cu 
anul 2000. 

Rezultatele pozitive nu au fost însă echilibrat distribuite. Începând cu 
2008, progresul realizat până atunci a fost negativ influenţat de criza 
financiară şi economică. Cel mai slab progres s-a înregistrat în ţările aflate în 
situaţii de conflict sau recent angajate în procesul de stabilizare şi 
reconstrucţie, unde lipsa capacităţilor instituţionale a influenţat negativ 
îndeplinirea obiectivelor. 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă trebuie să finalizeze agenda 
demarată de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi să nu lase pe nimeni 
în urmă. 
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I.5. România şi Obiectivele de Dezvoltare 
România acordă o importanţă deosebită ONU, organizaţie cu vocaţie 

universală, care reprezintă cadrul multilateral cel mai extins pentru abordarea 
marilor teme globale, inclusiv aspecte legate de dezvoltarea pe termen lung. 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului  au  reprezentat  pentru România 
un instrument complementar de mobilizare, la nivel intern, în domeniul 
dezvoltării economice şi sociale. Agenda 2030 depășește cu mult Obiectivele 
de Dezvoltare ale Mileniului, menținând teme precum eradicarea sărăciei, 
educația și sănătatea și abordând noi teme precum societățile pașnice 
și inclusive. Toate țările trebuie să se asigure că politici adecvate sunt 
pregătite pentru implementarea Agendei. Țările trebuie să promoveze 
instituții eficiente și inclusive și să creeze politici bazate pe statul de drept, 
drepturile omului, egalitatea de gen și creşterea implicării femeilor. 

România susține pe deplin ideea că Agenda 2030 trebuie să fie 
implementată de către instituțiile locale, răspunzând direct nevoilor 
cetățenilor. Nevoile, interesele și grijile acestora trebuie să fie soluționate 
prin definirea unor strategii de dezvoltare locală și națională. 

România este angajată să implementeze Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă la nivel naţional şi a revizuit Strategia Națională de Dezvoltare 
Durabilă, pentru a integra Obiective de Dezvoltare Durabilă. Excluziunea 
socială este identificată ca o provocare majoră la adresa implementării 
Obiectivelor. În Strategia românească revizuită se pune accentul pe 
susținerea incluziunii persoanelor cu dizabilități, a tinerilor și a femeilor în 
politicile de dezvoltare. Eradicarea sărăciei reclamă oportunități decente de 
angajare, iar prevenirea și evitarea excluziunii sociale necesită politici de 
coeziune socială. 

Ca membru al Uniunii Europene, România contribuie la îndeplinirea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă nu numai din perspectivă naţională, dar 
şi la nivel internaţional, prin sprijinul pe care îl acordă ţărilor mai puţin 
dezvoltate, prin intermediul asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Experienţa 
acumulată de România în procesul de tranziţie este de natură a susţine 
eforturilor ţărilor interesate de a beneficia de un astfel de sprijin. 

România a prezentat Evaluarea Naţională Voluntară (Voluntary 
National Review) la sesiunea din luna iulie 2018 a Forumului Politic la Nivel 
Înalt al ONU privind Dezvoltarea Durabilă, la sediul ONU din New York. 
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I.6. Situația actuală în U.E. în ceea ce privește dezvoltarea durabilă 
și sectorul energiei 

 
 Uniunea E uro peană este caracterizată în prezent, prin prisma 

implementării Obiectivului de Dezvoltare Durabilă a ONU – O.D.D.7 
de următoarele constatări: 

 Tendințele din Europa indică o „decuplare” a creșterii economice de 
aporturile de energie și de emisiile de gaze cu efect de seră asociate 
acestora. Între 1990 și 2017, emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut 
cu 22 %, în timp ce PIB-ul a crescut cu 58 %. Atât productivitatea 
energetică, cât și intensitatea gazelor cu efect de seră generate de 
consumul de energie s-au îmbunătățit aproape continuu în U.E. 
începând din 2000; 

 U.E. urmărește să își îndeplinească obiectivul de eficiență energetică 
pentru 2020 de 20%. Între 2005 și 2016, consumul de energie primară 
al UE a scăzut cu 9,9 %, iar consumul final de energie cu 7,1%; 

 UE este pe cale să își îndeplinească obiectivul ca 20% din consumul 
final de energie să fie asigurat din surse regenerabile de energie până 
în 2020. Utilizarea energiei din surse regenerabile a crescut constant în 
ultimul deceniu în U.E., de la 9,0% la 17% din consumul final brut de 
energie între 2005 și 2016. Principalii factori care au determinat această 
creștere sunt cadrul normativ previzibil al U.E., tehnologiile mai 
eficiente, reducerea costurilor pentru tehnologiile din domeniul energiei 
din surse regenerabile și un sprijin sporit orientat către piață; 

 U.E. încă se bazează pe importurile de combustibil din țări terțe pentru 
satisfacerea nevoilor energetice. Cu un nivel de 53,6%, dependența de 
importuri a UE a fost aproape constantă între 2006 și 2016, în timp ce 
producția de energie a scăzut cu 14% în aceeași perioadă, în care s-a 
înregistrat și o reducere considerabilă, de aproximativ 10%, a 
consumului de energie primară; 

 U.E. a făcut progrese în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la 
energie la prețuri abordabile. În ultimii ani, s-a redus incapacitatea de 
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încălzire a locuințelor în rândul populației: în 2017, 8,1% dintre cetățenii 
U.E. au declarat că nu au acces la energie la prețuri abordabile, un nivel 
cu 2,8 puncte procentuale mai mic decât în 2007; 

Ca intenții pentru perioada următoare, până la orizontul anului 2030, 
U.E. va continua să facă progrese pentru a asigura energie la prețuri 
abordabile, din surse sigure, durabile și moderne pentru toți cetățenii săi, pe 
baza cadrului normativ ambițios convenit la nivelul U.E. Până în 2030, 
principalele obiective ale U.E. constau în reducerea cu cel puțin 40% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurarea a cel puțin 32% din energia 
U.E. din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice cu cel puțin 
32,5%. Acestea pun bazele necesare pentru o transformare societală 
profundă care să ducă la utilizarea unei energii curate și durabile în viitor. 

Tehnologiile cu emisii reduse de dioxid de carbon au devenit o marfă 
de schimb deosebit de importantă, iar U.E. beneficiază de balanțe comerciale 
pozitive semnificative. 

În perioada 2012-2015, exporturile UE de tehnologii în domeniul 
energiei curate au ajuns la 71 de miliarde EUR, depășind importurile cu 11 
miliarde EUR. 

Astfel, U.E. arată deja că este posibilă creșterea economiei și 
reducerea simultană a emisiilor de dioxid de carbon. 

 
Raportul dintre emisiile de G.E.S. și creșterea economică din U.E. 
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Dezvoltarea infrastructurilor energetice va continua să fie sprijinită 
prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei. În noul 
program-cadru „Orizont Europa”, a fost propus un program de cercetare și 
inovare intensă, cu un buget de 15 miliarde EUR pentru energie, mobilitate 
și climă. 

La nivel global, pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, 
obiectivul propus de integrare a aspectelor legate de schimbările climatice de 
25% ar însemna că unul din patru euro urmează să fie cheltuit pentru 
provocări legate de climă, care sunt relevante și pentru sectorul energetic. 

U.E. este deja una dintre cele mai eficiente economii din lume în ceea 
ce privește emisiile de carbon. Energia din surse regenerabile este o parte 
integrantă a mixului energetic al Europei și mai bine de jumătate din 
producția de energie electrică a UE este neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei. 

Măsurile întreprinse în domeniul eficienței energetice, inclusiv 
etichetarea energetică, au redus consumul de energie în ultimii ani. Atunci 
când cumpără aparate de uz casnic, din ce în ce mai multe persoane aleg 
opțiunea eficientă din punct de vedere energetic. Există aproape 1,5 milioane 
de locuri de muncă în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței 
energetice în Europa. 

Raportul dintre energia provenită din surse regenerabile și energia 
provenită din surse convenționale 

Odată cu uniunea energetică, Comisia Europeană a instituit unul 
dintre cele mai cuprinzătoare cadre de politică globale pentru tranziția 
energetică și modernizarea economică, reunind politici în materie de climă, 
energie, transport, cercetare, precum și alte politici. 

Ca parte a legislației privind uniunea energetică, obiectivele fixate la 
nivelul U.E. – de a asigura cel puțin 32% din consumul total de energie din 
surse regenerabile și o eficiență energetică de cel puțin 32,5% în 2030 – ne 
vor permite să ne depășim angajamentele asumate în cadrul Acordului de la 
Paris privind schimbările climatice în ceea ce privește reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030 față de nivelurile din 
1990. 
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Considerații privind situația actuală din România în ceea ce 
privește implementarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă a ONU 
– O.D.D.7 de următoarele constatări 

Țintele din partea O.N.U. și respectiv a Adunării Generale a Națiunilor 
unite în ceea ce privește Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 7 pentru anul 
2030 sunt unele ambițioase. Ele includ accesul la energie la un preț accesibil 
pentru toți locuitorii și în special creșterea ponderii energiei regenerabile în 
totalul energiei utilizate la nivel global. Aceste deziderate presupun, în 
principal, creșterea eficienței consumului de energie, pe de o parte, și 
intensificarea cooperării internaționale pe această temă, pe de altă parte. 
Prin aceste demersuri, se urmărește alocarea de bugete suficiente la nivelul 
fiecărei țări membră O.N.U. pentru modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii de energie, în special regenerabilă. O atenție deosebită este 
acordată și sprijinului financiar pentru țările cel mai puțin dezvoltate, cele în 
curs de dezvoltare (in special fără acces la mare) și  insulele de  mici 
dimensiuni. 
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La nivelul anului 2017, doar 57% din populația lumii avea acces la 
energii și tehnologii curate, o valoare substanțial decalată față de ținta de 
95% pentru anul 2030. 

România a făcut pași importanți în ceea ce privește implementarea 
Agendei la nivel național, creând condițiile strategice și instituționale pentru 
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implementarea acesteia cu succes. A înființat Departamentul pentru 
dezvoltare durabilă, în cadrul Guvernului, în anul 2017 și a revizuit strategia 
națională pentru dezvoltare durabilă în conformitate cu obiectivele Agendei, 
în anul 2018. 

România rămâne, de asemenea, pe deplin angajată în ceea ce privește 
implementarea O.D.D.-urilor la nivel UE. Sprijină inițiativele Comisiei şi 
Consiliului UE cu privire la adoptarea unei strategii la nivel UE pentru 
implementarea Agendei. Dezvoltarea durabilă reprezintă o prioritate 
importantă  pentru  Președinția  României  la  Consiliul  Uniunii  Europene. 
România a identificat două priorități dominante pentru această perioadă. 
Președinția României va pune accent, în mod deosebit, pe mecanismele care 
înlesnesc  și  intensifică  parteneriatele  dintre  diferiți  stakeholderi,  state 
membre și terțe părți. Președinția României se va concentra, de asemenea, 
pe rolul tinerilor ca actori ai dezvoltării durabile, urmărind, în același timp, să 
contribuie la intensificarea promovării drepturilor și oportunităților acestora. 

Din punctul de vedere al O.D.D. 7, România beneficiază de un 
potențial energetic ridicat, dată fiind localizarea foarte favorabilă. Energia 
eoliană, solară, cursurile de apă, resursele minerale sunt menite să aducă un 
aport din ce în ce mai ridicat asupra indicatorilor de competitivitate, în special 

din sectorul energiei. 
Sectorul energiei are o contribuie majoră asupra dezvoltării României, 

cu o influență deosebită asupra creștereii economice, a calității vieții și a 
mediului. Pentru a îndeplini așteptările populației pe termen lung, sectorul 
energiei trebuie să devină mai curat, mai stabil din punct de vedere economic 
și mai modern din punct de vedere tehnologic. 

Dependența scăzută a țării în ceea ce privește producătorii și furnizorii 
străini de energie, cumulată cu schimbările structurale din economie au 
ajutat România, în ultima perioadă, să evite dezechilibrele produse în alte 
regiuni, în ceea ce privește crizele energetice. 

Conform statisticilor, în ultimii 15 ani, în România s-a reușit obținerea 
unei ponderi de 24% de energie din surse regenerabile din totalul energie 
consumate la nivel național, pondere ce fusese stabilită ca țintă pentru anul 
2020. Factorii principali care au contribuit la această realizare au fost 
reprezentați de panourile solare și parcurile eoliene (hidrocentralele asigurau 
deja o cantitate importantă, însă ele existau și înaintea acestei perioade de 



44  

creștere și atingere a pragului de 24%, datorat panourilor solare și a 
turbinelor eoliene). 

Strategia energetică a României pentru 2016 – 2030 cu orizont de 
timp 2050 reprezintă un demers strategic național care a fost aprobată și 
funcționează pe bza Hotărârii de Guvern nr. 1069/2007. 

Aceasta are un număr de 5 obiective strategice: securitatea 
energetică, piețe energetice competitive și curate, gestionare corectă a 
sectorului energetic și resurse energetice la prețuri competitive, obiective 
menite să conducă la o piață energetică mai stabilă și protecție pentru 
consumatorii vulnerabili. 

Obiectivele adresează provocările sectorului energetic din România, 
cu intervenții în pricipalele sectoare ale ramurii energetice. Strategia 
energetică 2016 – 2030 promovează de asemenea dezvoltarea sectorului 
energetic care să pregătească România pentru tranziția energetică globală 
spre resursele regenerabile și care să contribuie la beneficii de economice și 
de mediu. 
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Strategia energetică pentru România 2016 – 2030 confirmă rolul 
important pe care îl au încă sursele convenționale de energie: petrol, gaze 
naturale, cărbune și energia nuclear deoarece prezintă o constanță mai 
ridicată față de cele din surse regenerabile, care prezintă, uneori, fluctuații 
(în special enegia solară și cea eoliană). Pe viitor, pe măsura perfecționări și 
avansării tehnologiei (în special în ceea ce privește posibilitatea de stocare a 
energiei electrice), sursele de energie regenerabilă vor juca un rol din ce în 
ce mai important. Pe de altă parte, în prezent, hidrocentralele reprezintă o 
resursă foarte importantă în România, prezentând un echilibru foarte 
favorabil între eficiență și lipsa fluctuațiilor. 
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Concluzii 
În vederea implementării cu succes a strategiei energetice naționale, 

pe termen lung, România trebuie să adopte următoarele decizii și măsuri 
practice pentru a-și crește competitivitatea în cadrul Uniunii Europene: 

1. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale 
și europene  prin valorificare resurselor energetice primare 
naționale. Obiectivul exprimă viziunea de  dezvoltare a 
României în contextul regional și european și dorința de a fi un 
actor principal al UE în acest domeniu. 

2. România, furnizor regional de securitate energetică. Contextul 
internațional actual al piețelor de energie este marcat de 
volatilitate și incertitudine, iar evoluția tehnologiilor poate avea 
efecte disruptive pe piețele de energie. În acest context, există 
premisele pentru ca, prin dezvoltarea sectorului energetic, 
ținând cont de disponibilitatea resurselor și de stabilitatea dată 
de maturitatea tehnologiilor tradiționale, România își poate 
propune să devină furnizor regional de securitate energetică. 

3. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive. 
Sistemul energetic trebuie să funcționeze  pe baza 
mecanismelor pieței libere, statul având rolul de a elabora 
politici, de a reglementa domeniul, de garant al stabilității 
sistemului energetic și de investitor. 

4. Energie curată și eficiență energetică. În evoluția sectorului 
energetic, România va urma cele mai bune practici de protecție 
a mediului, cu respectarea țintelor naționale asumate ca stat 
membru UE. În egală măsură, dezvoltarea sistemului energetic 
va asigura eficiența energetică, așa cum este definită de 
directivele UE și de legislația națională. 

5. Modernizarea sistemului de guvernanță energetică. Într-un 
sistem de piață, statul are rolul esențial de arbitru și de 
reglementator al piețelor. În acest sens, este necesar un cadru 
legislativ și de reglementare transparent, coerent, echitabil și 
stabil. Ca proprietar de active, statul trebuie să îmbunătățească 
managementul   companiilor   la   care   deține   participații. 
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Companiile  energetice  cu  capital de  stat  trebuie  să  se 
eficientizeze, să se profesionalizeze și să se modernizeze. 

6. Asigurarea accesului la energiei electrică și termică pentru toți 
consumatorii. Obiectivul urmărește continuarea programului de 
electrificare, precum și dezvoltarea și rentabilizarea sistemelor 
de asigurare a încălzirii. 

7. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei 
energetice. Accesibilitatea prețului este una dintre principalele 
provocări ale sistemului energetic și este o responsabilitate 
strategică. Nivelul asistenței sociale în domeniul energiei va 
asigura o protecție reală a consumatorilor vulnerabili. 

 
I.7. Coordonate generale privind politicile de mediu ale UE 

 
Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției, 

prevenirii, corectării poluării la sursă și „poluatorul plătește”. Programele 
multianuale de acțiune pentru mediu stabilesc cadrul pentru viitoarele acțiuni 
în toate domeniile politicii de mediu. Acestea sunt integrate în strategiile 
orizontale și sunt luate în considerare în cadrul negocierilor internaționale în 
materie de mediu. Nu în ultimul rând, punerea în aplicare este fundamentală. 

Temei juridic 
Articolul 11 și articolele 191-193 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE). UE are competența de a acționa în toate domeniile 
politicii de mediu, precum poluarea aerului și a apei, gestionarea deșeurilor 
și schimbările climatice. Sfera de aplicare a competenței sale este limitată de 
principiul subsidiarității și de cerința unanimității în Consiliu în ceea ce 
privește aspecte precum cele de natură fiscală, amenajarea teritoriului, 
utilizarea terenurilor, gestionarea cantitativă a resurselor de apă, alegerea 
surselor de energie și structura aprovizionării cu energie. 

Origini și evoluție 
Politica de mediu europeană a fost adoptată în cadrul Consiliului 

European de la Paris din 1972, unde (în urma primei conferințe ONU privind 
mediul) șefii de stat sau de guvern europeni au declarat că este nevoie de o 
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politică comunitară de mediu de însoțire a expansiunii economice și au 
solicitat un program de acțiune. Actul Unic European din 1987 a introdus un 
nou titlu „Mediul”, care furniza primul temei juridic pentru o politică de mediu 
comună care are drept obiective conservarea calității mediului, protejarea 
sănătății umane și asigurarea unei utilizări raționale a resurselor naturale. 
Revizuirile ulterioare ale tratatului au consolidat angajamentul Uniunii față de 
protecția mediului și rolul Parlamentului European în dezvoltarea acesteia. 
Prin intermediul Tratatului de la Maastricht (1993), mediul a devenit un 
domeniu oficial de politică a UE, s-a introdus procedura de codecizie, iar votul 
cu majoritate calificată în Consiliu a devenit regulă generală. Tratatul de la 
Amsterdam (1999) a stabilit obligația de integrare a protecției mediului în 
cadrul tuturor politicilor sectoriale ale UE, în vederea promovării dezvoltării 
durabile. Prin intermediul Tratatului de la Lisabona (2009), „combaterea 
schimbărilor climatice” și dezvoltarea durabilă în relațiile cu țările terțe au 
devenit obiective specifice. Personalitatea juridică i-a permis astfel UE să 
încheie acorduri internaționale. 

Principii generale 
Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției, 

prevenirii, corectării poluării la sursă și „poluatorul plătește”. Principiul 
precauției este un instrument de gestionare a riscurilor care poate fi invocat 
în cazul în care există o incertitudine științifică cu privire la un posibil risc la 
adresa sănătății umane sau a mediului, provenit dintr-o anumită acțiune sau 
politică. De exemplu, în cazul în care apar incertitudini cu privire la posibilele 
efecte periculoase ale unui produs și în cazul în care ele persistă în urma unei 
evaluări științifice obiective, pot fi furnizate instrucțiuni de interzicere a 
distribuției produsului sau de eliminare a sa de pe piață. Astfel de măsuri 
trebuie să fie nediscriminatorii și proporționale și trebuie revizuite imediat ce 
există informații științifice suplimentare. 

Principiul „poluatorul plătește” este pus în aplicare prin intermediul 
Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător, care vizează 
prevenirea sau remedierea daunelor aduse mediului (și anume, speciilor sau 
habitatelor naturale protejate, apei și solului). Operatorii care desfășoară 
anumite activități profesionale, precum transportul de substanțe periculoase 
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sau activități care presupun evacuări în apă, trebuie să ia măsuri preventive 
în cazul unei amenințări iminente la adresa mediului. Dacă s-au produs deja 
pagube, operatorii sunt obligați să adopte măsurile adecvate pentru 
remedierea acestora și să suporte cheltuielile aferente. Domeniul de aplicare 
al Directivei a fost extins de trei ori pentru a include gestionarea deșeurilor 
extractive, funcționarea siturilor geologice de stocare și, respectiv, siguranța 
activităților petroliere și gaziere offshore. 

În plus, de când a apărut pentru prima dată în urma unei inițiative a 
Consiliului European de la Cardiff din 1998, integrarea preocupărilor legate 
de mediu în cadrul altor domenii de politică ale UE a devenit un concept 
important la nivelul politicilor europene. În ultimii ani, integrarea politicii de 
mediu a înregistrat progrese semnificative, de exemplu, în domeniul politicii 
energetice, astfel cum s-au reflectat în dezvoltarea în paralel a pachetului 
energie/climă al UE sau în Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050. 

Cadrul de bază 
A. Programele de acțiune pentru mediu 
Din 1973, Comisia a inițiat programe de acțiune pentru mediu (PAM) 

multianuale, care stabilesc viitoarele propuneri legislative și viitoarele 
obiective pentru politica de mediu a UE. În 2013, Consiliul și Parlamentul au 
adoptat cel de-al șaptelea PAM pentru perioada până în 2020, cu titlul „O 
viață bună, în limitele planetei noastre.” Bazându-se pe o serie de inițiative 
strategice, programul stabilește nouă obiective prioritare, printre care se 
numără: protejarea naturii, o reziliență ecologică sporită, o creștere durabilă, 
eficientă din punctul de vedere al resurselor și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și combaterea amenințărilor la adresa sănătății legate de mediu. 
Programul subliniază, de asemenea, nevoia unei mai bune aplicări a legislației 
UE în domeniul mediului, a cunoștințelor științifice de vârf, a investițiilor și a 
integrării aspectelor legate de mediu în cadrul altor politici. 
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B. Strategii orizontale 
În 2001, UE a introdus Strategia sa de dezvoltare durabilă (SDD), 

venind astfel în completarea Strategiei de la Lisabona adoptate anterior 
pentru promovarea creșterii și a locurilor de muncă cu o dimensiune de 
mediu. Reînnoită în 2006 pentru a combina dimensiunea internă a dezvoltării 
durabile cu cea internațională, SDD revizuită a UE încearcă să 
îmbunătățească în mod constant calitatea vieții prin promovarea prosperității, 
a protecției mediului și a coeziunii sociale. În conformitate cu aceste 
obiective, Strategia Europa 2020 pentru creșterea economică vizează „o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. Sub egida acestei 
strategii, inițiativa emblematică „O Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor” pregătește terenul pentru o creștere durabilă și sprijină 
trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 
și cu emisii scăzute de carbon. În plus, în 2011, UE s-a angajat ca, până în 
2020, să combată declinul biodiversității și degradarea serviciilor 
ecosistemice (Strategia UE în domeniul biodiversității). 

C. Cooperarea internațională în domeniul mediului 
UE are un rol fundamental în cadrul negocierilor internaționale în 

domeniul mediului. UE este parte la numeroase acorduri globale, regionale 
sau subregionale în domeniul mediului care vizează o gamă largă de 
chestiuni, printre care protecția naturii și biodiversitatea, schimbările 
climatice și poluarea transfrontalieră a aerului sau a apei. La cea de a zecea 
Conferință a părților la Convenția privind diversitatea biologică, organizată la 
Nagoya (Japonia) în 2010, UE a adus o contribuție majoră la stabilirea unui 
acord privind o strategie globală pentru stoparea pierderii biodiversității până 
în 2020. De asemenea, Uniunea a contribuit la elaborarea mai multor 
acorduri internaționale majore adoptate în 2015 la nivelul ONU, cum ar fi 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă [care include cele 17 obiective 
globale de dezvoltare durabilă (ODD) și cele 169 de ținte aferente acestora], 
Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Cadrul de la Sendai pentru 
reducerea riscurilor de dezastre. Totodată, în același an, Uniunea a devenit 
parte la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei 
sălbatice pe cale de dispariție (CITES). 
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D. Evaluarea impactului asupra mediului și participarea 
publicului 

Anumite proiecte (private sau publice) care ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului, de exemplu, construirea unei autostrăzi sau a 
unui aeroport, fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM). 
De asemenea, o serie de planuri și programe publice (de exemplu, privind 
destinația terenurilor, transportul, energia, deșeurile sau agricultura) fac 
obiectul unui proces similar care poartă denumirea de evaluare strategică de 
mediu (SEA). În cazul acesteia, aspectele ecologice sunt deja integrate în 
etapa de planificare, iar posibilele consecințe se iau în considerare înainte de 
aprobarea sau autorizarea unui proiect, în vederea asigurării unui nivel sporit 
de protecție a mediului. În ambele situații, consultarea publicului reprezintă 
un aspect fundamental. Acest lucru se datorează Convenției de la Aarhus, un 
acord multilateral de mediu sub auspiciile Comisiei Economice pentru Europa 
a Organizației Națiunilor Unite (UNECE), care a intrat în vigoare în 2001 și la 
care UE și toate statele sale membre sunt părți. Convenția garantează 
publicului trei drepturi: dreptul cetățenilor de a participa la luarea Deciziilor 
în probleme de mediu, dreptul de acces la informațiile referitoare la mediu 
deținute de autoritățile publice (de exemplu, privind starea mediului sau 
starea sănătății oamenilor în cazul în care aceasta este afectată de starea 
mediului) și dreptul de acces la justiție în cazul încălcării celorlalte două 
drepturi. 

E. Punerea în aplicare, respectarea și monitorizarea 
Legislația UE în domeniul mediului a fost elaborată începând cu anii 

1970. În prezent, există câteva sute de directive, regulamente și decizii în 
vigoare în acest domeniu. Totuși, eficacitatea politicii europene de mediu 
este determinată, în mare parte, de punerea în aplicare a acesteia la nivel 
național, regional și local, iar punerea în aplicare și executarea defectuoasă 
rămân o problemă majoră. Monitorizarea - atât a stării mediului, cât și a 
nivelului de aplicare a legislației UE în domeniul mediului - este 
fundamentală. 

Pentru a contracara diferențele mari dintre statele membre în ceea ce 
privește punerea în aplicare, Parlamentul European și Consiliul au adoptat în 
2001 criterii minime (neobligatorii) pentru inspecțiile de mediu. În vederea 
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îmbunătățirii aplicării legislației UE în domeniul mediului, statele membre 
trebuie să prevadă sancțiuni penale eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare pentru cele mai grave infracțiuni în domeniul mediului. Printre 
acestea se numără, de exemplu: evacuarea sau eliberarea ilegală de 
substanțe în apă, aer sau sol, comerțul ilegal cu specii ale faunei și florei 
sălbatice, comerțul ilegal cu substanțe care afectează stratul de ozon și 
transportul ilicit sau deversarea ilicită de deșeuri. Rețeaua Uniunii Europene 
pentru punerea în aplicare și respectarea legislației din domeniul mediului 
(IMPEL) este o rețea internațională a autorităților din domeniul mediului din 
statele membre ale UE, statele în curs de aderare și statele candidate, 
precum și din Norvegia, creată pentru stimularea punerii în aplicare prin 
furnizarea unei platforme care facilitează schimbul de idei și de bune practici 
între factorii de decizie, inspectorii din domeniul  mediului și  executorii 
judecătorești. 

În mai 2016, Comisia a lansat Evaluarea punerii în aplicare a politicilor 
de mediu, un nou instrument care are rolul de a contribui la punerea în 
aplicare pe deplin a legislației UE în domeniul mediului, care este strâns legat 
de verificarea adecvării (Programul privind o reglementare adecvată și 
funcțională - REFIT) obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul 
politicii de mediu, în vederea simplificării sale și a reducerii costurilor. 
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În 1990, a fost înființată Agenția Europeană de Mediu (AEM), cu sediul 
în Copenhaga, pentru sprijinirea dezvoltării, punerii în aplicare și evaluării 
politicii de mediu și pentru informarea publicului larg cu privire la această 
chestiune. Această agenție a UE (deschisă statelor care nu sunt membre ale 
UE) este responsabilă pentru furnizarea de informații fiabile și independente 
cu privire la starea și la perspectivele mediului. Prin urmare, aceasta 
colectează, gestionează și analizează date și coordonează Rețeaua 
europeană de informare și observare pentru mediu (Eionet). Pentru a sprijini 
factorii de decizie în luarea unor decizii informate și în elaborarea legislației 
și politicilor de mediu, UE desfășoară, de asemenea, Programul european de 
monitorizare a Pământului (Copernicus), care abordează, printre altele, 
probleme legate de sol, mediul marin, atmosferă și schimbările climatice. În 
ceea ce privește poluanții eliberați în aer, apă sau sol, precum și transferurile 
de deșeuri în afara amplasamentului și de poluanți în apele uzate, Registrul 
European al Poluanților Emiși și Transferați (E-PRTR) furnizează date 
fundamentale referitoare la mediu de la peste 30 000 de instalații industriale 
din UE, precum și din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia și Elveția. 
Registrul este disponibil gratuit publicului, pe internet. 

 
Rolul Parlamentului European 
Parlamentul European are un rol major în formularea legislației UE în 

domeniul mediului. În cadrul celui de al optulea mandat al său, Parlamentul 
se ocupă de acte legislative care decurg din planul de acțiune referitor la 
economia circulară (privind deșeurile, bateriile, vehiculele scoase din uz, 
depozitarea deșeurilor etc.), chestiuni legate de schimbările climatice 
(ratificarea Acordului de la Paris, partajarea eforturilor, contabilizarea 
exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii în 
cadrul angajamentelor Uniunii în materie de schimbări climatice, reforma ETS 
etc.) și altele. 

 
Parlamentul a recunoscut în mod repetat că este nevoie ca o mai bună 
punere în aplicare  să devină o  prioritate-cheie. Într-o rezoluție  privind 
„optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul 



54  

mediului: creșterea încrederii prin ameliorarea cunoștințelor și a capacității 
de reacție”, Parlamentul a criticat nivelul nesatisfăcător al punerii în aplicare 
a legislației în domeniul mediului în statele membre și a prezentat o serie de 
recomandări în vederea unei puneri în aplicare mai eficiente, precum 
diseminarea celor mai bune practici între statele membre și între autoritățile 
regionale și locale. În prezentarea poziției sale privind actualul program de 
acțiune în domeniul mediului, Parlamentul a subliniat nevoia unei aplicări mai 
riguroase a legislației UE în domeniul mediului. De asemenea, Parlamentul a 
solicitat îmbunătățirea siguranței investițiilor care sprijină politica de mediu 
și eforturile de combatere a schimbărilor climatice, precum și luarea în 
considerare într-o mai mare măsură a preocupărilor legate de mediu în cadrul 
altor politici. 
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I.8. Instrumente, programe și politici ale U.E. privind protejarea 
mediului 

 
Managementul mediului are drept scop utilizarea responsabilă a 

resurselor naturale, economice şi umane astfel încat mediul să fie protejat si 
îmbunătăţit. 

Sistemul de management de mediu este o componentă a sistemului 
de management general care include structura organizatorică, activităţile de 
planificare, responsabilităţile, practicile şi procedurile, procesele şi resursele 
pentru elaborarea, implementarea, realizarea analizarea şi menţinerea 
politicii de mediu. 

Un sistem de management de mediu reprezintă un instrument 
managerial prin care se urmăreşte asigurarea funcţionalităţii şi a aplicării 
continue a unui plan sau a unor proceduri de management de mediu, precum 
şi conformarea cu obiectivele şi ţintele de mediu. 
Aşadar, sistemul de management al mediului (SMM) este o structură, un 
cadru general, în care se pot integra activităţile organizaţiilor în vederea 
identificării, măsurării, gestionării şi controlului eficient al riscurilor sau 
impactului acestor activităţi asupra mediului. 
De asemenea, sistemul de management al mediului stabileşte modalităţile 
de îmbunătăţire a performanţelor de mediu şi mutarea centrului de greutate 
spre o continuitate sau durabilitate prin regulile de bună practică statuate de 
ISO 14001. 

Standardele Managementului Mediului (cum ar fi EMAS-ul si seriile de 
standarde ISO 14000) constituie un etalon după care organizaţiile şi 
companiile îşi pot măsura performanţa. 
În acelaşi timp, opinia publică a devenit din ce în ce mai preocupată de 
problemele mediului înconjurator acestea fiind adesea reflectate în 
comportamentul consumatorilor, care îşi exprimă interesul pentru produsele 
care nu sunt dăunătoare pentru mediu. 
În acest fel a apărut eticheta ecologică care oferă informaţii despre impactul 
produs asupra mediului, promovand produsele cu impact redus. 
Concepte cheie: tratate 

-managementul de mediu; sistemul de management de mediu; 
standardele  managementului  de  mediu; eticheta ecologică;  dezvoltarea 
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economică durabilă; dezvoltarea durabilă; EMAS - Comisia Europeana Eco- 
Management si Sistemul de Audit ; îmbunătăţirea calităţii mediului; sistemele 
de management de mediu ISO 14001; 

Dezvoltarea durabilă înseamnă menţinerea posibilităţilor şi condiţiilor 
de viaţă pentru generaţiile viitoare, a resurselor naturale regenerabile cel 
puţin la nivelul celor existente pentru generaţia actuală, precum şi redresarea 
factorilor de mediu afectaţi de poluare. 
Managementul mediului are drept scop utilizarea responsabilă a resurselor 
naturale, economice şi umane astfel încat mediul să fie protejat şi îmbunătăţit 

Sistemul Managementului Mediului (EMS) este un mecanism care se 
adresează unor teme ecologice majore prin alocarea de resurse, desemnarea 
responsabilităţilor,  şi  o  evaluare  continuă  a  practicilor,  procedurilor  şi 

proceselor, care sunt organizate într-un mod sistematic. 
Astfel EMS se distinge ca un instrument puternic care permite organizaţiei să 
realizeze şi să controleze nivelul performanţei ecologice pe care şi-o 
stabileste. devenind parte integrantă a sistemului managerial al unei 
organizaţii şi este necesar să fie coordonat cu eforturile sistemelor 
manageriale din alte domenii. 

EMAS - Comisia Europeana Eco-Management si Sistemul de Audit este 
un sistem voluntar pentru industrie introdus de Comisia Europeana (EC) in 
1993. 
El ţinteşte să promoveze îmbunătăţiri continue în performanţa ecologică a 
companiilor şi să furnizeze informaţii ecologice publicului 

Pentru a participa la EMAS, o companie trebuie să adopte o politică 
ecoloigcă, să revadă performanţele ecologice ale platformei industriale, să 
dezvolte un sistem de management ecologic şi un plan de acţiune în lumina 
descoperirii neconformităţilor, să auditeze sistemul si să publice o declaraţie 
de performanta a platformei. 
O a treia parte calificată verifică sistemul şi declaraţia pentru a vedea dacă 
acestea se confomrează cerintelor EMAS. 

Dacă se conformează, ele sunt validate şi platforma poate fi 
inregistrată. Odată înregistrată, platfroma primeşte un certificat de 
participare, care poate 
fi folosit la certificarea participării în sistem. 
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Domeniul sistemelor de management de mediu nu este static. La trei 
ani dupa ce EMAS a fost publicat, a fost produs standardul internaţional 
pentru sistemele de management de mediu ISO 14001. 

Acest standard a fost adoptat peste tot în lume şi este recunoscut 
drept un sistem standard şi management de mediu logic şi bine structurat. 

EMAS este în mod curent restrâns la sectorul industrial şi 
manufacturier dar, în acelaşi timp se recunoaşte că toate sectoarele au un 
impact semnificativ asupra mediului şi că de asemenea , mediul va beneficia 
de pe urma unui bun management ecologic şi în aceste sectoare. 

Seria de standarde ISO 14000 a fost dezvoltată de Organizaţia 
Internaţională pentru Standardizare în scopul de a stabili cerinţele primare 
pentru Sistemele de Management de Mediu. 

ISO împărtăşeşte un fundal comun cu EMAS şi este larg acceptat - mai 
ales în Uniunea Europeană - drept un indicator al practicilor convenabile ale 
managementului ecologic. 
Toate cerinţele din ISO 14001 sunt preconizate a fi încorporate în orice EMS. 

Extinderea aplicării va depinde de politica de mediu a organizaţiei, de 
natura activităţilor sale şi de condiţiile în care operează. 

Demonstrarea implementării reusite a ISO 14001, poate fi folosită 
pentru a asigura părţile interesate ca un EMS potrivit este în funcţiune. 

O organizaţie are liberatatea şi flexibilitatea să-şi definească graniţele 
şi poate alege să implementeze ISO 14001 sau EMAS cu privire la întreaga 
organizaţie sau la unităţi operaţionale sau activităţi specifice ale organizaţiei. 

Primul pas pentru îndeplinirea Standardelor Managementului de Mediu 
este introducerea unui Sistem de Management de Mediu (EMS), care include 
structura organizatorică, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele 
şi resursele pentru determinarea şi implementarea politicii ecologice. 

Implementarea unui EMS este un proces complex, care se extinde 
dincolo de aceste îndrumări generale şi care are ca nişte cerinţe specifice să 
fie adoptate de companie sau organizatie. 

ISO 14001 conţine cerinţe specifice de sistem management care dau 
posibilitatea unei organizaţii să: stabilească o politică ecologică potrivită 
pentru ea; 
să  identifice  aspectele  ecologice  ale  activităţilor  trecute,  existente  sau 
planificate,  produselor  sau  serviciilor  sa  determine  impacte  ecologice 
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semnificative; să identifice legislaţia relevantă şi cerinţele regulamentare; să 
identifice priorităţile şi să stabilească obiective şi ţinte potrivite; să stabilească 
standarde şi programe pentru implementarea politicii şi realizarea 
obiectivelor si ţintelor. 

O companie se conformează cerinţelor ecologice legale dacă se 
conformează tuturor legilor şi reglementărilor relevante pentru companie. 
O companie trebuie să se conformeze tuturor cerinţelor legale relevante, 
chiar dacă nu are un sistem de management ecologic (EMS) iar pe de altă 
parte, o companie poate să nu se conformeze unor asemenea reglementări, 
de vreme ce in situaţii diverse autorităţile competente pot să accepte 
neconformarea cu legislaţia. 

Problemele legate de mediul înconjurător au ajuns din inconştienţa 
unora să afecteze întreaga umanitate. 

De aceea una din provocările majore ale vremurilor de astăzi este 
legată de contracararea eficace a efectelor nocive produse până acum, dar 
mai ales de prevenirea posibilităţii ca natura să fie afectată pe viitor. 

Gestionarea managementul eficace al aspectelor de mediu are loc într- 
un cadru din ce în ce mai complex (legislativ, economic, uman), unde 
aşteptările clienţilor şi ale publicului larg sunt numeroase şi diverse: 
produse/servicii ecologice, cu risc de contaminare scăzut, investiţii minime 
cu randamente sporite faţă de poluare şamd. 
Standardele Managementului de Mediu reprezintă un ideal de performantă 
pe care compia se străduie să-l atingă. 

Sistemul Managementului de Mediu este un mecanism care permite 
dezvoltarea Programului de Management de Mediu ce ghidează cu precizie, 
acţiunile necesare atingerii ţintelor stabilite de Politica de Mediu. 

Este cazul să ne însuşim noua gândire, să abordam noul val, cu mai 
multă determinare şi consecvenţă. 

Copiii noştri ar merita poate să trăiască într-o lume mai curată şi mai 
frumoasă. 

Să sperăm că cele doua programe, privind România curata si România 
frumoasă, vor deveni programe naţionale aplicate consecvent, care să 
mobilizeze resursele materiale şi umane existente cu siguranţă. 

În concluzie standardul ISO 14001 se referă la sistemul de 
management de mediu, având ca scop general declarat de a susţine protecţia 
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mediului  şi  de  a  preveni  poluarea,  în  echilibru  cu  necesităţile  socio- 
economice. 

Ca scop specific, el îşi propune să ofere organizaţiilor toate elementele 
necesare construirii efective a unui sistem de management de mediu, care 
poate fi integrat în managementul global al organizaţiei şi care să permită 
atingerea obiectivelor referitoare la mediu şi a celor economice stabilite. 

Standardul stabileşte cerinţele referitoare la un SMM, care să permită 
unei organizaţii să-şi formuleze politica şi obiectivele de mediu, ţinând seama 
de cadrul legislativ şi de aspecte de mediu ale activităţilor pe care le 
desfăşoară. 

Ecologia aplicată, cu diversele ei capitole, poate asigura orientarea 
demersului uman de dezvoltare, astfel încât dezvoltarea să asigure protecţia, 
conservarea şi ameliorarea mediului de viată, altfel ea neavând sens. 

Dezvoltarea neancorată în context ecologic este sortită eşecului. 
Mediul, calitatea acestuia, trebuie sa constituie scopul suprem al 

dezvoltării. 
De aceea, putem aprecia ca rolul ştiinţei managementului şi a ştiinţei 

ecologice în procesul dezvoltării durabile este fundamental. 
Acest rol se poate concretiza prin predeterminarea căilor de urmat 

pentru societate si pentru economie. 
Se apreciază astfel că în România tranziţia actuală este orientată 

sectorial, doar economic, si nu într-o viziune globală, către o societate în 
întregime durabila. 

 
Direcția Generală pentru Mediu este cea care reprezintă Uniunea 

Europeană la mare parte dintre reuniunile internaţionale pe probleme de 
mediu, promovând în aceste forumuri adoptarea de politici favorabile 
mediului. De asemenea, finanţează proiecte care contribuie la protecţia 
mediului în Uniunea Europeană, principalul instrument financiar folosit în 
acest sens fiind programul LIFE, prin care s-au finanţat din 1992 până în 
prezent aproximativ 2.600 
de proiecte. 
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I.9. Studiu de caz - România  
Istoric 
Anul 1992 marchează implementarea Strategiei Naţionale de Protecţie 

a Mediului, reactualizată apoi în 1996 şi în 2002. Strategia cuprinde două 
părţi şi prezintă resursele naturale, elemente privind starea economică, 
calitatea factorilor de mediu, principii de protecţie a mediului, priorităţi şi 
obiective (pe termen scurt până în 2005, pe termen mediu până în anul 2010 
şi pe termen lung până în 2013). 

În anul 1995 în România este adoptată Legea protecţiei mediului nr. 
137 din 12/29/1995. Articolul 3 din Legea Mediului stabileşte principiile de 
bază ale dezvoltării durabile: principiul precauţiei în luarea deciziei, principiul 
prevenirii riscurilor de mediu şi a producerii daunelor, crearea unui cadru de 
participare a organizaţiilor neguvernamentale şi a populaţiei la elaborarea şi 
aplicarea deciziilor sau aspectelor legate de dezvoltarea colaborării 
internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului. 

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, adoptată în 2002 ca 
urmare a transpunerii legislaţiei europene – Directiva Cadru privind Deşeurile 
nr 75/442/EEC în România prin Ordonanţa de Urgenţă 78/2000 privind 
regimul deşeurilor aprobată prin Legea 426/2001, modificată şi completată 
de Ordonanţa de Urgenţă 61/2006 aprobată prin Legea 27/2007 şi Hotărârea 
de Guvern 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile58. Strategia este elaborată pentru perioada 2003-2013, 
se aprobă prin Hotărâre de Guvern şi se revizuieşte periodic. 

Principiile enunţate sunt: principiul protecţiei resurselor primare, 
principiul măsurilor preliminare, principiul prevenirii, principiul poluatorul 
plăteşte, principiul substituţiei, principiul proximităţii, principiul subsidiarităţii 
şi principiul integrării, iar obiectivul general al Strategiei îl reprezintă 
dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor eficient din punct 
de vedere economic şi al mediului. De asemenea, deşeurile sunt clasificate 
formal în deşeuri municipale şi asimilabile (generate din gospodării, instituţii, 
unităţi comerciale şi prestatoare de servicii, deşeuri stradale colectate din 
spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din construcţii şi demolări, 
nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti); deşeuri de producţie 
(generate din activităţile industriale) şi deşeuri generate din activităţi 
medicale (generate în spitale, policlinici, cabinete medicale). 
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Pe baza Strategiei Naţionale de Gestionare Deşeurilor a fost creat 
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, ce cuprinde acţiunile întreprinse 
pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei, modul de desfăşurare, termene şi 
responsabilităţi. 

 
 

De 
asemenea, 
există 
planuri  de 
gestionare 
a deşeurilor 
la  nivel 
regional şi 
judeţean, 
elaborate 
de Agenţiile 
Regionale 
şi Locale 
pentru 
Protecţia 
Mediului, 
ce   se 
revizuiesc o dată la cinci ani, iar scopul lor este crearea cadrului necesar 
îndeplinii obiectivelor de gestionare a deşeurilor. 

România ratifică prin Legea 3 din 2001 Protocolul de la Kyoto la 
Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 
11 decembrie 1997. 

Strategia Naţională privind Schimbările Climatice (SNSC), aprobată 
prin Hotărârea de Guvern 645 din 7 iulie 2005, are drept obiectiv general 
asigurarea îndeplinirii angajamentelor şi obligaţiilor asumate de România la 
nivel internaţional şi, de asemenea, elaborarea şi implementarea obiectivelor 
cu privire la adaptarea la impactul schimbărilor climatice, reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră de către economia românească şi utilizarea 
mecanismelor prevăzute în protocolul de la Kyoto. România, ratifică prin 
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Legea 24 din 6 mai 1994 Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992. Obiectivul 
Convenţiei este de a stabiliza concentraţiile de gaze cu efect de seră la un 
nivel care să împiedice perturbarea periculoasă a sistemului climatic. 

Planul Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice (PNASC), 
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1877 din 22 decembrie 2005, cuprinde 
măsurile concrete pentru implementarea Strategiei Naţionale privind 
Schimbările Climatice. Aceste două documente au fost elaborate pentru 
perioada 2005-2007. 

Reţeaua Natura 2000 reprezintă o reţea de arii naturale protejate la 
nivel european, ce beneficiază de măsuri şi planuri de gestiune care permit 
menţinerea lor pe termen lung67. Aceasta a apărut la iniţiativa Uniunii 
Europene în 1992 şi are la bază două directive: 

Directiva Habitate 92/43/CEE şi Directiva Păsări 79/409/CEE. România 
a transpus aceste directive prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice prin care garantează în art. 1 conservarea 
şi utilizarea durabilă a patrimoniului natural. 

Art. 3 din Directiva Habitate instituie reţeaua europeană de zone de 
conservare sub numele de Natura 2000 cu scopul de a proteja ariile care 
adăpostesc habitate naturale. 

Art. 1 din Directiva Păsări70 precizează că aceasta se referă la toate 
speciile de păsări care trăiesc în mod natural în stare de sălbăticie pe teritoriul 
statelor membre şi se aplică păsărilor, cuiburilor şi  habitatelor lor, iar 
obiectivul Directivei este de a proteja, gestiona şi reglementa acele specii şi 
exploatarea lor. 

Ariile protejate sunt de două feluri: Ariile Speciale de Conservare (SAC 
- Special Areas of Conservation) şi Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică 
(SPA - Special Protection Areas). 

România are un număr de 273 SAC şi 108 SPA desemnate, acestea 
reprezentând 17.84% din teritoriul ţării. De asemenea, România deţine 5 din 
cele 9 regiuni biogeografice: alpină, continentală, panonică, stepică şi 
pontică. 

În anul 2008 România a adoptat Strategia Naţională pentru Dezvoltare 
Durabilă în scopul alinierii ţării noastre la noua filosofie de dezvoltare durabilă 
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a Uniunii Europene. Strategia Naţională a stabilit obiective strategice pe 
termen scurt, mediu şi lung: 

- Orizont 2013:  Încorporarea organică a principiilor şi practicilor 
dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale 
României ca stat membru al UE. 

- Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii 
Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. 

- Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu 
din acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor 
dezvoltării durabile 

Cadrul instituțional 
Principalii actori instituţionali ai politicii de mediu din România sunt: 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Afacerilor Europene, Parlamentul 
României, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Sănătăţii. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor este instituţia de specialitate ce vizează 
gestionarea problemelor de mediu. Acest organ de specialitate intră în 
subordinea Guvernului României şi este responsabil de realizarea politicilor 
specifice în domeniul protecţiei mediului şi a pădurilor. Acesta este 
responsabil pentru iniţierea strategiilor naţionale de mediu şi crearea cadrului 
de implementare a acestora, fiind constituit din mai multe direcţii care 
vizează managementul apelor, controlul poluării biodiversitatea, gestionarea 
deşeurilor, pădurile şi dezvoltarea forestieră etc. Totodată, în subordinea 
Guvernului intră şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării. 
Ministerul Afacerilor Europene şi Parlamentul României sunt de asemenea 
două instituţii guvernamentale şi legislative ce coordonează, elaborează, 
corectează deciziile privind dezvoltarea şi implementarea politicilor autohtone 
în concordanţă cu cele europene. O altă instituţie importantă este Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care în colaborare cu Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, supraveghează buna desfăşurare a programelor de mediu privind 
aplicarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor, dar şi protecţia pădurilor. Garda 
Naţională de Mediu îşi exercită autoritatea în domeniul protecţiei mediului și 
are ca principale atribuţii controlul activităţilor cu impact asupra mediului, 
aplicarea sancţiunilor contravenţionale, verificarea sesizărilor cu privire la 
încălcarea legislaţiei în vigoare și controlarea modului în care sunt respectate 
prevederile. 
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Dincolo de instituţiile la nivel naţional există şi o serie de autorităţi 
locale implicate în protecţia mediului. Un astfel de exemplu este dat de 
primării, care sunt direct responsabile pentru amenajarea, gestionarea, 
protejarea spaţiilor verzi. La nivel naţional trebuie să menţionăm şi alte 
organizaţii precum cele non-guvernamentale şi fundaţiile pentru protecţia 
mediului care au o contribuţie importantă în implementarea politicii de mediu 
naţionale, precum şi stabilirea unui dialog clar al societăţii civile cu autorităţile 
guvernamentale, punând accentul pe probleme specifice, punctuale, acolo 
unde autorităţile locale au omis includerea acestora în agendă. Acestea au 
un rol important şi în dezvoltarea şi implementarea politicii de mediu 
naţionale. Coroborând toate aceste aspecte, trebuie să subliniem faptul că 
aranjamentul instituţional românesc în ceea ce priveşte protecţia mediului a 
suferit numeroase modificări şi transferuri de noi competenţe în ultimii ani, 
însă ceea ce este important de remarcat este faptul că gradul de implicare şi 
conştientizare a necesităţii unui control şi a protecţiei mediului în România 
din partea instituţiilor competente a crescut considerabil. 

 
I.10. Relația dintre turism și protecția mediului 

 
Mediul este parte integrantă esenţială a oricărui proces de dezvoltare 

şi cuprinde legăturile şi interdependenţele existente între oameni şi resursele 
naturale. Ca urmare, schimbările prin care trece mediul nu sunt generate 
numai de evenimente naturale, ci şi de manifestarea practică a unor modele 
de dezvoltare, practici şi stiluri de viaţă.Reciproc, orice modificare a mediului 
fizic, are consecinţe socioeconomice importante, care influenţează calitatea 
vieţii.Efectele poluării mediului, manifestate prin apariţia unor serioase 
probleme de sănătate şi prin perturbarea echilibrului ecologic, recunoscute 
la nivel internaţional prin Conferinţa de la Stockholm, au condus la apariţia 
unei ample “mişcări pentru protecţia mediului” atât în ţările dezvoltate, cât şi 
în ţările în curs de dezvoltare. Această reacţie a inclus participarea activă a 
sectorul public şi a celui privat. 

Principala caracteristică a acestei mişcări pentru protecţia mediului a 
fost că a generat o nouă perspectivă pentru evoluţia atitudinilor şi a 
cunoştinţelor în acest domeniu. În cadrul unui proces evolutiv la scară 
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mondială, marcat de Conferinţa de la Rio şi Johannesborg, s-au recunoscut 
o serie de aspecte esenţiale pentru structurarea 
şi orientarea instrumentelor de management de mediu. Astfel: 
• Multe dintre efectele generate de activităţile umane asupra mediului 
au o extindere globală şi regională, iar altele sunt limitate la zone geografice 
specifice, necesitând soluţii şi măsuri la toate nivelurile. Un exemplu marcant 
îl constituie producţia şi consumul de clorofluorcarburi, localizate în principal 
în ţările dezvoltate, având drept consecinţă epuizarea stratului de ozon, care 
protejează locuitorii şi ecosistemele globului împotriva radiaţiilor solare 
ultraviolete. 
• Problemele mediului din anii ’80 au devenit importante în principal 
datorită implicaţiilor lor economice şi sociale. Exemplul cel mai elocvent este 
cel al emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceste emisii generează schimbările 
climatice, ale căror manifestări au posibilă influenţă dăunătoare asupra 
ecosistemelor şi sistemelor antropice planetare. Prin creşterea 
temperaturilor, anumite zone ale globului pot ajunge să se confrunte cu: 
reducerea posibilităţilor de alimentare cu apă; creşterea eroziunii solurilor; 
inundaţii şi ca urmare cu posibilităţi mai reduse pentru producţia de alimente. 
• Cercetările au produs noi dovezi ale severităţii crizei cu care se 
confruntă mediul. Spre exemplu, eliminarea unor habitate naturale cum sunt 
zonele umede şi defrişările pădurilor tropicale conduc la accentuarea într-un 
ritm fără precedent a dispariţiei speciilor de faună şi floră şi la eliminarea 
receptorilor de carbon. 
• Cheia reuşitei măsurilor internaţionale pentru protecţia mediului 
constă într-o participare mai largă a comunităţii mondiale, în cooperarea pe 
probleme tehnice şi în aplicarea funcţională a unor mecanisme de finanţare, 
care să sprijine ţările în curs de dezvoltare. Analog, cheia succesului măsurilor 
la nivel local, depinde de participarea mai largă a cetăţenilor, în special de 
implicarea organizaţiilor neguvernamentale, care să sprijine iniţiativele locale 
pentru protejarea mediului dezbaterile internaţionale pe probleme de mediu 
au condus la stabilirea unui acord general asupra următoarelor elemente 
majore: 

          mediul reprezintă o preocupare comună a ţărilor industrializate şi 
a celor în curs de dezvoltare; 
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           problemele ţărilor bogate şi ale celor în curs de dezvoltare sunt 
diferite; 

          răspunsul la problemele globale ale mediului poate fi găsit numai pe 
calea cooperării internaţionale şi prin integrarea dezvoltării economico- 
sociale cu protecţia mediului, în conformitate cu abordarea bazată pe 
dezvoltarea durabilă. 
Evoluţia măsurilor pentru protecţia mediului din ultimii 40 de ani s-a bazat 
pe filozofia controlului poluării. A fost creată o largă gamă de tehnologii de 
control al poluării şi în prezent este tehnic posibil să se reducă în mare 
măsură sau să se elimine în integralitate evacuările de poluanţi importanţi. 
Totuşi, în ţările dezvoltate, această abordare conduce la beneficii în scădere 
pe unitatea de cheltuieli iar în multe din ţările în curs de dezvoltare nu există 
condiţiile minim necesare pentru implementarea măsurilor de control al 
poluării. De asemenea, în anumite ţări există temerea că măsurile pentru 
controlul poluării constituie un lux costisitor, care va devia resursele de la o 
utilizare mai productivă. Ca urmare, orientarea actuală s-a schimbat către 
managementul mediului, care utilizează o largă combinaţie de măsuri 
coercitive şi stimulative, pentru a realiza îmbunătăţiri durabile. Aceasta 
presupune: 

 definirea politicilor de mediu în termenii obiectivelor urmărite; 
 considerarea şi menţionarea explicită a priorităţilor; 
 descentralizarea mai  pronunţată,  în  special  în  ceea  ce  priveşte 

implementarea politicilor; 
 promovarea unor mai bune performanţe şi metode manageriale în 

locul simplelor 
 măsuri de control al emisiilor; 
 adoptarea unor strategii eficiente sub aspectul costurilor în locul 

adoptării unor măsuri specifice de control al poluării. 
Managementul mediului reprezintă metoda prin care se organizează 

activităţile umane care afectează mediul, în vederea maximizării bunăstării 
sociale şi pentru a preveni şi micşora posibilele efecte generate asupra 
mediului, prin tratarea cauzelor generatoare. Problemele mediului nu pot fi 
privite în izolare, ci trebuie abordate împreună cu cele de dezvoltare, luând 
în considerare importanţa esenţială a menţinerii unui echilibru adecvat între 
dezvoltarea  economică,  creşterea  demografică,  utilizarea  raţională  a 
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resurselor naturale, protecţia şi conservarea mediului. Societatea a identificat 
motive valide pentru a răspunde la întrebarea “de ce trebuie protejat mediul”. 
Conceptul de dezvoltare durabilă poate răspunde la întrebarea “ce trebuie 
făcut pentru a proteja mediul”. Elaborarea unei politici nu se poate face în 
absenţa considerării unor valori. Sistemul de valori care stă la baza deciziilor 
are o mare influenţă asupra felului în care sunt luate deciziile, asupra 
factorilor care sunt luaţi în considerare şi a felului în care sunt evaluate 
alternativele politice. Persoanele individuale implicate în formularea politicii 
din domeniul mediului trebuie să asigure ca valorile personale să nu 
interfereze cu obiectivele naţionale 
Cea mai uzuală clasificare a instrumentelor pentru managementul mediului 
este cea 
care le împarte în: 

• măsuri de comandă şi control, care includ legi, sisteme de 
autorizare, sisteme de înregistrare şi certificare, etc. prin care se 
reglementează şi se impun activităţi care protejează mediul; 

• stimulente economice, care caută să corecteze deficienţele 
specifice ale sistemului de piaţă. 

Legile din domeniul mediului au fost adoptate rapid în multe ţări. Din păcate, 
de multe ori, nu a fost posibilă şi implementarea lor, fie datorită adoptării 
unor acte legislative prea ambiţioase sau nerealiste, fie datorită deficienţelor 
de instrumentare a acestora şi a lipsei suportului instituţional. Mai mult, 
anumite legi din domeniul mediului au eşuat pentru că erau improprii 
realităţilor economice ale ţării sau regiunii sau pentru că nu au luat în 
considerare capacităţile instituţionale ale societăţii care urma să le 
implementeze. O altă deficenţă majoră constă în discrepanţa dintre volumul 
mare de reglementări adoptate într-un ritm rapid şi numărul mic de măsuri 
concrete de management de mediu şi de impunere a acestor reglementări, 
ceea ce a condus la dificultăţi majore de aplicare 

Elementul institutional presunune: 
• existenţa unor persoane capabile să conceapă politici şi 

regulamente de mediu şi a unor specialişti pe probleme tehnice 
care să contribuie la reducerea efectelor dăunătoare generate 
asupra mediului şi să monitorizeze performanţa în raport cu 
mediul; 
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• existenţa autorităţilor de mediu la nivel naţional, regional şi local 
în cadrul structurilor guvernamentale, care au puterea conferită 
prin lege de a impune reglementările din domeniul mediului şi de 
a lua decizii la diferite niveluri; 

• existenţa unor laboratoare performante, care să furnizeze 
rezultate de încredere 

• existenţa echipamentelor, a infrastructurii adecvate şi existenţa 
resurselor economice pentru a efectua monitorizări, evaluări şi 
cerecetări în teren. 

Stimulentele economice reprezintă instrumente bazate pe mijloace 
concepute pentru a motiva poluatorii să reducă riscurile pe care le ridică 
activităţile, procesele sau produsele lor asupra sănătăţii şi mediului. Aceste 
stimulente oferă recompense de natură monetară şi de altă natură pentru 
măsurile de reducere a poluării, alimentând în acest fel motivaţia poluatorilor 
de a-şi modifica comportamentul 
Stimulentele economice prezintă câteva avantaje foarte utile pentru 
managementul 
mediului: 

în anumite circumstanţe, stimulentele economice pot fi structurate 
pentru a avea ca rezultat o mai mare reducere a poluării decât în cazul 
măsurilor tradiţionale de comandă şi control; 

de multe ori permit realizarea controlului poluării la costuri mai reduse 
decât în cazulaplicării măsurilor tradiţionale de comandă şi control; 

spre deosebire de măsurile tradiţionale de comandă şi control, permit 
realizarea unui control mai bun al poluării generate de o multitudine de surse 
mici şi dispersate de poluare; 

pot potenţa îmbunătăţirea şi inovarea tehnologiei. 
Conceptul de dezvolatre durabilă a statelor, ridicat la rang de principiu 
fundamental în majoritatea legilor naţionale din domeniul mediului şi chiar 
în constituţie, solicită integrarea consideraţiilor privind mediul în toate 
domeniile activităţilor economice şi sociale. În acest scop, un stat trebuie să 
dispună de o autoritate la nivel naţional cu atribuţia de a elaborara politica 
de mediu, care să fie sprijinită de autorităţi locale cu atribuţia de a pune în 
aplicare politica de mediu. Aceste autorităţi trebuie să urmărească efectele 
poluării asupra aerului, apelor şi solurilor şi asupra populaţiei şi să fie abilitate 
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să ia deciziile necesare pentru reducerea poluării şi protejarea mediului. 
Pentru a putea acţiona, trebuie să dispună de o politică şi un cadru legislativ 
şi de mecanisme şi proceduri care să le permită impunerea standardelor 
aplicabile, conform normativelor. Funcţionalitatea standardelor şi a 
procedurilor de aplicare şi impunere trebuie urmărită verificată şi raportată. 
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II. DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN ROMÂNIA 
 

II.1. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030 

 
România acordă o importanţă deosebită ONU, organizaţie cu vocaţie 

universală, care reprezintă cadrul multilateral cel mai extins pentru abordarea 
marilor teme globale, inclusiv aspecte legate de dezvoltarea pe termen lung. 

 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au reprezentat pentru 

România un instrument complementar de mobilizare, la nivel intern, în 
domeniul dezvoltării economice şi sociale. Agenda 2030 depășește cu mult 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, menținând teme precum eradicarea 
sărăciei, educația și sănătatea și abordând noi teme precum societățile 
pașnice și inclusive. Toate țările trebuie să se asigure că politici adecvate 
sunt pregătite pentru implementarea Agendei. Țările trebuie să promoveze 
instituții eficiente și inclusive și să creeze politici bazate pe statul de drept, 
drepturile omului, egalitatea de gen și creşterea implicării femeilor. 

România susține pe deplin ideea că Agenda 2030 trebuie să fie 
implementată de către instituțiile locale, răspunzând direct nevoilor 
cetățenilor. Nevoile, interesele și grijile acestora trebuie să fie soluționate 
prin definirea unor strategii de dezvoltare locală și națională. 

România este angajată să implementeze Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă la nivel naţional şi a revizuit Strategia Națională de Dezvoltare 
Durabilă, pentru a integra Obiective de Dezvoltare Durabilă. Excluziunea 
socială este identificată ca o provocare majoră la adresa implementării 
Obiectivelor. În Strategia românească revizuită se pune accentul pe 
susținerea incluziunii persoanelor cu dizabilități, a tinerilor și a femeilor în 
politicile de dezvoltare. Eradicarea sărăciei reclamă oportunități decente de 
angajare, iar prevenirea și evitarea excluziunii sociale necesită politici de 
coeziune socială. 
Ca membru al Uniunii Europene, România contribuie la îndeplinirea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă nu numai din perspectivă naţională, dar 
şi la nivel internaţional, prin sprijinul pe care îl acordă ţărilor mai puţin 
dezvoltate, prin intermediul asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Experienţa 
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acumulată de România în procesul de tranziţie este de natură a susţine 
eforturilor ţărilor interesate de a beneficia de un astfel de sprijin. 

România a prezentat Evaluarea Naţională Voluntară (Voluntary 
National Review) la sesiunea din luna iulie 2018 a Forumului Politic la Nivel 
Înalt al ONU privind Dezvoltarea Durabilă, la sediul ONU din New York. 

 Dezvoltarea durabilă o scurtă introducere 
 Dezvoltarea durabilă în România 
 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 

2030 
 Capitolul I: Cadrul conceptual 
 Capitolul II: Obiectivele pentru dezvoltare durabilă 
 Capitolul III: Implementare și monitorizare 
 Președinția României la Consiliul UE 

 
Dezvoltare durabilă – o scurtă introducere 
Evenimentele anului 2015 

 Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre 
 Agenda de Acțiune Addis Ababa 
 Acordul de la Paris privind schimbările climatice 

 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă: 

 a fost adoptată la Adunarea Generală ONU de către toate 
statele membre 

 reprezintă un răspuns la problemele sociale, economice și de 
mediu ale lumii 

 stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD/SDG) și 169 
de ținte 

 
Angajament politic pentru Agenda 2030: 

 În aprilie 2016, ambele camere ale Parlamentului României și 
au declarat susținerea pentru implementarea celor 17 
obiective. 

 Parlamentul României a fost primul parlament din cele 176 ale 
Uniunii Interparlamentare care și a exprimat susținerea pentru 
Agenda 2030. 
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 S-au tradus două manuale privind dimensiunea parlamentară a 
implementării Agendei 2030  pentru a sprijini legiuitorul în 
integrarea componentei dezvoltării durabile în pocesul 
legislativ. 

Consolidare cadru instituțional - În mai 2017, a fost înființat prin HG 
nr. 313/2017 Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, în cadrul aparatului 
de lucru al Guvernului, pentru a coordona implementarea celor 17 obiective 
la nivel național. 

 
Atribuții ale Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă 

 de coordonare a activităților de implementare rezultate din 
setul de 17 obiective de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030. 

 de planificare și de integrare a datelor și informațiilor 
comunicate de către instituțiile cu atribuții în domeniu 

 de monitorizare a indicatorilor specifici naționali 
 de a formula propuneri de ajustare a obiectivelor țintă 

 
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 

o Departamentul pentru dezvoltare durabilă a coordonat 
revizuirea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a 
României. 

o Procesul de revizuire: 1 an (5 septembrie 2017 20 septembrie 
2018) 

o Scopul revizuirii: evaluarea implementării strategiei din 2008 și 
punerea ei în acord cu obiectivele stabilite în Agenda 2030. 

o Structurată pe cele 17 ODD uri. 
o În centrul atenției: cetățeanul. 
o Stabilește prioritățile naționale, ținte și măsuri necesare pentru 

implementare și monitorizare. 
o Succesul ei necesită implicarea tuturor actorilor interesați. 

 
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 

 
Procesul de consultare publică a implicat aprox. 1200 de persoane: 

 3 întâlniri pregătitoare 
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 conferință de lansare 
 8 seminarii regionale 
 conferință națională cu mediu lacademic 
 dezbatere națională cu reprezentanții societății civile 
 5 întâlniri ale Comitetului de redactare 
 întâlnire cu reprezentanții ministerelor 
 întâlnire cu Subcomisia de Dezvoltare Durabilă din Parlament 
 dezbatere națională cu institutele de cercetare 
 dezbatere națională cu mediul de afaceri 
 dezbatere națională cu sindicatele 
 procedura de evaluare de mediu decizia etapei de încadrare 

Capitolul I prezintă 
 (scurtă) introducere a dezvoltării durabile 
 Contextul internațional 
 Contextul european 
 Perspectiva României 

Capitolul II: Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă 
 Împărțit pe cele 17 Obiective pentru dezvoltare durabilă stabilite la 

nivelul ONU. 
 Fiecare Obiectiv este împărțit astfel: 

o Scurtă introducere pentru fiecare obiectiv 
o Scopul obiectivului 
o Subiectele cheie și evaluarea situației actuale 
o Orizont 2020 
o Ținte 2030 

„Strategia susține ca România să fie în 2030 o țară membră a unei Uniunii 
Europene puternice , în care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii 
României vor putea trăi într o țară în care statul servește nevoile fiecărui 
cetățean într un mod echitabil, eficient și cu preocupări crescute și constante 
pentru un mediu curat 
Capitolul III: Implementare 

o Abordarea holistică a Strategiei necesită și o schimbare în 
structura instituțională pentru a avea o implementare de 
succes: 
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o Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă , 
condus de Primul ministru. 

o Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă , alcătuit 
dintr un grup de specialiști din mediul academic, cercetare și 
societate civilă care vor urmări efectele politicilor din domeniul 
dezvoltării durabile. 

o Nucleelor pentru dezvoltare durabilă în fiecare instituție 
relevantă, alcătuite din „experți în dezvoltare durabilă”. 

o Strategia propune și facilitarea înființării unei coaliții pentru 
dezvoltare durabilă din reprezentanți ai societății civile. 

Capitolul IV: Monitorizare, plan de acțiune, raportare 
o Departamentul pentru dezvoltare durabilă colaborează cu 

Institutul Național de Statistică pentru revizuirea setului de 
indicatori naționali. 

o Se va elabora un plan de acțiune care are ca scop 
materializarea obiectivelor care să țină cont de propunerile 
transmise de toate organizațiile în faza de consultare și 
dezbatere publică a strategiei, prin implicarea tuturor actorilor 
implicați în implementare. 

o Departamentul pentru dezvoltare durabilă va coordona 
raportarea periodică către UE și ONU. 

Președinția României la Consiliul UE 
o Dezvoltarea durabilă va juca un rol esențial, nu doar pentru 

Președinția României, ci și pentru viitorul Uniunii. 
o Departamentul pentru dezvoltare durabilă se pregătește pentru 

această perioadă. 
o Reprezentantul Departamentului va prezid a în timpul 

președinției României Grupul de lucru (Working Party) pentru 
implementarea Agendei 2030 pe lângă Consiliul UE , care este 
responsabil de urmărirea implementării Agendei în plan intern 
și extern. 

o Se pregătește un raport al Uniunii Europene, pentru anul viitor, 
către Forumul Politic la Nivel Înalt (HLPF) din iulie și către 
Summit ul ONU din septembrie, privind implementarea 
Agendei. 
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o Conform concluziilor Consiliului Uniunii Europene de pe 18 
octombrie 2018, se revine la cererea instituției din 2017 pentru 
finalizarea unui Document de reflecție programatic cât mai 
curând de către Comisia Europeană. 

o Bazat pe aceste documente, se va redacta o strategie a Uniunii 
Europene pentru Agenda 2030. 

o Departamentul, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și în 
parteneriat cu UNECE, a oraganizat în aprilie 2019, la București, 
o conferință la nivel înalt pe tema parteneriatelor pentru 
implementarea Agendei. 

o Întâlnirea va aduce împreună reprezentanți la nivel ministerial 
și coordonatori ai implementării Agendei 2030 din țările UE, 
Balcanii de vest, Asia centrală, Parteneriatul estic și 
reprezentanți ai societății civile din această regiune. 

 
II.2. Implementarea politicilor de mediu și dezvoltare durabilă 

 
Din punct de vedere legal, la baza politicii de mediu a Uniunii Europene 

stau Articolele 174-176 ale Tratatului Comunităţii Europene (TCE) şi 
Articolele 2, 6 şi 95. Astfel, Articolul 174 trasează obiectivele cu privire la 
mediu stipulând că: “Politica comunitară în domeniul mediului va contribui la 
urmărirea următoarelor obiective: conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului; protecţia sănătăţii umane; utilizarea raţională şi prudentă 
a resurselor naturale; promovarea de măsuri la nivel internaţional care să se 
adreseze problemelor de mediu din lume”15. Sub Articolul 174 (fostul Art. 
130r Paragraful 2 din TCE) protecţia mediului în spaţiul comunitar se bazează 
pe principiile precauţiei, prevenirii, „poluatorul plăteşte” şi cel al reducerii 
poluării. În Articolul 175 se stabileşte procesul decizional cu privire la politica 
de mediu şi se clarifică atribuţiile fiecărei instituţii europene care abordează 
probleme legate de protecţia mediului. Articolul 176 prevede ca statele 
membre să adopte „măsuri de protecţie mai stringente”, însă cu condiţia ca 
acestea să fie compatibile cu textul Tratatului şi Comisia să fie avizată cu 
privire la acestea. Articolul 6, paragraful 3c al Tratatului menţionează explicit 
nevoia integrării protecţiei mediului în definirea şi implementarea tuturor 
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celorlalte politici comunitare. Articolul 2 din TCE este de multe ori postulat ca 
un model de dezvoltare europeană, acesta susţinând „dezvoltarea durabilă 
şi non-inflaţionistă, un mare grad de competitivitate şi convergenţa 
performanţelor economice, un nivel mare de protecţie şi îmbunătăţire a 
calităţii mediului”16. 

În ceea ce priveşte cadrul legal al politicii de mediu este important să 
reamintim Actul Unic European (AUE) care în 1987 introduce un nou capitol 
“Mediul”(Titlul VII) în Tratatul Comunităţii Europene. Pentru prima dată, 
odată cu AUE se face referire la principiul subsidiarităţii, de asemenea 
introducându-se Cooperarea Consiliului cu Parlamentul European în ceea ce 
priveşte deciziile legate de mediu17. Tratatul de la Amsterdam din 1997 
consolidează politica de mediu a UE. Schimbările din Preambul şi Articolul 2 
(fostul Articol B al TUE) întăresc principiul dezvoltării durabile18. În ceea ce 
priveşte Tratatul de la Lisabona din 2009, acesta acordă forţă legală Cartei 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Carta recunoaşte drepturi, 
libertăţi şi principii care se aplică Instituţiilor Europene şi Statelor Membre 
când implementează legislaţia europeană. În domeniul mediului, Carta 
include Articolul 37 cu privire la Protecţia Mediului care susţine că „Politicile 
Uniunii trebuie să prevadă un nivel ridicat de protecţie a mediului şi de 
îmbunătăţire a calităţii acestuia, care să fie asigurat în conformitate cu 
principiul dezvoltării durabile”. 

Tratatul de la Lisabona amendează Articolul 174 al TUE cu privire la 
mediu, fără însă a-l înlocui. Tratatul de la Lisabona face referire şi la 
schimbările climatice (Articolul 191 al TFEU), fără a acorda Uniunii noi 
competenţe în acea arie. 

Acestor reglementări legislative li se adaugă şi deciziile, regulamentele 
sau directivele în domeniul mediului care reprezintă legislaţia sectorială şi cea 
orizontală. Din anul 1972, Uniunea Europeană a adoptat numeroase acte 
legislative care se concentrează asupra limitării poluării prin introducerea de 
standarde, cu precădere pentru gestionarea deşeurilor, poluarea apelor şi 
poluare atmosferică. 

În ceea ce priveşte legislaţia orizontală, aceasta nu reprezintă simple 
acte legislative cu rol doar de a reglementa o anumită arie specifică, ci ele 
sunt acte legislative procedurale. Ele furnizează metodele şi mecanismele 
prin  care  se  poate  îmbunătăţii  sistemul  decizional  dar  şi procesele  de 
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elaborare şi implementare a legislaţiei în domeniu. Legislaţia orizontală 
cuprinde reglementările care asigură transparenţa şi circulaţia informaţiei, 
accesul public la informaţie, facilitarea procesului decizional, dar şi 
impulsionează procesul de evaluare strategică a protecţiei mediului. Câteva 
exemple în acest sens: 

Directiva 2003/4/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 
Ianuarie 2003 cu privire la accesul publicului la informaţiile cu privire la mediu 
abrogând Directiva Consiliului 90/313/EEC, Directiva 2001/42/ EC a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 Iunie 2001 cu privire la 
evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe privind mediul21. 

În acelaşi timp, politica de mediu este împărţită în mai multe sectoare 
care fac obiectul legislaţiei verticale (sectoriale). Reglementările pe 
sectoarele de mediu variază, astfel, putem spune că există mai multe politici 
în domeniul mediului: poluarea atmosferică, biotehnologie, substanţe 
chimice, economia mediului, industrie şi tehnologie, probleme internaţionale 
legate de mediu, exploatarea si conservarea solului, conservarea naturii şi 
biodiversităţii, poluare fonică, dezvoltare durabilă, gestionarea deşeurilor, 
poluarea apelor şi a mediului marin. Pentru fiecare dintre aceste sectoare 
sunt dezvoltate strategii şi planuri de acţiune care au ca scop generic 
îmbunătăţirea calităţii mediului şi a vieţii prin crearea de comunităţi durabile 
capabile de a gestiona şi de a folosi resursele în mod eficient. 

 

Obiective și principii 
Obiective. Obiectivele ce stau la baza construirii politicii de mediu a 

Uniunii Europene au fost stabilite prin Tratatul Comunităţii Europene, Art. 
174. Astfel, acesta prevede că obiectivele politicii europene de 
mediu sunt următoarele: 
1. Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului. 
2. Protecţia sănătăţii umane. 
3. Utilizarea prudentă şi raţională a resurselor umane. 
4. Promovarea de măsuri la nivel naţional, în vederea tratării problemelor 
regionale de mediu şi nu numai. 
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Principii. Reprezentanţii statelor membre ale Comunităţii Europene 
au pus bazele unei politici comune de mediu în urma summit-ului de la Paris 
din 1972, ca urmare a conştientizării caracterului transfrontalier al 
problemelor de mediu. Astfel, în 1973 Comisia a iniţiat un prim program 
european de acţiune pentru mediu, care formulează cele mai importante 
principii ale politicii de mediu, principii care sunt în vigoare şi astăzi: principiul 
poluatorul plăteşte, al acţiunii preventive şi precauţiei. Acestora li se adaugă 
principiul protecţiei ridicate a mediului, al integrării şi al proximităţii. 
1. Principiul poluatorul plăteşte 

Acest principiu prevede suportarea cheltuielilor de către poluator cu 
repararea daunelor provocate în caz de poluare a mediului. Se urmăreşte 
astfel responsabilizarea celor care au încălcat normele de mediu şi are un 
caracter coercitiv, fiind menit să descurajeze nerespectarea legislaţiei de 
mediu. 

Un exemplu concludent se regăseşte în includerea transportului aerian 
începand cu 2012 în schema de comercializare a certificatelor de emisie de 
gaze cu efect de seră. 
2. Principiul acţiunii preventive 
Porneşte de la ideea că prevenirea este preferabilă oricăror acţiuni ulterioare, 
fiind mai eficientă din punct de vedere al calităţii rezultatului final, dar şi 
financiar. Acest principiu are la bază regula „este mai bine să previi decât să 
combaţi”. 
3. Principiul precauţiei 
Presupune evitarea riscurilor în ceea ce priveşte posibilitatea existenţei unei 
ameninţări la adresa sănătăţii publice sau a calităţii mediului. Astfel, se 
recomandă trecerea la măsuri pentru îndepărtarea ameninţării, chiar dacă nu 
există date suficiente care să susţină iminenţa şi gravitatea acesteia. Conform 
acestui principiu, decizia de a nu interveni trebuie să fie luată în cazul în care 
există studii, analize clare care să arate absenţa unui risc major. 
4. Principiul protecţiei ridicate a mediului 
Acest principiu presupune fixarea unor standarde ridicate de protecţie a 
mediului şi plasarea problematicii mediului pe primele locuri în rândul 
politicilor abordate de UE. 
5. Principiul integrării. Prevede ca formularea celorlalte politici comunitare să 

respecte cerinţele de protecţie a mediului, astfel încât acţiunea Uniunii în 
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privinţa mediului să fie una coerentă şi, implicit, eficientă. 
 

6. Principiul proximităţii 
Scopul acestui principiu este menţionat în Directiva Cadru 2008/98/CE a 
Deşeurilor fiind acela de a asigura eliminarea şi tratarea deşeurilor în instalaţii 
adecvate aflate în imediata apropiere a producătorilor de deşeuri în scopul 
de a asigura un nivel ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii publice. 

 
II.3. Protejarea, conservarea și potențarea capitalului natural în 

România 
 

Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele impun statelor 
membre să înființeze o rețea națională coerentă de situri Natura 2000. 
Comisia evaluează respectarea acestei obligații în mod separat pentru fiecare 
specie și tip de habitat întâlnite pe teritoriul național al statelor membre. Cea 
mai recentă actualizare a acestei evaluări a fost realizată de Comisie cu 
asistența Agenției Europene de Mediu. Pe baza acestei ultime evaluări, se 
consideră că acum componenta terestră a rețelei Natura 2000 a UE este 
finalizată. 

Până la începutul anului 2018, siturile Natura 2000 dețineau 22,7 % 
din suprafața terestră națională a României (media UE fiind de 18,1 %). Ariile 
de protecție specială (APS) desemnate în temeiul Directivei privind păsările 
reprezentau 15,3 % (media UE fiind 12,4 %), iar siturile de interes comunitar 
(SIC) desemnate în temeiul Directivei privind habitatele acopereau 16,9 % 
(media UE fiind 13,9 %). În România existau 606 situri Natura 2000, inclusiv 



80  

9 situri marine. Siturile terestre cuprindeau 171 de APS și 435 de SIC, iar cele 
marine o APS și 8 SIC. 
Rețeaua Natura 2000 din România cuprinde cinci din cele nouă regiuni 
biogeografice din UE. Evaluarea din 2015 a SIC din cadrul rețelei Natura 2000 
a revelat o desemnare insuficientă28. Pentru fiecare stat membru, Comisia 
evaluează dacă speciile și tipurile de habitate cuprinse în anexele I și II la 
Directiva privind habitatele sunt reprezentate suficient în siturile desemnate 
până în prezent. Acest lucru se exprimă ca procentaj din numărul speciilor și 
al habitatelor pentru care trebuie desemnate zone suplimentare pentru a se 
completa rețeaua din țara respectivă. Se exprimă o rezervă științifică atunci 
când sunt necesare cercetări suplimentare pentru a se identifica siturile cele 
mai potrivite pentru a fi adăugate ca reprezentative pentru o specie sau un 
habitat. 

În prezent se evaluează dacă, în 2016, în cadrul rețelei desemnarea 
siturilor a fost suficientă. 

Desemnarea siturilor Natura 2000 și stabilirea obiectivelor și a 
măsurilor de conservare Punerea în aplicare a directivelor privind natura 
reprezintă o provocare considerabilă pentru România. 

Administrația română a rețelei Natura 2000 pare să se confrunte cu 
un deficit de capacitate administrativă și de coordonare și, de asemenea, 
există probleme din cauza lipsei de cunoștințe și de date. În 2016 a fost 
înființată o nouă autoritate, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, 
cu obiectivul de a coordona gestionarea ariilor protejate, inclusiv a siturilor 
Natura 2000. În 2018, printro ordonanță de urgență a Guvernului29, 
guvernul a decis să transfere agenției responsabilitatea gestionării majorității 
siturilor Natura 2000. Această decizie a înlocuit sistemul anterior, în care 
siturile Natura 2000 se aflau în custodia ONG-urilor, a întreprinderilor de stat 
și private, a universităților și a organizațiilor de cercetare. 

Inițial, 234 de situri au fost atribuite uneia dintre aceste entități. 
Această schimbare de responsabilități a generat incertitudine cu privire la 
propunerile de proiecte prezentate de foștii custozi și administratori în 
vederea obținerii de finanțare din fondurile UE Îndeplinirea obiectivelor 
Natura 2000 este afectată și de lipsa de amenajare spațială. 

Până în prezent, România nu a desemnat niciun sit de interes 
comunitar drept arie specială de conservare (ASC) și, prin urmare, a depășit 
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termenul de șase ani prevăzut de Directiva privind habitatele. În prezent, 
este în desfășurare un dialog informal între România și Comisie cu privire la 
această chestiune. 

România a înregistrat progrese în pregătirea planurilor de gestionare 
a siturilor Natura 2000. Până în prezent, siturile pentru care au fost adoptate 
planuri de gestionare sunt: 211 SIC (48,5 % din situri) și 81 de APS (47 % 
din situri). Cu toate acestea, Ministerul Mediului nu are acces la planurile de 
gestionare a pădurilor deținute de Ministerul Apelor și Pădurilor, care sunt 
esențiale pentru elaborarea planurilor de gestionare a siturilor Natura 2000. 

România are cea mai mare suprafață de păduri virgine rămase din 
Uniunea Europeană. Un catalog național în curs de pregătire include deja 21 
091,5 ha de pădure, dar s-ar putea ca suprafața totală să fie de câteva ori 
mai mare. 

În plus, în mass-media s-a semnalat în repetate rânduri exploatarea 
forestieră ilegală semnificativă din România. 

În special, au fost aduse în atenția Comisiei câteva cazuri de 
exploatare forestieră în situri Natura 2000 care nu par să respecte Directiva 
privind habitatele. În discuțiile cu Comisia, autoritățile au raportat 
intensificarea eforturilor de combatere a exploatărilor  forestiere ilegale, 
inclusiv îmbunătățirea capacității de inspecție, utilizarea de noi tehnologii de 
monitorizare și un cadru juridic mai strict. 

Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase 
(SUMAL) a fost îmbunătățit, permițând publicului să raporteze la numărul de 
urgență 112 orice vehicul suspectat a fi încărcat cu materiale lemnoase de 
proveniență ilegală. Cu toate acestea, există încă probleme semnificative 
legate de punerea în aplicare efectivă a acestor măsuri și de asigurarea 
respectării legii, inclusiv prin sancțiuni disuasive. 

Progrese înregistrate în ceea ce privește menținerea sau readucerea 
într-un stadiu de conservare corespunzător a speciilor și a habitatelor 

Dat fiind că statele membre raportează o dată la 6 ani cu privire la 
progresele înregistrate în temeiul ambelor directive, nu sunt disponibile 
informații noi cu privire la starea habitatelor naturale și a speciilor sau la 
progresele înregistrate în ceea ce privește îmbunătățirea stadiului de 
conservare a speciilor și a habitatelor din România, comparativ cu raportul 
de țară pentru România EIR 2017. 
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Acțiuni prioritare derulate în 2019 
Progrese în direcția finalizării procesului de desemnare a siturilor Natura 2000 
și instituirea unor obiective de conservare clar definite și a măsurilor de 
conservare necesare pentru situri, precum și furnizarea de resurse adecvate 
pentru punerea lor în aplicare în vederea menținerii/readucerii speciilor și 
habitatelor de interes comunitar la un stadiu de conservare corespunzător în 
aria lor naturală de răspândire; 
Consolidarea capacității administrative pentru îmbunătățirea procesului de 
desemnare și de gestionare a siturilor protejate și consolidarea comunicării 
cu părțile interesate; 

 Abordarea problemelor de organizare/coordonare a finanțării 
Natura 2000 și accelerarea punerii în aplicare a proiectelor; 

 Consolidarea comunicării cu părțile interesate; 
 Intensificarea eforturilor pentru colectarea de date fiabile despre 

stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor protejate, precum 
și despre apariția acestora la nivel de sit și îmbunătățirea calității 
datelor raportate și a procedurilor de autorizare; 

 Consolidarea colaborării dintre Ministerul Mediului și Ministerul 
Apelor și Pădurilor în ceea ce privește coordonarea dintre 
conservarea siturilor Natura 2000, pe de o parte, și, pe de altă 
parte, activitățile forestiere, inclusiv exploatarea forestieră ilegală. 
Prin urmare, autoritățile române trebuie să sporească 
coordonarea și coerența dintre planurile de gestionare a siturilor 
Natura 2000 și planurile de gestionare a pădurilor; 

 Ministerul Apelor și Pădurilor trebuie să pună la dispoziția 
Ministerului Mediului planurile de gestionare a pădurilor pentru a 
sprijini elaborarea planurilor de gestionare a siturilor Natura 2000. 

România dispune de o serie de politici și strategii pentru dezvoltarea 
și îmbunătățirea infrastructurii verzi. De exemplu, strategia națională și planul 
de acțiune privind biodiversitatea pentru perioada 2014-2020 se referă 
implicit la infrastructura verde, în timp ce strategia de dezvoltare teritorială 
pentru 2035 conține măsuri specifice privind infrastructura verde, cum ar fi 
dezvoltarea spațiilor verzi în zonele urbane și a centurilor verzi în jurul marilor 
orașe. Totuși, nu este clar în ce măsură acestea au fost puse în aplicare. 
Conectivitatea prin intermediul infrastructurii verzi este, de asemenea, o 
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acțiune prioritară în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea 
Dunării. Nu în ultimul rând, Convenția Carpatică cuprinde mai multe obiective 
referitoare la infrastructura verde. 

În ceea ce privește includerea principiilor privind infrastructura verde 
în elaborarea politicilor, acestea au fost incluse în politicile sectoriale. Și 
principiile gestionării durabile a pădurilor promovează practicile în materie de 
infrastructură verde, însă lipsesc informațiile cu privire la stadiul punerii în 
aplicare. În agricultură, planul de dezvoltare rurală a României a contribuit 
la protejarea 
terenurilor agricole de mare valoare naturală. 1,2 milioane ha din cele 2,4 
milioane ha de pajiști cu înaltă valoare naturală din România au fost protejate 
prin acordarea de compensații financiare fermierilor care aplică cerințele de 
gestionare. 

 
II.4. Asigurarea calității vieții pentru cetățeni prin prisma 

dezvoltării rurale 
 

UE a elaborat un corpus legislativ cuprinzător privind calitatea 
aerului49, care stabilește standardele și obiectivele referitoare la sănătate 
pentru o serie de poluanți atmosferici. 
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În România au scăzut emisiile generate de mai mulți poluanți 

atmosferici. Reducerea emisiilor în perioada 1990-2014, menționată în 
evaluarea anterioară a punerii în aplicare a politicilor de mediu, a continuat 
și în perioada 2014-2016. Emisiile de oxizi de sulf (SOx) au scăzut cu 41,29 
%, emisiile de oxizi de azot (NOx) au scăzut cu 3,1 %, emisiile de amoniac 
(NH3) au scăzut cu 0,69 %, emisiile de particule fine în suspensie PM2,5 au 
scăzut cu 4,5 %, iar emisiile de compuși organici volatili (COV) au scăzut cu 
2,83 % (a se vedea și figura 13 privind emisiile totale de PM2,5 și de NOx pe 
sectoare). Deși a înregistrat o reducere în ceea ce privește emisiile, România 
trebuie să depună un efort suplimentar pentru a-și îndeplini angajamentele 
de reducere a emisiilor (comparativ cu nivelurile de emisii din 2005) 
prevăzute de noua Directivă privind plafoanele naționale de emisie pentru 
perioada 2020-2029 și pentru orice an după 2030. 

Calitatea aerului din România reprezintă în continuare un motiv grav 
de îngrijorare. Pentru anul 2015, Agenția Europeană de Mediu a estimat că 
aproximativ 25 400 de decese premature pot fi imputate concentrațiilor de 
particule fine în suspensie, 580 concentrațiilor de ozon și 1 300 concentrațiilor 
de dioxid de azot. Conform unui raport special întocmit de Curtea de Conturi 
Europeană, acțiunile întreprinse de UE pentru a proteja sănătatea umană 
împotriva poluării atmosferice nu au avut impactul așteptat. Există riscul ca 
poluarea atmosferică să fie subestimată în unele cazuri, deoarece este posibil 
să nu fie monitorizată întotdeauna în locurile potrivite. În prezent, statele 
membre au obligația de a raporta Comisiei date validate și in timp real privind 
calitatea aerului. 
În anul 2017 s-au înregistrat depășiri ale valorii-limită anuale pentru dioxidul 
de azot (NO2) în 5 (din 54) zone de control al calității aerului (printre care 
București, Cluj-Napoca și Iași). De asemenea, s-au înregistrat depășiri și în 
ceea ce privește particulele în suspensie (PM10) în 4 (din 54) zone de control 
al calității aerului (printre care Iași, București și Brașov), precum particulele 
fine în suspensie (PM2,5) în 2 (din 54) zone de control al calității aerului (Iași 
și Brașov). Cu toate acestea, din cauza deficiențelor de raportare și de 
monitorizare, gradul de conformare nu poate fi stabilit cu certitudine. Pe baza 
informațiilor furnizate în urma procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor de monitorizare și de raportare, aflată în derulare, România 
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promite să corecteze raportările cât mai repede și să aducă sistemul de 
monitorizare la nivelul impus de standarde până la începutul anului 2019. 

Încălcările persistente ale standardelor de calitate a aerului (în cazul 
PM10), care au un impact negativ grav asupra sănătății și asupra mediului, 
sunt urmărite de Comisia Europeană prin proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor în toate statele membre vizate, inclusiv în România. 
Comisia a decis să sesizeze Curtea Europeană de Justiție în legătură cu 
depășirea nivelurilor de PM10 din România. 

Obiectivul este de a se garanta instituirea unor măsuri 
corespunzătoare în vederea asigurării conformării în toate zonele. 

Acțiuni prioritare în 2019: 
 Adoptarea de măsuri, în contextul viitorului Program național de 

control al poluării atmosferice (PNCPA), pentru a se reduce 
principalele surse de emisii, inclusiv prin acțiunile prioritare enumerate 
mai jos; 

 Accelerarea reducerii emisiilor de oxid de azot (NOx) și a 
concentrațiilor de dioxid de azot (NO2). Aceasta va necesita, de 
exemplu, o reducere mai mare a emisiilor generate de mijloacele de 
transport, mai ales în zonele urbane (și pot fi necesare restricții 
proporționale și specifice în ceea ce privește accesul vehiculelor în 
zonele urbane), și/sau utilizarea de stimulente fiscale; 

 Accelerarea reducerii emisiilor și a concentrațiilor de particule în 
suspensie (PM2,5 și PM10). Aceasta va necesita, de exemplu, o 
reducere mai mare a emisiilor generate prin producția de energie 
termică i electrică cu ajutorul combustibililor solizi și promovarea unor 
sisteme de termoficare eficiente și ecologice; 

 Actualizarea și îmbunătățirea rețelei de monitorizare a calității aerului 
și asigurarea raportării prompte a datelor privind calitatea aerului; 

 Reducerea utilizării de cărbunelui pentru încălzirea locuințelor, cu 
scopul de a limita emisiile de poluanți atmosferici, de exemplu prin 
consolidarea inițiativei „Regiuni carbonifere în tranziție”. 
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În România, aproximativ 915 instalații industriale trebuie să dețină 

autorizație în temeiul DEI61. În 2015, sectoarele industriale din România cu 
cele mai multe instalații autorizate conform DEI erau creșterea intensivă a 
păsărilor de curte și a porcilor, cu o pondere de 48 %, urmată de sectorul 
gestionării deșeurilor (11 %), sectorul produselor chimice (10,5 %) și cel al 
energiei-electricității (6,3 %). 

Sectoarele industriale identificate ca producând cele mai multe emisii 
atmosferice sunt: (i) sectorul energieielectricității pentru toți poluanții, 
exceptând compușii organici volatili nemetanici (COVnm) și amoniacul (NH3), 
(ii) producția de metale pentru cadmiu (Cd), arsen (As), crom (Cr), plumb 
(Pb), mercur (Hg), zinc (Zn) și policlorodibenzodioxine și 
policlorodibenzofurani (PCDD/F), (iii) „alte activități” (în mare parte creșterea 
intensivă a păsărilor de curte și a porcilor și tratarea suprafețelor) pentru 
COVnm și amoniac și (iv) gestionarea deșeurilor de mercur. 
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Numărul de instalații autorizate conform Directivei privind Emisiile Industriale 
pe sectoare, România (2015): 

 
În ceea ce privește emisiile în apă, cele mai poluante sectoare sunt 

sectorul produselor chimice și cel al producției de metale. Sectorul producției 
de metale, cel al energiei-rafinării și cel al gestionării deșeurilor contribuie în 
mare parte la generarea de deșeuri periculoase, în timp ce sectorul energiei- 
electricității, urmat de „alte activități”, contribuie în mare parte la generarea 
de deșeuri nepericuloase. 

Abordarea adoptată pentru asigurarea respectării DEI pune bazele 
unor drepturi consolidate pentru cetățeni, de acces la informații relevante și 
de participare la procedurile de autorizare a instalațiilor în temeiul DEI. 

Acest lucru oferă ONG-urilor și publicului larg capacitatea de a se 
asigura că autorizațiile sunt acordate în mod corespunzător și că sunt 
respectate condițiile acestora. 

Documentele de referință pentru cele mai bune tehnici disponibile 
(BAT) și concluziile BAT sunt elaborate prin intermediul  schimbului  de 
informații între state membre, asociații industriale, ONG-uri și Comisie. Acest 
lucru asigură buna colaborare cu părțile interesate și o aplicare mai eficace 
a normelor prevăzute în DEI. 

Datorită eforturilor depuse de autoritățile naționale competente 
pentru aplicarea concluziilor BAT cu caracter juridic obligatoriu și a nivelurilor 
de emisii aferente BAT în acordarea autorizațiilor de mediu, poluarea a scăzut 
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considerabil și în mod constant pe teritoriul Uniunii Europene. 
De exemplu, prin aplicarea nivelurilor de emisii asociate BAT recent 

adoptate pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, emisiile de dioxid 
de sulf vor fi reduse la nivel UE în medie cu 25-81 %, oxidul de azot cu 8-56 
%, pulberile cu 31-78 %, iar mercurul cu 19-71 %. Gradul de reducere 
depinde de situația individuală a instalațiilor. 

Provocarea specifică identificată pentru România constă în poluarea 
atmosferică generată de sectorul energieielectricității. 

Acțiuni prioritare în 2019 
 Asigurarea faptului că toate instalațiile industriale sunt autorizate 

conform DEI și reevaluarea autorizațiilor pentru a se asigura 
conformitatea acestora cu noile concluzii BAT adoptate; 

 Consolidarea controlului și a demersurilor de asigurare a 
respectării legii, pentru a asigura conformitatea cu concluziile BAT; 

 Combaterea poluării atmosferice generate de sectorul energiei- 
electricității. 

Zgomotul 
În Uniunea Europeană, zgomotul excesiv produs de aeronave, de 

traficul feroviar și de cel rutier reprezintă una dintre cauzele principale ale 
problemelor de sănătate legate de mediul înconjurător. Pe baza unui set de 
date limitat, s-a constatat că zgomotul ambiental provoacă cel puțin 
aproximativ 1 300 de decese premature pe an în România și este responsabil 
de aproximativ 2 300 de internări în spital. De asemenea, zgomotul provoacă 
tulburări de somn la aproape 970 000 de persoane. Punerea în aplicare în 
România a Directivei privind zgomotul ambiental a suferit amânări 
semnificative. Pe baza celui mai recent set de informații care a putut fi 
analizat (și anume hărțile de zgomot din 2012 și planurile de acțiune din 
2013), cartografierea acustică este aproape finalizată. În schimb, lipsesc încă 
planurile de acțiune pentru majoritatea aglomerărilor, pentru majoritatea 
drumurilor principale și pentru majoritatea căilor ferate principale. Aceste 
instrumente, adoptate în urma unei consultări publice, ar trebui să includă 
măsuri prin care zgomotul să fie menținut la un nivel scăzut sau redus. 

Acțiuni prioritare în 2020: 
 Completarea planurilor de acțiune privind zgomotul care 

lipsesc; 
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 Completarea hărților de zgomot care lipsesc. 
 instrumente, adoptate în urma unei consultări publice, ar trebui 

să includă măsuri prin care zgomotul să fie menținut la un nivel 
scăzut sau redus. 
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III. UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ÎN CORESPONDENȚĂ 
CU DEZVOLTAREA DURABILĂ 

 
III.1. Resursele forestiere și dezvoltarea durabilă 

 
Pădurile sunt prezente pe toate continentele, cu excepţia Antarcticii. 

Ele sunt repartizate foarte neuniform pe regiuni şi state ale Globului, 
suprafeţele lor aflându-se într-o continuă diminuare, din cauza tăierilor 
masive, incendiilor, extinderii aşezărilor umane, construcţiei drumurilor etc. 
Pe mari ansambluri continentale şi regiuni geografice cel mai înalt grad de 
împădurire îl are America de Sud (50,6%), America de Nord (40%), Europa 
(30%), Asia (20,4%, fără Rusia). 

Se estimează că populația lumii va crește de la aproximativ 7,6 
miliarde astăzi la aproape 10 miliarde de oameni până în 2050. Cererea 
globală corespunzătoare de produse alimentare - estimată să crească cu 50 
la sută în această perioadă - pune o presiune enormă asupra modului în care 
folosim pământul productiv, în special în țările în curs de dezvoltare, unde 
majoritatea covârșitoare a celor 800 de milioane de oameni săraci și flămânzi 
din lume sunt concentrați. Despădurirea, cauzată în principal de 
transformarea pământului forestier în zone de agricultură și animale, 
amenință nu numai traiul pădurarilor, comunităților dependente de 
activitatea forestieră și popoarele indigene, ci și varietatea vieții de pe planeta 
noastră. Modificările de utilizare a terenului duc la pierderea habitatelor 
valoroase, degradarea terenului, eroziunea solului, diminuarea apei curate și 
eliberarea de carbon în atmosferă. Cum să creștem producția agricolă și să 
îmbunătățim securitatea alimentară fără a reduce suprafața pădurii este una 
dintre marile provocări ale vremurilor noastre. 

Un alt indicator luat în consideraţie la aprecierea economică a 
resurselor forestiere este gradul de împădurire sau ponderea pădurilor din 
suprafaţa totală a ţării. Din acest punct de vedere ţările lumii pot fi grupate 
astfel: 

- state cu un înalt grad de împădurire (peste 40%); 
- state cu un grad mediu de împădurire (20%-40%); 
- state cu un grad scăzut de împădurire (<10%). 
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La aprecierea economică a resurselor forestiere se mai ia în calcul şi 
calitatea pădurilor, biodiversitatea, accesibilitatea valorificării, suprafaţa 
împădurită ce revine unui locuitor etc. 

Primele 3 ţări – S.U.A., Canada şi Rusia deţin circa 80% din totalul de 
răşinoase. Pădurile din zona intertropicală a Globului, cu toate că dispun de 
o componenţă foarte eterogenă şi esenţe lemnoase de mare valoare, sunt 
încă slab valorificate industrial. Valoarea economică a pădurilor 
mediteraneene de exemplu, este redusă, fiind păduri rare, puternic 
degradate si cu o creştere lentă. Aici există mai multe păduri cultivate, care 
au o importanţă nu atât pentru masa lemnoasă, cât pentru productivitatea 
de fructe. Dintre speciile de lemn din categoria foioaselor pe plan mondial o 
largă întrebuinţare o au: teckul, care dă un lemn foarte dur, uşor şi rezistent 
la putrezire; lemnul roşu de santal, utilizat în industria aeronautică şi în 
sculptură, balsa (pădurile din Ecuator şi Peru ) cu un lemn foarte uşor şi 
rezistent, utilizat şi astăzi în industria aeronautică; stejarul de plută (pădurile 
din zona mediteraneană); eucaliptul din Australia, valoros prin lemnul său 
foarte rezistent; arborele de cauciuc Heveia etc. În afară de acestea sunt 
valoroase speciile foioase, cele mai comercializate pe plan internaţional. 

Lemnul este folosit şi în calitate de combustibil energetic. Pădurea 
este o sursă de energie inepuizabilă. Deşi ponderea lemnului în balanţa de 
combustibil şi energie a scăzut considerabil în secolul al XX-lea, cedând locul 
combustibililor fosili, lemnul rămâne a fi o sursă energetică importantă, mai 
ales pentru ţările în curs de dezvoltare din Africa, America Latină, Asia de 
Sud şi Sud -  Est. De altfel, secolul al XVIII-lea sub aspectul balanţei 
energetice a fost numit secolul lemnului. Dar şi în prezent ponderea lemnului 
în balanţa energetică este foarte mare. Peste 55% din masa lemnoasă ce se 
exploatează anual se utilizează ca sursă de energie. 

Ţările în curs de dezvoltare consumă 88% din totalul energiei furnizate 
de lemn. Cel puţin 2 miliarde de locuitori în prezent depind de lemnul de foc, 
sau de mangal în încălzirea locuinţelor, prepararea bucatelor. În multe 
regiuni industriale vechi ale Europei pădurile au fost distruse pe suprafeţe 
mari din cauza folosirii lemnului sub formă de mangal în industria siderurgică. 
Marea Britanie rămâne a fi una dintre ţările cu un grad scăzut de împădurire 
(9%) tocmai din acest motiv. Aproape 1/2 din cantitatea mondială de lemn 
de foc este produsă în 5 state: India, China, Brazilia, Indonezia şi Nigeria, iar 
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pentru 40 dintre cele mai sărace naţiuni lemnul asigură în proporţie de 70% 
energia necesară. 

Creşterea consumului de lemn s-a amplificat odată cu trecerea 
timpului. Şi odată cu explozia consumului au apărut şi primele crize şi efecte 
negative. A început să se perceapă lemnul drept o resursă regenerabilă - s- 
a conştientizat faptul că apar şi efecte negative ale exploatării intense şi au 
apărut primele preocupări legate de regenerarea şi protecţia pădurii. 

Declinul suprafeţelor ocupate de pădure nu reprezintă o problematică 
recentă, a ultimilor ani. Istoria ne arată că societatea umană a ales o 
modalitate greşită de management al resurselor forestiere încă de timpuriu. 
Astfel, pînă în anul 1000 î.H. majoritatea pădurilor Chinei de est au fost 
defrişate în vederea extinderii plantaţiilor agricole. Chiar şi în Europa acum 
circa 2000 de ani grecii şi romanii au distrus majoritatea suprafeţelor ocupate 
de pădure din zona mediteraneană. Ulterior, în Evul Mediu, situaţia s-a 
agravat în toată Europa Occidentală. 

La nivelul continentelor se apreciază că procentul suprafeţei ocupate 
de pădure în prezent faţă de suprafaţa iniţială este destul de scăzut: 

 Asia păstrează 25% din pădurile iniţiale 
 Africa 34% 
 Europa cu Rusia 58% 
 America de Nord si Centrală 75% 
 America de Sud 70% 
 Oceania 65% 

Ca mai mare problemă a pădurilor la nivel mondial este reprezentată 
de tăierile ilegale care conduc la dispariţia unor suprafeţe însemnate de 
pădure. Anual dispar aproximativ 6,4 milioane ha de pădure la nivel planetar, 
conform FAO. 



93  

 

 
Evoluția suprafețelor împădurite la nivel mondial 

 
Pădurea reprezintă una dintre cele mai complexe biocenoze ale 

planetei, ecosistemele forestiere fiind foarte dinamice, aflate într-o 
metamorfoza continuă. Ele sunt influenţate de acţiunea antropică, la care se 
adaugă urmările calamităţilor naturale, care au determinat reducerea 
continuă a suprafeţelor împădurite. Suprafaţa actuală a pădurilor de pe glob 
reprezintă doar jumătate din suprafaţa iniţiala. În prezent, pădurile acoperă 
26,6% din suprafaţa Terrei din care doar 12% îşi păstrează intact învelişul 
de ecosisteme forestiere; restul fiind format din arboret sărăcit biologic . Din 
cele 38,6 milioane km2 suprafaţa împădurită din lume sau 38,6 milioane ha, 
40% este greu accesibilă valorificării de către om, fiind situate în teritorii cu 
condiţii climaterice nefavorabile, departe de căi de transport şi de aşezări 
umane. Aceste păduri rămân a fi o rezervă de potenţial pentru viitor. 
Ecosistemele forestiere oferă o gamă foarte variată de produse: peste 300 
mii de specii arboricole şi circa 20 mii de produse, dintre care actualmente în 
lume sunt comercializate peste 150 de produse forestiere nelemnoase . 
Repartizarea şi fizionomia pădurilor este determinată de tipurile mari de 
climă. Cantitatea de căldură şi umiditatea sunt doi parametri esenţiali în 
repartizarea pădurilor. În lume există două brâie împădurite: 

- de nord (pădurile de conifere şi foioase); 
- de sud (pădurile tropicale umede şi ecuatoriale cu frunza lată). 
La scară planetară pădurile se clasifică în funcţie de complexul 

pedoclimatic în 5 mari tipuri de pădure: 
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a) pădurile boreale (taigaua) ocupă suprafeţe vaste, formând o centură 
continuă în regiunile reci ale emisferei nordice (între paralelele 50o- 60o latitudine) şi 
practic sunt absente în emisfera australă (excepţie făcând pădurile de araucaria în Anzi 
). Această zonă cuprinde cele mai întinse păduri de pe Glob cu o suprafaţă de circa 
1100 ha sau 27,5 % din suprafaţa forestieră totală. Se evidenţiază patru specii de 
bază: molidul, pinul, bradul şi zada care au o mare importanţă economică. Taigaua 
se întinde pe suprafeţe mari în Rusia, Finlanda, Suedia şi Canada. 

b) pădurile temperate-prezente în Eurasia, America, cuprind specii cu frunza 
căzătoare. În regiunile cu climă oceanică şi de tranziţie se întâlnesc plantaţii de stejar, în 
cele cu climă continentală predominant frasinul, iar în cele cu climă de tranziţie-fagul. 
Aceste tipuri de păduri, fiind situate pe teritorii dens populate, şi-au redus cu mult 
suprafeţele iniţiale. Pădurile din zona temperată ocupă o suprafaţă de circa 782 
milioane ha sau 20% din suprafaţa împădurită a Terrei. 

c) pădurile mediteraneene- combină coniferele şi speciile cu frunză veşnic 
verde adaptate la condiţiile secetoase de vară. Coniferele sunt de talie mare şi cresc în 
zonele de altitudine înaltă. În afara bazinului mediteranean, aceste păduri se întâlnesc 
şi în Australia împreună cu eucaliptul şi în America de Sud cu araucaria. 

d) pădurile tropicale- caracterizate printr-o diversitate mare de specii: 2 
000- 3 000 specii de arbori, o biomasă foarte bogată, o înălţime mare a copacilor, 
vegetaţie vădit etajată. Se disting mai multe subtipuri ale acestor păduri, dintre care 
cele mai preţioase sunt mangrovele, pădurile tropicale de altitudine, pădurile de 
luminiş, pădurile musonice (Asia de Sud- Est) etc. 

e) pădurile ecuatoriale (pluviale, ombrofile, hidrofile ) – sunt răspândite 
pe aproximativ 15% de o parte şi de alta a ecuatorului. Pădurile ecuatoriale, mereu 
verzi, au o extindere mare în America de Sud, Africa, Asia de Sud şi Sud-Est, coastele de 
Nord şi Est ale Australiei şi Oceania. Aceste păduri numără circa 2 500-3 000 de specii 
şi au o pondere de 22% dintre pădurile planetei. 

Dstribuția suprafețelor împădurite pe regiuni 
 

Regiune Suprafață 
împădurită 

(km2) 

Procent din 
suprafață 

Terra 39,000,000 26.19% 
Regiunea polară (Rusia, Scandinavia și 
America de Nord) 

13,800,000  

America Latină și Caraibele 9,640,000 45.67% 
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Regiune Suprafață 
împădurită 

(km2) 

Procent din 
suprafață 

Asia de Est și Pacificul 7,332,000 35.18% 
Africa 6,500,000 21.80% 
Canada și Statele Unite ale Americii 3,680,000 26.00% 
Uniunea Europeană 1,600,000 35.00% 
Australia 1,470,832 19.00% 
India 778,424 24.68% 
Asia de Vest (Orientul Mijlociu și Arabia) 36,600 01.00% 

 
 
 

 
Suprafețele împădurite (% din suprafața de teren) 
Principalele țări în funcție de suprafețele împădurite 
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Țară Suprafață împădurită 
(km2) 

Procentajul din 
suprafața țării 

Rusia 7,762,602 45.40% 
Brazilia 4,776,980 56.10% 
Canada 3,104,340 31.06% 
Statele Unite ale Americii 3,030,890 30.84% 
China 1,821,000 18.21% 
Republica Democrată  
Congo 

1,819,326 50.00% 

Australia 1,470,832 19.00% 
Argentina 945,336 34.00% 
Indonezia 884,950 46.46% 
India 778,424 24.68% 
Mexic 710,000 36.50% 
Peru 687,420 53.49% 
Sudan 675,460 26.96% 
Mozambic 620,000 78.00% 
Columbia 607,280 53.32% 
Angola 591,040 47.41% 
Bolivia 587,400 53.47% 
Venezuela 471,378 51.68% 
Birmania 430,560 63.64% 
Zambia 376,309 50.00% 

 
La scară planetară pădurile se clasifică în funcţie de complexul 

pedoclimatic în 5 mari tipuri de pădure: 
a) pădurile boreale (taigaua) ocupă suprafeţe vaste, formând o 

centură continuă în regiunile reci ale emisferei nordice (între paralelele 50o- 
60o latitudine) şi practic sunt absente în emisfera australă (excepţie făcând 
pădurile de araucaria în Anzi). Această zonă cuprinde cele mai întinse păduri 
de pe Glob cu o suprafaţă de circa 1100 ha sau 27,5 % din suprafaţa 
forestieră totală. Se evidenţiază patru specii de bază: molidul, pinul, bradul 
şi zada care au o mare importanţă economică. Taigaua se întinde pe 
suprafeţe mari în Rusia, Finlanda, Suedia şi Canada. 
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b) pădurile temperate-prezente în Eurasia, America, cuprind specii 
cu frunza căzătoare. În regiunile cu climă oceanică şi de tranziţie se întâlnesc 
plantaţii de stejar, în cele cu climă continentală predominant frasinul, iar 
în cele cu climă de tranziţie-fagul. Aceste tipuri de păduri, fiind situate 
pe teritorii dens populate, şi-au redus cu mult suprafeţele iniţiale. Pădurile 
din zona temperată ocupă o suprafaţă de circa 782 milioane ha sau 20% 
din suprafaţa împădurită a Terrei. 

c) pădurile mediteraneene- combină coniferele şi speciile cu frunză 
veşnic verde adaptate la condiţiile secetoase de vară. Coniferele sunt de talie 
mare şi cresc în zonele de altitudine înaltă. În afara bazinului mediteranean, 
aceste păduri se întâlnesc şi în Australia împreună cu eucaliptul şi în America 
de Sud cu araucaria. 

d) pădurile tropicale- caracterizate printr-o diversitate mare de 
specii: 2 000- 3 000 specii de arbori, o biomasă foarte bogată, o înălţime 
mare a copacilor, vegetaţie vădit etajată. Se disting mai multe subtipuri ale 
acestor păduri, dintre care cele mai preţioase sunt mangrovele, pădurile 
tropicale de altitudine, pădurile de luminiş, pădurile musonice (Asia de Sud- 
Est) etc. 

e) pădurile ecuatoriale (pluviale, ombrofile, hidrofile ) – sunt 
răspândite pe aproximativ 15% de o parte şi de alta a ecuatorului. Pădurile 
ecuatoriale, mereu verzi, au o extindere mare în America de Sud, Africa, Asia 
de Sud şi Sud-Est, coastele de Nord şi Est ale Australiei şi Oceania. Aceste 
păduri numără circa 2 500-3 000 de specii şi au o pondere de 22% dintre 
pădurile planetei. 

Tipurile mari de păduri din lume 
 

Tipuri de păduri Suprafaţa 
milioane km2 

Biomasa 
(t /ha) 

Numărul de 
specii de arbori 

 

1.Boreale 15.0 100-400 20 
2.Temperate 4.5 150-500 50-200 
3.Mediteraneene 0.5 50-250 50 
4.Tropicale 17.0 500-1 500 600-1 000 
5.Ecuatoriale 9.15 - 2 500-3 000 

 
După cum a fost subliniat la Acordul pentru Climă de la Paris din 2015, 

pădurile joacă un rol crucial în determinarea acumulării de gaze cu efect de 
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seră în atmosferă. Acestea absorb echivalentul a aproximativ 2 miliarde de 
tone de dioxid de carbon în fiecare an. Cu toate acestea, defrișarea este 
a doua cauză principală a schimbărilor climatice după arderea 
combustibililor fosili și reprezintă aproape 20 la sută din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră - mai mult decât întregul sector mondial de transport. 

Potențialul pădurilor nu este ilustrat mai bine decât prin faptul că 
pădurile regenerează. Aproximativ o treime din populația lumii, sau 
aproximativ 2,4 miliarde de oameni, utilizează lemnul pentru a furniza servicii 
energetice de bază, cum ar fi pregătit hrana și încălzire. În general, pădurile 
furnizează aproximativ 40% din energia regenerabilă globală sub formă de 
combustibil din lemn - la fel ca energia solară, hidroelectrică și eoliană. Acum 
trebuie să punem accent pe producerea de combustibil din lemn mai durabil 
pentru a reduce degradarea pădurilor, precum și mai curat și eficient pentru 
a îmbunătăți sănătatea a milioane de oameni, în special a femeilor și 
a copiilor. 

 

 

Ponderea gospodăriilor care se bazează pe combustibil din lemn 
pentru gătit 

 
Agricultura durabilă are nevoie de păduri sănătoase și productive. 

Pădurile și copacii susțin agricultura durabilă, de exemplu, stabilizând solurile 
și clima, reglând fluxurile de apă, oferind umbră, adăpost și un habitat pentru 
polenizatori și prădătorii naturali ai dăunătorilor agricoli. Când sunt integrate 
în peisajele agricole, pădurile și copacii pot crește productivitatea agricolă. 
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De asemenea, ajută la asigurarea securității alimentare pentru sute de 
milioane de oameni, pentru care sunt surse importante de alimente, energie 
și venituri în perioadele grele. 

Mediul de viață și securitatea alimentară a multor dintre persoanele 
din mediul rural depind de păduri. Evidențele arată că aproximativ 40 la sută 
dintre persoanele cu venituri mici din mediul rural extrem - aproximativ 250 
de milioane de oameni - trăiesc în zonele de pădure și savană. Accesul la 
produse, bunuri și servicii forestiere este vital pentru mediul de viață și 
rezistența celor mai sărace gospodării, acționând ca plase de siguranță în 
momentele dificile. Unele studii sugerează că pădurile pot oferi aproximativ 
20% din venituri pentru gospodăriile rurale din țările în curs de dezvoltare, 
atât prin venituri în numerar, cât și prin satisfacerea nevoilor de subzistență. 
Produsele forestiere din lemn oferă alimente, venituri și diversitate 
nutrițională pentru paroximativ 1-5 persoane din întreaga lume, în special 
femei, copii, fermieri fără pământ și alte categorii aflațe în situații vulnerabile. 
Acțiunile privind pădurile, agricultura, alimentația, utilizarea terenului, 
dezvoltarea rurală și națională trebuie să se sincronizeze în viitor, dacă se va 
realiza dezvoltarea durabilă. Deși driverele variază semnificativ între țări și 
regiuni, factorii de decizie trebuie să recunoască necesitatea gestionării 
compensațiilor și să stabilească măsuri concrete pentru alinierea mai bună a 
obiectivelor și structurilor de stimulare. Această abordare integrată este 
esențială pentru a progresa către obiectivele de dezvoltare durabilă. 
Înființarea de platforme de implementare compuse din sectoarele cheie în 
utilizarea și gestionarea resurselor naturale este o modalitate de a gestiona 
coordonarea intersectorială și de a depăși dificultățile în guvernele care au 
ministere și agenții din sector, cu alocări de resurse și aranjamente de 
răspundere. Platformele de implementare ar reuni diferite ministere și agenții 
guvernamentale cu alți actori-cheie care lucrează în dialog și în acțiuni 
coordonate care beneficiază de legături, identificarea și abordarea barierelor 
pentru schimbare și monitorizarea progreselor.  
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III.2. Resursele de apă și hidroenergia 
 

Sub multiplele ei forme, reprezintă unul dintre cele mai importante 
elemente ale peisajului geografic – atât pentru utilizarea directă de către om, 
cât şi pentru activitatea biosferei – , fiind, evident indispensabilă supravieţuirii 
şi bunăstării oamenilor. La începutul secolului XX cererea de apă, calitatea 
acesteia şi eficienţa utilizării ei păreau probleme de importanţă secundară. 
Însă, în a doua jumătate a secolului XX, apa dulce a devenit o materie primă 
critică. La o populaţie a globului de 7 miliarde de locuitori, dintre care 
jumătate trăiesc în mediul urban, evident, nevoile vitale de apă sunt pe 
măsura acestei populaţii. De aceea nu este de mirare că în ultimii ani s-a 
manifestat preocuparea de a aborda această problemă nu numai la nivel 
naţional, ci şi internaţional. Cererea de apă creşte însă rapid, într-un ritm 
care depăşeşte cu mult creşterea populaţiei. Cererea de apă s-a triplat între 
1950 şi 1990, şi se va dubla din nou în următorii 35 de ani. 

După datele Naţiunilor Unite, volumul total al apei existente pe Pământ 
este apreciat la 1400 milioane km3 , reprezentat astfel: volumul total de apă 
dulce este doar de 37,8 milioane km3 reprezentând 2,7% din cantitatea totală 
pe glob. O statistică a specialiştilor situează America de Nord şi Centrală 
peprimul loc, având un debit de apă / locuitor, de 9 ori mai mare decât media 
mondială. 

Fiecare produs fabricat are nevoie de apă. Unele industrii consumă 
mai multă apă decât altele. Spre exemplu, pentru a produce o coală de hârtie, 
sunt necesari 10 litri de apă, iar pentru fabricarea a 500 grame de plastic e 
nevoie de 91 de litri de apă. Se estimează ca cererea de apă globală pentru 
procesul de fabricaţie din industrie să crească din 2000 până în 2050 cu 
400%, ceea ce reprezintă foarte mult comparativ cu alte sectoare economice. 
Apa şi energia sunt într-o strânsă legătură, deoarece este nevoie de apă 
pentru a genera energie, iar energia este necesară pentru a furniza apă. În 
prezent, mai mult de 80% din generarea de energie electrică se bazează pe 
electricitate termică. Apa este încălzită pentru a crea abur pentru 
generatoare electrice. Sunt necesare, de asemenea, miliarde de litri de apă 
pentru răcire. Apa este necesară şi în asigurarea alimentaţiei, pentru irigaţiile 
plantelor folosite în alimentaţie, pentru asigurarea apei necesare animalelor 
şi păsărilor, pentru procesul de fabricaţie a produselor alimentare. 
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Grafic comparativ al sccesului la apă între continente 

Conceptul că apa dulce este o resursă finită se bazează pe consideraţia 
că ciclul hidrologic produce, în medie, un volum constant de apă într-o 
perioadă de timp, care nu poate fi modificat semnificativ prin acţiuni umane 
(desalinizarea apei de mare). Oamenii pot influenţa productivitatea 
resurselor de apă prin reducerea disponibilităţii şi a calităţii produsă de către 
diferite activităţi (minerit), prin schimbarea folosinţelor terenului (defrişare, 
urbanizare, etc.), regularizarea variabilităţii debitelor naturale în spaţiu şi 
timp. Multitudinea utilizatorilor de apă dintr-un bazin hidrografic necesită 
stabilirea unor relaţii în sensul amonte-aval, deoarece volumul disponibil şi 
calitatea apei are tedninţă de scădere în sensul scurgerii cursului de apă, 
ceea ce îi poate priva pe consumatorii din aval de legitima utilizare a resursei 
comune care este apa, determinând astfel conflicte. 

Pe glob, peste 1,7 miliarde de subiecţi trăiesc în bazinele hidrografice 
deficitare (supraexploatate), asociate cu secarea râurilor, epuizarea pânzei 
freatice a apelor subterane și degradarea ecosistemelor. Dacă exploatarea 
resurselor de apă va continua la parametrii actuali, 2/3 din populația lumii va 
locui în 2025 în țări cu deficit de apă. Se estimează de asemenea că până în 
2050 cererea de apă va crește 

Conform studiilor OMS privind situaţia obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului pierderile economice cauzate de aprovizionarea deficitară cu apă 
și canalizarea precară reprezintă 1,5% din PIB-ul unui grup important de țări 
cu venituri mici şi medii, România fiind parte din ultima categorie. Unele 
estimări sugerează că peste 80% din apele uzate sunt evacuate fără 
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tratament. Aproximativ 40% din populația lumii trăiește în bazine 
transfrontaliere acoperind circa 60% din resursele de apă dulce la nivel 
mondial, în timp ce 2 miliarde de subiecţi depind de apele subterane (puţuri) 
pentru necesităţi elementare. Penuria de apă a fost calificată de către 
guverne, industrie, mediul academic și societatea civilă ca fiind unul dintre 
primele trei riscuri globale stârnind cea mai mare îngrijorare. Dintre toate 
dezastrele naturale, cele legate de apă sunt cele mai distructive economic și 
social. 

cu 55%. 
 

 
Harta accesibilității pentru apă 

potabilă 
 

Valoarea totală a apei se compune din valoarea de utilizare 
sau valoarea economică şi valoarea intrinsecă. Valoarea economică ce 
depinde de utilizatorul de apă sau de modul în care apa este utilizată 
include: valoarea către utilizatori (direcţi ai apei), beneficiile nete din 
apa utilizată în alte produse sau procese şi returnată, prin 
evapotranspiraţie sau alte scurgeri (de exemplu, refluxul apei) şi 
contribuţia apei adusă la atingerea obiectivelor sociale. 
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Principiile generale ale evaluării apei 
Chiar dacă pare puţin plauzibil ca apa să se termine, în condiţiile 

în care 70% din suprafaţa Terrei este formată din apă, totuşi, procentul 
apei dulci este de doar 2,5%, o mare parte din această cantitate fiind 
stocată în gheaţă şi zăpadă. În realitate, populaţia are acces imediat 
la doar 1% din resursele de ape dulci. 

Circa un milion de oameni mor, anual, din cauza utilizării apei 
infestate sau a lipsei acesteia şi 844 de milioane de persoane nu au 
acces la apă potabilă, deşi 70% din suprafaţa Planetei Albastre este 
acoperită de apă. Problemele legate de penuria de apă la nivel global 
nu mai reprezintă o chestiune ipotetică, ci o realitate concretă. 

Agricultura este de departe cel mai mare consumator de apă la 
nivel global întrunind 70%din consumul global. Agricultura foloseşte 
11% din suprafața terestră a globului şi 30% din consumul total de 
energie la nivel mondial. Agricultura prin irigare este sistemul de 
producţie predominant în întreaga lume. Până în 2050, agricultura 
mondială va trebui să producă 60% mai multă hrană (+100% în țările 
în curs de dezvoltare) pentru a face faţă sporirii populaţiei. Industria 
consumă 20% din disponibilităţile de apă. 90% din întreaga producție 
de energie depinde de apă. La nivel global 70% din apa potabilă este 
utilizată în agricultură. 
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Ponderea utilizării de apă potabilă pe sectoare la nivel global 
 

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) estimează că la nivel 
global consumul de apă pentru producerea energiei în 2010 reprezenta 
aproximativ 15% din captările mondiale. Din cheltuielile pentru 
aprovizionarea cu apă a populaţiei şi epurarea apelor uzate 5-30% reprezintă 
costul energiei electrice (în unele țări în curs de dezvoltare, precum India şi 
Bangladesh, poate ajunge la 40%). 

Sectorul casnic absoarbe 10% din disponibilităţile totale de apă. Cu 
toate acestea, la nivel mondial aproximativ 768 milioane de oameni nu aveau 
acces la apă de calitate, iar 2,5 miliarde nu aveau acces la sisteme de 
sanitaţie moderne în 2011. Degradarea mediului se află la nivelul critic în 
special în privinţa poluarii oceanelor. Soluţia este considerată a fi 
managementul integrat și durabil al ecosistemelor prin: 

 acţiunea integrată  (coordonarea)  între  sectoare  şi  responsabilii 
resurselor naturale; 

 elaborarea şi aplicarea întocmai a unor politici raţionale; 
 elaborarea de soluţii fezabile economic (privind, de exemplu, 

infrastructura fizică); 
 mai buna comunicare (pe înţelesul tuturor) a măsurilor de protecţie a 

ecosistemelor (incluzând marile şi oceanele); 
 investiţii în/şi punerea în aplicare a unor planuri pentru combaterea 

pierderilor de apă. 
Peste jumătate din populaţia globului trăiește în mediul urban, iar 

până în 2050 se preconizează că peste 2/3 din populaţia estimată atunci la 9 
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miliarde persoane vor trăi în orașe. Creşterea resurselor de apă necesară 
dezvoltării economice în condiţii de echitate socială şi respect al mediului 
reperezintă un sine qua non al dezvoltării durabile a orașelor. Gestionarea 
durabilă a resurselor de apă dulce înseamnă echilibrul între producţie şi 
cerere într-un mod care să asigure în viitor apa necesară (cantitativ şi 
calitativ). 

Cum captările de apă la nivel mondial continuă să crească cu 
aproximativ 10% la fiecare 10 ani (mai mari în ţările în dezvoltare), 
economisirea apelor din sol şi de suprafață devine obligatorie. Risipa rezultă 
dintr-o combinație de practici agricole ineficiente, scurgeri cauzate de 
infrastructura de alimentare deficitară, consum domestic abuziv și procese 
industriale ineficiente. Captările globale de circa 4.000 de km3 /an sunt 
împărțite între agricultură (70%), consumul casnic (10%) și consumul 
industrial (20%). Deşi este cunoscut faptul că apa este o resursă limitată, 
cea captată este deseori irosită printr-o combinaţie de practici agricole 
deficitare, scurgeri din infrastructura  de  distribuţie,  procese  industrial 
ineficiente şi risipa casnică. Strategia citează studiul efectuat de compania 
McKinsey conform căruia în multe țări și regiuni mari este probabil să apară 
o discrepanță gravă între cererea de apă previzibilă și captările proiectate 
până în 2030, dacă se menţine consumul de tip "business as usual". Deși apa 
tinde să aibă o valoare productivă medie mai mare în scopuri industriale și 
municipale, agricultura este de departe cel mai mare consumator global și ar 
simți cel mai acut impactul penuriei de apă. 

Obiectivul strategic denumit "Îmbunătățirea, utilizarea și dezvoltarea 
resurselor de apă durabile în toate țările", își propune să promoveze decizii 
și acțiuni care să ia în considerare atât necesarul de apă uman și de mediu, 
precum și necesitatea de a crește viabilitatea pe termen lung a sistemelor de 
alimentare naturale. Pentru aceasta se consideră necesare acţiuni precum: 
corelarea captărilor de apă dulce cu resursele de apă disponibile; restaurarea 
și menținerea ecosistemelor. Implicarea tutor acţionarilor interesaţi şi 
implicaţi în activitatea de gospodărire şi planificare a resurselor de apă este 
universal recunoscută ca un element cheie în obţinerea unei utilizări 
echilibrate şi durabile a apei. 

 
III.3. Evaluarea resurselor de sol 
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Solul (pământul), este un capital natural regenerabil, fiind spaţiul 

fundamental vital al omului. Ca spaţiu de existenţă şi de hrană a populaţiei, 
solul a devenit o problemă globală a omenirii, de care se ocupă într-o măsură 
tot mai mare statele lumii, comunitatea internaţională. 

Solul este mediul de viata pentru nenumarate microorganisme, ce 
desfasoara multiple transformari biochimice, incepand de la fixarea azotului 
atmosferic pana la descompunerea materiei organice a organsimelor moarte. 
Solul adaposteste animale microscopice, dar si rame, furnici si termite. De 
fapt, o mare parte a biodiversitatii terestre se gaseste in sol si nu deasupra 
lui. Toata aceasta activitate biologica contribuie la „fabricarea” solului: solul 
nu exista fara viata si nici viata nu poate exista fara sol. 

Solul este o resursa ce poate fi epuizata, de asemenea poate fi 
puternic erodat, dar va ramane epiderma vie a planetei Pamant, de care 
depinde viata terestra. Omul are tendinta sa considere solul ca resursa 
inepuizabila; el poate invata sa menajeze aceasta resursa, insa in cele mai 
multe situatii, omul exploateaza solul fara sa acorde vreo atentie calitatilor 
sale. 

Pana nu demult, solul, apa, petrolul si resursele minerale erau 
considerate a fi doar simple surse de materii prime. Binenteles, economiile si 
societatile umane sunt construite pe sol si majoritatea activitatilor stiintelor 
Pamantului, sunt in mod clar destinate activitatilor utile care sprijina 
economia. In cazul stiintei solului, acest lucru inseamna sprijinirea mai multor 
activitati diferite, ce include productia agricola, ingineria civila, resursele de 
apa, calitatea acestora si a aerului, utilizarea deseurilor, obiective necesare 
reducerii pierderilor pentru a realiza o utilizare sustenabila a acestui sistem 
finit si delicat 

Eroziunea este un proces natural şi nu cauzează probleme 
grave dacă nu este accelerată de om printr-un management defectuos 
al terenului. O treime din suprafața solului de pe întreg globul se află într-o 
stare acută de degradare. Rata de pierdere a solului fertil este de 24 de 
miliarde de tone pe an. Vremea neobişnuit de uscată din ultimii ani a expus 
zonele vestice şi nord-vestice ale Chinei la vânturile reci ale Siberiei, care au 
pustiit ţara. Milioane de tone de nisip galben şi de praf au fost dislocate, o 
parte din ele fiind duse până în îndepărtatele Coreea şi Japonia. Circa 25% 
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din teritoriul Chinei este acum deşert. 
 

 
Figura 1 Erodabilitatea solului 

Prin defrişările în scopul cultivării de cereale, agricultorii au distrus 
stratul subţire de sol odată pentru totdeauna. Dacă un teren este curăţat de 
arbuşti, în trei ani fertilitatea lui scade cu 50%. Din cauza eroziunii, Brazilia 
pierde anual 500 milioane de tone de sol. Departamentul Mexican pentru 
Mediu şi Resurse Naturale declară că 53% din suprafeţele acoperite de 
arbuşti, 72% din cele cu păduri şi 59% din zonele de junglă sunt afectate de 
eroziune. Eroziunea afectează două treimi din pământul arabil al lumii. Prin 
urmare, productivitatea solului scade rapid, în timp ce numărul celor care 
trebuie hrăniţi continuă să crească. Forma cea mai frecventă dar şi cea mai 
gravă sub care se manifestă degradarea solului o constituie eroziunea 
acestuia, în special sub formă de: 

 eroziune hidrică; 
 eroziune eoliană; 
 degradare chimică; 
 degradare fizică. 

Eroziunea solului este un fenomen natural existent de milenii şi aceasta este 
consecinţa fenomenelor geologice şi a modificărilor de climă. În perioada 
modernă, odată cu dezvoltarea agriculturii intensive s-au adăugat şi noi 
factori legaţi de chimizarea agriculturii, extinderea irigaţiilor, despăduririle 
abuzive, modul iraţional de cultivare a pământului în pante, sistemul de 
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monocultură practicat pe vaste terenuri neprotejate de eroziunea vânturilor. 
Astfel, mai mult de jumătate din suprafaţa degradată a planetei se 
datorează eroziunii apelor şi aproape 1/2 vânturilor. În fiecare an sunt duse 
de ape circa 25 de miliarde de tone de straturi de teren arabil, ceea ce 
raportat la populaţia planetei, ar reveni peste 4 tone de aluviuni pe cap de 
locuitor. Factorii care acţionează asupra solului sunt factori ambivalenţi, 
caracter pozitiv şi negativ.  Fenomenul cel mai  frecvent  este  acela  al 
degradării solului, a reducerii fertilităţii adică a capacităţii de producţie a 
solului. 

Ca dimensiune, degradarea solului într-o proporţie mai gravă sau mai 
puţin gravă, afectează aproape 2 miliarde hectare de terenuri arabile şi pajişti 
de pe glob. Se apreciază că pe plan mondial se pierd anual între 5-7 milioane 
de hectare de terenuri productive pentru agricultură din cauza eroziunii şi 
degradării solului.  În alţi termeni, se  apreciază  că  la  nivelul  
globuluiPotrivit studiilor efectuate de FAO cauzele degradării solului s-ar 
situa în următoarele proporţii: 

 păşunat excesiv 34,5% 
 despăduriri abuzive 29,5% 
 gestiune iraţională a solului şi alte cauze 36,0% 
 alte cauze 1,0% 
Aceste fenomene şi procese apar mai puternic în ţările în curs de 

dezvoltare, fiind legate în principal de gradul de sărăcie a populaţiei din 
aceste zone, precum şi de agricultura primitivă care se practică pe suprafeţe 
întinse. Acest proces de degradare şi eroziune a solului are implicaţii nu 
numai asupra spaţiului de hrană al populaţiei şi agriculturii, dar şi asupra 
altor sectoare de activitate, cum ar fi transporturile şi navigaţia pe cursurile 
de apă, diminuarea producţiei piscicole, precum şi a condiţiilor de viaţă ale 
populaţiei din zonele rurale, ducând la o presiune a populaţiei satelor către 
zonele orăşeneşti. 
Creşterea capacităţii de producţie a solului se obţine prin aprovizionarea 
acestuia cu apa necesară prin sistemul de irigaţii. Se poate spune că sistemul 
de irigaţii, evident în forme mai rudimentare a apărut şi s-a dezvoltat o dată 
cu apariţia agriculturii. Cu 5000 de ani în urmă, egiptenii utilizau deja apele 
Nilului pentru irigarea culturilor agricole. De altfel, marile civilizaţii care au 
apărut în antichitate şi care se întindeau de la est de Mediterana la Golful 
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Persic, îşi datorau prosperitatea agriculturii irigate. În prezent, necesitatea 
sporirii capacităţii solului prin aprovizionarea acestuia cu cantităţi 
îndestulătoare de apă este imensă, dacă se are în vedere că din suprafaţa 
totală a planetei, numai 11% se poate cultiva în condiţii normale, adaptate 
agriculturii, o altă parte, de altfel covârşitoare, are nevoie de irigaţii, drenaje 
şi alte lucrări hidro-alimentative. În etapa actuală, din solurile arabile 
destinate agriculturii la nivel mondial, deşi numai 17% sunt irigate, acestea 
asigură 1/3 din producţia de alimente a planetei. 

Regenerarea solurilor (reglare). Regenerarea solurilor, 
menţinerea şi chiar sporirea calităţii acestora sunt probleme cardinale care 
preocupă ţările, precum şi comunitatea internaţională. Măsurile de reglare în 
sens cibernetic pot fi: a) prevenirea, adică întreprinderea de măsuri care să 
preîntâmpine deteriorarea solurilor şi reducerea capacităţii de producţie a 
acestora  prin  evitarea  cauzelor  care  au  fost  evocate  mai  înainte;  b) 
profilactice, curative care să ducă la eliminarea efectelor şi a cauzelor care 
au contribuit la degradarea solurilor. 

 
Figura 2 Principalele cauze ale degradării solului 
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Lupta pentru conservarea solurilor îmbracă aspecte diferite, biologice, 
tehnice (fizice) şi mixte. În cadrul măsurilor (mijloacelor) biologice aceasta, 
înseamnă adaptarea culturilor la condiţiile specifice ale solului, folosirea 
metodelor agrotehnice raţionale, rotaţia şi structura culturilor în funcţie de 
gradul lor de producere a humusului. Această metodă de luptă contra 
eroziunii solului pare să fie şi cea mai importantă, pentru că este mai eficient 
în anumite condiţii să plantezi o cultură corespunzătoare condiţiilor de sol şi 
să o cultivi în mod raţional, înainte de a lua măsuri de protecţie fizică. În 
cadrul mijloacelor tehnice (fizice) ar însemna adaptarea solului la cerinţele 
plantelor şi, aceasta ar însemna construcţii de baraje şi terase, o gestionare 
corespunzătoare a bazinelor hidrografice, construcţia de diguri, perdele 
forestiere, reîmpădurirea terenurilor. În fond metodele mixte (combinate) 
sunt cele mai eficiente şi deci cele mai importante. 

 

 
Figura 3 Tipurile de sol la nivel global 

 
Problema conservării şi ameliorării solului este o problemă 

principală a lumii contemporane, este o problemă de politică a fiecărui stat 
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şi o problemă globală. Aşa se explică pretutindeni în lume cu o intensitate 
mai mare sau mai mică se întreprind o serie de măsuri dintre cele mai variate, 
cum ar fi: 

 Reducerea defrişării iraţionale a pădurilor şi plantarea de arbori pe 
terenuri care sunt mai puţin apte pentru agricultură, extinderea 
reţelelor forestiere pe orice suprafaţă de teren care se justifică 
economic, social şi ecologic; 

 Efectuarea unor lucrări de terasare a solurilor pentru a fixa stabilitatea 
acestora în zona respectivă, precum şi asigurarea unor programe 
agrotehnice raţionale care să permită efectuarea unor lucrări pe curbe 
de nivel, care să estompeze eroziunea solului; 

 Construirea de bazine de acumulare şi de retenţie a apelor cu 
respectarea restricţiilor de mediu ecologic precum şi efectuarea 
pretutindeni, acolo unde există posibilităţi de calibrare a râurilor şi 
construirea de diguri care să împiedice efectul distructiv al apelor; 

 Reducerea îngrăşămintelor chimice şi aplicare unor măsuri 
agrotehnice în funcţie de condiţiile solului şi de rotaţia culturilor, care 
să ducă la optimizarea culturilor în funcţie de cerinţele acestora în 
fertilizanţi şi menţinerea echilibrului solurilor. 
Solul rămâne una dintre resurse de bază și constituie fundamentul 

natural al celorlalte resurse. Prin urmare este necesară acordarea unei atenții 
sporite și găsirea strategiilor de protecție necesare în vederea asigurării unei 
funcționalități care să creeze bunăstare și un mediu curat benefic oamenilor 
și vieții în general. 

 
III.4. Analiza resurselor geotermale 

 
Energia geotermală este o formă de energie regenerabilă derivată din 

căldura emanată din interiorul Pământului prin roci și fluide subterane. Ea 
face parte din clasa energiilor regenerabile/verzi. 

Energia geotermală poate fi găsită sub formă de vulcani, izvoare cu 
apă caldă și gheizere. Această energie nepoluantă este utilizată în trei direcții 
energetice: încălzire, electricitate și pompe geotermale. Avantajele energiei 
geotermale sunt multiple și cunoscute încă din Antichitate (grecii și romanii 
le foloseau în scopuri curative și sub formă de apă caldă). 
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Energia geotermală e mai ieftină și mai „prietenoasă” cu natura decât 
cea obținută din hidrocentrale. Platformele energetice geotermale sunt mai 
mici decât cele hidroenergetice, ceea ce are un impact scăzut asupra 
mediului înconjurător. 

In consecinta se poate spune ca energia geotermala este energia 
termica generata si stocata in pamant. Termenul geotermal provine din 
combinarea cuvintelor de origine greaca: GEO (pamant) si THERMOS (cald). 

Resursele geotermale  ale  planetei  sunt  teoretic  mai  mult  decat 
suficiente pentru a satisface nevoile de energie ale omenirii, considerand ca 
energia termica interna a Pamantului ajunge la suprafata, prin conductie, la 
o  rata  de  aproximativ  40  de  terawati  (TW)  si  este  completata  de 

descompunerea radioactiva a mineralelor la o rata de 30 TW, mai mult decat 
dublu nevoilor umanitatii. Din nefericire insa, numai o parte foarte mica poate 
fi exploatata in mod profitabil. 

Mai mult decat atat, stratul de la suprafata al pamantului este expus 
insoririi pe timpul verii sau frigului si inghetului pe timpul iernii. In general se 
considera ca, de la o adancime de 10m, la fiecare kilometru adancime se 
adauga 25-30°C, iar acest lucru se intampla peste tot in lume cu exceptia 
zonelor de imbinare a placilor tectonice, unde fluxul de energie este sensibil 
mai ridicat. 

In aceste conditii o pompa de caldura poate extrage suficienta energie 
pentru incalzirea unei case, insa utilizarea pe scara industriala are nevoie de 
temperaturi mult mai mari si de resurse aflate la o adancime foarte mare (4- 
5-6000 m). 

Desi nevoile energetice ale omenirii cresc de la an la an, nu reusim sa 
consumam toata energia produsa de pamant, indiferent de puterea de 
extractie instalata, si atunci putem considera ca aceasta sursa de energie 
este regenerabila. Caldura naturala produsa de pamant nu este insa in 
echilibru iar planeta se raceste odata cu trecerea timpului (aproximativ 100°C 
la un milion de ani). 

Trebuie sa intelegem insa ca uzinele de productie a electricitatii din 
energie geotermala pot avea si efecte adverse atat asupra stabilitatii solului, 
cat si a resurselor locale. Exista si cazuri in care cantitatea de aburi s-a redus 
de-a lungul productiei sau au fost afectate straturi de adancime, care datorita 
contactului cu apa au colapsat, si-au marit volumul, sau pur si simplu in zona 



113  

au aparut cutremure ca raspuns la fracturarea hidraulica. 
Izvoarele cu apa termala au fost folosite pentru imbaiere inca din era 

paleolitica. Cel mai vechi bazin de piatra cunoscut, alimentat de un izvor cu 
apa fierbinte, a fost construit in China, in timpul dinastiei Qin, in secolul 3 
i.e.n. Cel mai vechi sistem de termoficare geotermala din lume a fost folosit 
in Chaudes-Aigues, Franta, inca din secolul al 14-lea. Cea mai veche 
exploatare industriala a inceput in 1827, cu utilizarea unui gheizer pentru a 
extrage acidul boric din noroi vulcanic in Larderello, Italia. Aburul si apa calda 
de la gheizere au inceput sa fie folosite la incalzirea caselor in Islanda, 
incepand din 1943. Cele mai importante tari producatoare de energie 
geotermala sunt Statele Unite ale Americii si Filipine. 

Aplicaţiile energiei geotermale sunt foarte variate. Printre 
acestea se numără: 

 obţinerea energiei termice pentru încălzirea 
 locuinţelor sau pentru diferite procese industriale, 
 obţinerea energiei electrice, 
 încălzirea apei în crescătoriile de peşti, 
 uscarea recoltelor, 
 creşterea plantelor în sere etc. 

Folosita inca din paleolitic sub forma izvoarelor termale pentru 
imbaiere, cea mai cunoscuta utilizare la ora actuala este pentru productia de 
energie electrica. Una dintre optiuni este de a fora un put de extractie intr- 
un acvifer termal. Aici este nevoie pe langa foraje speciale si de o analiza 
atenta a fiecarui strat perforat, pentru a intelege riscurile la care te poti 
expune in momentul inceperii productiei. Apa din aceste zone poate ajunge 
la temperaturi mai mari de 200°C. Instalatiile de supraincalzire sunt cea mai 
uzuala metoda de generare a energiei electrice. Pomparea este ocazionala, 
iar apa, care ajunge la suprafata la presiune ridicata, se transforma in aburi 
care sunt separati de aceasta prin separatoare ciclonice si utilizati pentru 
punerea in miscare a turbinelor. Apa care ramane sub forma lichida este 
pompata inapoi in acvifer. 
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1) Put extractie apa, vapori 
2) Grupuri de pompare 
3) Transformare energie termica in energie electrica 
4) Turn de racire 
5) Put injectare apa 
6) Distributie energie electrica 
Energia geotermală poate fi folosită și pentru încălzire. Primele 

sisteme de încălzire geotermală au fost puse în practică la începutul anilor 
’70 ai secolului trecut, în plină criză energetică. Astăzi acestea se utilizează 
pe scară largă în SUA, Canada și țările din Europa de Vest. Un exemplu în 
acest sens este Suedia, unde o bună parte din blocurile de locuit sunt încălzite 
având ca sursă de căldură Marea Baltică. Germania la rândul ei susține 
trecerea la energia geotermală prin subvenții generoase. 

Sistemul de încălzire geotermală este compus din pompă termică și un 
circuit format din țevi ce captează energia, montate sub pământ (pe orizontal 
sau vertical) sau la fundul bazinelor de apă. 

Principiul după care funcționează pompa de căldură seamănă cu cel al 
frigiderului. Pompa, aflată în locuință, ”extrage” energia pământului și o 
transformă în căldură. Acest lucru e posibil datorită faptului că freonul, 
circulând prin conducte colectează energia pământului (apei), după care intră 
în vaporizatorul radiatorului și cedează căldura, care se folosește la 
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prepararea agentului termic din calorifere. În momentul cedării căldurii 
agentul frigorific se răcește din nou, iar pentru ca acest ciclu să se repete, 
freonul trebuie încălzit până la 5-7 grade. În ajutor vine căldură termică a 
Pământului. Chiar și în iernile cele mai cumplite, temperatura sub pământ nu 
coboară mai jos de +4°, iar la adâncimea de 30 de m aceasta variază între 
+8° și +10°. 

În funcţie de natura, temperatura, debitul şi presiunea fluidului 
existent în sursa geotermală, sistemele de captare şi conversie a energiei 
geotermale pot fi de diferite tipuri. Astfel, dacă apa geotermală nu prezintă 
nici un pericol de coroziune sau depunere, aceasta poate fi folosită direct în 
sistemele de încălzire ca agent termic, sau în alimentarea cu apă menajeră 
şi industrială. În cazul în care apa geotermală se află la adâncimi foarte mici 
(până la 80m) sau există izvoare geotermale cu temperaturi, volum şi debit 
mare, există posibilitatea montării unei instalaţii cu schimbător de căldură 
primar în sondă. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantajele si dezavantajele utilizarii energiei geotermale: 
Avantaje: 
 Este o sursa de energie regenerabila 
 Nu polueaza si poate fi considerata prietenoasa cu mediul 
 Nu exista pierderi si nu genereaza produse secundare nedorite 
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 Se poate utiliza direct atat pentru productia de energie cat si 
pentru incalzire, etc. 

 Costul de intretinere al unei instalatii de productie este foarte mic 
 Instalatiile de productie ocupa foarte putin loc si folosesc putine 

resurse 
 Spre deosebire de instalatiile solare sau eoliene, nu depind de 

starea vremii. 
 
Dezavantaje: 
 Exista foarte putine locuri cu potential de productie 
 Cele mai multe zone de productie sunt departe de asezari umane 

acolo unde ar fi locul de consum 
 Potentialul de generare de energie este si va ramane destul de mic. 
 Exista intotdeauna pericolul unei eruptii cauzate de foraje gresite sau 

din cauze naturale. 
 Exista pericolul declansarii de cutremure 
 Costul forajelor si al instalatiilor este foarte ridicat 
 Nu se poate garanta ca energia produsa va justifica costurile 
 Pot exista scapari de gaze sau de substante periculoase 
 Productia de energie se poate diminua semnificativ in cazul in care 

exploatarea nu se face corect. 
 
Energia geotermala este considerata a fi rentabila, fiabila, durabila si 

ecologica, insa limitata ca utilizare numai pentru zonele de imbinare intre 
placile tectonice. Progresele tehnologice ale ultimilor ani au putut sa 
extinda utilizarea acestei resurse si in alte zone functionale, cum ar fi 
incalzirea locuintelor, deschizand noi oportunitati pentru o exploatare mai 
larga. 

Energia geotermică face parte din clasa energiilor regenerabile (verzi) 
şi reprezintă căldura care provine din interiorul Pământului (prin roci şi fluide 
subterane); se obţine prin captarea apei fierbinţi şi a aburilor din zonele cu 
activitate vulcanică şi tectonică sau a căldurii subpământene. Poate fi folosită 
pentru încălzire (a locuinţei, a apei), dar şi pentru producerea curentului 
electric. Este o energie nepoluantă, iar oamenii au folosit izvoarele cu ape 
calde de mii de ani, cu diverse scopuri – pentru baie, ca sursă de apă de 
gătit, apoi în staţiuni balneare şi, într-un final, pentru a produce energie din 



117  

ele. Acum, cu energie geotermală se încălzesc locuinţe, se cresc plante în 
sere, se usucă recolte, se încălzeşte apă în crescătorii de peşti, se realizează 
procese industriale (precum pasteurizarea laptelului) etc. 

Cel mai bun exemplu de orientare către beneficiile energiei geotermale 
este Islanda, unde se extrage apă fierbinte de la adâncimi variate – de la 500 
de metri adâncime, apă de 150 de grade Celsius, iar de la 1.000 de metri 
adâncime, apă de 300 de grade. „Islanda a început exploatarea cu zeci de 
ani în urmă, cu 70 de ani. Ei au realizat că, în loc să aibă cenuşă toxică de la 
termocentrale, mai bine folosesc apa caldă de sub ei. Acum, 80% din energia 
lor este din resurse geotermale, iar 12% din alte resurse regenerabile. 
Aproape toate locuinţele din capitala statului, Reykjavik, sunt încălzite cu apă 
termală, de acolo vine şi apa caldă menajeră, energia electrică este obţinută 
tot din resurse geotermale, prin folosirea căldurii şi aburilor” 

 

 
Capacitatea de energie geotermică globală din 2009 până în 2019 (în 

megawati) 
 
 

Criza energetica mondiala a determinat cautarea unor noi surse de 
energie. In acest context, energia geotermala constituie un potential 
energetic a carui valoare este, in prezent, in atentia cercetatorilor din 
domeniu. 

Prin utilizarea directa se intelege utilizarea energiei termice a fluidului 
geotermal prin transfer de caldura direct unui utilizator sau prin intermediul 
altui fluid. 
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Domeniile de utilizare directa sunt: 
• incalzirea incaperilor si prepararea apei calde menajere; 
• utilizari industriale (sere, acvacultura, piscicultura); 
• balneologie; 
• utilizari industriale (uscarea cherestelei, a inului, pasteurizarea 

laptelui etc.). 
 

 
Structura unei centrale geotermale 

Un pas inainte in optimizarea sistemului de valorificare a energiei 
geotermale implica gasirea unor noi intrebuintari ale apei geotermale prin 
utilizarea in cascada. Diagrama Lindal este un punct de pornire in 
identificarea eventualelor utilizari in cascada a caldurii provenite din apa 
geotermala. 

Exista multe metode pentru a colecta energia naturala si gratuita a 
Pamantului. Cele mai comune metode sunt bucla inchisa si bucla deschisa. 
Cu oricare dintre ele, numai o fractiune din energie vine din electricitate, 
majoritatea energiei vine chiar din pamant. In concluzie, pretul utilizarii este 
mai mic decat al oricarei alte alternative pentru confort. Economia de energie 
plateste in final investitia. 

Bucla inchisa este o metoda de transfer al caldurii pe doua cai. O teava 
mica este ingropata sub linia de inghet a pamantului. O pompa de mica 
putere circula o solutie de apa prin tevi si prin TETCO. TETCO incalzeste sau 
raceste pur si simplu prin schimbarea temperaturii solutiei de apa. 
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Clasamentul celor mai mari centrale geotermale din întreaga lume 

începând (în megawati) 
 

Estimări optimiste la nivel european spun că, datorită dezvoltării 
tehnologiilor în domeniul utilizării resurselor geotermale, în aproximativ 50 
de ani Europa va putea produce până la 10 – 20% din totalul de necesar 
energetic al continentului din astfel de resurse. Până şi ţări care azi nu sunt 
considerate ca având un important potenţial geotermic ar putea produce 
astfel de energie, graţie noilor tehnologii de forare. Un studiu făcut de Shell 
sugera că exploatarea celor mai mari resurse geotermale de pe continent 
poate echivala cu actualul program nuclear al acestuia. În prezent, există în 
lume două tipuri de uzine electrice geotermale – binare şi pe bază de aburi 
(cele binare utilizează apa cu temperaturi mai mici, între 107 şi 182 de grade, 
cele pe aburi, apa cu temperaturi peste 182 de grade Celsius). Uzinele binare 
sunt mai des întâlnite; modul lor de funcţionare este fără emisii, de niciun 
fel, dar nici cazul celor pe aburi emisiile toxice nu sunt semnificative (şi sunt 
de 50 de ori mai mici decât cele de la uzinele ce utilizează combustibili fosili). 

Şi gospodării individuale ar putea să funcţioneze pe baza energiei 
geotermale, independent de  sisteme  centralizate: un  mecanism pentru 
încălzire în acest fel, spre exemplu, este format dintr-o pompă de căldură şi 
un sistem de ţevi îngropate, prin care curge un fluid (de obicei, un amestec 
de apă cu antigel). Iarna, fluidul respectiv absoarbe energia din pământ şi o 
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duce în locuinţă, căldura fiind concentrată către pompe şi distribuită în 
interior, la o temperatură mai ridicată. Vara, procesul este inversat – excesul 
de căldură din locuinţă este extras cu pompa şi dispersat în pământ (sau, 
acest exces poate încălzi apa menajeră). Procedura scuteşte locuitorii casei 
de efectele nedorite ale aerului condiţionat, pentru că realizează controlul 
climatului de interior prin extragerea căldurii din locuinţă, nu prin 
introducerea de aer rece. Un avantaj al sistemelor geotermale de încălzire 
este lipsa de periculozitate – nu există risc de incendii, nu emană gaze toxice, 
nu există combustie chimică; instalaţia este silenţioasă, întreţinerea nu este 
costisitoare. Necesitatea de asigurare a unei dezvoltari energetice durabile, 
concomitent cu realizarea unei protectii eficiente a mediului inconjurator a 
condus – in ultimii 10 – 15 ani – la intensificarea preocuparilor privind 
promovarea resurselor regenerabile de energie si a tehnologiilor industriale 
suport. Politica UE in acest domeniu, exprimata prin Carta Alba si Directiva 
Europeana 2001/77/CE privind producerea de energie din surse regenerabile, 
prevede ca, pana in anul 2010, Uniunea Europeana largita va trebui sa isi 
asigure necesarul de energie in proportie de circa 12% prin valorificarea 
surselor regenerabile. In acest context, in multe tari europene dezvoltate 
(Franta, Italia, Germania, Austria), posesoare de resurse geotermale similare 
cu cele ale Romaniei, preocuparile s-au concretizat prin valorificarea pe plan 
local / regional, prin conceperea si realizarea unor tehnologii eficiente si 
durabile, care au condus la o exploatare profitabila, atat in partea de 
exploatare a resurselor (tehnologii de foraj si de extractie din sondele 
geotermale), cat si in instalatiile utilizatoare de la suprafata. 

In functie de temperatura inregistrata la sursele hidrogeotermale 
(valorificate prin foraj si extractie) din Romania, geotermia de „joasa 
entalpie“ se inregistreaza la ape de adancime (cu temperaturi cuprinse intre 
25oC si 60oC) si, respectiv, geotermia de temperatura medie („ape 
mezotermale“), cu temperatura de la 60oC pana la maximum 125oC. 

Potenţialul şi utilizarea energiei geotermale în România. 
Teoretic, România are un potenţial remarcabil la capitolul energie 
geotermală, fiind considerată a treia ţară din Europa, după Grecia şi Italia, în 
acest sens. 

În România, temperatura surselor hidrogeotermale este cuprinsă 
între 25 şi 125 0 C. Cele mai adânci foraje pentru extracţia acestor ape au o 
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adâncime de 3300 m, atinsă în anumite zone precum bazinul geotermal 
Bucureşti-nord – Otopeni, anumite perimetre din aria Snagov şi Baloteşti. 
Activitatea de exploatare a zăcămintelor geotermale a început, în România, 
în anul 1962, primele sonde fiind forate în Oradea, Timişoara, Călacea şi 
Felix. 

Exploatarea experimentală a circa 100 de foraje în cursul ultimilor 25 
ani a permis realizarea unor evaluări a potenţialului energetic al acestui tip 
de resursă. Utilizarea energiei geotermice extrase este folosită în proporţie 
de 37 % pentru încălzire, 30 % pentru agricultură (sere), 23 % în procese 
industriale, 7 % în alte scopuri. 

În cazul exploatării sondelor prin pompare (nu artezian), rezervele 
confirmate ating valoarea aproximativă de 200.000 TJ într-o perioadă de 20 
de ani. În prezent, se utilizează doar 137 MWt, prin exploatarea a 60 de 
sonde care produc (artezian) apa geotermală, din totalul puterii instalate a 
sondelor existente de 320 MWt . 

Potenţialul geotermal al României a fost relevat de forări şi exploatări 
experimentale din ultimii 25 de ani. Totul a inceput dupa ce majoritatea 
centralelor de pacura s-au inchis iar sectorul minier se afla in colaps. Rata de 
succes a sondelor geotermale săpate între anii 1995 – 2000 la adâncimi între 
1.500 – 3.000 de metri a fost de 86%. În preajma municipiului Oradea, apele 
geotermale sunt exploatate de 100 de ani în scopuri terapeutice. Iar in ultimii 
ani tot mai multi proprietari de ansambluri rezidentiale sau locuinte au testat 
energia geotermala si tehnologia de forare puturi la mare adancime. 
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Potrivit unor studii geotermale de specialitate, solul Romaniei ofera 

resurse care pot fi folosite pentru energia termică (temperaturi de 60 – 120 de 
grade Celsius) şi resurse care pot fi folosite pentru obţinerea de energie electrică 
(apa are temperatură peste 140 de grade, la peste trei kilometri adâncime). 
Primul tip de resurse este specific Câmpiei de Vest (Banat, Bihor, dar şi în 
Hunedoara), al doilea, zonelor Oaş – Gutâi – Ţibleş, Călimani – Gurghiu – 
Harghita. 

Beiuşul este singurul oraş din România care funcţionează în prezent cu 
ajutorul resurselor geotermale pentru încălzirea locuinţelor. Foraje realizate în 
1995 – 1996 au relevat existenţa unui zăcământ bogat de apă geotermală la 
peste 2.500 de metri adâncime. Cu ajutorul unui proiect UE, zăcământul a fost 
cercetat şi evaluat, apoi proiectul s-a finalizat cu un studiu de fezabilitate întocmit 
de specialişti islandezi şi germani. Anual, în Beiuş se consumă peste 200.000 
Gcal, produse numai din sursa geotermică. Sub numele „Beiuş, oraş geotermal”, 
autorităţile locale au lansat un proiect de 4,3 milioane de euro care are drept 
scop folosirea cât mai eficientă a resurselor de care beneficiază localitatea. 
Proiectul presupune creşterea confortului termic şi a capacităţii de producţie a 
energiei termice, crearea de noi locuri de muncă, implicarea mediului de 
afaceri local şi regional în procesul de valorificare a resursei geotermale. De 
asemenea, Beiuşul şi-a propus să realizeze un parc balneoclimateric alimentat 
de apa geotermală. 
Parcul va oferi cure balneare şi turism montan, dar va pune la dispoziţia vizitatorilor 
şi diverse modalităţi de petrecere a timpului liber. care merită preluată şi de alte 
oraşe, mai ales că de resurse naturale nu ducem lipsă. Energia geotermala e o 
investitie viabila care se poate amortiza destul de usor in timp. 
Dezvoltarea durabilă ca obiectiv esențial de mediu dar și social-economic poate 
lua în considerare (acolo unde este posibil) utilizarea eficientă a resurselor 
geotermal în vederea asigurării energiei necesare într-un mod cât mai eficient. 
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III.5. Resursele mareice și energia valurilor 
 

Energia mareelor este una din ramurile energiei regenerabile, alaturi de energia 
fotovoltaica, eoliana, solar-termica, biocombustibili, hidroenergia si energia geotermala 
si este singura al carui potential de productie poate fi previzionat. Astfel, energia 
mareelor este produsa prin miscarea curentilor de apa din mari si oceane, prin flux 
si reflux. Deoarece aceste miscari se produc numai datorita unui numar de trei planete 
(Pamant, Soare si Luna) si fortei gravitationale care cu care actioneaza una fata de 
celelalte, ea are un caracter predictibil, nedepinzand de conditiile climatice externe, 
cum se intampla de exemplu in cazul energiei fotovoltaice sau eoliene, cand lipsa 
insolatiei sau forta insuficienta a curentilor de aer impiedica obtinerea unui randament 
bun si a unei productii eficiente. 

Mareele sunt mișcări pe verticală ale apei din oceane sau ale Atmosferei, 
datorită forței de atracție gravitațională exercitată de Lună și Soare. Se pare că 
există chiar și o influență mareică la nivelul Litosferei, dar amplitudinea acestor mișcări 
este una redusă. Se pune firesc întrebarea dacă influența gravitațională exercitată de 
cele două corpuri cerești a fost definitorie în evoluția vieții pe Pământ? Răspunsul 
este unul afirmativ, iar importanța mareelor a fost decisivă. Luna s-a format în urma 
unui impact al unui alt corp ceresc cu Terra, eveniment petrecut acum 4,2 miliarde 
ani. Aunci, o parte din mantaua magmatică a Pământului s-a desprins, și împreuna 
cu fragmentele rezultate în urma exploziei, au fost aruncate pe orbita terestră. 
Configurația generală a întregului Ocean Planetar se pare că s-a definitivat tocmai sub 
influența exercitată de aceste maree primare. 

Caracteristici generale. Primele mărturii scrise ale mareelor îi aparțin lui 
Herodot din Halicarnas (484-425 î.Hr), dar o teorie generală care să încerce 
explicarea mareelor se va produce mult mai târziu. Marchizul de Laplace, pe numele 
său Pierre Simon (1749-1827), a fost un matematician francez care a sugerat o terorie 
dinamică, în care mareele sunt determinate de forțe astronomice. Ceva mai târziu, Sir 
William Thomson (1824-1907) a dezvoltat o metodă de analiză armonică pentru 
explicarea oscilațiilor mareice. El este și creatorul primului instrument de predicție 
a mareelor. Primul instrument de predicție a mareelor, construi de către Sir William 
Thomson. În prezent acesta se găsește la Science Museum din Londra 

Mareele sunt valuri cu lungime mare (jumătate din circumferința 
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Pământului), atât progresive cât și staționare, datorate forței de atracție 
gravitaționale existente între Pământ, Lună și Soare. Forța centrifugă completează 
întregul proces. Creasta valului mareic este nivelul maxim, iar șanțul reprezintă 
nivelul minim. Perioada valurilor mareice este de 12h 25min, adică jumătate din 
ziua lunară de 24h 50min. Forța Coriolis are un rol important în transmiterea direcției 
acestor valuri, la care se adaugă neuniformitatea adâncimilor și procesele de 
frecare existente la nivelul coastelor sau al fundului mării. 

Momentele și amplitudinea mareelor în orice locație dată sunt influențate de 
alinierea Soarelui și Lunii, de modelul mareelor din adâncul oceanului, de sistemele 
amfidromice ale oceanelor și de forma liniei de coastă și a batimetriei de lângă țărm. 
Unele țărmuri se confruntă cu o maree semi- diurnă – două maree de amplitudini 
aproape egale în fiecare zi. Alte locații se confruntă cu o maree diurnă – doar o maree 
sus și jos în fiecare zi. Este posibilă și o „maree mixtă” – două maree inegale pe zi, sau 
una mare și una mică. 

Mareele variază în funcție de intervalele lunitidale, variind de la ore la ani 
datorită unui număr de factori. Pentru a face înregistrări exacte, se folosesc 
mareegrafe la nivelul stațiilor fixe care măsoară nivelul apei în timp. Măsurătorile ignoră 
variațiile cauzate de valuri cu perioade mai scurte de minute. Aceste date sunt 
comparate cu nivelul de referință (sau datum), denumit de obicei nivelul mediu al 
mării. 

În timp ce mareele sunt, de obicei, cea mai mare sursă de fluctuații pe termen 
scurt la nivelul mării, nivelurile mării sunt, de asemenea, supuse 
unor forțe, cum ar fi modificările presiunii vântului și a presiunii barometrice, ducând la 
variații ale nivelului datorat furtunilor, mai ales în zonele de mică adâncime și în 
apropierea coastelor. 

Apariția fenomenelor de maree nu se limitează la oceane, ci poate apărea în 
alte sisteme ori de câte ori există un câmp gravitațional care variază în timp și spațiu. 
De exemplu, partea solidă a Pământului este afectată de maree, deși acest lucru nu 
este ușor de văzut, ca și mișcările de maree. 

Schimbările mareelor se realizează prin următoarele etape: 
 Nivelul  mării  crește  timp  de  câteva  ore,  acoperind  zona 

intertidală; fluxul. 
 Apa se ridică, atingând cel mai mare nivel. 
 Nivelul  mării  scade  timp  de  câteva  ore,  dezvăluind  zona 

intertidală; refluxul. 
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 Apa se oprește din scădere, ajungând la nivelul cel mai de jos. Curenții 
oscilanți produși de maree sunt cunoscuți drept fluxuri de maree. Momentul în 

care se oprește fluxul de maree este perioada de staționare  a  mareelor  
(perioada  dintre  flux  și  reflux).  Apoi,  fluxul  își inversează direcția și se spune 

că se întoarce (reflux). Staționarea apare de obicei în apropierea nivelului maxim și a 
nivelului minim ale apei. Dar există 

locații în care staționările diferă semnificativ de nivelurile maxim și minim. 
Mareele sunt de obicei semi-diurne (două fluxuri și două refluxuri în fiecare 

zi), sau diurne (un ciclu de maree pe zi). Cele două fluxuri dintr-o anumită zi nu au 
de obicei aceeași înălțime (inegalitate zilnică). Inegalitatea zilnică nu este consecventă 
și, în general, este mică atunci când Luna este deasupra ecuatorului. 

Constituienții mareelor sunt rezultatul net al multiplelor influențe care afectează 
schimbările mareelor în anumite perioade de timp. Constituienții primari includ rotația 
Pământului, poziția Lunii și a Soarelui față de Pământ, altitudinea Lunii deasupra 
ecuatorului Pământului și batimetria. Variațiile cu perioade de mai puțin de o jumătate 
de zi se numesc constituenți armonici. Dimpotrivă, ciclurile de zile, luni sau ani, sunt 
numite constituenți de lungă durată. 

Forțele mareelor afectează întregul pământ, dar mișcarea Pământului solid are 
doar câțiva centimetri. Dimpotrivă, atmosfera este mult mai fluidă și mai comprimabilă, 
astfel încât suprafața sa se deplasează cu kilometri, însensul nivelului conturului unei 
presiuni scăzute în atmosfera exterioară. Așa cum a fost definită de Isaac Newton, 
forța de atracție gravitațională dintre două corpuri este direct proporțională cu 
produsul maselor și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele. 

 
unde G este constanta gravitațională (6,67 x 1011 N m2/kg2), iar m1 și m2 

masele celor două corpuri, iar r distanța dintre acestea măsurată din centrul 
obiectelor. 

Chiar dacă masa Soarelui este mai mare, influența mareică asupra Pământului 
va fi de doar 46% din cea exercitată de Lună, datorită distanței mult mai mari dintre 
acesta și Pământ. În urma mișcării de rotație în jurul propriei axe apare o forță 
centrifugă care balansează forța gravitațională dintre două corpuri. Din acest motiv 
cele două planete nu se resping sau nu se prăbușesc una în cealaltă. Perioada de 
revoluție a Lunii în jurul Terrei se face într-un interval de 27 zile 7 ore 43 minute 11,5 
s, proces cunoscut și sub denumirea de revoluția siderală a Lunii. Dar această 
deplasare, întotdeauna constantă, nu este egală cu revoluția Lunii în jurul Soarelui. 
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Mișcarea respectivă poartă denumirea de revoluție sinodică și se realizează într-un 
interval mediu de 29,53 de zile. Față de această valoare există variații de câteva 
ore, cu o influență directă asupra producerii mareelor. 

Pozițiile extreme ale Soarelui și Lunii față de Pământ pot fi în același plan 
(conjucție/opoziție) sau la un unghi de 90 (cvadratură). 

 
 

Din cuvântul Syzygos (grec.) a derivat syzygia (lat.) care înseamnă conjuncție. 
Sensul cuvântului în astronomie indică două corpuri care prezintă la un moment dat 
aceiași longitudine cerească. Prin extindere, se înțelege o maree de sizigie ca fiind 
produsă atunci când forțele de atracție ale Soarelui și Lunii se însumează, deorece 
acestea se află aliniate de aceiași parte a Pământului (conjuncție) sau de o parte 
și de alta a acestuia (opoziție). Mareea rezultată va avea valori maxime, fiind 
cunoscută și sub denumirea de maree de primăvară. Nu există nicio legătură între 
producerea acestor fenomene și anotimpul de primăvară, în limba engleză 
substantivul spring având și sensul de săritură sau salt. Expresia springs up era folosită 
pentru a indica o creștere peste un nivel obișnuit, de aici ajungându-se la utilizarea 
termenului în oceanografie. 

O poziționare a sistemului Soare-Lună la un unghi de 90 de grade față de 
Pământ, va determina o reducere a forțelor de atracție, mareea rezultată fiind 
cunoscută sub denumirea de maree de cvadratură (neap tide în engl.) 

O maree de sizigie, chiar dacă se înregistrează de 2 ori pe lună, va atinge cel 
mai ridicat nivel anual în timpul echinocțiilor (de primăvară și de toamnă). Producerea 
acestora diferă de la un an la altul, cel de primăvară având loc între 20-21 Martie, 
iar cel de toamnă între 22-23 Septembrie. Pentru cunoașterea cu precizie a orelor 
de producere se pot consulta calendare astronomice. Echinocțiile sunt punctele de 
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intersecție dintre ecliptică și ecuatorul ceresc, acestea fiind cunoscute ca punct 
vernal și respectiv autumnal. În acele momente va apare o maree de sizigie cu valoare 
maximă într-un an. Mișcarea corpurilor cerești este însă mult mai complicată, în afara 
acestor ciclicități anuale existând oscilații datorate orbitei lunare la intervale de 18,6 
ani. Maxime de acest gen s-au observat în depozitele din laguna Veneției în: Iunie 
1950, Februarie 1969, Octombrie 1987. Alte cicluri atronomice au fost semnalate cu 
maxime în anii 1745 și 1922. 

 

 
Tipuri de maree (prelucrare după NOAA, Our Restless Tides) 

Luna produce maree semidiurne, caracterizate prin 2 maxime și 2 minime, 
într-un interval de 24h 50min. Soarele determină maree diurne, cu un maxim și un 
minim, în 24h. Acțiunea conjugată a celor două corpuri va duce la apariția mareelor 
mixte, caracterizate prin valori inegale ale nivelelor maxime și minime. 

Altitudinea maximă înregistrată la flux poartă denumirea de nivel ridicat 
sau înalt al mării, în timp ce altitudinea minimă atinsă la reflux reprezintă apele 
joase. În literatura de specialitate engleză se folosește prescurtarea HT (High Tide) 
și LT (Low tide). 
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Distribuţia principalelor tipuri de maree 
Valul mareic se rotește în jurul unor puncte fără oscilații pe verticală, 

numite puncte amfidromice. Deplasarea se realizează în jurul acestor puncte 
în sens antiorar în Emisfera Nordică și orar în cea Sudică. 

 
Distribuția punctelor amfidromice în Oceanul Planetar (linii de 

culoare albă). Pe fundal este o hartă a variațiilor de nivel din cadrul 
Oceanului Planetar 

Energia mareelor poate fi valorificata in trei moduri. 
 Amplitudinea fenomenului se manifesta pe verticala in apa, pe 

masura ce aceasta se ridica si cade intr-un anumit loc. 
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 Curentul mareei capteaza miscarea orizontala a apei in timp ce 
mareea scade si creste odata cu schimbarea fluxului. 

 Exista si balize speciale care pot produce energie la suprafata, 
in functie de miscarea sus-jos a valurilor. Aceasta ultima 
abordare este inca in curs de testare. 

Multe națiuni, cum ar fi Irlanda, India și Korea, au început să 
investească în energia mareelor și a valurilor, capacitatea acesteia dublându- 
se în 2017. China a investit 200 de milioane de dolari în energia oceanelor 
din 2010 și până în prezent, iar Uniunea Europeană a investit 3 miliarde de 
euro în ultimul deceniu. 

Dezvoltatorii trebuie să se asigure că locuitorii comunităților de coastă 
pot beneficia de pe urma acestor proiecte și că viața marină nu este 
deranjată, deși animalele au ocolit până acum dispozitivele instalate. 
Dezvoltarea durabilă ca obiectiv esențial de mediu dar și social-economic 
poate lua în considerare (acolo unde este posibil) utilizarea eficientă a 
resurselor mareice în vederea asigurării energiei necesare într-un mod cât 
mai eficient. 

 
III.6. Valorificarea rațională a resurselor piscicole 

 
Resursele piscicole reprezintă una dintre resursele sensibile la acțiunile 

diferitelor ramuri economice prin impactul diferitelor consecințe ale 
dezvoltării economice din punct de vedere al influenței condițiilor de mediu 
dar și prin prisma supraexploatării și valorificării excesive. Prin urmare este 
nevoie să fie asigurată o supraveghere continuă a elementelor de gestiune 
ale acestei problematici la nivel mondial pentru a asigura o dezvoltare 
durabilă, rațională și care să fie în armonie cu natura. 

Dezvoltarea durabilă a pescuitului şi acvaculturii reprezintă o 
necesitate socio-economică pe termen mediu şi lung, implicând: 

- promovarea pescăriilor și a acvaculturii competitive, sprijinirii 
organizaţiilor de producători şi a fermelor piscicole viabile din punct 
de vedere economic și sustenabile din punct de vedere social și al 
mediului; 
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- promovarea unei politici favorabile incluziunii și dezvoltării 
echilibrate a zonelor de pescuit, eficientizării administrării şi 
exploatării durabile a resurselor acvatice vii; 

- încurajarea dezvoltării și punerii în aplicare a politicii maritime 
integrate a Uniunii Europene într-o manieră complementară față 
de politica de coeziune și de politica comună în domeniul 
pescuitului; 

- rolul pisciculturii traditionale in amenajari piscicole ca o activitate 
generatoare de oportunităţi pentru dezvoltarea economiei locale 
(locuri de muncă în spaţiul rural, valorificarea unor terenuri slab 
productive), precum şi de beneficii sau servicii de mediu (zone 
umede, biodiversitate, microclimat etc). 

Conservarea mediilor acvatice și protecția patrimoniului pescăresc 
sunt de interes pentru: 

- generarea şi meţinerea zonelor umede şi conservarea 
biodiversităţii ihtiologice şi avifaunistice, 

- contribuţia la asigurarea securităţii alimentare naţionale, prin 
potenţialul de resurse alimentare reprezentat de resursele acvatice 
vii în orice stadiu al ciclului lor biologic. 

Protecția patrimoniului piscicol implică o gestionare echilibrată a 
activității de pescuit în care resursa piscicolă este elementul principal şi o 
administrare durabilă a unităţilor de acvacultură, în condiţiile în care aceste 
activităţi au un caracter social şi economic care se fundamentează pe 
stabilitatea proprietății asupra bunurilor ce contribuie la dezvoltarea 
sectorului. 

Organizațiile regionale de gestionarea pescuitului (ORGP-urile) sunt 
organisme internaționale din care fac parte statele interesate de pescuitul 
într-o anumită zonă sau de pescuitul unei anumite specii sau al unui grup de 
specii. În cadrul acestor organisme, țările stabilesc împreună limite pentru 
capturi și/ sau pentru efortul de pescuit, măsuri tehnice și obligații de control 
pentru a încuraja gestionarea corectă și durabilă a resurselor marine comune. 

În prezent, majoritatea apelor la nivel mondial sunt acoperite de 
ORGP-uri care gestionează o anumită regiune sau specie. Există ORGP-uri 
care gestionează numai stocurile de pești mari migratori, precum tonul, și 
ORGP-uri care gestionează alte stocuri de pești. În ceea ce privește tonul, 
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stocurile s-au îmbunătățit în mod semnificativ în ultimii ani, iar acest lucru se 
datorează în principal dedicării și activității intense a ORGP-urilor. 

ORGP-urile sunt deschise atât statelor de coastă din regiune, cât și 
țărilor care pescuiesc sau au alte interese privind pescuitul în regiune. 
Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, joacă un rol activ 
în șase ORGP-uri axate pe pescuitul tonului (inclusiv în Acordul privind 
programul internațional pentru conservarea delfinilor, organizație-soră a 
CITT) și în nouă ORGP-uri care nu sunt axate pe pescuitul tonului. De 
asemenea, UE este membră în două organizații regionale de gestionare a 
pescuitului, care au un rol exclusiv consultativ: Comisia pentru pescuit în 
zona central-vestică a Atlanticului și Comitetul pentru pescuit în zona central- 
estică a Atlanticului. 

Uniunea Europeană este al cincilea cel mai mare producător din lume, 
înregistrând aproximativ 3,2 % din producția mondială din pescuit și 
acvacultură. 80 % din producție provine din pescuit și 20 % din acvacultură. 
Spania, Regatul Unit, Franța și Danemarca sunt cei mai mari producători din 
UE în ceea ce privește volumul. 

Pescuitul continental, ca şi cel marin, depinde de doi factori majori, 
legaţi de disponibilitatea resursei acvactice şi de eficienţa organizării 
activităţilor de pescuit şi comercializare. Suprafeţe de ape semnificative ca 
întindere, ce constituie mediul pentru specii valoroase (ex: sturion, şalău, 
somn, ştiucă) în ihtiofauna autohtonă, precum şi forţa de muncă disponibilă 
constituie bazele atât pentru pescuitul continental, cât şi pentru dezvoltarea 
unor activităţi conexe acestuia (turismul, pescuitul sportiv etc). Tradiţia 
consumului de peşte, mai ales cu ocazia sărbătorilor religioase sau a altor 
sărbători, contribuie la o cerere care depăşeşte cu mult posibilităţile de 
producţie ale sectorului. 

Pe de altă parte, o serie de cauze împiedică dezvoltarea sectorului şi 
creşterea competitivităţii acestuia. Aceste cauze, la fel ca în cazul pescuitului 
marin, pot fi grupate în trei categorii: 

- producţiile mici, obţinute în condiţiile unui consum mare de resurse 
în raport cu rezultatele obţinute; 

- veniturile scăzute obţinute din vânzarea produselor, care nu permit 
acumularea de capital; 

- concurenţa neloială pe piaţa peştelui. 
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Politicile structurale in materie de pescuit. De-a lungul a cativa ani 
industria piscicola a suferit o situatie de continua criza ocazionata de factori 
cum ar fi excesul dimensiunii flotei si pescuitul excesiv, la fel si din probleme 
de indatorare si comercializare. Uniunea incearca sa  ajute industria si 
comunitatile care depind de ea pentru a atinge un viitor mai sigur si stabil in 
care efortul de a pescui sa fie proportional cu resursele disponibile. 
Instrumentele de care dispune pentru a infrunta problemele structurale sunt 
urmatoarele: 

 

 
Programe de orientare plurianuale (POP): aceste programe, ce au ca obiectiv 
restructurarea si modernizarea flotelor pescaresti, fixeaza pentru efortul de 
pescuit anumite limite maxime in functie de principalele segmente ale flotei. 

Instrument financiar de orientare al pescuitului (IFOP): este vorba de 
un fond la care au acces toti cei care fac parte din industrie si care pot 
contribui la masuri cum sunt paralizarea permanenta a navelor, renovarea si 
modernizarea flotelor si investitia in agricultura, dezvoltarea apelor de 
coasta, constructia de instalatii portuare sau sectoare de transformare si 
comercializare. 

Masuri socioeconomice: zonele ce depind de pescuit pot beneficia de 
ajutoarele date de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER) si 
Fondul Social producatoare si generatoare de locuri de munca, in timp ce 
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FSE acorda ajutor formarii si readaptarii profesionale, educarii adultilor si 
crearii unor stimulente pentru contractarea in noi locuri de munca. 

Initiativa comunitara PESCA: obiectivul acestei initiative este 
producerea de proiecte ce sunt destinate fara echivoc ajutorarii adaptarii 
sectorului piscicol si zonelor costaliere, in diversificarea activitatilor lor 
economice. Strategia Europa 2020 (EU 2020) este propunerea Uniunii 
Europene pentru dezvoltarea statelor membre şi a Uniunii în ansamblu, în 
contextul realităţii economice mondiale, dominate de criza economică. 

EU 2020 stabileşte trei priorităţi interdependente de creştere: 
- inteligentă, bazată pe cunoastere şi inovare; 
- durabilă, bazata pe utilizarea eficientă a resurselor; 
- favorabilă incluziunii, care să ducă la coeziune socială şi 

teritorială. 
Romania, ca stat membru al UE, are propriile obiective şi ţinte de atins 

în cadrul acestei strategii. La rândul său, sectorul pescaresc, prin politicile 
sale, trebuie să se subsumeze eforturilor şi viziunii generale spre care trebuie 
concentrate eforturile şi resursele necesare. Pentru asigurarea unui grad 
ridicat de compatibilizare cu obiectivele EU2020, România trebuie să-şi 
structureze adecvat politicile de identificare şi de gestionare eficientă a 
capacităţilor de producţie, de gestionare durabilă atât calitativă, cât şi 
cantitativă a resurselor acvatice publice disponibile, precum şi de gestionare 
a aspectelor sociale din zonele cu riscuri ocupaţionale. 

Creşterea volumelor de producţie, a valorii producţiei realizate şi 
combaterea concurenţei neloiale vor duce la creşterea competitivităţii 
pescuitului şi acvaculturii. Exploatarea serviciilor de mediu al unor activităţi 
pescăreşti, concomitent cu limitarea impactului negativ asupra mediului al 
altor activităţi pescăreşti vor asigura durabilitatea activităţilor de pescuit şi 
acvacultură. Dezoltarea economică a sectorului va duce la creşterea 
atractivităţii sale atât pentru investitori, cât şi pentru forţa de muncă. 

Reţeaua hidrografică a României este de 843.710 ha, ceea ce 
reprezintă peste 3,5% din suprafaţa totală a ţării. Pescuitul şi acvacultura, 
alături de prelucrarea peştelui şi comerţul cu peşte şi produse din peşte, sunt 
activităţi prezente în toate regiunile ţării. În unele zone izolate, cum sunt 
Delta şi Lunca Dunării, zona Clisura Dunării, pescuitul reprezintă una din 



136  

principalele activităţi, care oferă locuri de muncă şi surse de venituri pentru 
populaţia locală. 

În prezent, patrimoniul de interes pescăresc al României, constituit din 
suprafeţe acoperite permanent sau temporar cu ape, este apreciat ca având 
o întindere de aproape 500.000 ha la care se adaugă, 66.000 km ape 
curgătoare din zona de şes, colinară şi de munte şi 25.000 km2 ape marine 
din Zona Economică Exclusivă la Marea Neagră. Suprafeţele de ape din 
domeniul public sunt reprezentate de: 300.000 ha lacuri naturale şi bălţi, 
98.1 ha lacuri de acumulare şi poldere, 47.000 km râuri din zona de şes şi 
colinară, 19.000 km râuri din zona montană, 1.075 km fluviul Dunărea. 

 

 
Structura pe specii a producţiei piscicole din România până a fost 

dominată de ciprinide, atât de origine indigenă cât şi de origine asiatică, 
reprezentând 85% din total, restul de 15% fiind reprezentat de păstrăv, 
şalău, ştiucă, biban, somn, sturioni,etc. Structura pe speciieste următoarea: 

- ciprinide asiatice – 32,00%; 
- crap românesc – 31,80%; 
- caras – 12,56%; 
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- păstrăv – 20,45,%; 
- şalău, ştiucă, biban, somn , sturioni, etc. – 3,19%. 
Dintre bogăţiile naturale ale României, pescăriile şi peştele au ocupat 

şi ocupă încă un loc important între domeniile de interes naţional. Cu toate 
că la nivelul anului 2004 contribuţi sectorului pescăresc la formarea PIB a 
fost de 0,0067%, aceasta a crescut ajungând în 2008 la 0,0086%. 
Importanţa acestui sector în economia naţională este dată mai ales de rolul 
pe care îl are prin potenţialul de resurse alimentare şi de materia primă 
pentru valorificare, prin rolul activ în crearea şi menţinerea serviciilor de 
mediu, în special prin generarea şi meţinerea zonelor umede şi a 
biodiversităţii ihtiologice şi avifaunistice şi prin stimularea vitalităţii la nivelul 
comunităţilor şi economiilor locale. 

Flota de pescuit a României îşi desfăşoară activitatea în aria de 
competenţă a Organizaţiei de Management a Regiunilor Pescăreşti – 
G.F.C.M., Area 37 – Mediterranean and Black Sea, 
Sub-area 37.4, Division 37.4.2, GSA 29. Zona de pescuit a României este 
cuprinsă între braţul Musura al Dunării şi Vama Veche; linia de coastă are o 
lungime de cca 243 km, care poate fi împărţită în două sectoare principale 
geografice şi geomorfologice: 

- Sectorul nordic, cu o lungime de 158 km, care se întinde între delta 
secundară a braţului Musura şi Municipiul Constanţa; 

- Sectorul sudic, cu o lungime de 85 km cuprins între Municipiul 
Constanţa şi Vama Veche. 

Distanţa între ţărmul mării şi limita platformei continentale (200 m adâncime) 
variază între 100 şi 200 km în sectorul nordic şi la cca 50 km în sectorul sudic. 
Apele situate până la izobata de 20 m. a părţii nordice a Mării Negre sunt 
incluse în cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (declarată prin Legea 
nr.82/1993). Zona marină a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării constituie o 
zonă tradiţională pentru depunerea icrelor şi hrănire pentru speciile 
transfrontaliere şi totodată o rută de trecere pentru speciile anadrome 
(sturioni, scrumbie de Dunăre). În partea de sud a litoralului este situată 
Rezervaţia marină Vama Veche – 2 Mai în suprafaţă totală de 5.000 ha. 

 



138  

 

 
 

Contribuția FEPAM – perioada de programare 2014-2020 – pe prioritate (în 
mii EUR și % din total) 

 

În mare parte, problemele de durabilitate întâmpinate de pescuitul 
marin se regăsesc şi în cazul pescuitului în apele interioare. Activităţile 
umane, în general, şi cele de pescuit, în special, pun presiune pe resursa 
piscicolă. Viitorul pescuitului în apele interioare depinde de protejarea 
biodiversităţii, cu accent pe exploatarea durabilă a resursei piscicole. În 
principiu, durabilitatea activităţilor de pescuit se bazează pe două tipuri de 
activităţi: limitarea impactului asupra mediului, pe de o parte şi conservarea 
sau refacerea biodiversităţii, pe de altă parte. 

 
Aceste activităţi se realizează prin: 

- exploatarea raţională a stocurilor de peşte. Scăderea biomasei sub 
nivelul la care poate asigura reproducerea la un nivel care să 
compenseze mortalitatea poate duce la dispariţia stocului; 

- evitarea capturilor nedorite. Aceste capturi, fără a prezenta un 
interes comercial legitim, afectează ecosistemul. 

- eliminarea aruncărilor înapoi în apă. Această interdicţie ar putea 
ajuta la mai buna organizare a pescuitului pentru a evita capturile 
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nedorite. 
- abordarea ecosistemică a durabilităţii pescuitului, care să aibă în 

vedere nu doar o singură specie, ci toate speciile dintr-un 
ecosistem. 

- instituirea şi managementul zonelor protejate. 
- abordarea transfrontalieră a aspectelor privind durabilitatea, date 

fiind caracterul migrator şi caracterul distribuit al speciilor de peşti, 
în special în fluviul Dunărea 

- limitarea emiterii de poluanţi în urma desfăşurării activităţilor de 
pescuit. 

În concluzie, sustenabilitatea pescuitului trebuie să aibă în vedere: 
- reducerea impactului pescăriilor 
- promovarea biodiversităţii 
- interzicerea aruncărilor înapoi în apă 
- prevenirea/ limitarea emisiilor de poluanţi 
- instrumente regionale/bazinale pentru managementul resurselor 

piscicole 
Practicile de pescuit nedurabile pun în pericol mijloacele de 

subzistenţă pentru milioane de oameni, în special  în ţările în curs de 
dezvoltare. Peştele şi fructele de mare se numără printre produsele 
alimentare cele mai comercializate din lume. Peste 800 de milioane de 
persoane depind de capturarea, prelucrarea, producerea şi vânzarea peştelui 
şi fructelor de mare. În ultimii ani, numărul locurilor de muncă din acest 
sector a crescut chiar mai mult decât populaţia lumii. Locuitorii ţărilor în curs 
de dezvoltare depind în mod deosebit de peşte, ca mijloc de subzistenţă 
esenţial, întrucât aceste ţări asigură cel mai mare volum al capturilor şi 
producţiei la nivel mondial şi angajează 97% din forţa de muncă a lumii care 
lucrează în domeniul pescuitului. 

O majoritate copleşitoare, respectiv 90%, sunt pescari independenţi 
care nu lucrează ca angajaţi ai flotelor de pescuit mari. Pentru aceştia, 
peştele constituie baza venitului, precum şi o parte importantă a alimentaţiei 
zilnice. Din cauza pescuitului excesiv şi permanent din apele mărilor, nu doar 
multe stocuri de specii sunt pe cale de dispariţie, ci şi milioane de persoane 
cărora viaţa nu le oferă oricum prea multe sunt private de alimente şi de 
posibilitatea de a avea un venit constant. 
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Aceste practici neconforme cu dezvoltarea durabilă trebuie 
sancționate iar organismele care se ocupă cu supravegherea acestor 
activități e nevoie să aplice strict regulamentele existente pentru a 
asigura raționalitatea utilizării acestei resurse și asigurarea echilibrului 
om-dezvoltare economică-natură. 

 
III.7. Radiația solară- utilitate și eficiență 

 
Radiația solară este radiația electromagnetică emisă de Soare 

având lungimi de undă din întregul spectru al undelor electromagnetice. 
Trecând prin atmosfera Pământului, o parte a radiației solare 

este absorbită, încălzind aerul, o altă parte este împrăștiată de 
moleculele aerului, vaporii de apă, pulberile din atmosferă (constituind 
radiația solară difuză), dar cea mai mare parte ajunge pe suprafața 
Pamântului (constituind radiația solară directă). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harta radiaţiei solare pe glob 
 

Intensitatea radiației solare este cantitatea de radiație solară, ce 
cade pe o anumită suprafață terestră în decursul unei perioade de 
timp și se determină cu ajutorul pirheliometrelor și a radiometrelor. 
Spectrul și intensitatea radiației solare difuze depind de natura 
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particulelor întâlnite. Când atmosfera este curată sunt împrăștiate 
îndeosebi radiațiile cu lungimi 

de undă mici, ceea ce explică albastrul cerului. Intensitatea radiației solare 
directe depinde de starea atmosferei și de poziția pe glob, având variații 
zilnice și anuale în funcție de mișcarea globului terestru, aceasta fiind cauza 
modificărilor de temperatură de la zi la noapte și de la un anotimp la altul. 

Radiaţia solară medie anuală în România variază între 1,100 şi 1,300 
kWh/m2 pentru mai mult de jumătate din suprafaţa ţării. Potenţialul termic 
al energiei solare este estimat la 60 PJ/an (1400 ktoe/an). De aceea radiaţia 
solară pe suprafaţă orizontală pentru România este de aproximativ 200 
milioane de GWh pe an (de exemplu potenţialul teoretic pentru energia 
solară). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harta radiaţiei solare în România 
 

Radiațiile electromagnetice ale Soarelui au nevoie de opt minute 
pentru a ajunge pe Pământ, constituind principala sursă de energie de pe 
Pământ – şi cam la fel este pentru toate planetele din Sistemul Solar. Așa 
cum urmărim energia Soarelui în atmosfera Pământului, tot aşa putem vedea 
cum ea alimentează sistemul climateric al oricărei planete, cu fluxuri de 
energie complicate și cu bucle de reacţie. Astfel de informații sunt captate în 
acele diagrame cunoscute astăzi ca diagrame Trenberth. 
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Pe măsură ce radiațiile Soarelui trec prin atmosfera Pământului, o 
mare parte din radiațiile ultraviolete este absorbită de ozon în stratosferă, la 

aproximativ 10-15 km deasupra scoarţei terestre. Apoi o parte din radiația 
solară este reflectată și dispersată de nori şi de particulele mici din atmosferă 
(particule cunoscute sub numele de aerosoli). Dacă se acumulează praf în 
atmosferă ca urmare a activității vulcanice intense, atunci şi mai mult din 
radiația Soarelui se pierde până să ajungă la suprafața Pământului. Aşa s-a 
întâmplat în 1816, anul fără vară, când erupția Muntelui Tambora din Indiile 
olandeze de răsărit (zonă cunoscută astăzi sub numele de Indonezia) a 
provocat o iarnă vulcanică și o penurie severă de alimente în emisfera 
nordică. 

Radiaţia globală asupra suprafeţei terestre este suma: 
 Radiaţiei directe, după ce aceasta a trecut prin atmosferă, 
 Radiaţiei difuze, care provine din toate direcţiile. 

Astfel, o suprfaţa expusă primeşte atât radiaţii directe, difuze cât şi o 
parte din radiaţiile globale reflectate de obiectele din apropiere, în special 
pământul, pentru care coeficientul de reflexie este denumit „albedo”. 

O parte şi mai mare din radiația Soarelui este reflectată de suprafața 
Pământului, efect numit și albedo şi care se calculează ca raportul dintre 
radiația reflectată şi radiația incidentă. Suprafețele de culoare deschisă, cum 
ar fi de zăpada, au un albedo mai mare decât cele mai întunecate. Puteți 
demonstra cum functioneaza albedo-ul utilizând două recipiente cu îngheţată 
şi pictând unul dintre ele în negru, punând un termometru în fiecare recipient 
și apoi acoperindu-le cu o folie de plastic transparentă. Lăsate în soare, sau 
sub o lampă, recipientul întunecat va absorbi radiații și se va încălzi, iar 
celălalt va rămâne rece. 

Energia care ajunge la suprafaţa Pământului încălzeşte scoarţa și este 
astfel re-radiată. O parte din energie revine în atmosferă prin conducție și 
prin convecție, precum și prin evaporarea apei – iar o parte din vaporii de 
apă se va conseda în atmosferă formând picături de nor şi eliberând astfel 
căldura latentă (prin modificarea stării de agregare). 

Şi gazele cu efect de seră absorb unele lungimi de undă ale radiației 
infraroșii emise de la suprafața Pământului. O parte din aceasta ajunge sus 
și se pierde în spațiu, însă cea mai mare parte se întoarce înapoi spre scoarţa 
terestră. Alte lungimi de undă ale spectrului de radiație infraroșie nu sunt 
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absorbite de nici un gaz atmosferic și scapă liber în spațiul cosmic. 
 
 

 

 
Radiația solară pe glob 

Recepţionată pe suprafaţa Pământului în mod neuniform, energia 
solară este transformată într-o altă formă de energie utilă, în mai multe 
moduri după cum urmează: 

 transformarea energiei solare în energie termică cu ajutorul 
panourilor solare, o formă folosită mai ales în zonele izolate, în 
care nu se poate produce energie electrică prin metode 
convenţionale;conversia energiei solare în energia electrică 
(fotovoltaică) prin intermediul unor instalaţii cu baterii 
fotoelectrice pe bază de siliciu; 

 folosirea căldurii înmagazinate în stratul superior al apei 
(diferenţa de temperatură dintre apa caldă de suprafaţă şi 
straturile de adâncime poate determina un motor termic capabil 
să producă energie electrică); 

 fotoelectroliza apei, un procedeu de perspectivă prin care se 
obţine hidrogenul, considerat un combustibil „curat” foarte util. 

În principal utilizarea energiei solare se face prin: 
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 colectoare solare pentru obţinerea de energie termică; 
 panouri fotovoltaice pentru obţinerea energiei electrice. 

Panourile fotovoltaice transformă radiația solară în energie electrică. 
Un panou fotovoltaic este compus din mai multe celule solare legate în serie 
sau paralel. Randamentul unor asemenea panouri este cuprins între 8-20%, 
în funcție de gradul de absorbție a radiației solare. Eficiența destul de scăzuta 
a panourilor fotovoltaice actuale este în principal datorată faptului că din 
spectrul solar vizibil doar o mică parte de frecvențe de undă a radiațiilor 
luminoase sunt transformate în electricitate. 

Panourile fotovoltaice generează curent continuu, cu parametri 
variabili, inadecvați încărcării unor acumulatori. Din acest motiv este nevoie 
de un convertor care să transforme energia electrică produsă de panourile 
fotovoltaice în energie electrică cu parametri bine determinați. Acest 
convertor are și diverse funcții de protecție a acumulatorilor și a panoului 
fotovoltaic. 
Structura unei instalații fotovoltaice: 

 panouri fotovoltaice 
 acumulatori și regulatori de încărcare 
 invertor pentru transformarea curentului continuu în curent 

alternative.   
 La nivelul Uniunii Europene 26,7 % din energia primară produsă în 
UE a provenit din surse regenerabile iar energia solară reprezenta 6,4 % din 
totalul de energie regenerabilă. 
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Utilizarea resurselor de energie la nivelul Uniunii Europene 
 

În Europa, energia razelor solare incidente este de 200…1000 
W/m2, în funcţie de latitudine, perioada anului calendaristic şi 
condiţiile climatice. Colectoarele solare se folosesc pentru captarea 
acestei energii radiante a soarelui în vederea încălzirii unor spaţii 
închise, pentru producerea de apă caldă, sau pentru utilizarea ca 
sursa de energie într-un sistem de refrigerare. De asemenea, căldura 
obţinută poate fi folosită pentru a genera indirect energie electrică 
prin producerea de abur şi utilizarea unor sisteme de tipul turbină-
generator, sau prin alimentarea cu aer cald a unor sisteme de tipul 
motor Stirling-generator. Aceste din urmă aspecte vor fi discutate 
într-un capitol ulterior. 

Un sistem de conversie a energiei solare în energie termică 
trebuie sa fie optim din punct de vedere al performanţei, costurilor 
de achiziţie şi funcţionare şi durabilităţii. Structura clasică a unui 
sistem de încălzire a apei folosind energia radianta solară constă în 
următoarele componente: 

 Unul sau mai multe colectoare solare, care pot fi 
plane, cu tuburi vidate, sau cu tuburi cu încălzire directă 
a apei; 

 Sistemul de transfer de căldura şi sistemul de 
(re)circulare; schimbătorul de căldură (daca este 
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cazul, în funcţie de tipul instalaţiei); 
 Sistemul de stocare a apei calde; 
 Sistemul de comandă şi control; 
 Sistemul auxiliar de încălzire, care furnizează căldură 

suplimentară în situaţiile în care radiaţia solară nu este 
suficientă. De obicei acesta constă într-o rezistenţă electrică 
sau un echipament de încălzire cu gaze naturale. 

Cantitatea de energie pe care o poate absorbi un colector depinde nu 
doar de caracteristicile constructive ale acestuia ci şi de energia radiată de 
soare, specifică zonei de amplasare, precum şi de orientarea colectorului. La 
limita superioară a atmosferei, energia radiată de soare atinge valoarea de 
1367 W/m2 – o constantă solară general acceptată, determinată cu ajutorul 
sateliţilor de cercetare ştiintifica. Datorită interacţiunii cu atmosfera, o parte 
din această radiaţie este reflectată, dispersată, absorbită de vaporii de apă, 
de particule şi de diverse gaze, astfel încât fluxul de radiaţie care ajunge la 
suprafaţa Pământului este format din radiaţie directă şi difuză şi are o valoare 
energetică mai mică decât valoarea constantei solare. Cu excepţia 
concentratoarelor solare care folosesc doar radiaţia directă, celelalte 
colectoare pot utiliza ambele tipuri de radiaţie. 

În Europa de Vest, Centrala şi de Est, energia termică totală primită 
de la Soare, măsurată la nivelul solului pe o suprafaţă perpendiculară pe 
direcţia razelor, poate atinge în general şi în condiţii optime 1000 W/m2. 
Această valoare a fost stabilită în baza unor măsurători multianuale şi 
reprezintă o medie a rezultatelor obţinute, ceea ce presupune că există unele 
zone şi perioade în care valoarea respectivă poate fi mai ridicată. Într-o zi 
înnorata, când este prezentă doar radiaţia difuză, energia maximă poate fi 
de 100…300 W/m2. Aceste valori precum şi variaţia lor pe perioada unui an 
şi cu zona geografică constituie parametri deosebit de importanţi în 
proiectarea şi alegerea colectoarelor solare. 

Dacă se consideră consumul actual de energie electrică şi populaţia la 
nivel mondial, radiaţia solară care atinge suprafaţa Pamântului ar putea 
asigura la orice moment aproximativ 20 GW pentru fiecare locuitor. Există 
numeroase tehnologii de conversie a radiaţiei solare în energie electrică. Cea 
mai facilă metodă constă în utilizarea panourilor fotovoltaice, care realizează 
conversia directă în curent continuu prin utilizarea materialelor 
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semiconductoare care manifestă efect fotoelectric 
Soluţia fotovoltaică se poate utiliza la orice scară, începând de la 

aplicaţii rezidenţiale şi ajungând până la parcuri de panouri fotovoltaice. 
Conversia indirectă se face cu ajutorul concentratoarelor solare sau a 
sistemelor de lentile. Radiaţia luminoasă este concentrată asupra  unui 
schimbător de căldură în care energia este transferată unui fluid, ulterior 
aplicându-se de obicei un ciclu convenţional de producţie a energiei (de ex. 
vapori – turbina – generator curent). 

O a treia categorie cu potenţial comercial, de asemenea indirectă, o 
reprezintă combinaţia dintre un concentrator solar şi un motor Stirling care 
antrenează un generator electric. Sistemele din aceste două categorii 
utilizează radiaţia solară directă, fiind necesară orientarea automată a 
oglinzilor. Datorită complexităţii tehnice, se impune existenţa unui proces 
continuu de întreţinere specializată. De aceea viabilitatea tehnică, dar şi cea 
financiară (investiţie iniţiala şi costuri de întreţinere), se obţin în cazul 
implementării la nivel de producţie centralizată de energie. 

In multe tari europene, Codul Tehnic al Construcțiilor (CTE) prevede 
că în clădirile noi trebuie să se includă sisteme de utilizare a energiei 
regenerabile. În ceea ce privește energia solară specifică, regulamentul 
prevede că un procent semnificativ din apa caldă menajeră consumată 
trebuie să provină din sistemele de colectare, stocare și utilizare a energiei 
solare. Acest procent variază între 30% și 70%, în funcție de zona climatică 
și de cererea pentru apă caldă. În mod similar, încălzirea piscinei trebuie să 
fie acoperită într-un procent ridicat de energia termică solară. 

Pe lângă aspectele de reglementare, trebuie remarcat faptul că 
utilizarea energiei solare în clădire realizează economii semnificative de 
energie și îmbunătățește evaluarea energetică a clădirii, deoarece integrarea 
energiei regenerabile este prioritizată. 

În ultimii ani, inovațiile tehnologice permit panouri solare mai ușoare 
și mai eficiente, cum ar fi panoul Slim Mediteraneean, care este cel mai ușor 
și mai subțire panou de pe piață. Această caracteristică a permis reducerea 
grosimii medii a colectoarelor solare și reducerea greutății lor la 26 kg, când 
un panou convențional poate ajunge până la 40 kg. Acest lucru permite unui 
singur operator să se ocupe și să faciliteze instalarea acestuia pe 
acoperișurile clădirilor. 
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Energia solară fotovoltaică convertește radiația solară în energie 
electrică. Această energie este produsă prin panouri solare fotovoltaice care 
sunt capabile să producă energie electrică pentru a fi consumata în casă. 
Auto-producția de energie electrică din energia solară fotovoltaică este 
cunoscută sub denumirea de consum de energie electrică și poate apărea în 
două moduri: 

 Deconectat de la rețeaua electrică: ceea ce este cunoscut ca 
autonomie energetică, deoarece o casă poate genera propria 
energie pentru auto- furnizare 

 Conectat la rețea: adică producerea de energie electrică pentru 
locuința dvs. și trimiterea surplusului de energie în rețeaua 
electrică. 

Importanța energiei solare este incontestabilă atât pentru atingerea 
obiectivelor energetice și de mediu, cât și pentru contribuția sa la dezvoltarea 
durabilă, în următorii ani vom participa la o dezvoltare importantă a acestui 
tip de sisteme și la integrarea sa în clădiri. 
Relevanța energiei regenerabile în anii următori este incontestabilă. 
Dezvoltarea mașinii electrice, reducerea costurilor de producere a bateriilor 
și tendințele de de reducere a schimbărilor climatice fac ca eforturile de 
concentrare pe energia regenerabilă sa fie necesară. 

 
III.8. Energia eoliană și dezvoltarea durabilă 

 
Energia eoliană este o sursă de energie verde, regenerabilă, generată 

de vânt. Ea reprezintă o soluţie extrem de eficientă de producere a energiei 
electrice. Compania noastră încurajează și în țara noastră, instalarea 
turbinelor eoliene. Acest tip de energie va genera facil cantitatea de energie 
necesară unui trai decent menținând la un nivel scăzut impactul asupra 
mediului înconjurător. Acest lucru este evident deoarece se reduce la maxim 
poluarea generată de utilizarea unor combustibili fosili pentru obținerea 
energiei electrice. Emisia zero de substanțe poluante, datorită faptului că nu 
se ard acești combustibili, reprezintă un avantaj demn de luat în seamă. 

Energia eoliană este energia vântului, o formă de energie 
regenerabilă. La început energia vântului era transformată în energie 
mecanică. Ea a fost folosită de la începuturile umanității ca mijloc de 
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propulsie pe apă pentru diverse ambarcațiuni iar ceva mai târziu ca energie 
pentru morile de vânt. Morile de vânt au fost folosite începând cu secolul al 
VII-lea î.Hr. de perși pentru măcinarea grăunțelor. Morile de vânt europene, 
construite începând cu secolul al XII-lea în Anglia și Franța, au fost folosite 
atât pentru măcinarea de boabe cât și pentru tăierea buștenilor, mărunțirea 
tutunului, confecționarea hârtiei, presarea semințelor de in pentru ulei și 
măcinarea de piatră pentru vopselele de pictat. Ele au evoluat ca putere de 
la 25-30 KW la început până la 1500 KW (anul 1988), devenind în același 
timp și loc de depozitare a materialelor prelucrate. 

Morile de vânt americane pentru ferme erau ideale pentru pomparea 
de apă de la mare adâncime. Turbinele eoliene moderne transformă energia 
vântului în energie electrică producând între 50-60 KW (diametre de elice 
începând cu 1m)-2-3MW putere (diametre de 60-100m), cele mai multe 
generând între 500-1500 KW. Puterea vântului este folosită și în activități 
recreative precum windsurfingul. Toate turbinele de pe glob pot genera 430 
Terawațioră/an, echivalentul a 2,5% din consumul mondial de energie. 
Industria vântului implică o circulație a mărfurilor de 40 miliarde euro și 
lucrează în ea 670 000 persoane în întreaga lume. 

Țările cu cea mai mare capacitate instalată în ferme eoliene sunt 
China, Statele Unite ale Americii, Germania și Spania. Ponderea energiei 
eoliene, în totalul consumului intern e de aproximativ de 24% în Danemarca, 
14% în Spania și Portugalia, circa 10% în Irlanda și Germania, 5,3% la nivelul 
UE. 

Energia eoliană este o energie curată și regenerabilă dar este 
intermitentă, având variații în timpul zilei și al anotimpului, și chiar de la un 
an la altul. Turbinele eoliene funcționează cam 60% din an în regiunile cu 
vânt. Prin comparație, uzinele de cărbune funcționează la circa 75-85% din 
întreaga capacitate. 

Majoritatea turbinelor produc energie peste 25 % din timp, acest 
procent crescând iarna, când vânturile sunt mai puternice. În cazurile în care 
turbinele eoliene sunt conectate la mari rețele de electricitate, caracterul 
intermitent al energiei eoliene nu afectează consumatorii. Zilele fără vânt 
sunt compensate prin alte surse de energie cum ar fi uzinele de cărbune sau 
uzinele hidroelectrice care sunt conectate la rețea. 

Oamenii care locuiesc în locuri îndepărtate și care folosesc 
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electricitatea de la turbinele eoliene utilizează adesea baterii sau 
generatoarede rezervă pentru asigurarea energiei în timpul perioadelor 
fără suficient vânt. Cele mai multe turbine eoliene comerciale sunt offline 
(pentru întreținere sau reparații) mai puțin de 3 % din timp, fiind, așadar, 
la fel de sigure ca și uzinele convenționale de energie. 

Turbinele eoliene au reputația de a fi longevive. Multe turbine produc 
energie de la începutul anilor 80. Multe mori de vânt de fermă americane 
sunt folosite de generații întregi. Unele mori de vânt tradiționale europene 
ating venerabila vârstă de 300 de ani. 

Datorită încalzirii diferențiate de către soare a atmosferei terestre 
precum şi ca urmare a forței Coriolis asociate cu mișcarea de rotație a 
Pământului, apar mișcări ample ale maselor de aer, ceea ce conduce la 
clasificarea energiei eoliane ca fiind o formă indirectă de energie solară. Se 
subînțelege deci că distribuția energiei eoliene este neuniformă de la o 
regiune la alta. Analizând deplasarea curenţilor de aer pe verticală, viteza 
curenţilor de aer creşte gradual cu înălţimea, până când se stabilizează la o 
altitudine ce poate ajunge până la aproximativ 2000 m. 

 

 
Evoluţia investiţiilor în energii regenerabile la nivel mondial. Valoarea 

anuală a capacităţii de energie regenerabilă instalate de către sectorul de 
tehnologie (miliarde $) 
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Datorită încalzirii diferențiate de către soare a atmosferei terestre 
precum şi ca urmare a forței Coriolis asociate cu mișcarea de rotație a 
Pământului, apar mișcări ample ale maselor de aer, ceea ce conduce la 
clasificarea energiei eoliane ca fiind o formă indirectă de energie solară. Se 
subînțelege deci că distribuția energiei eoliene este neuniformă de la o 
regiune la alta. Analizând deplasarea curenţilor de aer pe verticală, viteza 
curenţilor de aer creşte gradual cu înălţimea, până când se stabilizează la o 
altitudine ce poate ajunge până la aproximativ 2000 m. 

 
Variaţia coeficientului Cp cu raportul dintre viteza periferică a paletei 

şi viteza vântului, pentru diferite tipuri de turbine eoliene 
În majoritatea cazurilor generatorul antrenat de turbina eoliană începe 

să producă energie electrică atunci când puterea vântului depaşeşte puterea 
necesară învingerii forţelor de frecare din transmisie şi pierderile prin frecarea 
dintre curenţii de aer şi paletele turbinei. Viteza vântului la care turbina atinge 
puterea nominală este numită viteză nominală. La viteze ale vântului care 
pun în pericol integritatea structurală a turbinei datorită forţelor centrifuge, 
rotorul este amplasat pe o direcţie care diferă de direcţia vântului iar 
generatorul este oprit. 

Indiferent de categoria din care fac parte, în construcţia sistemelor de 
conversie a energiei eoliene în energie electrică intră rotorul cu palete, 
multiplicatorul de turaţie (acesta nu este necesar la unele modele de turbine 



152  

de putere mica), frâna şi generatorul. La turbinele cu ax orizontal este de 
asemenea necesar un sistem de orientare a rotorului pe direcţia vântului. 

Turbinele eoliene pot fi împărțite în trei clase: mici, medii și mari. 
Turbinele eoliene mici sunt capabile de generarea a 50-60 KW putere și 
folosesc rotoare cu diametru între 1–15 m. Se folosesc în principal în zone 
îndepărtate, unde există un necesar de energie electrică dar sursele 
tradiționale de electricitate sunt scumpe sau nesigure. Unele mici turbine 
sunt așa compacte că pot fi cărate în locații îndepărtate pe spatele calului. 

Cele mai multe dispozitive eoliene sunt turbinele de dimensiune 
medie. Acestea folosesc rotoare care au diametre între 15–60 m și au o 
capacitate între 50-1500 KW. Cele mai multe turbine comerciale generează 
o capacitate între 500KW-1500KW. 

Turbinele eoliene mari au rotoare care măsoară diametre între 60–100 
m și sunt capabile de a genera 2-3 MW putere. S-a dovedit în practică că 
aceste turbine mastodont sunt mai puțin economice și mai puțin sigure în 
raport cu cele de dimensiune medie. Turbinele eoliene mari produc până la 
1,8 MW și pot avea o paletă de peste 40 m, ele fiind plasate pe turnuri de 80 
m. 

 

 
Structura unei turbinele eoliene 
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Unele turbine pot produce 5 MW, deși aceasta necesită o viteză a 
vântului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20 de kilometri pe oră. Puține zone pe 
pământ au aceste viteze ale vântului, dar vânturi mai puternice se pot găsi 
la altitudini mai mari și în zone oceanice. 

Se crede că potențialul tehnic mondial al energiei eoliene poate să 
asigure de cinci ori mai multă energie decât este consumată acum. Acest 
nivel de exploatare ar necesita 12,7 % din suprafața Pământului (excluzând 
oceanele) să fie acoperite de parcuri de turbine, presupunând că terenul ar 
fi acoperit cu 6 turbine mari de vânt pe kilometru pătrat. Aceste cifre nu iau 
în considerare îmbunătățirea randamentului turbinelor și a soluțiilor tehnice 
utilizate. 

Spre deosebire de energia eoliană terestră (onshore), energia eoliană 
din larg (offshore) reprezintă încă un domeniu recent şi însumează doar 2% 
din puterea eoliană totală instalată în Europa. Cea mai mare parte a 
dezvoltării energiei eoliene până în prezent s-a înregistrat în Marea Nordului 
şi în Marea Baltică, în special în apele cu o adâncime mai mică de 30 m şi 
situate la mai puţin de 40 km de ţărm. 

În comparaţie cu parcurile eoliene terestre, instalaţiile din larg sunt 
mai complexe şi mai costisitor de pus în practică. Tehnologia face obiectul 
unor cerinţe mai stricte având în vedere mediul operaţional mai dificil şi mai 
puţin accesibil. De asemenea, există încă blocaje semnificative care trebuie 
depăşite în cadrul lanţului de aprovizionare (lipsa navelor de instalare sau a 
instalaţiilor portuare, lipsa forţei de muncă calificate) şi în ceea ce priveşte 
obţinerea accesului la reţeaua de electricitate. 

Cu toate acestea, având în vedere că dimensiunea unei turbine medii 
se aşteaptă să fie cu mult mai mare în larg (aproximativ 5 MW), potenţialul 
de creştere a energiei eoliene din larg odată cu progresul tehnologic este 
considerabil. 

Energia eoliană este folosită extensiv în ziua de astăzi, și turbine noi 
de vânt se construiesc în toată lumea, energia eoliană fiind sursa de energie 
cu cea mai rapidă creștere în ultimii ani. În ultimii 10 ani, utilizarea energiei 
eoliene a consemnat un progres deosebit. Astfel, între 1995 – 2005, rata 
anuală de creștere a fost de cca 30%, conducând la o putere instalată totală 
nouă de 32.000 MW, adică dublu decât în domeniul energiei nucleare din 
aceeași perioadă. 
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Avantaje. În contextul actual, caracterizat de creşterea alarmantă a 
poluării cauzate de producerea energiei din arderea combustibililor fosili, 
devine dince în ce mai importantă reducerea dependenţei de aceşti 
combustibili. 

Energia eoliană s-a dovedit deja a fi o soluţie foarte bună la problema 
energetică globală. Utilizarea resurselor regenerabile se adreseaza nu numai 
producerii de energie, dar prin modul particular de generare reformuleaza si 
modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor. Energia eoliana in 
special este printre formele de energie regenerabila care se preteaza 
aplicatiilor la scara redusa. 

Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substanţe 
poluante şi gaze cu efect de seră, datorită faptului că nu se ard combustibili. 
Nu se produc deşeuri. Producerea de energie eoliană nu implică producerea 
nici a unui fel de deşeuri. 

Costuri reduse pe unitate de energie produsă. Costul energiei 
electrice produse în centralele eoliene moderne a scăzut substanţial în ultimii 
ani, ajungând în S.U.A. să fie chiar mai mici decât în cazul energiei generate 
din combustibili, chiar dacă nu se iau în considerare externalităţile negative 
inerente utilizării combustibililor clasici. 

Costuri reduse de scoatere din funcţiune. Spre deosebire de 
centralele nucleare, de exemplu, unde costurile de scoatere din funcţiune pot 
fi de câteva ori mai mari decât costurile centralei, în cazul generatoarelor 
eoliene, costurile de scoatere din funcţiune, la capătul perioadei normale de 
funcţionare, sunt minime, acestea putând fi integral reciclate. 

Dezavantaje. La început, un important dezavantaj al producţiei de 
energie eoliană a fost preţul destul de mare de producere a energiei şi 
fiabilitatea relativ redusă a turbinelor. În ultimii ani, însă, preţul de producţie 
pe unitate de energie electrică a scăzut drastic, ajungând până la cifre de 
ordinul 3-4 eurocenţi pe kilowatt oră, prin îmbunătăţirea parametrilor tehnici 
ai turbinelor. 

Un alt dezavantaj este şi “poluarea vizuală” – adică, au o apariţie 
neplăcută – şi de asemenea produc “poluare sonoră” (sunt prea gălăgioase). 
Alţii susţin că turbinele afectează mediul şi ecosistemele din împrejurimi, 
omorând păsări şi necesitând terenuri mari virane pentru instalarea lor. 
Argumente împotriva acestora sunt că turbinele moderne de vânt au o 
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apariţie atractivă stilizată, că maşinile omoară mai multe păsări pe an decât 
turbinele şi că alte surse de energie, precum generarea de electricitate 
folosind cărbunele, sunt cu mult mai dăunătoare pentru mediu, deoarece 
creează poluare şi duc la efectul de seră. 
Un dezavantaj practic este variația în viteza vântului. Multe locuri pe 
Pământ nu pot produce destulă electricitate folosind puterea eoliană, şi din 
această cauză energia eoliană nu este viabilă în orice locație. 

În contextul creşterii semnificative a nivelului gazelor cu efect de seră 
(GES), a reducerii rezervelor de combustibili convenţionali, dar şi a creşterii 
necesarului de energie electrică, în ultimii ani s-a considerat necesară 
îndreptarea atenţiei către sursele de energie regenerabile. La nivel naţional, 
conform Strategiei Energetice a României (SER) şi Planului Naţional de 
Acţiune în domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER), promovarea 
utilizării surselor de energie regenerabile reprezintă un obiectiv important 
pentru atingerea ţintelor propuse la nivel european. 

Turbinele eoliene reprezintă o apariţie relativ recentă în România, 
prima turbină de mari dimensiuni fiind montată în anul 2004 în judeţul 
Prahova. Până în anul 2007 nu s-a manifestat un interes deosebit în acest 
sector, însă începând cu acel an au fost realizate o serie de studii ale vitezelor 
vântului la înălţimi de circa 60 metri. Rezultatele măsurătorilor au relevat 
faptul că România deţine un potenţial eolian comparabil cu alte state cu 
tradiţie în domeniu. Până în anul 2009, în România erau montate turbine 
eoliene ce însumau doar 14 MW, însă până la finalul anului 2012, ca urmare 
a creşterii interesului investitorilor în acest sector, s-a ajuns la o capacitate 
instalată de 1.905 MWÎn România abia în iunie 2010 a fost finalizată şi 
adoptată legea pentru promovarea energiei regenerabile, dar acest lucru 
semnifică un pas important în dezvoltatea pieţei pentru energia regenerabilă 
din ţara noastră. 

Se apreciază că potenţialul energetic anual al vânturilor în România se 
cifrează în jurul valorii de 23 TWh. Pentru amplasarea agregatelor eoliene 
sunt interesante doar zonele în care viteza medie a vântului este cel puţin 
egală cu 4 m/s, la nivelul standard de 10 m deasupra solului (la care, de 
altfel, se fac măsurătorile în cadrul staţiilor meteorologice). Cu excepţia 
zonelor montane, unde condiţiile meteorologice fac dificilă instalarea şi 
întreţinerea agregatelor eoliene, viteze egale sau superioare pragului de 4 
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m/s se regăsesc în Podişul Dobrogei. În zona litoralului, pe termen scurt şi 
mediu, potenţialul energetic eolian amenajabil este de circa 2000 MW, cu o 
cantitate medie de energie electrică de 4500 GWh/an. În această zonă, viteza 
medie anuală a vântului depăşeşte pragul de 4 m/s. Pe baza evaluării şi 
interpretării datelor înregistrate, în România se pot monta instalaţii eoliene 
cu o capacitate de până la 14000 MW, ceea ce înseamnă un aport de energie 
electrică de aproape 23000 GWh/an. România are cel mai ridicat potenţial 
din sud-estul Europei în domeniul energiei eoliene. Sud-Estul Dobrogei se 
plasează pe locul al doilea la nivelul întregului continent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harta Reţelei Electrice de Transport şi a centralelor electrice eoliene 

Conform Strategiei Energetice a României, pentru perioada 2020- 
2030, România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se angajează 
să respecte şi să atingă ţintele stabilite la nivel european. Astfel România se 
angajează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră la 20%, să realizeze o 
pondere a energiei din surse regenerabile de 20% şi să realizeze îmbunătăţiri 
în domeniul eficienţei energetice de 20%. Pentru orizontul de timp 2035, 
Strategia Energetică Naţională se bazează pe următoarele coordonate: 
eficienţă energetică, sisteme mai eficiente de susţinere a energiilor 
regenerabile, stimularea cercetării şi dezvoltării, energia nucleară, energia 
hidrogenului, gazul natural ca şi combustibil de tranziţie, integrarea deplină 
în piaţa internă de energie. 
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Principalele proceduri de mediu ce trebuie parcurse în derularea 
ciclului de viaţă al unui proiect de producere a energiei electrice din energie 
eoliană sunt: 

Evaluarea strategică de mediu (SEA) – pentru planuri şi programe. 
Această procedură se finalizează după caz cu Avizul de mediu, în situaţia în 
care se parcurge procedura completă cu elaborarea Raportului de mediu, sau 
cu o Decizie a etapei de încadrare, în cazul în care autoritatea de mediu nu 
solicită elaborarea unui Raport de mediu. În ambele situaţii, planul supus 
aprobării (ex: PUZ) poate fi adoptat ulterior deciziei autorităţii de mediu. 
Dacă există riscul afectării siturilor Natura 2000, procedura SEA va include şi 
procedura de Evaluare Adecvată (EA); 

Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) – pentru proiecte. Această 
procedură se finalizează după caz cu Acordul de mediu, în situaţia în care se 
parcurge procedura completă cu elaborarea Raportului privind Impactul 
asupra Mediului (RIM), sau cu o Decizie a etapei de încadrare, în cazul în 
care autoritatea de mediu nu solicită elaborarea RIM. În ambele situaţii, 
proiectul supus aprobării (ex: Studiul de fezabilitate/Proiectul tehnic) poate 
fi implementat (pot fi demarate lucările de construcţii) ulterior deciziei 
autorităţii de mediu. Dacă există riscul afectării siturilor Natura 2000, 
procedura EIA va include şi procedura de Evaluare Adecvată (EA); 

Evaluarea adecvată (EA). Această procedură se poate derula atât 
pentru planuri cât şi pentru proiecte şi face parte integrantă din procedurile 
SEA şi EIA. Există însă şi situaţii în care autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului poate decide doar parcurgerea procedurii de evaluare 
adecvată, aceasta finalizându-se fie cu emiterea Deciziei etapei de încadrare, 
fie cu emiterea Avizului Natura 2000 în cazul parcurgerii procedurii complete 
(cu elaborarea Studiului de evaluare adecvată şi, după caz, a etapelor 
soluţiilor alternative şi măsurilor compensatorii). În situaţii excepţionale, în 
care Avizul de mediu/Acordul de mediu a fost deja emis, dar modificări 
ulterioare ale planului/proiectului sunt notificate autorităţii competente 
pentru protecţia mediului, iar în zona de implementare, ulterior emiterii 
actelor de reglementare, au fost instituite situri Natura 2000, poate fi 
necesară parcurgerea separată doar a procedurii de evaluare adecvată, 
aceasta finalizându-se cu revizuirea actelor de reglementare emise anterior; 
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Autorizaţia de mediu. Procedura de autorizare se parcurge la punerea 
în funcţiune a unui nou obiectiv. Autorizaţia de mediu este emisă de Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului sau de una din agenţiile judeţene din 
subordine şi se prelungeşte periodic, astfel încât să acopere întreaga 
perioadă de operare a obiectivului. 

Parcurile eoliene genereaza peste 37% din productia nationala de 
energie electrica, Romania exportand in jur de 1.500 de MW. În România, 
sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile este 
stabilit prin Legea nr. 220/2008 – republicată, cu completările şi modificările 
ulterioare, care stabileşte cadrul legal necesar extinderii utilizării surselor de 
energie regenerabile, inclusiv energie eoliană. 

Principalele proceduri de mediu ce trebuie parcurse în derularea 
ciclului de viaţă al unui proiect de producere a energiei electrice din energie 
eoliană sunt: 

 
Principalele etape procedurale de mediu şi actele de reglementare 

corespunzătoare 
 

Prognoza cantității de energie eoliană pentru România prevede o 
cantitate de aproximativ 5000 MW. 
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Densitatea de putere a vântului, precum şi locaţia parcului eolian 

reprezintă factori esenţiali în determinarea preţului de piaţă a unui parc 
eolian, precum şi pentru analiza randamentului unui proiect la momentul 
achiziţiei (variaţia densităţii medii cu o unitate poate avea un impact major 
asupra profitabilităţii). De asemenea, este de menţionat faptul că evaluarea 
potenţialului eolian este hotărâtoare pentru stabilirea densităţii medii a 
energiei eoliene, iar acest proces este unul de lungă durată, ce poate ajunge 
chiar la 1 an. 

O altă componentă importantă în estimarea costului unui proiect 
eolian o constituie accesul la infrastructură, respectiv, cu cât turbinele se află 
mai departe de racordarea la reţea, cu atât costurile de dezvoltare ale 
investiţiei vor fi mai ridicate, şi în consecinţă, profitabilitatea va fi mai scazută. 
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România este considerată ca fiind una dintre cele mai atractive ţări 
europene având în vedere condiţiile naturale de operare a parcurilor eoliene, 
cu o productivitate anuală medie de 2.200–2.800 MWh/MW. 
Viitorul productivităţii parcurilor eoliene va fi afectat nu numai de factori 
precum alegerea corectă a locaţiei caracterizate prin densitatea adecvată a 
energiei eoliene sau accesul la infrastructură, dar şi de alegerea optimă a 
turbinelor, ridicarea lor pe stâlpi şi o mentenanţă eficientă. În România, 
perioada medie de rentabilitate a capitalului investit (RCI) variază între 9 şi 
13 ani. Cu toate acestea, perioadele de recuperare a investiţiei pot diferi în 
mod semnificativ, în funcţie de amploarea proiectului, tehnologia aplicată, 
locaţia proiectului şi de alţi factori. 

 
III.9. Utilizarea energiei nucleare în condiții de siguranță și 

eficiență 
 

Dezvoltarea durabilă ia în considerarea utilizarea resurselor în condiții 
de siguranță și eficiență. Chiar dacă nu este o resursă regenerabilă, energia 
nucleară este una dintre resursele ce necesită o atenție sporită deoarece, 
chiar dacă riscurile sunt mai mari, poate genera rezultate pozitive 
semnificative în politica energetică a diferitelor țări. 

Termenul de energie nucleară este asociat energiei degajate în urma 
modificărilor fizice aduse structurii nucleului anumitor elemente chimice. 
Astfel de modificări apar ca urmare a proceselor de fisiune, respectiv fuziune 
nucleară. Dintre aceste două tipuri de reacții doar fisiunea poate fi exploatată 
comercial, existând tehnologii de producere controlată a acesteia. Reacția de 
fuziune este și ea cunoscută, dar datorită condițiilor foarte dificile de la care 
poate fi inițiată, exploatarea comercială a acesteia este departe de a putea fi 
realizată. 

Energia eliberată prin aceste reacţii este colosală față de cea obținută 
prin arderea combustibililor fosili. O analiză comparativă a energiei nucleare 
în raport cu celelalte surse de energie primară conduce către următoarele 
concluzii: 

 conţinutul specific de energie este superior combustibililor fosili cu 5- 
6 ordine de mărime, cantitatea de energie care poate fi eliberată 
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depăşind valoarea provenită din toate celelalte surse convenţionale 
luate la un loc; 

 ritmul de exploatare poate fi suficient de ridicat pentru a putea prelua 
în termen scurt părţi importante din consumul total de energie; 

 energia degajată în urma reacțiilor nucleare este una termică, fapt ce 
permite utilizarea aceloraşi filiere de conversie energetică ca şi în cazul 
combustibililor fosili; 

 transportul şi stocarea combustibilului nuclear implică costuri mult mai 
reduse decât în cazul combustibililor fosili, amplasarea centralelor 
nuclearo-electrice nefiind condiționată astfel de sursele de extracţie a 
uraniului; 

 posibilităţile de utilizare ne-energetică se reduc la domeniul militar, 
însă datorită efectelor devastatoare utilizarea armelor nucleare este 
descurajată; 

 principalul inconvenient constă în efectul nociv al deşeurilor 
radioactive rezultate asupra mediului și al omului, motiv pentru care 
acestea trebuie stocate pe un termen foarte lung, cât mai departe de 
zonele populate; 

 pericolul unor avarii grave la reactoarele nucleare și faptul că au 
existat astfel de evenimente (Cernobâl 1986, respectiv Fukushima 
2011) se constituie într-un obstacol pentru dezvoltarea energeticii 
nucleare. 
În prezent rezervele de combustibil nuclear necesare reacției de 

fisiune sunt comparabile cu cele de combustibili fosili. Soluționarea acestui 
aspect îngrijorător poate veni prin producerea de combustibil nuclear 
artificial, iar ulterior prin controlarea reacției de fuziune nucleară și 
maturizarea sa tehnologică. 

Potențialul energetic al fisiunii nucleare. Prin fisiune se înţelege 
o reacţie nucleară în urma căreia nucleul unui element se desface, formându- 
se alte două nuclee. O asemenea reacţie nucleară este însoţită de regulă și 
de eliberarea unei cantități de energie. 

Nucleele tuturor elementelor chimice conțin protoni și neutroni în 
proporții variabile. Numărul de protoni este notat cu Z și reprezintă numărul 
de ordine al elementului din tabelul periodic. De asemenea, pentru atomii 
neutri din punct de vedere electric, numărul protonilor este egal cu numărul 
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de electroni ce orbitează în jurul nucleului. Numărul neutronilor este dat de 
diferența A-Z, unde A este numărul de masă al elementului considerat. 

 
Model de centrală nucleară 

Energia nucleara a debutat cu desoperirea radiatiilor ionizate, care au 
constituit doar o curiozitate de laborator, cunoscuta numai catorva initiati. 
Descoperirea radioactivitatii artificiale si apoi aceea a fisiunii uraniului, in 
deceniul al patrulea al acestui secol, au dat un puternic imbold cercetarilor 
de fizica nucleara. Pentru marele public, energia nucleara a iesit insa din 
anonimat abia dupa aruncarea celor doua bombe nucleare in 1945 asupra 
Japoniei. Aceasta sursa de energie – energia nucleara – a fost adusa la 
cunostinta omenirii prin forta distructiva si va fi multa vreme privita cu teama 
si suspiciune, intampinand destule obstacole in drumul dezvoltarii ei in 
scopuri pasnice. De aceea se impune familiarizarea maselor largi cu problema 
nucleara, atat cu partile bune, cat si cu pericolele poluarii radioactive, astfel 
incat deciziile sa fie luate cunoscandu-se toate datele problemei! Energia 
nucleara se bazeaza pe reactii nucleare. Termenul de energie nucleara este 
folosit in doua contexte: 

– la nivel microscopic, energia nucleara este energia asociata fortelor 
de coeziune a nucleonilor data de interactiunea tare a protonilor si 
neutronilor din nucleele atomice. 

– la nivel macroscopic prin energie nucleara se intelege energia 
eliberata prin reactiile de fuziune nucleara din stele si din bombele cu 
hidrogen, respectiv cea eliberata prin fisiune nucleara in bombele 
atomice si in aplicatiile civile (centrale nucleare). 
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De-a lungul erei nucleare, energia nucleara a fost folosita in diverse 
scopuri, mai mult sau mai putin constructive, iar unele dintre acestea au dat 
nastere la anumite incidente. 

Energia nucleara poate fi utilizata in dispozitive foarte mici, cum ar fi 
bateriile. In explorarea planetelor si a spațiului trebuie sa fie utilizate baterii 
eficiente si de lunga durata (de fapt, asa-numitele stimulatoare cardiace 
folosite de persoanele cu afectiuni cardiace grave sunt conduse, de 
asemenea, de astfel de baterii). Sursele radioactive de putere au fost folosite 
în acest scop inca din anul 1961. 

Exista doua tipuri de astfel de surse: 
1. generatori de putere cu radioizotopi termoionici in care este 

utilizata energia termica nucleara pentru a crea o diferenta de 
potențial intre doi electrozi metalici. 

2. generatori cu radionuclizi termoelectrici (RTG) in care 
descompunerea caldurii, de exemplu pentru 238Pu (0.56 W/g), 
se utilizeaza pentru incalzirea jonctiunii semiconductorilor de 
tip pn (termocuplu) 

Statia Voyager, misiunea Galileo catre Jupiter si misiunea Cassini catre 
Saturn au surse de tip RTG. Roverele pentru Marte, Spirit si Opportunity au 
folosit panouri solare pentru electricitate si surse RTG pentru caldura. Rover- 
ul Curiosity, de asemenea, pentru Marte foloseste surse de tip RTG atat 
pentru electricitate cat si pentru caldura deoarece panourile solare nu ar 
putea produce intreaga cantitate de electricitate necesara. 

Reactoare nucleare mici, care folosesc fie convertoare termoelectrice 
fie cu catod au fost construite si sunt in curs de dezvoltare pentru diverse 
aplicatii ale navelor spatiale, de exemplu, in propulsia lor. 

Propulsia nucleara a navelor spatiale. Utilizarea combustibilului 
nuclear intr-un reactor nuclear are ca rezultat eliberarea de energie, care 
este de aproximativ 100 de milioane de ori mai mare (108) decat cea care 
rezulta utilizand o cantitate echivalenta de reactanti chimici! 

Pana in prezent au fost dezvoltate doua sisteme de propulsie care 
utilizeaza reactoare nucleare. Primul, asa-numitul sistem de propulsie 
nucleara termică (NTR pe scurt - Rachete termice nucleare), consta in 
incalzirea hidrogenului propulsat, care este stocat la temperaturi scazute, in 
stare lichida. Hidrogenul gazos aflat la o temperatura de aproximativ 2500 
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°C este apoi expulzat printr-o piesa de reducere a presiunii. Al doilea sistem, 
cu propulsie nuclear-electrica (NEP), consta in convertirea energiei nucleare 
in energie electrica, apoi aceasta energie electrica fiind utilizata pentru 
alimentarea unui dispozitiv adecvat care accelereaza ionii la viteze foarte 
mari. Ionii accelerati, care trec printr-un neutralizator in piesa de reducere a 
presiunii, produc un jet de atomi neutri care parasesc motorul și declanseaza 
functionarea. Acest tip de propulsie a fost utilizat in numeroase misiuni, in 
special sovietice, orbitale. Desigur, in special in misiuni pe termen lung, 
propulsia nucleara este mai avantajoasa decat propulsia chimica. 

Energia nucleara pentru aeronave si vapoare. Utilizarea energiei 
nucleare in submarine si avioane a fost luata in considerare aproape de la 
inceputul istoriei reactoarelor nucleare. Pericolul legat de utilizarea 
reactoarelor nucleare in avioane nu a permis dezvoltarea reala a ideii nici in 
avioanele civile, nici in cele militare. Dupa cum am vazut, ideea a fost 
dezvoltata, folosita si este inca in curs de dezvoltare la propulsia navelor 
spatiale. Propulsia nucleara este utilizata cu succes pe navele maritime si 
civile moderne. 

Reactoarele folosite in aplicatiile navale sunt de tip PWR. Toate 
submarinele rusesti si toate navele de suprafata sunt alimentate de la doua 
reactoare. Prin urmare, acestea trebuie sa fie cat mai compacte. La inceput, 
imbogatirea combustibilului nuclear 235U a fost realizata in proportie de 
peste 90%. In ultima vreme, utilizarea acestuia a fost redusa la aproximativ 
20-25% in reactoarele din SUA si aproximativ 50% in cele rusesti. 

Alimentarea nucleara a masinilor? La prima vedere s-ar parea 
firesc sa se doreasca masini electrice care sa functioneze pe baza energiei 
nucleare. In special, motorul ar putea functiona mai multi ani fara a fi nevoie 
sa alimentam. Cu toate acestea, sursa de energie - un reactor nuclear mic, 
de fapt - ar produce neutroni, care sunt particule extrem de penetrante ale 
radiatiei ionizante. Aceasta radiatie ar fi daunatoare atat pentru cei aflati in 
masina cat si pentru pietoni. Pentru a nu expune soferul si pasagerii la radiatii 
neutronice, scutul biologic al sursei ar trebui sa fie foarte voluminos si foarte 
greu - lucru care nu se potriveste cu ideea actuala a unui autoturism. 

Cu toate acestea, chiar daca s-ar reusi construirea unei astfel de 
masini care sa ofere siguranta folosind, de exemplu, convertoare 
termoelectrice eficiente, ar exista problema controlului surselor utilizate. 
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Ford Nucleon a fost un model de masina dezvoltat de catre Compania 
Ford Motor in anul 1958 despre cum ar putea arata o masina cu propulsie 
nucleara. Designul nu a inclus un motor cu ardere interna, mai degraba, 
vehiculul a fost alcatuit pentru a fi alimentat de la un reactor nuclear mic 
asezat in partea din spate a vehiculului, avand la baza ipoteza ca acest lucru 
ar fi posibil datorita dimensiunilor scazute. Masina a fost construita cu un 
motor cu aburi alimentat de fisiunea uraniului, similar cu modul de lucru in 
submarinele nucleare. 

Producerea de hidrogen. Hidrogenul joaca un rol tot mai important 
in chimie, in agricultura (productia de ingrasaminte cu azot), in industria 
petroliera si poate fi o potentiala sursa de energie, fiind utilizat drept 
combustibil. Ar fi de asteptat ca, din varietatea de posibile aplicatii ale 
hidrogenului, utilizarea sa drept combustibil sa devina cea mai populara. 
Avand in vedere interesul cresterii utilizarii hidrogenului, exista estimari ca 
energia necesara pentru producerea acestuia poate fi la fel de mare precum 
productia actuala de energie electrica. 

Exista, asadar, un interes foarte mare in surse eficiente de energie, 
care pot produce hidrogen si folosirea reactoarelor nucleare poate avea un 
rol esential. Reactoarele pot produce energie electrica pentru efectuarea 
electrolizei apei. Energia termica nucleara poate fi, de asemenea, utilizata 
pentru producerea hidrogenului din gazul natural si, in procesele 
termochimice, din apa. Spre deosebire de procesul chimic care are loc 
utilizand gaze naturale, reactiile termochimice au avantajul ca dioxidul de 
carbon nu este produs. Intrucat in ambele cazuri este nevoie de temperaturi 
relativ ridicate (1000-1300 K), reactoarele de temperatura inalta pot fi 
utilizate in acest scop. In timpul zilei centralele nucleare ar putea functiona 
pentru a produce energie, iar pe timpul noptii ar putea produce hidrogen. 

Desalinizarea apei. Energia nucleara este deja utilizata pentru 
desalinizarea apei - o problema extrem de importanta deoarece o mare parte 
a lumii sufera din cauza lipsei apei potabile. Aceasta este o problema grava 
in special in Asia si Africa de Nord. Astfel de reactoare pot in plus sa produca 
energie electrica, adica de a functiona ca centrale nucleare mici. Un exemplu 
de reactor nuclear care are rolul de a produce energie electrica si de a 
desaliniza apa este BN-350, un reactor rapid din Aktau, Kazahstan. Japonia, 
Rusia si Canada au experienta in utilizarea reactoarelor nucleare pentru 
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desalinizarea apei, iar Agentia Internatională pentru Energie Atomica 
promoveaza puternic aceasta utilizare a energiei nucleare. Ideea consta in 
folosirea centralelor nucleare pentru producerea de energie electrica pentru 
perioadele de mare cerere, iar in cazul in care cererea scade, de a folosi o 
parte din energia electrica produsa in desalinizare. Proiecte sunt acum in curs 
de dezvoltare in India, China, Rusia, Pakistan, Tunisia, Maroc, Egipt, Algeria, 
Iran, Coreea de Sud, Indonezia și Argentina. 

Reactorul nuclear este o instalatie in care este initiata o reactie 
nucleara in lant, controlata si sustinuta la o rata stationara (in opozitie cu o 
bomba nucleara, in care reactia in lant apare intr-o fractiune de secunda si 
este complet necontrolata). 

Reactoarele nucleare sunt folosite pentru numeroase scopuri. Cea mai 
semnificativa utilizarea curenta este pentru generarea de putere electrica. 
Reactoarele de cercetare sunt folosite pentru producerea de izotopi si pentru 
experimente cu neutroni liberi. Din punct de vedere istoric, prima folosire a 
reactoarelor nucleare a fost producerea plutoniului pentru bomba atomica. 
O alta utilizare militara este propulsia submarinelor si a vapoarelor (desi 
aceasta presupune un reactor mult mai mic decat cel folosit intr-o centrala 
nuclearo-electrica). 

In mod curent, toate reactoarele nucleare comerciale sunt bazate pe 
fisiunea nucleara si sunt considerate problematice datorita nesigurantei lor si 
riscurilor asupra sanatatii. Din contra, altii considera centrala nucleara ca fiind 
o metoda sigura si nepoluanta de generare a electricitatii. 

Un reactor nuclear este un dispozitiv unde o reactie nucleara in lant 
are loc si care elibereaza energie. Reactorii nucleari sunt folositi in general 
ca centrale nucleare de energie si pentru propulsarea navelor si 
submarinelor. 

Energia este eliberata in reactorii nucleari sub forma de caldura. Mai 
departe caldura poate fi transformata in alte forme de energie si folosita in 
aplicatii cotidiene. Intr-o centrala nucleara tipica aceasta conversie se face 
dupa principii clasice de incalzire a apei si producerea de aburi ce pun in 
miscare turbinele unor generatori electrici. 

Centralele nucleare. Primul reactor nuclear cu aplicatii civile a fost 
dat in functiune in 1956 in Sellafield, Anglia si avea initial o putere de 50MW. 
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Figura de mai jos prezinta principalele componente ale unei centrale nucleare 
tipice: 

 
Legenda: (A) anvelopa centralei, (B) barele de control, (C) nucleul 

reactorului, (D) generatorul de aburi, (E) conducta de aburi, (F) turbina de 
aburi, (G) generatorul electric, (H) consumatorii de electricitate, (I) circuit de 
condensare, (J) jeturi, (K) vaporii de apa, (L) turnul de racire. 

Lantul de reactie dintr-un reactor nuclear lucreaza in regim critic, adica 
in medie, doar un neutron de la fiecare nucleu care fisioneaza conduce la 
fisiunea unui alt nucleu. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, miezul reactorului 
contine nu doar combustibilul ci si anumite componente care ajuta la 
mentinerea regimului critic. 

 
Efectul bareleor de control de cadmiu intr-un reactor cu fisiune. 

Neutronii pot scapa cu usurinta din regiunea unde este combustibilu 
de uraniu inainte ca orice pericol generat de cresterea energiei sa fie posibil. 
In plus, intre blocurile de material fisionabil se aseaza asa numitele bare de 
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control din materiale care absorb puternic neutroni. Cu cat barele de control 
sunt inserate mai mult in zona de reactie intre barele de combustibil de 
uraniu, cu atat mai dificil este pentru neutronii produsi prin fisiune sa se 
ciocneasca cu un alt nucleu de uraniu, rezultand o reactie in lant mai limitata 
si scaderea productiei de energie. 

Tipuri de Reactoare Nucleare. De departe cele mai populare 
reactoare utilizeaza apa pe baza de moderator si racitor. Reactorul cu apa 
sub presiune (PWR sau versiunea ruseasca VVER) este de acest tip. Asa cum 
presiunea intr-o oala sub presiune ridica punctul de fierbere, la fel intr-un 
PWR. O alta versiune, Reactorul cu apa grea sub presiune (PHWR), foloseste 
apa grea (D2O) ca moderator. Exista, de asemenea, asa-numitele Reactoare 
cu apa fiarta (BWR), in care apa fierbe direct in interiorul reactorului. 

 
Reactorul CANadian pe baza de Deuteriu si Uraniu (CANDU) 

Dezvoltarea Reactoarelor Nucleare. Dupa prototipurile de 
reactoare (Generatia I), reactoarele care functioneaza in prezent sunt de 
Generatia a II-a. Reactoarele foarte sigure de generatia a III-a au fost 
proiectate recent, si reactoarele de generatia a IV-a sunt deja planificate. In 
ultima categorie, ne putem astepta la reactoare racite cu gaz dar si la cele 
racite cu apa, precum si la o varietate de reactoare care lucreaza cu neutroni 
rapizi. 

Reactoarele racite cu apa din Generatia a IV-a ofera, de asemenea, 
noi caracteristici de siguranta. Westinghouse Electric a elaborat ideea unui 
"reactor international inovator si sigur" (IRIS pe scurt). Intr-un astfel de 
reactor intregul circuit de racire primar este plasat in interiorul reactorului, 
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deci o pierdere serioasa a lichidului de racire este practic imposibila. Se poate 
imagine o solutie care sa opereze la o temperatura si la o presiune deasupra 
punctului critic al apei, i.e. acolo unde nu exista nici o diferenta intre un gaz 
si un lichid. Conductivitatea termica excelenta a apei intr-o astfel de stare ar 
permite obtinerea unui randament de 45% si datorita temperaturi ridicate sa 
fie folosit si la producerea hidrogenului. 

Reactori reproducatori care sunt raciti cu metale lichide, oferind o 
conductivitate termica ridicata sunt luati in considerare. Lichidul de racire, in 
acest caz, ar fi tinut la presiune atmosferica si deci o eliberare violenta a 
lichidului de racire in caz de accident la circuitul primar este exclusa. 
Dificultatile tehnice, insa, de manipulare a metalelor lichide ingreuneaza pe 
moment dezvoltarea acestor reactoare. Ele raman totusi un candidat puternic 
pentru viitorul ciclu durabil de combustibil nuclear. 

 
Siguranta. Cateva reguli simple de siguranta pentru un reactor sunt: 
1) Abilitatea de a fi inchis rapid atunci cand este nevoie 
2) De a tine miezul acoperit cu apa 
3) A pastra camasa rectorului intacta 
Pentru a aplica aceste masuri generale folosim legile fizicii astfel incat 

daca dispozitivele de protectie sunt mecanice sunt prevazute cel putin doua 
tipuri de sisteme astfel incat acestea sa nu fie afectate simultan de erorile de 
functionare. Sistemele de protectie care se implementeaza sunt multiple si 
redundante. Scutul biologic din jurul reactorului protejeaza oamenii impotriva 
radiatiilor ionizante produse in miezul reactorului. Apa din reactoarele PWR 
sau PHWR este purificata cu grija (distilata), deoarece impuritatile din apa ar 
putea deveni radioactive in interiorul reactorului. Reactorul este inconjurat 
de blocuri din beton, groase si situate intr-o hala dedicata ai carei pereti pot 
sustine valul de presiune a aburului care s-ar putea produce duce intr-un 
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accident grav. In plus, cladirea care gazuieste sala reactorului este o cladire 
cu pereti foarte grosi. Acoperisurile, de multe ori semisferice, sunt suficient 
de puternice pentru a rezista si in cazul ciocnirii cu un avion. O atentie 
speciala este acordata sistemului de racire si de control al conductelor care 
asigura racirea. 

Imaginea prezinta sistemele pasive de securitate: 1 - circulatia aerului 
liber prin convectie, 2 - tanc pentru caderea de apa, 3 - evaporarea peliculei 
de apa, 4 - camasa de otel, 5 - valva automatica de depresurizare, 6 - tanc 
de apa pentru reumplere, 7 - racire cu aer exterior. 

In cazul unei pene de curent apa de rezerva este condusa spre reactor 
de gravitate si recirculata prin convectie si condensare. 

Masurile de siguranta in cazul reactoarelor sunt adesea triple, 
reducand probabilitatea de defectare simultana a tuturor sistemelor. Acesta 
este motivul datorita caruia au fost atat de putine accidente in istoria 
reactoarelor nucleare. Accidentele de la Three Mile Island din SUA, de la 
Cernobil in fosta Uniune Sovietica si Fukushima Daiichi in Japonia sunt 
exceptii in care multiple erori tehnice s-au combinat cu erori umane sau 
cataclisme si au depasit sistemele de securitate prevazute. 

 

 
Analiza resurselor nucleare se constituie într-un efort consecevnt 

necesar periodic în vederea evaluării obiective a capacității de utilizare dar 
mai ales a siguranței în utilizare. Utilizarea eficientă a resurselor trebuie 
îmbinată cu siguranța. Accidentele enumerate au venit și pe fondul presiunii 
eficienței, elementele de siguranță fiind puse pe planul doi. Dezvoltarea 
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durabilă implică vectorul orientat spre viitor, spre noile generații, spre 
generarea unui cadru favorabil și oportun dezvoltării economice și sociale pe 
un orizont mare de timp. 

 
III.10. Valorificarea energiei de biomasă 

 
Din punct de vedere energetic, termenul “biomasă” se referă la 

materia organică ce poate fi convertită în energie. Principalele categorii de 
biomasă care pot fi utilizate în acest scop sunt materia lemnoasă, reziduurile 
vegetale din agricultură şi reziduurile animale din zootehnie, precum şi 
culturile şi plantaţiile dedicate valorificării energetice. Pe lângă acestea, se 
au în vedere şi reziduurile municipale (resturi provenite de la toaletarea 
copacilor, întreţinerea parcurilor etc.), gunoiul menajer sau unele reziduuri 
provenite din industria alimentară. 

Biomasa include materialul biologic ce poate fi utilizat ca şi combustibil 
sau pentru producţia industrială. Biomasa este reprezentată de materia 
organică vegetală, reziduurile metabolice de origine animală (gunoiul) 
precum şi microorganismele. Biomasa agricolă include produsele secundare 
ale plantelor cultivate precum: paiele, ciocălăii, tulpinile (floarea- soarelui, 
soia) frunzele (sfeclă), păstăile (soia, fasole), cojile (nuci, alune), seminţele 
(prun, piersic, cais) şi gunoiul din fermele de animale. Pe lângă sursele de 
biomasă agricolă mai există şi cele forestiere, materialul principal şi secundar 
din exploatarea pădurilor şi a plantaţiilor de răşinoase şi foioase. Chiar şi 
combustibilii fosili precum cărbunele şi ţiţeiul, deşi nu sunt consideraţi 
biomasă îşi au originea în biomasa vegetală a erelor trecute, transformată 
substanţial prin procese geologice. 

În acest context, biomasa poate fi arsă pentru a genera căldură şi 
electricitate sau poate fi folosită ca material grosier pentru producţia de 
biocombustibili (biodiesel, bioetanol) şi a unor compuşi chimici. Biomasa est 
biodegradabilă şi regenerabilă. Producerea de biomasă reprezintă un 
domeniu în plină expansiune datorită creşterii interesului pentru sursele 
altenative de energie. 

Fotosinteza este procesul prin care plantele transformă energia solară 
în energie chimică. Aceasta din urmă poate fi convertită ulterior în energie 
termică şi/sau electrică pentru uz industrial sau rezidenţial, precum şi în 
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combustibili  pentru  transport.  Cele  mai  simple  tehnologii  de  conversie 
presupun arderea biomasei lemnoase pentru a produce căldură ce poate fi 
utilizată direct. De asemenea, căldura generată poate vaporiza apa, vaporii 
antrenând o turbină cuplată la un generator electric. Conversia în 
biocombustibili pentru transport se poate face termic, chimic sau biologic, 
sau se pot aplica tehnologii care fac uz de toate cele trei metode. 

Biomasa lemnoasă (denumită şi biomasă lignocelulozică) este formată 
în principal din lignină (20-25%) şi carbohidraţi (60-80%). Cea mai mare 
parte a carbohidraţilor prezenţi în biomasă sunt compuse ale 
poli/oligozaharidelor precum celuloza, hemiceluloza, amidonul şi inulina 
(figura 6.1). În plus, pot fi întâlnite cantităţi mici de monozaharide precum 
glucoza şi fructoza. 

Lignina reprezintă un polimer natural şi are rolul de a-i conferi plantei 
rezistenţă structurală, ea acţionând şi ca liant al fibrelor de celuloză. Aceasta 
din urmă este componenta de bază a pereţilor celulelor plantei şi se găseşte 
în lemn în proporţie de 35-50% raportat la masa uscată. Are o structură 
cristalină întreruptă de alocuri de zone amorfe. Lanţurile polimerice de 
celuloză sunt grupate împreună sub formă de microfibile, fiind insolubilă în 
apă. 

Bioxidul de carbon din atmosferă și apa din sol participă în procesul 
obținerii glucidelor (zaharidelor), care formează „blocurile de construcție” a 
biomasei. Astfel, energia solară, utilizată la 
fotosinteză, își păstrează forma chimică în structura biomasei. Dacă ardem 
efectiv biomasa (extragem energia chimică), atunci oxigenul din atmosferă 
și carbonul din plante reacționează formînd dioxid de carbon și apă. Acest 
proces este ciclic, deoarece bioxidul de carbon poate participa din nou la 
procesul de formare a biomasei. 

Ca adăugare la sensul său estetic de floră pămîntească a planetei, 
biomasa prezintă o rezervă resursă util și important pentru om. Pe parcursul 
a mii de ani oamenii extrăgeau energia soarelui, păstrată în formă de energiei 
legăturilor chimice, arzînd biomasa în calitate de combustibil sau utilizînd-o 
în alimentație, utilizînd energia zaharidelor și celulozei. Pe parcursul ultimelor 
secoleomenirea a învățat să obțină tipurile fosile de biomasă, în deosebi, în 
formă de cărbune. Combustibiliifosili prezintă rezultatul reacției  chimice 
foarte încete de transformare polisaharidelor în compuși chimici 
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asemănătoarei fracției ligninice. În rezultat compusul chimic al cărbunelui 
asigură o sursă de energie mai concentrată. Toate tipurile de combustibil 
fosil, utilizate de către omenire – cărbune, petrol, gaze naturale – reprezintă 
(prin sine) biomasă străveche. Timp de milioane de ani pe Pămînt resturile 
plantelor (vegetale) se transformă în combustibil. Deși combustibilul extras 
constă din aceleeași componente – hidrogen și carbon - ca și biomasa 
”proaspătă”, el nu poate fi atribuit la surse energetice renovabile, pentru că 
formarea lui necesită o perioadă îndelungată de timp. 

În unele state dezvoltate biomasa este utilizată destul de intens, spre 
exemplu, Suedia, care își asigură 15% din necesitatea în surse energetice 
primare. Suedia planifică pe viitor creșterea volumului biomasei utilizate 
concomitent cu închiderea stațiilor atomo- și termo-electrice, care utilizează 
combustibil fosil. În SUA 4%, unde din energie este obținută din biomasă, 
aproape de cantitatea obținută la stațiile atomo-electrice, astăzi funcționează 
instalații cu capacitatea totală de 9000 MW, unde se arde biomasa cu scopul 
obținerii energiei electrice. Biomasa cu ușurință poate asigura peste 20% din 
necesitățile energetice a țării. Altfel spus, resursele funciare existente și 
infrastructura sectorului agrar permite înlocuirea completă a tuturor stațiilor 
atomice, fără a influența prețurile la produsele alimentare. De asemenea 
utilizarea biomasei la producerea etanolului poate micșora împortul petrolului 
cu 50%. 

Rezervele de biomasa sunt în special deșeurile de lemn, deșeurile 
agricole, gunoiul menajer și culturile energetice. Producerea de biomasă nu 
reprezinta doar o resursa de energie regenerabilă ci și o oportunitate 
semnificativă pentru dezvoltarea rurala durabila. În prezent, în Uniunea 
Europeana, 4% din necesarul de energie este asigurat din biomasa. La nivelul 
UE, se estimează crearea a cca. 300.000 de noi locuri de muncă în mediul 
rural, prin exploatarea biomasei. În prezent, în Romania nu s-au dezvoltat 
tehnologii de valorificare completă a tuturor deșeurilor. De exemplu, în 
momentul de fața, la noi în țara nu exista utilaje specializate în scoaterea 
cioatelor și a radacinilor, acest potențial de deșeuri lemnoase neputand fi 
astfel valorificat cel puțin pe termen scurt și mediu. Pe termen lung este 
necesară realizarea unei analize pentru determinarea oportunității de 
achizitionare a tehnologiilor deja existente pe piața europeană pentru 
scoaterea și valorificarea acestor cioate și rădăcini, ținănd seama de faptul 
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ca această practica este aplicată la scara largă în țarile nordice ale Europei și 
în Italia. Țările europene aplică această tehnologie în cadrul plantațiilor 
energetice, datorită beneficiului economic pe care îl reprezintă utilizarea 
acestora ca și combustibil și din considerente de pregătire a solului pentru 
viitoarele plantații. Reglementările cuprinse în legislația UE în domeniul 
ecologic, și anume de a se 8 valorifică integral deșeurile lemnoase rezultate 
în urma prelucrărilor primare și secundare, se respectă prin plasarea unor 
echipamente de compactare staționare în fluxul tehnologic specific, la fiecare 
agent economic din domeniu. 

 
 

 
 
 

Valorificarea energiei biomasei 
COMBUSTIA DIRECTĂ. Prin arderea directă a diferitelor tipuri de 

biomasă (lemn, diverse reziduuri, paie, biogaz etc.) se obţin gaze fierbinţi 
care pot fi utilizate pentru a încălzire sau pentru a produce abur. Aburul poate 
antrena în continuare un sistem turbină – generator în vederea producerii de 
energie electrică. Arderea este cea mai simplă tehnologie şi se poate dovedi 
economică dacă sursa de biomasă disponibilă se află în apropiere şi este 
suficientă. 
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PIROLIZA. Piroliza constă în descompunerea termochimică a biomasei 
solide, proces care are loc la temperaturi de 300-800°C şi în absenţa 
oxigenului. În urma acestui proces rezultă căldură, diferite gaze (hidrogen, 
metan, monoxid de carbon etc.), bio-ulei şi cărbune. Gazele combustibile pot 
fi separate şi captate, iar carbunele rezultat, denumit şi biochar, poate fi 
utilizat ca fertilizator şi amendament agricol, utilizare care reprezintă şi o 
modalitate eficientă şi economică de sechestrare a carbonului. 

Utilizarea biomasei poate fi periculoasă pentru sănătate și mediu. Spre 
exemplu, la prepararea bucatelor în încăperi puțin aerisite se pot forma CO, 
NOx, formaldehide, particule solide, alte substanțe organice, concentrația 
cărora poate întrece nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. 
În plus, utilizarea tradițională a biomasei (de obicei arderea lemnului) este 
favorizează deficitul în creștere a materiei lemnoase: Sărăcirea de resurse, 
de substanțe hrănitoare, problemele legate de micșorarea suprafețelor 
pădurilor și lărgirea pustiurilor. La începutul anilor '80 aproape 1,3 mlrd 
oameni își asigurau necesitatea în combustibil pe baza micșorării rezervelor 
forestiere. Există un potențial enorm a biomasei, care poate fi inclus în circuit 
în cazul înbunătățirii utilizării resurselor existente și creșterea productivității. 
Bioenergetica poate fi modernizată datorită tehnologiilor moderne de 
transformare a biomasei inițiale în purtători de energie moderni și comozi 
(energie electrică, combustibili lichizi și gazoși, solid finisat). Energia 
înglobată în biomasă se eliberează prin metode variate, care însă, în cele 
dinurmă, reprezintă procesul chimic de ardere (transformare chimică în 
prezența oxigenului molecular, proces prin excelentă exergonic). 

 
Metode primare de valorificare a biomasei 
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GAZEIFICAREA. Prin procesul termochimic de gazeificare biomasa 
solidă se transformă în gaz la temperaturi de 800-1300°C. Gazul obţinut se 
numeşte gaz de sinteză sau singaz şi este un amestec combustibil de 
hidrogen, monoxid de carbon, metan, azot, bioxid de carbon, sulf, compuşi 
alcalini şi gudroane. Hidrogenul este vazut în prezent ca fiind combustibilul 
alternativ pentru vehiculele electrice cu pile de combustie. 

În principiu, o cantitate limitată de oxigen sau aer este introdusă în 
reactor astfel încât, prin combustia unei fracţii din biomasă, se generează 
bioxid de carbon şi energie. Energia eliberată iniţiază o a doua reacţie care 
converteşte biomasa în hidrogen şi monoxid de carbon. Acesta din urmă 
reacţionează cu moleculele de apă provenite din uscarea iniţială a biomasei, 
rezultând metan şi din nou bioxid de carbon. 

FERMENTAREA ANAEROBĂ. Nămolurile rezultate din tratarea apelor 
uzate, gunoiul de grajd sau deşeurile alimentare, dar şi produsele agricole, 
la o anumită umiditate sau în amestec cu apă (în funcţie de tipul biomasei) 
sunt degradate bacterian într-o incintă închisă, în absenţa aerului. Astfel, prin 
fermentare anaerobă se obţine un amestec format în principal din metan şi 
bioxid de carbon. Aproximativ 90% din energia înmagazinată în biogazul 
obţinut aparţine metanului. Tehnologia este matură şi a devenit o modalitate 
de suplimentare a veniturilor fermelor agro-zootehnice moderne, care astfel 
produc atât energie cât şi îngrăşământ bogat în azot, fosfor, potasiu şi 
micronutrienţi, precum şi a staţiilor de epurare a apelor uzate municipale. 

 

Schema de principiu a unei staţii de producere a biogazului 
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FERMENTAŢIA ALCOOLICĂ. Cerealele, cartofii, paiele, hârtia reziduală 

şi reziduurile lemnoase cum ar fi rumeguşul conţin amidon, celuloză sau 
diferite zaharuri. Amidonul, celuloza şi hemicelulozele pot fi convertite la 
rândul lor în zaharuri. Prin fermentarea zaharurilor cu diverse specii de drojdii 
se obţine alcool. Etanolul poate fi utilizat în diverse procese industriale dar şi 
ca substituent al benzinei sau în amestec cu aceasta în motoarele cu 
aprindere prin scânteie. 
Bioetanolul de generaţia I se obţine din biomasă bogată în zaharuri sau în 
amidon, cum ar fi sfecla de zahăr, trestia de zahăr, sorgul dulce, porumbul, 
cerealele păioase (grâu, orz, secară, ovăz, orez), cartofii şi maniocul. 
Conversia zaharozei din produsele bogate în zaharuri este mai facilă întrucât 
se evită etapa de hidroliză enzimatică, necesară pentru conversia amidonului 
în cazul produselor bogate în amidon. În urma operaţiei de distilare se obţine 
alcool brut, cu o concentraţie volumică de 80-85%. Pentru creşterea 
concentraţiei şi înlăturarea impurităţilor alcoolul brut se rafinează după care, 
în cazul în care urmează a fi utilizat ca biocombustibil, se supune operaţiei 
de anhidrare pentru eliminarea conţinutului de apă în vederea obţinerii 
concentraţiei conform standardelor în vigoare. 

BIODIESEL. Biodiesel-ul este un combustibil curat, biodegradabil şi 
netoxic, care este produs prin trans-esterificare din ulei vegetal sau din 
grăsimi de origine animală. În acest scop se poate utiliza şi materie primă 
folosită, cum ar fi de exemplu uleiurile reziduale rezultate de la restaurante. 
Biodieselul poate fi folosit în stare pură sau în amestec cu motorina pentru 
alimentarea motoarelor cu aprindere prin comprimare cu pompă de injecţie. 
În ceea ce priveşte motoarele moderne cu rampă de injecţie, la ora actuală 
fabricanţii impun amestecuri de maxim 5% sau 20% (motorina B5 sau B20). 
Pe lângă avantajele evidente în ceea ce priveşte lipsa poluării şi neutralitatea 
din punct de vedere al emisiilor de bioxid de carbon, biodiesel-ul prezintă 
însă şi unele dezavantaje. Utilizarea lui directă şi nu în amestec cu motorina 
va crea dificultăţi la pornirea motoarelor pe vreme rece datorită vâscozităţii 
mai ridicate decât cea a motorinei. Garniturile şi conductele de cauciuc sunt 
atacate, astfel încât se impune schimbarea lor în cazul în care acestea există 
pe circuitul de alimentare (în general la modele mai vechi de vehicule). 
Păstrarea pe o perioadă mai îndelungată provoacă oxidarea biodieselului, 
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care este însoţită de fenomenul de îngroşare. 
Biocombustibilii obținuți din biomasa se pot clasifica în două mari 

categorii: 
a) Biocombustibili convenționali, sau prima generație de biocombustibili: 

 Ulei vegetal pur 
 Biodiesel 
 Bioetanol 

b) Biocombustibili avansați, sau a doua generatie de biocombustibili: 
 Combustibil (Diesel) Fischer – Tropsch 
 Bioetanol (din biomasa lignocelulozica) 
 Ulei de piroliza 
 Hidrogen 
 Biometanol 
 Bio-DME 
 Bio-SNG (prin gazeificarea biomasei) 
 Biohidrogen (prin gazeificarea biomasei) 
 Biometan 
 Biobutanol 

Culturile cu scopuri energeticesunt: 
 copaci cu viteza mare de creştere: plopul, salcia, eucaliptul; 
 culturile agricole: trestia de zahăr, rapiţa, sfecla de zahăr; 
 culturi perene: miscanthus; 
 plante erbacee cu viteza mare de creştere: Switchgrass sau Panicum 

virgatum (o plantă perenă ce creşte în America de Nord), Miscanthus 
sau iarba elefant (iarba de Uganda). 

Biomasa este utilizată pentru obţinerea de hrană, furaje, materii prime 
şi auxiliare pentru diferite industrii, energie. Conţinutul energetic al diferitelor 
tipuri de biomasă (electric Mwh) este: 

 1 tonă cărbune = 2.5 Mwh 
 1 tonă peleţi de lemn = 1.8  – 2 Mwh 
 1 tonă rumeguş = 1.8 Mwh 
 1 tonă aşchii de lemn = 0.8 – 1.5 Mwh 
 1 tonă zaţ de cafea = 1.6 Mwh 
 1 tonă de deşeuri organice = 10 Mwh 
 10.000 litri de ulei = 40 tone de aşchii de lemn = 22 tone de peleți 
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1 tonă de ulei = 2.5 tone de peleţi 
Energia de biomasă este o energie regenerabilă. Energia din surse 

regenerabile este energia produsă din surse nefosile regenerabile care, 
considerate la o scară de timp umană, se refac în mod natural. Atât 
producția, cât și consumul de energie din surse regenerabile sunt în creștere 
în UE, dar este necesară continuarea eforturilor dacă se dorește îndeplinirea 
obiectivelor UE privind energia din surse regenerabile fixate, și anume ca 
ponderea acestui tip de energie în consumul final să ajungă la 20 % până în 
2020 și la cel puțin 27 % până în 2030. Dacă UE dorește să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră pentru a respecta Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice, încheiat în 2015, este esențial să se utilizeze mai multă 
energie din surse regenerabile. De asemenea, creșterea utilizării energiei din 
surse regenerabile ar putea reduce dependența UE de combustibilii fosili și 
de importurile de energie, contribuind astfel la securitatea aprovizionării sale 
cu energie. Sunt disponibile mai multe programe de finanțare naționale și 
ale UE pentru a încuraja producerea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile, o astfel de sursă din partea UE fiind Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varietatea tipurilor de energie regenerabilă și a domeniilor de aplicare 
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În ultimele decenii, creșterea populației mondiale și standardele mai 
ridicate de viață au dus la creșterea cererii de alimente, furaje, energie și 
fibre obținute din ecosistemele terestre. Această cerere extinsă a dus la 
creșterea nevoii de materii prime agricole la nivel mondial, o tendință care 
se preconizează că va continua în viitor14. Creșterea utilizării 
biocombustibililor în UE a contribuit la cererea actuală de materii prime 
agricole. 

Raportul are scopul de a înregistra tendințele în materie de expansiune 
a materiilor prime pentru biocombustibili observate începând din 2008. 
Această dată a fost aleasă pentru a asigura coerența cu datele-limită pentru 
protecția terenurilor foarte  bogate  în biodiversitate  și  a terenurilor  care 
stochează cantități ridicate de carbon, stabilite prin articolul 29 din directivă. 

După cum se arată în tabel, în perioada 2008-2016, producția tuturor 
materiilor prime agricole majore care sunt utilizate pentru producția de 
biocombustibili convenționali a crescut, cu excepția orzului și a secarei. 
Creșterea producției a fost deosebit de pronunțată pentru uleiul de palmier, 
soia și porumb, fapt care se reflectă și în datele privind suprafețele recoltate. 

Creșterea producției de grâu, floarea-soarelui, rapiță și sfeclă de zahar 
a fost în mare parte realizată prin creșterea productivității. 

 

 
Expansiunea producției la nivel mondial a principalelor materii prime 

pentru biocombustibili (2008-2016) 
 

În mod normal, creșterile cererii în agricultură pot fi compensate prin 
creșterea producției și prin expansiunea terenurilor agricole. În situația în 
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care atât disponibilitatea terenurilor agricole adecvate, cât și potențialele 
creșteri ale producției sunt limitate, cererea crescută în materie de culturi 
agricole devine factorul de bază pentru defrișări. Alți factorii-cheie, precum 
atingerea unui profit maxim din producție și respectarea legislației conexe în 
vigoare sunt, de asemenea, susceptibili de a juca un rol în determinarea 
modului în care cererea crescută va fi satisfăcută și a măsurii în care aceasta 
cauzează defrișări. 

Dacă terenul care stochează cantități ridicate de carbon în solul sau 
vegetația sa este convertit în vederea cultivării de materii prime pentru 
biocombustibili, o parte a stocurilor de carbon va fi, în general, eliberată în 
atmosferă, ducând la formarea bioxidului de carbon (CO2). Efectul negativ 
al impactului în ceea ce privește gazele cu efect de seră care rezultă din 
aceasta ar putea diminua, chiar sever în anumite cazuri, efectul pozitiv al 
impactului în ceea ce privește gazele cu efect de seră al biocombustibililor 
sau al biolichidelor. 

Prin urmare, efectele complete privind emisiile de carbon ale unei 
astfel de conversii ar trebui să fie luate în considerare în scopul identificării 
nivelului  de  expansiune  semnificativă  a  materiilor  prime  în  detrimentul 
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terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon, care rezultă din 
cererea de biocombustibili. Acest lucru este necesar pentru a garanta faptul 
că biocombustibilii duc la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Pierderea netă medie de stocuri de carbon atunci când materia primă pentru 
biocombustibili înlocuiește terenurile care stochează cantități ridicate de 
carbon23 poate fi estimată la aproximativ 107 tone de carbon (C) la hectar24 
. Repartizată pe o perioadă de 20 de ani, această cifră este echivalentă cu 
19,6 tone la hectar de emisii de CO2 anuale. 

 
Eficiența diferitelor resurse de biomasă și nivelul de reducere a gazelor 

cu efect de seră 
În ultimii ani, bioenergia a reprezentat aproape 70% din consumul de 

energie din surse regenerabile si in jur de 15% din consumul total de energie, 
la nivel mondial. Ultimele date ale Comisiei Europene privind sursele de 
energie regenerabila utilizate de tarile membre arata ca biomasa asigura 
18% din consumul de energie regenerabila. Cea mai mare pondere o detine 
hidroenergia (46%), urmata de energia eoliana (26%), biomasa (18%), 
energia solara (9%) si energie geotermala (1%). 

In tari precum Estonia, Letonia, Finlanda si Suedia bioenergia are un 
procent extrem de ridicat din consumul de energie, de peste 25%. 
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Specialistii din domeniul energiei spus ca biomasa, care reprezinta 
aproximativ 15% din sursele primare de energie utilizate pe plan mondial, 
nu contribuie la cresterea concentratiei de dioxid de carbon in atmosfera, 
contribuie insa, pe de alta parte, la reducerea efectului de sera. In plus, 
bioenergia nu produce nici ploi acide, datorita unui continut de sulf mai redus 
decat cel existent in structura combustibililor fosili. 

Conform datelor Asociatiei Romane a Biomasei si Biogazului (ARBIO), 
chiar daca Romania produce 200 de milioane de tone de deseuri pe an, 
biomasa si biogazul detin o cota de doar 0,62% din totalul de energie produs 
in tara noastra. 

Chiar daca producerea energiei folosind biomasa este extrem de 
profitabila, o mare problema o reprezinta costurile ridicate necesare pentru 
montarea si punerea in functiune a unei instalatii de cogenerare in biomasa. 

O problema o reprezinta costurile ridicate necesare pentru montarea 
si punerea in functiune a unei instalatii de cogenerare in biomasa. Investitia 
initiala este ridicata in conditiile in care proiectele pe biomasa si biogaz 
reprezinta, mai exact, o fabrica in adevaratul sens al cuvantului, cu multi 
angajati, productie non-stop. Colectarea deseurilor este, in acelasi timp, o 
activitate costisitoare, iar pentru materia prima exista costuri de cumparare 
sau plantare. 

Din punct de vedere al potentialului energetic al biomasei, teritoriul 
Romaniei a fost impartit in opt regiuni : Delta Dunarii – rezervatie a biosferei; 
Dobrogea; Moldova; Muntii Carpati (Estici, Sudici, Apuseni); Platoul 
Transilvaniei; Campia de Vest; Subcarpatii; Campia de Sud. 

Fonduri europene pentru biomasa. Pentru aceasta insa, tarile 
membre UE au la dispozitie fonduri europene special pentru acest segment. 

In cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa 
Prioritara 6 – Promovarea energiei curate si eficientei energetice, sunt 
disponibile fonduri de 73,37 milioane de euro. Astfel, in cadrul Programului 
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 6 – Promovarea 
energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu 
emisii scazute de carbon, sunt disponibile fonduri in valoare de 73,37 

milioane de euro. 
Obiectivul Specific al programului este reprezentat de cresterea 

productiei  de  energie  din  resurse  regenerabile  mai  putin  exploatate 
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(biomasa, biogaz, geotermal). Programul promoveaza actiuni orientate spre 
cresterea productiei de energie regenerabila, cu accent pe resursele 
regenerabile mai putin exploatate, respectiv biomasa, biogaz si geotermie. 

Biomasa constituie pentru Romania, o sursa regenerabila de energie, 
promitatoare, atat din punct de vedere al potentialului, cat si din punct de 
vedere al posibilitatilor de utilizare. 

Analiza biomasei din reziduuri şi deşeuri este mai complicată, din 
cauza complexităţii de materiale şi a sectoarelor de origine (de la sectorul 
agricol, la cel urban). Directiva UE 2008/98/CE defineşte diferenţa dintre 
subprodus şi deşeuri: “subprodusele sunt acele materiale care pot fi 
reutilizate, în timp ce deşeurile sunt definite ca materiale rezultate la sfârşitul 
ciclului de producţie şi care nu pot fi reutilizate“. 

 

 
Producția de energie primară în UE-28 (% din total, pe bază de tone 

echivalent petrol) 
Deşeurile sunt cele generate în procesul de producţie, deşeuri 

industriale şi deşeuri municipale solide. Conţinutul energetic tipic este de la 
10,5 la 11,5 MJ/kg. Practicile de gestionare a deşeurilor diferă de la o ţară la 
alta, de la zone urbane la zone rurale, de la producători industriali la cei 
rezidenţiali. 

Situaţia gestionării deşeurilor într-o ţară în curs de dezvoltare, diferă 
de aceea dintr-o ţară industrializată. Transferul de tehnologie de la o ţară la 
alta poate fi total nepotrivit, deşi din punct de vedere tehnic tehnologia este 
viabilă şi accesibilă. Este foarte important să se înţeleagă factorii locali, cum 
ar fi: 
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1 Caracteristicile şi variaţiile sezoniere ale deşeurilor 
2 Aspectele sociale legate de obiceiurile în ceea ce priveşte 

deşeurile solide şi atitudinea 
3 instituţiilor politice 
4 Conştientizarea altor limitări ale resurselor 

Potentialul energetic al Biomasei in Romania 
Din punct de vedere al potentialului energetic al biomasei, teritoriul 

Romaniei a fost impartit in opt regiuni si anume: 
1. Delta Dunarii – rezervatie a biosferei 
2. Dobrogea 
3. Moldova 
4. Muntii Carpati (Estici, Sudici, Apuseni) 
5. Platoul Transilvaniei 
6. Campia de Vest 
7. Subcarpatii 
8. Campia de Sud 

În România, biomasa reprezintă 65% din potenţialul de energie 
regenerabilă. Potentialul de energie din biomasă, estimat la aproximativ 7,6 
milioane de tone/an sau 318.000 TJ/an, reprezintă aproximativ 19% din 
consumul total din surse primare în România 

POTENTIAL ENERGETIC AL BIOMASEI 
 

Parametru UM Tehnic Economic 
A) Biomasa vegetala    

Energie 
termica/electrica 

TJ/an 471000 289500 

 mii 
tep/an 

11249 6915 

b) Biogaz    

Energie 
termica/electrica 

TJ/an 24600 14800 

 mii tep/an 587 353 
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c) Deseuri urbane    

Energie 
termica/electrica 

TJ/an 22800 13700 

 mii tep/an 544 327 
TOTAL TJ/an 518400 318000 

 mii tep/an 12382 7595 

*tep=tone echivalent petrol 
Rolul unui management durabil al deşeurilor este de a reduce 

cantitatea de deşeuri eliberate în mediu, prin reducerea cantităţii de deşeuri 
produse. Cantităţi mari de deşeuri nu pot fi eliminate. Cu toate acestea, 
impactul asupra mediului poate fi redus printr-o utilizare durabilă a 
deşeurilor. Acest lucru este cunoscut ca “ierarhia gestionării deşeurilor”. 
Ierarhia gestionării deşeurilor se referă la reducere, reutilizare şi reciclare şi 
la clasificarea strategiilor de management al deşeurilor în funcţie de 
dezirabilitatea acestora, în scopul minimizării deşeurilor. Scopul ierarhiei 
gestionării deşeurilor este acela de a obţine beneficii practice maxime dintr- 
un produs şi de a genera o cantitate minimă de deşeuri. 

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

Biomasa provenită din reziduuri şi deşeuri include reziduurile provenite 
de la plante şi animale. Acestea sunt reprezentate de reziduuri agricole, cum 
ar fi paie, coji de legume şi fructe, reziduuri şi deşeuri forestiere, cum ar fi 
stratul de frunze, reziduurile de la gatere, deşeurile alimentare şi componenta 
organică a deşeurilor minicipale solide. Din aceste deşeuri se poate produce 
energie, căci, la nivel global, câteva miliarde de tone de biomasă sunt 
conţinute în ele. 

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

Selecţia speciilor este un factor important în obţinerea unei bune 
productivităţi; în orice caz, este important să ne amintim că plantele sunt 
guvernate de legile naturii. Ca o regulă generală, o productivitate mare a 
biomasei se obţine din sisteme mari de producere a biomasei lemnoase cu 
producţii de 5 -15 t masă uscată/ha pe an. Au fost demonstrate şi alte 
sisteme cu productivitate mare, cum ar fi iarba cu creştere rapidă, cu 
producţii anuale de 50 de tone masă uscată la ha. Oricum aceste sisteme 
necesită condiţii de sol şi climatice corespunzătoare pentru a permite 
obţinerea unor rate de creştere mari. 

Productivitatea defineşte ”amprenta” terenului referitoare la 
capacitatea de a suporta proiecte de bioenergie. Productivitatea biomasei 
depinde de asemena şi de costurile de recoltare, transport şi logistică. Din 
acest motiv este necesară trasarea hărţilor pentru identificarea distribuţiei 
spaţiale. Dacă omniprezenţa reprezintă unul din marile avantaje ale 
biomasei, aceasta este, în acelaşi timp şi marele său dezavantaj. Agregarea 
întregii cantităţi de biomasă dintr-un anumit teritoriu într-o instalaţie centrală 
de procesare presupune costuri mari, dar producţia concentrată de biomasă 
şi o bună capacitate de stocare duc la obţinerea unor economii importante. 

Chiar dacă resursa de biomasă este ”omniprezentă”, nu toată 
cantitatea de biomasă poate fi utilizată în scopuri energetice, din cauza 
câtorva ”restricţii”. În mod clar, pentru o mai bună strategie teritorială legată 
de estimarea asigurării cu biomasă, este importantă dezvoltarea unei 
”strategii a biomasei”. 

Potenţialul de biomasă reprezintă cantitatea totală de sursă care este 
prezentă pe un anumit teritoriu; este un lucru obişnuit să ne referim la 
potenţialul de biomasă din mai multe puncte de vedere: teoretic, tehnic, 
ecologic şi economic. Energia de biomasă este una dintre provocările actuale 
în ceea ce privește strategia energetică pentru românia dar și pentru celelalte 
țări (cu o infrastructură energetică mult mai dezvoltată). Soluționarea 
problematicii trebuie să realizeze un echilibru între eficiența economică a 
valorificării  acestui  tip  de  energie  regenerabilă  și  dezvoltarea  durabilă, 
protejând mediul și conservând resursele naturale și echilibrul natural. 
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