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1. DATE GENERALE 
 

1.1. Denumirea investitiei 

Proiectul analizat consta in: “PARC DE TURBINE EOLIENE STUDIU DE 

FEZABILITATE  ” Nord II,  avand ca locatie comuna Casimcea,  judetul Tulcea. 

 

1.2. Elaborator 

S.C. ECOMED CONSULTING NEW SRL 

Adresa : CONSTANTA, B-DUL 1 MAI NR. 17 B, AP. 25 

Persoana de contact: POSTOLACHE GEORGETA 

e-mail:  ecomed@zappmobile.ro 

 

1.3. Ordonatorul principal de credite. Autoritatea contractanta 

S.C. BETA WIND   S.R.L. 

Inregistrata la registrul comertului sub NR. J408850/2008 

Cod unic de inregistrare : 23920343 ; atribut fiscal RO 

Reprezentata de administrator: Marius Iliev si Mark Suer 

Telefon: 031 425 21 48 

 

1.4. Proiectant 

S.C. ATELIER 2  S.R.L. Tulcea 

Arhitect Pavel Marcel 

Tel: 0745 023 789; 0240 516 526 
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1.5. Amplasamentul 

Se propune amplasarea unui parc eolian ce produce energie 

neconventionala alcatuit din 36 centrale eoliene tip VESTAS V 112 de   3  MW cu 

o putere  totala de 108  MW cu instalatiile auxiliare aferente. 

Intregul amplasament se gaseste situat pe teritoriul extravilan  al comunei 

Casimcea, judetul Tulcea cu o suprafata aferenta obiectivului  de 1.798 ha 

1.6. Tema 

In cadrul acestui studiu se va analiza din punct de vedere tehnic si 

economic fezabilitatea proiectului care face obiectul studiului. 

Scopul studiului este de a determina daca proiectul este realizabil din punct 

de vedere tehnic si economic si de a sta la baza documentelor de obtinere a 

Acordului de mediu . 

 

1.7. Descrierea investitiei . Stare actuala. Preconizari 

Tendinte energetice la nivel mondial si national 

Utilizarea crescanda a combustibililor fosili a condus la niveluri inalte de 

poluare si la epuizarea resurselor usor de folosit. Folosirea energiei duce la emisii 

de poluanti la nivel local, precum dioxidul de sulf si oxizi de azot, care conduc la 

formarea ploilor acide, a monoxidului de carbon si a particulelor de hidrogen care 

pot afecta sanatatea. 

Formarea dioxidului de carbon, ca rezultat al proceselor de ardere, conduce 

la problema poluarii globale intrucat acest gaz se strange in atmosfera inalta. 

Acest lucru altereaza balanta intre radiatia solara primita si cea reflectata inapoi in 

spatiu si genereaza fenomenul de incalzire globala. 

Poluarea mediului, epuizarea resurselor  consumul de energie conducand la 

incalzirea globala, sunt fenomene interrelationate si interdependente. Cata vreme 

populatia Pamantului a fost mica si consumul de energie a fost mai mic, impactul 

uman asupra sistemelor naturale a fost mic. Acum, cand populatia a crescut 

considerabil si, ca urmare, consumul nostru de energie si impactul acestuia este 
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mult mai mare, afectand ecosistemele Pamantului printr-un impact  care nu poate 

fi controlat. De aceea, consumul nostru de energie nu este sustenabil nici macar 

pentru inca o generatie si este necesar sa pretuim energia ca pe ceva ce este in 

acelasi timp insuficient si pretios.  

Sustenabilitatea este dezvoltarea care raspunde nevoilor prezentului fara a 

compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi.  

Aceasta propozitie simpla acopera toate impacturile asupra mediului terestru si 

este mult mai larga decat simpla reducere a consumului de energie. inca din 1992, 

Uniunea Europeana a adoptat sustenabilitatea ca unul dintre criteriile cheie in 

adoptarea de noi directive si reglementari si in dezvoltarea raspunsului european 

la sfidarile schimbarilor climatice. 

Urmare a Summit-ului Pamantului din 2002, UNESCO a lansat deceniul 

educatiei pentru dezvoltare durabila in 2005. Folosirea eficienta a energiei, 

reducerea poluarii mediului, economisirea resurselor de combustibili fosili si 

prevenirea schimbarilor climatice sunt parte integranta a educatiei pentru 

dezvoltare durabila care acum formeaza o parte a curriculului in tarile UE. 

Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera 

disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. Valorificarea surselor 

regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite 

de acestea, si anume : accesibilitate, disponibilitate si acceptabilitate. 

Sursele regenerabile de energie asigura cresterea sigurantei in alimentarea 

cu energie si limitarea importului de resurse energetice, in conditiile unei dezvoltari 

economice durabile. Aceste cerinte se realizeaza in context national, prin 

implementarea unor politici de conservarea energiei, cresterea eficientei 

energetice si valorificarea superioara a surselor regenerabile. 

Comisia Europeana a initiat, in iulie 2002, propunerea de promovare a 

productiei combinate de energie electrica si termica pe baza de combustibili fosili 

si de valorificare a surselor regenerabile de energie si a deseurilor. 

Exploatarea surselor regenerabile de energie confera garantia unor premise 

reale de realizare a obiectivelor strategice privind cresterea sigurantei in 

alimentarea cu energie pe baza diversificarii surselor si diminuarii ponderii 
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importului de resurse energetice, respectiv de dezvoltare durabila a sectorului 

energetic si de protejare a mediului inconjurator. 

Sursele regenerabile de energie pot sa contribuie prioritar la satisfacerea 

nevoilor curente de energie electrica si de incalzire in zonele rurale defavorizate. 

Valorificarea surselor regenerabile de energie, in conditii concurentiale pe piata de 

energie, devine oportuna prin adoptarea si punerea in practica a unor politici si 

instrumente specifice sau emiterea de "certificate verzi" ("certificate ecologice"). 

Oportunitatea implementarii strategiei de valorificare a surselor regenerabile 

de energie pe termen mediu si lung in Romania ofera cadrul corespunzator pentru 

adoptarea unor decizii privind alternativele energetice si conformarea cu acquis-ul 

comunitar in domeniu. 

In conditiile meteogeografice din Romania, in balanta energetica pe termen 

mediu si lung se iau in considerare urmatoarele tipuri de surse regenerabile de 

energie: energia solara, energia eoliana, hidroenergia, biomasa si energia 

geotermala. 

Programul de utilizare a surselor regenerabile de energie se inscrie in 

cerintele de mediu asumate prin Protocolul de la Kyoto la Conventia - Cadru a 

Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, 

ratificat de Romania prin Legea nr. 3/2001, respectiv de Uniunea Europeana in 

baza Documentului 2002/358/CE. 

In sectorul energetic din majoritatea statelor europene are loc o 

reconsiderare a prioritatilor privind cresterea sigurantei in alimentarea 

consumatorilor si protectia mediului inconjurator, iar in cadrul acestui proces, 

sursele regenerabile de energie ofera o solutie accesibila si garantata pe termen 

mediu si lung. 

Obiectivul strategic propus in Cartea Alba pentru o Strategie Comunitara 

consta in dublarea, pana in anul 2010, a aportului surselor regenerabile de energie 

al tarilor membre ale Uniunii Europene, care trebuie sa ajunga treptat, de la 6% in 

anul 1995, la 12% in consumul total de resurse primare. in Romania, ponderea 

surselor regenerabile de energie in consumul total de resurse primare, in anul 

2010, urmeaza sa ajunga la circa 11%, iar in anul 2015 la 11,2%. 
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Ponderea surselor regenerabile de energie in onsumul total din resurse 

primare in Romania este prezentata in tabelul urmator: 

  

 
  Prioritatea programelor de utilizare a surselor regenerabile se concentreaza 

pe cresterea eficientei energetice in baza unui management adecvat al cererii de 

energie. In tarile cu economie in curs de dezvoltare, la propunerea Comisiei 

Europene, se urmareste promovarea permanenta a surselor regenerabile si 

constientizarea rolului eficientei energetice prin derularea unor programe specifice. 

"Directiva 2001/77/EC", din 27 septembrie 2001, privind "Promovarea energiei 

electrice produsa din surse regenerabile pe piata unica de energie" fixeaza tintele 

indicative care, daca sunt atinse, ponderea energiei electrice din surse 

regenerabile va fi de 22% in anul 2010. 

Intr-o sedinta extraordinara in plen, in ianuarie 2008, presedintele Comisiei 

Europene, Jose Manuel Barroso, a prezentat Parlamentului European planurile 

Comisiei pentru combaterea schimbarilor climatice si pentru a oferi Europei surse 

mai sigure de energie. Legislatia propusa are la baza principiul „20/20/20 pana in 

2020": crestere cu 20% a eficientei energetice, reducere cu 20% a emisiilor de 
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gaze cu efect de sera, si utilizare in proportie de 20% a surselor regenerabile de 

energie, pana in anul 2020. 

In acest proiect legislativ, prezentat Parlamentului European, Comisia 

propune: 

• extinderea si imbunatatirea sistemului european de cote de emisii (ETS - 

Emissions Trading System), care sa acopere mai multe gaze de sera (in 

momentul de fata include doar C02); 

• aplicarea unui obiectiv de reducere a emisiilor sectoarelor care nu participa 

la ETS (reducerea emisiilor cu 10% pana in 2020, fata de nivelul din 2005); 

obiectivele specifice pentru statele membre variaza intre -20% si +20%; 

• folosirea surselor regenerabile de energie, care ar trebui sa reprezinte 20% 

din consumul total de energie pana in 2020 (acum acestea reprezinta doar 

8,5%); 

• folosirea biocombustibililorin transport (obiectivul minim este de 10% pana 

in 2020);     

• un cadru legal privind captarea si stocarea de C02 (folosind o tehnologie de 

stocare a carbonului sub pamant in loc ca acesta sa sa fie eliberat in 

atmosfera) si noi reguli pentru ajutoarele de stat. 

Realizand o analiza SWOT a contextului din Romania se constata : 

> puncte tari: 

- existenta legislatiei in domeniu; 

- existenta fondurilor guvernamentale si extraguvernamentale 

necesare implementarii proiectelor de utilizarea surselor 

regenerabile de energie; 

- existenta unor proiecte de cercetare in domeniu, finalizate sau 

in curs de desfasurare/implementare, 

dezvoltate de universitati sau institute de cercetare din 

Romania; 

> puncte slabe : 

- exista metode modeste de educatie a cetateanului in sensul 

utilizarii durabile a energiei; 
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- accesul la informatie prin Internet este inca limitat; 

- numarul mare de aparate second hand introduse in Romania 

dupa 1990, ineficiente din punct de vedere energetic; 

- lipsa unor statistici si studii anterioare privind repartitia 

consumului de energie electrica in cladiri. 

- lipsa de informare a cetatenilor in domeniul eficientei 

energetice; 

> oportunitati : 

- semnarea de catre Romania a protocolului de la Kyoto; 

- legiferarea etichetarii energetice a unor aparate 

electrocasnice; 

- alinierea Romaniei la UE in ceea ce priveste producerea si 

utilizarea aparatelor electrocasnice; 

- necesitatea economisirii ca urmare a cresterii consumului 

energetic casnic in totalul consumului de energie electrica in 

Romania. 

> amenintari : 

- utilizarea relativ redusa a calcuatorului in educare-informare; 

- implementarea, relativ dificila, a proiectelor din domeniul 

surselor regenerabile de energie; 

- reticenta la nou. 

In Romania s-au identificat cinci zone eoliene distincte (I - V) in functie de 

potentialul energetic existent, de conditiile de mediu si topogeografice. Harta 

eoliana a Romaniei s-a elaborat luand in considerare potentialul energetic al 

surselor eoliene la inaltimea medie de 50 metri, pe baza datelor si informatiilor 

meteogeografice colectate incepand din anul 1990, pana in prezent. 

Din rezultatele inregistrate a rezultat ca Romania se afla intr-un climat 

temperat continental, cu un potential energetic eolian ridicat in zona litoralului Marii 

Negre, podisurile din Moldova si Dobrogea ("climat bland") sau in zonele montane 

("climat sever"). In regiuni cu potential eolian relativ bun s-au localizat 

amplasamente favorabile, daca se urmareste "exploatarea energetica a efectului 
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de curgere peste varf de deal" sau "a efectului de canalizare al curentilor de aer". 

Pe baza evaluarii si interpretarii datelor inregistrate rezulta ca in Romania se pot 

amplasa instalatii eoliene cu o putere totala de pana la 14.000 MW, ceea ce 

inseamna un aport de energie electrica de aproape 23.000 GWh/an (Studiu Phare  

-  Alfa Agenda 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorificarea potentialului energetic eolian  in conditii de eficienta 

economica, impune folosirea unor tehnologii si echipamente adecvate. 

Dupa cum se poate observa din harta eoliana  prezentata, Dobrogea 

reprezinta o zona favorabila instalarii turbinelor eoliene , viteza medie a vantului 

fiind cuprinsa intre 5 si 11,5 m/s. 

In Dobrogea circulatia maselor de aer este conditionata de evolutia diurna, 

lunara si anuala a presiunii atmosferice. 

Piata de energie electrica din Romania este bazata pe principiile Directivei 

EC 96/92. Autoritatea de reglementare in domeniu este Autoritatea Nationala de 
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Reglementare in domeniul Energiei - ANRE, institutie publica autonoma, de 

interes national, cu personalitate juridica si finantare integrala din venituri 

extrabugetare. 

Rolul ANRE este de a crea si a aplica sistemul de reglementari necesare 

functionarii sectorului si pietei energiei electrice si energiei termice produse in 

cogenerare, in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si de protectie a 

consumatorilor. In desfasurarea misiunii sale, ANRE urmareste integrarea actului 

de reglementare cu actiunile altor autoritati de reglementare si armonizarea cu 

obiectivele si prioritatile Guvernului. 

Producerea de energie electrica din SRE este de asemenea reglementata 

de ANRE. Principalele acte normative in domeniu sunt prezentate mai jos: 

• LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007- a energiei electrice 

• HOTĂRÂRE nr. 958 din 18 august 2005 pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei 

de energie electrică din surse regenerabile de energie şi pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.892/2004 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 

electrice din surse regenerabile de energie 

• HOTARARE nr. 1.892 din 4 noiembrie 2004 (*actualizata*) pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice 

din surse regenerabile de energie (actualizata pana la data de 5 

decembrie 2008*) 

• HOTĂRÂRE nr. 890 din 29 iulie 2003 (*actualizata*) privind 

aprobarea "Foii de parcurs din domeniul energetic din România" 

• HOTĂRÂRE nr. 1.535 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea 

Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie 

• ORDIN nr. 38 din 13 decembrie 2006 privind aprobarea 

Procedurii pentru monitorizarea pieţei de certificate verzi 
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• ORDIN nr. 23 din 30 septembrie 2004 privind aprobarea 

Procedurii de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine pentru 

energia electrică produsă din surse regenerabile de energie 

• ORDIN nr. 25 din 22 octombrie 2004 pentru aprobarea Codului 

comercial al pieţei angro de energie electrică 

• HOTĂRÂRE nr. 443 din 10 aprilie 2003 privind promovarea 

producţiei de energie electrica din surse regenerabile de energie 

• HOTĂRÂRE nr. 443 din 10 aprilie 2003 (*actualizata*) privind 

promovarea producţiei de energie electrica din surse regenerabile 

de energie 

• HOTĂRÂRE nr. 1.535 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea 

Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie 

• Ordin nr. 25 din 22 octombrie 2004 aprobarea Codului comercial 

al pietei angro de energie electrica 

• Ordinul 39 din 2004-12-20 (completat) aprobarea tarifelor la 

energie electrica livrata consumatorilor captivi 

• HOTARARE nr. 1.429 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea 

Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse 

din surse regenerabile de energie 

• HOTĂRÂRE nr. 780 din 14 iunie 2006 privind stabilirea schemei 

de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

sera 

• LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie 

 

Tanad cont de toate aceste premize, s-a optat pentru un  parc eolian care 

sa contina un numar de 36 centrale eoliene de 3 MW cu o putere totala instalata 

de 108 MW, pentru producerea  energiei electrice. 
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Analiza situatiei energetice la nivelul Dobrogei 

Zona in care va fi amplasat parcul eolian,  apartine de ENEL ELECTRICA 

Dobrogea care este structurata pe patru sucursale de retele: 

• Constanta 

• Tulcea 

• Calarasi 

• Slobozia 

Interfata intre reteaua electrica de 110 kV a Enel Dobrogea cu reteaua 

electrica de transport se realizeaza prin statiile : 

• Tulcea 400/110kV 2x2250MVA 

• Constanta 400/110kV 2x2250MVA 

• Medgidia Sud 400/110kV 2x2250MVA 

• Gura Ialomitei 400/110kV 2x2250MVA 

• Pelicanu 400/110 kV 2x2250MVA (1x250MVA pentru zona + 

1x250MVA pentru combinat) 

• Mostistea 220/110kV 1x200MVA 

Liniile de legatura intre reteaua de 110 kV ENEL Dobrogea si sistemul 

energetic de distributie sunt : 

• LEA 110 kV Urziceni – Valea Calugareasca, fiind  legatura cu 

FDFEE Muntenia de Nord si care in regim normal este 

deconectata; 

• LEA  110 Oltenita Nord – Hotarele, fiind legatura cu FDFEE 

Muntenia Sud  si care in regim normal este deconectata. 

Reteaua de 110 kV apartinand ENEL Dobrogea are o structura complex 

buclata, functionarea in regim normal fiind – in anumite zone radiala. 

Trebuie mentionat ca in statia de 400/110kV Gura Ialomitei functionarea la 

110 kV este cu cupla deschisa, o sectie de bare cu cele doua transformatoare 

400/110 fiind integrata in reteaua de 110 kV a ENEL Electrica Dobrogea, iar 

cealalta sectie de bare fiind integrata in reteaua de 110kV a FDFEE Muntenia 

Nord. 
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Parcul eolian analizat este amplasat in zona sucursalei Tulcea denumita in 

continuare zona Dobrogea, in zona de retea aferenta UTR Tulcea. 

Zona Dobrogea are de asemenea, doua linii de legatura la 400 kV cu 

sistemul energetic al Bulgariei (LEA 750 V Isaccea – Varna, functionand la 400 kV 

si Isaccea – Dobruja). 

Reteaua de 400 kV din aceasta zona a fost construita (istoric) pentru: 

- alimentarea zonei (incepand cu statia 400/220/110 Gura Ialomitei); 

- interconectarea cu fosta URSS si Bulgaria; 

- racordarea la SEN a CNE Cernavoda in conditii de siguranta 

corespunzatoare. 

Reteaua de 400 kV de pe teritoriul Dobrogei este curprinsa intr-o bucla de 

400 kV (Smardan) – Isaccea – Tulcea – Constanta Nord – CNE Cernavoda – Gura 

Ialomitei – (Lacu Sarat) – (Smardan),  care confera un mare grad de siguranta in 

alimentarea consumatorilor din zona prin statiile de injectie in reteaua de 110 kV 

din Gura ialomitei (2x250 MWA), Constanta Nord (2x250 MWA), Medgidia Sud 

(2x250 MWA) si Tulcea Vest (2x250 MWA) 
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Surse de putere 

In zona Dobrogea sunt urmatoarele centrale: 

- CNE Cernavoda cu 2x700MW, debitand direct la 400kV; 

- CET Palas cu 2x50MW, debitand la 110 pe barele statiei 110 kV 

Constanta Nord; 

- CET Navodari cu 2x50 MW, debitand tot in zona Constanta. 

Regimul de functionare a CET Palas este dependent de cerintele  de 

caldura din zona. De regula, functioneaza un grup. In anumite perioade de iarna 

functioneaza ambele grupuri. In prezent, CET Navodari nu functioneaza. 

Consumul total al ENEL ELECTRICA Dobrogea este de 561,1 MW conform citirilor 

din ziua caracteristica de iarna 2007, defalcarea pe zone de consum fiind 

prezentata in continuare . 
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Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor si echipamentelor 

necesare, alternative avute in vedere 

Procesul de productie consta in generarea de energie electrica utilizand o 

turbina care are la baza energia eoliana. 

Energia de origine eoliana face parte din energiile regenerabile. Aero-

generatorul utilizeaza energia cinetica a vantului pentru a antrena arborele 

rotorului sau: aceasta este transformata in energie mecanica, care la randul ei este 

transformata in energie electrica de catre generatorul cuplat mecanic la turbina 

eoliana. Acest cuplaj mecanic se poate face fie direct, daca turbina si generatorul 

au viteze de acelasi ordin de marime, fie se poate realiza prin intermediul unui 

multiplicator de viteza. In sfarsit, exista mai multe posibilitati de a utiliza energia 

electrica produsa: fie este stocata in acumulatori, fie este distribuita prin 

intermediul unei retele electrice, fie sunt alimentate sarcini izolate. 

Sistemele eoliene de conversie au si pierderi. Astfel, se poate mentiona un 

randament de ordinul a 89 - 90 %. Trebuie luate in considerare, de asemenea, 

pierderile generatorului si ale eventualelor sisteme de conversie. 

Turbinele in functie de pozitionarea axului sunt de mai multe tipuri, cel 

utilizat in lucrarea de fata fiind cu ax orizontal, se va descrie numai aceasta solutie. 

Functionarea eolienelor cu ax orizontal se bazeaza pe principiul morilor de vant. 
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Planul de rotatie al rotorului este controlat astfel ca sa fie perpendicular pe 

directia vantului. Fluxul de aer rezultant pe pala rotorului (adica vectorul suma al 

vitezei vantului cu viteza locala a rotorului) produce o diferenta de presiune intre 

partea palei expusa vantului si cea opusa. (Aerul ce se scurge peste partea opusa 

vantului circula la o viteza mai mare si, deci, la o densitate si presiune mai mici). 

Aceasta diferenta de presiune produce o forta de impingere perpendiculara pe 

rezultanta fluxului de aer. O componenta a acestei forte produce un moment 

mecanic de rotatie care roteste rotorul si axul. Puterea la nivelul axului poate fi 

utilizata in mai multe moduri. Sute de ani ea a fost folosita pentru macinatul graului 

sau pomparea apei, astazi instalatiile mari moderne, cu generatoare integrate, o 

convertesc in energie electrica. 

 

 

Ratele de putere si de eficienta 

Masa in miscare are o anumita energie. Aceasta energie variaza in functie 

de produsul masei si patratul vitezei. 

Raportata la timp, acesta reprezinta putere. Energia cinetica pe secunda 

este: 

 

P = 
2
1 (mv2) 

unde: 

P este puterea (Nm/s sau W); 

m este masa pe secunda - debitul masic (kg/s); 

v este viteza vantului (m/s). 

Aceasta lege fizica este de asemenea aplicabila aerului in miscare. Masa 

aerului care trece prin rotor este considerata a fi un cilindru. Volumul cilindrului 

este dependent de aria suprafetei rotorului si de viteza vantului, adica lungimea 

cilindrului care trece prin rotor in unitatea de timp. 

Aria masei de aer ce trece prin rotorul turbinei intr-o secunda este: 

m = ρAv 
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unde: 

ρ este densitatea aerului (kg/m3); 

A este aria suprafetei rotorului (m2); 

v este viteza vantului (m/s). 

Aceasta conduce la o importanta caracteristica: energia rezultata depinde 

de viteza vantului la puterea a treia. 

P = 
2
1  ρAv3 

Ca exemplu, la viteza vantului de 6 m/s energia este de 132 W/m2. Atunci 

cand vantul bate cu viteza de 12 m/s energia creste la 1053 W/m2. Dublarea 

vitezei vantului conduce la multiplicare cu opt a puterii. 

Nu poate fi convertita in energie utila toata energia vantului de la axul 

rotorului. Folosind principii fizice, se poate arata ca eficienta teoretica maxima a 

puterii vantului este limitata la cca 59 %. Aceasta limita este, de asemenea, numita 

coeficient de putere sau valoarea Cp. In consecinta, ecuatia de mai sus devine: 

P = 
2
1  Cp ρAv3 

 

unde 

Cp este coeficientul mecanic de putere la axul lent (Cp la ‘ax lent’ este 

definit ca eficienta conversiei energiei de la puterea vantului (neperturbat) la cea 

mecanica de rotatie in raport cu axul principal al turbinei, care este amplasat in 

aval fata de rotor si inaintea cutiei de viteze. Viteza de rotatie a axului este egala 

cu cea a rotorului turbinei si, din aceasta cauza se refera la ‘ax lent’. Cp poate fi, 

de asemenea, definit dupa cutia de viteze, la axul de viteza mare al generatorului, 

numit ‘ax rapid’ sau la iesirea transformatorului, Cp din ‘retea’). 

Puterea electrica neta la iesirea unei turbine, Pelec, care tine seama de 

eficienta mecanica si electrica este data de: 

Pelec = 
2
1  Cp ρAv3 

unde: 
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Ce este rata eficientei electrice (a energiei electrice) - %. 

Astazi, turbinele mari moderne sunt capabile sa realizeze o eficienta neta 

totala, Ce , de 42 % la 46 % in raport cu energia vantului neperturbat intr-un tub cu 

sectiune circulara a carui arie transversala este egala cu aria bruta a rotorului. 

In sfarsit, exista mai multe posibilitati de a utiliza energia electrica produsa: 

fie este stocata in acumulatori, fie este distribuita prin intermediul unei retele 

electrice, fie sunt alimentate sarcini izolate. Sistemele eoliene de conversie au si 

pierderi. Astfel, se poate mentiona un randament de ordinul a 89 - 90 %. Trebuie 

luate in considerare, de asemenea, pierderile generatorului si ale eventualelor 

sisteme de conversie. 

Cantitatea de energie electrica produsa de o instalatie eoliana depinde de 

tipul si de dimensiunile turbinei si de amplasamentul instalatiei. In figura de mai jos 

este  prezentata curba caracteristica ce reprezinta puterea tipica la iesire in raport 

cu viteza vantului (Fred Wien KEMA Nederland BV Noiembrie 2006). 

 

 
La viteze joase nu se produce energie electrica. De la Beaufort 2 

(aproximativ 3 m/s) in sus turbina functioneaza si la Beaufort 6 (aproximativ 12-13 

m/s) turbine furnizeaza puterea maxima. La o viteza a vantului de peste 25 m/s 

turbinele au fost proiectate ca sa se blocheze intr-un mod controlat pentru a se 

evita supraincarcarea si avarierea instalatiei turbinei sau a constructiei. 
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Ultimele realizari sunt echipate cu dispozitiv de control al unghiului de 

inclinare care modifica unghiul palei rotorului la conditii de vreme nefavorabile. 

Rezultatul consta in faptul ca puterea poate fi generata chiar in conditii de vreme 

rea. In timpul furtunilor puternice este totusi necesar sa se blocheze turbina. 

Turbinele in functie de pozitionarea axului sunt de mai multe tipuri, cel 

utilizat in lucrarea de fata fiind cu ax orizontal, se va descrie numai aceasta solutie. 

Functionarea eolienelor cu ax orizontal se bazeaza pe principiul morilor de vant. 

Eolienele in amonte: vantul sufla pe fata palelor, fata de directia nacelei. 

Palele sunt rigide, iar rotorul este orientat, cu ajutorul unui dispozitiv, dupa directia 

vantului. Dispunerea amonte a turbinei este cea mai utilizata, deoarece este mai 

simpla si da cele mai bune rezultate la puteri mari: nu are suprafete de 

directionare, eforturile de manevrare sunt mai reduse si are o stabilitate mai buna 

 
 

Palele eolienelor cu ax orizontal trebuiesc totdeauna, orientate in functie de 

directia si forta vantului. Pentru aceasta, exista dispozitive de orientare a nacelei 

pe directia vantului si de orientare a palelor, in functie de intensitatea acestuia. 

In prezent, eolienele cu ax orizontal cu rotorul de tip elice, prezinta cel mai 

ridicat interes pentru producerea de energie electrica la scara industriala. 
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Schema unei eoliene cu ax orizontal amonte 
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1. racitor ulei 2. racire apa pentru generator 

3. transformator 4. senzor electronic 

5. VMP – controller 6. sistem macara de intindere 

7. generator OptiSpeed 8. disc cuplare 

9. cablu cuplare 10. cutie viteza 

11. mecanism franare 12. suport mecanism 

13. lagar pale 14. pale 

15. cilindru „pitch” 16. controller busca 

17. controller Hub  

 

Palele sau captorul de energie sunt realizate dintr-un amestec de fibra de 

sticla si materiale compozite. Ele au rolul de a capta energia vantului si de a o  

transfera rotorului turbinei. Profilul lor este rodul unor studii aerodinamice 

complexe, de el depinzand randamentul turbinei. Astfel: 

- diametrul palelor (sau suprafata acoperita de acestea) este in functie de 

puterea dorita; 

- latimea palelor determina cuplul de pornire, care va fi cu atat mai mare cu 

cat palele sunt mai late; 

- profilul depinde de cuplul dorit in functionare. 

Numarul de pale depinde de eoliana. In prezent, sistemul cu trei pale este 

cel mai utilizat, deoarece asigura limitarea vibratiilor, a zgomotului si a oboselii 

rotorului, fata de sistemele mono-pala sau bi-pala. Coeficientul de putere este cu 

10 % mai mare pentru sistemul bi-pala fata de cel mono-pala, iar cresterea este de 

3% intre sistemul cu trei pale fata de doua pale. In plus, este un compromis bun 

intre cost si viteza de rotatie a captorului eolian si avantaje din punct de vedere 

estetic pentru sistemul cu trei pale, fata de cel cu doua pale. 

Arborele primar: este arborele rotorului turbinei eoliene. Se mai numeste 

arborele lent, deoarece el se roteste cu viteze de ordinul a 20 - 40 rot/min. Prin 

intermediul multiplicatorului, el transmite miscarea, arborelui secundar. 

Multiplicatorul mecanic de viteza permite transformarea puterii mecanice, 

caracterizata de cuplu mare si viteza mica specifica turbinei eoliene, in putere de 
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viteza mai ridicata, dar cuplu mai mic. Aceasta deoarece viteza turbinei eoliene 

este prea mica, iar cuplul prea mare, pentru a fi aplicate direct generatorului. 

Multiplicatorul asigura conexiunea intre arborele primar (al turbinei eoliene) si 

arborele secundar (al generatorului). 

Exista mai multe tipuri de multiplicatoare, cum ar fi: 

•  Multiplicatorul cu una sau mai multe trepte de roti dintate, care permite 

transformarea miscarii mecanice de la 19-30 rot/min la 1500 rot/min. Axele de 

rotatie ale rotilor dintate sunt fixe in raport cu carcasa. 

•  Multiplicatorul cu sistem planetar, care permite obtinerea unor rapoarte de 

transmisie mari, intr-un volum mic. In cazul acestora, axele rotilor numite sateliti nu 

sunt fixe fata de carcasa, ci se rotesc fata de celelalte roti. 

Exista si posibilitatea antrenarii directe a generatorului, fara utilizarea unui 

multiplicator. 

Sistemul de racire 
Sunt prevazute sisteme de racire, atat pentru multiplicatorul de viteza ce 

transmite eforturile mecanice intre cei doi arbori, cat si pentru generator. Ele sunt 

constituite din radiatoare de apa sau ulei si ventilatoare. In general pentru 

multiplicatoare se utilizeaza racirea cu ulei. 

Arborele generatorului sau arborele secundar antreneaza generatorul 

electric, sincron sau asincron, ce are una sau doua perechi de poli. El este echipat 

cu o frana mecanica cu disc (dispozitiv de securitate), care limiteaza viteza de 

rotatie in cazul unui vant violent. Pot exista si alte dispozitive de securitate. 

Sistemul de orientare a nacelei este constituit dintr-o coroana dintata 

(cremaliera) echipata cu un motor. El asigura orientare eolienei si "blocarea" 

acesteia pe axa vantului, cu ajutorul unei frane. 

Sistemul electronic de control a functionarii generale a eolienei si a 

mecanismului de orientare. El asigura pornirea eolienei, reglarea inclinarii palelor, 

franarea, ca si orientarea nacelei in raport cu vantul. 

Generatorul electric asigura producerea energiei electrice. Puterea poate 

atinge 6 MW pentru cele mai mari eoliene. In prezent se desfasoara cercetari 

pentru realizarea unor eoliene de putere mai mare (7 MW).  
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 Generatorul poate fi de curent continuu sau de curent alternativ. Datorita 

pretului si randamentului, se utilizeaza, aproape in totalitate, generatoare de curent 

alternativ. 

 Generatoarele de curent alternativ pot fi sincrone sau asincrone,  

functionand la viteza fixa sau variabila. 

Dispozitivele de masurare a vantului sunt de doua tipuri: o girueta pentru 

evaluarea directiei si un anemometru pentru masurarea vitezei. Informatiile sunt 

transmise sistemului numeric de comanda, care realizeaza reglajele in mod 

automat. 

 
 

Pe scurt procesul de productie consta in generarea de energie electrica prin 

miscarea aerului ce antreneaza rotorul turbinei, care, mai departe, pune in miscare 

un generator electric asincron. 

 

2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 

2.1. Date generale 

Amplasament 
Parcul eolian se va realiza pe terenul situat in extravilanul comunei Casimcea. 

 
Statutul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat 
Terenul pe care se va amplasa parcul eolian este amplasat extravilan 

comuna Casimcea, judetul Tulcea 

Amplasamentul este alcatuit din mai multe parcele avand o suprafata 

aproximativa de 1.797 ha. 
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Caracteristici geofizice ale terenului 
Elemente de geologie 

Geografic judetul Tulcea apartine de Podisul Dobrogei de Nord cuprinzand 

si cea mai mare parte din Delta Dunarii. Podisul Dobrogei de Nord cunoscut si sub 

denumirea de Orogenul Nord Dobrogean cuprinde ca diviziuni : Muntii Macin, 

Dealurile Tulcei, Colinele Niculitel, Podisul Babadag, Podisul Casimcei si  

depresiuni mici. Partea de est este scaldata de lacurile Complexului lagunar Razim 

– Sinoie, iar la vest de ghirlanda de balti sau terenuri colmatate ce insotesc albia 

Dunarii. Caracterizat printr-un climat arid, judetul Tulcea apare ca o unitate 

biogeografica tipica de stepa  cu silvostepa. Aceasta imagine a fost modificata de 

culturi agricole, de livezi si mai ales de intinse podgorii. 

Relieful judetului Tulcea se caracterizeaza prin existenta a doua unitati 

fizico-geografice distincte: una mai inalta , in partea central - vestica, in cadrul 

careia se intalnesc elementele celui mai vechi relief de pe teritoriul Romaniei 

(respectiv unitati de orogen vechi, hercinic) si alta mai joasa si mai noua (din 

cuaternar) in N si NE, respectiv lunca si Delta Dunarii. 

Unitatile vechi, mai inalte sunt dispuse in 3 mari fasii paralele, ocupand circa 

32% din totalitatea jud. Tulcea: fasia de N este constituita din muntii Macinului cu 

altitudinea max. de 467 m (vf.Tutuiatu sau Greci), Podisul Niculitel si Dealurile 

Tulcei; fasia centrala este reprezentata prin Podisul Babadag, iar fasia sudica, 

corespunde compartimentului nordic al Podisului Casimcea, parte integranta din 

Podisul Dobrogei Centale, constituit predominant din sisturi verzi prepaleozoice  

peste care se afla discontinuu depozite jurastice si cretacice. 
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Unitatile joase din teritoriu includ Delta Dunarii, cea mai noua formatiune de 

relief a Romaniei, lunca Dunarii, situata la periferiile de V si N ale jud. Tulcea, 

precum si campia aluviala din preajma lacului Razim. Relieful tulcean variaza intre 

0 m la nivelul Marii Negre (Sfintul Gheorghe) si 467 m (alt. in vf. Greci). In cadrul 

Podisului Babadag (parte componenta a Podisului  Dobrogei de N) se remarca o 

importanta linie de falie, intre Peceneaga (la NV) si Camena (la SE), care separa 

Podisul Dobrogei de N de Podisul  Dobrogei Centrale. 

Suprafete pe forme de relief: 

- a. Dealuri si podisuri                        –   3 722,4 km 2 
- b. Zone montane                              –   433,4 km 2 
- c. Zone de lunca si  Delta Dunarii    –   4 343,2 km 2 

Zona cercetata apartine Podisul Dobrogei Centrale, cu subdiviziunea 

Podisul Casimcei. 
Teritoriul comunei Casimcea este cuprins in partea de sud-vest a 

podisului Casimcea, care face trecerea intre horstul Dobrogean din nord si 

regiunea din platforma de sud. Relieful este dispus in trepte, care scad in 
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altitudine de la nord spre sud. El este alcatuit in principal de complexele 

petrografice ale sisturilor verzi la care se alatura sisturile cristaline, formatiunile 

jurasice si cretacice din lungul culoarului Casimcea precum si cuvertura 

depozitelor loessoide. 

Se poate spune ca din punct de vedere geomorfologic s-a stabilit o singura unitate 

si anume: Podisul Casimcea si subunitatile sale: 

• campie inalta, slab ondulata, care are cea mai mare parte a teritoriului. 

• vai adanci si inguste - valea Casimcei, valea Corugei, valea Haidarului si 

ramificatiile lor scurte si maluri abrupte. 

Podisul Casimcei se caracterizeaza printr-un relief domol, de tip peneplena, 

cu aspect de podis ca un platou intins, cu inaltimi medii de 150 - 200 m, 

fragmentat si despartit in culmi izolate dominate de cateva piscuri cu inaltimi de 

peste 250 m (Movila lui Stefan 268,49 m, Movila lui Tarlogeanu 253,68 m). 

 

Solul 
In judetul Tulcea exista o suprafata de 97.648 ha de terenuri degradate, 

saraturate (15.253 ha), nisipoase (3.000 ha), erodate (48.546 ha), eroziuni de 

suprafata (18.339 ha), eroziuni de adancime (1.072), datorita excesului de 

umiditate (10.805 ha) sau din alte motive (419 ha). 

Solurile din judetul Tulcea reprezinta rezultatul actiunii conjugate a factorilor 

pedogenetici naturali si antropici asupra rocilor pe care le-a transformat atat de 

intens incat acestea au capatat capacitatea de a retine apa si elementele nutritive 

pe care le pune treptat la dispozitia plantelor. In general, in majoritatea cazurilor, 

roca mama parientala este loessul, ca rezultat al fenomenului de dezagregare si 

alterare. Materia anorganica care a contribuit la pedogeneza a fost produsa de 

vegetatia de stepa care sub actiunea microflorei a produs humuficare care desi in 

procent mic, este foarte apreciata calificativ. Diversitatea tipurilor de sol rezulta din 

faptul ca aici se regasesc atat urme din cel mai vechi pamant al Europei (lantul 

Hercinic) cat si cel mai tanar pamant al tarii (Delta Dunarii). 
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Strans corelate cu rocile, clima, vegetatia si solurile prezinta o raspandire 

zonala. Astfel, specifice sunt solurile argiloiluviale (formate prin depunere) si 

solurile brune si brun-roscate; in restul teritoriului sunt caracteristice, detinand 

ponderea cea mai mare, cernoziomurile de fertilitate ridicata. Dintre solurile 

azonale, specifice sunt lacovistele (soluri hidromorfe) si saraturile (soluri 

halomorfe). 

In podisul Casimcea exista mai multe 

asocieri de tipuri de soluri: 

Solurile balane, cu diferite subtipuri 

sunt formate de depozitele loessoide cu 

structuri acvifereifere situate pana la 20 m 

adancime. Cernoziomurile se gasesc pe cea 

mai mare parte a suprafetei podisului, fiind 

caracteristica stepei dobrogene. Au o 

fertilitate ridicata si solurile castanii de 

padure xerofile si sublocuri. 

In lungul vaii Casimcea pe calcare 

cretacice s-au dezvoltat rendzinele brune 

precum si solurile neevoluate de tipul 

litosolurilor. 

Repartitia solurilor pe categorii de 
folosinte in judetul Tulcea 
In functie de destinatie terenurile se clasifica 

in: 

• terenuri cu destinatie agricola; 

• terenuri cu destinatie forestiera; 

• terenuri aflate permanent sub 

ape; 

• terenuri din intravilan aferente localitatilor urbane si rurale pe care 

sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv, 

terenurile agricole si forestiere; 
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• terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru 

transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, plajele, rezervatiile, 

monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice . 

In tabelul urmator se remarca faptul ca in judetul Tulcea ponderea principala 

o detin terenurile agricole (42,64%) urmate de terenurile aflate permanent sub apa 

(41,39%) si terenurile cu destinatie forestiera (10,72%). 

Terenurile aferente localitatilor urbane si rurale precum si cele cu destinatii 

speciale ocupa 5,17% din suprafata judetului. 

Suprafata Categoria de folosinta 
ha % 

Terenuri agricole 362.514 42,64 

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera 91.073 10,72 

Constructii si curti 43.903 5,17 

Drumuri si cai ferate 606 0,08 

Ape, balti, lacuri 351.779 41,39 

TOTAL 849.875 100 
 

Nici o suprafata agricola nu intruneste conditiile necesare pentru a se 

incadra in clasa I de calitate, ponderea detinand-o terenurile din clasa III-a de 

calitate. 

Clase de bonitare ale solurilor Categoria de 
folosinta U.M. I II III IV V Total 

(ha) 
Arabil ha 0 29765 200729,1 61048,4 547,5 292090 
Pajisti ha 0 1,1 2069,3 32897,4 25596,2 60564 

Vii ha 0 1073,9 3689,2 2965,4 474,5 8203 

Livezi ha 0 68,1 908,4 617,7 39,8 1634 

Total agricol  0 30908,1 207396 97528,9 26658 362491 

 

In categoria terenurilor arabile care detin o pondere de 80,6% din totalul 

agricol, majoritatea se incadreaza in clasele de calitate III – IV, la pasuni si fanete 

majoritatea este detinuta de terenurile din clasele IV – V, iar terenurile ocupate cu 
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vii si livezi sunt corespunzatoare claselor III – IV. 

 
Elemente de hidrologie 

Reteaua hidrografica 

Reteaua hidrografica a Dobrogei este formata din: Dunare, raurile interioare 

podisului, Canalul Dunare-Marea Neagra, lacuri, ape, subterane si Marea Neagra. 

Principalele rauri interioare sunt: Casimcea, cel mai important rau 

dobrogean, care se varsa in Lacul Tasaul, Taita si Telita care se varsa in lacul 

Babadag, Slava care se varsa in lacul Golovita. 

Cursurile de apa din judetul Tulcea sunt in cadrul a doua bazine 

hidrografice, BH Dunare si BH Litoral. 
Nr. 
crt. 

B.H. Dunare 
Suprafata 

(ha) 
B.H. Litoral Suprafata 

1. Topolog 10,0 Valea Tulcei 3,5 

2. Hagiomer 3,0 Telita 8,3 

3. Tarca 1,2 Cilic 1,5 

4. Namolesti 1,0 Hagilar 0,7 

5. Valea Osambei 2,1 Taita 8,3 

6. Mahomencea 2,5 Curaturi 0,7 

7. Valea Rostilor 14,0 Parlita 2,5 

8. Fantana Oilor 1,2 Islam 0,7 

9. Peceneaga (Valea Aiormanului) 4,8 Lodzova 3,75 

10. Omarlac 1,6 Valea Teilor 0,5 

11. Greci (Calistra) 3,25 Alba 2,75 

12 Jijila 4,1 Tilchilic 0,6 

13. Cetatuia (Luncavita, Sorniac) 5,8 Valea Carierei 2,75 

14. Isaccea 2,5 Luparia 0,7 

15. Capaclia (Badila) 2,4 Taita 4,25 

16. Valea lui Iancu 1,7 Tabana 0,56 

17. Valea Adanca 1,7 Slava (Caugagia) 6,0 

18. Valea Dulgherului 0,87 Ciucurova 5,0 

19. Dunare-br.Macin 932 Camena 2,0 

20. 
Dunarea maritima (Smardan-

Cotul Pisicii) 
1097,47 Hamangia 7,0 
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21.   Valea Hagiului 0,7 

22.   Ceamurlia 3,0 

23.   Casimcea 4,25 

24.   Valea cu Piatra 2,25 

25.   Ramnic 1,20 

 Total 2093,19  73,51 

 Total general 2166,7 ha   

 

Dintre raurile interioare, cele mai importante sunt: 

1) Telita:  - izvor – M-tii Macinului 

 - varsare – prin lacul Babadag in lacul Razelm 

 - L= 48 km  din care L regularizata=34,8 km 

 - Qmed anual =0,06 mc/s 

2) Taita:  - izvor – M-tii Macinului 

 - varsare – in lac Razelm 

 - L= 57 km din care L regularizata=25,5 km 

 - Qmed anual=0,33 mc/s 

3) Tabana:  - izvor – Pod.Babadagului 

 - varsare – in lac Babadag 

 - L=9 km din care L regularizata=3,6 km 

 - Qmed anual =0,5 mc/s 

4) Topolog:  - izvor – Pod. Casimcei 

 - varsare – in lac Hazarlac(jud. Constanta) 

 - L=26 km (in jud.Tulcea) 

 - Qmed anual =0,33 mc/s 

Raul Topolog isi are obarsia in Podisul Casimcei, nu departe de localitatea 

omonima din Judetul Tulcea. Isi creeaza un culoar de vale intre dealurile din 

podisul Casimcei, culoar denumit Depresiunea Topologului, care desparte doua 

unitati fizico-geografice distincte si anume Podisul Casimcei propriu-zis (la E) si 

Podisul Harsovei (la V). Cursul initial orientat NV-SE isi schimba directia E-V, 

Topologul se varsa intr-un lac, format prin depunerile de aluviuni exercitate de 

Dunare care au barat gura de varsare a micului curs. 
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5) Hamangia:   - izvor-Pod. Casimcei 

 - varsare – in lac Ceamurlia 

 - L=33 km din care Lregularizata=19 km 

 - Qmed anual = 0,02 mc/s 

6) Ciucurova:  -  izvor-Pod. Casimcei 

 - varsare- in raul Slava 

 - L=24 km din care Lregularizata=22 km 

 - Qmed anual =0,01 mc/s 

7) Slava:  -  izvor-Pod.Casimcei 

 - varsare- prin lacul Ceamurlia in lacul Golovita 

 - L=38 km din care Lregularizata=35 km 

 - Qmed anual=0,01 mc/s 

8) Valea Tulcei: - izvor –dealurile Tulcei 

 - varsare –in lac Razelm 

 - L=14 km 

 - Qmed anual =0,01 mc/s 

9) Dunarea maritima: -  L ( de la Smardan pana la Cotul Pisicii ) =29,5 km 

   -  Q med anual =6730 mc/s 

10) Dunare - Br. Macin (jud.Tulcea):  - L=75 km 

Principalele lacuri din judetul Tulcea sunt lagunele maritime: 

 

Denumire Suprafata  ( ha ) 

Razelm (Razim) 41500 

Sinoe 17150 

Zmeica 5460 

Siutghiol 1900 

Reteaua hidrografica este slab dezvoltata, in sensul ca vaile sunt seci, pe 

ele apa scurgandu-se numai in timpul ploilor abundente si in perioada de topire a 

zapezilor, cand si cele cateva emergente (izvoare), care s-au evidentiat in zona 

devin active. 
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Cursurile de apa se incadreaza atat in bazinul hidrografic al Dunarii (raurile 

Jijila, Luncavita, Cerna, Sorniac), cat si in cel al Marii Negre (raul Taita). Datorita 

climatului arid, debitele cursurilor de apa sunt reduse, majoritatea acestora avand 

un caracter temporar. 

 In anul 2007, in cadrul laboratorului S.G.A.Tulcea s-au efectuat analize la 

urmatoarele parauri: 

 - parau Hamangia    - p.H.Baia 

 - parau Slava            - p.H.Ceamurlia de Jos 

 - parau Telita            - p.H.Posta 

 - parau Taita             - p.H.Satu Nou 

 - parau Jijila              - amonte pod Jijila 500 m 

 - parau Casimcea      - amonte Casimcea 300 m 

 - parau Ciucurova     - amonte Slava Rusa 

 - parau  Taita             - amonte acumulare Horia 

 - parau Telita             - aval evacuare aeroport Mihail Kogalniceanu 

In urma efectuarii analizelor la aceste parauri, a rezultat urmatoarea incadrare in 

clase de calitate, conform normativului de referinta din Ordinul 161/2006: 

 - parau Hamangia –clasa III 

 - parau Slava –clasa III 

 - parau Telita –p.H.Posta- clasa 

 - parau Taita –p.H.Satu Nou-clasa III 

 - parau Jijila –clasa II 

 - parau Casimcea-clasa III 

 - parau Ciucurova – clasa III 

 - parau Taita - amonte acumulare Horia-clasa II 

 - parau Telita - aval evacuare aeroport Mihail Kogalniceanu-clasa III. 

Complexul Razim-Sinoie reprezinta asocierea a trei tipuri genetice de 

cuvete, si anume: 

• Lagune marine: lacurile Razim, Golovita, Zmeica si Sinoie; 

• Limane marine: Calica, Agighiol, Babadag; 

• Lacuri intre grinduri: Cosna, Periteasca, Leahova si altele. 
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Reteaua hidrografica a zonei analizate este foarte saraca. Vaile sunt 

largi, cu versanti stancosi sau din pereti de loess unele avand numai temporar 

apa. Regiunea este drenata de doua cursuri principale de apa: paraul Topolog, la 

marginea de vest a zonei cercetate si paraul Casimcea la limita de est. Aceste vai 

au, in anii ploiosi apa aproape tot timpul anului. De mentionat ca in anul 2005, cu 

precipitatii la nivele istorice, paraul Casimcea, in perimetrul localitatii Casimcea a 

depasit cotele de inundatie cu peste 3 m. 

Produsele de eroziune sunt transportate foarte putin pana la baza pantei si 

sunt acoperite cu o cuvertura groasa de depozite loessoide si deluvial - proluviale, 

care mascheaza depozitele mai vechi stancoase si estompeaza neregularitatile 

reliefului. Din aceasta cauza rocile stancoase ale substratului apar la zi numai pe 

crestele dealurilor sau in lungul versantilor abrupti ai paraielor din regiune, unde 

depozitele loessoide au grosimi reduse. 

 

Apa subterana 

In toate forajele executate nu s-au intalnit infiltratii de apa pe intervalele 

investigate. Este cunoscut faptul ca zona Dobrogei Centrale este foarte saraca in 

acumulari de apa subterana din cauza conditiilor hidrogeologice nefavorabile 

(lipsa formatiunilor poros permeabile acumulative). 

Apele subterane sunt, in partea de sud, la adancimi mari si slabe calitativ, 

iar in partea de nord, mai bogate cantitativ, datorita acumularii lor in patura 

detritica. 

 

Tectonic, Dobrogea apartine unor microplaci diferite: in nord, microplaca 

Marii Negre, aflata intr-un proces de subductie, in lungul unui plan Benioff, in fata 

Carpatilor Curburii si in sud microplaca MOESICA (cuprinzand fundamentul 

Campiei Romane si Dobrogea de Sud). 

 

 Seismic, Romania apartine unei zone seismice moderate pana la ridicata. 

Totusi, amplasamentul este situat intr-un teritoriu de calm seismic, in afara zonelor 
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active. Aceasta regiune poate fi afectata numai de evenimente care au loc la cca. 

150 – 200 km distanta. 

Perioadele de revenire din Vrancea sunt de 6 ani pentru M = 6, de 30 de ani 

pentru M = 7 si de 120 ani pentru M = 7,5. 

Din punct de vedere seismic, conform Codului de proiectare seismica 

P 100/2006, pentru zona, caracteristicile geofizice sunt: 

- coeficient de seismicitate ag = 0,16 g, conform Figurii Codului de proiectare 

seismica - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale 

acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR = 100 ani 

- perioada de colt Tc = 0,7 sec, conform zonarii teritoriului Romaniei in 

termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de raspuns. 

Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet in perimetrul 

respectiv este de 0,7 m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu T≤ 0ºC 

este de 68,9 zile/an. 

 

Clima si calitatea aerului 
Clima judetului Tulcea  – este continental excesiva, cu precipitatii reduse 

(sub 400 mm /an), cu umiditate atmosferica ridicata in zona deltei, veri calduroase, 

ierni reci, marcate adesea de viscole, amplitudini mari de temperatura. Apropierea 

de zona continentala a Rusiei aduce aer rece care vine de la nord-est spre sud-

vest, rezultand un vant numit Crivat, care aduce ierni foarte reci, cateodata 

inghetand chiar Dunarea si Delta pe o perioada de doua-trei luni. In vara vanturile 

puternice aduc aer cald si uscat care usuca pamantul si transforma solul in praf.  

Temperaturile sunt mai scazute in vest, in zona de deal, in timp ce pe tarm  

(Sulina), briza marii aduce aer cald si umed, inregistrandu-se cele mai ridicate 

temperaturi pe timp de iarna din tara. 
Valorile medii lunare ale temperaturii inregistrate in cele 4 statii meteo de la 

nivelul judetului Tulcea in anul 2008, se prezinta astfel: 
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Statia 
meteo 

ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec

Corugea -1.5 1.7 7.2 11.1 15.0 20.8 21.9 23.7 15.7 12.1 6.2 2.6 

Jurilovca 0.1 2.2 7.3 11.5 15.6 21.2 22.7 24.3 17.0 13.0 7.6 3.8 

Sulina 1.6 2.7 7.3 11.3 15.8 21.5 23.0 24.2 17.8 14.2 8.8 5.0 

Tulcea 0.4 3.0 8.4 12.1 16.3 21.4 22.7 23.6 16.1 12.4 7.2 3.8 

 

Temperaturile extreme, precum si mediile anuale, in anul 2008 au inregistrat 

urmatoarele valori: 

Statia 
meteo Media anuala Minima anuala si data Maxima anuala si data 

Tulcea 12.3 -12.9 /05.01.2008 35,6 /16.22.08.2008 

Sulina 12.8 -10.5 /04.01.2008 30,5 /14.08.2008 

Corugea 11,4 -15.1 /05.01.2008 36,1 /16.08.2008 

Jurilovca 12,2 -13,5 /05.01.2008 35,8 /16.08.2008 

 

Cantitati de precipitatii inregistrate la nivelul judetului Tulcea (l/mp) in anul  

2008: 
Statia 

meteo 
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec 

Corugea 13.2 8.1 31.9 80.2 41.8 21.2 72.6 4.6 55.8 23.4 15.4 44,9 

Jurilovca 12.8 2.5 13.1 43.7 34.5 42.6 41.6 4.5 26.3 4.8 5.6 34,4 

Sulina 16.7 2.9 22.3 16.9 13.8 8.0 28.8 4.2 33.1 1.0 0.0 17,6 

Tulcea 14.4 5.8 31.0 51.2 45.1 61.4 42.8 2.0 87.8 17.4 14.1 47,6 

 

Cantitatea totala de precipitatii (l/mp) si cantitatile maxime de precipitatii 

(l/mp) inregistrate in anul 2008: 

 

Statia meteo Cantitatea totala de precipitatii Maxima in 24 ore si data 

Tulcea 420.6 35,8 /16.09.2008 

Sulina 165.3 24,4 /16.07.2008 
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Corugea 413.1 52,8 /09.07.2008 

Jurilovca 266.4 21,8 /19.06.2008 

 

Pentru vant, directia predominanta, precum si viteza medie anuala, 

inregistrate la nivelul judetului Tulcea, in anul 2008, sunt prezentate in tabelul 

urmator: 

Statia meteo Directia predominanta Viteza medie anuala 

Tulcea NV 2,6m/s 

Sulina N,S 6,1m/s 

Corugea NV,SE 4,0m/s 

Jurilovca N 3,8m/s 

 

 
Din comparatia valorilor temperaturii aerului inregistrate la cele 4 statii 

meteo de la nivelul judetului Tulcea, s-a constatat faptul ca in luna august 2008, 

temperatura maxima zilnica a aerului a depasit frecvent 30 °C. Cea mai mare 
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valoare a temperaturii, cea de 36,1 °C, s-a inregistrat la statia meteorologica 

Corugea in data de 16.08.2008  iar cea mai mica temperatura inregistrandu-se la 

statia de la Isaccea, – 10,5°C in data de 04.01.2008. Temperaturile maxime de 35 

- 36 grade au fost inregistrate in a doua jumatate a lunii august 2008. 

Din punct de vedere al precipitatiilor, din analiza cantitatilor lunare 

inregistrate in 2008, se poate afirma ca lunile februarie, august au fost deficitare in 

precipitatii. In schimb, in lunile aprilie si septembrie 2008, cantitatile de precipitatii 

inregistrate la unele statii au fost chiar si de doua ori mai mari decat valorile 

multianuale normale pentru aceste luni. De exemplu la statia Corugea cantitatea 

totala de precipitatii a fost de 413,1 l/mp. Cantitatea maxima in 24 ore a fost de 

52,8 l/mp inregistrandu-se in data de 09 iulie 2008 iar la statia Tulcea cantitatea 

totala a fost 420,6 l/mp, cantitatea maxima in 24 ore fiind de 35,7 l/mp, in data de 

16 septembrie 2008. 
Ca fenomene deosebite, notam ploile torentiale insotite de intensificari 

puternice ale vantului, cu aspect de vijelie si insotite de descarcari elecrice  din 

luna septembrie 2008.  In noaptea de 15 spre 16 septembrie,  au fost afectate de  

ploile torentiale  localitatile  Bestepe, unde au cazut 180 de litri de apa pe metrul 

patrat si Mahmudia, unde au cazut 134 de litri de apa pe metru patrat. 

Valorile principalilor parametri climatici sunt: 

• nebulozitatea cea mai redusa din tara; 

• 70 zile cu cer senin; 

• 125-135 kcal/cm an radiatie solara 

• in ianuarie: -1grade C, -1.5 grade C 

• in iulie: 21 grade C, 22 grade C 

• cantitate redusa de precipitatii: vara 

• evaporarea: mare de la suprafata apei favorizata si amplificata de 

vanturile puternice si frecvente. 

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentala, avand urmatoarele 

valori: temperatura medie anuala +11,2°C, temperatura minima absoluta -25,0°C, 

temperatura maxima absoluta +38,5°C. 
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Precipitatiile medii anuale au valoarea de 378,8 mm si reprezinta media 

valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani. 

 
Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: iarna  83,4 

mm, primavara 86,0 mm, vara 108,5 mm; toamna 100,9 mm. Sunt considerate "cu 

precipitatii" toate zilele in care apa cazuta sub forma de ploaie, lapovita, grindina, 

ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm. 

Directia predominanta a vanturilor este cea nordica (21,5%) si vestica 

(12,7%). Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 15,2%, iar intensitatea 

medie a vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,4 – 4,3 m/s. 

Adancimea maxima la inghet este de 0,70 m, iar frecventa medie a zilelor 

de inghet cu T≤ 0°C este de 68,9 zile/an. 

 
Fenomene electrice 
Miscarile convective ale maselor de aer instabile produse in furtunile 

atmosferice genereaza fenomene electrice insotite de fulgere si tunete. Numarul 

mediu anual cu zile de fulgere si tunete este de circa 12. Aceste procese sunt 

frecvente in lunile mai-iunie. 

 

Biodiversitatea 
Dobrogea ca tinut, se remarca prin particularitatile sale deosebite 

comparativ cu restul tarii. Pozitia geografica, apropierea si insasi prezenta Marii 
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Negre, structura solului si clima, istoria uscatului dobrogean, au dus la formarea 

unei flore si faune caracteristice, iar amestecul unic de elemente de origine sudica, 

de specii ponto-caspice si pontice, europene si eurasiatice da un caracter unic 

biodiversitatii acestei regiuni.Vegetatia zonala a Dobrogei este pajistea stepica. 

Desi in momentul de fata aceasta vegetatie aproape a disparut in urma extinderii 

agriculturii si viticulturii, se poate spune cu certitudine - tinand seama de resturile 

vegetatiei primare ce se mai pastreaza si de caracterul climatului si al solurilor - ca 

pajistile stepice au acoperit in trecut toata partea centrala, joasa a Dobrogei si 

teritoriile situate sub altitudinea medie de 100 m in partile nordice si sudice. 

Pe teritoriul Dobrogei se intalnesc cateva tipuri de ecosisteme majore, care 

reprezinta si o caracteristica a diversitatii ecologice a regiunii. Astfel se pot deosebi 

ecosisteme de tip silvicol, ecosisteme de stepa, zone umede – atat pe litoralul 

maritim cat si in Delta sau lunca Dunarii. O pondere deloc neglijabila in Dobrogea 

o au ecosistemele antropizate, cu precadere agroecosistemele ocupand suprafete 

extinse in centrul si sudul regiunii. Zonele extinse, care odinioara erau acoperite de 

asociatii tipice de stepa, au fost puternic transformate sub influenta antropica in 

agroecosisteme. Cel mai puternic afectate de acest proces sunt zonele de sud si 

centrala a Dobrogei, unde practic asociatiile naturale au fost inlocuite in cea mai 

mare parte. In prezent, doar in zone accidentate – versanti, platouri pietroase, vai 

– mai pot fi intalnite mici arii de vegetatie stepica. Insa, si aceste mici petece care 

au fost incadrate de specialisti in categoria stepelor pontice, sunt alterate de o 

serie de plante introduse accidental de om. Padurile Dobrogei au fost de 

asemenea afectate de interventia omului. Zonele de silvostepa aproape ca au 

disparut, iar din vastele masive forestiere din sud-vestul Dobrogei nu au mai ramas 

decat palcuri izolate de mari suprafete de terenuri agricole. In Dobrogea de Nord, 

datorita reliefului mult mai accidentat, padurile continua sa ocupe o suprafata 

extinsa; totusi, daca se compara situatia actuala a masivelor forestiere cu cea 

existenta in urma cu circa 200 de ani se remarca si aici un puternic recul al padurii 

care odinioara se intindea compacta de la vest de sistemul lagunar Razelm – 

Sinoe pana la Dunare. 
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Ecosistemele de stepa mai bine pastrate se intalnesc in centrul Dobrogei, 

acolo unde terenul accidentat a fost mai putin propice agriculturii. Din aceasta 

categorie, in Dobrogea se intalnesc stepe instalate pe soluri loessoide si stepe 

instalate pe soluri pietroase. O categorie aparte o reprezinta silvostepele – 

veritabila zona de intrepatrundere a doua tipuri diferite de ecosisteme, unde atat 

flora cat si fauna au trasaturi distincte. 

Ecosistemele de stepa sunt dominate pentru solurile loessoide de graminee 

ca Stipa capillata, S. lessingiana, Festuca valesiaca si Agropyron cristatum, alaturi 

de care vegeteaza si alte specii ierboase - Centaurea orientalis, Cleistogenes 

serotina, Thymus marschallianus, Asperula cynanchica, Salvia nutans etc. In 

zonele unde apar la zi sisturi cristaline sau calcare, apar alte specii caracteristice 

de graminee - Festuca callieri, Agropyron brandzae, Koeleria lobata – alaturi de 

specii de dicotiledonate adaptate la conditii de seceta extrema. 

In zona de centru si in nordul Dobrogei, vechile silvostepe au fost profund 

modificate de interventia omului, fiind defrisate in proportie de circa 85%. Astazi 

ele se mai intalnesc sub forma de benzi destul de late in jurul masivului muntos 

nord-dobrogean facand trecerea de la stepa la ecosisteme forestiere. In acest tip 

de ecosistem, asociatiile vegetale de stepa alterneaza cu cele de padure, de 

tufisuri sau de paduri cu mari luminisuri, remarcandu-se intrepatrunderea speciilor 

silvicole cu cele de stepa.  

Ecosistemele silvicole ocupa in special nordul Dobrogei; in sud, ele sunt 

localizate si foarte fragmentate, doar cateva corpuri de padure – cum sunt cele de 

la Esechioi, Canaraua Fetii sau Dumbraveni pastrandu-se relativ nealterate de 

interventia omului. 

Ecosistemele silvicole pot fi subimpartite in mai multe categorii, in functie de 

caracteristicile ecologice ale speciilor dominante. Astfel, in Dobrogea se intalnesc 

paduri mezofile si paduri xeroterme. 

Padurile mezofile ocupa suprafete restranse in zona Muntilor Macin si a 

podisului Babadag. Aceste ecosisteme silvice sunt slab reprezentate in Dobrogea, 

prin asociatii dominate de arbori ca Quercus polycarpa, Q. dalechampii, Q. 
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petraea, Carpinus betulus, Tilia tomentosa si sunt prezente doar in Podisul 

Babadag si Muntii Macin. Padurile mezofile de foioase ocupa altitudinile cele mai 

mari in Muntii Macinului, pe dealurile Niculitelului si in Podisul Babadag, 

instalandu-se pe un relief colinar cu platouri largi dar si pe versantii inclinati cu 

expozitie nordica strabatuti de vai inguste. Sunt adaptate la un climat mai racoros 

si mai umed. In stratul arborilor domina speciile de gorun, Quercus petraea, Q. 

dalechampii, Q. polycarpa, tei, Tilia tomentosa, ulm, Ulmus glabra, paltin de camp, 

Acer platanoides si frasin, Fraxinus excelsior. 

Ecosistemele silvice xeroterme reprezinta un element caracteristic 

Dobrogei; numarul mare de specii de origine sudica prezente aici conditioneaza de 

asemenea o fauna caracteristica. Padurile xeroterme sunt dominate fie de 

Quercus pubescens – stejar pufos, Carpinus orientalis - carpinita, Fraxinus ornus – 

mojdrean – (paduri vestpontice) prezente in Dobrogea de nord si in sud-vestul 

judetului Constanta sau de specii ca Quercus cerris, Q. pubescens, Q. virgiliana, 

Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Cotinus coggygria. 

Speciile dominante in ecosistemele silvicole din Dobrogea de Nord sunt de 

regula Quercus pubescens si Quercus pedunculiflora alaturi de care vegeteaza si 

exemplare de Acer tataricum, Ulmus minor, Pyrus pyraster, Pyrus elaeagrifolia. 

Suprafata judetului este acoperita in proportie de 60% de ecosisteme 

naturale si seminaturale, identificandu-se un numar de 36 de tipuri de habitate 

naturale de interes comunitar care sunt incluse in Anexa I a Directivei Habitate, si 

pentru care s-au instituit cele 8 Situri de Importanta Comunitara. Delta Dunarii 

adaposteste 18 dintre aceste habitate care nu se regasesc in celelalte zone ale 

judetului. De asemenea in zona marina exista habitatul 1180 “Structuri submarine 

create de scurgeri de gaze” unic la nivel de tara.   

 Tipurile de habitate ce se intalnesc in judetul Tulcea, exceptand Delta 

Dunarii si zona marina, sunt: 

Nr.crt Cod habitat Denumire Răspăndire în Tulcea 
1 1530* Pajişti şi mlaştini 

sărăturate panonice 
şi ponto-sarmatice   

în zonele cu sol sărăturat de 
langă Greci şi Măcin,  în SCI 
Muntii Măcinului.  

2 3130 Ape stătătoare suprafată foarte redusă (sub 1% 
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oligotrofe pană la 
mezotrofe cu 
vegetatie din 
Littorelletea uniflorae 
şi/sau Isoëto-
Nanojuncetea 

din total sit) pe Bratul Măcin, pe 
depozitele aluvionare sau soluri 
luto-nisipoase 

3 3140 Ape puternic oligo-
mezotrofe cu 
vegetatie bentonică 
de specii de Chara 

suprafată foarte redusă (sub 1% 
din total sit)  pe Bratul Măcin, în 
zone acoperite cu apă stătătoare 

4 3270 Rauri cu maluri 
nămoloase cu 
vegetatie de 
Chenopodion rubri şi 
Bidention 

suprafată redusă (1% din total 
sit) pe Bratul Măcin, pe malurile  
nămoloase cu acumulări de 
material organic 

5 40C0* Tufărişuri de foioase 
ponto-sarmatice 

în zonele de  silvostepă din 
siturile SCI: Podişul Nord 
Dobrogean,  Deniz Tepe, 
Dealurile Agighiolului şi în Muntii 
Măcinului 

6 62C0* Stepe ponto-
sarmatice 

în proportie redusă în siturile 
SCI: Podişul Nord Dobrogean, 
Muntii Măcinului, Dealurile 
Agighiolului, Deniz Tepe şi Bratul 
Măcin .  Uneori se asociază cu 
Tufărişurile de foioase ponto-
sarmatice(40CO) şi cu Păduri –
rarişti vest pontice de stejar 
pufos cu Paeonia peregrina 
(91AA) 

7 6430 Comunităti de lizieră 
cu ierburi înalte 
higrofile de la nivelul 
campiilor, pană la cel 
montan şi alpin 

pe suprafete reduse (2%) în SCI 
Bratul Măcin 

8 6440 Pajişti aluviale din 
Cnidion dubii 

suprafete foarte reduse (sub 1%) 
în zona de luncă a Bratului 
Măcin 

9 6510 Pajişti de altitudine 
joasă (Alopecurus 
pratensis 
Sanguisorba 
officinalis) 

pe suprafete reduse (1%) în SCI 
Bratul Măcin 

10 8230 Comunităti pioniere 
din Sedo-
Scleranthion sau din 

pe soluri nisipoase, pietrişuri şi  
aluviuni luto-nisipoase în curs de 
fixare, în Muntii Măcinului şi 
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Sedo albi-Veronicion 
dilleni pe stancării 
silicioase 

Podişul Nord Dobrogean 

11 8310 Peşteri în care 
accesul publicului 
este interzis 

în situl Muntii Măcinului pe o 
suprafată infimă (0,0001 %) 

12 91AA Vegetatie forestieră 
ponto-sarmatică cu 
stejar pufos 

în Muntii Măcinului, Podişul Nord 
Dobrogean şi Dealurile 
Agighiolului, în zone de 
silvostepa cu stejar pufos 

 
13 
 

91I0* Vegetatie de 
silvostepă 
eurosiberiană cu 
Quercus spp 

în Podişul Nord Dobrogean şi în 
Muntii Măcinului în zona de 
silvostepă cu stejar brumăriu şi 
artar 

14 91M0 Păduri balcano-
panonice de cer şi 
gorun 

în Podişul Nord Dobrogean şi în 
Muntii Măcinului în masivele de 
pădure cu amestec de stejar 
pufos, garnită , stejar brumăriu, 
tei, mojdrean, cărpinită, jugastru, 
măr şi păr păduret 

15 91X0 Păduri dobrogene de 
fag   

în Muntii Măcinului sub forma 
unei insule relictare de fag în 
cadrul rezervatiei naturale Valea 
Fagilor unde se întalnesc trei 
tipuri de fag: Fagus sylvatica, 
F.taurica şi F.taurica var. 
dobrogica; o parte din exemplare 
se regăsesc în Podişul Nord 
Dobrogean 

16 91Y0 Păduri dacice de 
stejar şi carpen 

pe suprafete întinse (50%) în 
SCI Muntii Măcinului şi în SCI 
Podişul Nord Dobrogean 
(27,9%) reprezentand pădurile 
de gorun în amestec cu  tei, 
frasin,cărpinită 

17 92AO Zăvoaie cu Salix alba 
şi Populus alba 

pe suprafete restranse în Podişul 
Nord Dobrogean  (0,02%) şi mai 
întinse în Bratul Macin(19,41%) 

 

In judetul Tulcea exista un numar de 36 de arii naturale protejate (34 

rezervatii naturale, o rezervatie a biosferei si un parc national) care au fost integral 

cuprinse in perimetrele celor 17 situri Natura 2000 (8 Situri de Importanta 

Comunitara si 9 Situri de Protectie Avifaunistica) declarate la nivelul judetului 
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Tulcea prin Ordinul MMDD 1964/2007 si HG 1284/2007. Suprafata totala ocupata 

de siturile Natura 2000 la nivelul judetului Tulcea este de cca 584000 ha si ocupa 

69% din suprafata judetului (suprafata de referinta 849.900 ha) si 2,5% din 

suprafata tarii (suprafata de referinta de 23.839.200 ha). 

Parcul eolian analizat este amplasat in vecinatatea limitei SCI- Podisul Nord 

Dobrogean si SPA – Stepa Casimcea, turbina WEA 5 fiind localizata pe limita 

comuna a celor doua arii de importanta comunitara. 

 
Vegetatia pe amplasament 
Zona analizata este caracterizata prin terenuri cu folosinta de teren arabil cu 

o vegetatie reprezentanta de culturile agricole (porumb, floarea soarelui, rapita, 

etc.).  

Alaturi de acestea s-au dezvoltat o serie de specii segetale, in special de-a 

lungul drumurilor de exploatare, precum: Erodium cicutarium (ciocul berzei), 

Capsella bursa pastoris (traista ciobanului), Taraxacum offcinale (papadie), 

Cichorium intybus (cicoare), Thesium dollineri, Senecio vernalis (spalacioasa), 

Cynodon dactylon, Eryngiun campestre (rostogol), Stellaria media, Consolida 

regalis (nemtisor de camp), Cirsium arvense (palamida).  

 
Fauna de pe amplasament 
Fauna zonei analizate in ansamblu este reprezentata de specii de rozatoare 

specifice: popandaul (Spermophilus citellus), la care se adauga reptile de origine 

submediteraneana: soparla dobrogeana (Podarcis taurica), broasca testoasa de 

uscat (Testudo graeca), insecte (lacustele, cosasii, greierii), precum si pasari 

comune, sedentare, dar si specii de pasari rapitoare ce acopera  

suprafete intinse in vederea hranirii. 

 

Raspandit in Europa si o parte din vestul 

Asiei. La noi, specie caracteristica de stepa si 

antestepa, comuna in toata tara, in afara de 

Popandaul 
(Spermophilus citellus) 
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Transilvania. Traieste pe ogoare, izlazuri, 

santuri, diguri, marginea drumurilor, etc. 

nedepasind altitudinea de 300 m. 

Popandaul (Spermophilus citellus) 
prezinta corpul alungit cu peri scurti. Capul mai 

mult sau mai putin rotund, cu urechi mici. 

Picioarele anterioare cu 4 degete normale, cel 

gros rudimentar. In general, blana prezinta 

variatii de culoare. 

  

 

În ţara noastră trăieşte în sud şi vest, comună 

în Dobrogea pe terenuri nisipoase cu ierburi, la 

liziera pădurilor, la marginea culturilor, rar în 

regiuni pietroase. Se hrăneşte cu diferite 

insecte şi păianjeni. Hibernează din octombrie-

noiembrie până în aprilie-mai, când are loc 

împerecherea, iar prin prin iunie-iulie femela 

depune 2-3 ouă 

 

Soparla 
(Podarcis taurica) 

 

Broasca testoasa de uscat prefera 

terenurile uscate, cu tufisuri bogate, de 

silvostepa, fiind iubitoare de caldura 

Broasca testoas ade uscat se hraneste  

cu vegetale, radacini, limaci, rame. Specia tip 

este raspandita in nordul Africii. La noi ssp. 

Testudo graeca ibera este  localizata in 

Dobrogea.  

Aceasta specie nu a fost identificata pe 

locatiile turbinelor eoliene, insa poate ajunge pe 

amplasament din zonele de pasune invecinate. 

Broasca testoasa de uscat 
(Testudo graeca) 
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Specii de pasari din zona amplasamentului: 
 
 

Cotofana 
(Pica pica) 

 
 

Alaturi de cioara griva, este una din cele mai stricatoare pasari din fauna 

noastra. Strict sedentara, cuibareste atat in regiunile joase, cat si in cele deluroase 

ori pe vaile raurilor. 

Face un cuib sferic, din spini, cu intrari laterale, tapisat in interior cu lut. 

Cotofana are penajul negru, cu alb pe umeri si piept, iar coada este neagra cu 

reflexe verzui. In cuiburile vechi ale acesteia isi gasesc loc de cuibarit insa si unele 

specii de pasari utile. 

 
 

Cioara griva 
(Corvus corone L.) 

 
 

Alaturi de cioara de semanatura, este una din cele mai stricatoare pasari din 

fauna noastra. Strict sedentara, cuibareste atat in regiunile joase, cat si in cele 

deluroase ori pe vaile raurilor. 

Are capul, gusa, remigele aripilor si retricele cozii de culoare neagra mata, 

restul corpului fiind cenusiu. Cioara griva este de dimensiuni putin mai reduse fata 

de cioara cenusie, are remigele secundare de un luciu metalic, iar vesta cenusie 

este mai deschisa la culoare.  
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Cioara de semanatura  

(Corvus frugilegus L.) 
 

 
Pe terenurile agricole unde ciorile de semanatura se aseaza in stoluri, nu 

ramine nimic necercetat, iar cuiburile de fazan, potarniche, prepelita si chiar de 

iepure nu au nici o sansa. Prin pagubele care le produc sunt deosebit de 

daunatoare fondului cinegetic. 

Cioara de semanatura are penajul complet negru, cu reflexe violacee metalice. 

Ambele specii sunt sedentare in Romania si se gasesc pe areale intinse - mai ales 

in zonele de campie si lunca Dunarii, precum si in Delta Dunarii.  

Ciorile se hranesc cu ouale si puii pasarilor mici, cu seminte, fructe, cereale, 

etc. Prin atacul lor asupra puilor si oualelor de pasari, si chiar asupra iepurilor, sunt 

deosebit de daunatoare pentru efectivele de vanat. Consuma si cadavre dar si 

larve, insecte, soareci, etc.  

 
Graurul  

(Sturnus vulgaris)  

 
Graurul este raspandit pe tot cuprinsul tarii, mai ales in regiunile joase, cu 

arbori scorburosi, in paduri luminoase, cu spatii largi descoperite in jur, urcand si 

pe vaile raurilor. 

Coloritul corpului este negru, cu chenare mai deschise la penele spatelui si 

cu reflexe intense verzi si violacee pe cap si piept. 

Cuibareste in scorburi, dar si in gauri de ziduri, stuful acoperisurilor, stalpi 

de beton, dovedind multa incredere fata de apropierea omului. Populatiile din 

nordul arealului se retrag iarna spre sud-vestul Europei. Carduri mari se intalnesc 
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si iarna, indeosebi in sud-estul tarii, mai ales ca pasari venite din nord. Imita 

cantecele altor pasari.  
 

Ciocarlan  
(Galerida cristata) 

 
Este raspandit in toate campiile uscate, joase, din tara, dar urca si pe vaile 

largi ale raurilor, in tinuturile descoperite. 

Penajul este ca cel al ciocarliei de camp, dar pe cap are un mot de pene. 

Cuibareste pe sol in locuri cu vegetatie saracacioasa. Cele 4—5 oua depuse in 

aprilie sint pamantii cu pete brune si sunt clocite de femela, timp de 14 zile. Au loc 

doua cuibariri pe sezon.  

Este una dintre cele mai frecvente ciocarlii de la noi, care nu ne paraseste 

nici iarna, cand poate fi vazuta in santuri pe marginea soselelor, pe drumurile 

satelor, prin curtile oamenilor printre vite.  

 
 

Ciocarlia de baragan 
(Melanocorypha calandra) 

 
 

Se intalneste indeosebi in sud-estul tarii, fiind specia de ciocirlie cea mai 

mare de la noi. 

Seamana la colorit cu celelalte ciocarlii, dar pe laturile gusei are cate o pata 

neagra. Cuibareste pe sol incepind din aprilie; depune 4—5 oua verzui cu pete 

brune, pe care le cloceste femela cca 14 zile. Se retrage spre sud numai in ierni 

grele si cu zapada multa. Este buna cantatoare si o buna imitatoare a glasurilor 

altor pasari. 
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Sunt estimate intre 25000-40000 de perechi in estul Romaniei, majoritatea 

intalnindu-se in Dobrogea. Iarna, stoluri de sute de exemplare apar in Dobrogea. 

Pot fi intalnite aproape tot timpul anului, indiferent daca vremea nu e favorafila. 

 
 

Ciocarlie de camp 
(Alauda arvensis) 

 
 

Se intalneste frecvent in tinuturile joase, de stepa, dar apare si in lungul 

vailor montane largi si inierbate, pina in zona alpina. 

Are coloritul cafeniu-galbui cu pete intunecate, ventral fiind albicios. 

Cuibareste pe sol in ierburi. Cele 3—4 oua pamintii, cu pete brune, sint clocite cam 

12 zile, de catre femela. Ponta este depusa din luna aprilie. Pe vara scot 2—3 

generatii de pui. Masculul canta in zbor, la mare inaltime deasupra cuibului. Iarna 

se intalnesc mai ales in locurile de mica altitudine. Unele populatii ierneaza in 

nordul Africii si sud-vestul Asiei. 

 
 

Ciocarlia de stol 
(Calandrella brachydactyla) 

 
 

Aproximativ majoritatea populatiilor existente in Romania, 6000-8000 de 

perechi ciubaresc in zonele agricole si in habitatele de stepa din Dobrogea. Ele 

sunt prezente din mai pana in octombrie 

Are flancurile albe si rectricele marginale de culoare deschisa, albicioasa. 

Remigele tertiare acopera in intregime pe cele primare, dand aspectul unui aripi 

lungi pasarii care sta pe sol. Remigele tertiare sunt alungite si inguste, de regula 

cu margini galbui-nisipiu. 
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In zona studiata pot fi intalnite si specii rapitoare ce acopera suprafete 

intinse in vederea hranirii. 
 
 

Vanturelul de seara (Falco vespertinus)  

 
Vanturelul de seara (Falco vespertinus) este o specie destul de comuna in 

SE Europei in stepe si terenuri deschise, cultivate, cu palcuri de copaci. 

Cuibareste colonial, de obicei in cuiburi de cioara de semanatura. Este 

posibil sa apara si pe amplasamentul analizat in cautarea hranei. Se aseamana cu 

vanturelul rosu in comportament, dar are aripile proportional mai lungi si coada mai 

scurtaa. Adesea sta pe firele electrice. Este capabil sa zboare pe loc. Prinde 

insecte zburatoare ca soimul randunelelor, adesea in amurg, vanand in stoluri mici. 

Pe amplasament nu exista cuiburi ale acestei specii data fiind lipsa vegetatiei 

arbustive. 

 

Asezari umane si alte obiective de interes public 
Asezata in sudul judetului Tulcea, comuna Casimcea este compusa din 

sase localitati: Casimcea, care este si resedinta comunei, Razboieni, Corugea, 

Haidar, Rahman, Cismeaua Noua. 

Numele localitatii Casimcea il intalnim in mai multe mentionari documentare, 

si anume in defterul din 1543, sub forma de doua sate apropiate, cu toponimele 

turcesti: Kara-Kasim  (pamantul lui Kasim) si Abdul-Kasim, care mentioneaza 

localitatile dobrogene cu sarcinile militare ce reveneau populatiei colonizate de 

Imperiul Otoman. Intr-un alt defter otoman din 1584, intalnim iarasi Casimcea ca 

doua sate distincte foarte apropiate. 

Comuna Casimcea este situata la 44 grade 44 minute N si 28 grade 22 

minute E, la limita sudica a judetului Tulcea pe DJ -222 E, la o distanta de 85 km 
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de municipiul Tulcea, 45 km de orasul Harsova si 27 km de Topolog. 

    Are urmatoarele vecinatati: 

-  la nord teritoriul administrativ al comunei Topolog, 

-  la vest si nord-vest teritoriul administrativ Daieni, 

-  la sud si sud-vest teritoriul administrativ al judetului Constanta 

-  la est teritoriul administrativ al comunelor Stejaru si Beidaud. 

Satul Corugea, este amintit pentru prima data in defterul otoman din 1573 

sub denumirea de Koruca-Kasim, iar harta austriaca din 1790, noteaza satul sub 

denumirea de Karanga. Fondul Tapiurilor otomane in a doua jumatate a secolului 

al XIX-lea aminteste de Koruca. 

 
In anul 1899, la Corugea se ridica prima scoala romaneasca, iar in sat 

locuiau numai romani in numar de 579. 

Satul, mentionat in documente cel mai adesea Corudgea, este situat pe 

malul stang al raului Topolog, denumirea este de origine taraneasca, si se trage de 

la secarea raului, fiind tradusa "sec, fara apa". 

Satul Rahman se traduce din limba tatara prin "Dumnezeu". Acesta este 

asezat in apropierea raului Topolog, si il gasim mentionat pentru prima data la 

sfarsitul secolului al XVI-lea, intr-un registru otoman, sub denumirea de 

Rahman-Bey. Astfel denumit il mai intalnim in harta austriaca din 1790, in harta 

militara rusa din 1828. 

        La sud de Rahman, intalnim localitatea Haidar care aparea pentru 

prima data sub denumirea de Haydar, modificandu-se in Gaida, cum il gasim 

pe harta austriaca de la sfarsitul secolului al XVIII-lea. 

     Dupa incheierea Razboiului Crimeii, tatarii vor repopula satul, dar din pacate 

ei parasesc asezarea dupa 1878, in locul lor asezandu-se populatie de origine 
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romana. La inceputul secolului al XX-lea satul era slab populat, traind 331 

persoane. 

     Satul Cismeaua Noua este intalnit pentru prima data sub denumirea de 

Ramazan-Kioi tradus din limba turca "Satul Postului" (Ramazan-post, Kioi-sat). 

     Satul a suferit mari distrugeri dupa invaziile cercheze din secolul al XIX-lea. 

Dupa 1878 populatia de origine musulmana va parasi localitatea, in sat traind la 

inceputul secolului a XX-lea doar 208 locuitori de origine romana. 

 

Situri arheologice din comuna Casimcea 
Villa rustica - epoca romana - sat Casimcea, comuna  Casimcea, la 2.5 km 

S de sat, pe terasa de pe malul drept al paraului Casimcea, la S de DJ Casimcea-

Sarghiolul de Deal. 

• Villa rustica - epoca romana - sat Casimcea, comuna  Casimcea, la 300m 

de sat. 

• Necropola - epoca romana - sat Casimcea, comuna Casimcea, la N de 

sat, Dealul "Coltunii Dulbencii". 

• Asezare - sec. XVIII si epoca romana - sat Casimcea, comuna Casimcea, 

la N de sat, Dealul "Coltunii Dulbencii". 

• Asezare - sec I-III p. Chr. Epoca romana - sat Casimcea, comuna 

Casimcea, "Dealul Lexanului". 

• Tumului - epoca antica - sat Casimcea, comuna Casimcea, pe intreg 

teritoriul comunei. 

• Asezare getica - latene - sat Rahmanu, comuna Casimcea, la 1 km NE de 

satul Rahmanu. 

• Asezare romana - epoca romana tarzie - sat Rahmanu, comuna 

Casimcea, la 2 km de satul Rahmanu. 

• Asezarea de la "Baba Ceair" - epoca romana tarzie - sat Razboieni, 

comuna Casimcea, la 200m NE de sat, "La Baba Caira" 

Comuna TOPOLOG este situata in partea de sud-vest a judetului Tulcea, 
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delimitata de urmatoarele teritorii comunale: 

- la Nord – teritoriul administrativ al comunei Dorobantu si al comunei 

Ciucurova; 

- laVest – teritoriul administrativ al comunei Ostrov si al comunei Daeni; 

- la Sud – teritoriul administrativ al comunei Casimcea si al comunei Daeni; 

- la Est – teritoriul administrativ al comunei Ciucurova; 

- pe directia Nord – Sud este strabatuta de: DN22A; Tulcea-Hirsova; 

- distanta Tulcea-Topolog este de 56km. 

 

Satele componente ale comunei sunt : 

•  Topolog-resedinta de comuna 

•  Simbata Noua-situat la 4k m fata de resedinta de comuna 

•  Cerbu-situat la 8 km fata de resedinta de comuna 

•  Calfa-situat la 7km fata de resedinta de comuna 

•  Fafarasu Nou-situat la 7 km fata de resedinta de comuna 

•  Magurele-situat la 17km fata de resedinta de comuna 

•  Luminita-situat la 5km fata de resedinta de comuna 

Suprafata administrativa a comunei este de 19829,90ha. 

 

Comuna Daeni este situata in partea de sud-vest a judetului Tulcea, la 90 

km distanta de municipiul Tulcea si la 28 km distanta de Harsova; 

 

Componenta: comuna este formata dintr-o singura localitate – Daeni; 

 

Cai de acces: DJ 222 G, DJ 222 F; 

Suprafata: 10480 ha ; 

 

Comuna Daeni se afla in partea de sud - vest a judetului Tulcea pe malul Dunarii 

(in aval de orasul Harsova), delimitata de urmatoarele teritorii comunale: la nord-

teritoriul administrativ al comunei Ostrov si al comunei Topolog, la vest cu Dunarea 

veche, la sud cu judetul Constanta si comuna Casimcea, la est cu comuna 
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Casimcea. 

 

Populatia: 2500 de locuitori, din care 55% persoane apte de munca. 

Sub raport climatic -clima temperat continentala: veri fierbinti cu precipitatii slabe; 

ierni geroase-cu vanturi puternice; temperatura medie anuala 10°C; cantitatea 

medie de precipitatii 400mm/mp anual. 

2.2. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora 

Retele electrice existente pe amplasament: 
In zona invecinata exista retelele de 400 kV si 700 kV si liniile electrice de 

110 kV. 

Turbina are nevoie de conexiune la reteaua electrica pentru evacuarea 

energiei electrice produse si datorita faptului ca la pornire pentru o scurta perioada 

de timp functioneaza in regim de consumator. 

In  scopul asigurarii unei functionari selective a instalatiilor de protectie si 

automatizare din instalatia proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanenta a 

reglajelor acestora cu cele ale sistemului energetic. 

In concluzie, functionarea parcului eolian nu necesita materii prime si 

materiale sau utilitati, cu exceptia energiei electrice care se asigura de catre ENEL 

DOBROGEA. 

 

Alimentarea cu apa 
In zona amplasamentului propus nu exista retea de apa, obiectivul nu are 

nevoie de apa. Apa care se va utiliza pentru racirea instalatiei este utilizata in 

sistem de circuit inchis. 

 

Evacuarea apelor uzate si pluviale 
Apele pluviale (conventional curate) cazute pe teren se infiltreaza 

gravitational in teren, sau se scurg gravitational. In zona nu exista retea de 

canalizare si nici nu este cazul sa se construiasca. 
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2.3. Obiectivele studiului de fezabilitate /prioritati 

Prin studiul de fezabilitate sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-

economice si de mediu ale investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala si 

eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface 

cerintele economice si sociale si obtinerea acordului de mediu. 

 

2.4. Analiza si selectia alternativelor optime 

2.4.1. Alternative avute in vedere din punctul de vedere al solutiei tehnice de 
obtinere a energiei electrice 

Se propune analizarea urmatoarelor alternative: 

 

Generarea de energie electrica folosindu-se tehnologiile clasice de generare 
(prin arderea combustibililor traditionali- hidrocarburi). 

Daca vom recurge la producerea de energie electrica din combustibili fosili, 

va creste productia de substante poluante cu impact asupra cresterii efectului de 

sera. Principalele emisii rezultate de regula la producerea de energie electrica 

folosind combustibili fosili, sunt: bioxid de carbon (CO2), bioxid de sulf (SO2), oxizi 

de azot (NOx), cantitatea lor depinzand de tipul de centrala utilizata, de calitatea 

combustibililor utilizati si de reglementarile nationale impuse. 

Ca exemplu a ceea ce inseamna aceste emisii se ia cazul unde pentru 

obtinerea a 4,12 milioane kWh de energie electrica  (ceea ce reprezinta cantitatea 

de energie electrica anuala obtinuta de la o turbina eoliana  de 2 MW localizata in 

Manchester)  se previne generarea anuala a 3.597 tone de bioxid de carbon, 63 

tone bioxid de sulf si 17 tone de oxid de azot (in conformitate cu studiul „Aplication 

for Planning Permission – Manchester City Football Club Wind Park). 

In conformitate cu studiul „Impactul parcurilor eoliene asupra mediului” 

intocmit de Ing. Gheorghe Voicu - cercetator stiintific principal I la IBCOenerg, o 

centrala care produce energie electrica folosind combustibilii fosili, va avea 

urmatoarele valori aproximative ale emisiilor produse prin arderea combustibililor: 

• Bioxid de carbon (CO2): 660 kg / MWh 



  Studiu de fezabilitate (proiect)  
             
“ PARC DE TURBINE EOLIENE STUDIU DE FEZABILITATE ” comuna Casimcea -   judetul Tulcea 

     57

• Bioxid de sulf (SO2): 2,4 kg / MWh 

• Oxizi de azot (NOx): 2000 kg / MWh 

Aceste cantitati sunt exprimate in kg / MWh, deci pentru fiecare MW de 

energie obtinuta pe ora se vor evita aceste emisii. 

Teoretic, in conformitate cu aceste date, la o productie anuala medie 

estimata pentru parcul analizat se evita urmatoarele cantitati poluante: 

• Bioxid de carbon (CO2): 162.5515 t 

• Bioxid de sulf (SO2): 591 t 

• Oxizi de azot (NOx): 492.580 t. 

In realitate, aceste cantitati sunt chair mai mici decat celee estimate teoretic. 

Pe langa cresterea efectului de sera un alt aspect negativ al acestui mod de 

a produce energie electrica este reprezentat de  folosirea de combustibil fosil, care 

este o resursa epuizabila. 

Utilizarea unor asemea combustibili avand efecte negative asupra mediului  

din punctul de vedere al eventualelor poluari determinate de depozitarea 

combustibililor fosili si eventualele scurgeri, dar si a substantelor emise in 

atmosfera prin arderea lor este nerecomandata mai ales in contextul actual al 

schimbarilor climaterice dar si al evolutiei preturilor combustibililor fosilici si al 

dificultatilor in accesul la resursele de combustibili. 

 
 
 
 



  Studiu de fezabilitate (proiect)  
             
“ PARC DE TURBINE EOLIENE STUDIU DE FEZABILITATE ” comuna Casimcea -   judetul Tulcea 

     58

Generarea de energie electrica folosindu-se tehnologiile de obtinere a 
energiei electrice utilizand energii regenerabile: panouri fotovoltaice 

Avantajele acestei solutii de obtinere a energiei electrice sunt: 

- emisia zero de substante poluante si gaze cu efect de sera, datorita 

faptului ca nu se ard combustibili; 

- producerea de energie eoliana nu implica producerea nici unui fel de 

deseuri; 

- costuri reduse pe unitate de energie produsa; 

- costuri reduse de scoatere din functiune. 

Dezavantajele acestei solutii sunt: 

- un randament scazut 10 – 20% 

- este foarte costisitoare; 

- posibil impact asupra biodiversitatii din zona amplasamentului. 

Oricat de performante ar fi centralele solare amplasate pe sol, sunt la 

discretia norilor. In cazul in care s-ar genera energie electrica prin folosirea 

tehnologiei celulelor fotovoltaice efectul asupra mediului ambiant consta in 

ocuparea unei suprafete foarte mari de teren pe care sa se amplaseze panouri 

fotovoltaice care sa furnizeze o putere instalata echivalenta cu cea oferita de 

turbinele eoliene. 

Pentru a produce cu panouri fotovoltaice aceeasi cantitate de energie 

anuala ce se obtine cu un parc eolian cu aceeasi putere, trebuie instalata o putere 

de de 108 MW, costurile ar fi de aproximativ 544 milioane  EUR iar  suprafata 

ocupata de panorile fotovoltaice fiind de aproximativ 90 ha  

Desi modul de obtinere a energiei este ecologic, din punct de vedere al 

mediului nu este o solutie recomandata, mediul fiind afectat mult mai putin in cazul 

parcului eolian datorita suprafetelor mult mai mici ocupate efectiv de parcul eolian. 
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Turbina eoliana care produce energie prin transformarea energiei cinetice a 
maselor de aer in energie electrica 

Avantajele acestei soltutii de obtinere a energiei electrice sunt: 

- emisia zero de substante poluante si gaze cu efect de sera, datorita 

faptului ca nu se ard combustibili 

- producerea de energie eoliana nu implica producerea nici unui fel de 

deseuri. 

- costuri reduse pe unitate de energie produsa costuri reduse de scoatere 

din functiune 

Dezavantajele acestei solutii sunt: 

- inconstanta productiei de energie obtinuta datorita variatiei vitezei vantului 

- posibil impact asupra avifaunei (nu este cazul pentru amplasamentul in 

discutie). 

 

2.4.2. Alternative avute in vedere din punctul de vedere al 
echipamentelor de furnizare a energiei electrice 

In costurile unui parc eolian un procent important il ocupa costul turbinelor 

eoliene, costuri care sunt uzual intre 70 % si 75 % din totalul costurilor cu asa 

numitul „hard” cost care cuprinde: 

-   costurile turbinelor, livrarea si instalatia ca si garantia lor initiala; 

-  costurile cu lucrarile civile si electrice pana la punctul de conectare cu 

reteaua, incluzand drumuri, fundatii, zone macarale, sistemul de colectare 
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electrica, sistemul de comunicare SCADA, transformatoarele turbinelor si 

substatia; 

In figura de mai jos sunt prezentate costurile de furnizare /MW pentru 28 de 

proiecte unde sunt cunoscute costurile (in conformitate cu studiile realizate de 

Garrad Hassan – „European Wind farm project Costs History and Projections 2008 

Study” ). Costurile includ turbina ( rotor, stalp, butuc, nacela si  turn), transportul, 

instalarea si comisionarea. 

 
Asa dupa cum se observa exista o tendinta clara de crestere a costurilor din 

datele furnizate de Garrat Hassan. Datele sunt prea limitate pentru a obtine 

cresterea reala, dar sugereaza o crestere de 26 % intre 2005 si 2006, respectiv de 

la 750.000 EUR/MW la 950.000 Eur/MW si o crestere de 11% intre 2006 si 2007, 

respectiv de la 950 EUR/MW la 1050 EUR/MW. 

In urma analizelor efectuate s-a constatat ca aceasta crestere nu depinde 

de tipul/producatorul turbinelor. 

In alegerea turbinelor trebuie sa se tine cont de participarea 

producatorilor/furnizorilor de turbine pe piata internationala. Astfel primii zece 

producatori la nivelul anului 2007, dupa Garrat Hassan sunt: 
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In tabelul urmator sunt prezentati primii cinci producatori de turbine mai mari 

de 1,5 MW si 2,5 MW, bazat pe cota de piata de la sfarsitul anului 2007. 

 

 
Numarul de turbine furnizat de cativa dintre producatorii care vor fi analizati 

ca alternative este prezentat in continuare: 

- VESTAS  prezinta pentru  anul 2007 o capacitate instalata de 4.502 MW, 

evolutia echipamentelor furnizate din 1998 pana in prezent fiind evidentiata in 

graficul urmator: 
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In analiza parcului eolian propus se iau un considerare urmatoarele modele 

de turbine eoliene produse de: GE 3,6,  Ecotecnia 100 si Vestas V112 3.0 MW. 

Caracteristicile si datele de performanta ale acestor turbine sunt prezentate in 

tabelul de mai jos. 

Caracteristici 
generale Ecotecnia 100 GE Energy Vestas V 112 

Putere 3MW 3,6 MW 3 MW 

Numar de pale 3 3 3 

Diametrul 
rotorului 100 m 111 m 112 M 

Clasa II S II/AIIIA 

Suprafata 
baleiata 7.854 mp 9677 mp 9852 mp 

Viteza rotatie 
rotor 

7,5 -14,25 rot/min 
la puterea 
nominala 

8,5 – 15,3 rot.min 12 m/s nominala 

Inlatime turn 90 m Functie de locatie 84, 94, 119 m 

 

In continuare sunt prezentate curbele de putere pentru fiecare tip de turbina, 

datele utilizate fiind cele puse la dipozitie de furnizori. 



  Studiu de fezabilitate (proiect)  
             
“ PARC DE TURBINE EOLIENE STUDIU DE FEZABILITATE ” comuna Casimcea -   judetul Tulcea 

     63

Acestea sunt luate din ofertele diponibile de vanzari ale furnizorilor de 

echipamente. Curbele de putere pentru fiecare turbina sunt prezentate in tabelele 

urmator impreuna cu densitatile asociate de aer si intensitatile de turbulente. 

 
Curba de putere Ecotecnia 100 

 

 
Curba de putere GE Energy 
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Curba de putere Vestas V112- 3 MW 

 

Pe baza curbelor de putere si tinand cont de viteza medie a vantului din 

locatia propusa spre analiza, se opteaza pentru turbinele VESTAS V112 de 3 MW, 

acestea avand valorile pentru puterea emisa la aceasi viteza constanta mai mare. 

In alegerea acestui tip de turbina s-a tinut cont si de faptul ca turbina 

eoliana 3 MW de la VESTAS continua succesul aparatelor de 3 megawati ale 

companiei VESTAS care sunt cel mai des intalnite turbine eoliene in industria 

eoliana globala din punct de vedere al unitatilor instalate in intreaga lume. 

Avand un diametru al rotorului de 112 metri, turbinele eoliene V112 – 3 MW 

sunt cele mai mari turbine eoliene de la VESTAS disponibile pentru aplicatii pe 

uscat si au fost concepute pentru a raspunde cerintelor imediate ale Europei, unde 

lipsa de terenuri adecvate in acest sens poate fi o constrangere pentru 

dimensiunea proiectului. Turbina VESTAS V 112  are capacitatea de a functiona in 

locatii cu viteze nominale ale vantului de 12 metri pe secunda. 

Se recomanda ca analiza pentru turbina eoliana aleasa sa fie revazuta la 

momentul cand va fi disponibila o masuratoare a curbei de putere pentru a sustine 

curba de putere calculata. 
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Folosind inregistrari istorice pentru temperatura si presiune atmosferica din 

imprejurimile statiilor meteorologice si preluandu-se rata standard de eroare, s-a 

estimat media presiunii atmosferice in zona de 100,5kPa. 

 
 

2.4.3. Alternative de amplasament 
Nu este cazul analizei unor alternative ale amplasamentului deoarece 

acesta este ales functie de terenul detinut de beneficiarul investitiei si de culoarul 

de vant. 

 
2.5.Caracteristici tehnice ale parcului 
 
Descrierea solutiei si regimul tehnic al turbinelor eoliene VESTAS V 112  - 3 MW 

 

Turbina VESTAS V112 -  3.0 MW are un rotor cu un diametru de 112 m si 

este echipata cu un generator cu o putere nominala de 3,0 MW. 

 
Noul convertizor cu care este dotata turbina asigura un randament stabil al 

eolienei. Asociat unei strategii de exploatare flexibil, el permite obtinerea unei 

productii de energie mai mari, prin cresterea puterii in conditii favorabile. 
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Nacela este mult simplificata, iar noua tehnologie utilizata permite ca si  

convertizorul de putere sa fie integrat in planseul nacelei pentru a lasa liber spatiul 

de lucru pentru asigurarea mentenantei componentelor. 

Castigul obtinut din punct de vedere al spatiului este in concordanta cu 

ultimele reglementari privind standaredele de referinta privind ergonomia si 

securitatea in nacela. In acest mod sunt posibile diverse activitati de mentenanta 

fara sa compromita securitatea. 

 
Turbina prezinta facilitatea de a functiona intr-un regim de incarcare redus 

ceea ce-i ofera o securitate suplimentara in zonele nefavorabile, in care exista 

rafale violente de vant, cu sectoare de vant iesite din limitele obisnuite. Acest mod 

de functionare permite eolienelor sa se protejeze automat impotriva unei uzuri 

susceptibile de a distruge sau reduce durata de viata a eolienei. 
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Pentru eolienele analizate, sistemul de racire este utilizat de asemenea si 

ca sistem de preincalziree, evitand formarea de condens. 

Odata cu repornirea eolienei la temperatura scazuta, componentele 

principale ca generatorul, multiplicatorul, convertizorul si sistemul hidraulic al 

palelor sunt incalzite prin intermediul circulatiei aerului cald prin sistemele de 

racire. 

Turbina are asigurat un sistem de urgere automata, cu viteza variabila. 

Turbinele V 112-3 MW sunt disponibile cu numeroase optiuni specifice care 

le permit acoperirea exigentelor din punctul de vedere al functionarii si al protectiei 

mediului: 

- analiza si supravegherea conditiilor de functionare; 

- marcarea palelor; 

- lampi de balizaj aeronautic; 

- detector de fum, 

- sistem de stingere a incendiului in nacela; 

- functionarea pana la temperaturi de – 30 0C; 

- sistem de detectare a ghetii. 

 
Astfel noile turbine sunt dotate cu sisteme „Cooler top” de protejare a 

mediului inconjurator. Acest sistem inovator reduce consumul de energie si 

diminueaza emisiile sonore si permite prin sistemul de racire utilizarea eolienelor la 

altitudine in diferite locatii. 
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Turbina este astfel construita incat in ciuda dimeniunilor sale mari permite 

utilizarea sa in diverse locuri cu viteze moderate ale vantului, respectand de 

asemena normele si limitarile impuse de transportul in zona de ansamblare. 

Desi palele au dimensiuni de 54,6 m lungime (diamentru rotorului de 112 

m), V112 poate fi transportata spre majoritatea locatiilor de interes, fara costuri 

suplimentare si amenajari suplimentare  si fara restrictii care sa riste sa intarzie 

constructia parcului eolian sau sa ridice costurile. 

Prin palele nou construite, revolutionare, desi cu aceeasi deschidere ca 

palele de 44 m, acestea matura o suprafata cu 55% superioara pentru un 

randament mult mai ridicat. Sunt astfel construite incat sa fie mult mai rezistente la 

murdarire, oferind de asemenea performante ridicate acolo unde aerul este 

incarcat cu insecte, sare sau alte particule. 

Eoliana V 112 este o eoliena putin zgomotoasa la viteze nominale, si mult 

mai putin zgomotoasa la viteze scazute comparativ cu alte tipuri de turbine. Poate 

fi construita sa functioneza in diferite regimuri configurabile in functie de cerintele 

de zgomot ale zonei. 

Turbina are un sistem automat de orientare al rotorului dupa directia 

vantului in combinatie cu sistemele OptiTip si OptiSpeed de modificare a unghiului 

palelor pentru a mentine constanta (la viteze mari ale vantului) si optimiza (la 

viteze mici ale vantului) puterea generata. De asemenea, cele doua sisteme ajuta 

la minimizarea nivelului de zgomot al turbinei. 

Turbina se poate comanda in combinatie cu 3 tipuri de turnuri cu inaltimi de 

84 m, 94 m si 119m. Pentru parcul eolian in discutie s-a optat pentru variantele cu 

turn de 119 cu o  inlatimea totala a turbinei de 175m. 
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Turnul 
 

Tip Turn conic 
Diametru maxim 4.2 m 

Lungimea sectiunii maximum 32.5 m 

Greutate (turn din 5 sectiuni) 235 t 

 
 
Nacela 
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Carcasa nacelei este fabricata din fibra de sticla. Accesul se face din turn 

pe la baza nacelei. Acoperisul este echipat cu senzorii de vant si lumini de balizaj. 

 

Tip Fibra de sticla 

Inlatime transport 3.3. m 

Inlatime instalata 3.9 m 

Adancime 3.9 m 

Lungime 14 m 

 

Generatorul 
 

Tip Generator magnet permanent 

Convertor tip Convertor „ful scale” 

Frecventa 
50 Hz/60 Hz 

 

 

Rotorul 
 

Diametru: 112 m 

Arie: 9852 m2 

Viteza rotatie statica: 16,1 RPM 

 
 

Palele 
Palele sunt realizate din fibra de sticla ranforsate cu fibra de carbon. Fiecare 

pala este realizata prin lipirea pe un schelet central. 
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Lungime: 54.6 m 

Coarda (max): 4 m 

 

Monitorizare 
Datele pentru controlarea functionarii turbinei si productia de energie 

electrica sunt primite de la diferiti senzori de masurare. Aceste date sunt: 

• conditiile de vreme: directie vant, viteza vant si temperatura; 

• starea masinii: temperatura, nivel si presiune ulei, nivel apa 

racire; 

• activitatea rotorului: viteza si pozitie; 

• constructie: vibratii, detectori lumina; 

• conectare retea: putere activa, putere reactiva, tensiune, 

frecventa curent, Cosφ . 

 

Date operationale 
Turbina este proiectata sa functioneze incepand cu viteze ale vantului de 3 

m/s, pentru o viteza nominala a vantului de 12 m/s si este intrerupta in functionare 

pentru 25 m/s. 

Turbinele sunt proiectate sa lucreze intr-un domeniu de temperatura de - 

20°C pana la +40 °C, iar la cerere in domeniu -30 °C pana la +40 °C. Toate 

componentele, lichide, uleiuri sunt alese sa reziste la temperaturi de pana la – 

40°C. Trebuie acordata o atentie deosebita la depasirea acestor temperaturi. Daca 

temperatura in nacela depaseste 50 °C , turbina trebuie oprita. 
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Umiditatea relativa poate fi de max 100 % (maximum 10% din timpul de viata). 

 

Curba de putere 
Valorile curbei caracteristice de putere se bazeaza pe caracteristica de 

putere a turbinei VESTAS V112 - 3 MW si pe calcule aerodinamice. 

 

Viteza medie 
(m/s) 

Puterea electrica 
(kW) 

4 106 

5 243 

6 417 

7 640 

8 940 

9 1285 

10 1659 

11 2052 

12 2447 

13 2736 

14 2923 

15 3000 

16 3000 

17 3000 

18 3000 

19 3000 

20 3000 

21 3000 

22 3000 

23 3000 

24 3000 

25 3000 
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Solutii constructive 
Solutia aleasa este aceea a unui parc eolian format din 36 turbine eoliene  

VESTAS V 112 – 3 MW.  Turbina aleasa reprezinta cea mai avansata turbina 

eoliana VESTAS din punct de vedere al eficientei, fiabilitatii si capacitatilor de 

conectare la retea, fiind conceputa pentru a genera cea mai mare productie anuala 

de energie din clasa sa. 

Parcul eolian analizat va face parte dintr-un grup de parcuri eoliene, 

racordarea la reteaua electrica de transport a energiei se va face prin intermediul 

T250MVA, 110/400 kV, in noua statie electrica de 400/110 kV ce urmeaza a fi 

construita in zona Topolog, intrare - iesire , LEA 400 kV ISACCEA – Dobrudja a 

Centralei Electrice Eoliene  de 150 MW din zona Topolog Casimcea si Daieni 

(conform Aviz tehnic de racordare nr. 5/11559/10.06.2008  emis de Compania 

nationala de Transport al Energie Electrice – Transelectrica). Statia este 

conceputa sa functioneze integrata intr-un sistem de teleconducere operational tip 

EMS/SCADA. 

Parcul eolian este compus din mai multe turbine eoliene independente, 

dispuse si conectate corespunzator zonei de amplasare a parcului. Fiecare 

generator (turbina) este independent din punct de vedere geografic, structural si 

electric. Totodata este independent in ceea ce priveste functiile de control si de 

protectie.  

            Totodata fiecare turbina functioneaza independent una de alta, functie de 

domeniul de viteza in care a fost construita, ea fiind actionata independent, de 

catre vant, functie de cerintele impuse de beneficiar. Turbina eoliana este 

compusa dintr-un pilon tubular, nacela care include generatorul, cutia de viteza, 

sistemul de comanda si rotorul cu cele trei pale. 

Functie de datele de vant, configuratia terenului, turbinele alese, datele 

meteo, se realizeaza optimizarea configuratiei parcului eolian din punctul de 

vedere al amplasarii turbinelor. Optimizarea se realizeaza prin: 

• optimizarea substatiilor prin analiza interconectarii mai multor 

turbine la o substatie si de aici transmiterea mai departe pentru 

realizarea interconectarii finale cu reteaua electrica; 
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• optimizarea sistemului de colectare a parcului eolien. 

Considerand cazul in care mai multe turbine sunt conectate la o statie de 

jonctiune sau un subsistem de transmitere inainte de a fi conectate la punctul 

comun de interconectare, reteaua standard va arata ca in figura urmatoare. 

 
Solutia prezentata este din punctul de vedere al costurilor cea mai ieftina. 

Solutia finala aleasa va fi analizata in functie de ; 

- fezabilitatea din punct de vedere topografic; 

- fezabilitatea din punctul de vedere al retelei de transmitere :inalta 

sau joasa tensiune; 

- marime conductorilor alesi (functie de incarcarea retelei, pierderi 

si tensiune); 

- nivelul de fiabilitate cerut de beneficiar; 

- nivelul de fiabilitate cerut de normativele legale in vigoare; 

- studiile economice pentru alegerea celei mai convenabile 

alternative tinand cont de cerintele de mai sus. 
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Solutia propusa 

Turnurile turbinelor  eoliene se fixeaza in fundatii de beton de forma 

octogonala cu suprafata de 331 m2 ingropate la adancimea de 3 m fata de nivelul 

solului. 

Dupa realizarea fundatiei aceasta se acopera cu pamant pana se obtine 

cota initiala a terenului. La suprafata ramane doar inelul din beton cu diametrul de 

pana la 4,2m in care se fixeaza turnul metalic al turbinei. 

Suprafara construita la nivelul solului pentru o turbina este formata din 

suprafata inelului suprateran Sc = 13,80 m2 si suprafata betonata la care se 

adauga transformatorul fiecarei turbine  Sc = 18,00m. 

Astfel turbinele impreuna cu transformatoarele insumeaza o suprafata 

construita la sol de (13,80 + 18) x 36 = 1.144,8 m2. 

Tot suprafata construita se considera si suprafata ocupata de statiile de 

conexiune, care este o incinta betonata si ingradita destinata montarii instalatiilor 

de conexiune, transformare si echilibrare a energiei electrice furnizate de parcul de 

turbine eoliene. 

Pentru asigurarea transportului echipamentelor se vor utiliza drumurile de 

exploatare existente care vor fi consolidate si amenajate conform normelor 

specifice. 

Ansamblarea turbinelor pe amplasamentele stabilite se va face cu macarale 

speciale pentru care se vor amenaja platforme de montaj cu suprafata de 1.500m2 

pentru fiecare turbina, cu o suprafata totala de 54.000 m2 .Dupa terminarea 

lucrarilor de montaj platformele vor ramane functionale pentru asigurarea situatiilor 

in care este nevoie de interventie la turbine. Drumurile de exploatare raman in 

functiune si vor fi intretinute pe toata perioada de functionare a parcului. 

Dupa desfiintarea parcului pentru aducerea la forma initiala a terenului vor 

trebui demolate inelele supraterane din beton, desfacerea drumurilor de exploatare 

noi, a platformelor de montaj si a platformelor betonate ale statiilor de conexiune si 

a celor 33 transformatori. 

Suprafata fundatiilor de beton  este de (331m2 x 36) = 11.916m2 

Suprafata sapaturii pentru fundatii (484m2 x 36) = 17.424 m2 
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Suprafata inelului de beton suprateran (13,80 x 33) = 496,8m2 

Suprafata transformator turbine (18m2 x 36) = 648,00m2 

Amplasarea turbinelor pe intregul parc eolian  este prevazuta cu 

respectarea distantelor minime prevazute in avizele detinatorilor de retele 

(electrica si telefonie) fata de localitatile 

 

Cabluri de legatura 

         Racordarea grupurilor generatoare (turbinele eoliene) la reteaua interna se 

va face printr-un post propriu de transformare (transformatoare ridicatoare de 

tensiune  pentru fiecare grup generator) care pot fi separate sau inglobate in 

stalpul turbinei, in acest caz se alege solutia cu transformator extern. 

Racordul intre posturile de trafo individuale si statia electrica se va realiza 

cu cabluri subterane montate la adancimea de 0,90 - 1,20m. 

Linia electrica de transport energie electrica din parc la statia electrica de 

transformare va fi montata subteran. 

Conectarea grupurilor eoliene intre ele ca si racordarea ramurilor de grupuri 

la barele de medie tensiune a statiei electrice a parcului eolian se va realiza cu 

cabluri electrice pozate subteran, stabilindu-se trasee optime de racordare, corelat 

cu configuratia retelei de drumuri de exploatare amenajate pentru realizarea si 

intretinerea parcului. 

Dimensionarea cablurilor se va face conform reglementarilor din Normativul 

pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice. Traseele de cabluri au 

fost alese astfel incat sa fie realizate legaturile cele mai scurte cu evitarea zonelor 

in care integritatea cablurilor ar putea fi periclitata prin deteriorari mecanice, agenti 

corozivi, vibratii, supraincalzire sau prin arcuri electrice provocate de alte cabluri si 

pentru interventii in caz de incendiu. Cablurile se vor poza direct in pamant, intr-un 

sant special destinat (80x 120) grupate in trefla. Traseul de cabluri va fi balizat 

conform legislatiei in vigoare. 

Racordarea grupurilor se va face in sistem radial sau inelar, functie de 

solutia avizata. 
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Elementele sistemului integrat de conducere (comanda, control, protectie) 

din centralele electrice eoliene individuale si camera de comanda a parcului eolian, 

sunt legate intre ele cu cabluri cu fibre optice, conform documentatiei speciale 

pentru realizarea sistemului integrat de conducere. 

In zonele in care pachetul de cabluri subtraverseaza drumuri de exploatare 

sau drumuri de alta categorie, cablurile vor fi protejate in mod special in canivouri 

din beton armat, executate conform documentatiilor de executie de specialitate. 

Cablul va fi protejat in conformitate cu normele in vigoare: 

• cablurile trebuiesc protejate impotriva interventiilor neautorizate 

• trebuie asigurate legarile la pamant pentru a reduce riscul 

aparitiei accidentelor 

• cablurile trebuie sa fie dimensionate corespunzator valorilor de 

tensiune si curent care le vor strabate 

Liniile de cabluri vor fi protejate impotriva curentilor de suprasarcina si de 

scurtcircuit cu sigurante fuzibile sau cu instalatii de protectie prin relee 

In aceleasi transee, deasupra cablului electric si separat de un strat de 

nisip, va fi pozat cablul de comunicatii care transmite toate datele asupra 

functionarii centralei eoliene, la un calculator de procesare si prin radio la o unitate 

de control unde se monitorizeaza buna functionare a instalatiei. 

Cablurile variaza in functie de tipul miezului (aluminiu sau cupru) si izolatia 

lor. Dimensiunile tipice ale cablurilor sunt in gama de la 75 la 100 mm diametru. 

Cablurile dintre turbina si postul de transformare vor fi montate in tuburi 

protectoare ondulate din HDPE, in fundatia turnului. Cablurile de fibra optica vor 

avea acelasi traseu ca si cele de forta. 

Viata normala a cablurilor este de 40 ani. Cablurile care vor fi alese vor fi in 

concordanta cu legislatia in vigoare. 

 

Impamantarea 

Toate instalatiile , inclusiv turbina transformatorului, structura metalica, 

armatura fundatiei, vor fi impamantate, solutia de impamantare va fi aleasa in faza 

de poiect. 
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Fundatii 

In mod curent o fundatie de turbina este alcatuita dintr-o placa beton armat.  

Pentru amplasarea fundatiei este necesara executarea unei excavatii pana la 

adncimea recomandata de proiect. Unghiul de inclinare al sapaturii trebuie adaptat 

conditiilor concrete ale solului; fosa executata trebuie sa fie uscata prin asigurarea 

unui sistem de drenaj sau prin absenta apei de subsol. 

Inaltimea fundatiei se poate adapta conditiilor concrete ale solului, tinand 

cont de adancimea panzei, nivelul panzei freatice trebuie sa fie sub nivelul de baza 

fundatiei. 

In functie de zona, trebuie luat in considerare tipul de sol, in asa fel incat 

suprafata fundatiei trebuie adaptata corespunzator. Fundatiile sunt realizate avand 

la baza aceste notiuni elementare si, de regula, sunt instalate la adancimi reduse. 

Turnurile turbinelor  eoliene se fixeaza in fundatii de beton de forma 

octogonala cu suprafata de 331 mp ingropate la adancimea de  3 m fata de nivelul 

solului. 

Dupa realizarea fundatiei aceasta se acopera cu pamant pana se obtine 

cota initiala a terenului. La suprafata ramane doar inelul din beton cu diametrul de 

pana la 4,2m in care se fixeaza turnul metalic al turbinei 

Suprafata construita la nivelul solului pentru o turbina este formata din 

suprafata inelului suprateran Sc = 13,80mp si suprafata betonata la care se 

adauga transformatorul fiecarei turbine  Sc = 18,00m. 
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Surplusul de excavatie constand in piatra sfaramata se va utiliza de catre 

primarie pentru diferite lucrari de constructii si pietruirea drumurilor; cantitatile 

ramase vor fi transportate si depozitate in locurile indicate de catre autoritatile 

competente. 

Pentru realizarea efectiva a fundatiilor turbinelor eoliene, este necesara 

stabilirea structurii geologice a subsolului si realizarea calculelor de rezistenta, in 

asa fel incat tipul de fundatie ales sa asigure prevenirea accidentelor si stabilitatea 

in functionare a turbinei. 

In desenele urmatoare sunt prezentate doua tipuri de fundatii, dintre care 

cea mai uzuala si care va fi tratata in lucrare este  cea din figura 1. 

 
 

Figura 1 
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Tipul de fundatie, adancimea de fundare se aleg dupa realizarea studiilor 

geotehnice definitive care vor furniza toate datele necesare realizarii proiectului de 

fundatie, functie de tipul de sol si conditiile specifice zonei de fundare. 

Pentru etapa actuala s-au efectuat studii geotehnice preliminare privind 

amplasarea viitoarelor obiective proiectate. 

Recomandarile ce tin cont de amplasarea constructiilor proiectate din cadrul 

prezentului proiect si de faptul ca in perimetrul viitoarelor obiective nu sunt 

probleme de stabilitate a terenului in nici una din ariile interne, sunt urmatoarele: 

eolienele vor trebui sa fie fundate fie pe depozitele de pamanturi sensibile la 

umezire (loessuri),  fie stancoase (sisturi verzi). 

 

Fundarea pe loessuri 

Fundarea pe loessuri presupune respectarea masurilor cuprinse in 

normativul P7- 92 in urmatoarele variante: 

- varianta fundarii directe pe teren natural necompactat in conditiile in care 

tehnologic este permis acest lucru (greutatea constructiei - sarcina transmisa la 

teren, etc.) deoarece pamanturile loessoide interceptate necompactate suporta o 

presiune conventionala de calcul pentru prafurile argiloase de 150 -170 kPa/cm2 la 

o densitate a acestora in stare uscata cuprinsa intre γd = 1,35 kN/m3 si o presiune 

de 190 - 210 kPa/cm2 la o densitate in stare uscata de γd = 1,55 kN/m3 

- varianta fundarii directe pe teren natural compactat in conditiile in care 

pamanturile cercetate se compacteaza sub forma unei perne de loess a carei 

grosime va fi stabilita tehnologic de proiectantul constructor. 

In aceasta varianta pamanturile din zonele de interes se compacteaza la o 

umiditate optima de 13,6 % si la γd maxim de 17,69 kN/m3 conform incercarilor 

PROCTOR efectuate. 

Pe pamanturile astfel compactate se pot funda obiectivele proiectate la 

presiuni cuprinse intre 240 - 260 kPa pentru γd 1,6 si 290 - 310 pentru γd = 1,7 (γd 

reprezinta densitatea in stare uscata). 

Presiunile date mai sus corespund unei adancimi de fundare de minim 1 m 

si pentru fundatii de latime B = 1m. 
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Dimensiunile in plan ale fundatiilor se vor stabili potrivit prevederilor STAS 

3300/1-83 si STAS 3300/2-85, avand in vedere ca dimensiunea minima a fundatiei 

sa nu fie mai mica de 0,6 m. 

 

Fundarea pe roci stancoase (sisturi verzi) 

Se pot amplasa si funda centralele eoliene in roca de baza - roci stancoase 

- sisturi verzi cimentate in pachete cu grosimi diferite. Pe aceste roci se recomanda 

o presiune conventionala de calcul de 750 kPa pentru latimea fundatiilor de 1.00m, 

conform STAS 3300/2/85. 

Solutia de fundare si adancimea de incastrare a fundatiilor in aceste roci va 

fi stabilita de proiectantul constructor de specialitate. 

Datele au fost utilizate din studiu geotehnic intocmit pentru prezentarea 

globala a situatiei geotehnice in zonele de interes propuse de beneficiar.  Natura si 

caracteristicile terenului precum si raportul stratigrafic intre depozitele intalnite, 

sunt factori care impun lucrari geotehnice punctuale in zona fiecarui amplasament 

de centrala eoliana. 

In concluzie fata de cele mai sus prezentate, in conditiile respectarii 

recomandarilor de ordin tehnic, obiectivele din cadrul studiului analizat  se pot 

proiecta si executa in ariile de interes investigate. 

Astfel, turnurile eolienelor se fixeaza in fundatii de beton armat de forma 

octogonala, de suprafata 331 m, ingropate la o adancime de aproximativ 3 m fata 

de nivelul solului. 

Sapatura se va executa mecanizat pana la cota -2.80 fata de nivelul 

terenului. Se vor sapa manual ultimii 10 cm si se vor compacta cu maiul mecanic. 

In zona turnurilor vor fi luate stricte masuri de prevenire a infiltratiilor de apa 

in terenul de fundatie. 

 

Drumuri de acces 

In zona locatiei analizate exista drumuri pe care se poate realiza accesul cu 

utilaje specifice. Este necesara amenajarea minima a unor segmente de drum de 
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la drumurile existente catre punctul de amplasare al turbinei. Estimarea cu precizie 

a lucrarilor necesare va fi facuta la fazele de studiu ulterioare. 

Pentru realizarea parcului si pentru asigurarea mentenantei sale este 

necesara realizarea unor drumuri de acces care sa fie functionale indiferent de 

conditiile climaterice si pe toata durata constructiei si functionarii parcului. 

Criteriul care trebuie sa stea la baza construirii drumurilor este sa sigure 

transportul pentru incarcaturi mari si grele, cum ar fi containerele care transporta 

palele, nacelele, transformatoarele si sectiunile de turn. Capacitatea drumurilor 

trebuie sa asigure traficul pe o scurta perioada de timp deoarece pe perioada de 

mentenanta utilizarea drumurilor va fi minima. 

Drumurile trebuiesc proiectate si realizate tinand cont de 

supradimensionarea trailerelor si a macaralelor. In interiorul incintei s-au propus 

drumuri ce vor  servi ca drumuri de serviciu si intretinere pentru centralele eoliene. 

Pentru asigurarea transportului echipamentelor se vor utiliza drumurile de 

exploatare existente care vor fi consolidate si amenajate conform normelor 

specifice. 

 Accesul la amplasamentul fiecarei turbine se va face pe drumuri de 

exploatare nou amenajate pe terenul agricol. 

Drumurile de exploatare propuse pentru acces turbine vor avea latimea de 5 m 

razele de giratie de 50,00 m, respectiv 30,00 m. 

. 

 
Drumul de acces poate ar putea fi  alcatuit dintr-o fundatie din piatra sparta, 

compactata acoperita cu un strat de macadam  de H=10 cm grosime, SR =179/95 

conform STAS 6400/94 pentru a face posibil accesul la obiectiv in orice anotimp. 
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Surplusul de excavatie constand in piatra sfaramata se va utiliza de catre 

primarii pentru diferite lucrari de constructii si pietruirea drumurilor; cantitatile 

ramase vor fi transportate si depozitate in locurile indicate de catre autoritatile 

competente. 

 

Asigurarea distantelor optime pentru evitarea turbulentelor 

Asigurarea unui spatiu apropiat intre turbine are implicatii directe in viata 

turbinelor si a componentelor sale. Turbulenta curentilor de aer este un factor care 

cauzeaza un stres si o oboseala pentru diferite componente incluzand palele, 

lagarele si cutia de viteza. Este vorba de asa numita turbulenta de ambianta 

aplicata curentilor de aer de catre asperitatile terenului (vegetatii, cladiri, stanci, 

etc) si turbulentele adaugate de catre celelalte turbine ale parcului. 

Impactul turbulentei pentru fiecare turbina individuala trebuie sa fie calculat 

si analizat prin soft-uri specializate. Media anuala ponderata a turbulentelor pentru 

fiecare turbina individuala trebuie sa fie mai mica decat valoarea critica de 16 % 

intensitate turbulenta pentru IEC turbine Clasa A si 14 % pentru turbine clasa B, la 

o viteza a vantului de 15 m/s. Mai mult, media anuala calculata, directia curbei 

turbulentei ponderate trebuie sa ramana sub clasa A si B pentru intreaga gama de 

viteze care au loc in zona amplasamentului. 

Este necesara o consultare a producatorului turbinelor pentru verificarea 

impactului turbulentelor . 

O regula comuna impune in general: 

• spatiu de trei diametre de rotor intre turbine in raza fiecarui rand; 

• spatiu de cinci diametre de rotor intre randuri in directia predominanta a 

vantului. 

 

Aprovizionarea cu turbine . Transportul 
Pentru asigurarea conditiilor optime de construire si functionare a parcului 

eolian este necesara asigurarea unei anumite ordini si ritmicitati in aprovizionarea 

cu elementele componente ale turbinelor. 
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Astfel, primele elemente care trebuiesc aprovizionate sunt elementele de 

fundatie si inelele care constituie baza turnului turbinelor. 

Turbinele vor fi livrate pe componente si subcomponente, deoarece sunt 

mult prea mari pentru a fi transportate ansamblate. Livrarea turbinelor e 

recomandat sa se realizeze astfel: 

- turnurile turbinelor vor fi realizate in cinci ( recomandat)  sectiuni 

de la fabricant fiind carate cu camioane articulate pentru a minimiza 

largimile de drumuri necesare pentru asigurarea transportului; 

- palele vor fi transportate cu trailere avand comanda de directie 

electronica sau hidraulica pe toate rotile; 

 
In figura de mai jos este prezentata situatia transportului palelor cu 

dimensiunea de 44 m, unde se recomanda o raza de curbura interioara de 12,5 m. 

 
- nacela va fi transportata in camioane/remorca cu platforma joasa, 

acordandu-se o deosebita importanta zonelor care vor fi parcurse de 

trailerele transportoare, tinand cont de zona necesara deplasarii 

acestora, cu precadere in momentul in care drumul prezinta curbe. 
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Ansamblarea turbinelor 
Turbinele vor ajunge pe amplasament in mai multe parti componente: turn, nacela, 

pale, cabluri interne. 

Aceste elemente sunt prefabricate si transportate ca subansamble 

Practic in realizarea parcului obiectivele majore prevazuta a fi realizate sunt: 

1. turbinele eoliene , inclusiv fundatiile, plus cabluri si echipamente electrice de 

interconectare; 

2. statie electrica plus linii de racord la SEN; 

3. drumuri. 

Turbinele se monteaza in mod uzual utilizand doua macarale . 

Sectiunile de stalp vor fi ridicate si montate pe inelul fundatiei utilizand o 

macara de mari dimensiuni; la fel  se va monta pe pozitie si nacela. Rotorul este 

ansamblat la nivelul solului pe locatia din jurul turbinei. 

Macaralele recomandate a fi utilizate sunt cele care se pot deplasa prin 

forte proprii intre locatiile turbinelor, fara a fi necesare dezasamblari semnificative. 

Acolo unde este necesar se pot utiliza macarale cu senile. 

Frecventa de asamblare a turbinelor este in mod uzual de una sau doua 

turbine pe saptamana, aceasta depinzand in mare masura si de modul de 

aprovizionare cu turbine. 

 

1 – Montarea sectiunilor stalpului 
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2 – Pregatirea instalarii unei noi sectiuni de stalp si cablarea la interiorul stalpului  

           
 
 
3 – Montarea nacelei si pozitionarea acesteia pe stalp 

       
 
 
4 – Aducerea palelor si montarea rotorului 
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5 – Montarea palelor pe rotor 

                
 
 
6 – Liftarea rotorului 

          
 
 
7 – Indepartatea cablurilor de agatare a palelor si montarea sistemului de avertizare aviatie 
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Operarea si mentenanta parcului 
O data intrat in functiune, mentenanta parcului este asigurata de inspectii periodice 

ale turbinelor si substatiilor, vizand in mod special eventualele defectiuni datorate 

vandalismului. 

Principalele tipuri de activitati care se iau in consideratie sunt: 

- controlul automatizarii; 

- monitorizarea conditiilor atmosferice; 

- strangerea si vizualizarea  informatiilor; 

- ajustarea puterii; 

- urmarirea diagnosticelor de defect; 

- urmarirea sistemului de transmitere la distanta a datelor. 

Programarea intretinerii depinde de numarul si proiectul parcului eolian. 

Activitatea de intretinere programata este in mod uzual in : intretinere lunara, 

bianuala, anuala, la patru ani si de cate ori este cazul, la cerere. 
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Perioada 

 
Activitati de intretinere programata 

Lunar 

Monitorizarea preventiva a turbinelor si a infrastructurii incluzand 

comunicatiile si echipamentul de control, infrastructura, obtinerea 

energiei electrice 

Bianual 

Ungere cutie viteza, lagare si alte sisteme ale turbinelor. 

Inspectarea sistemelor de intrerupere, a sistemelor de racire. 

Schimbarea filtrelor de aer si ulei si verificarea nivelului de ulei. 

Verificare a calitatii uleiului, prelevarea de mostre ulei. 

Anual 

Toate activitatile specifice verificarilor bianuale la care se adauga 

in plus imbinarile palelor si ale turnului. Se va face si o verificare 

vizuala a sudurilor 

La patru ani 

Toate activitatile anuale, in plus verificarea ansamblarilor 

nedemontabile, cuplarilor, aliniarilor masinilor, 

verificarea/curatirea sistemului si mecanismului palelor. Inspectia 

structurii sudurilor pentru descoperirea semnelor de oboseala . 

Verificarea protectiei anticorozive cum sunt vopsirile si refacerea 

lor 

La cerere 
Monitorizarea mediului 

Oprirea instalatiei din cauza unor defectiuni 

 

Activitatea de mentenanta de rutina va avea nevoie de existenta unor 

vehicule cu acces la fiecare turbina in parte, substatie si statie de monitorizare. 

Durata de viata normata a turbinei: 20-25 ani. Dupa aceasta perioada 

principalele componente mecanice se apropie de perioada lor proiectata de viata 

fiind nevoie de o reinoire majora. Reparatia capitala poate impune inlocuirea 

structurilor din nacela sau componente majore ca rotorul, cutia de viteza, ax, 

sisteme de ghidare. Este putin probabil ca fundatia existenta ar putea face fata la 

noua turbina dupa ce termenul de viata al componentelor turbinei a expirat. 

In conformitate cu recomandarile producatorului ungerea componentelor se 

face : 
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- ungerea lagarului palelor se face de la o unitate electrica; 

reincarcarea cu ulei se face o data la 12 luni; 

- ungerea lagarelor generatorului: automat, cu ajutorul unui sistem 

de ungere ; 

- sistemul de transmisie – uleiul este colectat intr-un sistem 

colector de unde este pompat la un schimbator de caldura si inapoi in 

sistemul de transmisie; 

- cutia de viteza – sistem de ungere intr-o baie inchisa, care este 

inspectat la fiecare 12 luni; 

- sistemul hidraulic – nivelul de ulei este inspectat o data la 12 luni. 

Uleiul recuperat este transportat in recipiente speciale si dus in centrele 

de colectare. 

 

Alte activitati de mentenanta 
O alta activitate de intretinere este cea care se realizeaza asupra 

drumurilor, incluzand drenaje si controlul eroziunii. 

 
 

Perioada la care se vor efectua aceste verificari depinde de localizarea 

turbinelor, de tipul de sol. 

Substatia va avea nevoie de operatii de intretinere constanad in verificarea 
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si refacerea izolatiei, inlocuirea contactelor si alte activitati de curatare care se 

impun a fi necesare. 

 

Dezafectarea parcului 
Viata unui parc este in mod normal apreciata la 20 – 25 de ani. Dupa 

aceasta perioada parcul poate fi inlocuit, pe baza unor aprobari necesare, sau 

dezafectat. 

Activitatea de dezafectare in mod normal cuprinde urmatoarele activitati: 

- pentru inceput turbinele vor fi izolate fata de statii; 

- rotorul si nacela vor fi coborate pe sol cu ajutorul unor macareale, 

fiind transportate in locuri speciale de depozitare sau la centre de 

reciclare; 

- stalpii vor fi dezansamblati iar partea ramasa va fi sectionata de 

fundatie; 

- zonele din jurul turbinei vor fi reabilitate; 

- statiile vor fi dezafectate si vor fi transportate in centrele de 

reciclare ; 

- zonele posibil contaminate din zona statiei de transformare vor fi 

refacute iar materialele contaminate vor fi prelucrate conform 

legislatiei in vigoare; 

- va avea loc o dezafectare a fundatiilor, terenul refacandu-se; 

- cablurile ingropate vor fi scoase iar terenul va fi reabilitat. 

 

Impactul asupra mediului 
 
Impactul zgomotului 

Emisiile sonore sunt una dintre principalele cauze ale poluarii mediului prin 

poluarea sonora, desi zgomotul chiar si in aceste conditii poate fi considerat o 

problema secundara. 

Este interesant de subliniat ca nivelul sonor la diferitele tipuri de turbine 

eoliene este in general cam acelasi. Marii constructori de turbine au optimizat 
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constructia acestora gratie noilor conceptii tehnologice (de exemplu pale cu 

extremitati mult mai silentioase) pentru cresterea vitezei tangentiale in extremitatea 

palelor, respectiv a cresterii randamentului instalatiei de obtinere a electricitatii, dar 

fara ca turbinele sa devina cu mult mai zgomotoase in raport cu cresterea in 

dimensiuni geometrice. 

Nici un loc nu este niciodata complet linistit. Pasarile si activitatile umane 

emit sunete, si la viteze ale vantului de 4-7 m/s sunetul provenit de la tufisuri, 

arbori, etc. va masca gradual orice sunet potential de la turbine. 

In acest caz, este extrem de dificil de masurat sunetul provenit de la 

turbinele eoliene cu acuratete. La viteze ale vantului in jurul valorii de 8 m/s si 

peste, in general, devine o problema nesemnificativa  in dezbaterea problemei 

emisiilor de sunet a turbinelor eoliene, deoarece sunetul ambiental va masca in 

general complet orice sunet de turbina. 

Reflectiile sunetului sau absorbtia de catre suprafata solului sau cladirilor 

pot determina perceptia sunetului diferita in locatii diferite. In general, se percep 

sunete foarte slabe dinspre turbine. 

Multi oameni gasesc placut sa asculte sunetul valurilor pe tarmul marii si 

intradevar, cativa dintre noi sunt deranjati de sunetul radioului vecinului, desi 

nivelul sunetului real poate fi chiar foarte scazut. 

Separat de chestiunea gustului, este in mod clar o diferenta legata de 

continutul informatiei. Valurile marii emit haotic zgomote “albe”, in timp ce radioul 

vecinului are un continut sistematic pe care creierul nu il poate discerne si analiza. 

Expertii in sunete, in lipsa de o definitie mai buna, definesc “zgomotele” ca fiind 

“sunete nedorite”. 

De cand s-a facut distinctia dintre sunete si zgomote, ca este un fenomen 

de psihologie, nu este usor de facut un simplu si universal model satisfacator de 

fenomene sonore. De fapt, un studiu recent intocmit de Institutul de Cercetare 

Danish DK Teknik  pare sa indice  faptul ca perceperea oamenilor asupra 

zgomotului provenit de la turbine eoliene este mai de graba guvernata de 

atutudinea lor fata de sursa sunetului, decat sunetul real. 
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Autoritatile din toata lumea folosesc asa-zisa scala dB(A) sau decibeli (A) 

pentru a cuantifica masuratorile sunetului. 

 

Nivelul de sunet 
Limita 
auzului 

Soapta Vorbitul
Traficul in 

oras 
Concert rock 

Motor injectie 
la 10 m 

departare 

dB(A) 0 30 60 90 120 150 

 

 

 
In figura de mai sus sunt realizate comparatii cu zgomote intalnite in 

diverse situatii, pentru a intelege mai bine valorile acestei scari. 

Scala dB(A) masoara intensitatea sunetului cu frecvente diferite auzibile, 

folosind apoi o schema cu relatarea faptului ca urechea umana are o sensibilitate 

diferita pentru fiecare frecventa a sunetului. 

In general, auzim mai bine sunetele de frecventa medie decat pe cele de 

frecventa ridicata sau mica. 

Sistemul dB(A) spune ca presiunea sunetului la frecventele cel mai auzibile 

trebuie multiplicata cu numere mari in timp ce frecventele sunetelor mai putin 

auzibile sunt multiplicate cu numere mici, dupa care totul este adunat pentru 

obtinerea unui index. 

Schema cantaririi (A) este folosita pentru sunete slabe, cum sunt cele 

produse de turbinele eoliene. Exista alte scheme de cantarire a sunetelor puternice 

numite (B) si (C), desi sunt putin folosite. 
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Scala dB este logaritmica, o scala relativa. Asta inseamna ca dubland 

presiunea sunetului, indexul creste cu aproximativ 3. Un nivel al sunetului de 100 

dB contine astfel de 2 ori energia unui nivel de sunet de 97 dB. Motivul pentru 

masurarea sunetului in acest fel este acela ca urechea noastra percepe sunetul 

mai de graba in termeni de logaritmi ai presiunii sunetului, decat presiunea 

sunetului insasi. 

Multi vor spune ca, daca creste dB(A) cu 10, se dubleaza taria sunetului. 

Energia undelor sunetului va scade cu sfertul distantei de la sursa sunetului. 

Cu alte cuvinte, daca te deplasezi 200m de la turbina eoliana, nivelul sunetului va 

fi un sfert din ce inseamna 100m departare. Dublarea distantei va face nivelul dB 

sa scada la 6. 

La o distanta a unui diametru al rotorului de la baza turbinei ce emite 100 

dB(A), veti avea un nivel al sunetului de 55-60 dB ce ar corespunde cu sunetul 

unui uscator de haine. La 4 diametre ale rotorului  distanta vom avea 44dB (A), 

corespunzatori unei camere linistite din casa. 

In practica, amortizarea sunetului si reflectia poate avea un rol intr-o 

anumita zona si poate modifica rezultatele prezentate aici. 

 
Unificarea Sunetelor din mai multe surse 
Daca avem 2 turbine eoliene in locul uneia singure, localizate la aceeasi 

distanta de urechea umana, normal energia sunetului ce va ajunge la aceasta se 

va dubla. Aceasta inseamna ca 2 turbine vor creste nivelul sunetului cu 3dB (A). 

Patru turbine in loc de una (la aceeasi distanta), va creste nivelul sunetului la 6. E 

nevoie de fapt de 10 turbine plasate la aceeasi distanta de urechea umana, in 

ordine pentru a observa subiectiv faptul ca taria sunetului s-a dublat (nivelul a 

crescut cu 10 dB) 

 

Informatii despre sunetele produse de turbinele eoliene in practica 
In acord cu standardele internationale, producatorii, in general specifica un 

nivel teoretic de decibeli pentru emisiile de sunet, presupunand ca origine un punct 

central, desi in practica este produsa de intreaga suprfata a masinii si rotorului. 
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Presiunea sunetului astfel calculata este in jur de 96-101 dB pentru turbinele 

eoliene moderne. Tonurile curate in general au fost eradicate complet la turbinele 

eoliene moderne. 

In ceea ce priveste sunetele de joasa frecventa, nu exista o evidenta 

stiintifica cu privire la nivelurile de sunet de frecventa joasa emise de turbinele 

eoliene cu impact asupra sanatatii oamenilor. Cu peste 68,000 turbine eoliene 

aflate in functiune in lume, unele dintre ele vechi de peste 20 ani, au existat multe 

oportunitati pentru identificarea unei imbolnaviri; nu a existat nici o dovada despre 

natura cancerigena a acestei tehnologii. 

Ultimele turbine eoliene construite in anii 1980, au avut probleme asociate 

cu zgomotul de frecventa joasa. Cu toate acestea, vasta majoritate a retelelor de 

conectare moderne au alta configuratie, iar problemele asociate cu zgomotul de 

frecventa joasa au fost depasite prin dezvoltarea tehnologiei si atentie sporita in 

constructie. 

Cu zece ani in urma centralele eoliene erau mult mai zgomotoase decat 

astazi. S-au depus mari eforturi pentru a reduce nivelul de zgomot al centralelor 

eoliene, in principal prin reproiectarea elicelor si a componentelor mecanice. Drept 

urmare nivelul de zgomot al centralelor nu reprezinta o problema. 

In functie de modelul turbinei si de viteza vantului, zgomotul aerodinamic 

poate semana cu un bazait, fasait, pulsatie si chiar ca un pocnet. Marea majoritate 

a zgomotelor radiaza perpendicular pe directia de rotatie a palelor. Zgomotul de la 

doua sau mai multe turbine  se poate combina creand o oscilatie sau efectul de 

lovitura , efectul „Wa-wa”. 

Turbinele eoliene genereaza zgomote intr-o banda larga continand 

frecvente intre 20-3,600 Hz. Compozitia frecventelor variaza cu viteza vantului, 

puterea palelor, si viteaza palelor. O parte dintre  turbine produc zgomote cu un 

inalt procent de sunete de joasa frecventa la viteze mici ale vantului decat la viteze 

mari ale vantului. 

Puterea are un rol foarte important in functionarea turbinelor, pentru a avea 

un regim constant, turbina este programata sa aiba o rotatie constanta a palelor la 
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o viteza cat mai constanta posibila. Ajustarea schimba puterea zgomotului si 

frecventa componentelor sale. 

Zgomotul mecanic este generat de angrenajele interne ale turbinei. 

Utilitatea scalei puterii sunetului este in mod normal folosita pentru prevenirea 

zgomotului mecanic care provine din nacela si turn. Acest zgomot se intalneste 

des la turbinele mici datorita proastei izolari fonice. Zgomotul mecanic poate sa 

contina sunete , tonuri disticte care  pot sa provoace iritari. 

La viteze mai mari ale vantului, efectele, din punctul de vedere al 

zgomotului, sunt si mai reduse pe masura cresterii zgomotului de fond. 

Tipul palelor a fost de asemenea gandit astfel incat sa ia in considerare 

intensitatea zgomotului si nivelul de energie produsa. Turbulentele care apar la 

nivelul palelor datorita presiunii prea mari sau prea mici sunt indepartate eficient 

din planul rotorului. Intreaga lungime a palelor este, ca urmare, utilizata fara 

pierdere de energie cauzata de turbulente. 

Ilustrarea impactului zgomotului pentru turbinele alese  se evidentiaza cel 

mai bine prin exmplificarea cu un studiu de zgomot efectuat in Suedia in luna 

martie 2009 din care reiese ca zgomotul se incadreaza in limite sub 34 dB la o 

distanta de 863 m de sursa de zgomot. 

 

 
 

Turbinele eoliene nu produc vibratii in timpul functionarii. 
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Pentru a obtine nivelul sunetului in zona parcurilor se vor efectua studii de zgomot 

care pe baza datelor puse la dispozitie de producatorul turbinelor si  datele fizice 

specifice amplasamentului vor evidentia nivelul de zgomot produs de parcul eolian. 

 
Impactul umbririi 
Spre deosebire de umbrirea clasica data de un obiect fix, o casa, un arbore, 

rotorul in miscare al turbinei va genera o umbra mobila, clipitoare. Aceasta depinde 

de pozitia geografica, de pozitia soarelui (functie de sezon, ora din zi) si conditiile 

meteorologice (soare sau nor). 

Efectul de umbrire nu este stipulat legislativ, dar trebuie sa se tina cont ca 

turbinele, ca si alte structuri inalte arunca o umbra asupra zonelor invecinate in 

perioada cand soarele este vizibil. 

Acest efect de umbrire nu este stanjenitor pentru oameni, deoarece nu sunt 

locuitori in apropiere de terenul pe care sunt amplasate  turbinele, acest teren fiind 

extravilan. 

 

 
 

Se poate estima cu destul de multa acuratete cand si pe ce perioada de 

timp are loc efectul de palpaire al tubinei, si anume se poate calcula cazul cel mai 

nefavorabil cu insorire permanenta, cu vant permanent, si cand vantul si rotorul 

turbinei urmaresc soarele pe directia de deplasare. Acest lucru se poate realiza cu 

ajutorul unui program, avand ca date de intrare dimensiunile turbinei si locatia ei 
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(longitudine si latitudine), o metoda care prin optiunile sale produce o estimare 

realista a calculului efectului de umbrire. 

Spre deosebire de umbrirea clasica data de un obiect fix, o casa, un arbore, 

rotorul in miscare al turbinei va genera o umbra mobila, clipitoare. Aceasta depinde 

de pozitia geografica, de pozitia soarelui (functie de sezon, ora din zi) si conditiile 

meteorologice (soare sau nor). 

Efectul de umbrire  poate fi receptat si de la distante mai mari, deci de mai 

multi localnici vecini ai parcului eolian, este fenomenul de licarire al palelor cand 

sunt batute direct de soare, care ar putea fi deranjant. Acest fenomen se produce 

numai in zilele senine de la rasaritul soarelui pana la pranz si este perceput numai 

cand vantul bate din spre directia privitorului, ceea ce inseamna cel mult cateva 

zeci de ore pe an, practic, in orice configurare a parcului eolian si topografie a 

locului. Prin culoarea palelor efectul este mult estompat. 

Ca exemplul al modului de vizualizare a efectului de umbrire, in continuare 

este prezentat un exemplu de studiu efectuat de Win Pro pentru un parc alcatuit 

din turbine VESTAS V112  inalte de 175 m  pentru cateva puncte considerate ca 

receptori prezentate in tabelul de mai jos: 

 

 
 

Prezentarea grafica arata numarul de ore umbrire pe an, un calcul al valorilor 

reale. 

In zona cea mai afectata numarul de ore este cuprins intre 100 si 722 ore 

pe an, dar din reprezentarea grafica, facuta la scara, se observa ca zonele 
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afectate in acest mod sunt foarte reduse, deci efectul de umbrire este foarte putin 

simtit, iar in Dobrogea, zona puternic insorita acest efect ar putea fi chiar benefic in 

anumite limite. 
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Impactul asupra factorului de mediu apa 
In timpul executiei lucrarilor de constructie 
In timpul desfasurarii lucrarilor de constructii se pot considera surse de 

poluare ale apelor doar posibilele scurgeri de lubrefianti sau carburanti care ar 

putea rezulta datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de 

transport folosite pe santierul de lucru. 

Aceste scurgeri, datorate unor cauze accidentale, pot fi evitate prin 

utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este 

colectat intr-un recipient metalic acoperit si valorificat la statia de obtinere a 

mixturilor astfaltice, astfel incat sa nu se polueze nici solul si nici eventual apele 

subterane . 

Operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa 

doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea 

integrala a uleiului uzat, care va fi predat pentru reutilizare. 

Reziduurile menajere vor fi in cantitate extrem de redusa si pentru a evita orice 

contact cu ambientul vor fi precolectate in recipienti etansi si transportati in spatii 

special amenajate, iar ulterior la depozitul de deseuri autorizat. 

In alt posibil impact asupra apei subterane, l-ar putea constitui activitatea de 

executare a lucrarilor de constructii: drumuri, fundatii turbine eoliene, statii 

electrice, retele electrice, dar dat fiind adancimea la care se gaseste apa 

subterana  si configuratia litologica a terenului, ca si respectarea normelor de 

constructie in vigoare, riscul de contaminare este aproape nul. 

 

In timpul functionarii 
In timpul functionarii, turbinele nu vor avea impact asupra factorului de 

mediu apa. 

In zona nu exista retea de canalizare. 

In concluzie se pot considera poluante doar posibilele scurgeri accidentale 

de lubrefianti si carburanti rezultate din activitatile de transport aferente indeplinirii 

sarcinilor obiectivului in discutie. Insa impactul produs de aceste scurgeri va fi 
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evitat prin masurile expuse anterior, si anume utilizarea patului de nisip, dispus in 

zonele cele mai vulnerabile. 

 

Impactul produs asupra factorului de mediu aer 
In timpul executiei lucrarilor de constructie 
Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt 

surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si 

prelucrarea solului) si mobile (utilaje si autocamioane – emisii de poluanti). Toate 

aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata. 

O proportie insemnata a acestor lucrari include operatii care se constituie in 

surse de emisie a prafului. 

Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor 

balastoase si a cimentului/astfaltului, precum si despre cele aferente perturbarii 

suprafetei terasamentului. 

Acestea sunt: 

• sapaturi, incluzand: 

 excavarea si strangerea pamantului si balastului in gramezi; 

 incarcarea pamantului in basculante; 

• umpluturi, care includ procese ca: 

 descarcarea materialului (pamant, balast) din basculante; 

 imprastierea materialului; 

 compactarea materialului; 

• infrastructura - lucrari suplimentare. 

Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, 

depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile 

meteorologice. 

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, 

fenomen care insoteste lucrarile de constructie. Fenomenul apare datorita 

existentei, pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite 

expuse actiunii vantului. 
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Alaturi de aceste surse de impurificare a atmosferei, in aria de desfasurare 

a lucrarilor exista a doua categorie de surse, si anume utilajele ca ajutorul carora 

se efectueaza lucrarile: 

• buldozere; 

• sisteme de transport. 

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de 

esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific 

arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili 

nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), 

particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice 

(HAP), bioxid de sulf (SO2). 

In vederea analizarii emisiilor de poluanti in atmosfera din aria pe care se 

vor desfasura lucrarile si a cantitatii acestora, se iau in considerare urmatoarele 

elemente: 

• categoriile de lucrari ce urmeaza a fi executate; 

• cantitatile de materiale (pamant, balast, ciment/astfalt) manevrate pe 

categorii de lucrari; 

• intensitatea lucrarilor; 

• numarul de kilometri parcursi si viteza autovehiculelor; 

• durata lucrarilor/perioada de functionare a sursei. 

• tehnologia de fabricatie a motorului; 

• puterea motorului; 

• consumul de carburant pe unitatea de putere; 

• capacitatea utilajului; 

• varsta motorului/ utilajului. 

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in 

marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile. 

Particulele cu diametre ≤ 15 μm se regasesc in atmosfera ca particule in 

suspensie. Cele cu diametre mai mari se depun rapid pe sol. 
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Emisiile de poluanti datorate circulatiei auto 

Emisiile corespunzatoare traficului auto la V=50 km/h Tip 
carburant NOx CO VOC CH4 Pulberi N2O NH3 Pb SO2 

Benzina 11.22 137.65 11.62 0.37 0 0.029 0.012 0.154 0.409 

Motorina 23.33 27.07 8.35 0.25 2.304 0.043 0.004 0 3.053 

Total 34.55 164.72 19.97 0.62 2.304 0.072 0.016 0.154 3.462 

Utilajele de santier produc si zgomot. Nu produc insa si vibratii 

semnificative. 

Nivelul de zgomot este variabil, in jurul valorii de pana la 90db.(A), valorile 

mai mari fiind la excavatoare, buldozere, finisoare, vole si autogredere. 

Autobasculantele care deservesc santierul si strabat localitatea pot genera 

niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinta de 24 ore, de cca. 50 

dB(A). 

 

In timpul functionarii obiectivului 
NU EXISTA surse de poluare a aerului in timpul functionarii obiectivului. 

In timpul functionarii, modificarile asupra factorului de mediu aer nu sunt 

semnificative. 

 

Impactul produs asupra solului si subsolului 
Sursele de poluare a apelor in faza de constructie sunt reprezentate de: 

• tehnologiile de constructie propriu-zise; 

• utilajele terasiere si cele de transport; 

• activitatea umana. 

 

Tehnologiile de constructie propriu-zise. 

Executia lucrarilor de realizare a obiectivelor date, constituie principalele 

tipuri de activitati cu impact direct asupra solului si subsolului. 
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O executie neingrijita a lucrarilor poate antrena pierderi de materiale si 

poluanti ex. pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii 

si transport, care pot migra in sol. 

Trebuie mentionat ca toate obiectele din componenta obiectivului necesita 

executie in situ, pentru care se fac excavatii si sapaturi pentru fundatii, santuri 

pentru pozare cabluri, turnari beton pe loc, executare drumuri, etc. 

Lucrarile prevazute au in vedere excavarea si depozitarea unor cantitati 

importante de pamant si steril. Aceste depozite pot fi antrenate de apa meteorica si 

vant. Ca urmare a precipitatiilor, scurgerile de suprafata spala si antreneaza 

fractiuni de material sau mase de pamant. 

Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, 

agregate etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii 

de constructie, emisii care se pot depune pe sol si pot fi antrenate de apele 

meteorice, poluand apele subterane. 

Utilajele terasiere si de transport. 

Modul de lucru, vechimea utilajelor si starea lor tehnica sunt elemente care 

pot provoca in timpul constructiei poluari ale solului si subsolului. 

Principalii poluanti sunt motorina si uleiurile arse. 

Acestea pot ajunge sa afecteze calitatea solului si subsolului prin: 

 pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si 

utilajele santierului; 

 repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei in spatii 

neamenajate; 

Traficul greu, specific santierului, determina diverse emisii de substante 

poluante in atmosfera (NOx, CO, SOx - caracteristica carburantului motorina - 

particule in suspensie etc.). De asemenea, vor fi si particule rezultate prin frecare 

si uzura (din calea de rulare, din pneuri). Atmosfera este si ea spalata de ploi astfel 

incat poluantii din aer sunt transferati in ceilalti factori de mediu (apa de suprafata 

si subterana, sol, etc.). 
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Activitatea umana. 

Activitatea salariatilor din santier este la randul ei generatoare de poluanti 

cu impact asupra solului, deoarece: 

 produce deseuri menajere care, depozitate in locuri necorespunzatoare pot 

fi antrenate de ape sau pot produce levigat care sa afecteze solul si 

subsolul; 

 evacuarile fecaloid-menajere aferente organizarii de santier, pot si ele sa 

afecteze calitatea apelor, daca grupurile sanitare sunt improvizate; 

 manipularea neglijenta a materialelor de constructie si depozitarea acestora 

in locuri de unde pot fi antrenate in sol si subsol; 

 manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta materialele 

necesare sau a utilajelor in apropierea cursurilor de apa poate conduce la 

producerea unor deversari accidentale de poluanti in acestea. 

Odata cu decopertarea stratului fertil, cu depozitarea lui partiala, se scoate 

din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. O parte a acesteia va fi 

reintegrata, acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi 

utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde 

aceasta se va preta. 

Mentionam ca, elementele nutritive pierdute: continuturile de azot, fosfor si 

potasiu, existente in solul decopertat nu se vor pierde in totalitate datorita faptului 

ca ele se vor pastra in depozitele de sol vegetal, care vor fi folosite pentru 

ecologizarea ulterioara a teritoriului. 

Intensitatea impactului prafului asupra solului depinde de mai multi factori 

printre care: apropierea de sursele majore producatoare de praf, directia vanturilor 

dominante. 

Poluarea cu praf nu are efect negativ de durata asupra solului. Efectul 

negativ, pregnant se manifesta asupra vegetatiei prin depunerea pe aparatul foliar, 

generand inchiderea partiala sau totala a stomatelor si perturbarea proceselor 

fiziologice si biochimice ale plantelor. 

Impactul pe care il poate avea activitatea de constructie a obiectivului, 

asupra solului si subsolului, va avea o perioada limitata in timp. 
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In timpul functionarii obiectivului 
Ca posibile surse de poluare in timpul functionarii turbinelor se pot 

considera posibilele deversari accidentale ale substantelor utilizate pentru 

intretinerea turbinelor: ulei de transformator, ulei de ungere. 

Acestea sunt in cantitati mici, si conform protocoalelor de lucru impuse in 

colectarea si eliminarea uleiurilor, pericolul aparitiei unor asmenea poluari este 

redus. Beneficiarul va urmari in mod obligatoriu evitarea prin orice mijloace a 

posibilitatilor de umezire prelungita a terenului din apropierea constructiei. 

Umezirea prelungita cu infiltrarea apei in teren poate avea consecinte grave 

asupra fundatiei si implicit a zonei din jurul acesteia. 

Un alt impact asupra mediului il constituie activitatea de decopertare a stratului 

fertil. O data cu depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural o cantitate 

de elemente nutritive. O parte a acesteia va fi reintegrata acestui circuit, pe 

masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a 

teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta. 

Mentionam ca elementele nutritive pierdute precum continuturile de azot, 

fosfor si potasiu, existente in solul decopertat, nu se vor pierde in totalitate datorita 

faptului ca ele se vor pastra in depozitele de sol vegetal, care vor fi folosite pentru 

ecologizarea ulterioara a teritoriului. 

La realizarea acestui plan sunt posibile decopertari minime, cu impact redus 

asupra mediului. 

Un alt factor ce infulenteaza mediul il constituie eroziunea provocata de vant 

care insoteste in mod inerent lucrarile de constructie. Fenomenul apare datorita 

existentei, pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite 

expuse actiunii vantului. Praful generat de manevrarea materialelor de constructii 

si de eroziunea vantului este, in principal, de origine naturala (particule de sol, praf 

mineral). 
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Impactul produs asupra asezarilor umane 
In timpul executiei lucrarilor de constructii 

Impactul negativ asupra asezarilor umane este redus si are un caracter 

limitat in timp, fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe santier si a pulberilor 

sedimentabile. 

Realizarea obiectivului nu implica efecte negative asupra sanatatii 

oamenilor din zona, in coditiile respectarii cerintelor legislative in vigoare 

referitoare la organizarile de santier, la desfasurarea activitatii de ridicare a 

parcului, la normele de poluare in vigoare. 

Exista si un efect pozitiv, reprezentat de crearea unor noi locuri de munca, 

pe santierul de constructie, dar si pentru activitati conexe ce se vor efectua in afara 

santierului. 

 
In timpul functionarii obiectivului 

Infiintarea parcului eolian va avea efecte benefice asupra comunitatii locale 

atat prin contributia semnificativa la bugetul local cat si prin crearea de noi locuri 

de munca. 

Obiectivul nu are impact asupra sanatatii oamenilor deoarece activitatile 

desfasurate nu prezinta pericole pentru populatie. 

 

Impactul asupra mediului social si economic, peisajului, patrimoniului 
cultural, arhitectonic si arheologic 
In timpul executiei lucrarilor de constructii 

In timpul constructiei obiectivului impactul asupra peisajului este unul 

temporar si se poate datora organizarii de santier necesare realizarii lucrarilor de 

constructii. 

In aceasta perioada, ar putea exista un impact vizual neplacut cauzat de 

aspectul santierului (muncitori, utilaje, mijloace de transport etc). 

De asemenea caile de comunicatie pe care circula utilajele si mijloacele de 

transport ale constructorilor pot avea un aspect neplacut pe perioada de executie a 

lucrarilor. 
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Parcul studiat nu va interactiona cu nici un fel cu obiecitve ale patrimoniului 

cultural, arhitectonic sau arheologic, atat pe perioada de constructie cat si in cea de 

exploatare. 

 
In timpul functionarii obiectivului 

Apreciem ca investitia va avea un impact pozitiv asupra economiei locale 

(atat pe perioada de ocnstructie cat si pe cea de functionare) prin crearea de locuri 

de munca, taxele si impozitele care intra in bugetul local, precum si cresterea 

potentialului economic al zonei. 

 

Impactul produs asupra biodiversitatii 
Parcul eolian analizat este amplasat in vecinatatea limitei SCI- Podisul Nord 

Dobrogean si SPA – Stepa Casimcea, turbina WEA 5 fiind localizata pe limita 

comuna a celor doua arii de importanta comunitara. 
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In timpul executiei lucrarilor de constructii 
Impactul asupra biodiversitatii locale in timpul constructiei obiectivului se 

manifesta in special datorita decopertarilor pentru constructia fundatiilor turnurilor 

si a drumurilor de acces, a prafului produs de lucrarile de santier si datorita 

zgomotului produs de utilajele folosite.  

In realitate, in perioada de constructie, durata impactului se imparte pe 

fiecare punct de lucru in parte ce are o repartitie izolata si se realizeaza succesiv. 

Pe perioada lucrarilor de santier se apreciaza o dislocare a mamiferelor, 

reptilelor si partial a pasarilor din cadrul arealului initial, urmand ca in timp sa fie in 

mod natural repopulat dupa incetarea lucrarilor si refacerea terenului. Dupa 

incheierea lucrarilor, nu vor exista suprafete construite in afara celor prevazute prin 

proiect. 

Drumurile de acces produc o sectionare a arealului initial al mamiferelor, 

insa acestea nu reprezinta bariere care sa opreasca circulatia indivizilor. 

De asemenea, trebuie mentionat faptul ca o mare parte din efectele asupra 

biodiversitatii locale au un caracter temporar si sunt reversibile, manifestandu-se 

doar pe perioada de constructie. 

 

In timpul functionarii obiectivului 
In timpul functionarii, parcul eolian nu are impact asupra biodiversitatii, 

neexistand emisii de poluanti datorita tehnologiei folosite. De asemenea este bine 

cunoscut faptul ca energia eoliana, folosita ca “materie prima” face parte din 

categoria energiilor regenerabile. Singurele riscuri care se pun in discutie sunt 

posibilele coliziuni ale pasarilor cu palele centralelor. 

Distantele aproximative masurate in linie dreapta de la parcul eolian la 

principalele puncte de interes biogeografic sunt: 

- 7 km pana la Padurea Babadag 

- 28 km pana la Muntii Macin 

- 14 km pana la Bratul Dunarea Veche  

- 57 km pana la Marea Neagra 

- 32 km pana la Complexul Razelm Sinoe 
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Distanta aproximativa masurata in linie, dintre cea mai apropiata turbina a 

parcului eolian fata de asezarile umane (localitatea Topolog) este de 1,3 km. 

De asemenea este cunoscut faptul ca turbinele eoliene extrag circa 30% din 

energia cinetica a vantului, pe care o transforma in energie electrica, iar imediat in 

aval de turbine viteza vantului scade cu aproximativ 15%. Astfel, scaderea vitezei 

vantului duce la cresterea locala cu cateva procente a umiditatii relative a aerului, 

favorizand dezvoltarea vegetatiei in aceste zone. 

Se apreciaza ca efectul de umbrire cumulat cu scaderea vitezei vantului, 

datorita prezentei si functionarii centralelor eoliene, este sensibil pozitiv pentru 

cresterea umiditatii in aceasta zona caracterizata prin precipitatii scazute. 

Impactul centralelor eoliene asupra populatiilor de pasari a generat multe 

dezbateri, studii, analize in randul specialistilor de profil.  

Un studiu efectuat in Germania, care a analizat cca 20.000 de turbine, a 

concluzionat ca o turbina omoara 0,037 de pasari/an, ceea ce inseamna de 20 ori 

mai putin decat un km de linie de inalta tensiune. 

Rata de coliziune a pasarilor cu turbinele eoliene este foarte redusa, dupa 

cum arata graficul de mai jos: 

 
Datele culese pana in prezent din literatura de specialitate indica faptul ca 

impactul pasarilor cu paletele turbinelor eoliene este foarte scazut. Mortalitatea in 

randul pasarilor provocata de impactul cu paletele turbinelor este variabila de la un 
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parc eolian la altul, variind de la 0 pana la 37 de pasari moarte/an/turbina, (Howell 

& Noone (1992). In astfel de coliziuni sunt implicate atat specii migratoare cat si 

sedentare. Datele sunt specifice pentru parcurile eoliene din SUA care cuprind 

intre 3500-4000 de turbine, parc eolian, instalate pe o suprafata de mii de hectare, 

in zone fara importanta majora in migratie. 

Coliziunea migratoarelor nocturne cu turbinele de vant poate avea loc in 

primele ore dupa caderea intunericului cand pasarile sunt inca la altitudini mici si 

migratia este mai intensa. 

Dintre pasarile sedentare majoritatea studiilor arata ca se pot inregistra 

mortalitati mai ales in randul rapitoarelor (falconiforme si strigiforme).  

Exista cateva cauze care determina ciocnirea pasarilor de turbine, cea mai 

importanta fiind imposibilitatea pasarilor de a detecta turnurile. Exista doua posibile 

explicatii pentru acest fenomen in cazul pasarilor rapitoare:  

 vizibilitatea slaba a paletelor datorata miscarii foarte rapide a acestora in 

perioadele cu vant intens dar atunci paletele se blocheaza automat,  

 incapacitatea pasarilor de a-si distribui eficient atentia intre explorarea terenului 

pentru hrana si monitorizarea obstacolelor, cum ar fi generatoarele de energie 

ale turbinelor eoliene (Hoods & col. 2001). 

Rata mortalitatii la pasari datorata coliziunilor cu turbinele eoliene este insa 

neglijabila (Erickson et al., 2001), putand preciza ca altele sunt cauzele mortalitatii 

la pasari precum trafic, cladiri si ferestre, retele electrice etc. 

  Concluzia a fost aceea ca impactul dintre turbinele eoliene si pasari este cu 

mult mai mic decat s-a afirmat initial si in orice caz mult mai redus decat impactul 

altor activitati umane ca vanatoarea, transportul rutier si aerian sau chiar a unor 

structuri statice precum stalpii si liniile electrice ori a cladirilor inalte 

Sursele si protectia impotriva radiatiilor 
Toate structurile mari, mobile pot produce interferente electromagnetice. 

Centralele eoliene pot cauza aceste interferente prin reflectarea semnalelor 

electromagnetice de palele centralei. Astfel, receptorii din apropiere preiau atat 

semnalul direct cat si cel reflectat. 
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Interferenta se produce deoarece semnalul reflectat este intarziat din doua 

motive: datorita efectului Doppler (datorat rotirii palelor) si datorita lungimii de unda 

a frecventelor proprii ale turbinei. 

Interferenta este mai puternica in cazul materialelor metalice si mai slaba in 

cazul lemnului sau epoxi. Palele moderne sunt realizate dintr-un amestec de fibra 

de sticla si materiale compozite si sunt partial transparente la undele 

electromagnetice. 

Insa daca lungimea de unda a emitatorului este de patru ori mai mai mare 

decat inaltimea totala a turbinei, frecventele de comunicatie nu sunt afectate 

semnificativ. 

Pot fi afectate de interferenta electromagnetica semnalele pentru radio, 

televiziune, comunicatia radio celulara folosite pentru comunicarea civila si militara, 

sau alte sisteme de control ale traficului aerian sau naval. 

Interferenta cu un numar mic de receptori de televiziune este o problema 

care prin masuri tehnice nu foarte costisitoare, se poate rezolva usor. Spre 

exemplu, se pot folosi mai multi transmitatori sau receptori directionati, sau se 

poate folosi tehnologia prin retea de cablu. 

 

Riscuri legate de mediu 
Generalitati 

Riscurile legate de mediu cauzate de prezenta turbinei eoliene, dupa cum a 

fost evaluat in acest paragraf, au fost legate de urmatoarele aspecte: 

- Siguranta muncii pentru forta de munca 

- Siguranta pentru rezidenti si pentru oamenii prezenti in imprejurimi 

De regula, pentru a asigura siguranta pentru mediu, turbinele eoliene 

trebuie sa corespunda regulilor IEC 61400- 1. Acest standard descrie procedurile 

si masurile in timpul design-ului, fabricarii, transportului, instalarii, operarii si 

intretinerii turbinelor eoliene. Respectarea standardelor este verificata in 

certificarea aplicata turbinei eoliene, ca si in certificarea proiectului. Tipul de 

turbina eoliana aplicat a fost certificata, ca si implementarea in santierul specific, 

tinand cont de conditiile de mediu speciale. 
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Cu alte cuvinte pe langa conditiile obisnuite de mediu, design-ul turbinelor 

eoliene si a fermei eoliene trebuie sa ia in considerare vitezele inalte medii ale 

vantului, mici cresteri ale nivelelor aciditatii si riscul cutremurelor. Ultimul punct 

este rezolvat prin fundatii bine armate. 

O importanta deosebita trebuie acordata lucrarilor aferente traseelor de 

cabluri: acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a nu 

determina aparitia unor accidente in perioada de functionare a turbinelor eoliene: 

- cablurile trebuiesc protejate impotriva interventiilor neautorizate; 

- trebuie asigurate legarile la pamant pentru a reduce riscul 

aparitiei accidentelor; 

- cablurile trebuie sa fie dimensionate corespunzator valorilor de 

tensiune si curent care le vor strabate. 

Un posibil risc in cazul functionarii turbinelor eoliene il reprezinta conditiile 

meteo nefavorabile care provoaca aparitia ghetii: gheata acumulata pe structuri 

poate provoca distugerea lor. De acest fapt trebuie tinut cont si in cazul turbinelor 

eoliene , dar in cazul obiectelor cu profil aerodinamic, masa de gheata acumulata 

nu este critica dar afecteaza aerodinamica. Gheata depusa pe portiunile in miscare 

poate reduce aerodinamicitatea si scaderea performantelor, prin cresterea 

rezistentei la inaintare. In conditiile in care depunerea este uniforma efectul negativ 

asupra functionarii turbinelor nu este major, acesta apare in cazul in care 

depunerile de gheata sunt neuniforme. Apar vibratii puternice care pot duce la 

desprinderea bucatilor de gheata sau chiar oprirea functionarii turbinei. Aceasta 

oprire este recomandata si pentru protejarea celorlalte turbine din parc ca si pentru 

protectia zonelor rezidentiale, acolo unde ele exista. 

Pentru evitarea acestor situatii este recomandata utilizarea sistemelor de 

protectie impotriva inghetarii. 

Un alt posibil pericol il constituie pericolul trasnetelor: turbinele au elemente 

numeroase care pot induce aparitia acestui fenomen cu consecinte si asupra zonei 

inconjuratoare. Este recomandata utilizarea de sisteme de protectie la descarcari 

electrice ; cele mai expuse sunt palele de aceea se recomanda utilizarea acestor 
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sisteme de canalizare a electricitatii in pamant pentru evitarea distrugerilor cauzate 

de fulger. 

 

Concluzii 

Riscul de mediu este mentinut pe cat de jos posibil de o combinatie de 

siguranta a turbinelor eoliene si asigurari de calitate si de implementarea 

procedurilor pentru minimalizarea riscurilor atat in timpul fazelor de constructie cat 

si de operare a turbinei eoliene. 

 

Functionarea parcului eolian 
Pentru o descriere a modului in care functioneaza parcul eolian, mai intai trebuie 

facuta o analiza a factorilor care influenteza functionarea parcului eolian, respectiv 

a modului in care este afectata obtinerea energiei electrice. 

Energia electrica obtinuta este in primul rand in functie de parametrii care 

caracterizeaza turbina eoliana si parametrii meteorologici din zona . 

Astfel, o descriere a climatului vantului pe termen lung pentru potentiala 

centrala eoliana este cel mai bine determinata folosindu-se date ale regimului 

vanturilor inregistrate la amplasamentul propus. 

In literatura de specialitate este precizat faptul ca , pentru a putea evalua cu 

buna precizie comportamentul unei instalatii eoliene in locatia aleasa este necesar 

a se face masuratori ale diferitilor parametrii ai vantului (viteza maxima, viteza 

medie, directia, etc) pe un interval recomandat de un an, dar nu mai putin de 6 

luni, utilizand aparatura dedicata, specializata, cu procesarea statistica automata, 

on-line, a inregistrarilor efectuate. 

Instrumentele de masurare trebuiesc montate in locatii reprezentative, astfel 

modul de montare a acestor instrumente poate fi : anemometre la 61 m si 31 m si 

giruete de vant la 59,5 m si 31 m pe un  pilonul cu  o inaltime de 60 m. Toate 

anemometrele se  montate cu respectarea recomandarilor IEC. 

Este de remarcat ca anemometrele sunt montate la acceasi inaltime cu 

giruetele de vant. Ca rezultat, masuratori ale vitezelor vantului vor fi afectate de 

catre prezenta giruetelor de vant in unele sectoare directionale. Se recomada in 
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general ca instrumentele sa fie instalate cu o distanta verticala de separare de cel 

putin 1.5 m pentru a minimiza orice efect de interferenta. 

 

 
Prin analizarea masuratorilor deja efectuate in zona si analiza datelor 

statistice existente se considera o viteza medie a vantului de 7m/s la o inaltime de 

100 m. 

Estimarea productiei de energie 
Productia de energia electrica ideala este energia electrica furnizata de 

parcul eolian si calculata pentru zona unde este amplasat stalpul de masurare a 

vantului prin utilizarea unui model de calcul. 

In estimarea productiei de energie parametrii de care se tine cont sunt : 

- pierderile  datorate coeficientului de absorbtie : indica procentual incarcarea 

la varf pe care eoliana poate sa o satisfaca sub un vant de o viteza 

nominala 
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- pierderi date de siajului eolienelor plasate in aval : eolienele mascate de 

eolienele din amonte sunt mai putin expuse vantului , ele produc mai putina 

energie. Pierderile datorate efectelor de siaj depind de distanta si de 

orientarea eolienelor ca si de topografia si celelalte caracteristici ale locului 

de montaj. Din literatura de specialitate, pierderile datorate efectelor de siaj 

reprezinta in mod normal un procent intre 0 si 20 % din valoarea energiei 

brute. Limita inferioara a acestei plaje corespunde unui mic numar de 

eoliene bine plasate si la limita superioara , unui parc dens amplsat intr-o 

locatie cu un vant dominant slab. Efectele cauzate de efectul de siaj sunt 

nule in cazul unei eoliene unice, si ele devin mai mici de 5% in cazul unui 

parc eolian cu eolienele bine amplsate, 

- alte pierderi datorate opririlor: opriri determinate de intretinerile regulate, 

incetinirile eolienelor, pane la posturile de racordare si in reteaua electrica 

principala. Aceste pierderi sunt in general intre 2 si 7 % din energia electrica 

bruta. In conditii extreme valoarea se apropie de limita superioara, 

- pierderi diverse: datorate demarajelor si opririlor, vanturi violente si opriri de 

urgenta sub efectul rafalelor.  Aceste pierderi sunt de asemenea cauzate de 

cererea de energie parazita (de exemplu consumata de sistemul de control 

si reglare) si pierderile electrice de-a lungul cablurilor de racordare de la 

centrala si punctul unde se face racordarea la reteaua de distributie locala. 

In general ea reprezinta  2–6%. 

 

In calculul productiei anuale de energie se tine cont de: 

- puterea nominala instalata: calculata in functie de puterea nominala a 

fiecarei turbine si numarul de turbine din parc; 

- productia bruta de energie: este energia pe care una sau mai multe eoliene 

o produc in conditiile standard de temperatura, presiune atmosferica. 

Calculul se bazeaza pe curba de productie energetica a eolienei, viteza 

vantului la o inaltime a butucului elicei in locatia propusa; 
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- coeficientul de corectie barometrica: coeficientul de presiune barometrica 

este direct proportional cu presiunea medie atmosferica a locatiei , care 

depinde in principal de altitudine; 

- coeficientul corectie termica: este invers proportional cu temperatura medie 

anuala a locatiei. Temperatura standard de 15 ºC corespunde unui 

coeficient termic de corectie termica de 1. In general acesta variaza intre 

0,98 si 1,15. Aceste valori corespund domeniului de temperaturi de la – 20 

ºC la +20  ºC. 

- productia de energie bruta (MWh) reprezinta productia totala de energie 

produsa de instalatiile eoliene pentru o viteza  a vantului, presiune 

atmosferica si temperatura specifica locatiei si considerata fara nici un fel de 

pierdere. Acest paramentru deriva din productia de energie electrica 

necorectata cu coeficientul de corectie barometrica si coeficientul de 

corectie termica. Ea serveste la determinarea cantitatii de energie 

regenerabila furnizata. 

- coeficienti de pierdere. Sunt coeficientii care integreaza toate cauzele 

pierderilor : efectul de siaj, ancrasarea sau inghetarea palelor, alte cauze de 

pierderi diverse. Si acest coeficient este utilizat pentru calcularea energiei 

regenerabile furnizata. Un coeficient de 0,75 % sau mai putin indica ca 

proiectul este defectos. 

- randamentul specific: fiecare eoliana are un randament specific determinat 

de divizarea energiei furnizate de eoliana prin suprafata baleiata de catre 

rotor, parametru care este utilizat in mod curent in industrie pentru 

evaluarea si compararea eolienelor in functiune datorat regimului vantului 

din regiune. Randamentul specific pentru eoliene este in general stabilit 

intre 150 si 1500 kWh/m2, limita inferioara a plajei corespunde unei mici 

eoliene functionand intr-un regim de vant nepropice si la limita superioara, 

iar cea superioara unei eliene mari , exploatata intr-un regim de vant 

favorabil. 

- factorul de utilizare a turbinelor eoliene. Reprezinta procentual puterea 

medie anuala produsa de catre centralele eoliene in raport cu puterea 
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nominala. Aceasta valoare este calculata divizand energia regenerata 

furnizata (energia regenerata captata in cazul unei retele izolate sau a unui 

sistem in afara retelei). 

- energia regenerabila furnizata. Este reprezentata de cantitatea de energie 

care este transformata in electricitate si care echivaleaza cu cantitatea de 

energie pe care reteaua ar trebui sa o produca prin reteaua electrica de 

referinta. Aceasta valoare este cea care se utilizeaza pentru analiza 

financiara a proiectului. 

 

Energia furnizata este determinata in primul rand de caracteristicile  

echipamentului: 

- puterea nominala a eolienei in kW reprezinta caracteristica randamentului 

determinata de producator. Este vorba despre puterea furnizata de eoliana 

la viteza nominala a vantului; 

- inaltimea stalpului reprezinta inaltimea la care se gaseste centrul de rotatie 

al rotorului eolienei pe axul orizontal.; 

- diametrul rotorului: reprezinta diametrul cercului format de rotatia palelor 

eoliene. Aceasta valoare in general este utilizata numai cu titlu de referinta. 

- suprafata baleiata: aceasta suprafata in „m2” este reprezentata de aria 

perpendiculara pe directia vantului pe care rotorul o baleaiaza pe parcursul 

unei rotatii complete. Puterea energiei furnizata de o eoliana depinde in 

mare masura de suprafata baleiata de rotorul sau. 

- sursa curbei de energie: in cazul in care distributia vantului nu este 

cunoscuta in calculul energiei furnizate de eoliana se tine cont de curba de 

energie care se bazeaza pe distributia vitezei vantului dupa Rayleight. 

- factorul de forma: factorul de forma in mod normal este cuprins intre 1 si 3, 

dependent de o viteza medie a vantului. 

- viteza vantului: este reprezentata de o plaja posibila a vitezei vantului, in 

m/s, pentru care curba de putere si curba de energie sunt definite. Pentru 

curba de putere, vitezele vantului inscrise sunt vitezele instantanee. In 
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acelasi timp, pentru curba de energie, vitezele vantului inscrise corespund 

valorii anuale medii ale distributiei vitezei vantului. 

- curba de putere: este reprezentata de energia instantanee (adica puterea) 

furnizata de eoliana si masurata pentru toate vitezele vantului la inaltimea 

rotorului pentru care eolienele pot sa functioneza. Aceasta caracteristica 

este data de furnizorul turbinelor . 

- curba de putere si energie : arata cantitatea totala de energie produsa de 

eoliana (MWh/an) pentru o plaja completa a vitezelor medii anuale ale 

vantului. 

- curba de putere energetica: aceasta este data in kW iar energia in MWh/an 

si este furnizata de eoliana si masurata pentru plaja vitezei vantului. Acest 

grafic este creat plecand de la valorile curbei de putere si curba de energie. 

 

Estimarea producerii de energie pe termen lung 
 
In continuare este prezentat un calcul al productivitatii unei centrale eoliene 

VESTAS V 112 de 3 MW. 

. 

 
Puterea nominala 
 

 
V112 
 

Productivitatea ideala 92,3 

Efectul topografic 95,0% 

Efectul siaj elice 93,0% 

Eficienta electrica 97,0% 

Disponibilitate 97,0% 

Inghetarea si degradarea palelor 99,5% 

Histereza vantului puternic 99,9% 

Intretinerea substatiei 99,8% 

Utilitate pe timpul cat nu functioneaza 100.0% 
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Ajustarea curbei de putere 100.0% 

Managementul sectorului vant 100.0% 

Efectul de siaj de la pacul existent 99.8% 

 

Tabelul de mai sus include sursele potentiale de pierdere de energie care 

au fost fie estimate, presupuse sau nu au fost luate in considerare. Este 

recomandabil sa se tina cont de pierderile si efectul pe care le-ar avea aceste 

pierderi in functionarea centralei eoliene. 

Pe baza acestor presupuneri si utilizand estimarile din literatura de 

specialitate s-au obtinut urmatoarele valori de energie livrata de intregul parc 

de 36 eoliene: 

- cantitatea de energie electrica neta livrata in retea   – 246.290 MWh anual 

 
3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE 

 
Etapele de desfasurare a proiectului supus studiului 

a. Etapa de proiectare (studiul de fezabilitate, proiectul 
tehnic) : 15.09.2007- 15.09.2009 

b. Etapa de executie 
Durata de executie este etapizata. Realizarea obiectivului se imparte in 

doua etape: 

Etapa 1: pregatire realizare parc eolian : 15.09.2009- 15.01.2010 care consta in: 

- realizarea drumurilor de exploatare; 

- realizarea platformelor de montaj; 

- realizarea platformelor de depozitare; 

- realizarea platformei pentru organizarea de santier; 

- realizarea platformelor pentru statiile de conexiune; 

- realizarea platformei aferente statiei de transformare si a zonei de 

servicii; 

- montarea cablurilor subterane; 

- montarea transformatorilor; 
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Etapa 2: are loc constructia propriuzisa a parcului: 18.01.2010-18.01.2015 care 

consta in: 

- realizare sapatura pentru fundatie; 

- montarea sistemului de ancorare al turnului; 

- turnarea betonului in radier; 

- montarea sectiunilor turnului; 

- montarea nacelei; 

- asamblarea palelor; 

- liftarea si fixarea rotorului; 

- echiparea statiilor de conexiuni; 

- echiparea statiei de transformare; 

- punere in functiune si testare’ 

- revegetare si restaurare site 

Dupa etapele de realizare a parcului urmeaza : 

Etapa de exploatare – pe o perioada de 20 ani 

- operare, mentenanta 

Etapa de dezafectare 

 

Perioada propusa pentru realizarea parcului depinde de numarul de 

personal angajat, de frontul de lucru deschis; aceasta perioada propusa poate fi 

considerata optima. 

 

4.COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI 
 

4.1. Premise de calcul pentru analiza de eficienta economica 
Recomandari in analizarea costurilor 
In evaluarea costurilor s-a tinut cont de experientele anterioare referitoare la 

parcurile eoliene realizand-se o estimare a costurilor de investitie si a cheltuielilor 

anuale. 

Pentru aceasta estimare s-a tinut cont de o clasificare a instalatiilor eoliene: 
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Categoria de instalatie Numarul de eoliene 

Eoliana unica 1 

Parc mic De la 2 la 5 

Parc mare Mai mult de 5 

 

Marimea 
eolienei 

Puterea nominala
(kW) 

Diametru rotor 
(m) 

Suprafata 
baleiata 

(m2) 
Micro Mai mica de 1,5 Mai putin de 3 Mai putin de 7 

Mica De la 1,5 la 20 De la 3 la 10 De la 7 la 80 

Medie De la 20 la 200 De la 10 la 25 De la 80 la 500 

Mare De la 200 la 2000 Mai mult de 25 Mai mult de 500 

 

In situatia obiectivului analizat acesta se incadreaza in categoria parc eolian 

mediu compus din 36 eoliene si o putere instalata 99 MW. 

Pentru o estimare a costurilor de realizare o obiectivului se utilizeaza 

estimarile procentuale utilizate si recomandate in literatura de specialitate si 

prezentate succint in continuare. 

 

Categoria de cost Parc mare (%) 

Studiu de 
fezabilitate 

<2 

Proiectare De la 1 la 8 

Lucrari inginerie De la 1 la 8 

Echipamente 
energetice 

De la 67 la 80 

Infrastructura 
conexa 

De la 17 la 26 

Diverse De la 1 la 4 

 

Costurile proiectului trebuie sa cuprinda si cheltuielile estimate de 

gestionare a tuturor fazelor de dezvoltare. In aceste costuri trebuie curprinse si 

costurile legate de activitatea de relatii publice, care are un rol important in reusita 

proiectului. 
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La estimarea costurile de „inginerie”  se tine cont de costurile determinate 

de amplasarea corecta a eolienelor, conceptia mecanica, electrica, lucrari de 

constructii, de totalitatea contractelor incheiate si supervizarea constructiei. 

O data cu terminarea lucrarilor pregatitoare, si cu luarea deciziei de 

construire a parcului, este necesara determinarea cu exactitate a pozitiei fiecarei 

eoliene in parte, determinata de pozitia vantului datorata topografiei, reliefului, 

obstacolelor si vegetatiei inconjuratoare. Pentru un proiect de o asemenea 

anvergura majoritatea costurilor sunt legate de timpul de lucru necesar echipelor 

pentru micro-localizare ca si de costurile determinate de evaluarea productiei in 

raport cu evaluarea locatiei din punct de vedere al modelarii vantului. 

Alte activitati luate in considerare  sunt cele determinate de estimarea 

conceptiei mecanice (de ansamblare si ridicare a eolienei), de conceptia  electrica 

(de planificare a sistemelor de comanda, de protectie, de racordare la reteaua 

electrica de distributie existenta), lucrarile de constructii (de planificare, a realizarii 

fundatiilor, cailor de acces si altor sisteme din sol, functie de conditiile de sol, de 

drenaj si alti parametrii fizici). 

Costul echipamentelor energetice cuprinde pretul eolienelor, piesele de 

schimb si cheltuielile de transport. In cazul unui parc mare, echipamentele de 

producere a energie constituie de departe cel mai substantial cost . El trebuie sa 

reprezinte intre 67 – 80 % din totalul costurilor proiectului. 

 

Eolienele sunt considerate elementele care se gasesc deasupra fundatiei, 

turnul si sistemul de racordare Cum turnul face parte integranta din echipament, nu 

este indicata utilizarea unui alt turn decat cel care face parte din echipamentul 

respectiv. Pentru estimarea pretului corect al unei eoliene se tine cont de costurile 

impuse pe piata furnizorilor de echipamente. Eolienele construite in asa fel incat sa 

functioneze cu o minima supraveghere si cu putina intretinere in conditii climaterice 

extreme sunt intre 50 si 100 % mai scumpe. Ca regula generala fabricantii dau 

garantie o perioada intre 1 si 5 ani. 
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Puterea eolienelor 
(kW) 

Costuri specifice 
(EUR/kW) 

Mai mari de 200 kW De la 1000 la 1600 

 

In stabilirea pretului echipamentelor s-a tinut cont si de datele de piata ale 

furnizorului. 

 

Piese de schimb. Costurile estimate trebuie sa tina seama de costurile 

pieselor de schimb, care trebuie sa se afle in stoc. Marimea stocului depinde de 

fiabilitatea eolienei, de garantia oferita, de numarul de eoliene montate in parc, de 

dificultatea aprovizionarii cu piese de schimb la locul instalarii si de disponibilitatea 

pieselor de serie. In cazul unui parc mare este necesar ca acest procent sa nu fie 

mai mic de 1,5 % . 

 

Transport . Transportul echipamentelor reprezinta o importanta componenta 

a costului echipamentelor. In estimarea costului transportului s-a tinut cont de 

gabaritul si greutatea echipamentelor, de experienta existenta in acest sens. 

 

Infrastructuri conexe. Activitatile legate de infrastructura cuprind in general 

mai multe elemente: fundatia eolienelor, ridicarea eolienelor, costructia de drumuri, 

costructia de linii electrice si posturi de transformare, constructii aferente transport  

si exploatare. 

 

Fundatii eoliene. Costurile fundatiilor eolienelor cuprind costurile cu 

manopera si costurile materialelor ca si cofraje, placi betonate, armaturi, piese de 

ancorare si piesele furnizate de producator. Fundatiile sunt adaptate situatiei din 

teren. 

 

Ridicarea eolienei. Costurile pentru ridicarea eolienei cuprind cheltuieli cu 

utilajele necesare ridicarii echipamentelor : gruie, vehicole grele, trailere speciale,  

alte echipamente mecanice. La parcurile mari, costurile de ridicare a eolienelor 
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echivaleaza cu 4 % din costurile echipamentelor energetice si a infrastructurii 

zonei. 

 

Cai de acces. Caile de acces reprezinta si ele costuri de luat in considerare, 

ele se ridica la aproximativ 3 % din totalul echipamentelor energetice si a 

infrastructurii conexe. 

 

Linia electrica. Costurile cu linia electrica variaza in functie de localizare si 

puterea centralei ca si dupa tipul, lungimea, tensiunea si amplasarea liniei. Intr-o 

locatie eoliana, cablurile subterane servesc in general la legarea eolienelor de 

acelasi rang intre ele; costurile acestora pot fi cu pana la de 2 – 4  ori mai mari 

decat cele aeriene. Costurile tipice pentru liniile aeriene pot sa varieze in functie de 

locatie. Ele pot sa ajunga pana la 100.000 EUR/ml, in cazul in care linia de 

tensiune este la o distanta mai mare de 70 km. Aceste costuri pot sa ajunga in 

functie de conditiile concrete ale locatiei si de conditiile impuse de proprietarul 

retelei electrice pana la 9 – 14 % din valoarea echipamentelor energetice. 

 

Postul de racordare. Costurile postului de racordare depind de locatie si in 

principal de linia de tensiune si valoarea tensiunii din retea si puterea instalata a 

instalatiei obiectivului. Aceste costuri cuprind: costuri de intindere cablu, costuri cu 

elemente de incalzire, baterii de condensatoare, echipamente de supraveghere, 

sisteme de comanda si achizitie date automate. Pentru o putere mai mare de 5 

MW, la o tensiune de 115 kV costurile se pot situa in jur de 9 pana la 14 % din 

costul total al echipamentelor energetice. 

 

Punerea in functiune. Punerea in functiune este ultima etapa in cadrul 

realizarii parcului. Consta in verificarea functionarii tuturor echipamentelor, 

corelarea tuturor parametrilor de operare intr-un mod care sa permita detectarea si 

corectarea diferitelor defecte si verificarea performantelor care au fost garantate de 

catre furnizor si proiectant. Aceasta activitate consta in monitorizarea 

echipamentelor si a performantelor lor pe o perioada suficienta de timp pentru a 
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intalni diferite conditii de operare. Marimea costurilor depinde de tehnologia 

utilizata, de dimensiunea si numarul de centrale eoliene, dar si de nivelul de 

experienta al personalului de operare si intretinere din noua centrala. Trebuie tinut 

cont de asemenea, de conditiile meteorologice care pot determina prelungirea 

perioadei de verificare pana la existenta unor conditii optime de vant, necesare 

atingerii performantelor necesare. 

 

Costuri neprevazute. O valoare importanta de care sa se tina cont este 

detinuta de cheltuielile neprevazute, dependente de exactitatea estimarii costurilor. 

Si aceasta estimare a costurilor neprevazute se stabileste procentual, 

detereminata de utilizator, din costul total al proiectului. Trebuie mentionat ca 

aceste cheltuieli neprevazute se calculeaza tinand cont nu de costurile totale brute 

ale proiectului, ci de cele nete, fara a tine cont de credite, daca acestea se 

utilizeaza. 

Stabilirea acestor cheltuieli neprevazute in acest stadiu de fezabilitate 

(proiect), comporta o marja de eroare de 40 – 50 %. Gradul de precizie depinde de 

amploarea acestui studiu, de perioada de realizare a sa si de costurile implicate in 

realizarea acestui studiu. 

 

Taxe anuale. Diversele aspecte ale functionarii parcului implica si costuri 

anuale: costuri cu locatia terenului, taxe funciare, prime de asigurare, intretinere 

linii electrice, piese si mana de lucru, verificare si supraveghere , taxe catre 

comunitate, beneficii, taxe generale si administrative. 

Alte costuri le reprezinta costurile afectate de intretinerea liniilor electrice, 

care comporta intretinerea stalpilor, inlocuirea pieselor defecte (conductori, 

izolatori) distruse de accidente, intemperii. Aceste costuri reprezinta o cota de 3 la 

6 % din valoare a investitiilor. 

 

Asistenta tehnica si suprevizare, intretinere 

Intreaga realizare a obiectivului, pe toata perioada de realizare a sa trebuie 

sa fie atent supravegheata: aceasta supraveghere este asigurata de societati de 
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experti- consiliere care vor coordona activitatea , furnizarea echipamentelor , 

gestionarea proiectului, incadrarea in etape. Acest lucru se realizeaza si prin 

inspectii regulate pe santier. Aceasta perioada de supraveghere in mod uzual este 

de 8 luni, dar se poate intinde si pe durata a doi ani pentru parcurile mari, ea 

nefiind necesara numai in perioada de constructie efectiva a parcului. 

 

Supravegherea lucrarilor. Aceasta supraveghere trebuie facuta pe intreaga 

perioada de executare a lucrarilor; chiar daca nu se realizeaza in mod permanent, 

ea se realizeaza etapizat. Costurile se plaseaza la un procent de 3 – 15 % din 

valoarea totala a proiectului. 

Pe perioada exploatarii exista costuri de supraveghere, inspectie regulata a 

echipamentelor (lubrifierea si reglajele periodice), dezapezirea, dejivrarea si 

desprafuirea, intretinerea sistematica (inspectia interna si intretinerea eolienelor). 

 
 
4.2. Analiza de cost 
Durata de analiza este de 21 ani, inclusiv perioada de executie (1 an) ; 

amortizarea instalatiei se face pe durata de viata (amortizare liniara): 20 ani. 

Rata de actualizare luata in calcul este de 10%. 

Analiza de eficienta economica se realizeaza pe baza performantelor anuale ale 

instalatiilor pe perioada de exploatare (productiile de nergie electrica, consumul 

intern de energie electrica). 

Estimarea duratei de functionare a noilor echipamente s-a facut in baza 

potentialului statistic existent pentru resursele eoliene diponibile local si de datele 

specifice prezente in literatura de specialitate. 

Puterea produsa de turbinele eoliene este influentata de conditiile eoliene locale. 

Disponibilitatea de timp a turbinelor este statistic evaluata la 97%. 

Pretul de vanzare al energiei electrice se considera a fi 45 EUR/MW . beneficiarul 

poate vinde energia fie pe piata pentru ziu aurmatoare, fie pe piata reglementata . 

Pretul de 45 EUR/MWh reprezinta un pret mediu de tranzactionare a energiei pe 

piata pentru ziua urmatoare, avand in vedere faptul ca energia eoliana produsa din 
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surse regenerabila se poate califica drept energie prioritara, conform 

reglementarilor ANRE. 

S-a luat in considerare si vanzarea certificatelor verzi (la pretul maxim de 55 

EUR /certificat. 

In perioada efectuarii analizei, pretul certificatelor verzi la tranzactionare este in jur 

de 51 EUR pe certificat in conformitate cu comunicarile OPCOM – Operatorul 

Pietei de certificate Verzi – Persoana juridica ce asigura tranzactionarea 

certificatelor Verzi si care determina preturile pe Piata centralizata a Certificatelor 

Verzi, indeplinind functiile prevazute de Regulamentul de organizare si functionare 

a Pietei de Certificate Verzi (Ord. ANRE nr. 15 / 2005). 

 
Pentru perioada 2008-2014 valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi 

se incadreaza intre o valoare minima de tranzactionare de 27 euro/certificat si o 

valoare maxima de tranzactionare de 55 euro/certificat. Valoarea in lei va fi 

calculata la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a 

Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent. (Legea 220/27.10.2008). 
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Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2008 – 2020 sunt: 

• 2008             5,26% 

• 2009             6,28% 

• 2010-2012    8,3% 

• 2013              9,0% 

• 2014           10,0% 

• 2015           10,8% 

• 2016           12,0% 

• 2017           13,2% 

• 2018           14,4% 

• 2019           15,6% 

• 2020           16,8% 

Cotele pentru 2021-2030 se stabilesc de ministerul de resort si nu vor fi mai 

mici decat cota stabilita pentru anul 2020. 

Nivelul tintelor nationale privind ponderea de energie electrica in consumul final de 

energie electrica in perspectiva anilor 2010, 2015 si 2020 este de 33%, 35% si, 

respectiv, 38%. (Legea 220/27.10.2008) 

Cheltuielile anuale de intretinere, reparatii si asigurari sunt considerate a 

avea valoarea de 25 EUR/kW (conform informatiilor prezente in literatura de 

specialitate). 

Cheltuielile anuale cu personalul /supravegherea si monitorizarea parcului 4 

EUR/kW instalat. 

Alte cheltuieli (reprezentand diverse taxe locale, acces la reteaua electrica 

etc) sunt incluse in limita a 15 EUR/kW instalat. 

Puterea unitara a turbinei este de 3 MW. 

Puterea instalata a parcului este 108 MW instalat. 

 

Valoarea estimata a investitiei 
Pentru aceasta faza de analiza, valoarea specifica a investitiei pentru 

instalatiile de producere a energiei electrice din resurse energetice eoliene este 

apreciata la circa 1312 EUR/kW instalat, inclusiv cheltuieli legate de realizarea 

racordurilor la SEN, plannig, proiectare. 

In continuare sunt prezentate costurile estimate pentru realizarea parcului 

eolian tinand cont de estimarile prezentate dar si de datele din literatura de 

specialitate si experienta in domeniu: 
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DENUMIRE 
OBIECT 

Constructii Montaj Utilaj 
Alte 
cheltuieli 

Total (EUR) 

Turbina din care:      

- procurare    
turbine 

  108.189.000  108.189.000 

- montare turbina  7.560.000   7.560.000 

Fundatii 1.468.800    1.468.800 

Procurare 
echipamente 
electrice 

  7.257.600  7.257.600 

Montare 
echipamente 
electrice 

 1.425.600   1.425.600 

Total turbine 1.468.800 8.985.600 115.446.600  125.901.000 

Record SEN  2.829.600 2.116.800  4.946.400 

Drumuri 1.177.200    1.079.100 

Total lucrari de 
baza 

1.177.200 2.829.600 2.116.800  132.024.600 

Cheltuili de 
proiectare, 
cheltuieli diverse, 
organizare 
santier, 
comisioane, taxe 
confor legislatiei 
in vigoare 

   5.470.915 5.470.915 

TOTAL 
INVESTITIE 

2.646.000 1.088.550 117.563.400 5.470.915 137.495.515 

 

 
Cheltuieli anuale de exploatare 

Cheltuielile anuale de exploatare cuprind: 
o Cheltuieli anuale cu personalul si supravegherea/managementul 

parcurilor – determinate pe baza indicilor specifici la circa 4 EUR/kW 

instalat si an; 

o Cheltuieli anuale cu amortizarea – determinate ca amortizare 

liniara pe durata de exploatare de 20 ani, apreciata ca fiind egala cu 

durata de viata a echipamentului instalat; 



  Studiu de fezabilitate (proiect)  
             
“ PARC DE TURBINE EOLIENE STUDIU DE FEZABILITATE ” comuna Casimcea -   judetul Tulcea 

     144

o Cheltuieli anuale cu intretinerea si reparatiile – au fost apreciate 

pe baza indicilor din literatura de specialitate pentru proiecte similare 

realizate pe plan international si a programelor modelare 

specializate; 

Cea mai mare parte a acestor cheltuieli sunt realizate in legatura cu 

reparatiile neplanificate (dar statistic previzibile), reparatiile planificate, reabilitarile 

si inlocuirile majore ale subsistemelor turbinelor. Cheltuielile cu reparatiile 

neplanificate pot reprezenta intre 30% si 60 % din totalul cheltuielilor cu reparatiile, 

cuantumul acestora crescand pe masura ce echipamentele imbatranesc. 

Cheltuielile cu reparatiile neplanificate ce au ponderea cea mai mare sunt 

cheltuielile directe de tipul : 

- cheltuieli cu munca vie (de regula este nevoie de o echipa formata din doi 

oameni, lucarnd uneori in conditii de vreme extreme) ; 

- cheltuieli cu echipamente utilizate prntru efectuarea reparatiilor (macarale si 

alte echipamente de specializate); 

- cheltuieli cu piesele si materialele utilizate (discuri de franare, uneori cutii de 

viteze si cheiar generatoare, etc); 

- cheltuieli cu consumabile (ulei, filtre, etc). 

Desi uneori este posibila repararea in situ , adesea este necesara 

demontarea si inlocuirea integrala a unor subansambluri fiind necesara trimiterea 

acestor subansambluri catre furnizorul turbinei pentru a le inloci si repara. 

Cheltuielile anuale totale astfel determinate, sunt prezentate astfel: 
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Specificatie UM 
36  bucati 
turbine 3 MW 

Cheltuieli cu personalul , 

supravegherea/managementul parcurilor 
mii EUR/an 432 

Cheltuieli cu amortismentele mii EUR/an 6.875 

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile mii EUR/an 2.700 

Alte cheltuieli mii EUR/an 1.620 

Cheltuieli totale anuale de productie mii EUR/an 11.627 

Cheltuieli TOTALE (fara amortisemente) mii EUR/an 4.752 

Energie livrata anual (medie pe perioada 

analizata) 
MWh 246.290 

Costul unitar mediu de producere a 

energie electrice 
EUR/MWh 45 

 

 
 
5. ANALIZA ECONOMICA FINANCIARA 
 
5.1. Investitia de capital 

Pentru realizarea obiectivului este necesar un capital de 137.495.515 EUR 

pentru intreg parcul, capital care poate fi depus de proprietar in intregime sau 

poate fi depus un procent oarecare, in functie de hotararea actionarilor. 

Exista si posibilitatea, dat fiind ca investitia va fi utilizata pentru obtinerea 

energiei regenerabile, un deziderat important atat al Romaniei cat si european, sa 

poata fi obtinut prin accesarea unor sume provenite din fonduri europene, din 

fonduri pentru mediu de exemplu.  O parte din aceste fonduri pot fi 

nerambursabile. 

Se considera o indatorare de 80 % in analiza financiara ce a fost efectuata. 
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5.2. Analiza reducerilor emisiilor de gaz cu efect de sera (GES) 
Energia furnizata de parcul eolian este o energie curata spre deosebire de 

celelalte tipuri de energii poluatoare, care produc asa numitele gaze cu efect de 

sera. 

Gazul cu efect de seara contine vapori de apa (H2O), dioxid de carbon 

(CO2), metan (CH4), oxidul de azot (N2O), ozonul (O3) si diferite gaze din familia 

organoclorurilor (produsele chimice care contin carbonul asociat cu fluorul, clorul si 

bromul). Gazul cu efect de sera permite razelor solare sa intre in atmosfera 

terestra , dar impiedica razele infrarosu emise de suprafata terestra sa fie 

eliminate, fiind absorbite. Gazele cu efect de sera reemit atunci aceasta energie 

catre pamant, sub forma de radiatii termice , ceea ce produce o reincalzire a 

pamantului. Gazele cu efect de sera cele mai importante in cazul proiectului 

analizat sunt dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4) si oxidul de azot (N2O). 

In analiza proiectului , o analiza simplificata, s-a tinut cont de datele din 

literatura de specialitate si experienta datorata existentei parcurilor deja 

functionale. Evaluarea proiectului trebuie sa tina cont de prevederile protocolului 

de la Kyoto: Mecanismul pentru dezvoltare proprie (MDP) si Masuri de punere in 

opera conjugate (MOC), cele doua programe derivate ale protocolului de la Kyoto. 

Protocolul de la Kyoto a stabilit ca tarile industrializate se angajeaza sa 

atinga obiectivele propuse, respectiv de reducere a gazului cu efect de sera (GES) 

in perioada 2008  - 2012. Aceste obiective, in mare, reprezinta o reducere cu 5 % 

a nivelului de emisii a gazelor cu efect de sera fata de cele din 1990. 

Protocolul de la Kyoto stabileste trei mecanisme pentru a permite tarilor 

implicate sa participe la reducerea gazelor cu efect de sera: Mecanismul pentru 

dezvoltare proprie (MDP), Masuri de punere in opera conjugate (MOC) si sisteme 

de schimb ale dreptului de emisie. Costurile pentru limitarea emisiilor variaza 

considerabil de la o regiune la alta. 

Conceptul prin care actioneaza mecanismul MDP este acela ca tarile 

industrializate (sau intreprinderile) investesc in proiectele vizand reducerea 

emisilor de GES in tarile in curs de dezvoltare si obtin credite de pe urma acestor 

proiecte pe care le pot utiliza pentru respectarea propriilor lor angajamente 



  Studiu de fezabilitate (proiect)  
             
“ PARC DE TURBINE EOLIENE STUDIU DE FEZABILITATE ” comuna Casimcea -   judetul Tulcea 

     147

referitoare la reducerea GES, ceea ce corespunde protocolului de la Kyoto. 

Articolul 12 al protocolului de la Kyoto defineste debutul MDP astfel: 

- ajutorarea tarilor in curs de dezvoltare in atingerea unei dezvoltari durabile 

si contribuirea la obiectivul global al conventiei; 

- ajutorarea tarilor industrializate in respectarea termenelor de atingere a 

obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de sera (GES). 

Protocolul de la Kyoto recomanda de asemenea ca reducerea emisiilor sa 

fie certificate numai daca: 

- proiectele de mica amploare au o importanta relevanta din punct de 

vedere al MDP si sunt aprobate de tarile gazda; 

- proiectul permite ameliorari reale, masurabile si pe termen lung la nivelul 

reducerii gazelor cu efect de sera (GES); 

- reducerea emisiilor este aditionala tuturor reducerilor care ar putea exista 

in absenta activitatii proiectului recunoscut. 

In virtutea protocolului de la Kyoto, a fost instaurat un comitet executiv (CE) 

pentru sepervizarea si controlarea MDP. Comitetul executiv este responsabil cu 

acreditarea entitatilor  operationale desemnate care valideaza activitatea 

proiectelor admisibile cu titlul de MDP, verificand si certificand reducerile de emisii. 

Creditele certificate generate de proiectele relevante ale MDP se numesc “unitati 

de reducere certificate a emisiilor”, si reprezinta echivalentul unei tone metrice de 

dioxid de carbon (CO2) si trebuie sa fie certificate de o entitate operationala 

desemnata. 

Toate proiectele admisibile cu titlul de MDP cer o estimare sau o masurare 

a emisiilor pentru determinarea nivelului de referinta care ar trebui sa fie degajat in 

absenta proiectului propus – si nivelul de emisii prevazut odata proiectul relalizat. 

In aprecierea nivelului de referinta se fac anumite aproximari: 

- nivelul emisiilor actuale sau istorice, dupa caz; 

- nivelul de emisii obtinute utilizand o solutie atractiva din punct de vedere 

economic; 

- nivelul mediu de emisii ale proiectelor comparabile realizate in cursul 

ultimilor cinci ani, in conditii sociale, economice, de mediu si tehnologice 
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comparabile, ale caror rezultate se claseaza  in primele 20% din categoria lor din 

punct de vedere al performantelor. 

Pentru inregistrarea unui proiect cu titlul de MDP, nivelul de referinta trebuie 

sa fie evaluat dupa o metoda recunoscuta. 

Teoretic s-a facut o estimare a emisiilor pentru proiectul analizat: pentru o 

productie anuala de 246.290 MWh , utilizand factorul de emisie CO2, s-ar obtine o 

reducere de 91.876 tCO2 pe an, respectiv 1.837.516  tCO2 pe o perioada de 20 ani. 

 

 

5.3. Balanta financiara 

O analiza sumara din punct de vedere financiar a proiectului a fost facuta pe 

baza experientei acumulate in urma exploatarii altor parcuri eoliene, a unor 

optimizari matematice, tinand cont de toate datele concrete ale proiectului. 

Analiza de eficienta tehnico - economica si de mediu are drept scop 

evidentierea indicatorilor de eficienta economica si determinarea gradului /limitelor 

de fezabilitate a proiectului ca si de afectarea mediului prin implementarea 

proiectului analizat. 

Astfel : 

- investitia initiala se ridica la 137.495.515 EUR; 

- CASH flow-ul anual rezulta din tabelul urmator 

Anul 
Cumulativ 
(EUR) 

0 
-27.499.103

1 
-34.564.287

2 
-41.315.109

3 
-47.736.151

4 
-53.811.275
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5 
-59.523.588

6 
-38.742.661

7 
-17.312.064

8 
4.802.600

9 
27.637.524

10 
51.230.790

11 
66.933.357

12 
83.476.494

13 
94.792.456

14 
106.734.406

15 
119.336.160

16 
132.633.328

17 
146.663.403

18 
161.465.863

19 
177.082.272

20 
193.556.390

 

Durata de recuperare a investitiei este de 7,8 ani , apreciata ca una buna pentru 

un proiect de investitii in utilizarea resurselor regenerabile de energie, fiind 

comparabila cu durata de recuperare a investitiilor in centrale electrice clasice. 
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Indicatorii de eficienta economica ia proiectului sunt: 

Valoarea actualizata neta  (VAN) 26.202 mii EUR 

RIR dupa impozit cap proprii 16,3 ani 

Rentabilitate cap. proprii 7,8 ani 

 

Analiza de sensibilitate 
Analiza de sensibilitate are drept scop verificarea limitelor de eficienta 

economica a proiectului de investitii in conditiile riscurilor la care este supus acesta 

pe perioada de realizare si de exploatare. 

Conditiile concrete ale investitiei pot fi diferite fata de premisele avute in 

vedere la realizarea analizei de eficienta economica. 

Eficienta economica  a unui proiect este influentata in mod hotarator de 

dimensiunea veniturilor, respectiv a cheltuielilor implicate . 
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Ca urmare, o analiza care sa evidentieze care eset pretul minim al energiei 

electrice pentru care , in conditiile in care toti ceilalti factori de influenta asupra 

fluxului de venituri si cheltuieli raman constanti, proiectul devine nerentabil este 

absolut necesara. 

In graficele urmatoare este prezentata evolutia venitului net actualizat in 

functie de pretul de vanzare al energiei electrice. Pragul de rentabilitate este atins 

la o valoare de 38,5 EUR/MWh. 
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Prin analiza de senibilitate la variatia valorii de investitie se analizeaza 

eficienta proiectului la cresterea sau reducerea valorii de investitie de pana la 15 % 

pentru un pret al anergie electrice de 45 EUR/MWh si pentru pretul certificatelor 

verzi de 42 EUR/MWh. 

Graficul urmatoare ilustreaza evolutia VAN. 

Evolutia VAN functie de costurile initiale
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Diminuarea valorii de investitie are ca efect o crestere a eficientei 

economice a proiectului. In acelasi timp, o majorare a acesteia cu mai mult de 

178.944 mii EUR  conduce catre un VNA negativ. 
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Analiza de risc 
 

 
 

 
Graficul impactului arata impactul relativ al variatiilor parametrilor asupra 

RIR si RI dupa modelul de analiza financiara. 

Parametrii de intrare depind de mai multi parametrii tehnici si financiari 

preselectati si anumiti indicatori calculati, conditionand indicatorii financiari. 

Graficul reprezinta evaluarea preciziei statistice a impactului, mediana si 

nivelul maxim si minim al increderii. 

Analiza de risc a fost efectuata pe baza VAN Valorii Actualizate Nete . 
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Concluzii 
 

Obiectivul studiului a fost acela de analiza fezabilitatea amplasarii unui parc 

eolian de 36 turbine eoliene apartinand S.C. Beta Wind SRL in vederea obtinerii 

energie electrice . 

Pentru ipotezele precizate, toti indicatorii indica faptul ca proiectul este 

eficient , cu o durata a investitiei buna pentru un proiect de investitii in utilizarea 

resurselor regenarabile de energie, iar din punctul de vedere al protectiei mediului 

proiectul este unul care nu afecteaza mediul . 

Este de interes aprofundarea analizelor pentru amplasamentul analizat, 

etapele pentru desfasurarea ulterioara a proiectului: 

1. instalarea echipamentelor pentru realizarea masurarii si colectarii 

datelor caracteristice ale vantului in locatiile rezultate a fi optime.; 

2. initierea discutiilor cu proprietarii terenurilor din zona in vederea 

achizitionarii/concesionarii acestora/obtinerea acordului de 

principiu pentru realizarea proiectului; 

3. initierea discutiilor cu furnizorii de echipamente; 

4. realizarea pe baza datelor caracteristice ale vantului masurate pe 

amplasament a studiului de amplasare a turbinelor si a studiului de 

impact asupra mediului 

5. realizarea documentatiei privind tranzactionarea reducerilor de 

emisii de gaze cu efect de sera (pe baza Protocolului de la Kyoto)- 

optional ; 

6. obtinerea avizelor si acordurilor necesare inceperii constructiei 

parcului eolian; 

7. contractarea echipamentelor si lucrarilor 

8. implementarea proiectului. 
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La elaborarea lucrarii s-au avut in vedere reglementarile specifice din 

domeniul protectiei mediului, dintre care enumeram: 

 

Legi 

• Legea Protectiei Mediului nr. 265 din 29.06.2006 din M. Of. 586 din 

06.07.2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
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I nr. 582 din 30 iunie 2004;  

• Legea nr. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale 
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din 1 iulie 2004;  

• Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor 

chimice periculoase , publicat in MO, Partea I nr. 635 din 05/09/2003 , cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

• Legea 84/2006 de aprobare a OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul 

integrat al poluarii , publicata in MO , Partea I nr. 327/11.04.2006; 
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7. ANEXE 
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