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Abstract - Photovoltaic energy, between necessity and reality. Case study: Romania. In the context of the 

increasing of world energy consumption and given the concerns about the diminishing of conventional 

energy sources and climate change, renewable energy sources are the main alternative. Among these, solar 

energy has great potential. Energy policies in this area have determined a growth in the global production of 

photovoltaic of about 50% in the last decade, reaching 100 TWh in 2012. In Romania, in 2013, the PV was 

the most active of the renewable energies. Photovoltaic power installed capacity has made a significant leap 

in the second half of 2013, being twenty three times higher than the end of 2012. This trend is encouraging, 

however, it has been largely dependent on government policy support. In addition, in 2011, of the total 

electricity produced by renewable energy sources, photovoltaic energy was only 1.3%. At least in the short 

to medium term, the future of solar energy is uncertain, social pressures and changing/reducing support 

schemes will significantly affect this area. 
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Introducere 
Conform Agenției Internaționale a Energiei, 

cererea de energie la nivel mondial va crește cu o 
treime, iar cea de electricitate cu două treimi 
până în 2035, în special ca urmare a consumului 
din statele emergente, precum China sau India. 
Raportându-ne la rezervele certe și producția de 
la sfârșitul anului 2013, combustibilii fosili se 
vor epuiza în următorul secol. Petrolul se va 
epuiza în următorii 53 ani, gazele naturale în 
următorii 55 ani, iar cărbunele în următorii 113 
ani (BP Statistical Review of World Energy, 
2014). Pe de altă parte, în 2013 concentrația de 
CO2 din atmosferă a ajuns la 396 ppm, în creștere 
considerabilă față de nivelul din epoca pre-
industrială (jumătatea secolului al XVIII-lea), 
estimat la 278 ppm. Creșterea medie a 
concentrației de CO2 din atmosferă, în ultimul 
deceniu, a fost de 2,07 ppm/an (WMO/GAW 
Greenhouse Gas Bulletin, 2014). Datele 
Organizației Meteorologice Mondiale arată că 
media lunară a concentrației de CO2 din 
atmosferă a depășit pentru prima dată valoarea de 
400 ppm în aprilie 2014, în întreaga emisferă 

nordică. Astfel, în contextul creșterii consumului 
mondial de energie și al îngrijorărilor privind 
diminuarea resurselor energetice convenționale și 
a schimbărilor climatice, utilizarea sporită a 
surselor regenerabile de energie reprezintă o 
necesitate. Una dintre aceste surse este cea 
fotovoltaică, care produce energie electrică prin 
intermediul celulelor fotovoltaice care compun 
panourile solare. 

 

Scopul și metodologia 
Scopul acestui studiu este acela de a evalua 

stadiul actual de dezvoltare al sectorului 
fotovoltaic la nivel global și în România, 
dinamica acestuia din ultimii ani dar mai ales 
factorii care au favorizat dezvoltarea sa, cu 
implicații asupra evoluției în perspectivă. 
Studiul se bazează pe analiza și interpretarea 
unor date provenite din surse diverse: 
International Energy Agency, European 
Photovoltaic Industry Association, WMO/GAW 
Greenhouse Gas Bulletin, BP Statistical Review 
of World Energy, ANRE sau Transelectrica. 

 
1 Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Bd. Nicolae Bălcescu nr.1, România, E-mail: 

popavasile2005@yahoo.com 
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Rezultate și discuții 
La nivel global, capacitatea instalată și 

producția de energie electrică a centralelor 

fotovoltaice au crescut rapid în ultimii ani, mai 

ales după 2008. Dacă în anul 2000, capacitatea 

instalată era de 1,2 GW, în 2013 a ajuns la circa 

139 GW [Fig.1], putând produce echivalentul 

electricității generate de 32 mari centrale pe 

cărbune (European Photovoltaic Industry 

Association, 2014). În privința capacității totale 

instalate, Europa este lider mondial, cu 81,5 

GW, ceea ce reprezintă 59% din total, urmată de 

Asia (37,3 GW), America de Nord (13,4 GW) și 

Australia și Oceania (3,2 GW). Orientul 

Mijlociu, Africa și America Latină au fiecare 

sub 550 MW capacitate instalată. 
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Fig.1. Evoluția capacității fotovoltaice instalate la nivel mondial în perioada 2000-2013 (GW) 

(Sursa: European Photovoltaic Industry Association, 2014) 

 

Progresul Europei a fost considerabil în 

ultimul deceniu, cunoscând un spor al 

capacităților nou instalate de la 202 MW în 

2003, la 11 GW în 2013, cu un maxim de la 

22,2 GW în 2011 [Tabel 1] (European 

Photovoltaic Industry Association, 2014). 

Germania, bazându-se pe o legislație favorabilă 

(The Renewable Energy Sources Act, intrată în 

vigoare în anul 2000), a devenit lider mondial în 

domeniul energiei fotovoltaice, cu o capacitate 

instalată cumulată în 2013 de 35,7 GW, adică 

26% din totalul mondial (BSW-Solar, 2014). 

Germania este urmată de Italia (17,9 GW, locul 

3 mondial), Spania (5,3 GW), Franța (4,6 GW) 

și Marea Britanie (3,3 GW).  

În anul 2013, pentru prima dată în ultimul 

deceniu, Asia a depășit Europa la capacitatea 

fotovoltaică nou instalată, China fiind în top, cu 

11800 MW (11,8 GW) [Tabel 1, Fig.2], urmată 

de Japonia (6,9 GW), India (1,1 GW) și Coreea 

de Sud (442 MW). China, liderul mondial în 

producția de instalații fotovoltaice, avea în 2013 

o capacitate instalată totală de circa 18,5 GW, 

adică 13% din totalul mondial (locul secund 

după Germania). Pentru SUA, anul 2013 a fost 

un an record în privința noilor capacități 

fotovoltaice instalate, de 4751 MW (4,7 GW), 

în creștere cu 41% față de anul 2012. Astfel, 

capacitatea solară totală înstalată în SUA a ajuns 

la circa 13 GW (Solar Energy Industries 

Association, 2014). 

Această evoluție remarcabilă reprezintă 

dovada eforturilor făcute la nivel mondial în 

domeniul energiei regenerabile. În Uniunea 

Europeană, a cărei dependență de importurile 

energetice a crescut în ultimele două decenii, 

expansiunea rapidă din ultimii ani a centralelor 

pe surse regenerabile, în particular eoliene și 

solare, a avut loc ca urmare a cerințelor 

Directivei Uniunii Europene asupra Energiei 

Regenerabile (European Union‟s Renewable 

Energy Directive/2009/28/EC) și a țintelor 

naționale. Politicile energetice ale Uniunii 

Europene sunt și în legătură cu angajamentele 
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de luptă împotriva schimbărilor climatice 

asumate prin ratificarea Protocolului de la 

Kyoto. În perspectiva anului 2020, între 

obiectivele majore ale Uniunii Europene sunt și 

creșterea ponderii energiei regenerabile în 

consumul final de energie la 20% (în condițiile 

în care în prezent nu depășește 7%) și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față 

de situația din 1990 (în 2011, conform Comisiei 

Europene, se estima că nivelul emisiilor de gaze 

cu efect de seră era cu 16% sub nivelul din 

1990).  

 
Tabel 1. Dinamica capacităților nou instalate în perioada 2000-2013 (GW) 

(Sursa: European Photovoltaic Industry Association, 2014) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mondial 0,29 0,32 0,45 0,56 1,08 1,3 1,5 2,5 6,6 7,3 17,1 30,1 30 38,3 

Europa 0,05 0,13 0,13 0,2 0,7 0,98 0,99 2,02 5,7 5,8 13,6 22,2 17,7 10,9 

China 0,019 0,005 0,019 0,01 0,01 0,008 0,01 0,02 0,04 0,16 0,5 2,5 3,5 11,8 
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Fig.2. Noi capacități fotovoltaice instalate în Germania, China și SUA în perioada 2000-2013 (MW) 

(Sursa: BSW-Solar, SEIA, EPIA) 

 

Această creștere din Europa a fost 

determinată, în primul rând, de programele de 

sprijin guvernamentale, dar și de scăderea 

rapidă a costului de producție. Astfel de 

programe de sprijin au fost inițiate și în SUA 

(1603 Treasury Program), China (The 12th 

Five-Year Plan) sau India (Jawaharlal Nehru 

National Solar Mission). Datele Agenției 

Internaționale a Energiei arată că sprijinul 

pentru energia din surse regenerabile a fost în 

creștere în întreaga lume, în 2011 subvențiile 

totale fiind de 88 miliarde dolari. În plus, în 

ultimii ani, cantitatea de energie electrică 

produsă de centralele fotovoltaice a crescut și 

datorită îmbunătățirilor tehnice, dezvoltării lor 

în regiuni cu resurse de calitate superioară dar 

mai ales scăderii cu circa 60% a costurilor de 

producție ale sistemelor fotovoltaice, față de 

situația din 2011. Această scădere este datorată, 

în bună măsură, creșterii producției, mai ales a 

celei din China, unde costurile de producție sunt 

mai mici (International Energy Agency, 2013). 

Reducerea în continuare a costurilor de 

producție ar putea face ca energia fotovoltaică 

să devină o opțiune din ce în ce mai atractivă 

pentru producția de energie electrică. Conform 

previziunilor (New Policies Scenario), se 

așteaptă ca în 2035 energia fotovoltaică să 

genereze 951 TWh, iar capacitatea instalată să 

ajungă la 690 GW. 

Realitatea este că, pe termen scurt sau mediu 

nu este încă sigur dacă energia regenerabilă va 
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deveni profitabilă fără subvenții 

guvernamentale. În câteva state europene, 

precum Spania, Franța, Belgia sau Danemarca, 

ca urmare a modificării programelor de sprijin, 

prin reducerea subvențiilor, s-au constatat 

scăderi importante ale investițiilor în capacități 

noi. Declinul cel mai semnificativ a fost însă în 

Germania și Italia. În Germania, s-a constatat o 

scădere a noilor capacități instalate de la 7,6 

GW în 2012, la 3,3 GW în 2013 [Fig.2], iar în 

Italia, o scădere de la 3,6 GW în 2012, la 1,4 

GW în 2013. Conform Comisiei Europene, 

investițiile în surse regenerabile de energie s-au 

redus în primul trimestru al anului 2013 cu 25%, 

înregistrând o stagnare aproape totală în țări 

precum Spania, Italia și Franța. Pe de altă parte, 

în primele 11 luni ale anului 2012, consumul de 

cărbune (cărbune superior și lignit) a crescut cu 

28% în Marea Britanie și Spania, cu 16% în 

Franța și cu 38% în Portugalia. 

Altă realitate este aceea că energia 

fotovoltaică are încă o contribuție foarte redusă 

la producția mondială de energie electrică, de 

0,3% (61 TWh) în 2011. Împreună cu energia 

eoliană, ponderea crește la 2,2%. Conform 

Agenției Internaționale a Energiei, în 2011, din 

totalul energiei electrice produse de sursele 

regenerabile de energie (hidrocentrale, centrale 

eoliene, bioenergetice, geotermale, fotovoltaice 

și marine), care a fost de 4482 TWh (20%), cea 

mai mare contribuție a avut-o hidroenergia, de 

3490 TWh, adică 77,8%. În general, ponderea 

surselor regenerabile la necesarul global de 

energie primară a fost în 2011 de 13%, însă fără 

biomasă (folosită, mai ales, în obținerea energiei 

calorice), ponderea a fost de doar 8%.  

Chiar dacă energia fotovoltaică este privită 

ca o sursă de energie verde, impactul asupra 

mediului, chiar dacă este redus, există. Se 

modifică utilizarea terenurilor, pierzându-se 

suprafețe de teren agricol (în cazul centralelor 

pe pământ), se pierd/fragmentează habitate, se 

consumă apă și se utilizează materiale cu 

potențial de poluare în industria de profil, multe 

folosite în purificarea și curățarea siliciului (acid 

sulfuric, acid clorhidric, acid azotic, fluorură de 

hidrogen), dar și tetraclorură de siliciu, hidroxid 

de sodiu (sodă caustică), hidroxid de potasiu sau 

hexafluorura de sulf (Mulvaney, 2013). 

Conform Intergovernmental Panel on Climate 

Change, o tonă de hexafluorură de sulf (gaz cu 

puternic efect de seră) are un efect similar cu 

circa 24 mii tone de CO2. Producerea cristalelor 

de siliciu necesită un mare consum de energie și 

generează cantități însemnate de deșeuri, 

inclusiv particule inhalabile de siliciu. 

 

Energia fotovoltaică în România 
România este localizată într-o regiune cu 

potențial fotovoltaic ridicat, estimat la 1200 

GWh/an (PNAER, 2010). Chiar dacă preocupări 

în domeniu au existat în trecut, dezvoltarea 

energiei fotovoltaice în România este de dată 

recentă. În ianuarie 2010, exista un singur 

producător de energie solară licențiat de 

Autoritatea Naţională de Reglementare în 

Domeniul Energiei (ANRE), iar puterea instalată 

era foarte mică, de 0,009 MW. Capacitatea 

instalată în centralele fotovoltaice a înregistrat un 

salt spectaculos în anul 2013, de peste 23 ori, 

domeniul fotovoltaic devenind cel mai activ în 

cadrul energiilor regenerabile. Astfel, potrivit 

Transelectrica, dacă în decembrie 2012 

funcționau în Romania centrale electrice 

fotovoltaice cu o capacitate instalată cumulată de 

49,3 MW, iar în iunie 2013 de 378,5 MW, la 

finalul lui decembrie 2013, s-a ajuns la o 

capacitate de 1155 MW (peste capacitatea unui 

reactor nuclear de la Cernavodă). Datele 

Transelectrica arată că în august 2014 erau avize 

tehnice de racordare pentru 1303,3 MW, iar 

contracte de racordare pentru 3252,2 MW. Din 

totalul general de 4555,6 MW, erau puse în 

funcțiune, conform Dispecerului Energiei 

Naționale, centrale electrice fotovoltaice de 

1163,1 MW (1,1 GW). În plus, mai erau 158,9 

MW în centrale care nu se regăseau în lista 

societăților autorizate de ANRE. 

Chiar dacă cele mai multe proiecte sunt de 

mici dimensiuni, în România au fost realizate și 

mari parcuri fotovoltaice, precum cel din 

localitatea Livada, județul Satu Mare. Aici a fost 

pus în funcțiune parcul fotovoltaic Solaris, cel 

mai mare de acest fel din România, ce se întinde 

pe 135 ha, cu o capacitate istalată de 57 MW și 

o producție de 67 mii MWh anual.  

Și în cazul României, ponderea sectorului 

fotovoltaic în producția de electricitate este 
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redusă. În 2013, conform ANRE, din energia 

electrică produsă și livrată în rețea, care a fost 

de 54,4 TWh, centralele fotovoltaice au 

contribuit cu 0,85%. Fără a lua în calcul 

hidroenergia (27,3% din total), contribuția 

surselor regenerabile de energie a fost de 10,2%. 

În ceea ce privește capacitatea fotovoltaică 

instalată, în prima parte a lunii octombrie 2013, 

aceasta reprezenta mai puțin de 2% din totalul 

național. 

 

 
Fig.3. Harta centralelor fotovoltaice din România 

 
Suportul legislativ. Chiar dacă referiri la 

acest subiect se regăsesc în Stategia Energetică 
a României, Planul Național de Acțiune în 
Domeniul Energiei din Surse Regenerabile și 
Strategia Națională în Domeniul Energiei 
Regenerabile, care accentuează direcția 
producerii de energie cu precădere din surse 
regenerabile, documentul care oferă cadrul legal 
necesar extinderii acestor surse de energie este 
legea numărul 220/2008, în care este prevăzut 
un sistem de promovare a producerii de energie 
din surse regenerabile, valabil pentru o perioadă 
de 15 ani (art. 3). Potrivit legii, nivelul țintelor 
naționale privind ponderea energiei electrice 
produse din surse regenerabile de energie în 
consumul final de energie electrică, în 
perspectiva anilor 2010, 2015 și 2020, trebuie să 
fie de 33%, 35%, respectiv 38% (art. 4). Pentru 

atingerea acestor ținte naționale s-a luat în 
considerare și energia electrică produsă în 
centralele hidroelectrice cu puteri instalate mai 
mari de 10 MW. De asemenea, cotele anuale 
obligatorii de energie electrică produsă din surse 
regenerabile, care beneficiază de sistemul de 
promovare prin certifiate verzi pentru perioada 
2010-2020, trebuiau să crească de la 8,3% în 
2010, la 20% în 2020. 

Conform legii, producătorii de energie solară 
primeau șase certificate verzi pentru fiecare 
MWh produs și livrat în sistem (art. 6). 
Certificatul verde este un titlu ce atestă 
producerea unei anumite cantități de energie 
electrică din surse regenerabile și poate fi 
tranzacționat pe o piață organizată. Operatorul de 
transport și sistem emite lunar certificate verzi 
producătorilor pentru cantitatea de energie 
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electrică produsă din surse regenerabile și livrată 
furnizorilor și/sau consumatorilor finali. Pentru 
perioada 2008-2025, valoarea de tranzacționare a 
certificatelor verzi pe piață a fost stabilită între o 
valoare minimă de 27 euro/certificat și o valoare 
maximă de 55 euro/certificat (art. 11). Începând 
din 2011, valorile de tranzacționare se indexează 
anual conform indicelui mediu de inflație 
înregistrat în luna decembrie a anului precedent, 
calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de 
EUROSTAT. 

Problema costului. Dacă până în 2012, 
investițiile în parcuri eoliene păreau cea mai 
bună afacere din domeniu, după această dată, 
afacerile în energia verde s-au orientat puternic 
spre centralele fotovoltaice, deoarece schema de 
sprijin aprobată de stat era mai atractivă (șase 
certificate verzi). Cert este că subvenționarea 
energiei regenerabile a dus la creșterea prețului 
energiei electrice în factura consumatorilor, 
acesta fiind mai mare cu cât erau puse în 
funcțiune mai multe centrale verzi. Conform 
ANRE, consumatorii de energie electrică au 
plătit în 2013 subvenţii de 416 milioane de euro 
producătorilor de energie regenerabilă, cu 34% 
mai mult decât în 2012, pentru a susţine energia 
regenerabilă prin sistemul de certificate verzi (în 
2013, au fost tranzacționate circa 10 milioane 
certificate verzi, în creștere cu 78% față de 
2012). Cum creșterea costurilor cu energia 
electrică afectează afacerile companiilor, 
protestele din partea acestora nu au întârziat să 
apară. Unele companii, precum Alro Slatina (cel 
mai mare consumator de electricitate din 
România), au susținut posibilitatea închiderii 
unor capacități din industrie, minerit sau energie 
din cauza pierderii competitivității și 
disponibilizarea angajaților. 

Ca urmare a impactului socio-economic prea 
mare al subvențiilor pentru energia regenerabilă 
din facturile consumatorilor finali, guvernul a 
decis reducerea sprijinului prin promulgarea 
Ordonanţei de Urgenţă 57/2013 (devenită Legea 
nr. 23/2014, după publicarea in Monitorul 
Oficial). Astfel, de la 1 iulie 2013, această 
ordonanță a dispus amânarea, până în 2017, a 
două certificate verzi pentru fiecare MWh produs 
în sectorul fotovoltaic, pentru proiectele 
acreditate pană la data de 31 decembrie 2013, dar 
și acreditarea de către ANRE doar a unui număr 
de proiecte în funcție de nivelul stabilit pentru 

fiecare an de către guvern. În plus, în urma unei 
analize a ANRE privind supracompensarea 
energiei regenerabile, în decembrie 2013 a fost 
aprobată Hotărârea de Guvern nr. 994/2013, 
conform căreia capacitățile fotovoltaice 
acreditate după data de 1 ianuarie 2014 vor primi 
doar trei certificate verzi pentru fiecare MWh 
produs și livrat în sistem. În aceste noi condiții, 
posibilitatea ca România să urmeze exemplul 
celorlalte state europene, care au modificat 
legislația în domeniu, și să se confrunte cu 
reducerea investițiilor în noi capacități 
fotovoltaice, este destul de mare. 

Pierderea terenului agricol. În prezent, între 
numeroasele probleme cu care se confruntă 
societatea umană se află și reducerea sau 
degradarea terenurilor agricole, cu impact asupra 
resurselor alimentare. În cazul centralelor 
fotovoltaice, impactul poate fi minim dacă 
terenul pe care sunt amplasate este slab productiv 
sau se folosesc acoperișurile clădirilor 
industriale, comerciale sau rezidențiale. 
Realitatea ne arată că sunt diferențe semnificative 
de la o țară la alta cu privire la modul de instalare 
a sistemelor fotovoltaice. La nivel european, 
centralele amplasate direct pe pământ reprezintă 
34% din total, România fiind țara cu cel mai 
mare procent din această categorie, adică 99%. În 
unele state, precum Danemarca, Olanda, Cehia 
sau Belgia, predomină sistemele fotovoltaice 
rezidențiale (European Photovoltaic Industry 
Association, 2014). În SUA, în anul 2013, circa 
jumătate din capacitatea nou instalată a revenit 
Californiei, un stat cu întinse suprafețe aride. De 
asemenea, din totalul capacităților noi, 798 MW 
au revenit sistemelor rezidențiale (SEIA, 2014).  

Pentru a instala un MW în centralele 
fotovoltaice este nevoie, în medie, de 2-3 ha 
teren, în funcție de tehnologia folosită, relieful 
locului sau intensitatea radiației solare. În 
România, dacă ne raportăm la cei 4555,5 MW, 
care în august 2014 aveau avize tehnice de 
racordare și contracte de racordare, suprafața de 
teren ocupată ar varia între 9100 și 13600 ha, 
aceste terenuri fiind situate în mare măsură în 
regiuni cu soluri fertile [Fig.3, Tabel 2]. În cazul 
centralei fotovoltaice din Livada (județul Satu 
Mare), care acoperă o suprafață de 135 ha, 
pentru fiecare MW instalat au fost necesare 2,4 
ha teren. Pentru a se evita pierderea de teren 
agricol, cea mai bună soluție ar fi panourile de 
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acoperiș. În acest sens, în data de 1 iulie 2010 s-
a lansat în România programul Casa Verde care 
viza instalarea de sisteme solare rezidențiale, 

pentru care statul român, prin Fondul de Mediu, 
suporta o parte din costuri. Programul însă a fost 
sistat în 2012 din lipsă de fonduri. 

 
Tabel 2. Puteri totale pe județe ale centralelor electrice fotovoltaice 

(Sura: Transelectrica, 18.08.2014) 
Județul Puteri ale CEF  

cu ATR 

(MW) 

Puteri ale CEF  

cu CR 

(MW) 

Puteri totale 

(MW) 

Puteri ale CEF  

puse în funcțiune 

conf. DEN (MW) 

Alba 5,30 19,23 24,53 7,01 

Arad 116,49 123,74 240,23 21,66 

Argeș 14,69 102,53 117,22 19,89 

Bacău 18,25 8,51 26,76 0,005 

Bihor 9,62 99,87 109,49 58,86 

Bistrița Năsăud 46,7 47,56 94,26 16,33 

Botoșani 0,48 3,52 4,01 3,46 

Brăila 38,72 50,00 88,72 32,0 

Brașov 33,04 217,43 250,47 91,14 

București 0,00 5,14 5,14 0,79 

Buzău 13,80 41,50 55,30 10,79 

Călărași 30,33 85,57 115,91 26,95 

Caraș Severin 1,97 57,00 58,98 0,00 

Cluj 18,54 90,71 109,25 58,40 

Constanța 21,89 11,99 33,89 4,30 

Covasna 10,34 26,15 36,50 4,14 

Dâmbovița 97,58 202,86 300,44 57,99 

Dolj 146,95 130,38 277,33 61,04 

Galați 2,39 7,00 9,39 1,32 

Giurgiu 130,56 395,20 525,78 206,68 

Gorj 38,22 51,42 89,64 29,97 

Harghita 0,00 40,67 40,67 0,06 

Hunedoara 11,62 13,56 25,18 0,54 

Ialomița 66,47 154,81 221,28 7,89 

Iași 0,004 7,55 7,55 1,24 

Ilfov 9,87 34,53 44,41 6,31 

Maramureș 11,32 16,14 27,46 8,69 

Mehedinți 24,80 49,58 74,38 29,19 

Mureș 17,40 38,35 55,75 27,65 

Neamț 2,98 2,38 5,36 0,49 

Olt 48,27 196,35 244,62 59,62 

Prahova 36,40 221,32 257,73 125,18 

Sălaj 2,67 31,95 34,62 4,55 

Satu Mare 24,28 106,18 130,46 69,41 

Sibiu 56,08 81,64 137,72 40,84 

Suceava 0,00 0,01 0,01 0,00 

Teleorman 109,28 209,38 318,67 11,04 

Timiș 47,08 186,33 233,41 36,80 

Tulcea 13,50 29,58 43,08 7,70 

Vâlcea 9,90 17,20 27,10 4,94 

Vaslui 6,60 7,60 14,20 0,00 

Vrancea 8,92 29,66 38,58 8,11 

                        CEF- centrală electrică fotovoltaică; ATR – aviz tehnic de racordare; 

                        CR – contract de racordare; DEN – Dispecerul Energetic Național 
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Concluzii 
Că societatea umană se confruntă cu probleme 

energetice și de mediu, este o certitudine. În aceste 
condiții, utilizarea mult mai consistentă a 
resurselor energetice regenerabile, între care 
energia fotovoltaică, constituie o necesitate. 
Evoluția din ultimii ani ne arată că există 
preocupări în acest sens. Cu toate acestea, dacă 
costurile de producție nu se vor reduce 
semnificativ atunci energia fotovoltaică, și nu 
numai, nu va deveni suficient de competitivă fără 
subvenții guvernamentale. Cum modificarea 
legislației în domeniu, prin diminuarea 
subvențiilor, a dus la reducerea investițiilor în 
multe state europene, viitorul energiei fotovoltaice 
este incert. Este foarte posibil ca situația din 
Europa să se repete în România și în restul lumii. 
De asemenea, legislația în domeniu trebuie să 
limiteze pierderea de teren agricol și să 
promoveze sistemele de acoperiș. În concluzie, 
sectorul fotovoltaic rămâne încă o afacere dictată 
de guverne, deciziile politice influențând 
considerabil piața. Viitorul sectorului fotovoltaic 
va depinde de atractivitatea țărilor pentru 
investitori, mărimea pieței de electricitate sau 
competitivitatea sistemelor. 
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