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WIND ENERGY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
This work represents the current state of implementation of wind energy
worldwide and especially in our country. Emphasized the benefits and
opportunities this form of renewable energy development with reference to
obligations under the Kyoto Protocol and EU directives. It represents current
technical and economic data.
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1. Introducere
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea
formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică al căror fundament
îi reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între sistemele
socio-economice şi elementele capitalului natural.
Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cu
siguranţă cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare
(WCED) în raportul "Viitorul nostru comun",cunoscut şi sub numele de
Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care
urmăreşte satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite
posibilitatea generaţiilor viitoare, de a-şi satisface propriile nevoi”.
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Deşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza
ecologică determinată de intensa exploatare industrială şi degradarea
continuă a mediului în prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii
în complexitatea sa. Una dintre direcţiile sugerate de organismele
internaţionale pentru a instaura o dezvoltare durabilă este acordarea
unei atenţii deosebite şi utilizării energiilor regenerabile.
Energia eoliană cunoaşte în prezent o dezvoltare prioritară.
Aşa cum se poate observa în tabelul 1. în producţia de energie
electrică, privind costul, emisiile, eficienţa etc. energia vântului este o
investiţie benefică şi promiţătoare.
Programul de utilizare a surselor regenerabile de energie se
înscrie în cerinţele de mediu asumate prin Protocolul de la Kyoto, care
exprimă dorinţa ca până în anul 2012, cantitatea medie de gaze cu efect
de seră să fie redusă cu 5,2 % sub nivelul înregistrat în anul 1990.
Acest protocol a fost ratificat de România prin Legea nr. 3/2001,
respectiv de Uniunea Europeană în baza Directivei 2002/358/CE și
urmăreşte două obiective de bază:
•

•

respectarea angajamentelor de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră (în cazul României angajamentul prevede o
reducere a acestor emisii cu 8 % comparativ cu anul de bază
1989, pentru perioada 2008-2012);
adoptarea unui set de mecanisme de piaţă, inclusiv pentru
permise de comercializare transferabile şi aplicarea comună a
prevederilor, în cooperare cu alte ţări.

Uniunea Europeana are ca obiectiv, în cadrul noii politici
energetice, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin
20 % până în anul 2020 [5].
Obiectivul actual stabileşte un nivel de 12 % până în anul 2012,
Comisia Europeană a solicitat statelor dezvoltate ale lumii să reducă cu
30 % emisiile de gaze cu efect de seră, până în anul 2020.
Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea energiei electrice
produse din surse regenerabile de energie în consumul final de energie
electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 şi 2020 este de 33 %, 35 % şi
38 % [4].
Din acest punct de vedere, principalul avantaj al energiei eoliene
este emisia zero de substanţe poluante și gaze cu efect de seră.
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Tabelul 1
Sensibilitatea
la preţul
combustibilului

Costurile reduse pe unitate de energie produsă şi costurile
reduse de scoatere din funcţiune a instalaţiilor eoliene determină o
tendinţă de creştere a investiţiilor în energia regenerabilă.

Fig.1 Evoluţia investiţiilor în energii regenerabile la nivel mondial.
Valoarea anuală a capacităţii de energie regenerabilă instalate de către sectorul
de tehnologie ($ miliarde)
[conform Bloomberg New Energy Finance – Global renewable enery market outlook, 16
november 2011]

Potenţialul principalelor resurse de energii regenerabile în sudestul Europei este prezentat în tabelul 2.
România are un potenţial eolian mare şi, tocmai de aceea, ar
putea deveni un pion important în zona energiilor regenerabile din Estul
Europei.
Pe harta eoliană a ţării noastre, cele mai favorabile locaţii pentru
astfel de investiţii sunt Dobrogea şi judeţele din sudul Moldovei. Zona
cea mai atractivă este litoralul Mării Negre, unde viteza vântului atinge,
în medie, 25,5 km/h. Industria locală ar avea potenţialul de a genera
până la 30,7 miliarde de kWh pe an.
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2. Aplicaţii în domeniul producerii de energie electrică
Evenimentul Wind Power Romania 2012 şi-a propus abordarea
unor subiecte actuale de foarte mare interes atât pentru investitori, cât şi
pentru operatorii deja existenţi pe piaţa românească a energiei eoliene
având ca obiective o putere instalată de 4 GW şi o pondere de 70 – 80 %
în producţia naţională de energie regenerabilă la orizontul anului 2020.
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
anticipează o extindere a capacităţii de producţie a instalaţiilor eoliene
continentale la circa 3,2 GW până în 2015.
Judeţul Galaţi are programată pentru anul 2012 realizarea a 30
de proiecte eoliene pentru care au fost încheiate contracte de
racordare, cu o putere totală instalată de peste 387 MW, potrivit datelor
furnizate de FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord SA. Astfel, în
comuna Frumuşiţa sunt programate trei parcuri eoliene, cu o putere
totală instalată de 99 MW.
La Vânători şi Băleni se vor dezvolta şapte şi respectiv cinci
parcuri eoliene mici, de câte 10 MW fiecare. Paşi în obţinerea de
energie verde se vor mai face şi prin proiecte cu puteri între doi şi zece
MW în comunele Folteşti, Pechea, Cudalbi, Smulţi.
Până în prezent, în judeţul Galaţi au fost puse în funcţiune
două capacităţi de producere a energiei eoliene: un grup energetic de
0,23 MW şi două turbine eoliene 1 MW şi 1,5 MW
Capacităţile de producţie a energiei eoliene care vor fi puse în
funcţiune până în 2013 ar putea ajunge la 3.370 MW. Aceste capacităţi
vor genera o cantitate de energie suficientă pentru a acoperi peste 80
% din necesarul de electricitate al populaţiei, respectiv consumul pentru
circa 7 milioane de gospodării.
Compania CEZ, din Cehia, a reluat lucrările la ridicarea
parcului eolian în Dobrogea, în comuna Fântânele. În afară de CEZ, în
sectorul eolian din România au mai investit companiile Enel Green
Power (Italia), în comunele Sălbatica şi Agighiol, judeţul Tulcea.
Capacitatea eoliană instalată a companiei ajunge la 30 MW şi 64 MW.
Un nou parc eolian va fi construit de firma Iberdrola (Spania) cu o
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investiţie de 2,2 milioane de euro, în comuna Cogealac, judeţul
Constanţa, care va avea o producţie de energia electrică de 1600 MW.
3. Eficienţa economică - investiţii şi costuri de funcţionare
La începutul anilor 1980, atunci când primele turbine industriale
au fost instalate, costul energiei electrice generate de vânt se ridica la
30 de cenţi pe kWh. Acum, centralele electrice eoliene pot genera
energie electrică pentru mai puţin de 5 cenţi/kWh. La sfârşitul anului
2010, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era de 194.400
MW. Costurile totale a unei centrale electrice eoliene de la faza de
proiect şi până la intrarea în funcţiune se împart astfel: costuri de
investiţii, preţ de fabricaţie a centralei şi costuri pentru punerea în
funcţiune a turbinelor eoliene. Acele turbinele eoliene care au fost
instalate în ultimii zece ani sunt mai costisitoare. În prezent preţul total
calculat per kWh instalat a scăzut cu 29 %, iar dacă se calculează per
kWh produs, scade cu 53 %.
4. Concluzii
■ Una dintre direcţiile sugerate de organismele internaţionale
pentru a instaura o dezvoltare durabilă este acordarea unei atenţii
deosebite asupra producerii şi utilizării de energie pe cale
neconvenţională.
■ Protocolul de la Kyoto ratificat de România prin Legea nr.
3/2001, urmăreşte două obiective de bază cum ar fi: respectarea
angajamentelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi
adoptarea unui set de mecanisme de piaţă pentru facilitarea
implementării energiei regenerabile.
■ Până acum, exploatarea energiei eoliene din România se
afla într-un stadiu incipient, reprezentând doar 0,06 % din potenţialul
energetic eolian. În prezent, datorită unor investiţii străine de circa 1,5
miliarde de euro, se aşteaptă o dezvoltare explozivă în perioada
următoare a industriei energetice eoliene.
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