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In this paper we underline the need and the opportunity to use wind 

energy due to the competitive cost of this type of energy and due to the 
reduction of pollution. We also present the current situation on a global level of 
the wind energy market as well as the development of this branch in Romania.  
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  1. Consideraţii generale 
 
Circa 1-2 % din energia solară ajunsă la suprafaţa planetei, se 

transformă în energie eoliană. Energia eoliană poate fi utilizată acolo 
unde viteza medie a vântului depăşeşte 1,5 m/s iar vântul are o 
frecvenţă ridicată. Folosirea surselor noi de energie regenerabile a 
devenit o necesitate obiectivă ce derivă din complexitatea problematicii 
energoenviromentale. Oricât de mari ar fi rezervele de energie clasică, 
acestea sunt limitate şi deci epuizabile într-un orizont de timp deja 
altertant. Problema esenţială de rezolvat rămâne aceea a utilizării unor 
surse alternative capabile să preia pentru o perioadă mai îndelungată 
de timp satisfacerea nevoilor crescânde de energie, dar şi reducerea 
presiunii asupra fenomenului de încălzire globală, generat de gazele cu 
efect de seră. Vântul este un curent de aer în mişcare, produs de 
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încălzirea inegală a suprafeţei terestre. Suprafaţa pământului fiind 
formată din apă şi uscat, absoarbe căldura - provenită de la soare -  în 
mod diferit, generând astfel formarea vântului.  
  Energia eoliană este curată. Electricitatea generată de turbinele 
eoliene nu va murdări aerul pe care îl respirăm sau nu va emite poluanţi 
ca alte surse de energie, ceea ce înseamnă mai puţin smog şi ploi 
acide, mai puţine emisii de gaze cu efect de seră. Centralele 
termoelectrice sunt cele mai mari surse fixe de poluare a aerului, care 
emit milioane de tone de dioxid de sulf, oxizi de azot şi dioxid de carbon 
în fiecare an. Aceşti poluanţi sunt consideraţi a fi cauza încălzirii 
globale. Funcţionarea unei singure turbine eoliene de 1 MW poate 
reduce 2.000 t de dioxid de carbon într-un an (echivalent cu plantarea a 
2 km  de pădure).Costul de producere a energiei electroeoliene este 
comparabil cu cel al energiei electrice provenite din combustibili şi este 
mai mic decât al oricărei alte surse de energie regenerabile.  

2

 Deoarece vântul este gratuit, energia eoliană poate oferi un 
preţ stabil pe termen lung. Fermele eoliene de azi pot genera 
electricitate pentru mai puţin de 5 cenţi pe kWh, un preţ care este 
competitiv cu noile centrale electrice pe cărbune sau gaz. 

Principalele avantaje ale energiei eoliene sunt următoarele: ● 
nu generează gaze cu efect de seră (un MWh produs prin arderea de 
cărbune sau diesel produce 0,8 t gaz de seră – în principal CO2); ● nu 
rezultă deşeuri toxice concentrate şi radioactive; ● nu consumă 
combustibil fosil; ● costul se reduce la amortizarea investiţiei şi la 
mentenanţă (producţia unui kWh prin energie eoliană costă 0,03-0,07 $ 
faţă de acelaşi kWh produs prin arderea motorinei care costă între 0,25-
1,00 $);● este larg răspândită geografic; ● terenul imobilizat de 
instalaţia eoliană este nesemnificativ (98 % din terenul unei ferme 
eoliene rămâne pentru agricultură, creşterea animalelor etc.); ● fermele 
eoliene pot vitaliza economiile rurale prin închirierea de teren şi 
redevenţe. 

Dar, ca şi în orice proces tehnologic, exista şi dezavantaje: ● 
concentrare de energie relativ mică; ● concentrarea energiei într-un 
interval de timp foarte redus; ● inpredictibilitatea funcţionării şi 
incontrolul sursei. 

Industria eoliană din întreaga lume a devenit un pion important 
pe piaţa energetică.  

Cu toate acestea în unele ţări este încetinit procesul de 
dezvoltare a acestei industrii, deoarece nu este garantat succesul şi 
mai ales există nevoia de schimbări la nivel legislativ şi birocratic. 
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În figura 1 este prezentată evoluţia ratei de creştere (raportul 
dintre capacitatea nou instalată şi puterea instalată în anul precedent) a 
instalaţiilor electroeoliene. Ritmul anual, pe piaţa eoliană, a continuat să 
crească începând cu anul 2004, ajungând la 31,7 % în 2009, an care a 
adus noi recorduri pentru utilizarea energiei eoliene din întreaga lume, 
în ciuda crizei economice globale. După anul 2001 care a avut cea mai 
mare rată de creştere înregistrată, a urmat anul 2004 cu o creştere 
semnificativă, urmând apoi 2008 cu 29,0 %, 26,7 % în 2007, 25,6 % în 
anul 2006 şi 23,8 % în 2005. 

 
Fig.1  Rata de creştere la nivel mondial, pe piaţa turbinelor eoliene [4] 

 
Centralele eoliene sunt grupuri de turbine eoliene (figura 2), 

plasate în apropiere unele de altele cu scopul de a produce electricitate 
din energia eoliană. Turbinele eoliene sunt conectate la un sistem de 
tensiune medie ce este apoi transformat în curent de înaltă tensiune 
prin intermediul unui transformator, pentru a putea fi livrat în sistemele 
de distribuire a electricităţii. Costurile de întreţinere a turbinelor eoliene 
sunt relativ mici raportate la investiţia iniţială. 

În general, în majoritatea cazurilor se realizează două revizii 
anuale de verificare şi întreţinere, iar la intervale de 2-3 ani, în funcţie 
de locaţie şi specificaţiile producătorului este necesară schimbarea 
uleiului şi lichidului de răcire. Durata medie de viaţă a unei turbine este 
de aproximativ 20 ani în condiţiile unei întreţineri prompte şi corecte. În 
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Fig. 2  Componenţa unei turbine eoliene cu ax orizontal 

 
2. Performanţele actuale ale centralelor electro-eoliene  
 

 Piaţa mondială pentru turbine eoliene a înregistrat o creştere 
semnificativă şi în prima jumătate a anului 2010, cu aproximativ 16 GW, 
la nivel mondial. China reprezintă cea mai dezvoltată piaţă a eolienelor,  
adăugând la 7800 MW în termen de doar şase luni şi un total de 
aproape 34GW, Statele Unite ale Americii, ocupând primul loc cu o 
capacitate totală de 36G W. În tabelul 1 - puterea eoliană la nivel 
mondial (iunie 2010) -  este prezentat stadiul mondial al dezvoltării 
instalaţiilor electroeoliene la nivelul anului 2010. Capacitatea totală a 
turbinelor eoliene instalate în întreaga lume a ajuns la 175 GW la 
mijlocul anului 2010, comparativ cu 159 GW  la sfârşitul anului 2009. 

Se preconizează o creştere continuă, pe piaţa turbinelor 
eoliene, de până la 35 şi 40 GW  în anul 2010, apropiindu-se de 2009, 
când s-au adăugat 38GW. Cu această creştere, capacitatea la nivel 
mondial ajunge la aproape 200 GW până la sfârşitul anului 2010. 
Potrivit Agenţiei Internaţionale de Energie Atomică, la finele anului 2009 
aprovizionarea cu energie nucleară a scăzut cu un procent (la nivel 
mondial), în comparaţie cu creşterea numărului de centrale eoliene 
instalate. Un interes crescând în promovarea de ferme eoliene poate fi 
observat şi la nivel european. 

Deşi există o tradiţie puternică şi continuă în astfel de abordări, 
în special în ţările nordice (Germania şi Danemarca), în Europa energia 
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Tabelul 1  
 

Nr. 
crt 

 
ȚARA 

PUTEREA 
TOTALĂ, 
[MW] 
(IUNIE 2010)      

PUTEREA 
ADĂUGATĂ, 
 [MW] 
(IUNIE 2010)  

PUTEREA 
TOTALĂ,[MW] 
(FINELE 2009) 
 

1 USA 36.300 1200 35.159 
2 China 33.800 7800 26.010 
3 Germania 26.400 660 25.777 
4 Spania 19.500 400 19.149 
5 India 12.100 1200 10.925 
6 Italia 5300 450 4.850 
7 Franţa 5000 500 4.521 
8 UK 4.600 500 4.092 
9 Portugalia 3.800 230 3.535 
10 Danemarca 3700 190 3.497 
 În rest 24.500 2.870 21.698 
 Total 175.000 16.000 159.213 

Sursa: Agenţia Internaţională pentru Energie Eoliană 
 

3. Stadiul actual de dezvoltare în România 
 

  Europa este un continent lider în instalaţii offshore cu 99 % de 
astfel de turbine. Sectorul eolian adăugă 10.474 MW în anul 2009, mult 
mai mult decât în anii precedenţi: 8607 MW în 2007 şi 8928 MW în 
2008. Germania şi Spania sunt  ţările cu cea mai mare dezvoltare în 
acest domeniu, având o putere totală instalată de 26400 MW, respectiv 
19500 MW. 

 În 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. Fermele eoliene reprezintă un punct 
important pentru ca România să îndeplinească ţinta propusă de 24 % 
de energie propusă din surse regenerabile până în anul 2020.  

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 m/s se regăsesc în Podişul 
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Fig. 3  Harta potenţialului eolian în România [1] 

 
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.  

Din figura 3 şi tabelul 2 - cele mai mari proiecte eoliene din 
România [5], reiese că Dobrogea şi Moldova sunt zonele cele mai 
favorabile instalării de centrale eoliene, în contextul în care viteza 
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medie a vântului depăşeşte 4 m/s, iar densitatea populaţiei din aceste 
zone este scăzută.  

Tabelul 2  

 
 

Potrivit unor cercetători germani, Galaţiul reprezintă judeţul cu 
cel mai mare potenţial eolian, mai precis localitatea Bereşti-Meria, 
datorită vitezei constante a vântului din această zonă. Potrivit Asociaţiei 
Europene de Energie Eoliană, se apreciază că în România îşi va 
dezvolta semnificativ capacitatea eoliană până la 3 500 MW în următorii 
ani. Investiţiile necesare în domeniul energiei eoliene sunt de circa 1 
milion euro/MW instalat.  

O capacitate instalata de 100 MW presupune o investiţie de 
circa 100 milioane euro.  

Deşi pare o cifră mare, este de reţinut faptul că investiţia s-ar 
amortiza în aproximativ 7 ani, termen extrem de rezonabil pentru o 
investiţie energetică. 
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 5. Concluzii 
 

 ■ Piaţa mondială a energiei eoliene cunoaşte în prezent un ritm 
ridicat de dezvoltare, stimulat atât de costul competitiv al acestei forme 
de energie, cât mai ales de necesitatea stopării fenomenului de 
încălzire globală generat preponderent de utilizarea surselor 
convenţionale de energie. 

 ■ România a cunoscut o relativă rămânere în urmă în acest 
domeniu, deşi are un potenţial eolian considerabil, de 23000 GWh/an. 
Zonele cele mai  favorabile sunt Dobrogea, Podişul Moldovei şi zona 
muntoasă. 

 ■ Legislaţia autohtonă recentă încurajează dezvoltarea energiei 
din surse regenerabile, cu toate acestea existând încă unele piedici 
birocratice în dezvoltarea acestor proiecte. Până în anul 2013 în zona 
Dobrogea va fi finalizată instalarea de centrale electroeoliene cu o 
putere totală de peste 2600 MW, iar până în anul 2015-2018 se 
estimează atingerea unei puteri instalate de 3500 MW, cea ce va aduce 
o contribuţie însemnată la atingerea ţintei de 24 % energie regenerabilă 
în consumul naţional de energie, stabilită la nivelul UE.   
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