Cuprins
 În 2012, vor fi dotate cu sisteme de încălzire pe
bază de biomasă 72 de școli, grădinițe și centre
comunitare
 Satele din Șoldănești, Rezina, Orhei, Ungheni și
Anenii Noi s-au lansat în competiția de selectare a
instituțiilor ce se vor încălzi cu energie din biomasă
 A fost demarat studiul de evaluare a potențialului
de biomasă pentru brichetare
 Antreprenorii agricoli din regiunea de nord au
învățat cum să tranforme deșeurile agricole în
combustibil
 Studenții de la universitatea Alecu Russo din Bălți
au aflat mai multe despre energia din biomasă
 Proiectul Energie și Biomasă a participat la
Moldenergy 2012 și la Simpozionul Moldo-German
 Energel este mascota inițiativei educaționale de
promovare a energiei regenerabile și eficienței
energetice

Martie-Aprilie 2012

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova

Buletin electronic

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova
Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat,
implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

1

ȘTIRI PROIECT

ÎN 2012, VOR FI DOTATE CU SISTEME DE
ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE BIOMASĂ 72 DE ȘCOLI,
GRĂDINIȚE ȘI CENTRE COMUNITARE
Prezența în 13 noi raioane este una din prioritățile
activității Proiectului Energie și Biomasă în Moldova
în 2012, prezentate la ședința Consiliului Național al
Proiectului din 25 aprilie 2012. Ședința a fost prezidată de viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, Ministru
al Economiei, președintele Consiliului Național al
Proiectului Energie și Biomasă.
„Odată cu dezvoltarea cererii pentru combustibil din
biomasă, trebuie să asigurăm și oferta, stimulând
dezvoltarea acestei industrii de colectare și prelucrare a
deșeurilor agricole pe bază de competiție între operatorii privați”a declarat Valeriu Lazăr.
În opinia ministrului, nucleul de coordonare a
activităților în domeniu urmează să fie Agenția pentru Eficiență Energetică, iar acțiunile întreprinse de
alte autorități publice urmează să aibă un efect de
complementaritate cu eforturile întreprinse de AEE.
Totodată, viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a solicitat
urgentarea procesului de evaluare a performanței
utilajelor de prelucrare a biomasei în vederea stabilirii unor standarde tehnice recomandabile producătorilor locali. În altă ordine de idei, viceprim-ministrul
a solicitat îmbunătățirea sistemului de evidență
statistică în domeniul utilizării surselor de energie
regenerabile, inclusiv a biomasei.
În acest an, Proiectul Energie și Biomasă va demara
acțiuni de instalare a sistemelor alternative de încălzire, pe bază de biomasă, la instituțiile publice rurale
selectate în cadrul competiției deschise în raioanele

Glodeni, Dondușeni, Soroca, Râșcani, Florești,
Anenii Noi, Orhei, Rezina, Șoldănești, Ungheni,
Basarabeasca, Cimișlia și Cahul. Cheltuielile de instalare a sistemelor termice alternative și de procurare
a cazanelor vor fi acoperite de Proiectul Energie și
Biomasă, satele selectate contribuind cu minim 15%
din suma totală a investiției. Amintim că în 2011,
proiectul a acoperit alte nouă raioane. Datorită noii
surse de energie, iarna viitoare, 72 de școli, grădinițe,
centre comunitare rurale se vor încălzi cu energie
din biomasă. În total, peste 15.000 de oameni vor
beneficia direct de noua sursă energetică. Până în
2014, Proiectul Energie și Biomasă va fi activ în toate
raioanele, în total, peste 130 de sate vor dispune de
sisteme sigure și durabile de furnizare a energiei din
biomasă, cu potențial de replicare în toată țara.
În cadrul ședinței Consiliului Proiectului, a fost prezentată și informația despre instruirile desfășurate
în 2011 și cele planificate în 2012 pentru autoritățile
locale, managerii instituțiilor conectate la sisteme
termice pe bază de biomasă, operatorii de cazan și
producătorii, furnizorii de biocombustibil.
Proiectul Energie și Biomasă în Moldova este un
proiect de 4 ani, implementat în 2011−2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro,
acordați de Uniunea Europeană (14 mln Euro) și
PNUD Moldova (560.000 Euro). Consiliul Proiectului
Energie și Biomasă este format din reprezentanți
ai ministerelor Economiei; Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor; Agriculturii și Industriei Alimentare;
Mediului; reprezentanți ai Agenției pentru Eficiență
Energetică; Congresului Autorităților Publice Locale,
societății civile; Delegației UE și PNUD Moldova.
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„În condițiile creșterii prețului la gazele importate, avem
nevoie de o alternativă avantajoasă și sigură. Biomasa
este cea mai potrivită alternativă de energie termică
pentru comunitățile rurale. Salutăm sprijinul financiar
al Uniunii Europene și PNUD Moldova în conectarea
instituțiilor publice rurale la sisteme termice alternative,
o investiție extrem de valoroasă pentru noi” susține
Elena Graur, președintele raionului Rezina.

SATELE DIN ȘOLDĂNEȘTI, REZINA, ORHEI,
UNGHENI ȘI ANENII NOI S-AU LANSAT ÎN
COMPETIȚIA DE SELECTARE A INSTITUȚIILOR
CE SE VOR ÎNCĂLZI CU ENERGIE DIN BIOMASĂ
Satele din raioanele Șoldănești, Rezina, Orhei,
Ungheni și Anenii Noi s-au lansat în competiția de
selectare a instituțiilor publice ce se vor încălzi cu
energie din biomasă. 62 de comunități au depus, în
perioada 5−20 aprilie, scrisori de intenție de instalare
a sistemelor termice pe bază de biomasă în școli,
grădinițe, centre comunitare și alte instituții publice.
Comunitățile câștigătoare vor fi selectate în baza
unor criterii prestabilite și în cadrul unui proces
etapizat, competitiv și transparent. Ca primă etapă
de selecție, satele participante urmează să probeze
următoarele:
1. dovada sursei sigure de aprovizionare cu
combustibil din biomasă și a resurselor financiare
pentru achiziția combustibilului,

Din mai 2011 și până în martie 2012, Proiectul
Energie și Biomasă a cuprins 12 raioane din care
au fost selectate 58 de sate pentru a-și conecta
instituțiile publice la sisteme termice pe bază de
biomasă. În total, 41 de școli, 25 de grădinițe, 3
centre comunitare, 2 primării și 1 cămin se vor
încălzi în următorul sezon de încălzire cu energie din
biomasă. Cea mai mare parte a cheltuielilor instalării
sistemelor termice alternative este acoperită de
Proiectul Energie și Biomasă, satele contribuind cu
un minim de 15% din valoarea totală a investiției.
51 de sate din Șoldănești, Rezina, Orhei, Ungheni
și Anenii Noi au trecut prima etapă de selectare
Pe 27 aprilie, membrii Comitetului de selectare au
examinat cele 59 de cereri de a-și conecta instituțiile
publice la sisteme de încălzire cu biomasă venite
din raioanele Șoldănești, Rezina, Orhei, Ungheni și
Anenii Noi. Dintre acestea, Comitetul de selectare a
aprobat pentru etapa următoare 51 de sate.
A FOST DEMARAT STUDIUL DE EVALUARE
A POTENȚIALULUI DE BIOMASĂ PENTRU
BRICHETARE
Proiectul Energie și Biomasă a demarat un studiu
național privind potențialul de biomasă pentru
brichetare. Scopul studiului nu se axează doar pe
identificarea volumelor de biomasa pentru brichetare,
precum și gruparea acestora după categorii, cum ar fi,
deșeuri agricole, forestiere etc.

2. existența clădirilor publice adecvate pentru a fi
racordate la noul sistem termic,
3. existența depozitelor pentru stocarea
combustibilului din biomasă,
4. angajamentul și motivarea comunității de a
accesa surse alternative de energie termică.
„Accesarea surselor alternative de energie și sporirea
eficienței energetice sunt două noțiuni mai noi pentru
Moldova, dar extrem de prioritare.  Importăm 95% din
resursele energetice și nu valorificăm propriile surse
energetice, deși beneficiile, în special, economice sunt
evidente” a declarat Alexandru Relițchi, Președintele
raionului Șoldănești la evenimentul de lansare
a Proiectului Energie și Biomasă din 3 Aprilie în
Șoldănești.
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Cercetarea are drept obiectiv și identificarea
producătorilor de echipament de brichetare, a
producătorilor de brichete și pelete din Moldova,
identificarea preferințelor consumatorilor casnici
în materie de utilizare a biomasei în scopuri
energetice, precum și disponibilitatea APL-urilor
de a crea parteneriate publice-private în vederea
valorificării biomasei și sporirea securității
energetice locale.
Ca și finalitate, acest studiu a fost gândit pentru a
pilota patru întreprinderi de brichetare a biomasei. În
rezultat, câte o autoritate publică locală din fiecare
regiune a țării (Nord, Centru, Sud și UTA Gagauz Yeri)
vor putea beneficia de bani nerambursabili pentru
procurarea unui echipament de acest tip. În acest
scop, va fi lansat un concurs național de selectare a
primăriilor. Până în 2013, se planifică instalarea celor
patru linii de producere a brichetelor.

ducere a combustibilului din deșeuri agricole. Un
training similar a fost organizat la Comrat pe data
3 aprilie pentru raioanele din UTA Gagauz Yeri. În
aprilie−iunie, la asemenea instruiri vor participa
și antreprenorii agricoli din raioanele Dondușeni,
Soroca, Râșcani și Glodeni, primele raioane în care
Proiectul Energie și Biomasă s-a lansat în 2012.
„Vrem în acest an să lansăm o linie de producere a
brichetelor din paie. În Moldova, piața de brichetare
este la început de dezvoltare, motiv din care avem acces
la puțină informație despre transformarea resturilor
agricole în brichete, pelete. Din acest motiv, mi-a fost
utilă și necesară informația obținută la training, în
special cea despre tipurile de compactare, utilajul folosit
pentru aceasta, tehnologiile și mașinile de brichetare”,
spune Valentina Sâlnic, antreprenor agricol din
s. Alexăndreni, rl Sângerei.
Datorită instruirii, antreprenorii agricoli, potențiali
furnizori de combustibil din biomasă, nu mai percep
paiele drept un deșeu de care trebuie să se debaraseze, ci ca pe un produs ce poate fi transformat
în marfă vândută pe piață. Fermierii participanți la
training au beneficiat, de asemenea, de instruire
specializată despre beneficiile utilizării paielor în
calitate de sursă energetică, procesul de balotare,
diverse tipuri de baloturi de paie și echipament de
balotare disponibil pe piață; depozitarea adecvată a
baloturilor de paie; potențialul energetic al paielor;
procesul de transformare a lor în combustibil sub
formă de brichete și pelete.

ANTREPRENORII AGRICOLI DIN REGIUNEA
DE NORD AU ÎNVĂȚAT CUM SĂ TRANFORME
DEȘEURILE AGRICOLE ÎN COMBUSTIBIL
Peste 30 de antreprenori agricoli din raioanele
Fălești, Telenești și Sângerei au învățat cum să
transforme deșeurile agricole în combustibil. La un
training organizat pe 21 martie la Bălți, viitorii și
actualii producători de combustibil din biomasă au
acumulat cunoștințe noi despre procesele moderne
de producere, depozitare și comercializare a paielor
balotate în scopuri energetice, precum și tehnologiile
și echipamentele de producere a brichetelor și peletelor din deșeuri agricole.

STUDENȚII DE LA UNIVERSITATEA ALECU RUSSO
DIN BĂLȚI AU AFLAT MAI MULTE DESPRE
ENERGIA DIN BIOMASĂ

Instruirea în domeniul producerii brichetelor și
peletelor vine ca răspuns a Proiectului Energie și
Biomasă în Moldova la solicitarea numeroșilor antreprenori agricoli de a acumula mai multe cunoștințe
și informații despre tehnologia și procesul de pro-

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova a avut
pe 3 mai o prezentare publică în fața unui grup
de studenți și profesori de la Universității de Stat
„Alecu Russo” din Bălți la invitația Centrului de
Documentare ONU.
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Circa 50 de studenți și profesori de la mai multe
facultăți universitare au primit din prima sursă
informația despre proiect, dar și despre beneficiile
energiei din biomasă și a eficienței energetice.
Participanții au dorit să afle ce măsuri de eficiență
energetică pot lua pentru a spori confortul termic
în blocurile universitare, pentru a reduce din
cheltuielile la energia termică și electricitatea
consumată, dar și pentru a minimiza poluarea
mediului ambiant.
„Iarna este uneori insuportabil de frig, în special, în
încăperile bibliotecii. Cum putem transforma blocurile
universitare în unele eficient energetice? Putem instala
sisteme de încălzire cu biomasă sau e mai potrivită altă
sursă regenerabilă de energie”;
„Părinții mei în această iarnă au pus în sobă brichete
în loc de cărbune și lemne. Ei au fost mulțumiți:
aceștia ard la fel de bine ca și cărbunele, dar sunt mai
ieftine și, în plus, cenușa obținută poate fi folosită ca
și îngrășământ organic”;
„De unde putem obține mai multe cunoștințe despre
energia din biomasă? Sunt interesat să urmez studii
în energia regenerabilă”, sunt câteva din întrebările
puse de tinerii și profesorii de la Bălți.
Prezentarea Proiectului Energie și Biomasă
la Universitatea din Bălți a avut loc în cadrul
Bilunarului ecologic
PROIECTUL ENERGIE ȘI BIOMASĂ A PARTICIPAT
LA MOLDENERGY 2012 ȘI LA SIMPOZIONUL
MOLDO-GERMAN
Proiectul Energie și Biomasă a participat la Expoziția
MOLDENERGY 2012, desfășurată la Chișinău în zilele
de 14-17 martie 2012. MOLDENERGY este o expoziție
internațională specializată ce promovează utilizarea
surselor de energie regenerabilă și conservarea energiei, sporirea eficienței energetice, demonstrează
ultimele realizări din domeniu și contribuie la implementarea lor în complexul energetic al republicii.
În cadrul expoziției, Proiectul Energie și Biomasă a
avut un seminar de prezentare a proiectului, la care
au participat peste 50 de persoane, în mare parte,
antreprenori, reprezentanți ai autorităților locale,
mediului academic și societății civile. De asemenea,
echipa proiectului a avut o prezență activă la
stand și a răspuns vizitatorilor doritori de a afla mai
multă informație despre activitățile proiectului.
La expoziție au participat circa 70 de companii din
Moldova, Belarus, Franța, România, Rusia și Ucraina.
Proiectul Energie și Biomasă a avut o prezentare în
cadrul Simpozionului Moldo-German în domeniul
aprovizionării cu apă, canalizării și eficienței energetice, desfășurat pe 20 martie 2012 la Chișinău. La
eveniment au participat factori de decizie, precum

și peste 50 de reprezentanți ai mediului de afaceri
din Republica Moldova și 26 de businessmeni din
Germania. În cadrul evenimentului au fost făcute
prezentări ale ministerelor de profil, instituțiilor și
organizațiilor ce activează și prestează servicii în
domeniul energetic. Experți autohtoni și de peste
hotare au abordat tendințele dezvoltării în domeniul
eficienței energetice în Republica Moldova, Germania și UE. Evenimentul a fost organizat de Camera
de Comerț și Industrie cu susținerea financiară a
Comitetului de Est al Economiei Germaniei.
ENERGEL ESTE MASCOTA INIȚIATIVEI
EDUCAȚIONALE DE PROMOVARE A ENERGIEI
REGENERABILE ȘI EFICIENȚEI ENERGETICE
Inițiativa educațională de promovare a energiei
regenerabile are o mascotă: ENERGEL. El este
prietenul și ghidul copiilor și tinerilor în cartea
dedicată energiei regenerabile și eficienței
energetice.
„Salut! Sunt Energel și voi fi cu tine pe aceste pagini
ca să descoperim împreună că există energie în tot ce
ne înconjoară: soare, vînt, plante. Voi fi prietenul și
ghidul tău într-o călătorie care va fi, în același timp,
și interesantă, și utilă pentru viață”, se adresează
Energel tinerilor în mesajul de salut al său.
Amintim că inițiativa educațională de promovare a
energiei regenerabile și eficienței energetice a fost
lansată în primăvara acestui an, în cadrul Proiectului
Energie și Biomasă în Moldova, și cuprinde, pentru
început, 38 de școli din satele ce își conectează pe
parcursul anului 2012 instituțiile publice la sisteme
termice pe bază de biomasă, cu sprijinul Proiectului
Energie și Biomasă în Moldova. Este vorba despre
localitățile din raioanele Ștefan Vodă, Leova, Fălești,
UTA Gagauz Yeri, Cantemir, Sângerei, Hâncești și
Telenești.
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În lunile martie−mai, peste 2.600 de elevi ai claselor
a VII-ea și a VIII-a sunt antrenați în diverse activități
educaționale dedicate energiei regenerabile și
eficienței energetice: dezbateri, cluburi de discuții,
excursii, lecții în format on-line, vizionarea

și discutarea filmelor la tema energiei alternative,
expoziții, concursuri de proiecte la temă ș.a. Cei mai
activi copii vor fi participa la tabăra de vară dedicată
energiei regenerabile și eficienței energetice.

Pentru a afla informația totalizată despre sistemele de încălzire cu biomasă instalate până în prezent în
cadrul Proiectului Energie și Biomasă, accesați link-ul: http://www.undp.md/projects/Biomass/Sisteme%20
de%20incalzire%20instalate%20in%20institutiile%20publice%20rurale.pdf
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CALENDARUL EVENIMENTELOR PROIECTULUI

3–20 mai

Vizite de promovare a Proiectului Energie și Biomasă în satele selectate din raioanele
Glodeni, Dondușeni, Râșcani, Soroca. Efectuarea studiilor de evaluare a necesităților
și capacităților comunităților.

10 mai–13 iunie

Seminare de instruire pentru liderii locali și operatori din raioanele Glodeni,
Dondușeni, Râșcani, Soroca.

12 mai

Chișinău: Participarea Proiectului Energie și Biomasă la Ziua Europei.

15 mai

s. Brăviceni, rl. Orhei: Participarea Proiectului Energie și Biomasă la Forumul Național
de Dezvoltare Rurală.

18 mai

Soroca: Seminar de instruire pentru furnizorii de combustibil din biomasă din raioanele
Dondușeni si Soroca.

19 mai

Comrat: Participarea Proiectului Energie și Biomasă la Ziua Europei.

19 mai

Carbalia, mun. Comrat: Inaugurarea sistemului de încălzire pe brichete la grădinița
și centrul comunitar din s. Carbalia.

1 iunie

Râșcani: seminar de instruire pentru furnizorii de combustibil din biomasă din
raioanele Glodeni și Râșcani.

7–17 iunie

s. Dumbrava, rl. Ștefan Vodă: Tabăra de vară cu participarea celor mai activi elevi din cadrul
Inițiativei Educaționale de Promovare a Energiei Regenerabile și Eficienței Energetice.

mai

Chișinău: atelier de lucru „Identificarea constrângerilor legislative în producerea de
combustibil din biomasă”.

Contacte:
str. Sfatul Țării 29, etaj 3, bir. 304, Chișinău, Moldova. Tel.: (+373 22) 839985, Tel./Fax: (+373 22) 839983
www.undp.md, e-mail: ina.zglavuta@undp.org
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