
Condiții energetice actuale 
 

Unul din efectele dezvoltării tehnologice a întregii societăți umane, din ultimul secol, este 

creșterea tot mai pronunțată a consumului de energie, dar și dependența tot mai accentuată a 

omenirii, de sursele de energie, respectiv de consumul combustibililor fosili, în special 

produse petroliere, gaze naturale și cărbuni. 

 

Conceptul de “peak oil” (care trebuie înțeles atât ca și „vârful de producție a petrolului”, cât și 

ca „deficitul de producție a petrolului”) a fost definit prima dată de Marion King Hubbert 

(1903-1989), cercetător la laboratorul de cercetare al companiei Shell din Huston, Texas, 

S.U.A., în articolul:  
Hubbert M.K., - Nuclear Energy and the Fossil Fuels, Presented before the Spring Meeting of the Southern 
District, American Petroleum Institute, Plaza Hotel, San Antonio, Texas, March 7 -9, 1956. 
http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf  

 

În acest articol, este prezentat un model matematic, privind estimarea produc ției de petrol și 

alte resurse naturale cu caracter limitat (gaze naturale, cărbuni, etc.). Curba de variație  a 

producției acestor tipuri de resurse, prezintă conform articolului  menționat, o formă de clopot, 

care prezintă un maxim al producției, urmat de o descreștere continuă a aceteia. 

 

În figura alăturată este prezentată curba estimată a producției de petrol, conform calculelor 

estimative ale lui Hubbert (1956). 

 

 
Curba estimată a producției de petrol (miliarde de barili/an) (Hubbert, 1956) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hubbert_peak_oil_plot.svg 

 

Vârful producției de petrol a fost estimat pentru perioada de început a secolului 21. Scăderea 

nivelului producției poate fi explicată prin reducerea rezervelor atât din punct de vedere 

cantitativ cât și calitativ, asociată cu creșterea costurilor de exploatare.  

 

Pe de altă parte, pe măsură ce se reduc rezervele, disponibilitatea acestora devine localizată în 

amplasamente tot mai dificil de exploatat, care ridică și probleme tehnologice ce vor trebui 

depășite în vederea exploatării. Astfel, în timp, rezervele vor fi disponibile la adâncimi tot mai 

mari, atât în zone terestre cât și maritime. 

 

Având în vedere caracterul limitat al acestor tipuri de combustibili, pe plan interna țional au 

fost create numeroase organizații pentru studierea fenomenelor legate de evoluția 

consumurilor și rezervelor de combustibili fosili. Cea mai prestigioasă organizație de acest tip 

http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf


este The Association For The Study Of Peak Oil And Gas (ASPO) Asociația pentru Studiul 

Deficitului de Petrol și Gaze Naturale. Această asociație se autodefinește ca fiind o rețea de 

oameni de știință și alte categorii de persoane, interesați de identificarea informațiilor și 

impactului produs de deficitul petrolului și gazelor naturale.  

 

ASPO definește deficitul de petrol, denumit tot “peak oil” (ca și vârful producției de petrol), 

ca fiind diferența dintre cantitatea de petrol extrasă (producția) și cantitatea de petrol nou 

descoperită. Analog este definit deficitul de gaze naturale. Începând cu luna decembrie 2005, 

ASPO anunță că este iminentă o criză ireversibilă a petrolului și a gazelor naturale. 

 

Deficitul de petrol este sugestiv prezentat în figurile alăturate. 

 

 
Evoluția producției de petrol și a noilor rezerve descoperite (2008) 

http://planetforlife.com/images/growinggap.jpg 

 

 
Evoluția producției de petrol și a noilor rezerve descoperite 

https://wildpeaches.xyz/assets/img/the-growing-gap/Discoveries-Production.png 



 

 Datorită existenței deficitului de petrol, a fost estimată o reducere constantă a 

producției de petrol, dar și de alte surse de energie, începând cu anul 2010 (cele mai pesimiste 

estimări - APSO), sau începând cu anul 2040 (estimări mai optimiste), așa cum este indicat în 

figurile alăturate.  

 

 
Estimare pesimistă a evoluției producției de petrol  

și alte resurse energetice 
https://i0.wp.com/fusion4freedom.com/news/peak2.png?w=825&ssl=1 

 
Estimare optimistă a evoluției producției de petrol  

și alte resurse energetice 

https://i0.wp.com/fusion4freedom.com/news/peak3.png?w=825&ssl=1 
 

Deocamdată, curba de variație a producției de petrol, prezintă o tendință de creștere relativ 

constantă, care este prezentată în figura alăturată.  

 

 
Curba de variație a producției de petrol în perioada  

https://ourworldindata.org/grapher/oil-production-by-country?time=earliest..latest&country=~OWID_WRL 



În figura alăturată, este prezentată curba de variație a producției de petrol, din SUA până în 

anul 2021, față de estimarea lui Hubbert (1956). 

 

 
Curba de variație a producției de petrol, din SUA (până în 2021), față de estimarea lui Hubbert (1956) 

https://ourworldindata.org/grapher/hubberts-peak-vs-actual-oil-production-in-the-united-states 

 

Se observă ușor că a fost estimată corect creșterea producției de petrol până în jurul anului 

1970, chiar dacă maximul a fost atins la o valoare mai mare decât cea estimată (3.5 miliarde 

barili față de 3 miliarde barili). În perioada 1970 – 2008 a existat o oarecare asemănare între 

cele două curbe, datorată tendinței de scădere a producției, chiar dacă această scădere a fost 

mai lentă decât se estimase După anul 2008 (anul crizei financiare globale, determinate de 

„problema creditelor imobiliare neperformante din SUA”), se constată o creștere relativ 

constantă a producției de petrol, care de atunci, pare să nu mai țină seama de caracterul limitat 

al acestei resurse. 

 



În condițiile prezentate, apare ca explicabilă variația prețului petrolului, așa cum se observă în 

figurile alăturate. 

 
Evoluția prețului petrolului în perioada 1861 - 2014 

http://en.wikipedia.org/wiki/Price_of_petroleum 

 

 
Evoluția prețului de producție (achiziție la producător) al petrolului în perioada 1972 – 2019 

https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-spot-prices?time=1972..latest 

 



Criza petrolului de la sfârșitul anilor ’70, s-a încheiat cu scăderea prețului petrolului, dar în 

prezent, este dificil de estimat care va fi tendința de variație a prețului petrolului, iar impactul 

pe care acest preț îl va avea asupra economiei mondiale este și mai dificil de estimat, dar va fi 

cu siguranță unul extrem de important. 

 

Estimările actuale ale ASPO, privind perioadele rămase până la epuizarea rezervelor de 

combustibili fosili, sunt prezentate în tabelul alăturat. 

 

Perioada estimată până la epuizare (ani). 

https://ourworldindata.org (2020) 

Petrol 51 

Gaze naturale 53 

Cărbune 114 

Uraniu 35 - 100 

 

 Analizând aceste estimări, se observă că timpul extrem de scurt, rămas până la 

epuizarea resurselor existente, cel puțin în cazul petrolului și a gazelor naturale, impune 

găsirea unor soluții rapide și eficiente de înlocuire a energiei care se va putea produce până 

atunci cu ajutorul acestor combustibili. Aceste soluții sunt cu atât mai necesare cu cât 

consumurile de energie ale economiei mondiale sunt în continuă creștere și nu se estimează o 

reducere a acestor consumuri în viitorul apropiat. Pentru rezolvarea acestei probleme, o 

soluție previzibilă este reprezentată de utilizarea energiilor regenerabile. 

 

 O problemă majoră a producerii energiei din combustibili convenționali, este 

reprezentată de nivelul ridicat al emisiilor de CO2, datorate proceselor de producere a 

energiei. Aceste emisii contribuie la accentuarea efectului de seră și la accelerarea 

modificărilor climatice conexe acestui fenomen. În figura alăturată este prezentat nivelul 

acestor emisii. 

  

 
Nivelul emisiilor globale de CO2 în atmosferă în perioada 1900 – 2017 

https://ourworldindata.org/grapher/annual-co2-emissions-per-

country?tab=chart&time=earliest..2017&country=~OWID_WRL&region=World  



În figura alăturată este prezentată variația concentrației de CO2 în atmosferă. 

 

 
Nivelul concentrației de CO2 în atmosferă în ultimii 800000 ani 

https://ourworldindata.org/grapher/co2-concentration-long-term 

 

 Analizând aceste grafic, se observă că de la începutul epocii industriale, până în 

prezent, nivelul emisiilor și al concentrației de CO2, au crescut considerabil, datorită 

activităților umane. 

 Începând cu anul 2017, nivelul concentrației de CO2, se găsește aproape permanent 

peste 400 ppm (https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html).  

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html


 În figura alăturată este prezentată corelația dintre concentrația de CO2 și temperatură. 

 

 
corelația dintre concentrația de CO2 și temperatură, în ultimii 350000 ani 

http://www.southwestclimatechange.org/figures/icecore_records 

 

Aceste grafice sugerează că există o problemă în ceea ce privește emisiile de CO2 și sugerează 

existența unei dependențe între concentrația CO2 și problema încălzirii globale. 

 

În figura alăturată este prezentată variația temperaturii medii anuale pe glob, fa ță de 

temperatura medie din perioada 1961 – 1990. 

 

 
Variația temperaturii medii anuale pe glob, față de media din perioada 1961 – 1990 

https://ourworldindata.org/grapher/temperature-anomaly?time=1850..latest 

 

 



În figura alăturată este prezentată distribuția pe globul pământesc a temperaturilor medii 

anuale locale din anul 2019, față de temperatura medie din perioada 1951 – 1980. 

 

 
Distribuția pe globul pământesc a temperaturilor medii anuale locale 

https://ourworldindata.org/uploads/2020/07/berkeley-temp-anomaly-map-800x446.png 

 

Se observă că în afara unor zone reduse, practic pe toată planeta, temperatura medie anuală 

este mai mare decât media perioadei de referință, iar imaginea este sugestivă pentru 

„încălzirea globală” a planetei, aceasta fiind cea mai pronunțată în zonele celor doi poli. 

 

Pentru a confirma importanța încălzirii globale și dimensiunea efectelor sale, în figura 

alăturată este prezentat impactul evenimentelor asociate cu modificările climatice, în SUA 

(1980-2021). 

 

 
Impactul evenimentelor asociate schimbărilor climatice, în SUA 

https://www.climate.gov/sites/default/files/2022-01/BDD_1981-2021_barchart_number_cost_peryear.png 

 



Este evident că modificările climatice din ultimii ani, au produs mult mai multe pagube decât 

în perioadele caracterizate de un nivel mult mai redus al poluării. 

 

Chiar daca nu demonstrează în mod direct că emisiile de CO2 sunt responsabile de nivelul 

ridicat al pagubelor datorate modificărilor climatice, cele două grafice  alăturate, sugerează că 

este foarte posibil să existe o corelație între nivelul ridicat al emisiilor de CO2 și modificările 

climatice, cu impact negativ asupra mediului. 

 

European Environment Agency (Agenția Europeană pentru Mediu), a publicat o evaluare 

(prezentată în figura alăturată) a impactului schimbărilor climatice, atât asupra mediului cât și 

asupra economiilor diverselor regiuni din UE. 

 

 
Impactului schimbărilor climatice, asupra mediului cât și asupra economiei, în UE 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/potential-environmental-and-economic-impact/map5.4_ia02_espon_v2.eps/image_large 

 

Una din cele mai eficiente soluții pentru reducerea nivelului emisiilor de CO2, este 

reprezentată de utilizarea energiilor regenerabile, caracterizate printr-un nivel extrem de 

redus al acestor emisii. 

 



În toate țările cu realizări notabile în ceea ce privește energiile regenerabile, un impact 

esențial asupra dezvoltării acestui domeniu, a fost reprezentat de adoptarea unui număr mare 

de reglementări legislative stimulative, inclusiv diferite forme de subvenții. În sprijinul 

afirmației anterioare, sunt prezentate două situații diferite, din două țări ale U.E. 

 

În Germania, reglementarea legislativă adoptată în anul 2000 a fost una dintre primele de 

acest tip din lume. Această reglementare garanta tarife fixe ale energiei electrice livrate în 

rețea, pentru următorii 20 de ani. Suportul financiar se reduce treptat și este orientat 

preponderent spre instalații inovative, deoarece producătorii sunt stimulați pentru a realiza 

inovații în domeniu. Introducerea schemei de finanțare și popularitatea acesteia, a condus la 

creșterea încrederii pentru investiții în aplicații bazate pe utilizarea energiei solare. Astfel, 

colectorii solari au devenit o prezență comună pe acoperișurile din Germania. Din acest 

motiv, în Germania a fost realizată o creștere exponențială în ceea ce privește instalațiile 

solare, așa cum se observă în figura alăturată. 

 

 
Instalații solare în Germania 

http://c1cleantechnicacom.wpengine.netdna-cdn.com/files/2012/02/german-solar-installations.jpg 

 

http://c1cleantechnicacom.wpengine.netdna-cdn.com/files/2012/02/german-solar-installations.jpg


În Marea Britanie, după introducerea de tarife subvenționate (feed-in tariff) în aprilie 2010, 

numărul instalațiilor solare fotovoltaice a crescut accelerat (rocketed). Numărul mare de 

instalații a determinat și scăderea costurilor de montaj cu 30%, în perioada 2010 – 2011, 

datorită creșterii “dramatice” a concurenței, produsă odată cu creșterea cererii pentru instalații 

fotovoltaice. În timp ce rata de creștere a domeniului era impresionantă, la Departamentul 

Energiei și Schimbărilor Climatice (Department of Energy and Climate Change) (DECC) au 

apărut îngrijorări legate de costurile acestei scheme de finanțare. Efectul acestor îngrijorări a 

fost că DECC a încercat reducerea tarifelor subvenționate cu mai mult de 50%. Această 

măsură a condus la reducerea drastică a vânzărilor, situație prezentată în figura alăturată . 

 

 
Numărul de instalații fotovoltaice montate lunar în UK (2011) 

http://c1cleantechnicacom.wpengine.netdna-cdn.com/files/2012/02/uk-solar-boom-bust.png 

 

 

http://c1cleantechnicacom.wpengine.netdna-cdn.com/files/2012/02/uk-solar-boom-bust.png

