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Grupul ENGIE

Obiectivele Grupului ENGIE pentru 2030
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Printre obiectivele Grupului ENGIE pentru anul 2030 se

numără:

• 58% din energia electrică produsă să fie din surse

regenerabile

• 80 GW capacitate instalată de producție din

surse regenerabile, față de 31 GW în 2020

• 45 Mt eqCO2 economisiți ca urmare a utilizării

produselor și serviciilor ENGIE

• 12,4 TWh capacitate anuală de producție de

biometan în Europa, față de 0,8 TWh în 2022

Numărul 1 ca operator de instalaţii

producere biometan în Franţa



Contextul European
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În Mai 2022, Comisia Europeană a prezentat planul REPower EU ca răspuns la dificultăţile şi

perturbarea pieţei globale a energiei cauzate de invazia Rusiei în Ucraina.

Printre măsurile propuse, Uniunea Europeană a inclus şi biometanul în priorităţile sale de

tranziţie energetică – ţintă de 35 miliarde m3 producţie anuală de biometan până în 2030

(care ar urma să înlocuiască aproximativ 20% din importurile curente de gaz natural din Rusia).

Conform estimărilor Gas for Climate, România se poziţionează pe locul 6 ca potenţial de

producţie până în 2030, şi pe locul 7 până în 2050 (raportat la EU-27).

Sursa: Studiu Gas for Climate, 2022
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◼ Deşeuri de origine animală

◼ Reziduuri agricole

◼ Culturi secvenţiale

◼ Ape menajere industriale

◼ Pajişti

◼ Bio-deşeuri

◼ Nămol de epurare

◼ Iarbă spaţii verzi



Procesul de producţie a biometanului
Avantaje
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Deşeuri de origine animală

Culturi agricole dedicate + 

deşeuri vegetale

Deşeuri organice

industriale/ municipale

Ape uzate

Digestor 

anaerob

BIOGAZ BIOMETAN

Digestat Îngrăşământ

Combustibil

(bio-GNC sau bio-GNL) 

Injecţie în reţea

Avantaje: 

• Poate fi introdus direct în reţeaua

existentă de gaze naturale

• Nu ar fi necesară schimbarea

reţelei, a echipamentelor folosite

sau a aparaturii consumatorilor finali

Avantaj:

• Creşterea veniturilor din zonele rurale

• Crearea unor noi locuri de muncă

• Acoperirea consumului propriu de gaz

natural

Avantaje:

• Mai eficient datorită omogenităţii ridicate, raportului mai bun carbon/azot, şi lipsei aproape

totale a mirosurilor neplăcute

• Poate fi aplicat cu echipamentele folosite deja pentru gunoiul de grajd lichid

• Reducere emisii prin utilizarea bio-îngrăşământului - returnarea carbonului în sol, şi

reducerea necesarului de bio-îngrăşăminte minerale

• Utilizare în zona de spaţii verzi

Avantaj: 

• Dimensionare flexibilă

• Adaptabilitate şi pentru 

comune, şi pentru oraşe mari

• Tehnologie simplă, cunoscută         

Avantaj:

• Preluarea emisiilor de metan într-un mediu

controlat, în loc de eliberare în atmosferă

Avantaj:

• Utilizarea culturilor secvenţiale protejează

solul şi creşte bio-diversitatea

Avantaje:

• Reducerea poluării apă/aer/sol

• Preluarea emisiilor de metan într-un mediu

controlat, în loc de eliberare în atmosferă

• Evitarea sancţiunilor financiare (infringement)

Avantaje:

• Reducerea poluării apă/aer/sol

Avantaje: 

• Adaptare uşoară a motoarelor cu 

combustie internă

Proces

purificare



Paşii următori
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Completarea cadrului de reglementare:

● Regimul tehnic şi comercial al biometanului;

● Introducerea unui mecanism de garanţii de origine;

● Crearea unui registru naţional al producătorilor de biometan;

● Includerea instalaţiilor specifice în investiţiile recunoscute în tarife ale operatorilor de reţea;

● Accelerarea regimului de obţinere a autorizaţiilor necesare.

Definirea unei scheme de sprijin pentru producţia şi comercializarea 

biometanului, alternative fiind:

● CfD – Contracte pentru Diferenţă, remunerarea prin preţ fix, asemeni energiei electrice din surse regenerabile;

● FiT – Feed-in-Tariff, acordarea unei sume fixe pentru cantităţile injectate în reţea, suplimentar faţă de preţul propriu-zis;

● Facilităţi fiscale – scutiri de TVA, accize etc.

Formarea opiniei publice:

● Avantaje şi dezavantaje ale producţiei şi utilizării biometanului;

● Diferenţa dintre biomasă, bio-combustibili (lichizi), biogaz, biometan etc.
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