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Pierderile transformate în profit. 
Soluția de sub nasul nostru.
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Conceptul
de cogenerare  Cogenerarea înseamnă pe scurt, ca printr-un 

proces de ardere a unui combustibil 
(solid, gazos, etc.) să poți produce atât energie 
electrică, cât și generarea suplimentar 
de energie termică – ce rezultă din producerea 
energiei electrice). 

Nimic nu se pierde, totul se recuperează! 

  Revoluția în materia producerii energiei 
electrice și a  încălzirii orașelor o reprezintă 
folosirea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere, 
în locul combustibililor clasici, extrem de poluanți 
(cărbunele și gazul metan).
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O soluție
deja 
implementată
pe scară largă!

  Gazul metan este înlocuit cu 
biogazul captat din gropile de gunoi

  Cărbunele este  înlocuit cu compostul 
uscat obținut din aceleași gropi de gunoi

SRF –solid recovered fuel. 
Combustibil solid reciclat.
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Potențialul
gropii de gunoi
de la Țuțora

  Avem la Iași o mare platformă de sortare 
și colectare a deșeurilor menajere

  Orice groapă de gunoi menajer, în funcție de 
vechimea gropii, emană o cantitate mai mare 
sau mai mică de biogaz care poate înlocui 
gazul metan folosit 
pentru încălzirea locuințelor 
sau în termoficarea orașelor. 

Captarea biogazului 
de la groapa de gunoi 
de la Țuțora este o 
necesitate urgentă!
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  În loc să îl eliberezi 
în atmosferă și să îl arzi pe câmp, 
captezi biogazul și produci 
energie electrică 
și cogenerezi și energie termică. 

» Vinzi energia electrică 
în sistemul național 
și încasezi bani!

În paralel, uscarea compostului din depozitul 
de deșeuri și utilizarea sa pentru producerea 
de energie termică este, de asemenea, 
de maximă urgență.

Potențialul
gropii de gunoi
de la Țuțora
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Trenul 
pierdut
de Iași în
privința
banilor 
europeni

  Iașul nu a făcut niciun pas în această direcție 
deși au existat fonduri imense la dispoziție
în exercițiul bugetar 2014-2020 al Uniunii Europene.

  Acest tip de investiții sunt deja finalizate 
sau în faza de implementare la: 

Timișoara, 
Cluj, 
București, 
Oradea, 
Brașov, 
Sibiu, 
Galați.  
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Trenul 
pierdut
de Iași în
privința
banilor 
europeni

  Iașul putea accesa deja 100 milioane de euro, 
fonduri nerambursabile, pentru a capta biogazul 
din groapa de la Țuțora, pentru a-l folosi 
în producerea de energie electrică și termică, 
și pentru a transforma compostul în combustibil solid. 

  Primăria Iași nu a depus nicio cerere în această 
direcție, a investițiilor în reducerea poluării 
și a producerii de energie din surse verzi, 
regenerabile. 

Pierderea noastră, ca întreagă
comunitate, este COLOSALĂ!
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Exemple
din alte
mari orașe
ale României

  Primarul din Brașov anunță că 90% din clădirile 
publice din oraș, incluzând școli, spitale, dar și 
sistemul de iluminat public vor fi alimentate cu 
energie electrică furnizată de două câmpuri 
fotovoltaice, sursa de finanțare fiind POIM, adică 
bani nerambursabili, și bugetul local.

  Primăria Oradea anunță producerea de 
hidrogen pentru sistemul de termoficare a orașului 
printr-o investiție din fonduri UE constând într-o 
uzină de electroliză a apei. Producția de hidrogen 
este cuplată la un câmp de panouri fotovoltaice.
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  Primăria  Galați accesează fonduri europene 
pentru captarea biogazului din groapa de gunoi a 
orașului și producerea de energie electrică.

  Primăria Timișoara  derulează o investiție de 
10 milioane de euro pentru uscarea nămolului din 
stația de epurare, gazele rezultate fiind folosite ca 
sursă de energie electrică. 

  Primăria Capitalei, prin Apanova, transformă 
nămolul din stația de epurare în energie electrică, 
producând 10 MWH din surse 100% regenerabile.

Exemple
din alte
mari orașe
ale României
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Ce a făcut,
în schimb,
Primăria Iași?

AM CUMPĂRAT 140.000 de tone de cărbune 
și am plătit, ca oraș, 10 MILIOANE DE EURO
numai costul certificatelor verzi, pentru că
POLUĂM!

Buget CL = 56 mil. euro
Certificate verzi = 10 mil. euro
Subvenție = 2 mil. euro
Transport  = 6 mil. euro
____________________
TOTAL = 74 mil. euro

O cheltuială făcută
pentru doar 15%
din locuințele ieșenilor

*

*din care Guvernul va acoperi
20 de milioane de euro
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Ce poți face
cu 74 de
milioane 
de euro?

Este prețul cu care faci o Sală Polivalentă 
de 15.000 de locuri, care să dăinuie 50 de ani. 

Iar noi am risipit acești bani în 6 luni!
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Soluțiile
și costurile

1. BIOGAZUL

  O sursă regenerabilă și gratuită este biogazul 
din depozitul de deșeuri de la Țuțora, 
groapa de gunoi a municipiului Iași. 

  Tehnologia există de zeci de ani 
și este utilizată pe scară largă în Europa

Dacă veți merge acum la 
groapa de gunoi de la 
Țuțora veți vedea 
arzătoare în jurul 
depozitului, pentru că 
acest biogaz există, iar 
acumularea să este 
extrem de periculoasă!  
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Soluțiile
și costurile

1. BIOGAZUL
  Capacitatea minimă de producție a 
gropii de gunoi de la Țuțora

  Pe măsură ce cantitatea de deșeuri 
se acumulează, și cantitatea de biogaz
rezultat va crește, ceea ce va înseamna
și o creștere a capacității de producție
a energiei electrice.

  Există fondurile europene la îndemână
pentru a implementa proiectul.

2 MWh
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Soluțiile
și costurile

1. BIOGAZUL

2 MWh
1.440 MWh/lună 
= alimentarea cu energie a 
5.000 de locuințe medii din Iași

Un cartier întreg ar putea 
fi alimentat doar din această 
sursă care acum se pierde.

ÎN LOC DE PIERDERI,
GENERARE DE PROFIT!
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Soluțiile
și costurile

1. BIOGAZUL

Procesul de cogenerare este continuu, 
365 de zile/an, și nu doar în sezonul 
rece, cum se întâmplă acum prin 
utilizarea cărbunelui. Adică produci 
energie electrică în fiecare zi din an!

2MWh, cât poate produce acum 
groapa de gunoi, Țuțora înseamnă 
1440 mwh pe lună și înseamnă 
încasarea din vânzare a 

1,5 mil. lei
lunar.
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Obținerea
biogazuluiBIODIGESTOARELE

Echipamente în care 
se depozitează 
exclusiv fracția maro – 
alimentară, 
care are cea mai mare 
capacitate 
de fermentare 
și de producere 
a biogazului 
per tonă deșeu.
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Obținerea
biogazului Captarea biogazului 

din restul deșeurilor 
menajere – care are 
o capacitate de fermentare 
și producere biogaz  
mai redusă per 
tonă deșeu , 
dar echipamentele 
sunt mai ieftine 
și resursa mai mare.
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Soluțiile
și costurile

2. SRF
Compostul

Al doilea pilon al unui ciclu energetic verde la Iași 
este uscarea compostului de la Țuțora și utilizarea 
ca sursă de energie la CET Holboca. 

Amplasamentul este perfect, între cele două 
entități fiind doar 2 km distanță.

Sunt 100.000 tone de compost produs anual în 
depozitul de deșeuri menajere de la Țuțora. 
Valoarea calorică a acestuia este de 50% din 
valoarea cărbunelui. 

Este ca și cum ai avea la dispoziție 50.000 tone de 
cărbune în fiecare an, la doar 2 km de CET Holboca, 
și nu le folosești.
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Costuri
și studii
de caz

Un sistem integrat de reciclare a deșeurilor 
menajere – o adevărată uzină de producere de 
compost organic, biogaz, biometan și energie 
electrică, adaptată la dimensiunile Iașului
este evaluat de experți la

25-30
milioane euro.



SURSA
DE FINANȚARE
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Acești bani existau și până acum 
și sunt disponibili, într-un regim 
de urgentare a proiectului, prin 
programul european RePowerEU, 
care se adaugă 1,4 miliarde de 
euro prin PNRR pentru România. 

Sunt bani pentru energie verde, 
pentru soluții alternative 
de asigurare a energiei, pentru 
reducerea poluării și reciclare. 



Studiu 
de caz

BOLOGNA

Un oraș
de dimensiunile
Iașului:
aproximativ
370.000 de
locuitori
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Investiție de 25-30 mil. euro

Reciclează 93% din deșeurile alimentare 

7,5 milioane de metri cubi de biometan
producție anuală din 100.000 tone  de
deșeuri produse anual

7,5 milioane mc de biometan pot alimenta anual, 
365 de zile/an, circa 3.500 de locuințe a câte 
70 mp fiecare, la consumurile din România, 
cu sezon rece mai sever decât în Italia. 
Valoare de piață în România, cu tarif plafonat: 
5.000.000 euro.

Compostul organic rezultat este exportat de italieni 
în Arabia Saudită pe alte multe milioane de euro. 



Cum putem
face asta
și la Iași?
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Biogazul captat în groapa de gunoi de la Țuțora 
poate produce:  2 MWh, la condițiile actuale. 

Producem circa 50.000 de tone de deșeu solid 
reciclat, transformat în peleți, și care să reprezinte 
combustibil solid, prin reconversie, la CET Holboca.  

Pentru trecerea de la cărbune la biopeleții din 
compostul uscat produs în Țuțora este nevoie de 
retehnologizarea cazanelor și sistemului de filtrare 
a noxelor  de la CET Holboca. 

Costurile estimate se ridică la 4 milioane de euro.



Costuri
totale și 
termene
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În total, cu o investiție de 30-35 milioane de euro 
finanțată din fonduri Europe nerambursabile prin 
proiectul Repower PNRR,  rezolvăm:

» încălzirea centralizată a orașului pe termen 
nelimitat,
» încasam sume uriașe din  producerea de gaz 
și energie electrică,
» transformăm deșeurile în bani.

TERMEN REALIZARE: 3 ani 

 Nu este un vis, este pur și simplu prezentul și viitorul în lumea civilizată. 
Și, în plus, rezolvăm și problema poluării, a plății unor sume uriașe 
pe certificate verzi.



Perspective
de dezvoltare
ulterioară
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Planul meu este să gândim pe termen lung acest 
proiect. Să colectăm și din județele învecinate și să 
producem suplimentar biometan, energie electrică 
și biocompost solid uscat!

Exemple
de folosire
a biogazului
în Europa/lume

Varșovia și Budapesta sunt două capitale din Estul 
Europei care au circuitul verde funcțional la gropile 
de gunoi. Tel Aviv are un sistem integrat de 
reutilizare a deșeurilor de foarte mulți ani, iar 
în Germania nu mai există oraș mare în care gropile 
de gunoi să nu aibă sistem de captare a biogazului 
și să nu producă astfel energie electrică. 



Exemple
de producție
combustibil
solid în Europa/
lume
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Hampshire (comitat din Marea Britanie) reunește 1,7 milioane de 
locuitori, incluzând orașele Portsmouth și Southampton. Are un 
sistem de management al deșeurilor prin care separă metalele, 
iar partea rămasă este uscată și transformată în combustibil solid. 
Are o rată de reutilizare a deșeurilor de 94%, cea mai ridicată din 
Marea Britanie. Practic nu mai rămâne aproape deloc gunoi care 
să nu fie reutilizat sub formă de combustibil.



Exemple
de producție
combustibil
solid în Europa/
lume
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Yeoju (Coreea de Sud): 70.000 de tone/an de deșeuri menajere 
sunt uscate și transformate în 60.000 de tone/an de combustibil 
solid. Rata de reutilizare este de 85%. 



Sunt 20 de miliarde de euro disponibile 
pentru granturi în producerea de energie 
curată. 

Iașul nu are niciun proiect pe masă la 
această oră. Suntem total nepregătiți, iar 
fondurile vor ajunge în alte orașe. 

Timpul de accesare a acestor bani este 
foarte scurt. Toți banii trebuie cheltuiți și 
proiectele finalizate până în 2027. 




