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POTENTIALUL BIOMASEI IN ROMANIA
reducerea costurilor și decarbonarea sectorului energie
Dragostin Catalin
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CONTEXTUL GEOPOLITIC SI ECONOMIC ACTUAL
REPowerEU Plan
Obiectiv: Reducerea cit mai rapida a dependentei
EUROPEAN COMMISSION

de combustibilii fosili din Rusia

CUM ? Modificarea componentei Energie din PNRR, prin:
1.
2.
3.

Cresterea eficientei energetice
Substitutia combustibililor fosili, si
Cresterea accelerata a ponderii energiilor regenerabile
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SITUATIA BIOMASEI IN ROMANIA
(RESURSA TOTAL NEGLIJATA)
POTENTIALUL TOTAL AL RES IN ROMANIA
(raportat de Guv. Romaniei in PNAER)
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CE AR FI TREBUIT SA SE FACA IN PNAER ?
- nimic din toate acestea nu s-au realizat
- cum ar fi aratat azi Romania cu +500 MWe instalati ?
COTE ANUALE ANGAJATE DE ROMANIA IN PNAER
Centrale COGEN
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CE PREVEDE ACTUALUL PNRR IN PRIVINTA BIOMASEI ?

COMENTARIU: la anu’ facem cadrul legislativ si dupa 2023 incepem sa facem decarbonizare

COMENTARIU: confuzia din conceptia guvernantilor ca bioenergia are impact negativ asupra padurilor.

COMENTARIU: cinismul de a declara ca incalzirea cu lemne ineficienta este generatoare de saracie energetica.
ESTE EXACT INVERS: SARACIA ENERGETICA DUCE LA INCALZIREA CU LEMNE !
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MODIFICAREA #1 PNRR ACTUAL:
Aplicarea punctului 1 din REPowerEU Plan : Cresterea eficientei energetice
(este vorba de ~3,5 mill. gospodarii care “se incalzesc cu lemne” in prezent)

Fig. 4 Utilizarea biomasei pentru încălzire (EUROSTAT)
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CIT DE PAGUBOASA ESTE NEGLIJAREA EFICIENTEI UTILIZARII “LEMNELOR DE FOC”
- “ideea” in PNRR: inlocuirea “lemnelor de foc”-utilizate azi, ca energie regenerabila nerecunoscuta,
cu gaz natural, in viitor–fosil si poluant
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BIOMASA, ca ordin de marime, în sursele de energie primara ale Romaniei
Consum de Biomasa consumat deja anual

Consum anual de uraniu al CNE Cernavodă

40,000,000 MWh

32,000,000 MWh (2 grupuri nucleare)

Ce s-ar obține în cogenerare:
• ~7 - 9,000,000 MWh electricitate
• ~27,000,000 MWh energie termica
Cost Investiție:
<3 miliarde EUR, cu rețele de termoficare incluse
− Capacități finanțabile prin PNRR
(nu au fost incluse sau solicitate)
− Capacități disponibile din 2025, gradual
Sursa:

Ce se obține in prezent:
• ~9,700,000 MWh electricitate
• 0 MWh energie termica
Cost Investiție:
> 8 miliarde EUR
− Capacități finanțabile numai comercial
− Capacități disponibile după 2031,
eventual
Notă privind prognoza echilibrului energetic 2021-2024
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PROPUNEREA #1 PENTRU REVIZUIREA PNRR
• Este imperios necesara abordarea “eficientei
energetice” a arderii lemnului pentru incalzire a
celor 3,5 mill. gospodarii din Romania
• Cresterea cu numai 25% a eficientei energetice
duce la disponibilizarea a ~10 mill. MWh biomasa
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MODIFICAREA #2 PNRR ACTUAL:
Aplicarea punctului 2 din REPowerEU Plan :
Substitutia combustibililor fosili (carbune)

~7 mill.MWh/an

Sursa: Consiliul Concurentei, Raport 01.03.2018
Politica de subventionare a energiei termice
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IMPACTUL ECONOMIC AL SUBSTITUTIEI CARBUNELUI CU BIOMASA
• Centralele pe cogenerare pe biomasa reduc emisiile prin:
• Substitutia carbunelui
• Productia de energie electrcia “verde” (substitutia electricitatii produse in
centrale de condensatie pe lignit, cu factor de emisie ~1,2 t CO2/MWh

• Valoare emisii reduse: ~330 mill. EUR/an
• De unde se pot obtine ~10 mill. MWh echivalent din Biomasa ?
• Din cresterea eficientei utilizarii biomasei (lemnului de foc) a celor 3,5 mill
consumatori individuali romani, ce folosesc ~41 mill. MWh/an
• Reevaluarea lantului de valorificare a lemnului (“wood cascade”)
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Avantajele substitutiei gazului cu biomasa
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PROPUNEREA #2 PENTRU REVIZUIREA PNRR
• Este imperios necesara “substitutia carbunelui”
cu Biomasa, a centralelor COGEN pe carbune din
Romania (aceasta este “decarbonare profunda” !)
• Aproximativ 70% din carbunele folosit a provenit
din Rusia (via Moldova si Ukraina)
• Inlocuirea unei parti de consum pe gaze cu biomasa
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PROPUNEREA #3 PENTRU REVIZUIREA PNRR ACTUAL:
Aplicarea punctului 3 din REPowerEU Plan : Cresterea capacitatilor de productie
energii regenerabile

• Ce nu este inteles in Romania este ca Centralele cogen pe biomasa sunt:
• Singura resursa regenerabila, capabila sa produca simultan electricitate si caldura
• Cea mai potrivita si economica tehnologie de “hybridizare” a energiilor eoliene si
solare intermitente si care faciliteaza utilizarea si mai larga a acestora !
Cogen - Cogeneration technologies can help Europe deliver REPowerEU objectives (cogeneurope.eu

• PROPUNEREA #3 : pentru Reforma – “decarbonarea profunda a SACET”
prin instalatii de cogenerare pe gaz (care, oricum nu este demonstrabila),
aceasta sa se realizeze prin hybridizarea CHP pe gaz cu CHP pe biomasa si
alte RES (eolian, geotermal, PT);
14

CONCLUZII FINALE
IESIREA DIN STEREOTIPURILE
• „exploatare forestiera = defrisare”, sau
• „transport de lemn = furt”, sau
• „non-management = protectie a padurii si biodiversitatii”
• no more burning trees for energy

ENERGIA ARE NEVOIE DE:
- Cit mai multe paduri (pentru a avea cit mai multa resursa)
- Energia, oricum este ultimul utilizator al lemnului pe cascada utilizarii
sale (energetica foloseste “deseuri” de lemn, sau “deseuri” menajere,
dupa sortare)
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REEVALUAREA “WOOD CASCADE” IN CONDITIILE ROMANIEI
➢ Ce spune Industria lemnului: ~55% din lemnul brut devine cherestea iar
restul devine tocatura pentru industria PAL,MDF,OSB, peleti, bricheti;
➢ INTREBARI LEGITIME:
• Nu cumva exportul acestor produse, este in fapt, export de “energie verde”
• Sunt “argumente” ca produsele din lemn substituie materiale de constructii energointensive si
“economisesc” CO2 (n-ar fi mai bine sa decarbonez energia primara folosita decit produsele ?)
• Productia acestora este subventionata de consumatorii romani cu “certificate verzi”, pentru
energia produsa pentru consum propriu, in timp ce aceiasi consumatori platesc emisiile de CO2
datorita consumului de combustibili fosili

• Cit de benefic sunt pentru economia nationala aceste “exporturi” ?
• Presupunem 2,2 mill.m3 placi/panouri exportate (din resursa locala), care, in valoare de 500
mill EUR, in fapt, in economie nu ramin decit impozitele platite si salarii , ~65 mill. EUR
• Aceleasi 2,2 mill. m3 utilizate ca biomasa, ar reduce obligatiile de emisii de CO2 cu ~290 mil.EUR
si reducerea importului de gaze cu ~470 mill. EUR
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SECTORUL PADURE-LEMN-BIOMASA-ENERGIE / 2030
(ce s-ar putea face prin REPowerEU Plan )
- Intreaga suma de ~1 milliard EUR ar trebui folosita in acest domeniu;
- Pregatirea infrastructurii pentru exploatare sustenabila a padurilor:
o Constructia drumuri forestiere, puncte de prelucrare (fixe/mobile), constituirea
de depozite si lanturi de distributie biomasa
o Pregatire plan pe termen lung (minim 10 ani) de livrare cantitati previzibile de
biomasa (pentru energie) si material lemnos pentru industria prelucratoare
(numai asa, industria regenerabila energetica poate deveni bancabila in
Romania !)
- Pregatirea investitii critice pentru decarbonare (centrale cogenerare in zonele cele
mai poluante: centralele cogen pe carbune)
- Pregatirea industriei romanesti pentru participare la acest plan strategic
(hardware, personal calificat, etc.)
17

Catalin Dragostin
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