
 
  

 
 

Tipărit  pe hârtie reciclată 

 
 

 

 
377/29.11.2016 

 
 
 
Către:           Ministerul Energiei  
                      În atenţia Dnul. Victor Vlad Grigorescu, Ministru   
 
Spre ştiinţă: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
                      În atenţia Dnei. Cristiana Paşca Palmer, Ministru  
 
                      Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic 

          În atenţia Dnei. Violeta Alexandru, Ministru delegat 
 
 
 

Scrisoare Comună de Poziție 
 

privind Strategia Energetică a României 2016-2030 cu perspectiva anului 2050 

- versiunea noiembrie 2016- 
 
 
 
Prin prezenta dorim să comunicăm faptul că organizațiile noastre apreciază efortul 
elaboratorilor de a intregra o parte a sugestiilor transmise în fazele anterioare de elaborare 
(ex. aspecte generale cu privire la impactul sistemului energetic asupra biodiveristății). În 
același timp, considerăm că există în continuare aspecte de detaliu care necesită clarificari 
și remedieri. Vă transmitem în acest sens urmatoarele observații la documentul supus 
dezbaterii publice, cu speranța că veți ține cont de ele, îmbunătățind acest document: 
 

 Astfel cum am mai menționat în pozițiile anterioare, ar fi fost de așteptat ca documentul 
propus să includă o analiză a actualei SER ținând cont de rezultatele implementării acesteia 
până la momentul prezent și de lecțiile învățate, iar procesul de modelare să includă în lista 
considerentelor strategice și reducerea impactului asupra ecosistemelor și serviciilor 
acestora. În acest sens, având în vedere faptul că aceste actiuni nu au fost realizate, 
propunem ca o măsură compensatorie integrarea în document a măsurilor de conservare a 
naturii aferente Avizului de mediu la Strategia Energetică curentă precum și supunerea 
acestui document evaluarii strategice de mediu conform dispozițiilor legale în vigoare. 
Conform Directivei SEA, varianta finală a strategiei/scenariul propus trebuie să reprezinte, 
din punct de vedere al protecţiei mediului, cea mai bună alternativă de realizare a 
obiectivelor propuse. Vă reamintim faptul că Directiva precizează obligaţia clară a 
autorităţilor de a realiza evaluarea în timpul pregătirii planului/programului. 
 

 Solicităm includerea în document a unui nou capitol de “Definiții” în care sa apară definițiile 
surselor regenerabile de energie, care contribuie la îndeplinirea țintelor SER asumate de 
România la nivel european sau internațional (incluzând aspectele legate de capacitate 
pentru contribuția la țintele RES asumate), având în vedere multiplele interpretări/accepțiuni 
date unor tipuri de surse precum microhidrocentrale sau biomasa. De asemenea, 
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considerăm important ca acest capitol de Definiții să includă și alți  termeni precum cel de 
„energie curată”, termen cu interpretări diferite pentru factori diferiți.  

 

 Atragem atenția asupra riscului pe care îl reprezintă lipsa definirii clare a semnificaţiei 

termenului biomasei, deoarece este evident faptul că în accepțiunea eleaboratorilor, 

biomasa pe segmentul forestier are reprezentarea oricarei forme de lemn. Se impune 

respectarea definițiilor curente ale biomasei, în special a celei din sectorul silvic, astfel cum 

apare ea în reglementările legale actuale, respectiv:  

(1) Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile art. 
2 lit. e) „biomasă ” înseamnă fracţiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și 
reziduurilor de origine biologică din agricultură (inclusiv substanţe vegetale și 
animale), silvicultură și industriile conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, precum și 
fracţiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și municipale”,  

(2) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 (art. 67 lit. f) "energia 
conţinută în fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din 
agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi reziduuri de origine animală), silvicultură 
şi industrii conexe, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi 
comunale, orăşeneşti şi municipale, denumită biomasă"),   

(3) Legea nr. 220/2008 cu modificările și completările ulterioare ("biomasă - fracţiunea 
biodegradabilăa produselor, deşeurilor şi reziduurilor de origine biologică din 
agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi animale), silvicultură şi industriile conexe, 
inclusiv pescuitul şi acvacultură, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor 
industriale şi municipale, codificate conform prevederilor legale"), și  

(4) OM 1534/2016 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine 
pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în 
producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, conform căruia 
biomasa provenita din silvicultură și industrii conexe (la care se face referire în Legea 
220/2008 și Directiva RES)  este: 
"a) fracţiunea biodegradabilă a produselor rezultate din prelucrarea primară şi 
secundară pe teritoriul României a lemnului - coajă, rumeguş, aşchii rezultate din 
prelucrare, capete, tocătură din liniile de profilare, resturi de lemn, rezultate în 
urma prelucrării sau reciclării materialului lemnos şi/sau a produselor din lemn, 
inclusiv din import, care nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase, 
conform prevederilor legale în vigoare, precum şi material lemnos declasat în incinta 
proprie ca urmare a procesului tehnologic de prelucrare a materialului lemnos; b) 
tocătură de lemn, provenită numai din categoriile cuprinse la lit. a)”. 

 

Având în vedere riscul pe care abordarea curentă îl constituie în privința pierderii accelerate 
a pădurilor prin transformarea masei lemnoase în peleți1, solicităm adoptarea acestor 
abordari și definirea clară a biomasei promovată ca sursă regenerabilă de energie (care 
ar trebui sa includă doar culturile energetice şi deseurile agricole, forestiere sau 
menajere).  
 

 Solicităm în continuare stabilirea unor criterii de sustenabilitate pentru fiecare sursă 

regenerabilă de energie în cadrul noii Strategii Energetice, în special microhidroenergie și 

biomasă (incluzând ceea ce ar trebui considerat “no go”), dată fiind nevoia de o mai bună 

integrare a biodiversității în politicile naționale.   

 

 Potențialul de biomasă pentru producerea bioenergiei sau a biocarburanților trebuie calculat 

ținând cont de criterii robuste și verificabile pentru contabilizarea emisiilor de gaze cu 

                                                 
1
 https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/24/protected-forests-in-europe-felled-to-meet-eu-renewable-targets-

report 
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efect de seră, la un nivel sustenabil de consum. Utilizarea eficientă a resurselor de 

biomasă și criterii de sustenabilitate socială și de mediu sunt de asemenea necesare 

pentru a stabili potențialul pentru producerea bioenergiei. Din textul Strategiei Energetice nu 

reiese faptul că analiza potențialului de producere a bioenergiei din biomasă ia în 

considerare aceste elemente critice. Politicile ce privesc utilizarea biocarburantilor pentru 

reducerea gazelor cu efect de seră din sectorul de transporturi sau utilizarea biomasei 

considerată neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon ne-au invatat care sunt 

riscurile utilizarii bioenergiei la scara larga, fără definitii clare sau criterii de sustenabilitate 

robuste. (Recomandăm reevaluarea potentialului de biomasa pe baza unor criterii solide de 

sustenabilitate) 

 

 În Strategie se menționează faptul că pentru investițiile noi aflate în ariile protejate se va 

respecta în continuare un regim strict de avizare. În realitate regimul acesta nu se respectă; 

un exemplu în acest sens îl constituie procedura de infringement demarată în 2015 împotriva 

României cu privire la încălcarea Directivei Habitate prin construcția/amplasarea unor 

amenajări hidroenergetice. Va rugăm în acest sens să luați în considerare încurajarea 

desemnării unor zone de excludere/no go, la nivel național unde anumite tipuri de 

infrastructuri (MHC) sau surse (masa lemnoasă) să nu fie posibile.  Nu in ultimul rand,  

Strategia trebuie sa incurajeze modificari legislative in privința conservării reale a naturii 

raportat la dezvoltarea sectorului energetic.  

 

 Solicităm în continuare prioritizarea acelor investiții în retehnologizarea 
infrastructurilor existente anterior demarării unor investiții noi.  În acest sens, 
solicităm ca informații clare (cifre) să fie incluse în document în privința sumei pe care 
Hidroelectrica intenționează să o investească în retehnologizarea capacităților existente (din 
total prezentat de 800 mil. EUR). Consideram ca inainte de a investii în capacități noi, 
Hidroelectrica trebuie să investească substanțial în retehnologizarea infrastructurilor 
existente care prin modul de construire sau operare încalcă cele dispozitiile legale cu 
privire la conservare (atât pe cele naționale cât și pe cele europene).  
 
Râul Bistrița Ardeleană, în aval de barajul Colibița, Râul Drăgan chiar în aval de barajul 
Floroiu, sau Râul Jieț în zona sitului Natura 2000 Parâng sunt doar câteva exemple de 
amenajări Hidroelectrica care nu respectă de decenii debitul de servitude.  Aceste nereguli 
nu pot fi încurajate printr-un document strategic ce se dorește a fii în acord cu ultimele 
reglementări europene și îsi propune la nivel declarativ susținerea investițiilor care țin cont 
de principiul dezvoltării durabile.  În plus, la majoritatea investițiilor Hidroelectrica, nu există 
scari de pești (lăsând deoparte funcționalitatea acestora). Nu numai investițiile vechi ale 
Hidroelectrica sunt problematice, ci chiar cele în curs de planificare sau construcție, cum 
ar fi Râul Bistra din N-E Munților Tarcu, care ar urma să fie captat în amonte de Bucova și 
desigur, amenajarea hidroenergetica din Defileul Jiului care va distruge Parcul National 
înființat pentru Defileul Jiului, prin diminuarea debitului Jiului de la peste 19 mc/secundă la 
2,5 mc/secundă. Jiul, un râul frumos, mare, care oferă servicii ecosistemice (potențial turistic 
și sportiv) extraordinare riscă să dispară în conducte fără un studiu de evaluare adecvată 
conform Directivei Habitate sau a unei evaluării conform Directivei Cadru privind Apa (sub 
motivul faptului că investiția a fost avizată anterior intrării României in UE). Considerăm că 
aceste consecințe reprezintă un preț mult prea mare pe care natura, comunitățile locale și 
populația în general îl vor plătii pentru energia produsă de Hidroelectrica.  În acest sens, 
solicităm eliminarea/promovarea investițiilor Hidroelectrica în noi amenjări și integrarea în 
document a unor referințe la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă adpotată in 
septembrie 2015 de către Adunarea ONU cu prezentarea modului în care această strategie 
contribuie la atingerea țintelor de dezvoltare durabilă asumate și de Romania și de UE).  
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 Apreciem recunoșterea în document a impactului sectorului energetic asupra biodiversității, 
însă din document lipsesc referințele la impactul hidro-morfologic al sectorului 
hidroenergetic. În document se face o confuzie în privința elementelor de calitate a apei, 
considerâdu-se că acestea sunt doar elementele fizico-chimice (poluarea fizico-chimică). În 
realitate, impactul cel mai grav, aproape permanent (debite si contectivitatea corpurilor de 
apă), apare la nivelul elementelor hidro-morfologice. În acest sens, sugerăm reformularea 
acestor prevederi ținând cont de dispozițiile Directivei Cadru privind Apa (vezi cazul Weser). 
Totodată, atragem atenția asupra faptului că din document lipsesc prevederi referitoare la 
cea de a doua componentă a aspectelor ce țin de schimbările climatice – respectiv 
adaptarea și în ce mod anumite sub-sectoare energetice afectează modul în care România 
se adaptează schimbărilor climatice.  
 

 Susținerea energiei pe bază de cărbune iese în evidență prin contrastul cu direcțiile trasate 
de-a lungul documentului. Întârzierea înlocuirii capacităților pe bază de cărbune până în 
2025 este inexplicabilă având în vedere starea unităților, mai ales faptul că 21 din totalul de 
31 de capacități funcționează ilegal2.Soluția pentru aceste înlocuiri nu este mai mult cărbune: 
o “contribuție echitabilă la atingerea țintelor de reducere a emisiilor de GES” (p. 7) nu poate 
fi obținută dacă România construiește noi capacități pe bază de lignit. Propunem așadar 
urgentarea planificării închiderii termocentralelor pe cărbune fără a construi noi unități 
similare, considerând că acestea pot fi înlocuite prin alte măsuri deja existente în Strategie: 
energia regenerabilă, eficiența energetică, susținerea prosumatorilor etc. 
 

 Considerăm cel puțin riscantă axarea mixului energetic, în toate cele trei scenarii de bază, în 
jurul tehnologiilor nucleare, mai exact în jurul proiectului celor două reactoare adiționale la 
Cernavodă. Proiectul în cauză este unul contestat de experți energeticieni, de economiști, de 
societatea civilă și chiar din interior - investitorii Iberdrola, RWE, GDF, Arcelor Mittal, Enel, 
iar mai nou Fondul Proprietatea. Exploatarea proiectului în cauză este condiționată de 
angajarea întregii societăți – a tuturor categoriilor de consumatori - în susținerea financiară a 
acestui proiect-mamut pe întreaga perioadă de operare, de minim treizeci de ani. În funcție 
de evoluția piețelor de energie și a celorlalte tehnologii energetice în aceste decade, 
susținerea prin contracte pentru diferență (sau prin alte forme de sprijin) a celor două 
reactoare noi amenință să devină o povară pentru societatea românească. 
Există un cvasi-consens în privința flexibilității capacităților de generare ca element-cheie în 
sistemul energetic al viitorului. Proiectul reactoarelor adiționale contrazice acest deziderat, 
dublând capacitatea inflexibilă din sistem. Astfel, în absența unor mari consumatori 
dispecerizabili și situat în proximitatea instalațiilor eoliene concentrate în Dobrogea, proiectul 
reactoarelor adiționale va genera probleme în sistemul energetic. 
Mai mult, în perioadele secetoase, din cauza debitului insuficient pentru răcirea reactoarelor, 
centrala de la Cernavodă va fi nevoită să scoată din funcțiune 75% din capacitate (trei 
reactoare) pentru a putea opera în condiții de siguranță nucleară. Modificarea brațului Bala 
din Dunăre pentru asigurarea unui plus de debit către reactoare nu poate reprezenta o 
soluție, fiindcă ar prejudicia în mod brutal mediul natural, cu afectarea unor specii ocrotite. 
Din punctul de vedere al contribuției tehnologiei nucleare la securitatea energetică, subliniem 
întreruperea așa-numitului ciclu nuclear complet al României: CNU este falimentară, la fel și 
fabrica de apă grea de la Drobeta. Prin urmare, punerea în funcțiune a două noi reactoare 
va accentua dependența României de importurile de combustibil (proiectul exploatării de 
minereu de uraniu de la Grințieș a fost abandonat în perioada comunismului, nefiind 
considerat oportun). 
Nu în ultimul rând, odată cu dublarea numărului de reactoare, cresc proporțional riscurile 
nucleare asociate, fiind necesare soluții pentru gestionarea unor cantități duble de deșeuri 

                                                 
2
 

http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/energie/publicatii/starea_termocentralelor_pe_carbune_din%20Romania_i
n_2016.pdf 

http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/energie/publicatii/starea_termocentralelor_pe_carbune_din%20Romania_in_2016.pdf
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/energie/publicatii/starea_termocentralelor_pe_carbune_din%20Romania_in_2016.pdf
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radioactive și combustibil ars. Or, este cunoscut faptul că încă nu există soluții tehnice reale 
pentru stocarea permanentă a acestor elemente. 
Susținem, în sensul celor prezentate la acest subpunct, înlocuirea proiectului reactoarelor 3 
și 4 din strategie cu tehnologii energetice mai puțin riscante și mai potrivite pentru un profil 
de viitor al sectorului energetic român. Recomandăm, astfel, considerarea Senzitivității C 
(P2030MSC) drept varianta optimă pentru Strategia 
Energetică. 
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