
Reporter: Cum a evoluat secto-

rul energiei regenerabile, în gene-

ral, ºi segmentul energiei eoliene,

în particular, în ultimii ani?

Mihai Bãlan: Dupã avântul sec-

torului regenerabil înregistrat în

perioada 2009 - 2014, susþinut de

o schemã de sprijin generoasã, în

ultimii ani putem observa, practic,

o stagnare surprinzãtoare în con-

diþiile în care România a ajuns în

situaþia de a importa energie în

mod constant, de a avea preþuri

ale energiei electrice record în re-

giune ºi de a avea nevoie rapid de

noi capacitãþi eficiente de genera-

re. Pe de altã parte, lipsa investiþii-

lor este explicabilã prin lipsa unui

mediu investiþional propice noilor

dezvoltãri ºi prin pierderea încre-

derii investitorilor prin desele mo-

dificãri legislative ºi de reglemen-

tare.

Reporter: În ce stadiu se aflã

þara noastrã privitor la þintele im-

puse de UE în domeniul energiei

regenerabile în totalul consumu-

lui?

Mihai Bãlan: Conform datelor

oficiale, România ºi-a depãºit deja

þintele pentru anul 2020, deºi este

posibil sã mai fie modificãri în fi-

nal, în funcþie de metodologia

aplicatã în special pentru încãlzi-

rea cu lemn de foc, dar ºi în func-

þie de disponibilitatea surselor re-

generabile în ultimul an de anali-

zã. Dar, în momentul de faþã, aten-

þia este asupra þintelor colective

ale UE pentru 2030, iar România

va trebui sã îºi transmitã poziþia fi-

nalã pânã la sfarstitul lunii decem-

brie, recomandarea Comisiei

Europene fiind o þintã regenera-

bilã de cel puþin 34%, comparativ

cu 27,9% - prima propunere a

României.

Industria eolianã din România

are convingerea cã ne vom înca-

dra în þintele impuse, acestea

având rolul de a impulsiona politici

ºi reglementãri ambiþioase care sã

ducã spre modernizarea sistemu-

lui energetic ºi, pânã la urmã, a

economiei. Cu toate acestea, pro-
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Segmentul energiei
regenerabile - stagnare
surprinzãtoare în
ultimii ani
(Interviu cu Mihai Bãlan, Policy officer în cadrul
Asociaþiei Române pentru Energie Eolianã - RWEA)
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Þara noastrã ºi-a depãºit deja þintele pentru anul
2020 în ceea ce priveºte procentul de energie rege-
nerabilã din totalul consumului, deºi este posibil sã
mai fie modificãri în final, în funcþie de metodologia
aplicatã în special pentru încãlzirea cu lemn de foc,
dar ºi în funcþie de disponibilitatea surselor regene-
rabile în ultimul an de analizã, ne-a spus, într-un in-
terviu, Mihai Bãlan, Policy officer în cadrul Asociaþiei

Române pentru Energie Eolianã - RWEA. Conform
domniei sale, în momentul de faþã, atenþia este
asupra þintelor colective ale UE pentru 2030, iar Ro-
mânia va trebui sã îºi transmitã poziþia finalã pânã
la sfârºtitul lunii decembrie, recomandarea Comi-
siei Europene fiind o þintã regenerabilã de cel puþin
34%, comparativ cu 27,9% - prima noastrã
propunere.
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vocãrile vor fi în special în þintele

pentru sectoarele de Încãlzire &

Rãcire ºi Transporturi, fiind astfel

necesarã dezvoltarea conceptului

de sector coupling ºi de utilizare a

vectorilor energetici alternativi,

cum ar fi hidrogenul, evident re-
generabil.

Reporter: Ce lipsuri avem din

punct de vedere legislativ ºi fiscal,

în acest domeniu, ºi care ar fi solu-
þiile ce ar putea rezolva aceste

probleme?

Mihai Bãlan: Una dintre cele

mai importante bariere pentru noi

dezvoltãri în industria regenerabi-
lã din România a fost instabilitatea

ºi impredictibilitatea cadrului legis-
lativ ºi de reglementare. Desele

schimbãri ºi modificarea regulilor

jocului în timpul acestuia au dus la

pierderea încrederii investitorilor,

iar o abordare constructivã a Pla-

nului Naþional Integrat Ener-

gie-Schimbãri Climatice (PNIESC)

2021 - 2030 ar fi un semnal în di-

recþia corectã, în sensul deschide-

rii cãtre dialog ºi interes real pen-

tru deblocarea situaþiei din sector.

Un alt obstacol major pentru

dezvoltarea noilor capacitãþi rege-

nerabile este imposibilitatea sem-

nãrii contractelor bilaterale de

vânzare a energiei pe termen lung

(PPA-uri), dar suntem încrezãtori

cã, în acord cu noile directive ºi

regulamente la nivel

european, situaþia

se va schimba de

la începutul a-
nului viitor.

Nu în ultimul

rând, este ne-
cesarã adapta-
rea cadrului de

reglementare ºi

a regulilor de pia-
þã pentru sursele va-
riabile de energie (mar-
ket fit for RES), pentru a putea de-
bloca oportunitãþile create de noi-
le tehnologii din acest domeniu.

Reporter: Ce proiecte noi au

apãrut, în ultima perioadã, în

domeniul eolienelor? Cum vãd in-

vestitorii ºi potenþialii investitori

oportunitãþile din acest domeniu?

Mihai Bãlan: Cu siguranþã se

poate observa o anumitã eferves-

cenþã în ultima perioadã în dome-

niul eolian din România ºi ne

aºteptãm ca noile dezvoltãri sã

înceapã în scurt timp, în funcþie de

disponibilitatea autoritãþilor de a

înlãtura câteva dintre barierele cri-

tice. Investitorii propun atât pro-

iecte noi, dar în acelaºi timp sunt

reanalizate ºi unele dintre proiec-
tele vechi care nu au putut fi con-

struite în perioada trecutã de

dezvoltare. Ceea ce este

important de subli-
niat este progre-

sul tehnologiei,

care se reflectã

în mod pozitiv

ºi în costul

acesteia, ener-
gia eolianã on-

shore fi ind în

acest moment cea

mai ieftinã nouã for-
mã de generare a ener-

giei. Astfel, dacã în trecut au fost

folosite turbine de 2,5-3 MW în

România, cu rotorul situat la o

înãlþime de aproximativ 100 metri

(cele mai moderne în acea perioa-
dã), noile proiecte propun turbine

de 4-5 MW, cu rotorul aflat la 150

metri.

Reporter: Ce presupune proiec-

tul Strategiei Naþionale pentru

Energie în sectorul regenerabile-

lor ºi, mai exact, al eolienelor?

Mihai Bãlan: Proiectul Strate-

giei Naþionale nu îºi asumã o tra-

iectorie în linie cu noile tendinþe

tehnice ºi de cost, iar capacitatea

de energie eolianã este prevãzu-

tã sã creascã, dar mult sub poten-
þialul real tehnic ºi economic,

ignorând aproape beneficiile

aduse de aceasta. Pe baza strate-
giei a fost fundamentat ºi Proiec-
tul PNIESC 2021- 2030, care, din

fericire, va trebui reevaluat ºi tri-
mis în forma sa finalã cãtre Comi-
sia Europeanã la sfârºitul acestui

an. Iniþial, autoritãþile au propus

în jur de 1.3 GW adiþionali de

energie eolianã, dar studiile indus-
triei, coroborate cu poziþia ºi re-
comandãrile Comisiei Europene,

indicã cel puþin dublu.

Reporter: În ce mãsurã sistemul

nostru de transport al energiei

este capabil sã preia ºi sã trans-
porte cantitãþile necesare de ener-
gie regenerabilã?

Mihai Bãlan: Capacitatea siste-
mului de transport al energiei este

unul dintre factorii limitatori ai

dezvoltãrii unei cantitãþi mari de

energie eolianã în România, mai

ales cã potenþialul este concentrat

în principal în zona Dobrogea ºi

Moldova. Cu toate acestea, Trans-

electrica a înþeles direcþia de dez-

voltare a sectorului energetic din

România ºi are în curs investiþii ce

vor conduce la creºterea capacitã-

þii de a prelua energia regenerabi-

lã. În acelaºi timp, este esenþial sã
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"Un obstacol
major pentru

dezvoltarea noilor
capacitãþi regenerabile este

imposibilitatea semnãrii
contractelor bilaterale de

vânzare a energiei pe
termen lung".



luãm în considerare ºi intercone-

xiunile, dar ºi alte tehnologii pen-

tru creºterea gradului de flexibili-

tate a SEN - sector coupling, De-

mand Side Management, stocare,

dar ºi digitalizare.

Reporter: Este nevoie de reabili-

tarea acestuia în acest sens ºi de

câþi bani avem nevoie pentru refa-

cerea sistemului de transport

energie?

Mihai Bãlan: Dinamica adusã de

noile tendinþe din domeniul ener-

getic impune ca sistemul de trans-

port din oricare þarã a Uniunii Eu-

ropene sã fie într-un continuu

proces de evoluþie ºi modernizare

pentru a putea rãspunde oportu-

nitãþilor de investiþii ºi de dezvol-

tare economicã ºi socialã. Studiile

noastre aratã cã mai mult de ju-

mãtate din totalul investiþiilor ne-

cesare pentru atingerea þintelor

2030, între 18 ºi 22 miliarde de

euro în urmãtorii zece ani, trebuie

sã fie alocate cãtre infrastructurã,

aici incluzând, printre altele, ºi sis-

temul de transport al energiei.

Reporter: Cum stãm cu forþa de

muncã în acest domeniu?

Mihai Bãlan: Observãm o

creºtere a necesarului forþei de

muncã în domeniul energiei rege-

nerabile din România, mai ales

având în vedere existenþa compa-

niilor româneºti ce opereazã ºi pe

alte pieþe din regiune ºi din Euro-

pa. Este necesar ca în urmãtoarea

perioadã sã facem eforturi pentru

dezvoltarea forþei de muncã din

domeniu ºi în acelaºi timp pentru

perfecþionarea sa.

Nu în ultimul rând, este impor-

tant de subliniat disponibilitatea ºi

capabilitatea industriei regenera-

bile din România de a susþine re-

conversia profesionalã a persoa-

nelor din zonele carbonifere sau

monoindustriale (cum ar fi Valea

Jiului) cãtre profesii de viitor din

domeniul regenerabil sau de dis-

tribuþie a energiei, un proiect fiind

deja iniþiat în acest sens.

Reporter: Ce capacitate de

energie eolianã avem instalatã ºi

ce perspective are acest dome-

niu?

Mihai Bãlan: În momentul de

faþã, România are instalatã o capa-

citate de producere a energiei din

surse eoliene de aproximativ 3

GW, iar studiile industriei aratã cã

aceasta va ajunge la un total între

6 ºi 7 GW (în funcþie de scenariul

de dezvoltare a sectorului energe-

tic) pânã în 2030, pentru a acoperi

consumul ºi a ne respecta angaja-

mentele legate de decarbonizare.

Reporter: Mulþumesc!
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Mihai Bãlan: "Capacitatea sistemului de
transport al energiei este unul dintre factorii

limitatori ai dezvoltãrii unei cantitãþi mari
de energie eolianã în România, mai ales cã
potenþialul este concentrat în principal în

zona Dobrogea ºi Moldova".


