
Rezumat 

Hidrogenul in Romania 

prof.dr.ing. Badea Gheorghe, dr.ing. Mateescu Ioan, conf.dr.ing. Aschilean Ion, 

prof.dr.ing. Ivan Gabriel, ing. Mateescu Ovidiu, sl.drd.ing. Gheorghe Silviu, 

dr. Badea Florin,  ing. Constantin Gabriel 

Membrii: Asociatia pentru Energia Hidrogenului din Romania 

ASRO – Asociatia Romana de Standardizare 

Adresa e-mail:  mateescu.ioan@gmail.com 

 

 

 Hidrogenul in sistemul energetic este considerat un  intermediar care realizeaza jonctiunea 

intre noile surse de energie si consumatori, care sa fie economic transportabil la distante mari si 

sa poata fi depozitat. 

 

 In prezent cercetari pentru producerea hidrogenului se fac la doua institute de cercetare 

(ICSI Ramnicu Valcea si ICPE Bucuresti) si trei universitati care au in programa lor cursuri cat si 

tineri care sunt doctoranzi, cu teme care tin de domeniul analizat (Universitatea Tehnica din Cluj 

Napoca, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Universitatea Babes–Bolyai din Cluj Napoca).  
 

           Elaborarea standardelor pentru interfeţele sistemelor de producere a hidrogenului din surse 

regenerabile de energie şi din alte surse, siguranţa în funcţionare a echipamentelor de stocare şi 

aspectele de securitate aferente infrastructurii pentru transportul şi distribuţia hidrogenului se 

realizeaza in cadrul ASRO (Asociatia Romana de Standardizare) prin comitetul tehnic CT 395-

Hidrogen in sisteme energetice. Sunt in lucru peste 25 standarde europene (noi si revizuite) care 

vor fi implementate in Romania in urmatorii ani. 

 
       Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv 

hidrogenul,  reglementează măsurile destinate instalării infrastructurii pentru combustibili alternativi, cu 

scopul de a reduce la minimum dependenţa de petrol şi de a atenua impactul transporturilor asupra 
mediului.  

 

          Prin infiintarea in Romania Asociatiei T&T Energy care se ocupa cu folosirea toriului in 

energetica constructiilor, inclusiv la fabricarea hidrogenului, se cauta a se dezvolta aceasta 

oportunitate, cu risc mic de emisii radiocative, in cooperare cu societati de profil din alte tari.  

 

        Dupa studiile efectuate de noi, deseurile menajere care se produc pe tot teritoriul Romaniei 

si care in prezent se transporta la distante mari pentru a fi stocate in depozite “ecologice” de mari 

dimensiuni sunt o materie prima consistenta pentru producerea de hydrogen. 

  

         Noi ne-am alaturat unor  idei care propun ca toate desurile biodegradabile si mai ales cele 

din plastic, cauciucuri sau namolul de la statiile de epurare care nu pot fi valorificate dupa 

sortare, sa fie prelucrate in instalatii tip piroliza. Dupa piroliza se obtine un produs solid bogat in 

carbon care poate fi un fertilizant pentru solurile degradate, un ulei de piroliza ce poate fi folosit 

in industria petrochimica si farmaceutica si un gaz de piroliza ce are in componenta hidrogen  

peste 85%.   Arderea hidrogenului in instalatiile energetice (industrial si casnice) se face prin 

arzatoare catalitice care, in Romania au fost cercetate de colective conduse de prof. dr.ing. Badea 

Gheorghe. 
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Folosirea pe scara larga a hidrogenului necesita a se produce si exploata cu maxima siguranta 

echipamente care sa aiba o buna fiabilitate. In una din cele mai avansate tari din Europa care 

foloseste hidrogenul pentru autovehicule (Norvegia) s-a produs o explozie, fara victime omenesti, 

care a condus la oprirea alimentarii cu hidrogen a  tuturor statiilor de alimentare din tara. 

 

In Roamnia inca nu sunt reglementari sa poata fi folosit hidrogenul pe scara larga in industrie, 

transporturi, agricultura si in mediul casnic. In luna mai 2019 o echipa de specialisti  a dezbatut la 

Busteni, la Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie un program de realizare a 

principalelor normative care trebuiesc elaborate pe baza standardelor nationale si internationale. 

 

   O penetrare profundă și largă a hidrogenului în sectoare și regiuni nu va fi posibilă fără 

disponibilitatea unor politici adecvate care să conducă la extinderea piețelor de hidrogen în 

diferitele sectoare de utilizare finală (mobilitate, încălzire, industrie), precum și o politică 

industrială adecvată care generează producția de hidrogen  atât la scară descentralizată cât și 

centralizată, precum și la o infrastructură ulterioară capabilă să se interconecteze producția către 

clienți și utilizatori finali. 

               

 

 

Statie de produs hidrogen casnic (Ergosup)-P=100 atm 
 

 


