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Sumar 

Lucrarea de față analizează tehnologiile potențiale care ar putea înlocui actualul Sistem 

Tehnologic Mare pe baza căruia este construit sistemul comunal de încălzire din București. Au 

fost identificate trei opțiuni: integrarea energiei solare cu o centrală electrică cu ciclu combinat 

de gaze naturale, implementarea unei politici de încălzire urbană de a 4-a generație cu un mix 

tehnologic: geotermică, gaz, solar și eolian și implementarea unei politici de încălzire urbană de 

a 4-a generație cu un mix tehnologic : geotermic, solar, eolian și hidrogen. 

Pentru a identifica soluția adecvată, lucrarea folosește criterii care cuprind aspecte economice, 

sociale și politice înglobate într-o matrice special concepută în acest sens. 

În cele din urmă, propunerea de sistem de termoficare a celei de-a patra generații pare cea mai 

atrăgătoare dintre toate datorită rezultatului său aproape de zero privind emisiile de gaze cu 

efecte de seră, a potențialului economiilor de scară, a impactului asupra potențialului economic 

atat al zonei, cat și pentru țară precum și a beneficiilor sociale generate. 

 

Introducere 

In atenția  

- Serviciului de Energie Termică al Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei 

Municipiului București. 

- Serviciului Politici Energetice și Departamentului pentru Energii Regenerabile, Eficiență 

Energetică și Cercetare din cadrul Direcției Generale Politici Energetice a Ministerului 

Economiei, Energiei și Afacerilor 

Bucureștiul, capitala României, cu o populație de 2.140.000 de cetățeni (INS, 2020) are al doilea 

cel mai mare sistem de termoficare din lume, reprezentând 43% din piața națională. Acoperă 

aproximativ 562.000 de apartamente în aproximativ 8.200 de clădiri, domiciliu a  1,2 milioane 

de locuitori, precum și 4900 de instituții publice, școli, spitale etc. (Radet.ro, 2019). 

Sistemul are aproximativ 4.000 km țevi (Radet.ro, 2019) și mai multe instalații de cogenerare 

electricitate-căldură (Elcen.ro, 2020).  

Descrierea problemei de politică energetică 

Strategia actuală de încălzire a Bucureștiului a fost elaborată în 2017 de Autoritatea Municipală 

pentru Reglementarea Serviciilor Publice (AMRSP, 2017). Sistemul de termoficare din București 

are o rețea de conducte îmbătrânită, datorii istorice de aproximativ 1 miliard EUR și numeroase 

controverse manageriale (Tobias, 2020). 

Recent, alegerile locale din octombrie 2020 au adus o nouă configurație politică pentru oraș: un 

primar independent, Nicusor Dan, susținut de o alianță de partide liberale care au asigurat 
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majoritatea și în Consiliul Municipal (BEC, 2020). În al doilea rând, în mai 2020, România a 

semnat Noul Acord Verde European (Lupitu, 2020). Conform acestui acord, România s-a angajat 

să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în anul 2050. 

Strategia actuală de încălzire nu răspunde cerințelor acestor noi angajamente (AMRSP, 2017); 

nu prevede obiective specifice pentru planificarea sa pe termen lung dincolo de orizontul anului 

2020. 

Importanța problemei 

O decizie de politică energetică potențial eronată ar putea bloca sistemul pe o cale tehnologică 

greșită. Având în vedere dimensiunea proiectului, este de așteptat ca orice investiții viitoare în 

rețeaua de distribuție și producție de energie termică să aibă o durată de viață de aproximativ 

25 ani (Carlsson și colab., 2015) blocând sistemul in această tehnologie până în 2045, de unde 

nevoia pentru soluția politică adecvată. 

Nerespectarea politicii corecte ar putea genera pierderi financiare, pierderea accesului la 

finanțarea europeană în cadrul Acordului Verde (EU Press Corner, 2020) sau litigii pentru 

nerespectarea prescripțiilor tratatelor internaționale (Zaharia, 2018). 

Cu această lucrare, urmăresc explorarea diferitelor opțiuni de politici energetice care vor 

permite Bucureștiului să devină un oraș neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon sau 

să aibă zero-emisii de carbon până în anul 2050. 

Recenzie a literaturii de specialitate 

Decidenții politicilor energetice în României, în special cei care lucrează în Serviciul de Energie 

Termică al Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei București, sunt obligați să ia anumite 

decizii cu privire la sistemul de termoficare din București, a căror efecte se vor întinde pe mai 

multe generații. Aceasta presupune o tranziție către un sistem durabil, cu emisii scăzute de 

carbon sau neutru în dioxid de carbon. 

La nivel de cadru conceptual, Sovacool și colab. (2018), propune o perspectivă istorică a 

sistemelor tehnologice mari (LTS/STM), care ajută la identificarea etapei de viață a sistemului 

de termoficare din București prin dezvoltarea unui cadru care ajuta la incadrarea STM-ului într-

o anumită tipologie, dimensiuni temporale și sistem de utilizatori. Înțelegerea acestor 

caracteristici transformă acest cadru într-un „instrument activ” (Sovacool la al. 2018) al 

politicilor de intervenție operaționale, deoarece autorul a observat că rareori STM descrește 

sau dispare complet (Sovacool la al. 2018). 

Odată ce stadiul STM a fost identificat, tranziția sa către un sistem energetic decarbonizat 

necesită o nouă direcție și impuls pentru schimbarea tehnologică. Rogge și Reichardt (2016) 

propun un cadru prin care introduc trei componente de bază ale tranziției, adică elemente, 

procese politice și caracteristici care oferă fundamentele tranziției. Acestui cadrul ii lipsesc 

anumite detalii mai ales cu privire la soluțiile pentru interacțiunile dintre instrumente, 
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politizarea proceselor de tranzitie, precum și lipsa unei explicatii a modului în care procesul de 

integrare a politicilor ar avea loc și care sunt elementele acestui proces. 

La selectarea celei mai bune soluții tehnologice, se recomandă metoda de analiză multi-criteriu 

a Tehnicii pentru Ordinea de Preferință a Similaritații cu Soluția Ideală (TOPSIS) (Boran și colab., 

2011 și Polikarpova și colab., 2019), care se bazeaza pe normalizarea fiecarei optiuni, calculand 

distanță geometrică dintre fiecare soluție si soluția ideală, aceasta metoda avand avantajul 

faptului ca permite compromisuri in selectarea optiunii finale. Deși complexitatea sa depășește 

domeniul de aplicare al acestei lucrări, metoda TOPSIS ar trebui utilizată în procesul decizional. 

Cu privire la stabilirea criteriilor de clasificare a opțiunii de politică, Carlson și colab. (2015) 

propun folosirea analizei cost-beneficiu. Acesta cuprinde analize financiare și economice, una 

subliniind aspectul investițional, în timp ce cealalta prosperitatea și bunăstarea rezultata ca 

urmare a implementarii acestor politici, precum și asupra conceptului de Rata Actualizării 

Sociale, ca măsură a potențialului conflict intergenerațional indus de deciziile actuale 

controversate. 

În cele din urmă, este necesară identificarea și selecția celui mai bun mix de politici, prin 

înțelegerea sistemului de încălzire urbană a generației a 3-a (3GDH) și a 4-a (4GDH), deoarece 

3GDH se concentreaza în „identificarea strategiilor optime din punct de vedere economic și 

ecologic pentru dezvolatarea solutiilor pe bază de turbine cu gaz in sistem combinat 

căldură/energie ”(Harvey și colab. 2000), în timp ce 4GDH va căuta soluții tehnologice de 

căldură redusă, Averfalk și Werner (2020) furnizand cu un studiu de caz cu aplicație pentru 

Europa Centrală. 

Criterii de selecție 

Pentru a identifica cele mai bune soluții pentru termoficare din București, au fost utilizate mai 

multe criterii pe baza cercetării academice și a celor mai bune practici din industrie. Polikarpova 

și colab. (2019) analizează două aspecte majore atunci când selectează cea mai bună soluție 

socio-tehnologică pentru un sistem de termoficare: economic și de mediu. Importanța lor este 

dată de impactul factorilor economici, cum ar fi tarifele de încălzire, asupra venitului real 

disponibil al gospodăriilor, în timp ce semnificația aspectului de mediu provine dintr-o creștere 

constantă a cererii de energie plasată în perspectiva reducerii sau încetării emisiilor de GES 

(gaze cu efect de seră), acum obligatorii prin noul Acord Verde al UE (2020). A fost adăugat un 

al treilea criteriu, deoarece acceptabilitatea socială și politică a devenit importantă pentru 

succesul politicilor de tranziție către sisteme de energie regenerabilă (Kuzemko și colab., 2017 și 

Ratio și colab., 2020). 

Deși ar fi fost de dorit, o metodă TOPSIS de analiză multi-criteriu (Boran și colab, 2011 și 

Polikarpova și colab, 2019) nu a fost selectată pentru a efectua cercetarea, deoarece este în 

afara scopului acestei lucrări. În schimb, a fost dezvoltată o matrice, clasificând și ponderând 

importanța fiecărui criteriu de mix de soluții și tehnologii. Inspirat de lucrările lui Boran și 

colab., (2011) și Polikarpova și colab., (2019), propun următoarea matrice de decizie: 
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Criteriu Proporție  

Costuri (tarife) 0.25 

Eficacitate 0.20 

Suprafața ocupată 0.10 

Impact asupra emisiilor 
GES 

0.25 

Disponibilitate 0.08 

Acceptabilitate 0.07 

Rata Actualizării Sociale 0.05 

 

Pentru fiecare dintre aceste criterii, tehnologiile respective vor fi notate de la 1 la 9 comparand 

cu un sistem de termoficare de generația a 3-a, unde 1 reprezintă o îmbunătățire de 100% sau 

eliminarea unei externalități negative, în timp ce 9 pentru nicio modificare în comparație cu 

valoarea de referință. (Ambele, scorurile și ponderile criteriilor au fost date în mod arbitrar de 

către autor). 

Pentru criteriul economic, ar fi luate în considerare trei caracteristici ulterioare: tarifele pentru 

consumatorul final, eficacitatea, adică gradul în care tehnologia este capabilă să asigure 

obiectivul său principal de a genera căldură la nivel comercial și, în cele din urmă, impactul 

asupra terenurilor referindu-se la suprafața terenurilor publice și private necesare dezvoltării 

acelei soluții (Polikarpova și colab., 2019). Similar, disponibilitatea, acceptabilitatea și rata de 

actualizare socială (Carlsson et al, 2015 și GRI, 2018) sunt analizate în perspectivă politică și 

socială, deoarece anumite soluții vor genera disconfort social, vor avea un impact generațional 

diferit (rata de actualizare socială), în timp ce mai mult tehnologiile recente prezintă riscuri mai 

mari de implementare care pot genera costuri politice ridicate, reducându-le șansele de a fi 

implementate. În contextul caracteristicii de acceptabilitate, este important de menționat 

atenția pe care opinia publică română o acordă unui mediu sănătos. Astfel, într-un sondaj de 

opinie publică din 2019, 87% dintre intervievați au declarat că sunt preocupați de protecția 

mediului, în timp ce 45% au declarat că poluarea aerului este problema principală (Comisia 

Europeană, 2020). În același timp, 76,7% dintre cetățenii români sunt gata să-și schimbe 

comportamentul în ceea ce privește transportul, cazarea, mâncarea sau cumpărăturile, 

conform rezultatelor unui sondaj de opinie din 2018 (Eon-România, 2018). 

Criteriile de selecție asumate de lucrarea actuală ignoră în mod intenționat componenta 

financiară a analizei cost-beneficiu. Deși este necesară o analiză aprofundată pentru a identifica 

„decalajele dintre oportunității acestui solutii din perspectiva financiară și avantajul acesteia din 

perspectiva societății” (Carlsson și colab., 2015), această cercetare se va concentra asupra 

schimbărilor pe care aceste soluții de termoficare le vor aduce în general prosperitatea și 

bunăstarea cetățenilor bucureșteni. În plus, costurile acestor investiții vor fi reflectate în tariful 

final pentru fiecare consumator individual. Deasemeni, unele investiții sunt deja în desfășurare, 
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în cadrul actual (Mosoianu, 2020 și Elcen, 2020), în timp ce investițiile viitoare sunt potențial 

garantate prin finanțare in cadrul Acordului Verde al UE, finanțare guvernamentală sau planuri 

de investiții ale consiliului București. (A European Green Deal, 2020 și Tobias, 2020). În plus, 

Acordul Verde al UE pune mai mult accent pe rezultatul majorității politicilor ulterioare 

subscrise la obiectivul de emisii zero a gazelor cu efect de seră pana in 2050 (A European Green 

Deal, 2020), un cadru care se transformă într-o lege climatică: Legea Europeanea a Climei, 

propunere de lege care va trebui integrată în legislația națională de fiecare țară din Spațiul 

Economic European (EUR-Lex - 52020PC0080 - EN - EUR-Lex, 2020).   

Descrierea a trei posibile opțiuni politice și avantajele și dezavantajele acestora 

Există trei opțiuni de politică tehnologică propuse ca soluții pentru furnizarea energiei termice 

pentru București: 

- Prima opțiune – integrarea energiei solare într-o centrală electrică cu ciclu combinat de 

gaze naturale 

- A doua opțiune - implementarea unei politici de încălzire urbană de a 4-a generație cu 

un mix tehnologic: geotermic, gaz, solar și eolian 

- A treia opțiune - implementarea unei politici de încălzire urbană de a 4-a generație cu 

un mix tehnologic: geotermic, solar, eolian și hidrogen 

Prima opțiune – integrarea energie solare într-o centrală electrică cu ciclu combinat de gaze 

naturale 

Principalul furnizor de termoficare pentru București este ELCEN SA, care acoperă aproximativ 

90% din cererea de termoficare a orașului (Elcen, 2020). Tehnologia lor actuală se bazează pe 

turbine cu gaz într-un sistem combinat de căldură și energie. Temperatura apei pentru 

alimentarea cu căldură a locuințelor variază în funcție de sezon de la 100 ° C pentru o 

temperatură exterioară de -20 ° C la o temperatură constantă de 70 ° C pentru temperaturi 

exterioare peste 10 ° C. Temperaturile de retur variază în mod similar de la 70 ° C la 50 ° C 

(Harvey și colab., 2000). 

Propunerea de politică tehnologică este de a dezvolta un ciclu combinat solar integrat (ISCC) 

prin adăugarea unei soluții solare cu un sistem de stocare a căldurii la actualul ciclu combinat 

de gaze naturale (NGCC). Într-un studiu dezvoltat în Egipt, Elmohlawy și colab. (2019), a obținut 

o creștere „a puterii de ieșire NGCC de 52,315 MW cu eficiența termică netă maximă de 64,86% 

și eficiența de conservare solară la electrică de 46,95% sunt obținute din procesul de integrare 

în secțiunea CP (Caldura-Putere)” (Elmohlawy și colab, 2019). Adaptat cerintelor sale tehnice, 

Elcen a propus o soluție solară cu stocare a căldurii care ar trebui să contribuie cu inca 200 MW 

la nevoile Bucureștiului. Compania își propune să investească aproximativ 515 milioane EUR 

până în 2030, pentru a se adapta noilor cerințe de mediu (Mosoianu, 2020 ). 

Cateva avantaje recomandă această tehnologie ca soluție pentru politica de termoficare. 
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- Cogenerarea va continua să furnizeze atât energie electrică, cât și încălzire pentru 

București. 

- Soluția de stocare a căldurii va oferi mai multă stabilitate sistemului și va permite o mai 

bună gestionare a vârfurilor consumului de iarnă și vară. 

- Infrastructură existentă. 

- Populație cu densitate mare și o mare densitate a blocurilor de locuinte, care ar trebui 

să crească profitabilitatea sistemului (INS, 2020). 

- Bucureștiul va continua să exploateze unele dintre cele mai abundente resurse naturale 

ale României, adică gazul natural, pentru care Romgaz (deținut în proporție de 70% de 

guvernul român) se pregătește să înceapă exploatarea suplimentară a gazului pe 

platforma continentală a Mării Negre în următorii 5 ani. Astfel, centralele de cogenerare 

din București ar avea acces la aprovizionarea locală și ieftină cu gaz pentru anii următori. 

- Mai mult, orașul, prin această politică, va continua să beneficieze de o forță de muncă 

cu înaltă calificare (având în vedere lunga istorie a încălzirii districtuale din România) 

care ar putea oferi soluții de îmbunătățire pentru anii următori, fără a necesita o politică 

de învățare specifică. 

Cu toate acestea, dezavantajele sunt numeroase: 

- Conflicte cu alte politici, deoarece nu are consistență în toate cele trei dimensiuni: timp, 

geografie și guvernanță, precum și coerența mixului de politici, deoarece va intra în 

conflict cu strategiile de politici existente și viitoare precum și cu mixul de instrumente 

(Rogge et al. 2016). 

- Conflictele cu politica de modernizare a clădirilor, implementarea căreia se află în curs 

de desfășurare. Politica de modernizare vizează o creștere a rezistenței termice a 

clădirilor condominiale, urmărind o scădere a consumului specific de energie între 30 și 

50% (Primaria Sectorului 6, 2018). Astfel, pe măsură ce clădirile devin din ce în ce mai 

eficiente din punct de vedere energetic, tehnologiile casnice, cum ar fi boilerele 

individuale, devin din ce în ce mai competitive din punct de vedere al costurilor, scăzând 

numărul gospodăriilor legate de sistemul de încălzire urbană și mărind în continuare 

tariful final cu fiecare consumator care părăseste sistemul. 

- La momentul finalizării modernizării clădirilor, va exista o cantitate importantă de 

căldură care va fi eliberată în natură, adăugându-se schimbării microclimatului din 

București; în mod similar, va face IGCC mai puțin eficientă și va reduce valoarea actuală 

netă a proiectului solar. „Temperatura tipică de evacuare a cuptorului gazelor de ardere 

este de obicei de aproximativ 1200 ° C, care va scădea treptat de-a lungul căii de 

transfer de căldură, în timp ce temperatura gazelor de ardere care se elimina in natură 

este de aproximativ 150 ° C”. (Song și colab., 2004) 

- Deoarece sistemul este proiectat pentru agent termic la temperaturi ridicate (70 ° C-

100 ° C), rețeaua de distribuție necesită anumite standarde tehnologice care implică 

costuri mai mari de renovare / înlocuire, costuri de întreținere crescute și o durată de 

viață mai mică, toate acestea crescând tariful final (Kristensen și colab., 2020). 
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- Deoarece funcționează la temperaturi ridicate (70 ° C - 100 ° C), există un grad mai mare 

de pierdere de energie a rețelei în comparație cu alte soluții (Kristensen și colab., 2020). 

- Deoarece se bazează pe o tehnologie de termoficare a generației a 3-a, este mai puțin 

deschisă evoluțiilor viitoare și mai puțin compatibilă cu tehnologiile alternative de 

energie regenerabilă, cum ar fi energia geotermică, pompele de căldură sau hidrogenul 

(Kristensen și colab., 2020), astfel este mai puțin adaptabilă. Adoptarea sa ar fi blocată 

în tehnologia NGCC pentru încă 25 de ani, venind foarte aproape termenul limită pentru  

tranziția UE către o societate cu carbon net-zero, așadar, în conflict cu angajamentele 

tratatelor internaționale ale României, astfel potențial creând conflicte politice.  

- Va continua să polueze, intrând astfel în conflict cu o populație din ce în ce mai sensibilă 

și preocupată de mediul inconjurător (Eon-România, 2018 și Comisia Europeană, 2020), 

deoarece tehnologiile de control al poluării sunt capabile să elimine în mod eficient SOx, 

Nox, precum și particule, dar poluanții cu CO2, H2O și O2 rămân în mare parte 

neschimbați (Song et al, 2004).  

- Întrucât este in proprietate publică, sistemul de termoficare va continua să fie în centrul 

furtunii politice a Bucureștiului, utilizat pentru câștiguri politice în timpul ciclului 

electoral (Mosoianu, 2020), astfel populația bucureșteană va continua să fie captivă într-

un sistem tehnologic scump și poluant. 

- Deoarece gazul este o comoditate/marfă, sistemul va fi expus volatilității prețurilor 

gazului, scăderea potențială a marjelor de profit sau împingerea către populație a 

creșterii costurilor, făcând sistemul mai puțin previzibil financiar.  

- Soluția solară va necesita o suprafață vastă la periferia unui oraș în expansiune, ocupând 

astfel terenuri valoroase pentru potențiale proiecte rezidențiale, agricole sau de 

agrement. Costul terenului se va reflecta în tariful final pentru consumatori. 

- În cele din urmă, această soluție de politică are o rată de actualizare socială ridicată, 

lăsând pentru generațiile viitoare sarcina implementării unui sistem de încălzire mai 

curat și mai flexibil, precum și plata costului întârzierii adoptării tehnologiilor neutre în 

materie de carbon, intrucât, sistemul în configurația actuală va continua să crească 

cantitatea de GES emisă. 

A doua opțiune - implementarea unei politici de încălzire urbană a 4-a generație cu un mix 

tehnologic: geotermic, gaz, solar și eolian 

O încălzire urbană de a 4-a generație (4GDH) este o soluție energetică care vizează includerea 

sistemelor de energie regenerabilă 100% (RE), profitând de sinergiile care apar prin integrarea 

sectorială. Prezintă capacitatea de a integra clădirile cu diferite niveluri de izolație, precum și 

diferite moduri de preparare a căldurii și a apei calde, capacitatea de a minimiza pierderile în 

timpul distribuției de căldură în rețea, capacitatea de acces la căldură din surse de temperatură 

joasă și tehnologii de energie regenerabilă, cum ar solare și geotermale, capacitatea de a 

integra un sistem energetic inteligent, care are rolul de a atenua fluctuația surselor de căldură a 

surselor regenerabile de energie și, în cele din urmă, capacitatea de a crea un cadru adecvat 

care să faciliteze planificarea, costurile și structurile de stimulare (Lund et al, 2018) . 
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Un sistem 4GDH ar subscrie majorității caracteristicilor cadrului si principiilor oferite de  Rogge 

și Reichardt (2016) pentru tranzițiile de sustenabilitate, deoarece răspunde pozitiv celor mai 

multe provocări pe care le necesită tranziția către un sistem energetic non-carbon sau neutru 

de carbon (Rogge & Reichardt, 2016). 

Propunerea necesită o combinație de mai multe tehnologii și caracteristici, care îmbinate ar 

trebui să ofere o soluție de termoficare cu emisii reduse de carbon. Acestea sunt clădiri cu 

consum redus de energie, energie geotermală, solară, pompe de căldură, stocarea energiei 

termice, energie din deșeuri, sistem inteligent de încălzire urbană și energie termică, adică 

„electricitate pentru încălzire atunci când este disponibil un surplus” (Arnaudo și colab., 2020). 

O instalație solară termică mare poate fi utilizată ca preîncălzitor, adăugând stocare de căldură, 

crescând fracția solară până la 50% din sarcina anuală de căldură, în timp ce sistemele utilizate 

ar fi colectoare la sol sau colectoare de pe acoperiș (Li & Nord, 2018), în timp ce resursa 

geotermală pentru București poate oferi o temperatură pentru sistemul de termoficare de 35 

până la 40 ° C (Polizu & Hanganu-Cucu, 2015).  

Printre avantajele unei soluții de politică tehnologică de a 4-a generatie, 4GDH se numără: 

- Investiții și costuri operaționale mai mici comparativ cu un 3GDH, care se traduce prin 

tarife mai mici pentru consumatorii finali (Averfalk & Werner, 2020) 

- Nivelul actual de dezvoltare a tehnologiei la locație: România beneficiază de experiența 

în energie geotermală (Polizu & Hanganu-Cucu, 2015), energie solară (Popescu, 2009) 

- dezvoltarea resurselor umane: specialiștii IT pentru sistemul energetic inteligent, 

industria software înregistrând venituri de 6,2 miliarde EUR în 2019 (Forbes România, 

2020). 

- Potențial geotermal (Polizu & Hanganu-Cucu, 2015) și potențial solar. 

- Atitudinea publicului față de schimbările climatice, poluarea și sursele regenerabile de 

energie (Eon România, 2016) 

- Durată de viață mai lungă a rețelei de distribuție, cu puține intervenții, deoarece 

folosește un sistem de temperatură mai mică. 

- Realizarea potențială a unei distribuții de încălzire 100% din surse regenerabile 

- Realizarea potențială a unei reduceri de 12% a costului brut comparativ cu 3GDH 

(Averfalk & Werner, 2020) 

- Potențial pentru dezvoltarea în continuare a unei politici de agent districtual de răcire 

care va avea un impact pozitiv asupra cererii de energie, înlocuind aerul condiționat 

individual, cu un impact pozitiv suplimentar asupra mediului din perspectiva scurgerilor 

de freon și a reducerii consumului de curent electric. 

- Utilizarea acoperișurilor condominiale pentru panourile fotovoltaice, reducând astfel 

pierderile de teren pentru implementarea soluțiilor solare. 

- Existența unei politici în curs, de modernizare a clădirilor pentru imbunătățirea izolării 

termice. 
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- Deschiderea pieței pentru potențiali investitori, crearea unei piețe competitive pentru 

soluțiile de termoficare cu beneficii pentru consumatorul final, atât în ceea ce privește 

tariful, cât și calitatea serviciului. 

o Decuplarea sistemului de încălzire de ciclul electoral și reducerea interferențelor 

politice cu îmbunătățirea deciziilor manageriale. 

- Un grad ridicat de acceptare socială, deoarece reduce emisiile de GES. 

Dezavantaje: 

- Majoritatea studiilor au fost realizate și implementate pentru sisteme de o scară mai 

mică, dar niciunul la scara Bucureștiului și nici pentru un oraș cu o densitate atât de 

mare ca a Bucureștiului. 

- Caracteristica de blocare tehnologică a sistemului actual, specifică STM, cu un număr 

mare de angajați, cu un mare potențial de a genera șomaj, necesitând politici de 

reconversie profesională. 

- De asemenea, ar putea să continue să genereze emisii de GES dacă NGCC sunt păstrate 

ca o soluție complementară sau dacă cererea maximă este acoperită cu electricitate 

produsă din surse neregenerabile. 

- Deoarece actualul sistem tarifar este puternic subvenționat, îmbunătățirea costurilor nu 

va fi simțită neapărat de gospodării, în timp ce politica de a sprijini anumite familii să 

acceseze serviciul va trebui să continue cu siguranță. 

- Un nivel ridicat de volatilitate a surselor de energie regenerabilă poate afecta 

performanța sistemului, prin urmare, soluțiile de căldură și energie vor trebui integrate 

în mix. 

A treia opțiune - implementarea unei politici de încălzire urbană de a 4-a generație cu un mix 

tehnologic: geotermic, solar, eolian și hidrogen 

Introducerea hidrogenului ca soluție pentru deficiențele 4GDH poate îmbunătăți performanțele 

sistemului și încălzirea centrală, reducând emisiile de GES la zero. Astfel, există mai multe căi 

prin care hidrogenul poate completa un sistem energetic inteligent: transformă puterea în 

exces în hidrogen (P2H), producând hidrogen în timp ce reciclează căldura (P2HH) (Li și colab., 

2019), înlocuind gazul pentru cazanele individuale de uz casnic, stocarea energiei - intrucât 

hidrogenul poate fi depozitat în instalații subterane - sau recuperarea căldurii din electroliza la 

temperaturi ridicate (Committee on Climate Change, 2018). Dincolo de încălzirea urbană, este 

de așteaptat ca hidrogenul să fie utilizat în industria transporturilor, în special în transportul 

aerian și de mărfuri (rutier sau maritim), precum și în multe procese industriale, cum ar fi 

producția de nichel, tungsten, molibden, cupru, zinc, uraniu și plumb sau în procese cu consum 

intensiv de energie, cum ar fi producția de oțel sau aluminiu. 

Avantaje 



  

11 
Paul-Florin Gărdescu 

- În combinație cu energia solară și eoliană, hidrogenul ar putea face diferența către un 

sistem de energie net carbon zero. Adoptarea acestei strategii va permite României și, în 

special Bucureștiului, să-și atingă obiectivele pentru Acordul Verde al UE în 2050.  

- Existența unui important sistem de finanțare pentru cercetare și implementare la nivelul 

UE. 

- Bucureștiul are unul dintre cele mai mari sisteme de transport public din Europa. 

Înlocuirea autobuzelor cu motoare cu ardere internă cu cele de technologie cu hidrogen 

este iminentă la nivelul industriei. Similar, hidrogenul vine ca o soluție tehnologică 

pentru camioane. Astfel, adoptarea hidrogenului în termoficare pare o dezvoltare 

firească a acestor progrese in alte industrii. 

- Poate fi distribuit cu ușurință prin conductele de gaz, cu costuri minime de adaptare. 

- Existența instalațiilor de depozitare subterane a gazului, deci nu este necesară o 

investiție majoră, ulterioară. 

- Existența unor studii în curs de integrare a hidrogenului în amestecul de încălzire urbană 

efectuate de RWE în Germania în cadrul proiectului GET H2 Nukleus, care ar trebui să 

producă specificații tehnice și economice până la mijlocul anului 2021. 

Dezavantaje 

- Tehnologia este încă la început; astfel, costurile sunt încă ridicate, iar implementarea 

tehnologiei nu a ajuns încă la o masă critică pentru a produce economii de scară. 

- Există prea multe soluții tehnice care au nevoie de timp pentru a se maturiza. 

- Hidrogenul este foarte inflamabil, ceea ce ar putea ridica îngrijorarea gospodăriilor, cu 

toate ca are o densitate foarte redusă, disipându-se foarte repede in aer. 

- Destul de controversat în rândul experților, mulți dintre ei contestând meritele 

hidrogenului în cadrul unui sistem de încălzire (Clark, 2020).  

- Va necesita noi politici de învățare si adaptare profesională, deoarece ar putea necesita 

un set de competențe specifice, care este dificil de găsit pe piața muncii din România la 

acest moment. 

- Întrucât este la început și este o tehnologie extrem de volatilă, factorii de decizie pot fi 

reticenți în finanțarea sau promovarea politicilor bazate pe hidrogen, deși acest lucru ar  

putea fi atenuat prin impulsul dat de UE. 
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Recomandări 

    Prima Opțiune A doua Opțiune A treia Opțiune 

Criteriu 
Propor

tie Scor Ponderat  Scor Ponderat  Scor Ponderat 

Costuri  0.25 6 1.5 5 1.25 5 1.25 

Eficacitate 0.2 6 1.2 2 0.4 3 0.6 

Suprafata 
ocupata 

0.1 
7 0.7 3 0.3 2 0.2 

Impactul 
asupra 
emisiilor 
GES 

0.25 

7 1.75 2 0.5 1 0.25 

Disponibilit
ate 

0.08 
3 0.24 3 0.24 7 0.56 

Acceptabilit
ate 

0.07 
8 0.56 3 0.21 5 0.35 

Rata 
Actualizării 
Sociale 

0.05 
9 0.45 2 0.1 1 0.05 

Scor final   6.4  3  3.26 

 

Pe baza criteriilor de mai sus, cea mai bună politică de implementat ar fi a doua opțiune, o 
politică de încălzire urbană a 4-a generație cu un mix tehnologic: geotermic, gaz, solar și eolian 
și aceasta este, de asemenea, politica recomandată. 

În comparație cu celelalte două politici, aceasta pare a fi cea mai capabilă pentru a atinge zero 
emisii de carbon, obiective stabilite de UE în noul său Acord Verde, o politică europeană privind 
clima pentru care Româniaei i-au fost repartizate 10 miliarde EUR (Lupitu, 2020), având în 
vedere disponibilitatea soluțiilor tehnologice. Cu cât obiectivele de mediu sunt mai ambițioase 
și proiectele sunt mai clare, cu atât sunt mai mari șansele ca autoritățile și antreprenorii români 
să beneficieze de aceste fonduri. Mai mult, punând în aplicare aceste politici, nu numai că va 
exista o schimbare a modului în care este produsă căldura, dar va exista o creștere a nivelului 
de trai, adoptarea unei soluții mai curate generează mai puține sau zero externalități negative, 
astfel costul pentru societate va fi mult mai mic. Oamenii vor trăi mai bine și mai mult. 

Mai mult, economia locală și națională va crește, deoarece creșterea productivității și a 
tehnologiei va genera o creștere suplimentară a creșterii economice. 

Concomitent, Rogge și Reichardt (2016) au observat că succesul unei tranziții către 
sustenabilitate depinde de un complex de elemente mixte, procese politice și caracteristici. Atât 
guvernul, cât și autoritățile din București ar trebui să creeze și să implementeze politici 
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complementare, cum ar fi educația, arhitectura amenajării teritoriului si design urban, 
reconversia profesională sau ar trebui să ofere garanții că vor furniza infrastructura necesară. 

Nu în ultimul rând, această politică oferă cel mai mare potențial în dezvoltarea sau cuplarea cu 
alte tehnologii sau soluții termice care nu s-au dovedit satisfăcătoare momentan pentru 
consumul de masă, cum ar fi hidrogenul și tehnologia de răcirea urbană comunală.  
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