RAPORT

“CERTIFICARI SI CALIFICARI IN DOMENIUL SECTORULUI
ROMANESC AL BIOMASEI”
I. Scurta introducere: Situatia generala a energiei regenerabile in Romania.

În deceniul trecut, principalele preocupări şi activităţi ale factorilor de decizie la nivel naţional
au vizat restructurarea economică şi demonopolizarea, privatizarea şi introducerea
mecanismelor economiei de piaţă. În acea perioadă, valorificarea SRE a avut un rol secundar.
Valorificarea SRE a devenit o componentă importantă a politicii energetice la nivel naţional la
inceputul actualului deceniu, pe fondul depăşirii perioadei de tranziţie şi al apropierii de UE.
Semnarea tratatului de aderare (in aprilie 2005) şi dobândirea statutului de mebru UE (cu
incepere de la 1 ianuarie 2007) au reprezentat momente importante în istoria contemporană a
României. Adoptarea aquis-ului comunitar în domeniul energiei a avut efecte importante
privind valorificarea SRE.
România a fost prima ţară din Anexa 1 a UNFCCC care, prin Legea nr. 3/2001, a ratificat
Protocolul de la Kyoto, avand obligatia de reducere cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de seră
comparativ cu anul de bază 1989, pentru prima perioadă de angajament 2008-2012.
Utilizarea pe scară mai largă a SRE reprezintă una din cele trei direcţii majore de dezvoltare a
sectorului energetic în perspectiva anului 2015 (celelalte două direcţii majore fiind reducerea
intensităţii energetice în economie şi respectiv rezolvarea tranzacţiilor de energie electrică
care depăşesc graniţa uneia sau a mai multor ţări).
Tipul de resurse şi potenţialul energetic al surselor regenerabile de energie din România sunt
prezentate sintetic în tabelul 1.
Tabelul 1. Potenţialul energetic al surselor regenerabile de energie din Romania
Sursa

de

energie Potentialul energetic Echivalent

regenerabila

anual

economic

Aplicatie
energie

(mii tep)
Energie solară:
- termică

60x10^6 GJ

1.433,0

Energie termica

- fotovoltaică

1.200 GWh

103,2

Energie electrica
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Sursa

de

energie Potentialul energetic Echivalent

regenerabila

anual

economic

Aplicatie
energie

(mii tep)
Energie eoliană

23.000 GWh

1.978,0

Energie electrica

Energie hidro, din 40.000 GWh

3440,0

Energie electrica

care:
sub 10 MW

6.000 GWh

516,0

Energie electrica

Biomasă

318x10^6 GJ

7.597,0

Energie termica

Energie geotermală

7x10^6 GJ

167,0

Energie termica

Sursă: Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020
Tabelul 2 - Producţia prognozată de energie electrică din surse regenerabile de energie pe
termen mediu și lung
Surse regenerabile de energie

2010 (GWh)

2015 (GWh)

Energie solară

1,860

11,600

Energie eoliană

314

1.001

Energie hidro - total,
din care: hidroen. mică putere (max 10
MW)

18.200
1.100

18.700 1.600

Biomasă

1.134

3.654

Energie geotermală

-

-

Total

19.650

23.367

30,00%

30,40%

Pondere ESRE în consumul de energie
electrică

Obiectivele pe care se focalizeaza Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie
sunt urmatoarele:
-

integrarea surselor regenerabile de energie în structura sistemului energetic naţional;

diminuarea barierelor tehnico-functionale şi psiho-sociale în procesul de valorificare a
surselor regenerabile de energie, simultan cu identificarea elementelor de cost şi de eficienţa
economică;
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-

promovarea investiţiilor private şi crearea condiţiilor pentru facilitarea accesului
capitalului străin pe piaţa surselor regenerabile de energie;

-

asigurarea independenţei consumului de energie al economiei naţionale;

asigurarea, după caz, a alimentarii cu energie a comunităţilor izolate prin valorificarea
potenţialului surselor regenerabile locale;
-

crearea condiţiilor de participare a României la piaţa europeană de "Certificate verzi"
pentru energie din surse regenerabile.

Principalele opţiuni pe termen mediu şi lung sunt orientate astfel:
- transferul de tehnologii neconvenţionale de la firme cu tradiţie şi experienţa în domeniu, cu
norme de aplicare, atestare şi certificare conform standardelor internaţionale în vigoare;
- elaborarea şi implementarea cadrului legislativ, instituţional si organizatoric adecvat;
- atragerea sectorului privat şi public la finanţarea, managementul şi exploatarea în condiţii de
eficienţă a tehnologiilor energetice moderne;
- identificarea de surse de finanţare pentru susţinerea şi dezvoltarea aplicaţiilor de valorificare
a surselor regenerabile de energie;
- stimularea constituirii de societaţi tip joint-venture, specializate în valorificarea surselor
regenerabile de energie;
- elaborarea de programe de cercetare-dezvoltare orientate în direcţia accelerării procesului de
integrare a surselor regenerabile de energie în sistemul energetic naţional.
O atentie speciala este dedicata energeticii rurale, fiind abordata in detaliu problematica
utilizarii SRE.
În zonele rurale există o diversitate de forme de energie regenerabilă care pot fi utilizate în
alimentarea cu energie a acestor zone sau a zonelor urbane:


Biomasa este principalul combustibil rural, fiind folosit mai ales pentru încălzirea
spatiului si a apei, precum si pentru gătit; biomasa acoperă circa 7% din cererea de
energie primară si circa 50% din potentialul de resurse regenerabile al României;



Energia geotermală se poate utiliza pentru încălzirea spatiului si a apei; datorită
amplasării, principalul potential de folosire se află în zone rurale - locuinte, sere,
acvacultură, pasteurizarea laptelui - în amplasamente aflate la distante de până la 35
km de locul de extragere;



Energia solară se poate utiliza în special pentru prepararea apei calde menajere,
rezultând o reducere a consumului de combustibilii fosili utilizati la încălzirea apei;



Microhidrocentralele pot reprezenta o optiune de bază pentru alimentarea zonelor
rurale neconectate la retele de energie electrică;
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Generatoarele eoliene pot de asemenea acoperi necesarul de energie electrică din
zonele rurale greu accesibile, neelectrificate.

Din fericire, Romania poate dezvolta sisteme de productie pe toate tipurile de surse
regenerabile, in functie de specificul fiecarei zone geografice din tara. In urma studiilor
realizate la nivelul tarii noastre, potentialul in domeniul producerii de energie verde este de
65% biomasa, 17% energie eoliana, 12 % energie solara, 4% microhidrocentrale si 2% voltaic
si geotermal.
Conform hartii elaborate de catre Administratia Nationala de Meteorologie, potentialul
energetic al Romaniei este repartizat zonal, astfel:


Delta Dunarii - energie solara;



Dobrogea - energie solara si eoliana;



Moldova - micro-hidro, energie eoliana, biomasa;



Carpati- potential ridicat de biomasa si micro-hidro;



Transilvania - potential ridicat pentru micro-hidro;



Campia de Vest - posibilitati de valorificare a energiei geotermale;



Subcarpati - potential pentru biomasa si micro-hidro;



Campia Romana - biomasa, energie geotermica si energia solara.

Asadar, dezvoltarea energiilor regenerabile reprezinta o sursa de energie care nu poate fi
neglijata in contextul efectelor economice si de mediu. Actualmente, interesul investitorilor si
utilizatorilor se indreapta in mare parte si spre aplicatiile la scara mica. Datorita faptului ca
energia obtinuta din surse regenerabile reprezinta o alternative la combustibilii fosili, creste
cerinta de tehnologii noi pentru energii regenerabile, atat din motive pentru mediul
inconjurator, cat si din alte motive cum ar fi:
Timp reltativ mic de executie si intrare in functiune a instalatiilor producatoare de energie
regenerabila (in special in cazul instalatiilor fotovoltaice si eoliene).
Posibilitatea amortizarii in timp relativ mic a investitiei datorita faptului ca energia
furnizata prin intermediul acestor instalatii este gratuita.
Numarul de localitati/gospodarii neelectrificate este foarte ridicat, lucru care necesita
adopatarea unor solutii rapide, viabile din punct de vedere tehnico-economic.
Sursele regenerabile de energie pot sa contribuie prioritar la satisfacerea nevoilor curente de
energie electrica si de incalzire in zonele rurale defavorizate. In Romania exista numeroase
gospodarii, asezari, comunitati (amplasate, de regula, departe de reteaua electrica si in zone
greu accesibile), care nu beneficiaza de electricitate.
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II. Situatia in domeniul biomasei. Oportunitati de angajare.
Conform regulamentelor europene, urmatoarele definitii sunt agreate si la nivel national:


„biomasă" înseamnă fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor
din agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi animale), silvicultură şi industriile
conexe, inclusiv pescuitul si acvacultura, precum şi fracţiunea biodegradabilă a
deşeurilor industriale şi urbane;



„biocombustibili" înseamnă combustibili lichizi sau gazoşi pentru transporturi,
produşi din biomasă;



„biogaz": un combustibil gazos produs din biomasă şi/sau din fracţia biodegradabilă a
deşeurilor, care poate fi purificat până ajunge la calitatea gazelor naturale, pentru a fi
utilizat ca biocombustibil sau gaz de lemn.

Sintetic, din punct de vedere al biomasei, situatia in Romania se prezinta astfel:
Zonele rurale din Romania sunt bine reprezentate (aprox. 40% din populatie traieste in zone
rurale). Aceste zone sunt situate in apropierea surselor de biomasa si, prin urmare, sunt
potrivite pentru sisteme de incalzire descentralizate. Se preconizeaza ca 89% din căldura
necesară incălzirii locuinţelor şi prepararii hranei, in mediul rural, s-ar putea asigura numai
prin consumul de reziduuri şi deşeuri vegetale.
Există o uzanţă tradiţională a utilizării biomasei pentru producerea de energie (căldură).
Exista un mare potential pentru resurse forestiere si deseuri agricole.
Exista un mare potential pentru biogaz provenit din agricultura.
Exista experienta in colectarea, depozitarea si utilizarea locala a biomasei.
Este nevoie de o eficientizare a utilizarii biomasei pentru incalzire. Asigurarea incalzirii
este una din principalele preocupari sociale, la nivel local, regional si national.
În timp ce celelalte tehnologii SRE au deja o poziţie consolidată pe piaţă (centralele
hidroelectrice, sistemele geotermale pentru producerea căldurii), sau se remarcă printr-un
progres ireversibil (biocombustibilii, energia eoliană), tehnologiile moderne pentru
producerea de căldură şi energie din biomasă sunt încă la început în ceea ce priveşte
acceptarea lor pe piaţă.
În prezent, contribuţia biomasei este ridicată, dar prin utilizarea preponderentă a lemnului şi
deşeurilor agricole în sobele tradiţionale rurale. Surprinzător, orice trecere către o tehnologie
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mai curată şi mai eficientă de utilizare a biomasei (după cum stipulează Directiva SRE în
cadrul articolului nr. 13.6) va avea ca rezultat o reducere a contribuţiei biomasei la consumul
final. Până în anul 2020, o contribuţie semnificativă a biomasei va rămâne din utilizarea
acestei pentru producerea căldurii în sobele rurale.
Biomasa constituie pentru România, o sursă regenerabilă de energie, promiţătoare, atât din
punct de vedere al potenţialului, cât şi, din punct de vedere al posibilităţilor de utilizare.
În urma prelucrării datelor s-au ridicat următoarele harţi de profil:


Potenţialul energetic al biomasei în România cuprinde distribuţia în teritoriu (pe judeţe
şi regiuni de dezvoltare economică) a valorilor energetice (TJ) preconizate a se obţine
prin valorificarea energetică a biomasei vegetale;



Distribuţia biomasei vegetale în România cuprinde distribuţia în teritoriu (pe judeţe şi
regiuni de dezvoltare economică) a cantităţilor (mii.mc) de biomasă vegetală.

Din analiza hărţii cu distribuţia geografică a resurselor de biomasă vegetală cu potenţial
energetic disponibil, se constată:
Cele mai bogate judete, in resurse forestiere sunt următoarele:


Suceava 647,0 mii mc



Harghita 206,5 mii mc



Neamţ 175,0 mii mc



Bacău 132,0 mii mc

Cele mai sărace, în acest tip, de resursă sunt judeţele din sud:


Constanţa 10,4 mii mc



Teleorman 10,4 mii mc



Galaţi 10,4 mii mc

Cele mai bogate judeţe în resursă agricolă sunt:


Timiş 1432,0 mii tone



Călăraşi 934,0 mii tone



Brăila 917,0 mii tone

Cele mai sărace în acest tip de resursă sunt:


Harghita 41,004 mii tone



Covasna 73,000 mii tone



Braşov 89,000 mii tone
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Din punct de vedere al potenţialului energetic al biomasei, teritoriul României a fost împărţit
în opt regiuni şi anume: Delta Dunării - rezervaţie a biosferei; Dobrogea; Moldova; Munţii
Carpaţi (Estici, Sudici, Apuseni); Platoul Transilvaniei; Câmpia de Vest;
Subcarpaţii; Câmpia de Sud.
Potenţialul de biomasă pe sorturi, regiuni şi total, este prezentat în tabelul de mai jos:
Biomasa Deseuri

forestiera lemnoase agricola

Nr. Regiune

i

mii t / an mii t / an mii t / an

-

-

-

-

54

19

844

71

182

451

269

13.422

1.477

910

166

58

2.332

118

474

1.728

802

37.071

2.462

2.370

1.873

583

1.101

59

328

19.552

8.049

17.506

1.231

1.640

835

252

815

141

548

3.482

12.956

2.954

2.740

116

1.557

212

365

3.622

1.603

24.761

4.432

1.825

1.248

388

2.569

177

1.314

13.034

5.366

40.849

3.693

6.570

62

3.419

400

1.350

2.133

861

54.370

8.371

6.750

4.727

1.478

12.637

1.178

4.561

49.241

20.432

200.935 24.620

-

Dunării

-

Platoul

Transilvaniei 8.721
Câmpia

de 347

Vest

VII Subcarpaţii

VIII

-

-

IV Carpati

VI

-

Delta

Moldova

Câmpia
Sud

TOTAL

ml.mc/an urbane

-

TJ

III

Deşeuri
miit/ an TJ

TJ

Dobrogea

Biogaz
TJ

TJ

II

V

Biomasa

de 204

22.805

TOTAL

29.897

81.357

65.415

43.757

60.906

110.198

126.639

518.439

Aşa cum rezultă din acest tabel, potenţialul energetic tehnic al biomasei este de cca. 518.400
TJ.
De asemenea, potentialul de utilizare a biomasei pentru producerea de energie în România
este foarte mare. Pentru moment, utilizarea se concentrează în principal pe scopuri casnice,
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astfel exista 14 milioane de sobe sau cuptoare cu lemne pentru scopuri casnice (care folosesc
lemn, deşeuri de lemn sau alte materiale); 550 de cazane industriale pentru abur şi apă caldă
(lemn); 10 cazane de incalzire a apei (45 MW în total; 0,7 MW-7 MW), pentru încălzire
urbană (care folosesc deşeuri de lemn).
In plus, in Romania se incearca mobilizarea de noi resurse de biomasă forestieră: este estimat
că cel puţin 3 milioane ha de teren cu destinaţie agricolă din tara (echivalentul unei suprafeţe
de cca. jumătate din suprafaţa pădurilor) sunt terenuri afectate de diferite stadii de degradare,
improprii cultivării agricole în condiţii durabile. O parte însemnată din acestea vor fi
împădurite, fără a necesita lucrări deosebite de îmbunătăţiri funciare sau de ameliorare a
terenului, şi incluse, în timp, în circuitul silvic productiv. Împădurirea terenurilor degradate
aduce şi importante beneficii de mediu (cuantificate sau necuantificate pe piaţă) cum sunt
stocarea carbonului, protecţia solurilor, a apelor, conservarea biodiversităţii.
De asemenea, există măsuri planificate pentru încurajarea utilizării în scopuri energetice a
terenurilor arabile nefolosite, a terenurilor degradate etc.:
- Măsura 121 („Modernizarea exploataţiilor agricole”) din Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală (PNDR) 2007-2013 permite, printre altele, acordarea de sprijin pentru înfiinţarea de
culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (până la 5 ani) şi regenerare pe cale
vegetativă (lăstari etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii energetice, salcâmi, etc., în scopul
producerii de energie regenerabilă.
- În ceea ce priveşte împădurirea terenurilor agricole degradate, în cadrul Fondului de Mediu
există „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole
degradate”, însă proiectele care vizează împăduriri ale acestor terenuri nu au destinaţie
exclusiv energetică.
Dezvoltarea sectorului biomasa produce, in special pe termen mediu si lung, efecte pozitive si
durabile in planul cresterii ocuparii si a calitatii vietii, determinate de urmatoarele aspecte:
-

Piata de biomasa tinde spre concentrare, prin infiintarea unei platforme de afaceri
pentru dezvoltare de diverse proiecte si initierea de acriuni in domeniu. In acest
moment, exista o Asociatie Nationala a Producatorilor de Biomasa.

-

Creste calitatea vietii si numarul locurilor de muncă, in special, in zonele rurale
defavorizate prin adoptarea unor solutii energetice alternative, creste gradul de
atractivitate fata de zona, creste rata natalitatii, se reduc fenomenele de exod,
depopulare, scade rata somajului prin atragerea investitorilor. Va fi din ce in ce mai
mult nevoie de personal specializat pentru echipamentele si tehnologiile specifice
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biomasei si biocombustibililor, atat in ceea ce priveste producerea de energie, cat si de
caldura.
-

energia regenerabila este ecologica, contribuind la durabilitatea si echilibrul natural al
mediului inconjurator.

-

In ciuda crizei economice, investitorii sunt in continuare interesati de astfel de
proiecte, in special in industria energiei sau in proiecte de infrastructura.

III. Profile profesionale cerute in sectorul biomasei.
In reglementarile legale, ca si calificari cerute in sectorul energiilor regenerabile, apar doar
mentiuni legate de “Instalatorii pentru pompa de căldură şi de biomasă şi pentru instalaţiile
geotermale, termice solare şi cele fotovoltaice solare”. Legea 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, modificata
prin Legea nr. 139/2010 stabileste urmatoarele cerinte:


Până în anul 2012, autorităţile publice responsabile, sub coordonarea ministerului de
resort, elaborează şi pun la dispoziţia instalatorilor de cazane şi sobe mici pe bază de
biomasă şi de sisteme fotovoltaice solare şi termice solare, de sisteme geotermice de
mică adâncime şi pompe de căldură scheme de certificare sau sisteme de calificare
echivalente.



România recunoaşte certificarea acordată de celelalte state membre în conformitate cu
criteriile prevăzute.



Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniul
promovării energiei din surse regenerabile organizează programe adecvate de
informare, de sensibilizare, de îndrumare sau de formare cu privire la avantajele şi
aspectele practice ale dezvoltării şi utilizării energiei din surse regenerabile.

Desi legislatia prevede certificarea instalatorilor de cazane şi sobe mici pe bază de biomasă, in
Nomenclatorul Calificarilor si Clasificarea Ocupatiilor profesionale din Romania (COR) nu
exista prevazuta explicit profesia de instalator in domeniul instalatiilor care valorifica SRE, ci
doar, de exemplu “instalator incalzire centrala si gaze”, “electrician” etc.
In aceste conditii, nu este pus la punct un sistem de autorizare pentru exercitarea unei
activitati/profesii care nu este recunoscuta oficial. Activitatile privind instalatiile de
valorificare a SRE sunt exercitate de catre instalatorii “generalisti”. Au fost demarate actiuni
pentru completarea COR cu profesii specifice instalatiilor de valorificare a SRE.
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Organismul sau organismele responsabile pentru instituirea şi certificarea, până în 2012, a
sistemelor de autorizare/calificare pentru instalatorii de cazane şi sobe mici pe bază de
biomasă, de sisteme fotovoltaice solare şi de sisteme termice solare, de sisteme geotermice de
mică adâncime şi de pompe de căldură nu au fost stabilite inca.
Sistemele de autorizare sau sistemele de calificare echivalente pentru instalatori prevad,
printre altele, ca instalatorilor li se solicita in prealabil formarea ca instalatori de apa si canal
si/sau electrician. Aceste din urma doua calificari sunt incluse in prezent in Nomenclatorul
calificarilor, care se aproba si actualizeaza periodic prin ordin comun al ministrului muncii si
ministrului educatiei.
Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/instalare a instalaţiilor
electrice racordate la sistemul energetic national se realizează de către autoritatea competentă
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare a Energiei.
Complementar există sistemul de certificare experţi tehnici şi auditori energetici pentru clădiri
şi pentru instalaţii electrice şi termice. Aceste cursuri se fac la UTCB - Universitatea Tehnica
de Constructii Bucuresti (cursuri postuniversitare – 3luni) pentru audit energetic în clădiri şi
certificare la Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului, conformlegislatiei in vigoare.
Cursurile de audit energetic şi certificare se fac în colaborare la UPB – Universitatea
Politehnica

Bucuresti,

Facultatea

de

Energetică

(cursuri

postuniversitare

audit

electroenergetic, termoenergetic şi gestiunea energie) şi ARCE – Agenţia Naţionala pentru
Conservarea energiei.

IV. Bariere in calea dezvoltarii sectorului biomasei in Romania
Potentialul extraordinar al Romaniei in sectorul biomasei este de cele mai multe ori, pus in
umbra de anumite obstacole, date de limitări tehnologice, legislative, eficienta economica si
restrictii de mediu. In continuare sunt enuntate cateva bariere, asa cum au fost puse ele in
evidenta de diferite strategii si studii in domeniu:


Nu exista un un program constant de incurajare a utilizarii terenurilor
arabile/degradate pentru culturi energetice si nici stimulente suficiente pentru
producatorii de culturi energetice.



cadrul legislativ pentru imbunatatirea managementului forestier nu prevede masuri
suficiente, astfel incat sa poata fi obtinute mai multe resurse de biomasa din padurile
existente.
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Campaniile de promovare a incalzirii locale si rezidentiale pe baza de biomasa,
precum si campaniile de informare asupra beneficiilor rezultate nu sunt suficiente sau
bine orientate catre publicul tinta.



In Nomenclatorul Calificarilor si in COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania) nu
exista inca incluse calificari specifice domeniului, ceea ce impiedica dezvoltarea de
standarde de calificare si de formare. Acest lucru duce la incapacitatea de a fi
dezvoltate cursuri de pregatire profesionala pentru instalatorii din domeniu, desi Legea
220 prevede certificarea acestor instalatori. Nu exista posibilitatea de a fi parcurse
etapele obligatorii pentru a se ajunge la certificare.



Legislatia actuala nu permite implementarea criteriilor de sustenabilitate pentru
biocombustibili si biocarburanti.



Nu este stimulata suficient cercetarea pentru realizarea tehnologiilor necesare atingerii
obiectivelor prevăzute a fi atinse prin programul „20/20/20". Nu sunt fonduri foarte
mari pentru producerea de energie din biomasă, mai ales pentru actualizarea
potenţialului biomasei şi identificarea condiţiilor specifice din Romania si aspectelor
tehnologice.



autorităţile locale nu se implica activ în soluţionarea noilor provocări ale domeniului
energetic prin creşterea calităţii serviciilor energetice în domeniile iluminatului public,
transport în comun, aer condiţionat şi alimentare cu energie termică, precum şi în
promovarea surselor regenerabile de energie păstrând caracterul de utilitate publică a
prestării serviciilor. Biomasa este un ,,combustibil local’’, astfel încât implicarea
autorităţilor locale, a mediului de afaceri local şi a comunităţilor locale este absolut
necesară pentru a se putea găsi soluţiile locale adecvate, inclusiv pentru colectarea
combustibililor.



nu exista un mecanism de suport pentru autorităţile locale astfel încât acestea să poată
pune în funcţiune sisteme centralizate de încălzire pe biomasa, aşa cum există pentru
energia electrică rezultată din SRE. Ar putea exista o subvenţie pentru investitii pentru
sistemele de încălzire pe biomasă sau/şi un tarif reglementat diferenţiat pentru căldură,
care să fie introdus de organismele responsabile cu reglementarea.



Cele mai multe tehnologii pe baza de biomasa sunt cele traditionale si sunt folosite
doar pentru incalzire.



Toate cele trei piete ale sectorului biomasa (caldura, electricitate, biocombustibili)
sunt caracterizate prin deficiente de organizare.
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In mediul rural o problema ce trebuie rezolvata este data de dimensiunile mici ale
fermelor (dimensiunea medie este de 2 ha), cooperarea limitata si lipsa unui sistem de
colectare a deseurilor agricole.



Se pare că sistemul cotelor Certificatului Verde adoptate de către România nu este cel
mai potrivit pentru poziţia actuală a SRE (altele decât centralele hidroelectrice), cu
foarte mici fonduri atrase. Soluţia folosită în România cu certificate verzi (în ciuda
avantajelor) nu este neapărat cea mai potrivită pentru crearea de capacităţi de
producţie, care nu sunt atât de dezvoltate în domeniul energiei regenerabile.



lipsa finantarii sau fonduri insuficiente pentru dezvoltarea de proiecte complexe in
domeniu.

V. Reguli si reglementari in domeniul aplicatiilor termice ale biomasei: Reglementari
nationale, regulamente tehnicee si standarde pentru instalatii si dotari.
Conform Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, modificata prin Legea nr. 139/2010 sunt prevazute urmatoarele:
-

Autorităţile publice cu competenţe în acordarea de autorizaţii, licenţe, avize sau certificate

pentru centralele de producere a energiei electrice, pentru reţelele de transport şi distribuţie a
energiei electrice sau pentru reţelele de încălzire/răcire ce utilizează surse regenerabile de
energie şi în procesele de transformare a biomasei în biocarburanţi sau alte produse energetice
sunt obligate să emită aceste documente în baza unor proceduri specifice elaborate cu
respectarea principiului proporţionalităţii şi cu luarea în considerare a structurii specifice a
sectorului energiei produse din surse regenerabile.
-

Reglementările sunt obiective, transparente, proporţionale, nu fac discriminare între

solicitanţi şi ţin cont de particularităţile fiecăreia dintre tehnologiile care utilizează surse
regenerabile de energie.
- Pentru instalaţiile cu putere instalată sub 1 MW şi pentru instalaţiile de producere distribuită
a energiei din surse regenerabile se stabilesc proceduri simplificate.
- În reglementările şi codurile din domeniul construcţiilor se introduc măsuri pentru a creşte
ponderea tuturor tipurilor de energie din surse regenerabile în domeniul construcţiilor.
Agentia Nationala de Reglementare a Energiei are competenţe în domeniu, care includ
acordarea de:
a) Autorizaţii de înfiinţare pentru:
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- lucrările de realizare a unităţilor de producere a energiei electrice/electrice şi termice în
cogenerare sau a unei/unor noi capacităţi de producere din cadrul unei astfel de unităţi, dacă
puterea electrică instalată a acelei unităţi, respectiv a capacităţii/capacităţilor de producere
care se înfiinţează este mai mare de 1 MW;
- lucrările de retehnologizare a unităţilor de producere a energiei electrice/electrice şi termice
în cogenerare sau a uneia/unora dintre capacităţile de producere din cadrul unei astfel de
unităţi, dacă puterea electrică instalată a acelei unităţi, respectiv a capacităţii/capacităţilor de
producere care se retehnologizează este mai mare de 1 MW;
b) Licenţe pentru:
- exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei şi a energiei termice în
cogenerare;
- prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem;
- prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice.
In practica, datorita faptului ca s-au detectat obstacole inutile sau cerinte disproportionate
privind procedurile de autorizare, certificare si acordare de licente care se aplică centralelor si
infrastructurii conexe de retea de transport si distributie pentru productia de energie electrică,
încălzire sau răcire din surse regenerabile de energie, precum si procesului de transformare a
biomasei în biocarburanti sau în alte produse energetice, s-au luat masuri de simplificare:
- numărul procedurilor de autorizare şi acordare de licenţe a fost redus, renunţându-se la
solicitarea de autorizaţii de funcţionare şi permise de punere în funcţiune pentru unităţile de
mică putere.
- autorizaţiile de înfiinţare se acordă pentru capacităţi de producere mai mari de 1 MW.
Acordarea de autorizatii de infiintare, respectiv de licente, pentru instalatiile pe baza
de energie din SRE, se face la nivel national, de catre ANRE, prin aparatul sau central.
Amplasarea instalatiilor/capacitatilor de producere a E-SRE, ca aspect al amenajarii
teritoriului, se autorizează potrivit legislatiei in domeniul constructiilor si al protectiei
mediului, de catre organele competente la nivel regional/local. Nu sunt prevazute alte
mecanisme de coordonare intre aceste niveluri responsabile cu autorizarea.
România, ca tara membra a organismelor europene de standardizare CEN/CENELEC şi ETSI
prin ASRO (Asociatia de Standardizare din Romania), a avut obligaţia de a adopta
standardele europene in domeniu ca standarde naţionale.
In plus, prin diferite scheme de finantare/cofinantare se impun anumite criterii si standarde (ca
si reguli de eligibilitate) proiectelor de investitii in sectorul energetic si termic. Astfel, de
exemplu, prin Schema de cofinantare fara aplicarea regulilor de ajutor de stat:
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Se finanteaza investitii ale autorităţilor locale şi asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
pentru constructia si modernizarea capacitatilor de producere a energiei electrice si termice
prin valorificarea SRE, in vederea prestarii unui serviciu public (in cazul energiei termice) sau
pentru consumul propriu (inclusiv pentru iluminatul public si institutiile publice). In cadrul
schemei pot fi finantate exclusiv proiectele care prevad realizarea de investitii initiale. Nu se
accepta proiecte care reprezinta, in fapt, simple investitii de inlocuire sau reabilitare a unor
active fixe existente. Toate proiectele (indiferent de tehnologia utilizata) trebuie sa aiba o
eficienta economica demonstrata prin studiile de fezabilitate.Nu sunt prevazute obiective
specifice unei anumite tehnologii. Unele tehnologii (procesele de ardere, cogenerarea,
producerea biocombustibilului) trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru ca proiectele
respective sa fie eligibile. Proiectele de cogenerare pot fi finantate doar daca vizeaza
cogenerarea de inalta eficienta. Pentru celelalte proiecte sprijinul nu este conditionat explicit
de indeplinirea unor criterii de eficienta energetica, dar poate fi acordat doar in vederea
realizarii unor instalatii noi care se presupune ca au eficienta energetica ridicata.
In ceea ce priveste facilitatile si instalatiile pentru cresterea gradului de utilizare a biomasei,
studiile, care au stat la baza Master Planului Biomasa pentru Romania recomandă utilizarea
următoarelor tehnologii ca având o eficienţă bună în cazul României - sisteme de incalzire
locala si cogenerare prin folosirea:
deseurilor lemnoase si paielor
biogazului rezultat din digestia anaeroba a fluxurilor de deseuri organice.
Aceste tehnologii au nevoie de o atenţie specială, deoarece împreună cu biocarburanţii şi
energia eoliană, ele vor fi sursa nouă principală de Energie Regenerabilă în România. În
prezent, există puţine centrale termice pe biomasă pentru încălzire locală centralizată şi
centrale cu cogenerare.
Sunt prognozate urmatoarele evolutii ale utilizarii biomasei si echipamentelor in perioada
2010-2020:
Evolutia intre 2010-2020

Comentarii

Inlocuirea sobelor traditionale pe baza 2%

din

totalul Doar pentru urmatorii 2-3

de biomasa cu incalzirea pe baza de sobelor

ani, cat timp gazul natural va

gaz natural

mai prezenta interes

Trecerea de la sobele traditionale pe Aprox.

29%

baza de biomasa la sistemele locale totalul sobelor
centralizate alimentate cu biomasa
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din

Inlocuirea sobelor traditionale pe baza 18%

din

totalul Rata medie a inlocuirii este

de biomasa cu cazane eficiente pe sobelor

de 1,5% pe an

biomasa in locuinte
Consumul de biomasa pentru restul sobelor traditionale pe baza de biomasa ramase – aprox.
66 PJ/an
Modernizarea unor cazane industriale Cresterea medie a
existente

randamentului
cazanelor

existente

cu pina la 15 %
Consumul de biomasa in cazanele industriale existente – aprox. 16 PJ/an
Total

82 PJ/an

In ceea ce priveste tehnologiile (facilitati si echipamente) pentru producerea energiei din
biomasa pina in 2012, inclusive biocarburantii pentru transport, in Master Plan se prevad
urmatoarele scenarii:
Tehnologia

2020
ktoe

DCota

Sobe/cazane pe baza de biomasa solida

1966

41,8%

Incalzire locala centralizata pe paza de biomasa solida

669

14,2%

Energie electrica din grupuri de cogenerare cu utilizarea 344

7,3%

bimasei solide
Caldura din grupuri de cogenerare cu utilizarea bimasei 413

8,8%

solide
Energie electrica din biomasa prin ardere mixta

41

0,9%

Caldura din biomasa prin ardere mixta combustie 12

0,3%

combinata
Energie electrica din grupuri cu cogenerare pe baza de 155

3,3%

biogaz
Caldura din biogas

217

Energie electrica din grupuri cu cogenerare pe baza de 30

4,6%
0,6%

deseuri municipale
Caldura din deseurile municipale

100

2,1%

Biocarburanti

754

16,0%
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VI. Nivelul de calificare cerut de reglementari .
Legislatia prevede certificarea si autorizarea instalatorilor de cazane mici si sobe pe baza de
biomasa. In Nomenclatorul calificarilor, instalatorii generalisti au calificare de nivel 2
(descriptorul specific fiind urmatorul – “Activitatea se realizează sub supraveghere cu un
anumit grad de autonomie”), conform Cadrului European al Calificărilor (EQF). Prin
extrapolare, si pentru instalatorii de cazane mici si sobe pe baza de biomasa, in momentul
introducerii in nomenclator, va fi prevazut nivelul 2 de calificare.
Sunt planificate urmatoarele masuri:
MECMA - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va solicita Ministerului
Muncii includerea in COR (Clasificarea ocupatiilor din Romania) a calificarii pentru cele 3
categorii de instalatori prevazute de legislatie (Instalatori pentru pompa de căldură şi de
biomasă; instalatori pentru pentru instalaţiile geotermale si instalatori pentru instalatii termice
solare şi cele fotovoltaice solare). Se poate solicita o calificare agregata (pentru cele 3
categorii de instalatori) sau pentru fiecare din cele 3 categorii de instalatori.
In paralel, trebuie realizat un standard ocupational. In acest sens, asociatiile profesionale din
domeniul regenerabilelor impreuna cu MECMA vor instiinta Autoritatea Nationala pentru
Calificari (ANC) asupra intentiei de elaborare a standardului/standardelor ocupational in
materie. Dupa instiintare, asociatiile profesionale din domeniul energiilor regenerabilelor
impreuna cu MECMA vor elabora proiectul de standard care se va aproba de comitetul
sectorial relevant din cadrul ANC. Dupa validarea standardului de catre comitetul sectorial,
acesta este aprobat de ANC, iar furnizorii de formare profesionala pot solicita ANC
recunoasterea/autorizarea cursurilor.

VII. Certificari profesionale necesare.
Legea 220 prevede ca:
- Procesul de certificare sau calificare este transparent şi definit în mod clar.
- Instalatorii pentru pompa de căldură şi de biomasă şi pentru instalaţiile geotermale, termice
solare şi cele fotovoltaice solare sunt certificaţi printr-un program de formare acreditat sau de
către un organism de formare acreditat. Acreditarea programului sau a organismului de
formare se realizează de către organisme desemnate. Organismul acreditat are obligaţia de a
se asigura că programul de formare oferit de organismul de formare prezintă continuitate sau
acoperire regională ori naţională. Organismul de formare trebuie să deţină dotări tehnice
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specifice pentru a oferi formare practică, inclusiv anumite echipamente de laborator sau
facilităţi corespunzătoare pentru a asigura formarea practică. De asemenea, organismul de
formare trebuie să ofere, pe lângă formarea de bază, cursuri scurte de perfecţionare privind
problemele tipice, inclusiv noile tehnologii, pentru a permite perfecţionarea continuă în
domeniul instalaţiilor. Pot avea calitatea de organism de formare producătorul instalaţiei sau
al sistemului, institute sau asociaţii.
- Formarea care se încheie cu certificarea sau calificarea instalatorului include atât o parte
teoretică, cât şi una practică. La finalul formării, instalatorul trebuie să deţină calificările
necesare pentru instalarea echipamentelor şi sistemelor relevante în scopul de a îndeplini
cerinţele clientului de performanţă şi fiabilitate ale acestora, de a-şi însuşi competenţe la un
înalt nivel de calitate şi de a respecta toate codurile şi standardele aplicabile, inclusiv cele
referitoare la energie şi etichetare ecologică.
- Cursul de formare se încheie cu un examen pentru obţinerea unui certificat sau a unei
calificări. Examenul constă într-o probă practică de instalare corectă a cazanelor şi a
cuptoarelor de biomasă, a pompelor de căldură, a instalaţiilor geotermale sau a instalaţiilor
termice solare şi a celor fotovoltaice solare.
- Sistemele de certificare sau sistemele de calificare iau în considerare următoarele orientări:
I. Programele de formare acreditate ar trebui oferite instalatorilor cu experienţă la locul de
muncă şi care au urmat sau urmează tipurile de formare menţionate în continuare:
a) în cazul instalatorilor de cazane şi cuptoare de biomasă: se cere formarea prealabilă ca
instalator de apă şi canal, instalator de ţevi şi conducte, instalator de instalaţii termice sau
tehnician de instalaţii sanitare şi de încălzire sau de răcire;
b) în cazul instalatorilor de pompe de căldură: se cere formarea prealabilă ca instalator de apă
şi canal sau instalator de instalaţii frigorifice şi deţinerea calificării de bază ca electrician şi
instalator de apă şi canal (tăierea ţevilor, sudarea manşoanelor de ţeavă, lipirea manşoanelor
de ţeavă, izolarea, etanşarea garniturilor, verificarea scurgerilor şi instalarea sistemelor de
încălzire sau de răcire);
c) în cazul instalatorului de instalaţii termice solare sau fotovoltaice solare: se cere formarea
prealabilă ca instalator de apă şi canal sau electrician, deţinerea calificării de bază ca instalator
de apă şi canal, electrician şi calificare pentru lucrări de aplicare a învelişurilor în construcţii,
inclusiv cunoştinţe de sudare a manşoanelor de ţeavă, lipire a manşoanelor de ţeavă, izolaţii,
etanşare a garniturilor, verificare a scurgerilor la lucrările de apă şi canal, capacitate de a
efectua racordări la reţea, familiarizare cu materialele de bază pentru acoperiri, metodele de
descărcare în arc şi de sudare; sau
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d) un program de formare profesională care să îi ofere unui instalator calificările specifice,
echivalente cu 3 ani de instruire în calificările menţionate la lit. a), b) sau c), inclusiv
învăţământ la clasă şi la locul de muncă.
II. Partea teoretică a formării instalatorului pentru cuptoare şi cazane de biomasă ar trebui să
ofere o privire de ansamblu a situaţiei pieţei de biomasă şi să cuprindă aspecte ecologice,
combustibili din biomasă, logistică, protecţia împotriva incendiilor, dotări aferente, tehnici de
ardere, sisteme de aprindere, soluţii hidraulice optime, compararea costurilor şi a rentabilităţii,
precum şi proiectarea, instalarea şi întreţinerea cazanelor şi cuptoarelor de biomasă. Formarea
ar trebui să asigure, de asemenea, o bună cunoaştere a standardelor europene în domeniul
tehnologiei şi combustibililor din biomasă, de tipul peletelor, precum şi a legislaţiei naţionale
şi comunitare referitoare la biomasă.
III. Partea teoretică a formării instalatorilor de pompe de căldură trebuie să ofere o privire de
ansamblu a situaţiei pieţei de pompe de căldură şi să acopere resursele geotermale şi
temperaturile surselor subterane din diferite regiuni, identificarea conductibilităţii termice a
solurilor şi a rocilor, reglementări privind utilizarea resurselor geotermale, fezabilitatea
utilizării pompelor de căldură în construcţii şi determinarea celui mai potrivit sistem de
pompe de căldură, precum şi cunoştinţe privind cerinţele tehnice, siguranţa, filtrarea aerului,
racordarea la sursa de căldură şi planul sistemului. Formarea ar trebui să asigure, de
asemenea, o bună cunoaştere a standardelor europene pentru pompe de căldură, precum şi a
legislaţiei naţionale şi comunitare relevante. Instalatorul ar trebui să demonstreze că deţine
următoarele competenţe esenţiale:
a) înţelegerea de bază a principiilor fizice şi de funcţionare a pompei de căldură, inclusiv a
caracteristicilor circuitului pompei de căldură: contextul dintre temperaturile joase ale
mediului absorbant de căldură, temperaturile mari ale sursei de căldură şi eficienţa sistemului,
determinarea coeficientului de performanţă (COP) şi factorul de performanţă sezonieră (FPS);
b) înţelegerea componentelor şi a funcţionării lor în cadrul circuitului pompei de căldură, cum
ar fi compresorul, ventilul de destindere, evaporatorul, condensorul, armăturile şi garniturile,
uleiul de ungere, refrigerentul, supraîncălzirea şi subrăcirea şi posibilităţile de răcire în cazul
pompelor de căldură;
c) capacitatea de a alege şi de a dimensiona componentele în situaţii tipice pentru domeniul
instalaţiilor, inclusiv de a determina valorile tipice ale necesarului de frig pentru diferite
clădiri şi pentru producerea de apă caldă pe baza consumului de energie, de a determina
capacitatea pompei de căldură privind necesarul de frig pentru producerea de apă caldă,
pentru masa de conservare a clădirii şi pentru furnizarea neîntreruptă de curent; determinarea
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componentei rezervor-tampon şi a volumului acesteia, precum şi integrarea unui al doilea
sistem de încălzire.
IV. Partea teoretică a formării instalatorilor pentru instalaţiile termice solare şi cele
fotovoltaice solare ar trebui să ofere o privire de ansamblu a situaţiei pieţei de produse solare
şi comparaţii între cost şi profitabilitate şi să cuprindă aspecte ecologice, componente,
caracteristicile şi dimensionarea sistemelor care utilizează energie solară, selectarea de
sisteme precise şi dimensionarea componentelor, determinarea necesarului de căldură,
protecţia împotriva incendiilor, dotări aferente, precum şi proiectarea, instalarea şi întreţinerea
instalaţiilor termice solare şi a celor fotovoltaice solare. Formarea ar trebui să asigure, de
asemenea, cunoaşterea standardelor europene privind tehnologia şi certificarea, precum Solar
Keymark, precum şi a legislaţiei naţionale şi comunitare aferente. Instalatorul ar trebui să
demonstreze că deţine următoarele competenţe esenţiale:
a) capacitatea de a lucra în condiţii de siguranţă, utilizând echipamentul şi uneltele necesare şi
punând în aplicare codurile şi standardele de siguranţă şi capacitatea de a identifica pericolele
legate de lucrările de energie electrică, apă şi canal, precum şi pericolele de altă natură
asociate instalaţiilor solare;
b) capacitatea de a identifica sistemele şi componentele specifice pentru sistemele active şi
pasive, inclusiv proiectarea lor mecanică, şi de a determina amplasarea componentelor, planul
şi configuraţia sistemului;
c) capacitatea de a determina zona necesară pentru instalare, orientarea şi înclinarea
încălzitorului de apă solar şi ale celui fotovoltaic solar, ţinând cont de umbră, de accesul solar,
de integritatea structurală, de oportunitatea instalării din punctul de vedere al clădirii sau
climei şi de identificarea diferitelor metode de instalare potrivite pentru tipurile de acoperiş şi
proporţia echipamentelor necesare pentru instalare în cadrul sistemului; şi
d) în special, pentru sistemele fotovoltaice solare, capacitatea de adaptare a schemei electrice,
inclusiv determinarea curenţilor nominali proiectaţi, selectarea tipurilor corespunzătoare de
conductori şi a valorilor nominale corespunzătoare pentru fiecare circuit electric, determinarea
dimensiunii corespunzătoare, a valorilor nominale şi a locaţiilor pentru echipamentele şi
subsistemele aferente şi selectarea unui punct corespunzător de interconectare.
5. Certificarea instalatorilor ar trebui să fie limitată în timp, astfel încât se recomandă un
seminar sau un curs de perfecţionare pentru a se asigura continuitatea certificării.
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