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Introducere

Acest atelier de lucru ESPON (PLW) se va concentra pe potențialul de exploatare 
al resurselor verzi de energie offshore în Marea Neagră și, de asemenea, pe 
modul în care acest potențial ar putea fi cel mai bine exploatat în mod durabil din 
punct de vedere economic și ecologic.

Prin urmare, acest eveniment va fi, de asemenea, axat pe schimbul de experiențe în ceea ce privește 
amenajarea spațiului maritim, cu impact durabil maxim atât asupra mării, cât și a zonelor de coastă și a zonelor 
adiacente. Astfel, atelierul va contribui la implementarea proiectului MARSPLAN-BS II, în care atât România, 
cât și Bulgaria sunt în proces de elaborare a planurilor lor naționale de amenajarea a spațiului maritim, în 
cooperare cu vecinii lor.

Context
Exploatarea energiei regenerabile offshore în Marea Neagră este încă în stadiu incipient. Până acum dezvoltările 
s-au concentrat mai ales pe bazinele Mării Baltice și ale Mării Nordului, deși au fost și sunt efectuate în prezent 
experimente majore în alte regiuni. Pe de altă parte, UE are ambiții pentru energia regenerabilă offshore, ambiții 
precizate în acordul Green Deal pentru Europa. Pornind de la capacitatea instalată la ora actuală a energiei 
eoliene regenerabile de 12 GW, UE se străduiește să obțină o capacitate instalată de cel puțin 60 GW (plus 1 
GW energie oceanică) de energie în 2030, urmând să atingă 300 GW energie eoliană offshore (plus 40 GW 
energie oceanică) până în 2050 (CE 2020). Aceasta înseamnă înmulțirea capacității de energie regenerabilă 
offshore cu de aproape 30 de ori nivelurile actuale; investițiile necesare pentru acest lucru sunt estimate până 
la 800 miliarde de EURO (JRC 2020). Marea Neagră poate juca un rol activ în realizarea acestui deziderat. 
Bazinul Mării Negre oferă un bun potențial natural pentru energia eoliană offshore (cu turbine fixate pe fundul 
mării și flotante) și localizat pentru energia valurilor. Totodată, nu este împiedicat de „handicapul de start 
anticipat” și ar putea integra de la bun început acest potențial în inovațiile recente privind producția de hidrogen.

Figura 1: Tipuri de tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile offshore (sursa JRC 2020)

Potențialul Mării Negre
Energie eoliană offshore

Tipul cel mai dezvoltat de potențial tehnic de energie din Marea Neagră îl constituie turbinele eoliene offshore. 
Acest potențial este situat în special în partea de vest a Mării Negre. Dintre acestea, doar o mică parte poate fi 
realizată cu ajutorul unor turbine eoliene fixate pe fundul mării, situate în ape cu adâncimea de 30-60 m, 
majoritatea trebuind instalate în ape cu adâncimea de 60 m și mai mare. Astfel, Marea Neagră oferă oportunități 
mai ales pentru turbinele eoliene flotante. Un studiu recent al Energy Policy Group estimează resursele de 
energie eoliană offshore ale României la 94 GW, din care 22 GW pot fi instalați ca turbine fixate pe fundul mării, 
iar 72 GW sub formă de turbine eoliene flotante (ERG 2020). În cazul Bulgariei, capacitatea naturală potențială 
poate fi realizată doar cu ajutorul turbinelor eoliene flotante. Un studiu recent al Centrului pentru Studii Politice 
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Europene (CEPS) conchide că o strategie de succes a UE în Marea Neagră poate trece dincolo de granițele 
UE și ale Comunității Energetice Globale. Există interese pentru energia regenerabilă și eoliană offshore mai 
ales în Turcia, dar și în Azerbaidjan, în Rusia și în regiunea Mării Caspice (Catuti et al., 2020).

Figura 2: Potențialul tehnic eolian offshore în bazinele maritime accesibile statelor UE27 (sursa JRC et al. 2019)

Energia valurilor

Potențialul de energie a valurilor este situat mai ales în partea de vest a Mării Negre. Cu toate că potențialul 
Mării Negre de a produce energie a valurilor pare mult mai scăzut decât, de exemplu, cel al bazinului Oceanului 
Atlantic, de-a lungul coastelor Peninsulei Iberice (unde s-au efectuat inițial experimentele UE cu energia 
valurilor). Potențialul din Marea Neagră este estimat la jumătate din acesta. Conform celui mai vechi studiu 
existent, cel din 2009, potențialul energetic cel mai ridicat din zonele de lângă coastă a Peninsulei Iberice este 
de 600 kW/m, în timp ce în Marea Neagră acest potențial este de 320 kW/m (Rusu, 2009). Pe de altă parte, 
compararea unităților de foraj de la ambele țărmuri a dat rezultate similare. În consecință, cu toate că în general 
nu se crede că Marea Neagră ar avea resurse substanțiale de energie a valurilor, ea are în mod sigur potențial 
pentru dezvoltare, mai ales în partea apuseană a mării.

Figura 3: Diferite cazuri de potențial al energiei valurilor în Marea Neagră (Rusu, 2009)
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Hidrogenul

Acest potențial de dezvoltare este, de asemenea, relevant acolo unde potențialele hibride de energie 
regenerabilă sunt conectate direct, atât în timp și spațiu, la noile inovații de producere a energiei offshore din 
hidrogen. Acest lucru se datorează costurilor pentru transportul energiei. În vreme ce aducerea energiei 
regenerabile pe țărm cu ajutorul cablurilor de electricitate necesită tensiuni ridicate și convertizoare scumpe, 
transportul hidrogenului gazos prin conducte (existente) este mult mai ieftin, presupune pierderi mai mici de 
energie, mai ales pe distanțe lungi. Experții estimează că punctul critic („tipping point”) pentru alegerea cablurilor 
electrice tradiționale și conductele de gaz se află la 80-100 km de țărm (TNO 2021). Păstrând în minte 
necesitatea de a avea mai multe parcuri eoliene în apele de mare adâncime, se fac tot mai multe experimente 
de a se crea noi platforme de hidrogen în largul mării, pe lângă sursele regenerabile de energie offshore, altele 
decât energia eoliană. Aceste platforme includ instalații de desalinizare a apei de mare, instalații de electroliză 
pentru producerea de hidrogen din apa desalinizată și compresoare pentru transportul gazului. Acestea pot fi 
instalate pe insulele existente, pe platformele petroliere vechi sau pe instalațiile noi, de cel puțin 400 MW. Unele 
experimente se efectuează deja în Marea Nordului: De exemplu, PosHydron, Dolphyn, și NorthH2 (De Tijd 
2021). Totuși, avându-se în vedere noile potențiale din acest sector, acest lucru poate constitui un potențial și 
pentru Marea Neagră.

Întrebări importante legate de PLW
• Rămâne așadar întrebarea: cum pot fi aceste potențiale și oportunități dezvoltate pentru Marea 

Neagră, mai ales printr-un parteneriat public-privat eficient și sustenabil?

• În ce condiții se pot realiza asemenea lucruri și există bune practici din care părțile interesate în 
Marea Neagră să poată trage învățăminte?

Condiții și bune exemple
Una dintre aceste condiții ar putea fi o nouă abordare a infrastructurii de rețea offshore pentru energia 
regenerabilă. În loc de a conecta proiectele naționale direct la țărm cu ajutorul legăturilor radiale (dedicate) 
acționate de operatorii sistemului național de transport, există nevoia unei rețele transfrontaliere, așa numita 
„rețea buclată”, prin care electricitatea sau (și mai bine) hidrogenul gazos pot trece în mai multe direcții, prin 
conectarea la diverse proiecte offshore de energie regenerabilă. În mod ideal costurile pot fi reduse și se poate 
utiliza spațiul maritim. Pentru aceasta este nevoie de un operator de transport, localizat în bazinul maritim, cu 
extindere transfrontalieră, care să instaleze și să exploateze rețeaua. Acest lucru nu este ușor de realizat în 
Marea neagră deoarece aici mai există și un bazin transcontinental. Cu toate acestea, CE este gata să susțină 
procesul de coordonare printr-un angajament pe termen lung al partenerilor.

Cea de a doua condiție este ca amplasamentele și ansamblurile instalațiilor de energie offshore trebuie să aibă 
la bază un plan spațial maritim transfrontalier, integrat și, dacă este posibil, multifuncțional, prin care să 
se primească suficientă asistență, iar proiectele să poată fi implementate cu ușurință. Aceste noi proiecte ar 
trebui cel puțin să coexiste dar să și coopereze, dacă este posibil, cu alte activități și cu părțile interesate care 
activează în mare, pentru beneficiul comun, cum ar fi cele din pescuit, acvacultură, navigație și turism. Această 
cooperare ar putea chiar să aibă în vedere protejarea sau oferirea de noi potențiale pentru ecosistemele marine 
(vulnerabile). În această privință, Proiectul MERMAID a identificat beneficiile pentru mediu ale diferitelor 
combinații de sisteme de acvacultură și de energie din surse regenerabile offshore; PHAROS4MPAs a 
documentat interacțiunile posibile dintre zonele marine protejate și economia albastră; rețeaua SUBMARINER 
a exploatat în mod experimental noi oportunități pentru turism în cazul proiectelor de energie offshore; iar 
proiectul Baltic LINes a subliniat posibilitățile deschise pescarilor de a lucra cu fracțiune de normă în sistemele 
de acvacultură oferite de parcurile eoliene offshore. Un nou MSP va trebui, așadar, nu doar să ofere spații 
dedicate pentru anumite funcțiuni, dar și oportunități pentru domenii mixte noi și inovatoare.

Ultima condiție (dar nu cea de pe urmă) este ca sursele de energie regenerabilă offshore să fie conectate și la 
oportunități sau ansambluri de pe uscat. Acest lucru înseamnă că Interacțiunile dintre uscat și mare (LSI) 
trebuie avute în vedere la dezvoltarea MSP. Raportul mai sus menționat, extras din Energy Policy Group (EPG) 
referitor la resursele regenerabile eoliene offshore ale României, menționa deja necesitatea de a extinde o 
nouă rețea electrică pe uscat, de creare a unei capacități portuare legate de proiectele energetice offshore și 
de a elabora o strategie economică care să atragă o parte semnificativă din noile lanțuri de aprovizionare legate 
de resursele regenerabile de energie (EPG 2020). În această privință teritoriile din Marea Neagră nu au un 
randament prea bun, prin comparație cu regiunile Mării Baltice și ale Mării Nordului (vezi Figura 4). Comisia 
Europeană subliniază, de asemenea, necesitatea stimulării cercetării și inovării în ceea ce privește proiectele 
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offshore și extinderea către un lanț de aprovizionare și valoric mai puternic în țările bazinului, pentru a spori nu 
numai beneficiile locale, ci și pentru a obține performanțe mai eficiente într-o rază mai apropiată de acțiune. 
Acest lucru ar necesita investiții private, dar s-ar baza pe o facilitare economică suficientă a autorităților publice 
responsabile.

Figura 4: Instalații de producție a componentelor în domeniul energiei eoliene onshore și offshore în Europa 
(CE 2020)

Cercetarea ESPON
ESPON a efectuat numeroase studii pe diverse subiecte relevante pentru acest Atelier de lucru. De exemplu, 
raportul Territorial Futures (ESPON 2017) furnizează informații și considerații privind viitorul teritorial potențial 
al unui sistem energetic European bazat în întregime pe energia regenerabilă. Raportul se adresează în 
principal producției de energie onshore, dar furnizează și o analiză relevantă cu privire la strategiile de energie 
regenerabilă. Raportul EsaTDOR (ESPON 2013), chiar dacă datează din 2013, cuprinde un set de dovezi 
teritoriale privind diversele mări din Europa, inclusiv Marea Neagră, pentru a se identifica toate oportunitățile și 
toate riscurile. Studiul MSP-LSI (ESPON 2020) explorează guvernanța spațiului maritim prin intermediul MSP-
LSI. MSP devine un domeniu important de politică, având obiectivul de a reconcilia diversele cereri privind 
spațiul maritim și contribuind astfel în mod semnificativ la amplificarea Creșterii Albastre. În această privință, 
energia eoliană offshore este sectorul cu „Economie Albastră” cu cea mai rapidă creștere și contribuie major la 
creșterea ocupării forței de muncă în Europa.

În cele din urmă, lucrarea tematică TNO (Creamer et al., 2020) referitoare la spațiile maritime adună laolaltă 
dovezile teritoriale ale ESPON, analizele conexe și reflecțiile care se concentrează pe MSP-LSI, transportul 
maritim, adaptarea la schimbările climatice, și reziliența comunităților, turismul, energia albastră, poluarea 
maritimă și acvacultura.
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Program (ora României)
Pentru abordarea acestor subiecte agenda PLW este următoarea:

14:00 - 14:15  Bun venit și Introducere

   Mesajul de bun venit din partea moderatorului, Prof. Dr. Ir. Luuk Boelens, 
   Coordonator ESPON-TNO 

   Cuvântul de bun venit al Dl. Wiktor Szydarowski, Director GECT ESPON

   Cuvânt introductiv din partea Dl. Marin Țole, Secretar de Stat, Ministerul 
   Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România

14:15 - 15:00  Partea 1: Pregătirea terenului

 ▪ Cercetarea EPSON: Ce pot face cercetătorii teritoriali pentru înțelegerea și  
utilizarea potențialului energetic offshore? de Marjan van Herwijnen & 
Michaela Gensheimer, Senior Project Experts, GECT ESPON

 ▪ Elaborarea capacităților și planurilor de politici privind energia regenerabilă  
offshore în Marea Neagră de Dl. Dan Lucian Popovici, Director Tehnic, 
Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la 
Marea Neagră

 ▪ Politicile privind Planul de amenajare a spațiului maritim și Interacțiunea dintre 
Uscat și Mare, de Dr. Ing. Laurenta Alexandrov, Cercetător Principal la 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”

15:00 - 15:10  Întrebări și răspunsuri

15:10 - 15:15  Pauză

15:15 - 16:15  Partea 2: Bunele practici

 ▪ Planul de amenajare a spațiului maritim multifuncțional, transfrontalier în bazinul 
Mării Negre de Prof. Dr. Frank Maes (Universitatea Ghent)

 ▪ Inspirație pentru noi sinergii ale sistemelor de acvacultură și de energie offshore 
de Dr. Luca van Duren, proiectele MERMAID și UNITED (cercetător principal la 
Deltares)

 ▪ Caracteristicile/posibilitățile hidrogenului într-o infrastructură de rețea buclată 
offshore, de Msc. Sven Goethals (Business Development Director Tractebel-
Engie)

16:15 - 16:25  Întrebări și răspunsuri

16:25 - 16:30  Pauză
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16:30 - 16:40  Partea 3: Discuții și concluzii

   Reacții din partea țărilor vecine

 ▪ Dl. Angel Gyorev, Manager de proiect - Partener lider în proiectul 
MARSPLAN-BS II, Associat Senior în proiecte europene și management de 
programe, Departamentul “Preselecție și contractare”, DG „Planificare  
strategică și programe pentru dezvoltare regională”, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Lucrărilor Publice din Bulgaria

 ▪ Prof. Dr. Tanay Uyar, Coordonator, Platforma ONG-urilor de mediu TÜRÇEP 
din Turcia, Președinte, Asociația Energiei Regenerabile (EUROSOLAR Turcia), 
Lector, Departamentul de Inginerie Mecanică, Facultatea de Inginerie și 
Arhitectură, Universitatea Beykent İstanbul Turcia

16:40 - 16:55  Discuții cu publicul

16:55 - 17:00  Răspunsuri și recomandări 

   de Dl. Marin Țole, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
   Administrației din România

 

17:00 - 17:15   Concluziile și închiderea prezentate de către moderatorul, Msc. Tom Goosse 
    (Assistant Project Leader TNO)
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