
Energia uneşte

Strategia 2020
Brandenburg este o regiune recunoscută la  
nivel internaţional în domeniul cercetării, producţiei, 
utilizării dar şi a exportului tehnologiilor energeti-
ce de viitor. Energiile regenerabile sunt deja astăzi o 
coloană sustenabilă a mixului energetic ce se doreşte 
a fi dezvoltată şi în viitor. În acest sens este nevoie de 
o structură stabilă a sistemului, formată din instalaţii 
de producere şi de furnizare de energie. În vederea 
asigurării furnizării de energie, Brandenburg îşi va 
păstra sistemul de bază privind producţia de energie 
din lignit, contribuind astfel la întreg mixul energetic al 
Germaniei. Această politică integrată la nivelul sectoru-
lui energetic şi a protecţiei mediului înconjurător contri-
buie la obiectivul politic prioritar al guvernului landului. 
Prin creştere economică şi prin creşterea procentului 
de ocupare al forţei de muncă, Landul Brandenburg 
se doreşte a fi pentru cetăţenii săi, şi în următorul de-
ceniu, o partie primitoare şi înfloritoare din punct de 
vedere economic. În acelaşi timp, Landul Branden-
burg contribuie astfel la protecţia globală a resurselor, 
a schimbărilor climatice şi a mediului.

Brandenburg,  
                landul energiei
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Regiunea energetică 
inovativă Lausitz-Spreewald

La nivel regional
Obiectivul este acela de a sprijini ca şi regiune un mix de furnizo-
ri autohtoni din domeniul energiei şi de a cerceta şi de a imple-
menta soluţii pentru furnizarea energiei zilei de mâine.

La nivel local
Stabilirea unor soluţii variate, cu caracter model în spaţiul rural – 
clusterul localităţilor energetice.  

Regiunea Lausitz-Spreewald din Landul Brandenburg este de 
mai bine de un secol, centrul energetic al Germaniei de Est. În 
urma descoperirii şi utilizării lignitului în secolul al XIX-lea această 
zonă preponderent agricolă a devenit o regiune cunoscută pen-
tru producţia şi furnizarea de energie. Acestă temă „energie” 
reprezintă încă şi astăzi un potenţial esenţial de dezvoltare pen-
tru regiune.

Prin sintagma „Regiunea energetică inovativă Lausitz-Spreewald“ 
se înţelege eficienţă energetică, reducerea consumului de ener-
gie, tehnologii energetice inovative precum şi conştientizarea pro-
blemei energetice drept punct central al muncii. Localităţile ener-
getice inovative Lausitz-Spreewald trebuiesc privite ca şi proiect 
parţial al unei strategii unitare. Până în luna decembrie a anului 
2008 au fost selectate, cu sprijinul Ministerului Federal pentru 
Transport, Construcţii şi Dezvoltare Urbană, cele patru localităţi 
Uebigau-Wahrenbrück, Schipkau, Lichterfeld-Schacksdorf şi Alt-
döbern. 

Proiectele singulare prezintă, exemplificator, modul în care utiliza-
rea descentralizată a energiilor regenerabile poate crea siguranţă 
în domeniul alimentării cu energie şi poate crea plus valoare în 
zonele rurale precum şi demersurile ce pot fi realizate în direcţia 
creşterii eficienţei energetice şi combaterea schimbărilor climati-
ce (extinderea producţiei de biogaz, utilizarea în scopuri energe-
tice a fluxurilor regionale de materii prime, utilizarea principiului 
cogenerării, realizarea unei asociaţii locale a reţelelor termice, 
reabilitarea energetică a clădirilor) prin cooperarea cu actori re-
gionali.
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Energie eoliană
Utilizarea instalaţiilor eoliene în Germania se realizează astăzi 
preponderent în sistem de racord la reţeaua de electricitate. De 
la construcţia  primei instalaţii eoliene de 1 MW la începutul ani-
lor ’90, producţia curentului electric din energie eoliană a crescut 
semnificativ. Din producţia totală de energie electrică a Germa-
niei, energia eoliană ocupă în prezent un procent aproximativ de 
6,5%. Astfel, energia eoliană este cea mai mare sursă de curent 
electric din categoria energiilor regenerabile. După ce în anii ’80 
şi la începutul a anilor ’90 dezvoltarea instalaţiilor eoliene de 
mică putere (între 50 kW până la 150 kW) şi de talie mijlocie (500 
kW până la 600 kW) a continuat, la mijlocul anilor ’90 a început 
dezvoltarea instalaţiilor eoliene din clasa superioară, de ordinul 
MW. Astfel, a avul loc o dezvoltare semnificativa a tehnologiei. 
În anul 2001, puterea medie instalata la echipamentele eoliene 
atingea deja 1,3 MW. Această dezvoltare se datorează planu-
lui tarifar de introducere a energiei în reţeua publică valabilă 
în Comunitatea Energetică Europeană. Legea germană privind 
energia regenerabilă reprezintă o poveste de succes a mode-
lului de plată pentru energia introdusă în reţeaua publică, mo-
del ce a fost preluat până acum de 47 de state ca şi exemplu 
pentru proprile instrumente de finanţare. În vederea păstrării 
siguranţei alimentării cu energie,  ca urmare a ofertei necon- 
stante de vânt, peste 90% din puterea instalată a echipamentelor 
eoliene este compensată de centrale energetice convenţionale 
(aşa-numitele “centrale din umbră”). În prezent există în Landul 
Brandenburg aproximativ 2.500 de instalaţii eoliene montate pe 
o suprafaţă de 370 km2. Un alt potenţial îl oferă în acest sens 
suprafeţele reutilizate în urma exploatării miniere la suprafaţă. 
Din moment ce fostele cariere de lignit nu sunt de regulă locuite, 
aceste areale se pretează a fi utilizate într-un mod adecvat pen-
tru producerea de energie eoliană. Posibilul impact negativ al 
instalaţiilor eoliene asupra localnicilor poate fi astfel redus la mi-
nim. Pe lângă aceasta, efectul economic este convingător, de-
oarece producţia de energie a instalaţiilor existente se situează 
peste aşteptările prognozate. Pe suprafeţele haldelor de la ca-
riera Jänschwalde urmează a fi construite până în anul 2010 
– în funcţie de aprobările obţinute conform planificării regiona-
le – patru până la cinci instalaţii eoliene. Ca şi o alternativă la 
introducerea energiei în reţeaua publică, surplusul de energie 
electrică de la instalaţiile eoliene ar putea fi folosit la producerea 
de hidrogen. Prin acest concept tehnic poate fi prezentată o mo-
dalitate de stocare a energiei provenite din surse regenerabile. 

Vânt din Brandenburg
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Utilizarea biomasei în    
     Landul  Brandenburg

Landul Brandenburg este unul din landurile federale germane fruntaşe în utilizarea biomasei în scopul producerii de 
energie. Biodiesel-ul, bioetanolul, biogazul şi lemnul sunt pilonii de bază ai producţiei din biomasă la nivel de land.

Vara, Landul Brandenburg înfloreşte în galben. Pe suprafaţa celor 130.000 de hectare nu mai sunt cultivate în prezent 
supraproducţii agricole, ci materii prime valoroase precum rapiţa pentru producţia de combustibil. Patru instalaţii mari 
de transesterificare transformă uleiul de rapiţă în biodiesel, care apoi fie este vândut ca şi combustibil întreprinzătorilor 
din agricultură, fie este adăugat diesel-ului de provenienţă minerală ca aditiv în rafinăria din Schwedt. Planta agricolă 
care creşte chiar şi pe solurile cele mai nefertile din Landul Brandenburg este secara. Din secară se produce printre 
altele şi bioetanol, care este prelucrat în stabilizatorul de combustibil ETBE (etil-tert-butil-eter). Bioetanolul sau ETBE-
ul sunt adăugaţi benzinei prin rafinare. Mulţumită acestui amestec, nu doar că se realizează un efect de decongestio-
nare a mediului din punct de vedere al gradului de poluare, ci creşte şi  rezistenţa la autoaprindere a combustibilului 
OTTO pentru motoare. De asemenea, importante în  peisajul Landului Brandenburg sunt vizibilitatea bioreactoarelor 
instalaţiilor de biogaz. Dejecţiile de la animale, porumbul şi nutreţul pe bază de secară sunt descompuse acolo de către 
bacterile generatoare de metan în biogaz. Biogazul este transformat în curent electric în cadrul centralei de cogenera-
re, aducând astfel un aport mic, dar în continuă creştere la alimentarea de bază cu energie. Cea mai mare cotă-parte 
a bioenergiei o reprezintă numeroasele centrale de electrificare, de termoficare şi încălzirile pe bază de biomasă. Mai 
mult de 20 de instalaţii produc împreună o capacitate electrică de aproape 200 MW. Aceste instalaţii ard tocătură de 
lemn care la rândul ei este colectată în urma exploatării forestiere de pe întinsele păduri ale Landului Brandenburg, 
rumeguş şi talaş ce se produce de către industria prelucrătoare a lemnului, lemn vechi şi chiar şi lemn de rădăcină şi 
de coroană provenit din defrişările zonelor miniere. Gazele arse, provenite din arderile cu pat fluidizat şi cu grătar, sunt 
purificate în aşa măsură încât respectată toate cerinţele specifice. În plus, şi căldura degajată este folosită. Ea este 
utilizată fie la uscarea lemnului, fie la furnizarea de energie termică la distanţă. Instalaţiile descentralizate cu o putere 
de până la 4 MW, aşa numitele reţele de alimentare cu energie termică pe distanţe scurte, sunt utilizate mai ales pen-
tru încălzire. Şi ele la rândul lor se bucură de o apreciere tot mai mare, într-o perioadă în care, pe termen lung, preţurile 
la energie vor contiuna să crească.

Landul Brandenburg încearcă să se transforme din landul cărbunelui în landul bioenergiei,  iar aceast lucru îl face cu 
un succes vizibil şi în creştere.
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Patru localităţi –  
                     patru soluţii

Prin proiectul „Alimentarea cu energie din surse regene-
rabile şi reducerea consumului de energie în localităţile 
din zona rurală a judeţelor Elbe-Elster şi Oberspree-
wald-Lausitz“ (pe scurt Localităţi Energetice Inovative) se 
doreşte ca, în domeniul alimentării viitoare cu energie a 
localităţilor din mediul rural, să se ofere noi impulsuri în 
direcţia exploatării potenţialului de noi surse regenerabi-
le. Proiectul se concentrează pe identificarea şi dezvolta-
rea unor aşa numite localităţi energetice din judeţele Elbe- 
Elster şi Oberspreewald-Lausitz, care pot acoperi necesa-
rul lor energetic în cea mai mare parte (până la 100%) din 
surse regenerabile. Ca şi rezultat vor fi elaborate planuri de 
acţiune ce vor servi drept bază pentru realizarea viitoarelor 
proiecte de energie iniţiate la nivel local.

Proiectul serveşte în acelaşi timp drept model pentru mul-
te alte comune din mediul rural al regiunii de planificare 
Lausitz-Spreewald. La finalul competiţiei au fost selectate 
localităţile Uebigau-Wahrenbrück, Schipkau, Altdöbern şi 
Lichterfeld-Schacksdorf pentru viitorul cluster al localităţilor 
energetice din Lausitz. Proiectele singulare prezintă în mod 
exemplificator maniera în care utilizarea descentralizată a 
energiilor regenerabile poate genera siguranţa furnizării de 
energie şi crearea de valoare în zonele rurale, iar demersu-
rile în vederea creşterii eficienţei energetice şi a combaterii 
schimbărilor climatice sunt posibile numai prin cooperarea 
cu actorii regionali.
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