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1.1. noțiune de energie și tipurile ei
Etimologic, cuvântul „energie“ are la bază cuvintele de origine latină „energia“ 

şi de origine greacă „enerhia“, care aveau sensul – „activitate“. În termeni fizici, 
înseamnă abilitatea unui sistem sau obiect de a funcţiona.

Energia este definită ca fiind „capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru 
mecanic, la trecerea dintr-o stare în altă stare“. [DEX, 1996, p. 342.] Aceasta este 
o mărime ce prezintă o caractristică cantitativă generlizată a diverselor forme de 
materie care se află într-o stare continuă de transformări.

Energia există în diferite forme: mecanică, chimică, electrică, termică, nucleară 
şi radiantă. Toate formele de energie se pot transforma unele în altele.

Tot ce se mişcă posedă energie cinetică. Energia cinetică este energia mişcării.

Dacă între corpurile care se află la anu mită distanţă unul de altul acţionează o 
anumită forţă (de exemplu, atracţia din tre Pământ şi Lună), atunci aceste corpuri 
posedă energie potenţială. Energia potenţială este energia interacţiunii reciproce.

Energia potenţială se poate transforma, în orice moment, în energia mişcării. 
Energia mecanică este denumirea comună a celor două forme de energie: cinetică 
şi potenţială.

Energia chimică este o formă de energie potenţială datorată asocierii atomilor în 
molecule şi a diferitelor tipuri de agregare a materiei. 

Energia chimică poate fi eliberată sau transformată în energie electrică sau 
termică, consecință a reacţiilor chimice (de exemplu de ardere).
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Energia chimică ce se conţine în alimente este convertită de corpurile vii în 
energie mecanică şi căldură. În procesul de asimilare a producelor alimentare şi 
metabolism al alimentelor în urma reacţiilor cu oxigenul, energia chimică este 
eliberată şi poate fi transformată de către muşchi în căldură sau în energie cinetică. 

Energia chimică a combustibililor tradiţionali (combustibili solizi – cărbune, 
lichizi – derivate ale produselor petroliere ca păcura, motorina, benzina, gazele 
naturale şi de şist etc.) este convertită în energie electrică în cadrul a mai multe 
faze în dependenţă de tehnologia utilizată în centralele electrice. Energia din 
combutibilii tradiţionali este eliberată în baza reacţiilor chimice de ardere. 

Energia chimică dintr-o baterie de acumulatoare poate de asemenea suplini 
energia electrică prin intermediul electrolizei.

Energia electrică este una dintre cele mai flexibile forme de energie utilizate în 
prezent şi poate fi considerată drept  componenta-cheie a tehnologiilor moderne 
bazate pe utilizarea de energie şi una dintre cele mai importante surse, care necesită 
o atenţie deosebită pentru acoperirea necesarului de energie al societăţii. Unul 
dintre marile avantaje ale energiei electrice constă în flexibilitatea la utilizarea în 
diferite ramuri ale economiei, inclusiv aspectul ecologic. 

Electricitatea este folosită în  diferite domenii de aplicare, cum ar fi: iluminatul, 
încălzirea, telecomunicaţiile şi chiar divertismentul. În 1808 Davy realizează un corp 
de iluminat care utilizează arcul electric generat între doi electrozi. Anul 1841 poate 
fi considerat linia de start a aplicării electricităţii pentru iluminat, deoarece în acest 
an pentru iluminarea străzilor din Paris a fost folosit fenomenul arcului electric. 
Lampa electrică cu filament incandescent din carbon a fost inventată în 1860 de 
englezul Joseph Swan (1828 - 1914), iar introducerea în anul 1879 în construcţia ei 
a balonului vidat de către Thomas Alva Edisonn (1847 - 1931) a condus la o viaţă 
lungă şi utilizare pretutindeni a acestei invenţii. Se poate menţiona, că iluminatul 
electric a fost prima aplicaţie de amploare a energiei electrice în viaţa cotidiană şi 
în economie. 

Lipsa curentului în priză confirmă accentuat semnificaţia acestei forme de 
energie pentru societatea contemporană.
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Producerea energiei electrice se face prin conversia altor forme de energie:

 energiei chimice a combustibililor prin ardere cu turbine cu abur, gaz, motoare 
cu ardere internă;

 energiei potenţiale sau cinetice a apelor;

 energiei atomice;

 altor forme de energie: mareelor, solară, eoliană.

Toate formele de energie tind să se transforme în căldură, care se disperseză în 
mediul înconjurător. Se prezintă semnifictiv faptul că în procesele de conversie a 
energiei numai o parte din ea se transformă în lucru util, iar o parte din energia 
primară se pierde sub formă de căldură în mediul înconjurător. 

Energia termică constituie energia cinetică internă a unui corp ce apare în urma 
mişcarii atomilor şi moleculelor sale. Energia termică poate fi asociată cu reacţii 
chimice, nucleare şi electrice. Poate fi sporită de efecte externe, cum ar fi efectele 
mecanice, radiaţiile şi conducţia. 

Ca forme de energie mai pot fi menţionate energia muşchilor, energia mareelor 
(fluxului şi refluxului), energia undelor, energia eoliană (energia vântului), bioenergia.

Toată energia pe care o folosim provine direct sau indirect de la Soare, care 
reprezintă un uriaş sistem de conversie a masei în energie. Totuşi, deşi acest corp 
ceresc principal permanent emană lumină şi căldură, la diferite etape de dezvoltare, 
omenirea a trecut prin mai multe crize energtice. Însă întotdeauna s-a găst soluţia 
respectivă pentru asigurarea necesarului de energie: prin trecerea la utilizarea 
de noi combustibili şi surse noi de energie, care nu au fost carcteristice sau larg 
cunoscute în perioada anterioară. În acest context nu se prezintă ca ceva ieşit din 
comun şi apariţia unei crize energetice, deoarece aceasta serveşte ca un impuls în 
căutarea soluţiilor de depăşire a crizelor energetice prin utilizarea de noi tehnologii 
şi prin elaborarea de noi concepte de abordare a problemei privind asigurarea cu 
energie. Ca o abordare modernă şi actuală poate fi indicată promovarea măsurilor 
de eficienţă enrgtică şi utilizare a surelor de energie regnerabilă. De aceea, este 
important să cunoaştem resursele de care dispunem astăzi şi modalităţile cele mai 
eficiente de utilizare a acestor resurse, pentru satisfacerea necesităţilor în energie. 
Legea fundamentală a conservării energiei ne sugerează ipoteză că energia nu se 
poate crea, ci doar se poate transforma dintr-o formă în alta. Este important să 
cunoaştem cum putem realiza acest lucru cu pierderi cât mai mici.
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1.2. Consumul de energie
Conform datelor Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA), consumul 

mondial de energie va continua să crească în medie cu 2% pe an. O aşa creştere 
anuală a consumului va conduce la o dublare a acestui consum la fiecare 35 de ani. 
Consumul de energie este corelat inexact cu performanţele economice, dar există o 
diferenţă foarte mare între consumul de energie din ţările cele mai dezvoltate şi cel 
din ţările în curs de dezvoltate. Ştiaţi că în SUA o persoană obişnuită consumă de 
57 ori mai multă energie decât una din Bangladesh? SUA consumă 25% din energia 
produsă pe glob (generând doar 22% din producţia mondială şi reprezentând doar 
5% din populaţia de pe glob). 

În prezent cea mai mare creştere a consumului de energie este înregistrată 
în China, unde creşterea anuală s-a dovedit a fi de 5,5% în ultimii 25 de ani. În 
schimb, în Europa rata de creştere a fost în jur de 1%.

Transportul persoanelor şi ale bunurilor necesită o cantitate mare de energie. 
Ramura tnsporturilor este unul dintre cei mai mari consumatori de energie, a cărei 
cote constituie cca o treime din consumul de energie al UE. Această cerere mare 
de energie este acum în mare parte acoperită din surse de energie neregenerabilă, 
cum ar fi petrolul sau gazele naturale. Traficul rutier utilizează până la 75% din 
energia consumată de sectorul transporturilor. Trenurile, vapoarele şi avioanele 
sunt responsabile împreună pentru doar o pătrime din întreaga cerere de energie 
în transport. 

Consumul de energie din sectorul transporturilor este puternic legat de 
economie. O economie în creştere înseamnă şi o creştere a necesităţilor de transport, 
pentru a satisface nivelul tot mai mare al cerinţelor pentru schimbul de bunuri şi 
servicii. Cererea de transport este de obicei exprimată de numărul de oameni, de 
volum sau de cantitatea de tone de combustibil consumat într-o unitate de timp 
şi spaţiu. Dacă ne referim la unităţile de monitorizare a activităţilor în domeniul 
transporturilor ca pasageri-kilometri şi tone-kilometri, se anticipează că activitatea 
de transport aproape se va dubla între anii 1990 şi 2020, atât pentru pasageri, cât şi 
pentru bunuri. 
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1.3. Probleme legate de energie
Emisiile la producerea energiei bazate pe combustibili fosili este o cauză a 

schimbărilor climatice. Extragerea şi utilizarea acestor combustibili produce şi 
poluare, dar să nu uităm că aceste surse fosile sunt epuizabile. Astfel, o problemă 
foarte importantă în prezent este securitatea alimentării cu energie, civilizaţia de azi 
fiind foarte dependentă în mod special de petrol şi de cărbune. 

Folosirea energiei regenerabile şi aplicarea măsurilor de eficientizare energetică 
reprezintă calea cea mai bună de reducere a impactului exercitat de combustibilii 
fosili asupra planetei noastre. Acestea sunt foarte importante în viaţa cotidiană, în 
industrie, în afaceri. Eficienţa energetică în industrie sau asigurarea întregului necesar 
de energie din surse regenerabile, pune în siguranță nu doar un mediu ambiant, 
acesta devenind mai curat, dar poate asigura, în anumite condiții, şi o creştere a 
profitabilităţii afacerii (prin reducerea costurilor la energie şi prin eficientizarea 
proceselor industriale).  

Concluzii: 

Energia este foarte importantă în viaţa noastră, însă producerea şi consumul de 
energie au şi consecinţe grave, ce exercitând impact negativ asupra planetei, iar noi 
trebuie să depunem toate eforturile pentru a le reduce. 

Energia se produce în baza diverselor resurse energetice primare, cum sunt cele de 
provenienţă vegetală, precum şi cele pe care astăzi le numim fosile. Resursele fosile 
cum sunt cele mai vechi (petrol, cărbune, etc.) se consideră că sunt epuizabile, iar 
sursele regenerabile reprezintă singura perspectivă viabilă de a asigura alimentarea 
cu energie pe viitor.



SuRSE dE EnERgiE: 
nEREgEnERabilE și 
REgEnERabilE2. 

Natura ne furnizează numeroase surse de energie, 
incluzând radiaţia solară de la Soare, apele curgătoare, 
valurile oceanelor şi mărilor, vântul, mareele. Energia poate 
proveni şi de la combustibilii fosili (cărbune, gaze naturale 
şi petrol). Aceste surse de energie pot fi clasificate în surse 
regenerabile şi surse neregenerabile. 
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2.1. Surse de energie neregenerabile 
O sursă neregenerabilă este o resursă naturală care nu poate fi produsă, regenerată 

sau refolosită în termene previzibile în aşa volum, care să poată susţine rata ei de 
consum. 

Surse de energie neregenerabilă sunt resursele naturale care au nevoie de milioane 
de ani ca să se formeze în mod natural şi nu pot fi înlocuite la fel de repede pe cât 
sunt consumate.

În prezent, principalele resurse de energie folosite de oameni sunt cele 
neregenerabile. Pentru toate resursele neregenerabile este comun că ele pot fi 
epuizate într-un timp relativ scurt (100-200 de ani). 

Să examinăm cele mai importante resurse neregenerabile de energie. 

Nu ne putem imagina societatea industrială contemporană fără utilizarea 
resurselor neregenerabile de energie – gaze, petrol, cărbune. Ţările cu un nivel 
înalt de dezvoltare primesc circa 80% din energie prin conversia în baza diferitelor 
tehnologii a acestui tip de resurse energetice primare.

Pe lângă faptul că resursele neregenerabile de energie sunt limitate, un mare 
neajuns este poluarea mediului la arderea lor. Principalele resurse neregenerabile de 
energie sunt combustibilii fosili: cărbunele, petrolul şi gazele naturale.

Combustibilii fosili sunt formaţi în urma descompunerii anaerobe a organismelor 
moarte îngropate, care au trăit cu mai bine de 300 de milioane de ani în urmă. 
Aceşti combustibili conţin un procent ridicat de carbon. 

Cărbunele a fost prima resursă neregenerabilă de energie folosită. Cărbunele a 
fost factorul decisiv în dezvoltarea civilizaţiei europene. 
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În anii 1774-1784 J. Watt a elaborat şi a construit motorul universal cu aburi, care 

transforma energia termică, ce se forma la arderea cărbunelui, în energie mecanică. 
Astfel, cărbunele devenise purtător universal de energie. Navele şi locomotivele 
cu aburi au facilitat circulaţia, cărbunele putând fi transportat dintr-o regiune a 
ţării în alta şi chiar în diferite colţuri ale lumii. În urma utilizării cărbunelui pentru 
producerea energiei a crescut şi poluarea mediului, în schimb a încetat procesul de 
distrugere a pădurilor.

Cărbunele, în calitate de sursă primară de energie, este periculos pentru mediu. 
La arderea lui se formează gaze toxice, cum sunt oxidul de carbon şi gazul sulfuros 
(dioxidul de sulf), precum şi gaze care influenţează clima, cum ar fi dioxidul de 
carbon. Volumul acestor degajări de gaze a crescut cu mult în comparaţie cu perioada 
revoluţiei industriale. Niciunul din celelalte tipuri de surse primare neregenerabile 
de energie nu degajă o aşa cantitate de dioxid de carbon cât degajă cărbunele. Alţi 
poluanţi de acelaşi tip sunt praful şi funinginea.

Cu ajutorul tehnologiilor moderne, poate fi redus, într-o anumită măsură, 
impactul folosirii cărbunelui pentru obţinerea energiei. Principalele metode 
tehnologice sunt următoarele:

 folosirea modelelor perfecţionate de cazane care reduc emisiile de funingine şi 
gradul de formare a oxizilor de sulf şi azot;

 aplicarea instalaţiilor de epurare şi de filtrare în scopul curăţirii gazelor de 
eşapament de sulf, azot şi funingine;

 substituirea folosirii cărbunelui prin suspensie de apă şi cărbune;

 utilizarea deşeurilor în interesele economiei naţionale;

 implementarea tehnologiilor denumite „ cărbune curat” la producerea energiei 
prin stocarea dioxidului de carbon în stocuri subterane.

Cărbunele este cea mai folosită sursă primară de energie pentru generarea 
electricităţii şi căldurii în întreaga lume; în acelaşi timp, este una dintre cele mai 
răspândite surse de emisie a dioxidului de carbon. În 2010 extragerea cărbunelui în 
lume în tone echivalent petrol (t.e.p.) a fost la nivel de cca. 3,7 miliarde t.e.p. [http://
www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf] 

Petrolul este un lichid ce constă dintr-un complex de hidrocarburi de diferite 
mase moleculare şi alţi compuşi organici. S-a format în mod natural printr-o 
descompunere lentă a materiei organice în scoarţa Pământului. El se găseşte în 
formaţiunile rocilor. Prin distilarea petrolului se obţin combustibilii. Cei mai obişnuiţi 
combustibili sunt: 

 etanul şi alţi alcani cu lanţ scurt; 

 combustibilul Diesel (motorina); 



SuRSE dE EnERgiE: nEREgEnERabilE și REgEnERabilE 13

  
 păcura;

 benzina; 

 combustibilul pentru avioane, benzina de aviaţie; 

 petrolul lampant (parafina);

 gazul petrolier lichefiat (GPL). 

Petrolul nu este doar o simplă resursă primară de energie, ci şi materie primă 
pentru industria chimico-petrolieră, p2entru producerea maselor plastice şi chiar 
a medicamentelor. Aproximativ 90% din petrolul extras este folosit în calitate de 
combustibil.

Cantităţi mari de petrol şi produse petroliere sunt consumate de mijloacele de 
transport. În prezent a crescut interesul pentru electromobile, pentru folosirea 
metanului şi propanului în motoarele camioanelor, autobuzelor etc. În viitor, acestea 
vor permite să fie substituit petrolul.

Petrolul este o sursă de energie, resursele fiind foarte limitate. Este dificil a 
prognoza durata de timp pe parcursul căreia rezervele cunoscute de petrol vor 
fi suficiente pentru acoperirea necesarului de combustibili produşi din petrol. În 
diferite pognoge, durata perioadei de epuizare a acestui tip de resursă primară de 
energie se estimează la nivel de 50-100 de ani. Există şi prognoze mai optimiste 
referitor la tipurile de resurse energetice, pe care le considerăm tradiţionle. În orice 
caz, trebuie să găsim urgent un substituent pentru resursele energetice tradiţionale, 
în acelaşi rând să găsim alte surse de energie, inofensive pentru mediu şi care ar 
putea fi folosite o perioadă mai îndelungată.

Atât extracţia, cât şi transportarea şi prelucrarea petrolului sunt însoţite de 
impactul negativ asupra mediului. Deseori sunt semnalate scurgeri de petrol din 
sonde sau la transportare. Uneori suntem martori ai daunei cauzate naturii de către 
tancurile petroliere. Scurgerile de petrol aproape de mal sunt deosebit de dăunătoare 
pentru păsările de mare, pentru icrele şi larvele de peşti, care trăiesc lângă ţărm în 
apele de suprafaţă. Petrolul formează la suprafaţa apei o peliculă subţire uleioasă. 
La animalele sau păsările de mare, pe corpul cărora a nimerit această peliculă, este 
tulburată reglarea termică. Dacă această peliculă nimereşte în ochi, ele pot pieri.

Pentru dispariţia consecinţelor de scurgere a petrolului în apele de ţărm e nevoie 
de la 4–5 până la 10-15 ani.

La arderea produselor petroliere în atmosferă se elimină o cantitate enormă de 
dioxid de carbon. La prelucrarea petrolului, în mediu se elimină oxid de carbon, 
compuşi ai plumbului, oxizi de azot şi sulf, aceştia provocând diferite maladii la 
plante, animale, om.
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gazele naturale
25% din energia produsă în lume este din gazele naturale. 

În Republica Moldova gazele naturale constituie principalul tip de resurse 
energetice de combustibil (57% în balanţa energetică). Ţara noastră importă gaze 
naturale din Rusia.

Gazele naturale sunt cea mai pură formă de resurse energetice primare 
neregenerabile: conţinutul de substanţe toxice este foarte mic, ele ard repede şi sunt 
uşor de manevrat în utilizare. Cu toate acestea, problema degajării dioxidului de 
carbon la folosirea gazelor naturale continuă să persiste.

Gazele naturale sunt un fel de mixturi de gaze inflamabile ca sursă fosilă în scoarţa 
terestră, fiind şi un derivat al petrolului. Gazul are importanţă secundară după 
petrolul brut. De cele mai multe ori el include 70-90% metan cu alte hidrocarburi, 
cum ar fi: etan, propan, butan şi poate conţine dioxid de carbon, azot, heliu şi 
hidrogen sulfurat. 

Gazele naturale ard mai curat decât petrolul şi cărbunii, deoarece produc mai 
puţin dioxid de carbon la unitatea de energie degajată. 

Pentru o cantitate echivalentă de caldură, arderea de gaz natural produce cu 
aproximativ 30% mai puţin dioxid de carbon decât arderea petrolului şi cu 45% mai 
puţin decât arderea cărbunilor.

Gazele naturale sunt de asemenea folosite în sectorul rezidenţial în diverse 
scopuri, cum ar fi: gătitul, uscatul rufelor, încălzire/racire şi încălzire centrală. 

Gazul natural compresat este folosit în satele care nu sunt conectate la reţelele 
publice centralizate de gaze naturale. Acestă formă de alimentare cu gaze naturale 
este mai puţin economică în comparație cu gazul petrolier lichefiat, care este sursa 
principală în alimentarea cu gaze în localităţile săteşti menţionate.

2.2. Probleme legate de sursele de energie 
neregenerabile  
La arderea combustibililor fosili se produce dioxid de carbon, contribuind astfel 

la schimbările climatice. 

Combustibilii fosili sunt o resursă limitată şi adesea sunt localizaţi departe de 
Europa. Unele soluţii ale acestor probleme sunt prezentate în Tabelul 1.
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Tabelul 1. Probleme legate de utilizarea surselor neregenerabile de energie

Problema Soluţia

Resurse 
limitate

Securitatea 
alimentară

Emiterea 
gazelor cu 
efect de seră

Emisii 
poluante

Nu există scăpare de la epuizarea resurselor de petrol şi gaz natural. Putem 
explora fundul oceanelor, Arctica şi Antarctica pentru mai mulţi combustibili 
fosili, dar la costuri financiare şi ecologice foarte mari. Unica soluţie este 
utilizarea raţională.

Pe lângă această limitare, noi ne bazăm pe navigaţie şi pe conducte în 
transportul combustibililor fosili din întreaga lume. Incidentele şi interesele 
politice pot duce la pierderea accesului la aceste resurse.

Există planuri de dezvoltare a unor tehnologii pentru captarea şi stocarea 
dioxidului de carbon emis, dar există multe incertitudini în ceea ce priveşte 
fezabilitatea tehnică, costurile şi riscurile stocării.

Echipamentele costisitoare de purificare a gazelor, pregătirea combustibilului 
şi controlul sofisticat al arderii au avut succes în reducerea poluării în Europa – 
dar cu un anumit preţ.

2.3. Surse de energie regenerabile 
O sursă naturală este regenerabilă dacă este înlocuită de procesele naturale cu 

o rată comparabilă sau mai rapidă de renovare decât rata de consum la utilizarea 
acestui tip de energie de către oameni.

Producţia primară de energie din 
surse regenerabile în UE în 2010 a 
fost de 166.6 milioane de tone de 
echivalent petrol (t.e.p.) - o cota de 
20,1% din producţia totală de energie 
primară din toate sursele. Energia 
regenerabilă are cea mai mare rată de 
creştere anuală în consumul total de 
energie primară, cu o medie de 5,6% 
în perioada 2000-2010. Biomasa şi 
deşeurile au fost sursele cu cele mai 
mari creşteri. (Fig 1). 

Fig. 1. Contribuţia surselor de energie 
regenerabilă la consumul de energie 
primară, %; Sursa: EEA, Energy & the 

Environment, 2013
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În UE cea mai importantă sursă printre energiile regenerabile, au fost biomasa şi 

deşeurile, reprezentând aproximativ 67,6% în anul 2010. Cu 18,9% la mixul de energie 
din surse regenerabile a contribuit hidroenergia. A existat o creştere deosebit de 
rapidă la producţia de energie în baza energiei eoliene  (7,7% din energia din surse 
regenerabile produsă în UE în 2010). 

Cei mai mari producători de energie din surse regenerabile în cadrul UE în 2010 
a fost Germania, cu o cotă de 19,6% din total, Franţa (12,5%) şi Suedia (10,4%). UE 
îşi propune ca până în 2020 să aibă o pondere de 20% în consumul final de energie 
din surse regenerabile. Pentru aceasta în fiecare stat membru este elaborat un plan 
de acţiuni la nivel naţional  pentru dezvoltarea sectorului energiilor regenerabile. 
Figura 2 prezintă  date despre cota-parte a energiilor regenerabile în consumul final 
brut de energie în 2010 şi obiectivele orientative care au fost stabilite pentru fiecare 
ţară pentru 2020.
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Fig. 2. Cota surselor regenerabile de energie în consumul final brut de energie, 
2010- 2020; (%) - Sursa: Eurostat

În ultimele decenii a existat o creştere globală în alimentarea cu energie. Gazul 
natural şi energia nucleară au avut o pondere din ce în ce mai mare în producţia 
totală de energie, cu o reducere proporţională în utilizarea petrolului şi a cărbunelui. 
Europa este încă foarte dependentă de combustibilii fosili. 

Ponderea combustibililor fosili în consumul total de energie a scăzut foarte 
puţin. Gazul natural a devenit din ce în ce mai folosit pentru producerea de energie, 
în timp ce utilizarea cărbunelui se afla în scădere (Fig.3). Această înlocuire a dus la 
o reducere majoră a emisiilor. 
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SurSe de energie  
REgEnERabilă3. 
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3.1. Sursele de energie regenerabile: noțiuni 
generale 
Sursele regenerabile de energie se manifestă în natură pe mai multe căi: 

 forţele gravitaţionale ale Lunii şi Soarelui, care creează mareele; 

 rotaţia Pământului combinată cu energia solară, care generează curenţii 
oceanici şi vânturile; 

 fisiunea substnţelor radioactive şi căldura interioară a Pământului, care produc 
energia geotermală; 

 producerea fotosintetică a materiei organice (biomasa);

 căldura directă de la Soare (energia solară). 

Aceste surse de energie se mai numesc şi regenerabile, deoarece ele sunt fie 
continuu şi rapid regenerate, fie sunt inepuizabile pentru duratele de timp previzibile 
ale dezvoltării societăţii umane. 

Sursele regenerabile de energie pot fi gru pate în cinci categorii: solare, eoliene, 
acvatice, geotermale şi biomasa. Categoria ,,surse acvatice” cuprinde energia 
obţinută din râuri şi oceane. Toate aceste surse de energie, afară de cele geotermale, 
există datorită energiei Soarelui. Biomasa se com pune din substanţe vegetale, care 
au absorbit o parte din energia solară în urma fotosintezei. Râurile se alimentează din 
ploi, acestea din urmă apar din cauza evaporărilor produse la suprafaţa oceanelor 
şi a lacurilor, sub influenţa căldurii solare. Vântul se formează în urma încălzirii 
neuni forme a suprafeţei Pământului de către Soare. Energia geotermală este energia 
căldurii subterane. 

Vom examina doar cele mai cunoscute şi mai utilizate surse.

Energia solară 
Energia radiaţiei solare se poate converti direct în energie termică (căldură) şi în 

energie electrică. Lumina solară poate fi convertită direct în electricitate, folosind 
modulele fotovoltaice, sau indirect, concentrând puterea solară, ceea ce în mod 
normal se axează pe energia Soarelui de a fierbe apa, care este apoi folosită pentru a 
produce aburi utilizați în centralele termosolare ce produc energie electrică, precum 
şi alte tehnologii.

Celule şi modulele fotovoltaicele au fost iniţial folosite pentru a alimenta aplicaţii 
mici şi mijlocii ca mărime, de la calculatoare alimentate de o singură celulă solară 
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la reţelele de case alimentate de o serie de panouri fotovoltaice. Singura problemă 
semnificativă este costul de instalare. Însă, pentru a furniza permanent energie, 
energia solară poate fi combinată cu alte surse de energie. 

Sistemele de Concentrare a Energiei Solare folosesc lentile sau oglinzi în sisteme 
de canalizare pentru a focaliza un flux mare de lumina de la Soare într-un fascicul 
mic. Căldura concentrată este apoi folosită ca sursă de căldură pentru o centrală 
electrică cu ciclu tradiţional de producere a energiei electrice. O celulă/baterie 
solară, sau celula fotovoltaică, este un dispozitiv care converteşte direct lumina în 
curent electric folosindu-se de efectul fotoelectric.

Energia eoliană 
Diferenţele de densitate între două mase de aer duc la formarea vântului. Pământul 

este neuniform încălzit de Soare, astfel încât polii primesc mai puţină energie de 
la Soare decât ecuatorul. Încălzirea diferenţiată între ecuator şi poli generează un 
şuvoi de curent şi vânturi asociate climatologic: vânturile de vest, vânturile polare 
şi vânturile alizee. Vânturile sunt în mod comun clasificate după scara lor spaţială, 
după viteză, tipuri de forţe care le cauzează, după regiunile geografice în care apar 
şi efectul lor. Sub noţiunea de energie eoliană se subînţelege procesul de conversie 
a energiei cinetice a maselor de aer în lucru mecanic cu ajutorul motoarelor eoliene 
(turbine eoliene) care acţionează convertoare electrpomecanice (genertoare) 
pentru producerea energiei elctrice. Cea mai mare parte din energia stocată în 
fluxurile de vânt poate fi găsită la altitudini ridicate, unde apar vânturi permanente 
cu viteze de peste 160 km/h. În final, energia eoliană este convertită în căldură 
difuzată pe suprafaţa Pământului şi în atmosferă. În 2008, capacitatea globală a 
generatoarelor eoliene a fost de 121,2 GW. Puterea vântului produce aproximativ 
1,5% din cantitatea de elctricitate folosită pe glob. 

Exprimată în valoare energetică, lumina solară ajunge la suprafaţa terestră 
în volum de 1014 kW/h. 1-2% din energia provenită de la Soare este convertită în 
energie eoliană. Aceasta înseamnă de 50-100 de ori mai mult decât energia pe care 
toate plantele de pe Pamânt o convertesc în biomasă. 

Hidroenergia 
Puterea hidroelectrică este derivată din forţa sau energia apei curgătoare. Cea mai 

mare putere hidroelectrică vine de la energia potenţială a apei căzătoare acumulate 
în lacuri de acumulare şi care pune în mişcare o turbină cu apă şi un generator. 
În acest caz, energia extrasă din apă depinde de volumul apei şi de diferenţa de 
înălţime între sursa şi gura de scurgere a apei. 
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Capacitatea instalată la centralele hidroelectrice (CHE) constituie aproximativ 

715000 MW, sau 19% din electricitatea folosită în întreaga lume. În 2010 cota 
hidroenergiei în structura mondială consumurilor de energie a fost la nivel de 6%.

În esenţă, CHE nu produc dioxid de carbon sau alte emisii, în comparaţie cu 
arderea combustibililor fosili, şi nu contribuie semnificativ la încălzirea globală prin 
dioxid de carbon. Totuşi, şi CHE au un impact negativ asupra naturii, deoarece 
lacurile de acumulare inundează mari suprafeţe de teritoriu şi influenţează asupra 
microclimei din regiune, inclusiv are loc înămolirea lacurilor de acumulare cu 
consecinţe respective negative.

Energia mareemotrică este o formă de hidroenergie ce se poate converti în 
electricitate sau alte forme care pot fi utilizate. Exploatarea energiei caracteristice 
mareelor dintr-un golf sau estuar a fost utilizată în practică în Franţa, Canada 
şi în Rusia. Apa captată roteşte turbinele atunci când este eliberată prin barajul 
mareemotric în ambele direcţii. Un posibil neajuns ar fi că sistemul va genera 
electricitate cel mai eficient în cascade la fiecare 6 ore, la fiecare maree. Aceasta 
limitează aplicabilitatea energiei mareemotrice. 

Energia valurilor este transportul de energie a valurilor de suprafaţă ale oceanului 
şi capturarea acesteia pentru a face un lucru util, de exemplu: pentru generarea de 
electricitate, pentru desalinizarea apei sau pomparea apei în rezervoare. Punerea în 
practică a energiei de mişcare a valurilor de pe suprafaţa oceanului ar putea produce 
mai multă energie decât mareele. Fezabilitatea acesteia a fost investigată mai ales în 
Scoţia, Marea Britanie. 

Energia geotermală este energia obţinută prin captarea căldurii interne a 
Pământului. Pentru a genera putere din energia geotermală sunt folosite trei tipuri 
de centrale: cu abur uscat, captatoare şi binare. 

Centralele cu abur uscat captează aburul din fracturile scoarţei şi se foloseşte 
direct pentru a pune în mişcare o turbină care acţionează un generator. 

Centralele de captare preiau apa fierbinte (de obicei la temperaturi de peste 
200°C) din Pământ şi îi dau posibilitatea de fierbere pe măsură ce ajunge la suprafaţa 
Pamântului, apoi separă aburul în separatoare de abur şi apă, după care trimite 
aburul printr-o turbină. 

În centralele binare apa fierbinte curge prin schimbătoare de căldură, fierbând un 
fluid organic ce acţionează turbina. Aburul condensat şi restul de fluid geotermal 
din toate cele trei tipuri de centrale sunt injectate înapoi în rocă pentru a aduna mai 
multă căldură.
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3.2. Combustibili alternativi
Un combustibil alternativ este orice substanţă sau sursă de energie, în afara 

combustibililor convenţionali (benzina sau motorina), ce poate fi utilizată pentru 
acţionarea motoarelor vehiculelor, adesea cu randament energetic îmbunătăţit şi 
cu reducerea poluării. 

Interesul pentru combustibilii alternativi a fost focalizat în principal pe 
combustibilii utilizaţi în transport, 70% din producţia de petrol fiind consumată în 
sectorul transportului. Vehiculele pot fi acţionate şi de alte tipuri de combustibili 
care nu provin din petrol. Putem considera a fi combustibili alternativi: alcoolii, gazul 
natural comprimat, electricitatea (stocată în baterii sau în celule de combustie), 
hidrogenul, gazul natural lichefiat şi gazul petrolier lichefiat. Combustibili alternativi 
sunt şi biodieselul, lemnul, uleiurile vegetale şi biomasa (Fig. 4).

Combustibil

Amestecuri (alcool 
+ benzină: E85, B20 

sau gazahol)

Alcooli
Combustibili lichizi 

sintetici

GPL (Propan)
Combustibil sin 
Seria P (vehicule 

flex-fuel)
Gaz natural

Hidrogen

Energie electrică:

Baterii Energie eoliană

Energia 
vibrațiilorFotovalvică

Biocombustibili (din biomasă)

Bioetanol

Biometanol

Biodiesel  
(de ex. B100 

adică biodies-
el 100% pur)

Fig 4. Combustibili alternativi

În anul 2000, Uniunea Europeană a început să facă recomandări referitoare 
la înlocuirea combustibililor tradiţionali din transport (benzina şi motorina) cu 
combustibili alternativi, pentru a-şi putea îndeplini angajamentele luate în privinţa 
schimbărilor climatice (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră), în privinţa 
securităţii în alimentarea cu energie prietenoasă cu mediul şi în privinţa promovării 
surselor regenerabile de energie. 
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Astfel, printr-o o Strategie Europeană pentru Securitatea Alimentării cu Energie, 

apărută în 2000, UE şi-a luat angajamentul de a înlocui până în anul 2020 mai mult 
de 20% din combustibilii auto convenţionali cu combustibili alternativi. 

Alternativele considerate de către Comisie a fi cele mai promiţătoare sunt: 
biocombustibilii (8%), gazul natural (10%) şi hidrogenul (5%). 

biocombustibilii 
Plantele folosesc fotosinteza pentru a creşte şi produce biomasa, care poate 

fi folosită direct ca combustibil sau pentru producerea de biocombustibili. 
Combustibilii din biomasă produsă pe cale agricolă pot fi arşi în motoare cu ardere 
internă sau în boilere. În mod tipic biocombustibilul este ars pentru a elibera energia 
chimică stocată. Când biomasa este arsă pentru a produce caldură, ea eliberează 
mai puţin carbon decât cel absorbit de plante în timpul ciclului de viaţă al acesteia.

Folosind reziduurile de biomasă pentru a produce energie, pot fi reduse cantitatea 
de combustibili fosili utilizaţi şi emisiile de gaze cu efect de seră, deci şi poluarea, 
astfel fiind soluţionate şi problemele de management al deşeurilor. Cei mai utilizaţi 
biocombustibili sunt biodieselul, bioalcoolul, biogazul, biocombustibilul solid 
(pelete şi brichete). 

Biodieselul poate fi produs din uleiuri şi grăsimi animaliere sau din deşeuri şi 
uleiuri vegetale, cum ar fi cel din floarea-soarelui sau din seminţe de rapiţă. Poate fi 
folosit în vehiculele moderne cu motor Diesel, modificând puţin motorul. 

Un avantaj major al biodieselului este reducerea netă a emisiilor de CO2 şi CO. 
Alte emisii se reduc cu 20-40%.

Bioetanolul: Din seminţe sau grâne se produce amidon, care este fermentat 
în bioetanol; acesta din urmă poate fi folosit în motoarele cu ardere internă şi în 
celulele de combustie. 

Etanolul este integrat în infrastructură de energie curată. De exemplu, E85 este un 
combustibil compus din 85% etanol şi 15% benzină care este vândut consumatorilor. 

Biogazul: Biogazul este produs în procesul de digestie anaerobă a materialului 
organic de bacteriile anaerobe. Poate fi produs din deşeuri biodegradabile sau prin 
folosirea de culturi energetice, care, fiind introduse în fermentatoare anaerobe, 
suplimentează cantitatile de gaz. 

Biogazul poate fi produs uşor din fluxurile curente de deşeuri, cum ar fi de la 
industria hârtiei, a zahărului, canalizări (reziduuri menajere) şi deşeuri animale. 
Fluxuri variate de deşeuri trebuie să se adune şi să li se permită să fermenteze 
natural, producând gaz metan. 
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Acesta poate fi convertit în biogaz. Când într-o instalaţie de producere a biogazului 

s-a finalizat procesul anerob din metantanc (s-a extras tot metanul disponibil din 
încărcătura metantanc-ului), resturile devin un îngraşământ şi mai folositor decât 
biomasa originală. Gazul rezultat din procesul de fermentare naturală anaerobă, 
eliminându-se în atmosferă, este un potenţial gaz cu efect de seră.

Biocombustibilul solid: Biomasa solidă: lemn, rumeguş, paie, gunoi menajer, 
cărbune de lemn, mangal, resturi agricole, cereale energetice necomestibile şi băligar 
uscat este folosită în calitate de combustibil.

Dacă biomasa se află în formă de rumeguş, resturi de lemn, crengi, paie, iarbă, 
resturi agricole, există altă opţiune – de a le peletiza folosind o instalaţie specială 
pe pelete. Un alt tip de combustibil solid este biocărbunele, care este produs prin 
piroliza biomasei. 

Biocombustibilii au cîteva avantaje: 

 mai puţin poluanţi; 

 regenerabili; 

 pieţe noi pentru agricultură, atractive; 

 biodegradabili; 

 pot fi utilizaţi cu tehnologiile existente; 

şi dezavantaje: 

 costuri mari în raport cu combustibilii fosili; 

 disponibilitatea limitată a terenurilor pentru culturile energetice; 

 dezastrele naturale pot distruge culturile de cereale; 

 pot contribui la creşterea preţului la alimente; 

 în anumite cazuri, emisiile de CO2 produse la cultivarea, recoltarea, transportul şi 
procesarea culturilor contrabalansează beneficiile utilizării biocombustibililor. 
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3.3. Energie din deşeuri 
Deşeurile pot fi utilizate în producerea de energie termică sau electrică. Resturile 

biodegradabile din gropile de gunoi vor produce în mod natural anumite gaze care 
pot fi arse, de obicei pentru a genera energie electrică, deşi se produce şi căldură, 
care este de obicei pierdută. Apele reziduale, noroiul canalizărilor, zootehnic şi 
resturile biodegradabile de la abatoare şi din alte industrii agroalimentare pot fi 
descompuse biologic pentru a produce un combustibil bogat în metan. Resturile 
combustibile municipale, comerciale şi industriale, cum ar fi ambalajele, pot fi 
arse într-un crematoriu sau într-un cuptor de ciment, pentru a produce căldură 
sau energie electrică. Multe alte industrii în afara celor agroalimentare, cum ar fi 
cele de producere a hârtiei sau a mobilei, produc cantităţi importante de materiale 
biodegradabile sau de combustie, care pot fi de asemenea utilizate pentru producerea 
de energie. Materialele ce pot fi reciclate ar trebui să fie separate de resturi înainte 
ca acestea să fie arse şi ar trebui să ne asigurăm că nu va apărea poluare din emisiile 
de gaze sau din reziduurile lichide.

Concluzii: 
UE este încă foarte dependentă de combustibilii fosili  şi o mare parte a acestora 

este importată (ceea ce poate ridica probleme privind securizarea alimentării cu 
energie). 

Există un potenţial şi un interes considerabil pentru energia regenerabilă, dar 
rămâne ca acestea să fie puse şi în practică.
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EnERgia SOlaRă4. 
Energia solară este sursa ce menţine viaţa pe planeta 

noastră. Soarele încălzeşte atmosfera şi suprafaţa 
Pământului. Datorită energiei solare pe planeta noastră se 
formează vântul, circuitul apei în natură, se încălzesc mările 
şi oceanele, se dezvolta plantele şi animalele, s-au format 
combustibilii fosili. Energia solară poate fi transformată în 
căldură sau frig, în energie mecanică sau electrică.
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4.1. Ce cantitate de energie solară ajunge la 
Pământ?

Fig.5. Radiaţii energetice

Soarele radiază o cantitate enormă de energie – aproximativ 1,1 x 1020 kW/h 
pe secundă. 1 kilowatt/oră reprezintă cantitatea de energie necesară pentru 
funcţionarea unui bec cu puterea de 100 de waţi timp de 10 ore. Straturile exterioare 
ale atmosferei Pământului opresc aproximativ o milionime din energia emisă de 
Soare. Cu toate acestea, din cauza reflectării, difuzării şi absorbţiei de către gazele 
atmosferice, doar 47% din energia totală atinge suprafaţa Pământului (Fig.5).   

Granița atmosferei

Reflecție

Difuzie
Absorbție

Radiație 
directă

Radiație 
reflectată

Radiație difuză
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Cantitatea de energie solară, ajunsă la Pământ depinde de un şir de factori:

Poziţia geografică
Cantitatea de energie solară ajunsă la Pământ este influenţată şi de mişcările 

Pământului, adică depinde de înălţimea Soarelui deasupra orizontului. La amiază, 
când Soarele se găseşte la o înălţime mare, calea parcursă de razele solare prin 
atmosferă este mai scurtă decât dimineaţa sau seara (Fig.6).  Evident, cantitatea 
de radiaţie difuză şi absorbită este mai mică, iar la suprafaţa Pământului ajunge 
o cantitate mai mare de energie. Acelaşi lucru se întâmplă în anotimpul de vară, 
comparativ cu iarna sau toamna.

Fig. 6. Înălţimea Soarelui de asupra orizontului   

Cantitatea de energie solară ce ajunge la Pământ depinde şi de poziţia geografică 
a teritoriului: cu cât este mai aproape de ecuator, cu atât este mai mare (Fig.7).

Fig. 7. Repartizarea radiaţiei solare pe suprafaţa Pământului (kwt/h/m2/an)
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nebulozitatea
Cantitatea de radiaţie solară ce ajunge la suprafaţa Pamântului depinde atât de 

poziţia Soarelui în timpul zilei şi al anului, cât şi de condiţiile meteorologice diferite. 
Norii sunt principalul fenomen atmosferic care determină cantitatea de radiaţie 
solară ce ajunge la suprafaţa Pamântului. În orice loc de pe Pământ radiaţia solară 
scade, dacă înnourarea creşte. În consecinţă, ţările cu vremea noroasă dominantă 
primesc o cantitate mai mică de radiaţie solară decât regiunile de deşert, unde 
vremea este în cea mai mare parte senină. Formarea norilor este condiţionată 
în mare parte de particularităţile terenului local: prezenţa munţilor, a mărilor şi 
oceanelor, precum şi a lacurilor mari. Prin urmare, cantitatea de radiaţie solară, 
primită în aceste zone şi în regiunile învecinate, poate fi diferită. De exemplu, la 
munte cantitatea de radiaţie solară este mai mică decât în regiunile vecine şi pe 
câmpii. Vânturile, care bat în direcţia munţilor, asigură ridicarea aerului pe pantă, 
răcirea lui şi, în consecinţă, creşte umiditatea aerului şi se formează norii. Cantitatea 
de radiaţie solară în zonele de litoral de asemenea se deosebeşte de cea înregistrată 
în regiunile din interiorul continentului.

Cantitatea de energie solară ajunsă în timpul zilei depinde în mare măsură de 
condiţiile meteorologice locale. În condiţii de cer senin în Europa Centrală cantitatea 
de radiaţie solară poate ajunge la 1000 W/m2 la amiază (în condiţii meteorologice 
deosebit de favorabile, această cifră ar putea fi mai mare), în timp ce pe timp noros 
ea este mai mică de 100 W/m2, chiar şi la amiază (Tab.2).

Tabelul 2. Cantitatea de radiaţie solară în Europa şi în ţările din bazinul Mării Caraibilor, 
kW·h/m2 pe zi. 

Lunile anului Europa de Sud Europa Centrală Europa de Nord Regiunea Caraibelor 

Ianuarie 2,6 1,7 0,8 5,1 
Februarie 3,9 3,2 1,5 5,6 
Martie 4,6 3,6 2,6 6,0 
Aprilie 5,9 4,7 3,4 6,2 
Mai 6,3 5,3 4,2 6,1 
Iunie 6,9 5,9 5,0 5,9 
Iulie 7,5 6,0 4,4 6,0 
August 6,6 5,3 4,0 6,1 
Septembrie 5,5 4,4 3,3 5,7 
Octombrie 4,5 3,3 2,1 5,3 
Noiembrie 3,0 2,1 1,2 5,1 
Decembrie 2,7 1,7 0,8 4,8 
Anual 5,0 3,9 2,8 5,7 
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Poluarea
Activitatea omului poate limita ca şi fenomenele naturale, cantitatea de radiaţie 

solară ajunsă la suprafaţa Pămantului. Smogul urban, fumul de la incendiile forestiere 
şi cenuşa aruncată în aer în urma activităţii vulcanice reduc posibilitatea de utilizare 
a energiei solare, deoarece creşte cantitatea radiaţiei solare difuze şi absorbite. 
Adică, aceşti factori influenţează mai mult radiaţia solară directă şi nu pe cea totală. 
Dacă poluarea aerului este ridicată (de exemplu, în caz de smog), radiaţia directă 
se reduce cu 40%, iar cea totală – doar cu 15-25%. Erupţiile vulcanice majore pot 
reduce pe suprafeţe considerabile radiaţia solară directă cu 20%, iar cea totală – cu 
10% pentru o perioadă de la 6 luni la 2 ani. 

4.2. Potenţialul de energie
Soarele ne oferă de 10 000 ori mai multă energie gratis decât este de fapt utilizată 

în lume. Numai pe piaţa mondială comercială se cumpără şi se vinde anual circa 
85 trilioane (8,5 x 1013) kW • h de energie. Şi este practic imposibil de a calcula câtă 
energie necomercială utilizează oamenii timp de un an (de exemplu, cât de mult 
lemn se taie şi se arde, cât gunoi de grajd este colectat, ce cantitate de apă este 
utilizată pentru a produce energie mecanică sau electrică etc.). Unii experţi susţin că 
această energie necomercializată constituie o cincime din totalul energiei utilizate. 

În ţările dezvoltate, cum ar fi Statele Unite, consumul de energie este de 
aproximativ 25 trilioane (2,5 x 1013) kW • h pe an, ceea ce constituie mai mult de 
260 de kW • h /cap de locuitor zilnic. Această cifră este echivalentă cu lucrul a mai 
mult de o sută de becuri incandescente cu puterea de 100 de waţi timp de o zi. 
Un cetăţean american consumă în medie de 33 de ori mai multă energie decât un 
indian, de 13 ori mai mult decât un chinez, de două ori şi jumătate mai mult decât 
un japonez şi de două ori mai mult decât un suedez.

Cantitatea de energie solară ce ajunge la Pământ este mult mai mare decât 
consumul total de energie. Chiar şi în ţări precum Statele Unite, unde consumul de 
energie este enorm, dacă doar 1% din teritoriul ţării ar fi folosit pentru instalarea de 
echipamente solare (fotovoltaice sau sisteme solare pentru apa caldă), cu eficiența 
de 10%, SUA ar fi pe deplin asigurate cu energie. Acelaşi lucru se poate spune pentru 
toate celelalte ţări dezvoltate. Aceasta este imposibil de realizat, deoarece sistemele 
fotovoltaice sunt costisitoare şi instalarea lor pe o suprafaţă atât de mare ar afecta 
starea ecologică a ecosistemelor. 

Însă utilajele pot fi instalate pe acoperişurile clădirilor, caselor, de-a lungul  
drumurilor etc. Multe ţări au peste 1% din terenuri retrase din circuitul agricol, care 
sunt destinate deja producţiei  şi transportului de energie.
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4.3. utilizarea energiei solare
În cele mai multe ţări, cantitatea de energie solară care cade pe acoperişurile şi 

pereţii clădirilor este cu mult mai mare decât consumul anual de energie al locuitorilor 
din aceste case. Utilizarea  luminii şi a căldurii Soarelui ar fi o modalitate simplă şi 
naturală de a obţine toate formele de energie de care avem nevoie. Colectoarele 
solare pot asigura încălzirea şi alimentarea cu apă caldă a caselor şi a clădirilor 
comerciale. Oglinzile parabolice (reflectoare) pot capta lumina Soarelui pentru a 
genera caldură (temperaturi de mai multe mii de grade Celsius) şi energie electrică. 
Energia electrică mai poate fi produsă în instalaţii fotovoltaice. Celulele fotovoltaice 
sunt dispozitive care convertesc radiaţia solară directă în energie electrică.

Radiaţia solară poate fi convertită în energie utilă folosind sisteme solare active şi 
pasive. Sistemele solare active sunt colectoare solare şi celule fotovoltaice. Sistemele 
pasive sunt obţinute prin selectarea adecvată a materialelor de construcţie la 
proiectarea clădirilor, astfel încât să se utilizeze la maximum energia solară.

Aplicaţiile relativ mici ale celulelor fotovoltaice au devenit ceva obişnuit, mai ales 
pentru echipamentele izolate, iar colectoarele termosolare sunt utilizate pentru a 
produce mici părţi din cererea de căldură. Aplicaţiile mari sunt destul de rare, acestea 
incluzând reţele de oglinzi parabolice pentru a concentra lumina solară asupra unei 
conducte cu fluid de transfer termic (cum ar fi uleiurile), care este apoi utilizat pentru 
a fierbe apa, care porneşte, la rândul său, un generator de energie electrică. Totuşi, în 
ultima perioadă acest segment al energeticii cunoaşte o dezvoltare evidentă în statele 
indutrial dezvoltate. Ca exemplu, ne putem referi la soluţia de ultima oră în acest 
domeniu realizată la centrala solară Solana (Arizona, Pheonix) cu capacitatea de 280 
MW. Centrala este dotată cu sistem de stocare „bateria de sare”. Pe perioada de strălucure 
a Soarelui în baterie se înmaganizează o parte de energie în formă de energie termică, 
iar „bateria de sare” este un acumulator de căldură, în care energia termică se stochează 
prin topirea sării cu o compoziţie chimică specială. În context energetic, aceasta este o 
premieră pentru Statele Unite. Centrala Solana este cea mai mare fermă solară din lume 
care utilizează oglinzi parabolice pentru a concentra energia solară [http://www.solar-
magazin.ro/wp-conent/uploads/2014/01/ energie _ curata_2013.jpg]. 

Energia solară este transformată în energie utilă şi indirect: prin transformarea 
altor forme de energie, cum ar fi biomasa, energia eoliană sau hidraulică. Energia 
Soarelui ,,dirijează” vremea de pe Pamânt. O mare parte din radiaţia solară este 
absorbită de apa mărilor şi oceanelor, apă care încălzindu-se, se evaporă şi cade în 
formă de ploaie pe Pământ, alimentând hidrocentralele. Vântul, necesar turbinelor 
eoliene, se formează ca rezultat al  încălzirii neuniforme a aerului. O altă categorie 
de energie regenerabilă generată de energia solară este biomasă. Plantele verzi 
conservează energia Soarelui la fotosinteză, proces prin care se produc substanţe 
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organice, din care obţinem apoi energie termică şi electrică. Deci, energia vântului, 
energia hidraulică şi biomasa sunt derivate din energia solară.

Din timpuri străvechi, proiectarea clădirilor este influenţată de condiţiile 
climatice locale şi de disponibilitatea materialelor de construcţie. Mai târziu, când 
umanitatea s-a separat de natură, a luat calea de a o domina şi a exercita control 
asupra ei.  Aceasta a favorizat construirea clădirilor identice în orice regiune a 
globului. În anul 100 î.Hr. istoricul Pliniu cel Tânăr a construit în nordul Italiei o 
casă de vară, una din camere având ferestre din mică subţire. Camera era mai caldă 
decât altele, şi pentru încălzire era necesară o cantitate mai mică de lemne pentru 
foc. În băile romane celebre din sec. I-IV e.n. ferestrele instalate, în mod special 
ferestrele mari, erau orientate spre sud, în scopul captării unei cantităţi mai mari 
de energie solară. Către sec. VI odăile solare în case şi clădiri publice au devenit atât 
de obişnuite, încât Codul lui Iustinian a introdus ,,dreptul la Soare”, pentru a asigura 
accesul individual la Soare. În secolul XIX au devenit foarte populare serele, în care 
erau la modă plimbările sub frunzişul plantelor.

Din cauza întreruperilor de energie electrică în timpul celui de-al doilea război 
mondial şi până la sfârşitul anului 1947, în Statele Unite ale Americii clădirile ce 
utilizau pasiv energia solară erau foarte solicitate, de aceea ,,Libbey-Owens-
Ford Glass Company” a publicat o carte numită ,,Casa ta Solară”, în care au fost 
prezentate 49 din cele mai bune proiecte de construcţii solare. La mijlocul secolului 
XX, arhitectul Frank Brayddzhers a elaborat proiectul primei clădiri solare pasive din 
lume, destinate pentru oficii. Instalaţia solară pentru apa caldă, instalată în această 
clădire, funcţionează până în prezent, fără a eşua.

4.4. Sisteme solare pasive
Există mai multe modalităţi 

de utilizare pasivă a energiei 
solare în domeniul arhitecturii. 
În construcţia clădirilor solare 
pasive prioritare sunt: localizarea 
convenabilă a casei, un număr 
mare de ferestre orientate spre sud, 
izolarea bună a construcţiei.

Alegerea corectă a locului pentru 
construcţie asigură reducerea 
consumului casnic de energie cu 
aproape 25%. 

Fig. 8. Clădire solară pasivă 
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Clădirile solare pasive (Fig. 8) sunt proiectate în corespundere maximă cu condiţiile 

climatice locale, precum şi prin aplicarea tehnologiilor şi materialelor pentru încălzire, 
răcire şi iluminare a clădirii, bazate pe utilizarea energiei  solare. Acestea includ utilizarea 
tehnologiilor şi materialelor tradiţionale de construcţie,  cum ar fi izolarea termică, podele 
masive, ferestre orientate spre sud, etc. Asemenea locuinţe pot fi construite, în unele cazuri, 
fără niciun cost suplimentar. În alte cazuri,  costurile suplimentare la construcţie pot fi 
compensate de facturile mai mici la energie. Clădirile solare pasive sunt ecologice, asigură 
independenţa energetică şi un viitor echilibrat referitor la consumul de energie.

Într-un sistem solar pasiv, însuşi clădirea serveşte ca un colector al radiaţiei 
solare. Aceasta se obţine prin menţinerea căldurii  în interiorul clădirii, datorită 
proprietăţilor deosebite ale pereţilor, plafoanelor şi pardoselii. Clădirile solare pasive 
sunt un loc perfect pentru trai. Aici se simte din plin conexiunea cu natura; casele 
sunt inundate de lumină naturală, în ele se economiseşte energia electrică.

Copacii prezintă un mijloc de protecţie de Soare vara, iar iarna sunt un obstacol 
în calea vânturillor reci. Însă, copacii trebuie amplasaţi în aşa mod, ca ei să asigure 
umbră vara şi să nu împiedice pătrunderea luminii iarna (Fig. 9, 10)

   

Fig. 9. Exemplu de sistem solar pasiv (1)     Fig. 10. Exemplu de sistem solar pasiv (2)

Sistemele solare pasive sunt împarţite în trei categorii principale conform 
beneficiilor: 

 cu câştig solar direct; 

 cu câştig solar indirect; 

 sisteme izolate.
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Ferestrele
Eficienţa sistemelor solare pasive depinde de tipul ferestrelor. Sticla permite 

trecerea luminii în încăpere, unde se transformă în căldură, fiind absorbită de 
obiectele din interior. Sticla nu permite trecerea căldurii înapoi, astfel încăperea 
se încălzeşte. Cantitatea de lumină care trece prin sticlă depinde de unghiul de 
incidenţă. Unghiul optim este 90o< dacă lumina cade pe sticlă sub un unghi de 30o, 
atunci cea mai mare parte a ei se reflectă. 

Progresul în tehnologiile de producere a ferestrelor a influenţat esenţial asupra 
eficienţei construcţiilor solare pasive. Printre succesele tehnologiei de producţie a 
ferestrelor pot fi menţionate:

 sticlă dublă şi triplă cu un înalt nivel de izolare termică;

 sticlă cu un coeficient mic de reflecţie, cu un strat special, care permite 
„intrarea” căldurii şi nu permite „ieşirea” ei înapoi;

 utilizarea argonului (sau a unui alt gaz inert) pentru umplerea spaţiului dintre 
sticle în pachet şi altele.

draperiile la ferestre
Pe lângă funcţiile decorative, draperiile (Fig.11) pot reduce pierderile de căldură 

în lunile reci şi preveni creşterea temperaturii în sezonul cald.

Fig. 11. Funcţiile draperiilor la ferestre
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acumulatoarele de căldură
Radiaţia solară, incidentă pe pereţi, geamuri, acoperişuri şi alte suprafeţe, este 

absorbită de clădire şi se acumulează sub formă de căldură. Această căldură poate 
fi integrată în sistemul solar pasiv prin intermediul acumulatoarelor. În calitate de 
acumulator de căldură pot servi podelele de teracotă, pereţii, recipientele umplute 
cu apă etc. (Fig.12, 13) 

Ele sunt un element de bază în casele solare pasive.

Fig. 12. Acumulator de căldură din 3000 de 
sticle din plastic, construit lîngă o seră (1)

Fig. 13. Acumulator de căldură din 3000 de 
sticle din plastic, construit lângă o seră (2)

izolarea termică
Izolarea termică a elementelor exterioare ale clădirii constituie un element 

important pentru eficienţa energetică. Controlul fluxului de căldură prin structurile 
externe ale clădirii este cheia pentru proiectarea cu succes a clădirilor eficiente 
energetic.

Materialele termoizolante sunt de trei tipuri:

 organice;

 anorganice;

 mixte.

În industria de construcţii, materialele termoizolante sunt aplicate pentru a 
asigura izolarea internă şi externă a pereţilor exteriori, a acoperişurilor, podelelor 
etc. Datorită acestora, se reduce consumul de energie pentru încălzire şi de aer 
condiţionat.
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Pentru izolarea termică în construcţii se utilizează şi astfel de materiale ca: 

fibra de sticlă, vata minerală, polistirenul expandat, materiale din plută, laminate 
acoperite cu folie reflectorizantă. Toate aceste materiale termoizolante de mulţi 
ani sunt utilizate pentru izolarea pereţilor, podelelor, acoperişurilor caselor. Aceste 
materiale de izolare termică trebuie să posede astfel de proprietăţi, cum ar fi 
porozitatea, conductivitatea termică scăzută, rezistenţa şi durabilitatea structurală. 
O caracteristică importantă a materialului termoizolant este capacitatea de a 
absorbi umiditatea şi impermeabilitatea. 

O casă cu izolare termică bună diferă de altele prin faptul că nu se distruge 
durabilitatea şi uniformitatea suprafeţei pereţilor, nu este deteriorat aspectul 
exterior. Termoizolantul este un material ecologic care nu cauzează reacţii alergice 
şi, în acelaşi timp, are proprietăţi izolante perfecte. 

Dispozitivele de umbrire pentru ferestre 
(exterioare şi interioare), ventilaţia şi peliculele 
reflectorizante pe ferestre sunt, de asemenea, 
elemente foarte importante pentru controlul 
temperaturii în clădire. Dispozitivele externe de 
umbrire pentru ferestre constituie măsuri eficiente 
de răcire, deoarece blochează pătrunderea din afară 
a luminii solare directe şi indirecte (Fig.14).

În calitate de dispozitive de umbrire interioare utilizăm draperiile, jaluzele şi 
storuri (Fig.15, 16). 

Fig. 15. Dispozitive de umbrire interioare (1) Fig. 16. Dispozitive de umbrire interioare (2)

Dispozitivele de umbrire interioare sunt mai puţin eficiente, deoarece blochează 
lumina Soarelui, care deja a pătruns în cameră, însă când nu se utilizează dispozitive 
externe, cele interne sunt necesare.

Fig. 14. Dispozitive de umbrire exterioare 
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4.5. Sisteme solare active
În timpul proiectării clădirii ar trebui să se ţină cont de utilizarea sistemelor solare 

active: colectoare solare şi panouri fotovoltaice. Aceste echipamente se instalează 
în partea de sud a clădirii. Pentru a maximiza cantitatea de căldură în timpul iernii, 
se recomandă instalarea lor sub un unghi mai mare de 50° faţă de planul orizontal. 
Panourile fotovoltaice fixe captează o cantitate mai mare de radiaţie solară, când 
sunt instalate sub un unghi egal cu latitudinea, la care este situat imobilul. În această 
privinţă o importanţă mare are ungiul de înclinare a părţii sudice a acoperişului 
(acolo pot fi instalate panourile). Colectoarele solare pentru apă caldă şi panourile 
fotovoltaice ar trebui să fie amplasate în imediata apropiere de locul de consum. 
Apropierea  camerelor de baie şi de bucătărie permite utilizarea unui singur colector 
la două încăperi.

Colectoare solare
Încă din timpuri străvechi, oamenii folosesc energia solară pentru încălzirea 

apei. Utilizarea colectoarelor solare constituie baza multor instalaţii solare active 
(Fig.17). Colectorul captează energia  solară şi o transformă în căldură, folosită apoi 
pentru încălzirea caselor, a apei, producerea energiei electrice, uscarea fructelor sau 
pregătirea bucatelor, deci în majoritatea  proceselor care utilizează energie termică.

În prezent, sistemele solare de încălzire a apei sunt utilizate în case particulare, 
blocuri de locuit, şcoli, spitale, spălătorii auto, restaurante, în agricultură şi industrie. 
Toate aceste instituţii au ceva în comun: ele folosesc apă fierbinte. 

Fig. 17. Colectoare solare
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Un colector solar tipic captează energia solară în modulele din tuburi şi plăci de 

metal, înstalate pe acoperiş, vopsite în culoare neagră, pentru absorbţia maximă a 
radiaţiei. Acestea sunt închise într-o cutie din sticlă sau din plastic  înclinată spre 
sud, pentru a capta la maximum lumina Soarelui. Astfel, colectorul este o seră în 
miniatură, care înmagazinează căldura sub panoul de sticlă. Deoarece radiaţia 
solară este distribuită pe suprafaţă, colectorul ar trebui să aibă o suprafaţă mare.

Există panouri solare de diferite dimensiuni şi forme, în funcţie de aplicarea lor. 
Ele pot fi împărţite în mai multe categorii. De exemplu, există mai multe tipuri de 
colectoare, în dependenţă de temperatura de lucru: 

 de temperatură joasă – până la 50oC – utilizate pentru încălzirea bazinelor 
(Fig. 18).

 

Fig. 18. Colector solar

 de temperatură medie – 60-80oC – utilizate pentru încălzirea caselor (Fig. 19).

 Fig. 19. Colector solar
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 de temperatură înaltă – prezintă construcţii parabolice care se utilizează 
pentru producerea energiei electrice. (Fig.20)

Fig. 20. Colector solar   

uscătorii solare
Colectoarele solare, care încălzesc aerul, pot servi drept sursă ieftină de energie 

termică pentru uscarea culturilor agricole – cereale, fructe sau legume (Fig. 21).

Fig. 21. Uscătorie solară

Cuptoare solare
Utilizarea cu succes a cuptoarelor solare a fost remarcată în Europa şi India, încă 

din secolul al XVIII-lea. Cuptoarele solare absorb energia Soarelui şi o transformă 
în căldură care se acumulează în interiorul spaţiului închis. Căldura absorbită este 
folosită pentru a fierbe, a prăji şi a coace. Temperatura în cuptorul solar poate ajunge 
la 200oC. Cuptoarele solare pot fi de diferite forme şi mărimi (Fig. 22-24).              
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Fig. 22. Cuptor solar (1)

Fig. 23. Cuptor solar (2)
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Fig. 24. Cuptor solar, s. Popeasca, r. Ştefan-Vodă, Anton Port, profesor (în centru)

Sisteme fotovoltaice
Sistemele fotovoltaice utilizează celule care convertesc radiaţia solară 

în electricitate. Celula constă din două sau mai multe straturi de material 
semiconductor. Această structură este similară cu cea a unei diode. Când stratul de 
siliciu este expus la lumină, se va produce o excitaţie a electronilor din material şi va 
fi generat un curent electric. Cu cât intensitatea luminoasă este mai mare, cu atât 
electricitatea generată este mai intensă.

În mod curent, celulele PV comerciale convertesc în electricitate numai între 6 
şi 15% din energia radianta. Cu toate acestea, acest tip de celule au fost folosite cu 
rezultate foarte bune şi există posibilităţi considerabile în această tehnologie, fiind 
obţinute progrese importante în ultimii ani, mai ales în domeniul utilizării de noi 
materiale susceptibile să îmbunătăţească conversia fotovoltaică. 

Cel mai utilizat material semiconductor la fabricarea celulelor fotovoltaice este 
siliciul, un element din compoziţia nisipului. Acesta este nelimitat şi disponibil ca 
material brut; siliciul este al doilea element ce se găseşte din abundenţă în scoarţa 
terestră. Totodată, un sistem fotovoltaic are nevoie de lumină solară pentru a 
funcţiona. În zilele senine acesta poate genera electricitate. 



EnERgia EOliană5. 
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Energia eoliană este derivată din cea solară, în urma încălzirii inegale a suprafeţei 

Pămîntului. În fiecare oră, Pămîntul primeşte 100000000000000 kW • h de energie 
solara. Ştiţi deja că din această cantitate circa 1-2%  este transformată în energie 
eoliană. 

De mii de ani omenirea utilizează energia eoliană. Vîntul a suflat pînzele corăbiilor, 
a pus în funcţiune morile de vînt. Energia vîntului a fost întotdeauna disponibilă în 
aproape toate colţurile Pămîntului. Energia eoliană este ecologică: la utilizare nu au 
loc emisii de deşeuri periculoase, nici radioactive.

Vîntul, ca sursă de energie primară, 
nu costă nimic. Această sursă de energie 
poate fi utilizată descentralizat. Nu este 
nevoie de linii de distribuţie a energiei 
electrice. 

Morile de vînt (Fig.25) au fost folosite 
în general pentru a acţiona o instalaţie, 
dar astăzi mai frecvente sunt „parcurile” 
de turbine eoliene care produc energie 
electrică (Fig. 8).

Grupurile marine de turbine eoline prezintă un interes din în ce mai mare datorită 
faptului că acestea reduc „ocuparea terenului” şi datorită intensității sporite a 
vînturilor. 

Fig. 26. Parc de turbine eoliene          

 Dacă există terenuri adecvate, pot fi instalate şi utilizate cîteva turbine eoliene. 
(Fig. 26).     

Fig. 25. Moară de vânt  
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5.1. din istoria utilizării energiei eoliene  
în lume
Energia eoliană este utilizată de omenire de mii de ani. Încă la începuturile 

civilizaţiei, energia eoliană era folosită în navigare. Se crede că egipteni antici navigau 
chiar şi acum 5000 de ani. Prin anii 700 d.Hr. pe teritoriul actual al Afghanistanului 
maşini eoliene cu axă verticală de rotaţie erau folosite pentru măcinarea cerealelor. 
Morile de vînt puneau în funcţiune sistemele de irigaţie de pe insula Creta din Marea 
Mediterană. Morile de vînt au fost considerate unul dintre cele mai importante 
progrese tehnologice ale Evului Mediu. 

În secolul XIV olandezii, modernizînd modelul morilor de vînt răspîndite 
în Orientul Mijlociu, au început să le utilizeze pe scară largă pentru măcinarea 
cerealelor (Fig.27).

Pompa de apă pusă în funcţiune de energia eoliană a fost inventată în 1854, în 
Statele Unite ale Americii. Era un model similar de moară de vînt cu o mulţime de 
palete şi o giruietă pentru a determina direcţia vîntului. 

Prin 1940 în SUA funcţionau peste 6 
milioane de astfel de mori de vînt, utilizate 
pentru pomparea apei şi producerea de energie 
electrică.

Exploatarea cu succes a teritoriilor din vestul 
SUA a fost facilitată inclusiv datorită acestor 
mori de vînt, care furnizează apă pentru fermele 
zootehnice.

Totuşi la mijlocul sec. XX utilizarea pe larg a 
morilor de vînt a încetat, deoarece au apărut 
surse noi, moderne de energie: petrolul, gazul 
natural...

Însă, crizele energetice din ultima perioadă 
au trezit din nou interesul pentru sursele 
alternative de energie.

Energia vîntului se foloseşte pe larg în ţările cu climă eoliană favorabilă, cu relief 
plat şi în care se simte necesitatea altor resurse energetice naturale, cum ar fi petrolul, 
gazele, cărbunele. Printre ţările înaintate în domeniul folosirii energiei eoliene se 
numără, în primul rînd, Germania, Danemarca, Spania, SUA. Lider mondial este 

Fig. 27. Moară de vânt
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Germania, care în anii ‘90 ai secolului trecut a renunţat la construcţia centralelor 
atomoelectrice şi, în scurt timp, au fost construite peste 8700 de agregate electrice 
eoliene MW, randamentul cărora depăşeşte randamentul centralei atomoelectrice 
de 3000 MW. Puterea unei unităţi în serie a agregatelor electrice eoliene a crescut 
în ultimul timp de la 400 kW la 2,5-3 MW. Printre ţările înaintate în domeniul 
folosirii energiei vîntului se află şi India, unde în prezent au fost construite tot 
atîtea turbine de vînt ca şi în Danemarca. Producţia centralelor electrice eoliene a 
devenit un sector important al exportului Danemarcei şi Germaniei. În decursul 
ultimilor 10 ani această ramură a asigurat cu locuri de muncă peste 50 000 de 
oameni în Europa şi s-a dezvoltat mai repede decît domeniul telecomunicaţiilor 
(telefonia mobilă)!

În Republica Moldova, în anii ‘50 ai secolului al XX-lea funcţionau circa 350 de 
instalaţii de energie eoliană (IEE) de mică putere tip ,,Romaniţa”, denumite astfel 
după forma roţii de vînt cu multe palete. Cu ajutorul lor avea loc aprovizionarea 
cu apă a gospodăriilor colective din localităţile rurale. ,,Romaniţele” au funcţionat 
destul de eficient pînă în anii ‘60, cînd au fost eliminate, prin concurenţă, de 
pompele electrice, mult mai comode în exploatare. Criza energetică actuală 
generează necesitatea de a reveni la unele surse de energie exploatate în trecut. 
Astfel, savanţii de la Universitatea Tehnică din Moldova fundamentează posibilitatea 
aplicării instalaţiilor de energie eoliană de mare putere, iar Institutul de Energetică 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lucrează la crearea unei IEE de mică putere care 
să nu fie costisitoare. Motoarele eoliene pot fi folosite eficient în irigare, morărit, în 
uzul gospodăresc. Relativ nu demult în gospodăriile private de fermieri şi în casele 
de la sate au apărut primele instalaţii energetice eoliene de mică putere, provenite 
din import.

În Ucraina chiar a fost adoptată o lege specială care facilitează crearea 
şi funcţionarea centralelor energetice eoliene. Conform datelor statistice 
internaţionale, puterea stabilită a agregatelor eoliene din Ucraina a depăşit cifra de 
5 MW. În linii generale, sunt uşor valorificate resursele energiei vîntului în regiunile 
unde nu există resurse proprii de combustibil şi acolo unde consumatorul se află 
foarte departe de sistemele energetice. Astfel, în Estonia şi în alte Țări Baltice 
instalaţiile eoliene sunt răspîndite în localităţile rurale, pe insulele Mării Baltice şi în 
regiunile de litoral. În Republica Belarus au fost montate cîteva IEE, cu putere sumară 
de circa 1 MW. Energetica eoliană este destul de dezvoltată în Republica Kazahstan. 
Acolo a fost elaborat un proiect investiţional al centralei electrice eoliene Porţile 
Djungar, cu puterea de 5 MW. Federaţia Rusă este ţara cu cel mai mare teritoriu de 
pe Pămînt, plasată în diferite zone climaterice, fapt ce condiţionează un potenţial 
înalt al energiei vîntului. Potenţialul tehnic constituie peste 6200 miliarde de kWh, 
ceea ce depăşeşte de aproape 7 ori volumul producţiei contemporane de energie 
electrică pe ţară.
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5.2. avantaje și dezavantaje ale centralelor 
eoliene
avantaje: 
 centralele electrice eoliene nu poluează; 

 sunt mai mici după dimensiuni;

 necesită mai puţin timp pentru instalare;

 sunt mai ieftine în exploatare;

 energia eoliană, la fel ca şi bioenergia, în anumite condiţii (viteza mare a vîntului, 
combustibilul scump pentru centralele electrice obişnuite) poate concura cu 
succes cu sursele irenovabile de energie.

dezavantaje:
Vîntul este foarte instabil, cu averse neaşteptate şi acalmii. Acest fapt pune în 

dificultate folosirea energiei eoliene. Centralele electrice eoliene fac multă gălăgie 
în timpul funcţionării şi au un aspect nu prea atractiv pe fundalul localităţii rurale. 
Conform normelor europene, turbinele de vînt se plasează la o anumită distanţă faţă 
de clădiri, pentru ca gălăgia paletelor să nu depăşească 35-40 dB (decibeli). Pentru 
comparaţie, gălăgia în oficii constituie 50-60 de dB, iar în salonul automobilului – 70-
80 de dB, însă nimeni, în baza acestui argument, nu lichidează oficiile şi automobilele.

Centralele electrice eoliene dăunează păsărilor, dacă acestea se află în regiunile 
abitării masive a păsărilor sau în calea migrării masive şi a cuibăritului lor. Din acest 
motiv, procesul de obţinere a autorizaţiei pentru construcţia turbinelor eoliene 
începe cu solicitarea acordului organizaţiilor de ocrotire a naturii.

Centralele electrice eoliene folosesc terenuri agricole utile. Statistica folosirii 
turbinelor de vînt în Europa şi în lume demonstrează că ele ocupă cel mult 1% din 
teritoriul pe care sunt amplasate.

5.3. Potețialul energiei eoliene
Conform scenariului de dezvoltare a energeticii eoliene în lume, către anul 2020 

energia eoliană va produce circa 12% din toată energia electrică. Cercetările au 
demonstrat că nu există careva obstacole tehnice, economice sau de alt ordin, care 
să împiedice realizarea acestui obiectiv.
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Conform „Wind Force 12”:

 în 2020, datorită energiei eoliene, vor fi furnizate 12% din necesarul de energie, 
cu toate că consumul de energie la nivel mondial se va dubla;

 capacitatea instalată a centralelor eoliene va atinge 1 261 000 MW; 

 centralele eoliene (CEE) vor produce 3093 TW • h de energie, care corespunde 
consumului actual de energie în Europa; 

 emisiile de CO2 se vor micşora cu 11768 mil. t.

Un potenţial eolian mare se înregistrează pe litoralul mărilor şi oceanelor, precum 
şi în munţi (Fig.28). Energetica eoliană depinde în mai mare măsură de condiţiile 
locale, deoarece este influenţată atît de relief, cît şi de construcţiile de pe teren. 
Energia eoliană depinde de asemenea şi de schimbările sezoniere ale vremii, fiind 
mai eficientă iarna şi mai puţin productivă în zilele de vară. Este foarte optim de a 
combina instalaţiile eoliene cu cele solare, astfel putem obţine o productivitate mai 
înaltă a energiei electrice.  

Vîntul şi Soarele se pot completa reciproc: în timpul iernii, atunci cînd vîntul suflă 
des, sistemele combinate ,,vînt-Soare” pot, de exemplu, încălzi camera, iar în timpul 
verii, atunci cînd este exces de energie solară – pot încălzi apa. Astfel de sisteme 
hibride sunt deosebit de atractive pentru alimentarea cu energie autonomă.

Fig. 28. Parc eolian
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locuri de muncă
Sectorul energeticii regenerabile devine unul dintre cele mai importante ramuri, 

care oferă locuri de muncă. Numai în ţările UE acest sector numără mai mult de 
1100000 lucrători, dintre care 20% activează în domeniul energeticii eoliene.

Viteza vîntului 
Viteza vîntului este principalul factor care influenţează cantitatea de energie 

electrică obţinută. Odată cu viteza vîntului creşte cantitatea de energie electrică 
generată de turbinele eoliene. Energia vîntului se schimbă proporţional cubului 
vitezei, adică dacă viteza vîntului se dublează, atunci energia pe care o primeşte 
rotorul generatorului creşte de 8 ori (Tab. 3).

m/s Wt/m2

1 1
3 17
5 77
9 477

11 815
15 2067
18 3572
21 5672
23 7452

Tabelul 3. Dependenţa cantităţii de energie de viteza vîntului

 Instalaţiile eoliene sunt adaptate pentru a funcţiona normal la o viteză a vîntului 
între 3-30 m/s. Vitezele mai mari pot deteriora instalaţiile, de aceea turbinele mari 
sunt prevăzute cu sisteme de frînare. Instalaţiile mici pot lucra şi la o viteză mai mică 
de 3 m/s.

5.4. turbine eoliene mici
Turbinele eoliene mici pot fi conectate la reţeaua  centrală sau utilizate în mod 

autonom. Turbinele eoliene conectate la reţea asigură o reducere a consumului 
de energie electrică necesară pentru iluminat, aparate  de încălzire etc. În cazul în 
care turbina eoliană produce mai multă energie electrică decît este necesar pentru 
economie, excesul poate fi vîndut la reţeaua centrală şi, datorită tehnologiilor moderne, 
comutarea se face automat. Turbinele eoliene autonome (Fig.29) sunt ideale pentru 
case individuale, ferme sau gospodării comunale situate la distanţă de liniile de înalta 
tensiune. în anumite condiţii, poate fi utilizat orice model de moară de vînt. 
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Fig. 29. Turbină eoliană autonomă

Energia eoliană este o alternativă avantajoasă generatoarelor Diesel. Turbinele 
eoliene mici sunt cel mai des utilizate:

 la pomparea apei; în prezent în lume funcţionează pe baza energiei eoliene 
mai mult de 100000 de pompe de apă. Cele mai multe sunt situate în mediul 
rural în zonele neelectrificate. Ele sunt folosite în primul rînd de agricultori 
pentru a pompa apă potabilă şi apă necesară pentru nevoile casnice şi pentru 
irigare;

 în telecomunicaţii:  înălţimea şi amplasarea antenei sunt potrivite şi pentru 
turbinele eoliene; 

 la încărcarea acumulatoarelor: acumularea energiei eoliene în baterii permite 
utilizarea ei atunci cînd este nevoie şi nu este vînt (Fig.30).

Fig. 30. Sistem eolian de încărcare a acumulatoarelor

Ampermetru

Reglator

Dispozitive de 
siguranță
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Ciclul apei în natură (Fig.31) se datorează activităţii Soarelui. Ca rezultat, apa se 

evaporă din oceane, mări, organisme, se formează nori, cade sub formă de ploaie 
sau zăpadă şi ajunge înapoi în ocean.

Fig. 31. Circuitul apei în natură

Energia acestui ciclu este cel mai eficient folosită în hidroenergetică. Utilizarea 
apei pentru a produce energie mecanică constituie o practică destul de veche. 
Apă, căzînd de la înălţime, roteşte paletele generatorului şi poduce electricitate. 
Cantitatea de energie produsă de apă depinde de diferenţa de înălţime. Energia 
valurilor, a mareelor şi curenţilor oceanici reprezintă alte surse de energie a apei. 
Rezervele de energie, conservate în ciclul planetar al apei şi în valurile oceanice, 
sunt enorme, însă utilizarea ei este dificilă. Cea mai răspîndită metodă de utilizare 
este hidroenergetica, adică obţinerea energiei electrice pe contul apei căzătoare. 
Ca avantaje ale hidroenergeticii pot fi menţionate capacitatea de reciclare, preţul 
de cost redus al energiei, lipsa emisiilor poluante în atmosferă. Ca dezavantaje ale 
hidroenergeticii pot fi evidenţiate investiţiile enorme în construcţia de centrale 
hidroelectrice şi daunele aduse mediului în timpul construcţiei şi funcţionării 
centralelor hidroelectrice.

evaporare

Condensare

Ploaie
Ninsoare

Ape subterane freatice

Infiltrații
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6.1. istoria evoluţiei hidroenergeticii 
Energia hidraulică (a apelor curgătoare). Morile de apă (Fig.32) au reprezentat 

primele exemple de utilizare a energiei regenerabile, acestea utilizînd energia apelor 
curgătoare pentru a acţiona unealta de lucru a instalaţiei.

Fig. 32. Moară de apă

Mai tîrziu, s-a trecut la producerea de energie electrică (Fig 33).   

 

Fig. 33. Hidrocentrală

Cele mai simple roți de apă erau folosite încă în antichitate, cu aproximativ 4000 
de ani î.Hr., pentru a facilita munca manuală grea. Grecii foloseau roata de apă 
pentru măcinarea grîului. O utilizare mai largă a avut energia apei în sec. al XIX-
lea, cînd a început să fie adaptată pentru efectuarea diverselor acţiuni mecanice: 
măcinarea boabelor, producerea de curent electric etc. În multe regiuni ale Europei 
şi Americii de Nord au fost construite chiar instalaţii industriale, puse în funcţiune 
de turbina de apă.



EnERgia HidRauliCă 53

  
Interesul faţă de turbinele de apă a scăzut atunci cînd pe piaţa mondială a început 

să fie utilizat petrolul la preţuri mai mici. În prezent se resimte o atitudine pozitivă 
faţă de hidroenergetică, ca sursă de energie alternativă.

6.2. Consumul mondial al energiei apei
În prezent, în lume capacitatea totală instalată la hidrocentrale este de 630 000 

MW. Producţia mondială anuală de energie electrică – 2200 miliarde kW • h, ceea ce 
înseamnă că hidrocentralele produc 40% din capacitatea lor. 
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Fig. 34. Principalele state cu potenţial hidroenergetic,  mld. kWt 

Cel mai mare complex hidrotehnic din lume – Itaipu – se găseşte pe fluviul Parana 
la hotarul dintre Paraguay şi Brazilia, avînd capacitatea totală de 12600 MW(Fig.35, 
36).
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 Fig. 35. Cele mai mari GHE din lume 
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Fig. 36. Itaipu – cea mai mare CHE din lume

6.3. Potenţialul hidroenergeticii
Potenţialul energetic al apei este determinat de doi factori: debitul cursului de 

apă şi înălţimea de cădere a apei (Fig.37). Rîurile sunt parte componentă a ciclului 
mondial al apei, deoarece volumul apei în rîu depinde de cantitatea de precipitaţii. 
Volumul de apă influenţează debitul cursului. 

Fig. 37. Factorii ce detemină potenţialul energetic al apei

Teoretic, potenţialul energetic anual este egal cu 10 000 mld. kW/h energie 
electrică. Pentru a produce această cantitate de energie la centralele termoelectrice 
ar fi necesari 40 barili de petrol zilnic.

Costul
Datorită cheltuielilor mici în exploartarea CHE, precum şi la energia electrică 

produsă, acest tip de centrale devine atractiv pentru investiţii. Totodată, termenul 
de exploatare al CHE este cu mult mai mare decît al altor tipuri de centrale electrice.

Debitul apei Înălțimea
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Problemele hidroenergeticii
Hidrocentralele pot fi construite doar acolo unde sunt rîuri mari. O altă problemă 

legată de construcţia hidrocentralelor este că amenajarea dambelor influenţează 
negativ asupra ecosistemelor, precum şi asupra obiectelor sociale – localităţilor.

Influenţa hidroenergeticii asupra ecosistemelor 

 Construcţia dambelor poate schimba condiţiile de dezvoltare a peştilor şi altor 
organisme din ecosistem. 

 Pot avea loc schimbări în cantitatea anuală de precipitaţii.

 Au loc schimbări de viteză a cursului apei.

 În timpul construcţiei o cantitate mare de sedimente vor fi transportate în 
cursul inferior al rîului.

 Construcţiile hidrotehnice pe rîu influenţează nivelul apelor subterane şi 
calitatea lor, ele fiind de multe ori sursa principală de apă potabilă. 

 În bazinul de acumulare se concentrează o cantitate sporită de substanţe 
organice şi murdărie din cauza schimbării vitezei de circulaţie a apei, aceasta 
fiind o cauză a eutrofizării bazinului de apă. 

 Pentru multe specii de peşti construcţia dambei devine un obstacol pentru 
migraţiile de reproducere. La unele CHE au fost construite canale pentru 
circulaţia peştilor (Fig.38)

 Inundaţiile şi schimbarea cursului apei influenţează mult flora şi fauna 
teritoriilor din împrejurime.

 Hidrocentralele mari pot contribui la răspîndirea epidemiilor şi a îmbolnăvirilor 
legate de apă: tifosul, holera, dizenteria, malaria, boala somnului ş.a. 

Fig. 38. Canale pentru circulaţia peştilor
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 Deteriorarea dambelor şi inundarea teritoriilor învecinate prezintă pericol 

pentru populaţie, cu toate că aşa fenomene sunt rare (Fig.39).

 

Fig. 39. Construcţie hidrotehnică ce previne deteriorarea dambelor

6.4. Energia oceanelor
Din vremuri străvechi oceanele erau considerate surse potenţiale de energie. 

Utilizarea energiei valurilor şi mareelor este limitată la companiile producătoare de 
energie electrică şi la cele care dezvoltă această tehnologie. Barajele de recuperare 
a energiei mareelor, cum ar fi Rance în Franţa, captează energia fluxului şi refluxului 
din golfurile de coastă. Creşterea şi scăderea nivelului de apă dintre maree furnizează 
energie potenţială ce poate fi capturată. Curenţii marini, care mişcă vaste cantităţi 
de apă, pot fi utilizaţi pentru a acţiona turbine subacvatice ce capturează energia 
cinetică a acestora (de ex., în laguna Strangford din Irlanda de Nord). Mişcarea 
indusă de vînt a valurilor poate fi şi ea convertită în energie mecanică, apoi în energie 
electrică pentru a fi transmisă către utilizatorii finali. Actualmente se desfăşoară o 
activitate intensă de cercetare în acest domeniu. 

Energia mareelor 
Fluxurile şi refluxurile au loc datorită influenţei forţei de atracţie a Lunii şi Soarelui 

asupra Pămîntului. Din această cauză variază nivelul apelor oceanice de-a lungul 
ţărmului tuturor continentelor. Variaţia de nivel are loc de două ori pe zi şi această 
deplasare a apei poate fi utilizată pentru a pune în mişcare turbinele unor centrale 
electrice. Cantitatea de energie depinde în acest caz de înălţimea fluxului. 

În prezent în lume funcţionează trei centrale electrice maree-motrice – pe baza 
energiei mareelor: din Franţa, la gura rîului La Rence, 240 MW, construită în anul 
1967 (Fig.40), din Rusia, pe ţărmul Mării Albe, 1 MW – construită în anul 1969 şi 
centrala din Canada, 16 MW.
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Problemele ecologice legate de construcţia acestui tip de centrale au stopat 

dezvoltarea acestor tehnologii.

Fig. 40. Centrala mareemotrică din Franţa

Energia valurilor
Valurile sunt formate de vînt şi toată energia se acumulează în stratul de la 

suprafaţa apei cu grosimea de pînă la 50 m.

 Datorită acestui fapt, valurile, spre deosebire 
de alte surse renovabile, constituie o sursă de 
energie acumulată, care nu depinde de variaţiile 
zilnice şi orare. Valurile parcurg distanţe mari, 
„transportînd” energia la mii de kilometri. 
Utilizarea energiei valurilor (Fig.41) ar avea un 
beneficiu mare asupra energeticii mondiale. Cea 
mai mare concentrare a fluxului de energie este 
la latitudinile de 400 şi 600 pe ţărmurile estice ale 
emisferelor de Nord şi de Sud.

În iulie 1998 Centrul de Ştiinţă şi Tehnologie 
Marină din Japonia a început lucrările asupra unui 
proiect al celei mai mari instalaţii cu lungimea de 
50 metri şi lăţimea de 30 metri, care utilizează 
energia valurilor pentru a pune în funcţiune trei 
turbine aeriene, instalate la bord (Fig.42).

Instalaţia poate rezista la valuri de 8 metri, 
convertind energia valurilor în energie electrică 
prin utilizarea coloanei de apă oscilante  pentru 
rotirea paletelor turbinei de aer. Instalaţia poate 
fi dirijată de pe ţărm, poate fi utilizată ca staţie 
meteo, loc pentru ancorare a vaselor mici, 
platformă pentru pescuit.

Fig. 41. Utilizarea energiei valurilor, 
i-le Havai

Fig. 42. Utilizarea energiei 
valurilor
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7.1. noţiuni generale de energie geotermală
Energia geotermală reprezintă diverse categorii particulare de energie termică, 

pe care le conţine scoarţa terestră. Cu cît mai adînc se coboară în interiorul scoarţei 
terestre, temperatura creşte şi teoretic energia geotermală poate fi utilizată tot mai 
eficient, singura problemă fiind reprezentată de adîncimea la care este disponibilă 
această energie.

Evident, temperatura Pămîntului creşte dinspre suprafaţă spre centru, unde 
atinge o valoare de circa 6000°C, care însă nu a fost încă precis determinată de 
oamenii de ştiinţă. 

Este de remarcat că 99% din interiorul Pămîntului se găseşte la o temperatură de 
peste 1000°C, iar 99% din restul de 1% se găseşte la o temperatură de peste 100°C. 
Aceste elemente sugerează că interiorul Pămîntului reprezintă o sursă regenerabilă 
de energie care merită toată atenţia şi care trebuie exploatată într-o măsură cît mai 
mare. 

Energia geotermală este adesea asociată cu izvoarele fierbinţi, gheizerele şi cu 
activitatea vulcanică, de exemplu în Islanda sau Noua Zeelandă. În 1904 a fost 
construită prima centrală geotermală cu abur uscat – în Larderello, Toscana (Italia). 
Azi, centrala Larderello furnizează energie electrică pentru aproape un milion 
de gospodării. Pompele de căldură geotermale sunt sisteme ce utilizează utilaje 
acţionate electric pentru a extrage căldură din cei cîţiva metri de sol de la suprafaţa 
Pămîntului. Funcţionînd la fel ca un frigider, acestea utilizează masa termică 
foarte mare a Pămîntului pentru a furniza agentului de lucru căldura primară, a 
cărei temperatură este apoi crescută de circuitul pompei de căldură la un nivel la 
care poate fi utilizat pentru încălzire. Utilizarea acestora este în special limitată la 
aplicaţiile casnice.

Energia geotermală este utilizată la scară comercială din jurul anilor 1920, cînd 
a început să fie utilizată în special căldura apelor geotermale sau cea provenită din 
gheizere, pentru încălzirea locuinţelor sau a unor spaţii comerciale. 

7.2. Categoriile energiei geotermale
Din punctul de vedere al potenţialului termic, energia geotermală poate fi 

clasificată în două categorii: 

 energie geotermală de potenţial termic ridicat; 

 energie geotermală de potenţial termic scăzut.
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Energia geotermală de potenţial termic ridicat 
Acest tip de energie geotermală este caracterizat prin nivelul ridicat al 

temperaturilor la care este disponibilă şi poate fi transformată direct în energie 
electrică sau termică (Fig.43).

Fig. 43. Părţile componente ale unei centrale electrice geotermale:

Energia electrică se obţine în prezent din energie geotermală, în centrale avînd 
puteri electrice de 20-50 MW, care sunt instalate în ţări ca: Filipine, Kenya, Costa 
Rica, Islanda, SUA, Rusia etc. (Fig.44).

Fig. 44. Centrală electrică geotermală din Kamceatka (Rusia)

1 – foraj pt. injecţia apei şi pompe de injecţie;
2 – zona de joncţiune între foraje; 
3 – foraje de producţie; 
4 – schimbător de căldură; 
5 – turbinele şi generatoarele electrice; 
6 – sistem de răcire; 
7 – stocare energie de potenţial termic ridicat în sol; 
8 – sistem de monitorizare seismică; 
9 – consumatori electrici 
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Din categoria surselor de energie geotermală de potenţial termic ridicat fac parte 

şi gheizerele cu apă fierbinte sau abur (Fig.45).

Căldura conţinută de asemenea gheizere, ca şi de apele geotermale, poate fi 
captată şi utilizată cu ajutorul unor scimbătoare de căldură, cel mai adesea cu plăci.

Fig. 45. Gheizer

Energia geotermală de potenţial termic scăzut 
Acest tip de energie geotermală este caracterizat prin nivelul relativ scăzut al 

temperaturilor la care este disponibilă şi poate fi utilizată numai pentru încălzire, 
fiind imposibilă conversia acesteia în energie electrică. 

Energia geotermală de acest tip este disponibilă chiar la suprafaţa scoarţei 
terestre, fiind mult mai uşor de exploatat decît energia geotermală de potenţial 
termic ridicat, ceea ce reprezintă un avantaj.

Exploatarea energiei geotermale de potenţial termic scăzut necesită echipamente 
special concepute pentru ridicarea temperaturii pînă la un nivel care să permită 
încălzirea şi/sau prepararea apei calde, ceea ce reprezintă un dezavantaj faţă de 
energia geotermală de potenţial termic ridicat. 

Echipamentele menţionate poartă denumirea de pompe de căldură şi 
funcţionează după acelaşi principiu ca şi maşinile frigorifice ce funcţionează cu 
energie electrică.
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7.3. Pompele de căldură şi sursele de energie 
geotermală
Pompele de căldură pot să absoarbă căldura din sol, de la diferite adîncimi, din 

apa freatică, din apele de suprafaţă (dar numai cu condiţia să nu existe pericolul 
ca apa să îngheţe) sau chiar din aer (dar numai în perioadele în care temperatura 
aerului este suficient de mare, pentru a permite funcţionarea pompelor de căldură 
cu o eficienţă ridicată). Indiferent de sursa de căldură, pompele de căldură utilizează, 
indirect, energia solară acumulată în sol, apă sau aer. Solul reprezintă o sursă de 
căldură eficientă, deoarece acumulează căldura atît direct sub formă de radiaţie 
solară, cît şi indirect de la ploi, respectiv de la aer. Căldura poate fi preluată cu 
ajutorul unor circuite intermediare plasate în sol, care absorb căldură şi o transmit 
vaporizatorului pompei de căldură. Este posibilă şi amplasarea direct în sol a 
vaporizatorului pompei de căldură.

Există două tipuri de colectori care pot fi utilizaţi în circuitele intermediare de 
preluare a căldurii din sol (Fig. 46, 47).

Fig. 46. Colectori orizontali pentru 
captareacăldurii din sol

Fig. 47. Colectori verticali pentru captarea 
căldurii din sol

Atît colectorii orizontali, cît şi cei verticali, sunt realizaţi din tuburi de polietilenă, 
care asigură o durată foarte lungă de exploatare, absolut necesară acestor 
echipamente. Utilizarea unor colectori metalici în sol,  care să reducă suprafaţa de  
schimb de căldură, nu  este posibilă, din cauza corozivităţii  ridicate  a solului, care 
ar distruge relativ repede colectorii, iar înlocuirea acestora ar reprezenta o operaţie 
extrem de complexă şi costisitoare. 
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Colectorii orizontali prezintă avantajul costurilor relativ reduse de realizare a 

excavaţiilor necesare în vederea amplasării, mai ales în cazul unor construcţii noi, dar 
prezintă dezavantajul necesităţii unor suprafeţe mari de amplasare a colectorilor, 
ceea ce reduce posibilitatea de utilizare a acestor tipuri de colectori, cel puţin în 
zonele urbane, unde preţul terenurilor de construcţie este foarte ridicat şi unde din 
acest motiv suprafeţele disponibile sunt limitate. 

Colectorii verticali prezintă avantajul necesităţii unor suprafete reduse de 
amplasare, dar prezintă dezavantajul costurilor ridicate de realizare a forajelor.

Apa freatică reprezintă o sursă de căldură şi mai eficientă decît solul, deoarece 
temperatura acesteia este relativ constantă în tot timpul anului, avînd valori de 
7…12°C, deci mai ridicate decît solul (Fig.48).

Fig. 48. Utilizarea apei freatice ca sursă de căldură

În plus, apa freatică poate circula direct prin vaporizatorul pompelor de căldură, 
ceea ce elimină necesitatea unui circuit intermediar.

Apa freatică trebuie să se găsească la adîncimi maximum de 50-70m, care să 
permită obţinerea autorizaţiei de foraj.  Distanţa dintre cele două fîntîni trebuie 
să fie de minimum 5m, iar amplasarea astfel încît sensul de curgere a apei să fie 
dinspre fîntîna prin care este absorbită apa spre cea în care este evacuată apa. Nu 
este posibilă utilizarea ca sursă de căldură a apei din lacuri freatice, deoarece în acest 
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caz există pericolul îngheţării apei în jurul sondelor, ceea ce împiedică funcţionarea 
pompei de căldură. 

Dezavantajele utilizării apei freatice ca sursă de căldură sunt determinate de faptul 
că este necesar să existe un debit suficient de mare al apei freatice, iar compoziţia 
chimică trebuie să se încadreze între limite bine precizate din punctul de vedere al 
unor componenţi, cum sunt: carbonaţi acizi, sulfaţi, cloruri, amoniac, sulfit de sodiu, 
bioxid de carbon liber (extrem de agresiv), nitraţi, hidrogen sulfuraţi etc.

Aerul reprezintă o sursă de căldură gratuită, disponibilă în cantităţi nelimitate. În 
pompele de căldură ca sursă de căldură poate fi utilizat doar aerul exterior, care este 
circulat prin tuburi cu ajutorul unui ventilator. În figura ce urmează este prezentată 
o pompă de căldură care absoarbe căldură de la aer şi încălzeşte apa, utilizabilă 
pentru încălzire, sau ca apă caldă menajeră. Aceste echipamente sunt denumite 
pompe de căldură aer-apă (Fig.49, 50).

Fig. 49. Pompă de căldură aer-apă
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Fig. 50. Încălzirea apei din piscină cu ajutorul unei pompe de căldură aer-apă  
şi a unor colectoare solare

Radiație solară

Pompă de căldură  
aer-apă

Boiler

Aer exterior

Circuitul agentului termic  
al pompei de căldură

Circuitul de reciclare 
a aperi din piscină

Capatatori  
solari

Piscină
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8.1 noțiune de biomasă
Biomasa reprezintă componentul vegetal al naturii. Biomasa  este partea 

biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv 
substanţele vegetale şi animale, din silvicultură şi industriile conexe, precum şi 
partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane.

Biomasa reprezintă resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă 
incluzînd absolut toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale 
organismelor vii. Conservînd energia Soarelui în forma chimica, biomasa este unul 
dintre cele mai populare şi raspîndite resurse de pe Pamînt. Ea asigură populaţia nu 
doar cu hrană, ci şi cu energie, materiale de construcţie, hîrtie, ţesături, medicamente 
şi substanţe chimice. Biomasa este utilizată în scopuri energetice din momentul 
descoperirii de către om a focului. Astăzi combustibilul din biomasă poate fi utilizat 
în diferite scopuri – de la încălzirea încăperilor pînă la producerea energiei electrice 
şi a combustibililor pentru automobile.

date generale despre biomasă
Masa totală (inclusiv umiditatea) – peste 2000 mld. tone; 

Masa totală a plantelor terestre – 1800 mld. tone; 

Masa totală a pădurilor – 1600 mld. tone; 

Cantitatea energiei acumulate în biomasa terestră – 25 000 x 1018 J; 

Cresterea anuală a biomasei – 400000 mil. tone; 

Viteza acumulării energiei de catre biomasa terestră – 3000 x 1018 J pe an (95 
TWh); 

Consumul total anual al tuturor tipurilor de energie – 400 x 1018 J pe an (22 TWh); 

Utilizarea energiei biomasei – 55 x 1018 J pe an (1,7 TWh).

Compoziţia chimică a biomasei poate fi diferenţiată în cîteva tipuri. De obicei, 
plantele conţin 25% lignină şi 75% glucide. Una dintre cele mai importante glucide 
este celuloza. Componenta ligninică este alcătuită din molecule nezaharizate. 
Natura utilizează moleculele polimerice lungi de celuloză la formarea ţesuturilor, 
care asigură integritatea plantelor. Lignina apare în plante ca ceva de genul lipiciului, 
care leagă moleculele celulozice între ele.
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8.2. Formarea biomasei 
Dioxidul de carbon din atmosferă şi apa din sol participă în procesul obţinerii 

glucidelor, care formează „blocurile de construcţie” a biomasei. Astfel, energia solară, 
utilizată la fotosinteză, îşi pastrează forma chimică în structura biomasei. Dacă 
ardem efectiv biomasa (extragem energia chimică), atunci oxigenul din atmosferă şi 
carbonul din plante reacţionează formînd dioxid de carbon şi apă. Acest proces este 
ciclic, deoarece dioxidul de carbon poate participa din nou la procesul de formare 
a biomasei.

Pe parcursul ultimelor secole omenirea a învaţat să obţină formele fosile de 
biomasă, îndeosebi în formă de carbune, petrol, gaze naturale. Combustibilii fosili 
prezintă rezultatul unor reacţiii chimice foarte lente de transformare a polizaharidelor 
în compuşi chimici asemănătoare fracţiei ligninice. În rezultat, compusul chimic al 
cărbunelui asigură o sursă de energie mai concentrată. Toate tipurile de combustibil 
fosil, utilizate de către omenire – cărbune, petrol, gaze naturale – reprezintă, în sine, 
biomasa străveche. 

Fig. 51. Categorii de biomasă şi utilizarea ei
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Timp de milioane de ani resturile vegetale se transformă în combustibil. Deşi 

combustibilul extras are aceeaşi compoziţie – hidrogen (H2) şi carbon (C) – ca şi 
biomasa ,,proaspată”, el nu poate fi clasificat ca resurse energetice regenerabile, 
pentru că formarea lui necesită o perioadă lungă de timp.

Plantele pot fi crescute special pentru a fi utilizate ca sursă de energie, fie prin 
combustie pentru a produce energie termică, fie printr-un proces de transformare 
în combustibili gazoşi sau lichizi, fie pentru a genera energie electrică. Biomasa este 
considerată o sursă de energie ,,neutră din punctul de vedere al carbonului”, deoarece 
carbonul emis în timpul combustiei a fost anterior absorbit prin fotosinteză în 
timpul creşterii plantelor. Dacă culturile sunt plantate din nou, există posibilitatea 
de a forma un circuit închis. Plantarea de copaci în scopul utilizării acestora ca sursă 
de combustie a fost utilizată frecvent de-a lungul secolelor, iar utilizarea lor modernă 
nu este decît o extensie a acestei tradiţii. Avantajul biomasei asupra celorlalte surse 
de energie regenerabilă constă în faptul că poate fi uşor stocată. Însă, au existat 
şi critici vehemente, deoarece creşterea plantelor pentru combustibili deturnează 
suprafeţe de terenuri de la culturile agricole, ducînd la deficit de alimente şi la 
creşterea preţurilor.

8.3. utilizarea biomasei 
Pe plan mondial există o amplă activitate de utilizare a biomasei pentru 

producerea de energie electrică şi termică, impulsionată de necesitatea reducerii 
emisiei de CO2, de politica energetică a Uniunii Europene.

În ţarile dezvoltate sunt utilizate tehnologii moderne de valorificare a potenţialului 
energetic al biomasei prin ardere directă sau prin obţinerea de combustibili lichizi 
şi gazoşi. Sursele de biomasă sunt reprezentate de deşeurile forestiere, deşeurile 
rezultate din prelucrarea lemnului, resturile vegetale din agricultură şi din industria 
alimentară, reziduuri animale, iar în ultima perioadă – de culturile speciale cu ritm 
intens de creştere. Argumentele în favoarea utilizării energetice a biomasei sunt atît 
de natură a protecţiei mediului, cît şi de natură socioeconomică, prin ocuparea 
şi stabilizarea forţei de muncă a fermierilor în zonele de cultivare a plantelor cu 
valorificare energetică, materie primă cu caracter regenerativ. În acelaşi timp, pot 
fi valorificate terenurile necultivate din cauza supraproducţiei agricole, terenurile 
degradate sau pădurile defrişate.

O tehnologie actuală de valorificare energetică a biomasei este reprezentată 
de obţinerea de biogaz. Avantajul acestei tehnologii constă în utilizarea unui 
combustibil ecologic.

Biomasa este o sursă regenerabilă de energie din care se produce căldură, frig, 
electricitate şi combustibil pentru transport. 
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Definiţia biomasei ca resursă regenerabilă. 

Conform Deciziei Comitetului Executiv al Mecanismului Dezvoltării Nepoluante 
de pe lîngă Protocolul de la Kyoto, biomasa este considerată regenerabilă doar în 
cazul cînd cel puţin una din următoarele cinci condiţii este satisfăcută (CDM EB23, 
Anexa 18):

1. Biomasa provine din zone împădurite, unde:

 pe terenurile respective statutul de pădure continuă a fi menţinut; 

 sunt aplicate practici de management durabil ce asigură stocarea unei 
anumite cantităţi de carbon; 

 sunt valabile reglementări la nivel naţional sau local ce privesc pădurile şi 
conservarea naturii.

2. Biomasa este un material lemnos provenit de pe terenuri arabile şi/sau fîneţe, 
unde:

 terenurile respective rămîn în continuare a fi zone arabile şi/sau terenuri 
de creştere a ierbii pentru fîn  sau zona respectivă este împădurită; 

 sunt aplicate practici de management durabil ce asigură ca stocul de 
carbon pe terenurile respective să nu se reducă sistematic în timp;  

 sunt valabile reglementări la nivel naţional sau local ce privesc pădurile, 
terenurile agricole şi conservarea naturii.

3. Biomasa este un material nelemnos provenit de pe terenuri arabile şi/sau 
fîneţe unde:

 terenurile respective rămîn în continuare a fi zone arabile şi/sau terenuri 
de creştere a ierbii pentru fîn sau zona respectivă este împădurită; 

 sunt aplicate practici de management durabil ce asigură ca stocul de 
carbon pe terenurile respective să nu se reducă sistematic în timp; 

 sunt valabile reglementări la nivel naţional sau local ce privesc pădurile, 
terenurile agricole şi conservarea naturii.

4. Biomasa reprezintă reziduuri de origine biologică (reziduuri de biomasă), a 
căror utilizare în diferite scopuri nu presupune micşorarea stocurilor de carbon 
(în particular, a celor de lemne uscate, gunoi, maculatură, carbon organic 
din sol) în zona din care biomasa este colectată. De exemplu, în cadrul unui 
proiect CDM se prevede colectarea lemnului uscat dintr-o pădure (material 
care, în lipsa proiectului, nu ar fi fost atins). Aceste reziduuri forestiere nu 
reprezintă biomasă regenerabilă, deoarece colectarea şi utilizarea lor va duce 
la micşorarea stocului de carbon din zona considerată.
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5. Biomasa este fracţiunea nefosilă a deşeurilor municipale sau industriale.

Dacă niciuna dintre aceste condiţii nu este satisfăcută, biomasa este considerată 
neregenerabilă.

La începutul acestui mileniu omenirea se confruntă cu un şir de ameninţări 
cauzate de consumul necontrolat (nelimitat) de energie, în special al combustibililor 
fosili. Aceste ameninţări sunt:

 încălzirea globală, care deja are consecinţe grave, precum sunt inundaţiile, 
furtunile, alunecările de teren, căldura excesivă în perioada de vară, seceta 
ş.a.;

 epuizarea rezervelor de gaze naturale şi petrol, care conduce la creşterea 
spectaculoasă a preţului acestora pe piaţa mondială;

 poluarea tot mai gravă a mediului înconjurător (aer, apă, sol), care 
contribuie la dereglarea sănătăţii populaţiei.

8.4. diferenţa dintre biomasă şi combustibilii 
fosili
Atît biomasa, cît şi combustibilii fosili (cărbunele, ţiţeiul, gazele naturale) sunt 

cunoscuţi din timpuri străvechi. Biomasa, în special lemnul, este şi astăzi principalul 
combustibil pentru circa două miliarde de oameni.

Importanţa biomasei a crescut considerabil în ultimele două-trei decenii, odată 
cu creşterea preţurilor la ţiţei şi gaze naturale, precum şi cu ridicarea nivelului de 
îngrijorare a populaţiei cu privire la schimbarea climei şi poluarea mediului ambiant.

Cărbunele, ca şi hidrocarburile, reprezintă aceeaşi biomasă, biomasă „învechită”, 
întrucît toate sunt formate din aceleaşi componente – hidrogen şi carbon.

Prima diferenţă dintre biomasa „proaspătă” şi biomasa „învechită” constă în 
faptul că ultima se produce în rezultatul unor reacţii chimice lente, pe o perioadă 
îndelungată de timp, pe cînd durata de producere a biomasei „proaspete” este 
incomparabil mai mică! Regenerarea ei are loc anual, ba chiar şi timp de cîteva luni. 
În acest sens, biomasa „proaspătă” este o resursă regenerabilă – disponibilă anul 
acesta şi în anii precedenţi, pe cînd combustibilii fosili nu pot fi consideraţi resurse 
regenerabile din motivul expus mai sus.

A doua diferenţă. Formarea combustibililor fosili are la bază reacţiile de 
transformare a polizaharidelor în compuşi chimici cu structuri extinse. Ca rezultat, 
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concentraţia de energie în aceşti compuşi este mai înaltă decît în biomasa 
„proaspătă”. Este adevărat că cantitatea de căldură înglobată în combustibilii fosili, 
pe unitate masă, este mai mare de două ori şi mai mult decît cantitatea de căldură 
înmagazinată în biomasa lemnoasă. Însă, e de remarcat că tehnologiile moderne 
de conversie a biomasei permit obţinerea unor combustibili sintetici (hidrogen, 
oxid de carbon, metan etc.) cu concentraţii de energie echivalente cu cele ale 
combustibililor fosili.

A treia diferenţă, şi cea mai esenţială: Biomasa este „net” mai prietenoasă mediului 
decît cărbunele şi petrolul. Ea se produce în mediul înconjurător şi după utilizare se 
întoarce tot acolo, în formă de îngrăşăminte. Fiind extraşi din scoarţa Pămîntului, 
din depozitele de rezervă ale Naturii, combustibilii fosili sunt arşi, iar ceea ce rămîne 
se depozitează la suprafaţă şi se elimină în aer şi apă. Poluarea mediului prin 
producerea şi utilizarea combustibililor fosili este incomparabilă cu poluarea creată 
de biomasă.

Clasificarea biomasei solide conform originii şi surselor:

1. Biomasa forestieră

2. Biomasa ierboasă: plante agricole şi de horticultură

3. Biomasa fructelor: fructe din livezi, horticultură.

Biomasa culturilor vegetale poate fi divizată în două grupuri mari: bio masa 
erbacee şi biomasa ierboasă. Biomasa erbacee include toate tipurile de ierburi şi 
culturi agricole cu destinaţii diferite (alimentară, furajeră, energetică etc.). Culturile 
agricole utilizate în scopuri energetice sunt plantele tehnice şi cerealiere (Fig.52). 

Din culturile tehnice fac parte plantele oleaginoase (floarea-soarelui, soia), 
folosite la producerea uleiul/biodieselului, şi plantele de zahăr care, ca şi cerealele, 
pot fi utilizate la producerea bioetanolului.

Floarea-soarelui   Porumb   Grâu

Fig. 52. Exemple de culturi tehnice şi cerealiere
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Plantele energetice sunt cultivate exclusiv în scopuri energetice şi nu sunt 

utilizate în alte sectoare. Din acest grup de culturi vegetale fac parte unele ierburi cu 
viteză mare de creştere (stuh, Panicum Virgatum etc.), plante perene (Tab.4), plante 
oleaginoase (rapiţa), culturi furajere (trifoiul, lucerna) şi chiar copaci cu viteză mare 
de creştere (plopul, salcia, eucaliptul).

Tabelul 4. Plantele perene testate în Europa ca plante energetice

Nr.
crt. Denumirea plantelor Productivitatea,

t */ha
1. miscantus (iarba elefantului) 5-44
2. mei, mălai 5-24
3. trestie gigantică 3-37
4. iarbă albă (ierbăluţă) 7-13
5. coada-vulpii 6-13
6. bărboasă 8-15
7. ciufă 4-19
8. golomăţ 8-10
9. păiuş 8-14

10. zizania 9-12
12. timoftică 9-18
13. stuh sau trestie 9-13
14. trestie de zahăr 27
15. bucsău 5- 20

Sursa: Lewandowski et al., 2002; * Materie uscată
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Din punct de vedere istoric, biomasa reprezintă prima formă de energie care a 

fost utilizată de către om, în momentul descoperirii focului. Energia înglobată în 
biomasă poate fi eliberată prin metode diverse, dar toate acestea se reduc în cele 
din urmă la un proces de ardere. În practică, cele mai întîlnite forme de valorificare 
a energiei biomasei sunt:

 arderea directă cu generare de energie termică;
 arderea prin piroliză cu generarea de singaz (CO+H2);
 fermentarea cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3CH2OH);
 biogazul poate fi ars direct; bioetanolul, în amestec cu benzină, poate fi utilizat 

în motoarele cu ardere internă; 
 transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu alcool şi 

generare de esteri – se obtine astfel biocombustibil pentru motoarele Diesel;
 degradarea enzimatică a biomasei cu generare de etanol sau biocombustibil 

(biodiesel).

Dezavantaje: Arderea biomasei poate avea impact negativ asupra mediului 
inconjurator (produce gaze cu efect de seră).

Cu excepţia cazurilor în care biomasa este utilizată prin ardere directă pentru 
obţinerea căldurii, biomasa brută necesită transformarea în combustibili solizi, 
lichizi sau gazoşi. Aceştia se folosesc pentru producerea de caldură, electricitate 
şi în calitate de combustibil pentru automobile. Această conversie se realizează 
prin procese mecanice, termice sau biologice. Procesele mecanice nu sunt strict 
de transformare, deoarece ele nu schimbă natura biomasei. Exemple de astfel de 
procese sunt: sortarea şi compactarea deşeurilor, procesarea reziduurilor de lemn 
în baloturi, pelete şi brichete, tocarea paielor şi cocenilor, presarea seminţelor 
oleaginoase. 

Arderea, gazificarea şi piroliza sunt exemple de procese termice. Ele produc fie 
caldură, fie un gaz sau un lichid. Gazul poate fi folosit pentru alimentarea unui 
motor sau a unei pile de combustie. Lichidul poate fi transformat mai departe în 
combustibili lichizi sau gazoşi. Fermentaţia şi digestia sunt exemple de procese 
biologice. Acestea se bazează pe activitatea microbiană sau enzimatică de 
transformare a zahărului în etanol sau a biomasei în combustibili solizi sau gazoşi. 

Cele mai utilizate tehnologii de transformare a biomasei folosesc căldura. (Tab.5)

Arderea este cea mai veche şi mai des utilizată. Eficienţa de transformare în 
electricitate este de 20-25%. Biomasa poate fi arsă direct (aşa cum este ars lemnul 
pentru încălzire sau incinerate deşeurile).
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Este recomandat ca biocombustibilii solizi ce vor fi folosiţi în instalaţiile 

casnice, comerciale şi industriale să fie supuşi unor procese de pretratare, cum ar 
fi: spălarea, uscarea, reducerea mărimii şi compactarea, pentru a se obţine o mai 
mare uniformitate, a face mai uşoară manipularea şi a reduce umiditatea la un nivel 
acceptabil.

Tabelul 5. Diferite tehnologii care pot fi aplicate pentru a obţine energie din biomasă

Proces Produs Aplicaţii

Combustie

Gaze fierbinţi
cazan încălzire spaţiu,căldură de proces
motor pe abur apă fierbinte, electricitate/căldură

Gaz combustibil
cazan, motor pe gaz căldură
turbină pe gaz
celule combustie electricitate/căldură

Gazeificare Gaz de sinteză
gaz natural sintetic căldură
combustibil lichid transport
chimicale

Piroliză

Gaz combustibil motor electricitate/căldură
Combustibil 
lichid cazan electricitate/căldură

Combustibil solid motor transport

Lemnul este cel mai folosit biocombustibil solid. 

Materialul brut poate avea urmatoarele forme: buşteni, butuci, tulpini, frunze şi 
ace din pădure, scoarţă, rumeguş, surcele şi talaş din industria lemnului şi lemnul 
recuperat din construcţii. Acestea pot fi folosite, cînd este posibil, direct ca un 
combustibil sau pot fi procesate în forme mai uşor de transportat, stocat şi ars, cum 
ar fi: peleţii, brichetele şi praful de lemn.

Peletele sunt produse prin mărunţirea rumeguşului, aşchiilor, surcelelor sau a 
cojii de copac şi presarea prafului obţinut printr-o matriţă. Căldura rezultată în 
urma frecării este suficientă pentru înmuierea ligninei. Prin răcire, lignina devine 
rigidă şi leagă materialul. Peletele au formă cilindrică sau sferică cu diametrul mai 
mic de 25 mm.

Brichetele au formă rectangulară sau cilindrică şi sunt obţinute prin presarea 
împreună a rumeguşului, aşchiilor, surcelelor sau a cojii de copac într-o presă cu 
piston sau şurub. Conţinutul de energie al peletelor şi brichetelor este de circa 
17 GJ/tonă cu un conţinut de umiditate de 10% şi o densitate de circa 600-700 
kg/m3.
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gazeificarea biomasei
Procesele de gazeificare pot fi privite ca şi conversia prin ardere, dar la care 

participă mai puţin oxigen decît la ardere. 

Gazeificarea termochimică este procesul de conversie prin oxidare parţială la 
temperatură ridicată a biomasei, cu formarea unui gaz denumit gaz de gazogen, 
,,gaz cu putere calorica medie”.

Gazeificarea cu aer produce un gaz cu putere calorică redusă, care este potrivit 
pentru utilizarea la cazane, motoare şi turbine, dar nu este potrivit transportării 
prin conducte cauza fiind densitatea energetică scăzută. 

Gazeificarea cu oxigen produce un gaz cu putere calorică mai mare, care este 
potrivit pentru o distribuţie limitată cu ajutorul conductelor şi pentru utilizarea ca 
gaz de sinteză. 

Gazieficarea se poate aplica biomasei cu un conţinut de umiditate mai mic de 
35%.

Gazeificarea cu aer este tehnologia cea mai utilizată, deoarece sunt evitate 
costurile şi pericolele suplimentare.

Piroliza biomasei
Piroliza reprezintă descompunerea termică ce are loc în absenţa oxigenului. Este 

primul pas în procesele de ardere şi gazeificare. Este cunoscută de sute de ani ca 
tehnologia de producere a mangalului şi a unor chimicale. Au fost propuse mai 
multe căi şi mecanisme. 

Procese biochimice de conversie a biomasei
Principalele procese biochimice de conversie a biomasei sunt fermentaţia şi 

digestia anaerobă.

Fermentaţia este folosită pe scară largă în diferite ţari pentru producerea 
de bioetanol (C2H3OH) din trestie de zahăr, sfeclă de zahăr, grîu sau porumb. 
Fermentaţia cuprinde urmatoarele etape: biomasa este zdrobită şi amidonul 
convertit în zaharuri de către enzime, apoi zaharurile sunt convertite în bioetanol de 
către drojdie şi, în final, separarea şi purificarea bioetanolului prin distilare. Dintr-o 
tonă de boabe de porumb uscat se obţin circa 450 l de bioetanol. Reziduul solid 
al procesului de fermentaţie poate fi folosit ca hrană pentru animale, iar în cazul 
trestiei de zahăr reziduul poate fi folosit drept combustibil în cazane, ca materie 
primă pentru gazeificare sau pentru producerea placilor fibroase.
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Procedeele biochimice de obţinere a energiei din biomasă se bazează pe 

capacitatea unor microorganisme de a fermenta biomasa şi de a produce alţi 
compuşi, care pot avea o putere calorică mai mare (de exemplu, alcool etilic, metan). 

În ultimii ani, grija pentru mediu a dus la dezvoltarea unor tehnologii, care nu 
doar să producă energie, dar să reducă şi poluarea. Printre acestea se numără şi 
fermentarea anaerobă a dejecţiilor din fermele de animale pentru a stopa emisia 
de metan în atmosferă. Acesta este captat în instalaţii de producere a biogazului 
şi transformat prin ardere în dioxid de carbon, cu un efect de seră mult mai scăzut 
(de 21 ori) decît al metanului. Pentru a stopa emisia de metan în atmosferă, materia 
organică (dejecţiile sau alte produse care conţin substanţe organice) este închisă 
într-un bazin închis etanş (fermentator), pentru a se realiza fermentaţia anaerobă. 
Pentru a se promova activitatea bacteriană, în fermentator trebuie să se menţină o 
temperatură de cel puţin 20 grade Celsius (Fig.53).

Fig. 53. Schema instalaţiei de producere a biogazului

După intrarea în vigoare a Protocolului de la Kyoto, se pare că simpla administrare 
a dejecţiilor animale pe terenuri agricole va avea o alternativă mult mai economică în 
fermentarea lor iniţială cu producere de biogaz, după care acestea vor fi administrate 
pe terenuri agricole.
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beneficiile unui sistem de tratare anaerobă a dejecţiilor
Tratarea anaerobă a dejecţiilor oferă multe beneficii potenţiale pentru fermier şi 

pentru mediul înconjurător, incluzînd:

 Controlul mirosurilor emanate şi al insectelor. La fermentaţia anaerobă se 
consumă compuşii care produc mirosuri neplăcute, se face imposibil accesul 
muştelor, astfel că numărul lor se reduce.

 Obţinerea de energie regenerabilă. Folosirea gazului pentru a produce energie 
poate constitui un venit adiţional semnificativ. Gazul poate fi ars într-un 
motor-generator pentru a produce energie electrică, iar apa rezultată din 
răcirea acestui motor poate fi folosită la încălzirea bioreactorului sau a spaţiilor 
din fermă sau locuinţe.

 Creşterea în valoare a îngrăşămintelui. Tratarea anaerobă a gunoiului poate 
îmbunătăţi valoarea nutritivă a acestuia ca fertilizant. 

 Reducerea germenilor patogeni. Fermentaţia anaerobă distruge germenii 
patogeni din dejecţii.

 Distrugerea seminţelor de buruieni. 

 Reducerea gazelor cu efect de seră. Metanul este un gaz cu un efect de seră de 
21-23 de ori mai puternic decît al bioxidului de carbon. 

 Vînzarea de biomasă solidă. Adăugînd un sistem de separare a solidelor din 
efluentul rezultat din fermentator, fibrele vegetale rezultate pot fi separate şi 
vîndute ca amendament pentru agricultură sau horticultură. După separarea 
solidelor, faza lichidă reprezintă un îngrăşămînt valoros, reţinînd în jur de 75% 
din nutrienţi. Ferme de circa 750 de vaci din SUA, care au un astfel de separator, 
vînd amendamente în valoare de 40000 USD/an.



COmbuStibilii  
din biOmaSă10. 
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10.1. noțiuni generale
În prezent, pe plan mondial se observă o trecere intensivă de la sursele energetice 

tardiţionale la surse de energie alternative, tendinţă impulsionată de diminuarea 
rezervelor de combustibili fosili şi de majorările consecutive ale preţurilor pentru 
resursele energetice tradiţionale. Cu referire la Republica Moldova, producerea 
energiei alternative este şi mai actuală, fiind condiţionată de criza energetică şi de 
dependenţa absolută de importul de resurse energetice.

Principala resursă de energie alternativă exploatabilă în Republica Moldova este 
biomasa, al cărei potenţial de valorificare se regăseşte într-o gamă largă de categorii 
de resurse, precum sunt: lemnele forestiere, deşeurile agricole şi animaliere (în special 
reziduurile de grajd), reziduurile de la culturile agricole şi arborescente, deşeurile 
municipale şi culturile energetice. În total, potenţialul de biomasă al republicii este 
estimat la 50,43 petajoule, ceea ce este echivalent cu cca 55% de energie primară 
furnizată ţării.

Conform cercetărilor efectuate de compania „ProConsulting” SRL, din categoriile 
menţionate anterior cea mai mare cotă - 52% - o deţin reziduurile obţinute din 
culturile agricole (Fig.54). Cu referire la acestea, s-a estimat că cea mai semnificativă 
cantitate de biomasă o constituie paiele din culturile de grîu (cca 780 mii tone) şi 
tulpina şi pălăria din culturi de floarea-soarelui (cca 480 mii tone) (Fig.55).

12 %11 %

10 %

52 %

7 %

8 %
Culturi energetice

Biomasă forestieră

Reziduuri ale culturilor agricole

Reziduuri ale culturilor arborescente

Deșeuri animaliere

Deșeuri solide municipale

Fig. 54. Structura categoriilor de biomasă obţinute în 2011 în Republica Moldova
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Paie din culturile de grâu

Reziduuri din culturi de livezi

Tulpina și pălăria din culturile de 
floarea soarelui

Reziduuri din culturi de soie

Reziduuri din culturi de vie

Paie din culturile de orz

Fig. 55. Cantităţile de reziduuri ale culturilor agricole obţinute în 2011 în Republica 
Moldova, tone

Este de atenţionat că în prezent doar o parte din aceste reziduuri sunt utilizate 
drept sursă de energie alternativă. Spre exemplu, la nivel de gospodărie, unde 
în medie pe an sunt disponibile cca 3000 kg de biomasă, aceasta este utilizată 
preponderent în calitate de furaje pentru animale sau este abandonată ori arsă în 
cîmp, pe cînd ar putea servi şi ca materie primă pentru producerea combustibilului 
sub formă de pelete sau brichete.

În acest context, este evidentă actualitatea substituirii resurselor energetice 
tradiţionale (gazului, cărbunelui) prin combustibilul solid din biomasă, care, în 
opinia noastră, constituie o direcţie de perspectivă pentru Moldova şi care în unele 
localităţi a devenit o afacere profitabilă, în special în rîndurile proprietarilor de 
terenuri cu suprafeţe mari de culturi agricole.

În prezent, în Moldova activează peste 100 de producători de brichete şi 
pelete, care dispun de capacităţi considerabile: cca 80000 tone/an de producţie 
finită. Majoritatea producătorilor utilizează drept materie primă paiele şi lemnul 
(rumeguşul şi deşeurile lemnoase).

Printre cei mai mari producători existenţi pot fi menţionaţi „AgroBioBrichet” 
SRL (Ştefan Vodă), „PromoConcept” SRL (Ştefan Vodă), „Eurolemn” SRL (Chişinău), 
„Floarea- Soarelui” SA (Bălţi), „EcoVerde” SRL (Făleşti), „Avantaj AV” SRL (Chişinău) 
„Green-Farm” SRL (Chişinău), etc. Este de menţionat că mulţi dintre producători 
îşi dezvoltă direcţia analizată de activitate, pe domeniul său de bază (aceştia sunt,  
de regulă, producătorii de mobilă, ulei sau produse agricole).

Preţurile la producţia finită variază în funcţie de piaţa de desfacere şi locul de 
producere. Spre exemplu, brichetele din paie sunt de 1,5-2 ori mai ieftine decît 
brichetele din lemn. Brichetele pot fi utilizate în scopuri industriale şi casnice fără 
cazane speciale de ardere. Însă, utilizarea peleţilor în calitate de agent termic necesită 
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cazane speciale care ajung la un preţ de cca 2000 Euro, ceea ce condiţionează un 
preţ mai ridicat decît cel al brichetelor (de la 2500 lei/t).

În afară de aceasta, analizînd lanţul valoric al unei afaceri în domeniul dat, 
experţii companiei „ProConsulting” SRL au ajuns la concluzia că o problemă majoră 
o constituie costurile înalte legate de materia primă. Acestea sunt condiţionate 
de lipsa sistemului de colectare a reziduurilor agricole (cu excepţia paielor) şi a 
deşeurilor animaliere şi municipale, ceea ce complică procesul de colectare şi 
măreşte costul materiei prime, presupunînd şi cheltuieli suplimentare legate de 
transportarea acesteia (preţul produsului finit fiind influenţat direct de cheltuielile 
de transport la colectare).

Cheltuielile de achiziţionare a materiei prime (cca 1000 lei/tonă de paie) reprezintă 
peste 65% din preţul de vînzare al unei tone de brichete. Deci, pentru asigurarea 
rentabilităţii afacerii de acest tip este important de a dispune de materie primă 
proprie în proporţie de cel puţin 50%. Or, în condiţiile actuale, dezvoltarea acestei 
afaceri reprezintă o variantă optimă de extindere a afacerii pentru producătorii 
agricoli care dispun de materie primă proprie – reziduuri din produse agricole. Din 
punctul de vedere al materiei prime utilizate, rentabilitatea cea mai înaltă o prezintă 
prelucrarea rumeguşului obţinut din debitarea lemnului şi a reziduurilor obţinute 
din curăţarea viilor şi livezilor. Dar, reieşind din specializarea agriculturii moldoveneşti 
preponderent în creşterea culturilor cerealiere şi tehnice şi din cantităţile majore de 
reziduuri furnizate de această ramură, producerea din acest material de asemenea 
este recomandată.

În vederea atenuării riscurilor menţionate, în cazul producerii pe scară largă, 
recomandăm utilizarea plantelor energetice în calitate de materie primă (spre 
exemplu, salcia energetică). De asemenea, pentru producătorii din domeniul agricol 
sau al mobilei (unde există acces la materia primă) se recomandă dezvoltarea 
domeniului de producere a brichetelor şi peletelor drept o direcţie suplimentară la 
domeniul de activitate de bază.

Brichetele sunt combustibili solizi, cu un conţinut scăzut de umiditate, obţinuţi 
din resturile lemnoase rămase după prelucrare (rumeguş, aşchii de lemn, paie, coji 
de floarea-soarelui sau chiar scoarţă şi frunze de copac), cu ajutorul unei maşini 
automate de brichetare (compactarea rumeguşului) şi ambalare a brichetelor astfel 
obţinute.

Pentru producerea brichetelor nu se recurge niciodată la despăduriri sau defrişări. 
Dimpotrivă, această activitate este una benefică pentru mediu, fiind eliminate în 
acest fel deşeurile rezultate în urma prelucrării lemnului.

Răşinile şi lianţii existenţi în mod natural în rumeguş au rolul de a menţine 
brichetele compacte, de aceea ei nu conţin aditivi. Folosind resturile rămase după 
prelucrarea lemnului obţinem un produs valoros, respectînd natura.
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Arderea brichetelor din rumeguş este una îndelungată, deoarece în timpul 

fabricării acestea sunt compactate ajungînd să aiba un conţinut de apă mai mic 
chiar de 10%.

Peletele din lemn sunt o formă de combustibili 
ecologici, economici şi neutri privind emisiile de 
CO2, în majoritate produse din rumeguş şi resturi 
de lemn, comprimate la presiune ridicată fară 
aditivi pentru lipire. Ei sunt de formă cilindrică, cu 
dimensiunile între 6-10 mm diametru şi 10-30 mm 
lungime (Fig.56).

Peletele constituie un nou combustibil, care 
corespunde actualelor cerinţe de utilizare a 
energiei de alternativă pentru încălzirea caselor şi a 
întreprinderilor. În curînd va deveni alternativa cea 
mai economică şi în acelaşi timp confortabilă.

Producţia de pelete din lemn şi dezvoltarea rapidă a pieţei de desfacere pentru 
acest produs se datorează în principal faptului că:

 constituie o utilizare eficientă a resurselor locale ale comunităţii pentru 
producerea de energie termică la costuri reduse;

 peletele sunt uşor de utilizat, ca atare, în instalaţiile cu alimentare automată, 
spre deosebire de brichetele clasice de dimensiuni mari care în general se 
utilizează ca inlocuitor al lemnului de foc;

 prin ardere nu elimină noxe şi nu conduc la fenomenul de încălzire globală, 
eliberînd tot atîta dioxid de carbon cît consumă materia primă vegetală pentru 
a fi produsă.

În privinţa emisiei de noxe studiile arată că peletul are cea mai redusă emisie în 
comparaţie cu emisiile altor combustibili, ca, de exemplu, lemnul de foc, rumeguşul 
sau petrolul.

Prezentăm în continuare emisiile de monoxid de carbon pentru centralele 
termice de puteri cuprinse între 15 şi 50 kW: după cum urmează:

 lemn de foc ................... 310 mg/Nmc

 rumeguş ....................... 120 mg/Nmc

 pelet .............................. 103 mg/Nmc

Fig. 56. Pelete
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Sursa de materie primă pentru producerea peletelor nu se limitează la materia 

lemnoasă, iar cercetarile din ţările dezvoltate au condus la realizarea prin mutaţii 
genetice a unor plante cu deosebite capacităţi de regenerare. 

Astfel, în Suedia există deja cultivate cca 50 000 ha de teren cu o plantă denumită 
,,salcie energetică” – plantă ce produce în primul an de la însămînţare cca 10 tone 
de material vegetal la un hectar, iar începînd din al doilea an producţia ajunge la 40 
tone/ha. 

În Ungaria au fost cultivate deja 2000 hectare cu această plantă, iar producţia, 
datorită zonei cu temperaturi mai ridicate decît în Suedia, a fost de 60 tone/ha. 

Soluţia utilizării acestor plante pentru obţinerea de energie are marele avantaj 
că materia primă este regenerabilă şi nu limitată, cum sunt carburanţii tradiţionali.

Cine sunt consumatorii de pelete?
1. Consumatorii casnici

Peletele sunt utilizate pentru a produce căldura şi apa caldă menajeră în centrale 
şi sobe ce au puteri de la 7 pînă la 50 kW. În ultima perioadă se observă o creştere 
din ce în ce mai accentuată a consumului de peleţi utilizaţi la încălzirea caselor.

2. Consumatorii medii

Peletele pot fi utilizate pentru a se încălzi şi a se produce apă caldă pentru spitale, 
gradiniţe, şcoli, hoteluri, clădiri administrative ce au în dotare instalaţii cu puterea 
între 50 şi 500 kW.

3. Consumatorii industriali

Consumatori industriali mari – în termocentrale.

Consumatori industriali medii – cu puteri între 0,5 si 4 MW.
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10.2. Ce este biogazul? 
Biogaz este gazul metan, produs din fermentarea biomasei. Descompunerea 

biomasei are loc sub influenţa a trei tipuri de bacterii. 

Instalaţie de biogaz - instalaţie pentru producerea biogazului şi altor produse 
secundare prin prelucrarea deşeurilor agricole, ale industriei alimentare, economiei 
oraşului. 

La Montreal a fost aprobat proiectul privind producerea şi prelucrarea deşeurilor 
organice. 

Deşeuri organice sunt transformate în biogaz.

 

Dintr-o tonă de gunoi de grajd de bovine se obţine 50-65 m³ de biogaz cu un 
conţinut de metan de 60%.

Biogazul poate 
fi utilizat pentru 

producerea energiei, a 
aburilor, ca combustibil 

pentru automobile

Transportarea prin 
conducte sau la stațiile 

de alimentare

Pregătirea biogazului 
pentru utilizare

Producerea de 
biogaz

Colectarea  
deşeurilor

Deşeuri  
menajere
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Biogazul poate fi produs din aproape toate deşeurile organice: deşeuri de la 

creşterea animalelor şi păsărilor, deşeuri de producţie pe bază de spirt etilic, deşeuri 
pe bază de cereale, deşeuri din producerea berii, tescovina din sfeclă, deşeuri de 
peşte şi de la abatoare, iarba, deşeuri de uz casnic, deşeuri din producţia lactatelor 
(zerul dulce şi sărat), deşeuri din producţia de biodiesel (glicerina tehnică din 
seminţe de rapiţă), deşeuri din producţia sucurilor, tescovina de fructe, pomuşoare, 
legume, struguri, alge, deşeuri de amidon şi melasă (celuloză şi sirop, deşeuri din 
producţia de reciclare a cartofilor), de la producerea chips-urilor (coji, tuberculi 
putrede), pulpa de cafea etc. 

În afară de deşeuri, biogazul poate fi produs din culturi energetice special 
cultivate, cum ar fi porumbul, precum şi algele.

Biogazul poate fi folosit drept combustibil pentru producerea energiei electrice, 
termice sau aburilor, precum şi în calitate de combustibil pentru automobile. 

Piaţa mondială de biogaz
86% din consumul de energie din lume sunt derivate din surse tradiţionale 

(petrol, gaz, cărbune). Cota-parte a surselor de energie regenerabilă în consumul 
global al energiei este mai mică de 9%. Din punct de vedere dinamic şi al volumului 
de consum, principalele segmente ale pieţei mondiale de energie alternativă sunt 
biocombustibilii (bioetanolul şi biodieselul), energia solară şi eoliană. 

Piaţa biogazului la acest moment este cea mai dezvoltată în Europa, avînd ca 
explicaţie faptul că anume ţările dezvoltate din UE au implementat programe de 
trecere la surse alternative de energie şi au susţinut, în mod constant, iniţiative ce 
vizează introducerea noii tehnologii. 

În prezent, piaţa europeană a instalaţiilor de biogaz este estimată la 2 miliarde 
dolari; conform pronosticurilor, pînă în 2020 ea trebuie să crească pînă la 25 miliarde 
de dolari. 

În practica europeană, 75% din biogazul produs se obţine din deşeuri agricole, 
17% – din deşeuri organice din gospodării private şi întreprinderi, încă 8% – prin 
canalizare (instalarea unei staţii de epurare a apelor uzate). 

Astăzi primul loc după numărul de fabrici de biogaz în funcţiune ocupă Germania 
– în 2010 erau peste 9000. Doar 7% din biogazul produs de aceste întreprinderi 
merge la conducte, iar restul este folosit pentru nevoile producătorului. În viitor, 
10-20% din gazele naturale, utilizate în ţară, pot fi înlocuite cu biogaz. 

În ceea ce priveşte volumul de utilizare a biogazului, conduce Danemarca: acest 
tip de combustibil furnizează aproape 20% din energia ţării. 
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Printre alte ţări europene, cu rate ridicate de dezvoltare a pieţei de biogaz, sunt 

Marea Britanie, Suedia, Norvegia, Italia, Franţa, Spania, Polonia şi Ucraina. 

Piaţa de biogaz în SUA se dezvoltă mult mai lent decît în Europa. De exemplu, în 
pofida numărului mare de ferme, pe teritoriul ţării funcţionează aproximativ 200 de 
instalaţii de biogaz care lucrează pe deşeuri agricole. 

În Statele Unite nivelul de utilizare a biogazului din gunoişte este ridicat – 
aproximativ 50%, din canalizare – aproximativ 10%. 

Piaţa biogazului în Asia este caracterizată prin dimensiuni mai mici (în general, 
miniinstalaţii pentru uz personal: pentru a obţine gaz pentru gătit şi, mai rar, pentru 
încălzirea unei gospodării) şi tehnologii mai joase ale echipamentului folosit. Cu 
toate acestea, ritmurile de creştere a industriei biogazului în China, India, Nepal, 
Vietnam şi în unele ţări din Africa impresionează. 

În Asia şi Africa volumul principal al biogazului se obţine din deşeuri alimentare 
şi din sisteme de canalizare. 

Lider în utilizarea biogazului în ţările în curs de dezvoltare este China, unde 
funcţionează constant peste 20 de milioane de instalaţii de biogaz, plasate în gunoişte 
şi sisteme de canalizare. Gazul obţinut este folosit în scopuri casnice, instalaţiile mici 
nu sunt conectate la conductă. Cu ratele actuale de creştere a industriei de biogaz 
(anual, dublarea pieţei), China va deveni în 2020 lider mondial. 

În ţările din Africa astăzi funcţionează două milioane de instalaţii de biogaz, 
care asigură cu gaz aproximativ 10 milioane de oameni. 80% din reziduurile solide, 
formate în urma funcţionării instalaţiilor, se folosesc ca îngrăşăminte. Potrivit 
experţilor, capacitatea pieţei de biogaz în Africa – 20 milioane de instalaţii. 

În Nepal sunt utilizate peste 150 mii de instalaţii de biogaz, în Vietnam – 25 de mii. 
În programele acestor ţări se preconizează introducerea pînă în 2020 aproximativ a 
2 milioane de instalaţii.
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10.3. Sfaturi privind utilizarea combustibililor 
alternativi  
 Utilizaţi combustibili cu proprietăţi mai bune. Folosiţi   combustibili şi 

amestecuri de combustibili cu cifră octanică mai mare. 

 Rezervele de petrol se termină. Reduceţi dependenţa la nivel mondial de 
maşinile pe benzină şi motorină. Utilizaţi combustibilii alternativi.

 Fiţi responsabili! Fiţi mai prietenoşi cu mediul! Treceţi la combustibilii alternativi 
cu mai puţine emisii nocive!

 Fiţi precauţi cînd cumpăraţi biocombustibili, fiţi atenţi la marca 
biocombustibilului pentru a vă asigura că luaţi un combustibil de calitate 
bună. 

 Principalii combustibili alternativi sunt: gazul natural, GPL, hidrogenul, 
biocombustibilii, electricitatea şi alcoolii. 

 Este cool să-ţi foloseşti energia proprie. Mersul pe jos, cu bicicleta sau cu 
rolele este sănătos şi la modă. Practicaţi-le cît mai des posibil! 

 Folosiţi maşina proprie cît mai rar posibil! Gîndiţi-vă la împărţirea unei maşini 
cu alţi călători! 

 Utilizaţi transportului public! Veţi economisi 450 grame de dioxid de carbon 
pentru fiecare 1,6 km străbătuţi cu alte mijloace de transport decît cu maşina 
personală. 

 Nu uitaţi aceste sfaturi nici atunci cînd veţi începe să conduceţi maşina 
personală.



POtEnțialul  
dE biOmaSă  
în REPubliCa mOldOVa11. 
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11.1. Potențialul de biomasă
Biomasa în Republica Moldova este considerată una dintre cele mai importante 

resurse de energie regenerabilă. În linii mari, putem spune că biomasa include o 
gamă largă de materiale, cum ar fi: plantele agricole şi tehnice, reziduurile agricole 
şi forestiere etc.

Pentru a evalua potenţialul de biomasă al culturilor agricole, este necesar să 
se determine reziduurile de biomasă care se obţin, după ce producţia culturilor 
agricole este recoltată - culturi pe care convenţional le includem în Grupul 1 (grîu, 
orz, secară, ovăz, porumb, floarea-soarelui, mazăre, rapiţă, soia, hrişcă, fasolea şi 
tutun) sau cele provenite de la curăţatul de primăvară a culturilor din Grupul 2 
(viţă de vie, pomi fructiferi, copaci).

Pentru culturile agricole din Grupul 1 şi Grupul 2, în scopul determinării producţiei 
de reziduuri agricole şi, ulterior al potenţialului energetic vom utiliza Tabelul 6: 

Tabelul 6. Coeficienţii privind producerea de materie uscată (biomasă),  
capacitatea calorică şi factorul de disponibilitate

Cultura Reziduul de 
biomasă

Producerea de materie 
uscată Capacitatea 

calorică de 
referinţă 

Factorul de 
disponibilitate

t/t de boabe, t/ha (vii, 
livezi, păduri)

Min max MJ/kg %
Grîu Paie 1 1.8 14 25 
Orz Paie 1.5 1.8 14 25 
Secară Paie 1.8 2 14 25 
Ovăz Paie 1.8 1.8 14 25
Porumb Tulpina + ştiuletele 1.2 2.5 14 65 
Floarea 
soarelui Tulpina + pălăria 1.2 2.1 15 95 

Mazăre Tulpina 5 5 14 70
Fasole Tulpina 5 5 14 70
Rapiţă Paie 3. 7 4 18 70
Soia Paie 3.7 4 14 70 
Tutun Tulpina 3 3 14 70
Hrişcă Paie 0.9 1.2  14 70
Pomi fructiferi Crengi 1.2 1.5 15 95 
Viţa de vie Crengi 0.8 1.1 15 97
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11.2. Evaluarea potenţialului energetic din 
biomasa de cereale și porumb
La evaluarea potenţialului energetic din biomasa cerealieră au fost considerate 

următoarele culturi agricole: grîu, orz, ovăz, secară şi hrişcă. Porumbul, unul dintre 
furnizorii cei mai importanţi de biomasă, este analizat separat.

La nivel naţional, în 2009-2010 volumul mediu anual total de energie, măsurată 
în TJ, a fost de 3925. Culturile cu cel mai mare potenţial energetic sunt: grîul – 2857 
TJ (ceea ce reprezintă 73%) şi orzul – 1049 (ceea ce constituie 27%), 

potenţialul energetic al biomasei de porumb a constituit 3035 TJ, ceea ce 
reprezintă 77% din potenţialul cerealier.

Anual în Moldova se produce circa 1 milion tone de paie de grîu, dintre care 
600 mii tone pot fi folosite în scopuri energetice. Utilizarea unei cantităţi de 600 
mii tone de paie presupune existenţa unor termocentrale cu capacitatea energetică 
totală de 770 MW.

Prima percepţie, în ceea ce priveşte disponibilitatea paielor în calitate de 
combustibil, este că paiele sunt insuficiente pentru scopuri energetice. Însă, 
Proiectul ,,Energia renovabilă din deşeuri agricole”, prin instalarea a 11 termocentrale 
demonstrative, a convins mulţi utilizatori să prefere aceste tipuri de termocentrale 
(pe paie) în detrimentul celor pe cărbune sau gaze naturale. 

Europenii au utilizat timp îndelungat combustibili din paie, în special în zonele 
rurale. Una dintre cele mai avansate în acest domeniu este Danemarca. Compania 
daneză ,,Passat” a vîndut, de exemplu, mai mult de 120 de mii de cazane pe bază 
de paie în toată Europa. Cazanul cu o capacitate de 100 kW poate încălzi o zonă 
de 1000-1200 de metri pătrati. Un cazan cu capacitatea de 15 MW ar fi în stare să 
încălzească sectorul Buiucani al capitalei. Însă aceasta este o tehnologie destul de 
avansată, cazanele fiind alimentate cu brichete foarte mari cu greutatea de o tonă. 
Proiectul „Energia renovabila din deseuri agricole”, finanţat de către Banca Mondială 
în sprijinul Fondului Global de Mediu şi de către Guvernul RM, a fost implementat 
în ţară. La încălzirea pe bază de paie au fost transferate şase şcoli rurale din diferite 
raioane ale ţării.
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O tonă de paie în echivalent energetic substituie:

1 tonă de paie în echivalent energetic substituie: 

550 kg de cărbune

350 m3 de gaze naturale

1 tonă de paie = 35 USD

550 kg de cărbune = 101 USD

350 m3 de gaze naturale = 60 USD

Căldura inferioară de ardere:

1 tonă de paie = 14,400 kJ/kg

550 kg de cărbune = 22,563 kJ/kg

350 m3 gaze naturale = 35,000 kJ/m3

11.3. Estimarea potenţialului de biomasă 
provenit din viţa de vie, plantaţii de rod  
şi plantaţii fructifere
La nivel naţional, deoarece, suprafaţa totală a plantaţiilor de rod se micşorează, 

evident, şi potenţialul de biomasă care provine de la acest tip de biomasă la fel este 
în descreştere, de la 1879,86 TJ la 1838,4 TJ, aproximativ cu 3%. (Tab. 6).

Conform datelor statistice Republica Moldova dispune de circa 145 mii ha de 
viță de vie şi aproximativ 100 mii hectare de plantaţii roditoare cu pomi şi arbuşti 
fructiferi. Anual aceste plantaţii generează cantităţi enorme de deşeuri agricole, 
crengi după curăţirea anuală, ce pot fi valorificate în scopul producerii energiei. La 
nivel național suprafața cu vişă de vie se micşorează, deci şi cantitatea de biomasă 
ce provine din curățatul viilor este în descreştere (aproximativ cu 3%). 
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11.4. Potenţialul de biomasă provenit din deșeuri 
forestiere şi reziduri de la prelucrarea lemnului 
Suprafeţele forestiere ale Republicii Moldova sunt resurse naturale importante 

şi strategice pentru dezvoltarea economiei naţionale, constituind o importantă 
rezervă a sectorului energetic. 

În condiţiile unei gestionări prudente şi raţionale pădurile Moldovei pot oferi 
beneficii energetice considerabile şi constante. Sectorul forestier furnizează anual 
economiei naţionale circa 400 mii m3 de masă lemnoasă recoltată în procesul 
complexului de lucrări silvicole (lucrări de îngrijire şi conducere, tăieri de regenerare, 
tăieri de conservare, tăieri de reconstrucţie ecologică etc.). În urma acestor lucrări, 
care nu au ca intenţie dobîndirea resurselor energetice de biomasă, se obţin 
cantităţi importante de materie primă pentru fabricarea combustibililor sub formă 
de brichete. Conform estimărilor, necesităţile vitale ale populaţiei rurale (încălzirea 
locuinţei, pregătirea hranei etc.) sunt satisfăcute în proporţie de pînă la 70% prin 
produse lemnoase.

Deşeurile obţinute în rezultatul prelucrării lemnului se realizează pentru 
necesităţile de gospodărire şi în calitate de combustibil pentru populaţie şi alţi 
consumatori.

În Moldova anual se obţin deşeuri de la industria prelucrării lemnului din import, 
lemnului forestier din ţară de la producţia de mobilă şi alte întreprinderi legate de 
producţia articolelor din lemn. Acest volum este unul important pentru a fi luat în 
considerare la estimarea volumului de biomasă în scopuri energetice.

Un potenţialul important de biomasă constituie reziduurile de culturi boboase, 
oleaginoase şi tehnice, care includ floarea-soarelui, soia, rapiţa, mazărea uscată, 
fasolea şi tutunul.
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Potenţialul energetic total al acestor culturi, în calitate de biomasă pentru 

producerea brichetelor pentru anii 2009-2010 este de estimat între 10.577,3 TJ şi 
14.451,1 TJ. Dintre culturile incluse în grupul respectiv cel mai mare potenţial (după 
estimările medii) – 51% aparţine florii- soarelui, urmată de rapiţă – 22%, soia – 20%, 
mazărea uscată – 6%, tutun – 1% şi fasolea – 0,1%. 

La nivel regional, cel mai mare potenţial energetic al acestor culturi se înregistrează 
în regiunea de Nord – 7.127,0 TJ (potenţialul mediu), sau 58% din total. Urmează 
regiunea de Sud, cu un potenţial mediu de 2.678,1 TJ, sau 21% din total. Regiunea 
de Centru deţine un potenţial de 1.821.2 TJ, estimări medii, sau 15% din total. 
Potenţialul mediu estimat al UTA Găgăuzia, pentru anii 2009-2010, este de 773,0 TJ, 
sau 6% din total. 

Cea mai puternică regiune din punctul de vedere al potenţialului de biomasă este 
cea de Nord cu circa 10647,63 TJ, după care urmează regiunea de Sud cu 5034,40 TJ 
şi regiunea de Centru cu un potenţial de 3744,76 TJ.

Tabelul 7. Primele 4 raioane din fiecare regiune cu cel mai mare potenţial energetic  
de biomasă 

Locul Total potenţial energetic din biomasa, TJ

Nord Centru Sud
1 Drochia 1420,63 Ungheni 538,42 Ştefan Vodă 1056,30
2 Rîşcani 1331,34 Orhei 438,61 Cahul 880,87
3 Edineţ 1083,46 Hînceşti 426,71 Căuşeni 679,99
4 Floreşti 1077,95 Şoldăneşti 405,65 Taraclia 665,74

Sursa: calculat în baza informaţiei BNS 
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11.5. utilizarea resturilor vegetale ale 
păioaselor ca sursă bioenergetică
În rezultatul implementării proiectelor de utilizare a resturilor vegetale pentru 

încălzire, fermierii au posibilitatea de a le realiza balotate sau brichetate. Astfel, 
apare motivaţia de a investi în asemenea utilaje, deci avantajul de a avea un venit 
suplimentar. 

Prin utilizarea resturilor vegetale în loc de cărbune numai într-un singur cazan 
cu capacitatea de 400 kW anual se asigură o reducere a emisiilor de CO2 în volum 
de 580 de tone. După instalarea a 100-120 de cazane se preconizează reducerea 
emisiilor cu 40 mii de tone anual.

După încheierea campaniei de recoltare a culturilor, instituţiile responsabile de 
agricultură, dar şi ecologice, ar trebui să aplice măsuri adecvate, în primul rînd celor 
ce practică arderea resturilor vegetale ca metodă de curăţare a terenurilor agricole.

Nu este indicată arderea resturilor vegetale, deoarece:

 se produce poluarea aerului prin fumul rezultat;

 sărăceşte solul în materie organică;

 rîmele şi alte vieţuitoare din microfauna solului sunt nimicite;

 se evaporă apa din stratul superior al solului şi prin crăpăturile rezultate se 
pierde şi apa din adîncime;

 arătura se execută mai greu şi creşte consumul de combustibil.

Cel mai important argument în utilizarea resturilor vegetale ca sursă energetică 
este faptul că ele au o valoare energetică destul de înaltă şi că sunt neutre la emisiile 
gazelor cu efect de seră, mai ales acum, cînd gazele naturale s-au scumpit din nou 
şi se aşteaptă scumpirea energiei electrice. Pe viitor ne aşteptăm la scumpiri şi mai 
mari…

De aceea resturile vegetale ar trebui să fie utilizate ca sursă energetică sau redate 
solului, dar nu arse!
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Circa 48% din importurile de gaze naturale ar putea fi reduse de pe contul 

resurselor de biomasă.

În urma analizei potenţialului de biomasă pentru fiecare raion în parte s-a 
obţinut un potenţial total de aproximativ 21042 TJ anual pe baza mediei datelor 
pentru anul 2009 şi 2010. Comparînd acest rezultat cu consumul intern de resurse 
energetice al Republicii Moldova, care în anul 2010 a constituit aproximativ 92544 
TJ, constatăm că 22% din necesarul total de resurse energetice poate fi acoperit din 
biomasă. 
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Fig. 57. Consumul de resurse energetice faţă de potenţialul de energie pe bază de 
biomasă pentru perioada 2009-2010

Sursa: Calculat în baza informaţiei BNS 

Mai mult ca atît, această cifră este destul de semnificativă în situaţia în care 
Republica Moldova este dependentă în proporţie de 95% de resursele energetice 
din import; prin urmare, aproximativ 48% din importurile de gaze naturale ar putea 
fi reduse de pe contul resurselor de biomasă, importul de gaze naturale în anul 2010 
constituind aproximativ 43295 TJ. 



EnERgia din biOmaSă – 
bEnEFiCii PEntRu tOţi12. 

„Politica europeană în domeniul energiei regenerabile 
este acum mai importantă ca oricând. Energia regenerabilă 
are un rol vital în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
şi a altor forme de poluare, precum şi în sporirea siguranţei 
aprovizionării cu energie, în susţinerea industriei europene 
din domeniul energiei ecologice, industrie ce ocupă poziţia 
de lider la nivel mondial.

Aceste obiective, prevăzute în Directiva privind energia 
regenerabilă, reprezintă „capul de afiş” al întregului cadru 
european de reglementare din acest domeniu. Acest cadru 
european ar trebui să determine orientarea tuturor spre un 
model mai durabil de aprovizionare cu energie.”(Günther 
Oettinger - Comisarul european pentru Energie).
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12.1. Cererea de energie regenerabilă 
Milioane de oameni din întreaga Europă încearcă să trăiască mai „curat”. 

Dorim să reducem poluarea, dar acest lucru pare adesea dificil. Utilizarea energiei 
regenerabile este una dintre modalităţile eficace de a asigura un caracter mai 
curat al aprovizionării cu energie. Aşadar, energia regenerabilă ne va permite să ne 
diversificăm sursele de energie şi să reducem dependenţa excesivă de gaz, cărbune şi 
petrol. Ea este deci calea cea mai sigură pe care o avem la dispoziţie pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră şi pentru a spori siguranţa aprovizionării cu energie.

12.2. Protecţia mediului
Modul în care obţinem energia ocupă un loc important în cadrul eforturilor 

de a reduce poluarea şi schimbările climatice nefaste. În prezent, energia pe care 
o producem provine încă în cea mai mare parte din combustibili fosili, care emană 
gaze cu efect de seră atunci cînd sunt arşi pentru a produce energie. Pe de altă 
parte, sursele de energie regenerabile nu emit gaze cu efect de seră sau emit doar 
cantităţi mici pe durata lor de utilizare. Creşterea ponderii acestor surse în mixul 
nostru energetic va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a 
„amprentei” noastre colective de carbon. De asemenea, energia regenerabilă va 
contribui la reducerea poluării aerului, astfel influenţînd benefic, în mod direct, 
sănătatea noastră.

12.3. Creşterea siguranţei aprovizionării cu 
energie
Statele membre ale UE depind din ce în ce mai mult de importurile de 

combustibili fosili (în special, de petrol şi gaze naturale) pentru transporturi şi 
producerea de electricitate. De fapt, aproximativ jumătate din energia pe care 
o consumă UE provine din importuri. Mai mult, combustibilii fosili reprezintă  
78% din consumul intern brut de energie al UE.

Aşadar, Europa urmăreşte să-şi extindă gama de combustibili disponibili 
pentru producerea de energie şi să-şi diversifice sursele şi numărul de furnizori de 
astfel de combustibili. O asemenea diversificare reduce riscurile de întrerupere a 
aprovizionării şi de volatilitate a preţurilor şi încurajează eficienţa prin creşterea 
concurenţei în sectorul energetic. 



SuRSE dE EnERgiE REgEnERabilă100

    

12.4. impulsionarea dezvoltării economice
Energiile regenerabile au şi un uriaş potenţial de stimulare a competitivităţii 

industriale.

Dezvoltarea de noi surse de energie cu emisii reduse de carbon este vitală pentru 
a evita costurile ridicate generate de schimbarea condiţiilor climatice şi de poluare. 
Dezvoltarea industrială ecologică de înaltă tehnologie creează noi locuri de muncă 
ecologice cu valoare adăugată şi fructifică atuurile tehnologice ale Europei.

Companiile europene domină în prezent sectorul tehnologiei energiei 
regenerabile la nivel global, cu peste 1,5 milioane de angajaţi şi o cifră de afaceri de 
peste 50 miliarde de Euro. În condiţiile continuării acestei dezvoltări susţinute, acest 
sector ar putea oferi pînă în 2020 încă un million de locuri de munca, dublîndu-şi 
sau chiar triplîndu-şi cifra de afaceri.

Energia regenerabilă poate fi utilizată pentru a satisface toate cerinţele noastre 
energetice: producerea de electricitate, transport şi încălzirea locuinţelor. Diferite 
tipuri de energie regenerabilă pot fi folosite în diferite moduri, nefiind toate adecvate 
pentru fiecare aplicaţie. Hidroenergia şi energia eoliană se folosesc exclusiv pentru 
generarea de electricitate, în timp ce alte surse, precum biomasa (materia organică), 
energia geotermală şi cea solară, pot fi folosite pentru a produce atît electricitate, 
cît şi căldură.

12.5. Căi noi, afaceri noi
De rînd cu susţinerea iniţiativei de asigurare cu energie termică mai curată, 

mai accesibilă şi mai sigură, Proiectul ,,Energie şi Biomasă” îşi propune să creeze 
noi posibilităţi de afaceri şi noi locuri de muncă. Iniţial, sunt acordate subvenţii în 
vederea susţinerii instalării sistemelor termice pe bază de biomasă. Fiind instalate, 
sistemele necesită producerea sistematică de brichete şi pelete, proces ce ia deja 
amploare. În Carbalia, un mic sat cu 500 de locuitori, centrul comunitar, din lipsa 
surselor financiare, nu se încălzea cu nimic pe timp de iarnă pînă cînd nu şi-a instalat 
sistem termic pe bază de biomasă. Odată cu acestea, un întreprinzător autohton a 
reuşit să identifice o posibilitate de investiţii pentru a produce brichete.
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12.6. Electricitatea 
Energia regenerabilă contribuie deja la producerea electricităţii pe care o folosim 

zi de zi (Tab.11). Deschiderea pieţelor UE de energie către o concurenţă sporită oferă 
consumatorilor posibilitatea să aleagă acei furnizori de electricitate care folosesc 
mai multe surse de energie regenerabile.

Tabelul 11. Contribuţia surselor regenerabile la producerea de electricitate, 2008 (TWh-
Terawatt-oră)

Energia eoliana 20,9%

Energia solara (fotovoltaică şi termală) 1,3%

Biomasa 19%

Hidroenergia 57,7%

Energia geotermală 1%

Electricitatea totală produsa în UE-27 3374 TWh

Totalul generat din surse regenerabile de energie 567 TWh

Ponderea surselor regenerabile de energie 16,8%

12.7. încălzirea şi răcirea
Sectorul încălzirii şi al răcirii reprezintă jumătate din consumul de energie din UE, 

alimentînd locuinţele, clădirile şi industria cu agent termic şi producînd apă caldă 
menajeră.

Anumite surse regenerabile de energie, cum ar fi biomasa (în prezent principala 
sursă regenerabilă de energie utilizată pentru încălzire), energia solară şi cea 
geotermală, au un potenţial uriaş pentru încălzire şi răcire. (Tab.8)

Totuşi, deoarece sursele regenerabile de energie reprezintă doar 12% din sursele 
utilizate în sectoarele încălzire şi răcire, acest potenţial este departe de a fi atins.

Este nevoie de eforturi suplimentare pentru ca tehnologia surselor regenerabile 
de energie să fie integrate în ramurile principale ale industriei de încălzire şi răcire. 
De asemenea, este posibilă creşterea gradului de utilizare a centralelor de cogenerare 
pe bază de biomasă, care produc simultan electricitate şi căldură, sporind astfel 
eficienţa energetică globală.
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Tabelul 8 Contribuţia surselor regenerabile de energie la totalul necesarului de căldură 

(UE-27,2008)
          Mtep

Biomasa 63,5

Energia termică solară 1,1

Energia geotermală 0,7

Pompele de caldură 2,2

Totalul generat din surse regenerabile de energie 67,5

Totalul necesarului de caldură 564,7

Ponderea surselor regenerabile de energie 12%

12.8. transporturile
De-a lungul timpului, sectorul transporturilor şi-a mărit nivelul de consum 

energetic şi de emisii de gaze cu efect de seră, devenind astfel vitală creşterea 
eficienţei carburanţilor şi reducerea emisiilor din domeniul transporturilor. Mai 
mult, 96% din energia folosită pentru transport provine din produse pe bază de 
petrol.

Biocarburanţii (combustibili obtinuţi din materie organică) sunt principalul 
înlocuitor al benzinei şi al motorinei în transporturi, fiind disponibili la scară largă 
şi putînd fi utilizaţi la vehiculele obişnuite. Utilizarea biocarburanţilor, precum 
biomotorina, bioetanolul şi biogazul, poate promova creşterea utilizării energiei 
durabile în transporturi şi reducerea dependenţei de combustibilii fosili. De 
asemenea, biocarburanţii emit, în general, mai puţine gaze cu efect de seră decît 
combustibilii fosili şi pot sprijini îndeplinirea obligaţiilor UE privind reducerea 
acestor emisii.

Vehiculele care funcţionează cu electricitate produsă din surse regenerabile de 
energie prezintă un alt mod de a spori utilizarea energiei regenerabile în sectorul 
transporturilor. În prezent, aceste vehicule nu sunt utilizate la scară largă, dar se 
preconizează că numărul lor va creşte rapid.
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12.9. Energia regenerabilă în uE –  
viziunea 2020
UE este un lider mondial în ceea ce priveşte energia regenerabilă, iar acest sector 

are deja o considerabilă importanţă economică.

Odată cu maturizarea tehnologiilor energiei regenerabile, producţia de energie 
regenerabilă a crescut constant, iar costurile s-au redus. Totuşi, dezvoltarea a fost 
neuniformă la nivelul UE, iar sursele regenerabile continuă să deţină doar o cotă 
mică în structura surselor de energie din UE. Deoarece nu se iau în calcul pe deplin 
costurile externe ale combustibililor fosili, cum ar fi impactul asupra mediului, 
energia regenerabilă încă nu este competitivă.    

Diferite surse regenerabile de energie se află în stadii diferite de dezvoltare 
tehnologică şi comercială. În condiţii favorabile, energia eoliană, hidroenergia, 
biomasa şi energia solară-termală reprezintă alternative viabile din punct de vedere 
economic. Alte tipuri, precum energia fotovoltaică (producerea de electricitate pe 
baza luminii solare cu ajutorul panourilor de silicon) au nevoie de o creştere a cererii 
pentru a-şi îmbunătăţi economiile de scară.

Aşadar, deşi sursele regenerabile s-au făcut observate şi oferă energie mai curată, 
este necesară creşterea cotei lor de piaţă şi impunerea lor ca opţiuni economice şi 
larg utilizate.

12.10. Schimbările climatice  
şi obiectivele de eficienţă energetică
Obiectivele privind energia regenerabilă şi sursele regenerabile în transporturi 

vor contribui la atingerea obiectivului UE de reducere, pînă în 2020, cu cel puţin 
20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, în raport cu nivelul din 1990.

La acest lucru trebuie să se adauge o mai mare eficienţă a utilizării energiei – de 
aici rezultînd obiectivul creşterii cu 20% a eficienţei energetice a UE, în comparaţie 
cu previzionările pentru 2020, şi al reducerii consumului de combustibili fosili.
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12.11. Principalele beneficii ale utilizării 
energiei din biomasă
 La momentul actual, biomasa este cel mai ieftin combustibil din Moldova.

 Biomasa poate contribui la gestionarea deşeurilor prin producerea energiei din 
produse care deseori sunt aruncate la gunoişte.

Beneficiile utilizării energiei din biomasă pentru comunitatea ta:

 Reducerea costurilor pentru încălzirea instituţiilor publice de menire socială;

 Utilizarea surselor economisite pentru alte priorităţi ale instituţiei;

 Sporirea confortului termic în şcoală, grădiniţă, centrul comunitar din satul 
tău; 

 Surse suplimentare de venit pentru antreprenorii locali;

 Locuri de muncă nou-create;

 Securitatea energetică a satului sporită;

 Venituri adiţionale la bugetul local;

 Trecerea la tehnologii moderne de producere a energiei termice;

 Stimularea dezvoltării parteneriatului local dintre APL şi antreprenorii locali;

 Dezvoltarea durabilă a comunităţii;

 Capacităţi sporite în utilizarea eficientă a surselor energetice;

 Comunitatea devine mai atractivă pentru noi investiţii;

 Protecţia mediului ambiant;

 Obţinerea îngrăşămintelor organice în urma arderii biomasei.
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aVantajElE înCălziRii 
Cu biOmaSă13. 
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13.1. avantajele producerii şi utilizării biomasei 
în scopuri energetice
 biomasa, ca materie primă se găseşte în abundenţă oriunde;

 ea există sub diverse forme, ceea ce oferă mai multă flexibilitate în producerea 
şi utilizarea ei;

 arderea biomasei sau a produselor obţinute din ea este însoţită de emanarea 
dioxidului de carbon, absorbit în procesul de fotosinteză. Iată de ce biomasa 
este considerată neutră sub aspectul contribuţiei sale la atenuarea efectului 
de seră;

 emisiile nocive de la arderea biocombustibililor sunt mult sub nivelul celor 
generate de combustibilii fosili. În particular, biomasa are un conţinut redus de 
sulf, neprovocînd astfel formarea ploilor acide;

 multe din deşeurile de biomasă se reîntorc în sol pentru a-i spori fertilitatea;

 există tehnologii puse la punct de conversie a biomasei în energie şi carburanţi 
pe larg aplicate în lume;

 există pieţe (interne şi internaţionale) ale produselor obţinute din biomasă;

 efortul privind transportarea biomasei de la surse către locurile de prelucrare 
şi utilizare este considerabil mai mic faţă de cel depus la transportarea 
combustibililor fosili;

 biomasa oferă posibilitatea unei produceri descentralizate, cu toate avantajele 
ce rezultă de aici: riscuri economice şi tehnogene mai mici, pierderi economice, 
de materie primă şi de produse mai mici, o mai înaltă siguranţă etc.

dezavantajele:
 biomasa, în forma sa primară, este voluminoasă şi necesită spaţii mai mari 

pentru depozitare;

 ea necesită a fi tratată (uscată, mărunţită etc.) înainte de utilizare;

 utilizarea biomasei în scopuri energetice este limitată de folosirea ei ca materie 
primă în alte domenii, precum producerea hranei şi furajelor, în industria 
lemnului şi a hîrtiei etc.
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Deşi instalaţiile moderne de încălzire pe bază de lemn au costuri de achiziţie 

semnificativ mai mari decît centralele tradiţionale pe păcură sau gaz, ele se 
amortizează mult mai repede şi prezintă cîteva avantaje majore:

Preţul scăzut: costul combustibilului lemnos constituie numai o mică parte din cel 
al combustibililor fosili.

Centralele pe lemn se amortizează cu atît mai repede, cu cît necesarul 
dumneavoastră de căldură este mai ridicat. Fie pentru încălzirea locuinţei, hotelieră 
sau pentru sere şi spaţii de producţie, profitaţi de cheltuieli minime de încălzire, la 
preţuri previzibile, ce nu depind de crizele din alte zone ale lumii. Mai mult decît 
atît, în multe cazuri există posibilitatea de a obţine subvenţii de pînă la 50%, sau 
chiar mai mari în situaţii deosebite.

Costurile combustibililor sunt cu cca 50% mai scăzute decît pentru încălzirea 
comparabilă cu păcură (motorină).

13.2. avantaje ecologice 
Chiar dacă alegerea noastră se bazează doar pe motive economice, aducem 

totodată şi o contribuţie semnificativă la protecţia mediului înconjurător: în 
întregul lanţ de procese biomasa reduce emisia de CO2 la o sutime din cea emisă de 
combustibilii fosili.

Arderea la o temperatură înaltă, în instalații specializate, va elimina deşeuri, 
precum cenuşa, în cantități mai mici.

Mulţi agenţi în protecţia mediului consideră că energia obţinută din pelete sau 
brichete ca una dintre cele mai curate de pe Pămînt în prezent. 

Sistemele de încălzire cu biomasă nu contribuie la schimbările climatice şi sunt în 
concordanţă cu Protocolul de la Kyoto în privinţa emisiilor în aer.

Biomasa este baza energiei viitorului, deoarece CO2 este neutru, astfel se degajă 
prin ardere doar acea cantitate de CO2, care anterior a fost absorbită din aer prin 
fotosinteză.

Biomasa este o sursă inovatoare de energie care se regenerează practic sub ochii 
noştri. 

Disponibilitatea sa este sigură în caz de criză, nu generează costuri mari de 
transport şi nu provoacă catastrofe ecologice. 
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Brichetele (Fig.58) şi peletele sunt produse de înaltă calitate, se folosesc şi se 

transportă în toată lumea.

Aproape oriunde în ţară, biomasa este disponibilă regional, fără a necesita costuri 
ridicate de transport. 

13.3. beneficii economice pentru populație
Biomasa asigură locuri de muncă locale, beneficii economice şi reduce 

dependenţa de importuri. 

Nu se vor tăia noi copaci pentru brichete comerciale 
din biomasă, pentru că aceşti combustibili se produc 
din reziduuri lemnoase forestiere şi industriale.

Fie sub formă de rumeguş, talaş, resturi de lemn, 
coajă sau alţi combustibili biogeni, biomasa este 
uşor de procurat. Chiar şi combustibilii cu umiditate 
ridicată, depozitaţi în aer liber, nu prezintă o problemă 
pentru instalaţiile termice moderne. 

13.4. Reducerea dependenţei energetice
De ani şi ani, Moldova duce povara importurilor de combustibil în mărime de 

95 la sută. Atunci cînd preţul la gaz era mic, încălzirea pe bază de gaze devenise 
o politică naţională, inclusiv prin racordarea comunităţilor rurale la conducta 
de gaz. După gazificarea considerabilă a satelor din Republica Moldova, preţul la 
combustibilii fosili a început să crească considerabil, majorîndu-se de 6 ori în ultimii 
şase ani. Astfel posibilitatea de a-şi încălzi locuințele la un preț accesibil, utilizînd 
gazul de import, a devenit un lux pentru cea mai mare parte a populației.

Potrivit Raportului de Dezvoltare Umană elaborat de PNUD, pînă în anul 2010 
preţurile la energie vor tergiversa dezvoltarea. Se impunea introducerea energiei 
regenerabile pentru a reduce presiunea, a contribui la sporirea veniturilor în zonele 
rurale şi a susţine atenuarea schimbărilor climatice – toate împreună constituind 
un set triplu de ,,beneficii”.

Fig. 58. Brichete ambalate



POtEnţialul SuRSElOR 
dE EnERgiE REgEnERabilă 
în REPubliCa mOldOVa14. 



POtEnţialul SuRSElOR dE EnERgiE REgEnERabilă în REPubliCa mOldOVa 111

    

14.1. Particularitățile energeticii  
Republicii moldova 
Caracteristic pentru energetica Republicii Moldova este lipsa resurselor 

energetice proprii, cu excepţia resurselor de biomasă şi hidroenergetice, valorificate 
la hidrocentralele de la Dubăsari şi Costeşti. Circa 98% din consumul total de resurse 
energetice din ţară este acoperit de import.

Gazul constituie peste jumătate din consumul total de energie. 

O altă particularitate a balanţei de energie a Republicii Moldova este importul 
mare de energie electrică – 10,5% din consumul total de energie şi peste 70% din 
consumul de energie electrică. Micşorarea dependenţei energetice reprezintă 
problema-cheie în asigurarea energetică a statului. La etapa actuală soluţia ar fi 
diversificarea surselor de import, însă pe termen lung sarcina este de a valorifica 
resursele energetice proprii – utilizarea surselor de energie regenerabilă de care 
dispune ţara.

14.2. Potenţialul energiei eoliene
Teritoriul Republicii Moldova este situat din punct de vedere geografic într-o 

regiune puţin favorabilă pentru dezvoltarea energeticii eoliene.

Conform unor date statistice din trecut, în anul 1901 pe teritoriul guberniei 
Basarabia erau înregistrate 6208 mori de vînt.

În anul 1923 într-o ediţie oficială se evaluează potenţialul economic al satelor 
din Basarabia. Conform acestei publicaţii, unele comune dispuneau de un număr 
considerabil de mori de vînt – de la 15-16 pînă la peste 30.

Majoritatea morilor de vînt erau construite pe coline sau pe vîrfuri de deal – 
locuri numite „Dealul Morilor”. Multe din aceste mori au funcţionat pînă în perioada 
interbelică.

Pe parcursul anilor 50 ai secolului trecut în Moldova au fost montate peste 350 de 
instalaţii eoliene mecanice, destinate pompării apei în sistemele de irigare, precum 
şi pentru prepararea nutreţurilor la fermele ţăranilor. Cu timpul, electrificarea totală 
a exclus din competiţie sursele de energie eoliană. 

În prezent în ţară funcţionează doar cîteva instalaţii eoliene de putere mică, 
folosite pentru producerea energiei electrice în regim autonom. În ultimul deceniu, 
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odată cu creşterea preţurilor la sursele tradiţionale de energie, a crescut interesul 
pentru sursele de energie regenerabile, inclusiv eoliene.

Energia eoliană poate fi aplicată doar în anumite regiuni, preponderent în sudul 
Moldovei. Totuşi, parcurile eoliene necesită studii de fezabilitate şi investiţii majore 
în instalaţii, reţele de cabluri subterane, echipe de deservire şi reparaţie, eventual 
pază. Acest tip de energie nu poate însă avea o pondere semnificativă în balanţa 
energetică, din simplul motiv că vînturile de la noi nu sunt suficient de puternice.

Conform hărţii Potenţialul energetic eolian al Republicii Moldova (Fig.59), elaborate 
de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pot fi evidenţiate următoarele teritorii cu 
perspectivă în valorificarea potenţialului energetic eolian:

Fig. 59. Harta potenţialului energetic eolian al Republicii Moldova

1. Colinele Tigheciului;
2. Podişul Nistrului
3. Dealurile Ciulucurilor

4. Podişul Moldovei Centrale
5. Teritoriile deluroase din raioanele Cahul şi Taraclia.
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Conform unor estimări, se crede că în condiţiile Republicii Moldova o răspîndire 

mai mare vor avea centralele eoliene relativ mici – de 3-8 MW.

Factorii ce determină valorificarea potenţialului energetic eolian al ţării noastre 
sunt:

 economici: este greu de investit sume mari în centrale electrice de capacitate 
mai mare;

 repartizarea uniformă: efectul mai mare de la centrala eoliană va fi atunci cînd 
ea va fi amplasată în nemijlocita apropiere de consumator.

14.3. Potenţialul energiei solare. 
Cercetările privind utilizarea energiei solare în Moldova au început la sfîrşitul 

anilor 50 ai secolului trecut, cînd au fost montate şi experimentate primele instalaţii 
solare termice: o seră solară cu acumularea căldurii în sol şi două instalaţii pentru 
încălzirea apei în taberele de odihnă pentru copii. Ulterior s-a renunţat la această 
idee, preţurile la combustibilii tradiţionali şi energie fiind mici.

Din anii 80 a fost reluată producţia de instalaţii solare pentru încălzirea apei, 
iar din anul 1993 în Republica Moldova asemenea instalaţii fiind produse la uzina 
„Incomaş”. Pînă în prezent au fost implementate 140 instalaţii cu captatoare solare, 
precum şi cîteva instalaţii experimentale fotovoltaice.

Durata teoretică a strălucirii Soarelui pe teritoriul Republicii Moldova e de 4445-
4452 ore/ an, practic însă constituie 2100-2300 ore/an. Peste 75% din această radiaţie 
revine lunilor perioadei calde a anului, cînd pot funcţiona instalaţiile de uscare a 
fructelor, legumelor şi plantelor medicinale, de încălzire a apei şi cele fotovoltaice.

Durata de exploatare eficientă a instalaţiilor de încălzire a apei constituie 7 luni 
(martie-octombrie), a instalaţiilor de uscare a fructelor şi legumelor – perioada 
mai-octombrie.

Energia produsă de panourile fotovoltaice este de 4 ori mai scumpă decît cea 
obţinută din surse de energie tradiţională, iar în Moldova nu există un centru de 
deservire sau reparaţie a lor. În afară de panouri este necesară o instalaţie de stocare 
a energiei şi trebuie personal care să deservească instalaţia. Fără subvenţionare preţul 
instalaţiei nu se răscumpără pe parcursul perioadei de exploatare. Astfel, această sursă 
de energie „verde” nu este rentabilă la noi, cel puţin în viitorul apropiat, în condiţiile 
preţului înalt al panourilor şi al randamentului mic de captare a energiei solare.
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14.4. Potenţialul energiei din biomasă
În condiţiile Republicii Moldova, din toate sursele de energie regenerabilă, 

biomasa are cel mai mare potenţial. Nici energia eoliană, solară, biogazul nu sunt de 
neglijat, însă acestea necesită investiţii mari şi întocmirea unor studii de fezabilitate 
complexe.

Biogazul necesită reţele inginereşti complexe, materie primă multă şi foarte 
ieftină. Fără subvenţii, răscumpărarea investiţiilor în producerea acestui tip de 
energie eco este foarte dificil de obţinut.

Biomasa (baloturi de paie, pelete, brichete). În comparaţie cu alţi combustibili 
fosili utilizaţi în prezent, scopul principal urmărit prin utilizarea biomasei a fost 
de a contribui la soluţionarea crizei energetice. La început, peleţii din lemn au fost 
utilizaţi în special în sectorul industrial, comercial şi în sectoarele instituţionale 
pentru încălzire şi pentru o utilizare raţională a rumeguşului considerat deşeu al 
industriei de prelucrare a lemnului.

Un top al ţărilor europene care folosesc pelete arată că Suedia e campioană, cu 
aproximativ 1,4 milioane de tone/an. Urmează Italia cu 550000 de tone de pelete/
an, Germania cu 450000 tone/an şi Austria cu 400 000 tone/an.

În Republica Moldova industria de producere a peletelor şi brichetelor se 
află în continuă creştere. Există şi o Asociaţie Obştească pentru Promovarea 
Biocombustibililor, care numără 11 membri, în special întreprinderi din centrul şi 
nordul ţării. Majoritatea din ei sunt producători de brichete şi doar unul produce 
pelete, producţia lor fiind larg solicitată. La nivel local se observă un interes faţă de 
brichete care asigură o economie de 40-50% faţă de gazul natural sau cărbune.

Preţul la brichete variază de la 1400 la 1800 lei tona, iar la pelete de la 2000 de lei 
pentru o tonă în funcţie de materialul din care este produs.

Deşi în Moldova industria peletelor este în la începuturi, există deja producători 
care exportă producţia în Polonia şi Ucraina datorită preţului de aproape 2 ori mai 
mic al peletelor produse la noi. În total, la moment în Moldova activează peste 100 
de întreprinderi producătoare de pelete şi brichete.

Avantajele combustibilului autohton sunt evidente. Pentru obţinerea unei 
gigacalorii de căldură, utilizînd combustibili din biomasă, cheltuielile sunt în medie 
de două ori mai mici decît în cazul gazului natural şi de trei ori – decît dacă am arde 
cărbuni.
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14.5. biomasa solidă are perspective mari  
în moldova
În prezent, în Republica Moldova este implementat Proiectul Energie şi Biomasă 

care are o durată 4 ani (2011-2014). Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană, 
cofinanţat şi implementat de PNUD Moldova. Bugetul total al proiectului este 
de 14,56 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mil. Euro) şi PNUD 
Moldova (560 mii Euro). Proiectul îşi propune să instaleze 130 de centrale termice 
cu capacitatea medie de 300 kW fiecare, în cadrul unor instituții publice din toate 
raioanele Moldovei. În medie sunt selectate cîte 4-5 sate din fiecare raion, în funcţie 
de cantitatea de materie primă accesibilă. La moment, aproximativ 15% din cazane 
sunt pe bază de baloturi de paie şi restul 85% pe bază de pelete şi brichete. Rata de 
eficienţă cerută a cazanelor nu trebuie să fie mai mică de 80%.

Brichetele sunt un produs de formă geometrică regulată, obţinut prin presarea 
unor materiale mărunte sau sub formă de praf, folosit ca alternativă pentru lemnele 
de foc.

Peletele sunt un minibrichet obţinut prin presarea rumeguşului şi are o lungime 
de pînă la 50 mm şi diametrul de circa 6-8 mm. 

Valoarea anuală a energiei produse în Moldova este de 12000 TJ. Cantitatea de 
energie produsă de cele 130 de centrale termice, preconizate în cadrul Proiectului 
Energie şi Biomasă va constitui circa 300 TJ sau aproximativ 3-4% din consumul 
energetic anual al Republicii Moldova. 

La noi resursele de materie primă pentru combustibilii din biomasă sunt enorme. 
Doar culturile cerealiere ne oferă anual circa 700 mii tone de paie neutilizate. În 
total cantitatea anuală de biomasă produsă în R. Moldova este estimată de către 
specialişti la circa 3 milioane de tone. 

Utilizarea eficientă a biomasei pentru producerea energiei termice, prin înlocuirea 
sobelor clasice din gospodăriile din mediul rural cu sisteme ce utilizează tehnologii 
moderne, oferă un randament de circa 80% şi constituie un factor important pentru 
sporirea eficienţei energetice şi, totodată, un instrument pentru asigurarea unei 
dezvoltări social-economice durabile. Totuşi, implementarea acestor tehnologii 
pe scară largă este tergiversată din cauza costului relativ înalt, pentru moment, al 
echipamentelui. Tehnologiile de ardere a biomasei sunt mai scumpe decît cele de 
ardere a gazului sau a cărbunelui; totuşi, se consideră că în cîţiva ani această situaţie 
se va schimba în favoarea biomasei. Se vor găsi modalităţi şi tehnologii ca aceste 
cazane să fie mult mai accesibile pentru toţi consumatorii.
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Există cazane pe bază debaloturi de paie, brichete şi pelete. Cazanele pe bază 

de brichete sunt cele mai ieftine, fiindcă sunt mai compacte şi incărcarea se face 
manual. Cazanele pe bază de pelete au un preţ mai ridicat din cauza alimentării 
cu combustibil, suplimentar fiind necesar un buncher de unde peletele sunt 
transportate în cazan. Cele pe bază de paie sunt şi mai scumpe, dar au avantajul 
utilizării unui combustibil ieftin şi foarte accesibil. În plus, e necesar un spaţiu mare 
de depozitare şi mai mulţi operatori pentru deservire. Oricare din aceste cazane 
poate fi rentabil în funcţie de accesul la anumite surse de biomasă.

14.6. Energia biomasei – o investiţie în 
economia ţării
În localităţile rurale statul alocă sume foarte mari pentru încălzirea instituţiilor 

finanţate de la buget. În prezent este finanţată cumpărarea resurselor energetice 
provenite din import, în special din Ucraina şi Rusia. În cazul folosirii biomasei aceiaşi 
bani vor fi investiţi în dezvoltarea localităţilor. Totodată, instalaţiile de producere 
a căldurii pe bază de biomasă asigură locuri suplimentare de muncă şi asigură o 
economie la producerea energiei termice. Nu în ultimul rînd, acestea au un impact 
benefic şi asupra ecologiei. Este binecunoscut efectul poluant al arderii paielor sau 
al lăsării lor pe cîmp ca pînă la urmă să ajungă în apele din regiune.

În acelaşi timp, unii antreprenori, în special agricultorii, ar putea cîştigă bani din 
vînzarea biomasei care anterior nu avea cerere pe piaţă. Problema cu care se confruntă 
sectorul energiei regenerabile constă în lipsa subvenţiilor din partea statului şi în lipsa de 
informare a populaţiei care nu valorifică, cel puţin, potenţialul de resurse regenerabile 
pe care le posedă şi nu depune efort pentru a ridica randamentul folosirii resurselor 
energetice. Din fericire, proiectele şi granturile implementate de diverse organizaţii 
internaţionale creează un exemplu de urmat pentru comunitate, precum şi premise 
pentru impulsionarea ramurii energiei regenerabile şi scăderea volumului resurselor 
de energie importată. Totuşi, pentru obţinerea unor rezultate semnificative mai sunt 
necesare eforturi suplimentare.

Principalii generatori de biomasă utilizată în scopuri energetice în Republica 
Moldova sunt silvicultura, agricultura, sectorul zootehnic, industria alimentară şi 
gospodăria comunală.
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O sursă considerabilă de biomasă de provenienţă agricolă o constituie resturile 

obţinute în urma tăierilor de îngrijire a viilor şi livezilor, precum şi resturile vegetale 
de la cultivarea porumbului, florii-soarelui, tutunului, grîului, orzului etc. 

Alţi mari generatori de biomasă sunt deşeurile din sectorul zootehnic, industria 
alimentară şi gospodăria comunală, care pot fi utilizate ca materie primă pentru 
producerea de biogaz.

Ţinînd cont de numărul mare de fabrici de zahăr, de conserve, depozitele de 
gunoi menajer şi stocurile enorme de nămoluri de la gospodăria comunală, putem 
spune că cantitatea de materie primă este mare. Rămîne să fie valorificată eficient, 
deoarece altfel toate gazele de la descompunerea lor se degajă în atmosferă. 



 SuRSElE dE EnERgiE  
REgEnERabilă şi 
PROtECţia mEdiului15. 

Precum o medalie are faţa şi reversul, la fel şi în cazul 
energiei putem vorbi despre două aspecte. Cu alte 
cuvinte, folosirea energiei are atât consecinţe pozitive, 
cât şi consecinţe negative. Acest paragraf este constituit 
din două părţi. În prima parte vom examina consecinţele 
negative ale consumului de energie pentru mediu, iar în 
cea de-a doua – una din consecinţele negative ale creşterii 
vertiginoase a consumului de energie, cum ar fi crizele 
energetice.
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15.1. Consecinţele pentru mediul înconjurător
În prezent oamenii folosesc mai multă energie decît oricînd. Pe de o parte, 

folosirea largă a energiei constituie o mărturie a faptului că putem trăi în confort; 
pe de altă parte, acest fapt generează o mulţime de probleme. Deoarece nu există 
surse de energie care nu ar cauza daune mediului, pentru omenire este foarte 
important să înveţe să păstreze această energie. Trebuie să economisim energia 
pentru a diminua impactul negativ asupra mediului. Deci, trebuie să folosim acele 
surse energetice care dăunează mai puţin naturii. Doar astfel vom reuşi să ajutăm la 
dezvoltarea durabilă a societăţii.

Pentru a înţelege de ce folosirea surselor irenovabile cauzează prejudicii 
mediului, să examinăm mai amănunţit sinteza şi descompunerea substanţelor 
organice. În celulele plantelor ce conţin clorofilă razele solare generează procesul 
de fotosinteză. Fotosinteza este formarea substanţelor organice din bioxid de 
carbon şi apă, proces ce presupune absorbţia energiei solare şi este însoţit de 
eliminarea oxigenului. Substanţele organice ce se formează în urma fotosintezei 
constituie ,,cărămizi” importante pentru ,,construcţia” celulelor organismelor vii. La 
,,construcţia” celulelor participă şi alte elemente, cum ar fi azotul şi sulful. În ultimă 
instanţă, apar organisme vii întregi, cum sunt plantele şi animalele.

Substanţele organice sunt inflamabile, adică se aprind uşor, de aceea pot fi folosite 
în calitate de combustibil (sursă de energie). În procesul de ardere, în prezenţa 
oxigenului, substanţele organice se descompun în bioxid de carbon şi apă. Acelaşi 
lucru se întîmplă atunci cînd ardem petrolul sau lemnul. Astfel, indiferent de faptul 
dacă folosim combustibil irenovabil sau biocombustibil, bioxidul de carbon oricum 
se elimină în atmosferă. Cu toate acestea, există o mare diferenţă între arderea 
biocombustibilului şi arderea combustibililor fosili.

Sursele tradiționale de energie care se află în Pămînt (petrolul, cărbunele, gazele) 
conţin o mare cantitate de carbon. Atunci cînd ardem combustibilul irenovabil, 
carbonul este degajat în atmosferă sub formă de dioxid de carbon. Acest fapt 
generează o creştere a concentraţiei de dioxid de carbon în atmosferă. Dacă însă 
creşterea rezervelor de biocombustibil va fi echivalentă cu consumul lor, atunci nu 
se va produce mărirea conţinutului de dioxid de carbon în atmosferă, deoarece în 
procesul fotosintezei plantele asimilează bioxidul de carbon. Prin urmare, creşterea 
concentraţiei de dioxid de carbon în atmosferă este generată doar de arderea 
combustibilului irenovabil, iar acest lucru provoacă aşa-numitul ,,efect de seră”, 
care, în opinia multor savanţi, constituie o ameninţare gravă pentru omenire.
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15.2. Efectul de seră
Problema efectului de seră a fost aprins discutată în ultimele decenii. Pentru 

început, să clarificăm diferenţa dintre efectul natural de seră şi efectul generat de 
activitatea umană. În general, efectul de seră este necesar pentru menţinerea vieţii 
pe Pămînt. În lipsa lui, temperatura medie pe Pămînt ar constitui minus 18oC. Graţie 
efectului natural de seră temperatura medie pe Pămînt constituie +14oC.

Fenomenul a fost denumit ,,efect de seră” din motiv că atmosfera Pămîntului 
funcţionează similar pereţilor şi tavanului unei sere. În seră energia solară, în 
princpal în formă de lumină, trece prin pereţii de sticlă şi acoperiş, atinge suprafaţa 
Pămîntului şi o încălzeşte. Pămîntul încălzit, la rîndul său, emană energie, dar deja 
sub formă de căldură, nu de lumină. Pereţii şi tavanul serei absorb emanaţia termică 
a Pămîntului şi nu permit împrăştierea acesteia în atmosferă. În mod simplificat, 
stratul de aer din jurul Pămîntului, numit atmosferă, funcţionează analog pereţilor 
şi acoperişului unei sere.

În prezent, acţiunile noastre se desfăşoară pe Pămînt în condiții de risc. Această 
afirmaţie poate fi exemplificată în baza situaţiei existente pe planetele cele mai 
apropiate de Pămînt – Marte şi Venus. Venus, care este mai aproape decît noi de 
Soare, are atmosferă. Presiunea atmosferică a acestei planete este de 100 de ori 
mai mare decît cea de pe suprafaţa Pămîntului. 97% din atmosfera lui Venus este 
alcătuită din dioxid de carbon, iar temperatura atinge gradaţia de +500oC. Efectul 
de seră este cel care creează temperatura atît de înaltă. Prin urmare, e puţin posibil 
să existe viaţă la temperatură atît de înaltă.

Marte se află mai departe decît Pămîntul de Soare, de aceea primeşte de la el mai 
puţină energie. Pe Marte atmosfera este foarte rarefiată. La suprafaţa acestei planete 
presiunea atmosferică este de 200 de ori mai mică decît pe suprafaţa Pămîntului, 
de aceea pe Marte nu există efectul de seră. 95% din atmosfera planetei Marte este 
constituită din bioxid de carbon. Pe Marte este foarte frig: minus 50oC la latitudinile 
mijlocii şi minus 100oC la latitudinile polare. Descoperirile recente arată că în trecut 
pe Marte exista viaţă. Cu toate acestea, condiţiile naturale de pe Marte sunt atît 
de aspre, încît organismele dezvoltate, precum plantele, animalele, omul, nu pot 
trăi acolo. Pe Pămînt s-au format condiţii naturale incomparabile: nu este nici prea 
cald şi nici prea rece. Însă în urma activităţii umane, în urma arderii combustibilului 
şi a reducerii suprafeţei pădurilor pe planetă, în atmosferă creşte concentraţia de 
aşa-numite ,,gaze de seră”. E vorba de bioxid şi de oxid de carbon, de metan şi de 
protoxid de azot. Acumularea gazelor de seră în atmosferă dereglează echilibrul 
natural de temperatură pe planetă şi are, drept urmare, încălzirea generală, care 
generează şi schimbarea climei. Acest efect este, de regulă, numit ,,efect de seră”.
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Schimbările climatice reprezintă unul dintre cele mai mari pericole cu care 

se confruntă planeta. UE a formulat deja un răspuns clar sub forma unei politici 
integrate privind energia şi schimbările climatice, a angajamentului ferm de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu minimum 20% pînă în anul 2020 şi a unei 
promisiuni de a prelua conducerea negocierilor internaţionale în vederea fixării de 
obiective şi mai ambiţioase. Acest lucru va contribui la preîntîmpinarea creşterii 
temperaturii pe glob cu peste 2°C, nivel pe care oamenii de ştiinţă îl percep din ce în 
ce mai mult ca fiind punctul de la care nu mai există cale de întoarcere.

15.3. de ce apar schimbările climatice?
Atmosfera conţine vapori de apă, dioxid de carbon şi alte gaze naturale care 

lasă razele Soarelui să treacă, dar absorb căldura reflectată de Pămînt. Acest proces 
natural denumit „efect de seră”, menţine temperatura planetei la un nivel care 
permite existenţa vieţii pe Pămînt. Fără acesta, temperatura medie pe glob ar fi 
insuportabilă, situîndu-se în jurul valorii de minus 18°C.

Cu toate acestea, activităţile umane, cum ar fi arderea combustibililor fosili şi 
distrugerea pădurilor pentru a crea terenuri agricole, determină cresterea nivelului 
dioxidului de carbon şi al altor gaze care reţin căldura în atmosferă. Acumularea 
acestor gaze „cu efect de seră” măreşte efectul de seră natural, ceea ce antrenează 
creşterea temperaturii pe Pămînt şi apariţia unor schimbări climatice.

15.4. O politică integrată
Calea de urmat pentru UE este o politică integrată privind energia şi schimbările 

climatice, întrucît arderea combustibililor fosili pentru obţinerea energiei este 
principalul factor determinant al schimbărilor climatice. Liderii UE au aprobat o astfel 
de politică încă din martie 2007. Aceasta demonstrează că, pe plan internaţional, 
UE joacă un rol central în combaterea schimbărilor climatice şi, în acelaşi timp, 
pregăteşte ţările-membre pentru sporirea siguranţei aprovizionării cu energie. 

Pentru a limita încălzirea globală la 2°C, creşterea emisiilor globale de gaze cu 
efect de seră trebuie să înceteze în următorii 10 - 15 ani, iar apoi acestea trebuie 
reduse pînă în anul 2050 la aproximativ jumătate din nivelul înregistrat în 1990. UE 
încearcă să obţină un nou acord global pentru atingerea acestor obiective. Ca prim 
pas, UE consideră că statele industrializate ar trebui să reducă în mod colectiv pînă 
în 2020 emisiile de gaze cu efect de seră cu 30% sub nivelul înregistrat în 1990. De 
asemenea, statele în curs de dezvoltare, precum China şi India, vor trebui să înceapă 
să limiteze creşterea propriilor emisii.
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Pentru a sublinia determinarea sa şi pentru a da un exemplu de urmat partenerilor 

săi, UE a convenit să reducă emisiile sale de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% 
pînă în anul 2020, indiferent care vor fi acţiunile altor state. UE îşi propune să 
realizeze această reducere prin acţiuni programate în cadrul noii politici integrate 
privind energia şi schimbările climatice, care se vor alinia măsurilor existente deja. 

Pentru mai multe informaţii referitoare la soluţia integrată a UE: http://ec.europa.
eu/climateaction/

Liderii UE au decis:

 economisirea a 20% din consumul de energie faţă de previziunile pentru 2020 
prin sporirea eficienţei energetice; 

 creşterea cu 20% pînă în 2020 a proporţiei energiei regenerabile în cadrul 
consumului general de energie, triplîndu-se astfel nivelul actual al acestora; 

 creşterea pînă în 2020 – cu cel puţin 10% – a proporţiei carburanţilor 
regenerabili, inclusiv a biocarburanţilor, din consumul total de benzină 
şi motorină. Toţi biocarburanţii – indiferent dacă sunt produşi în UE sau 
importaţi – trebuie să fie produşi într-un mod durabil. Vor fi oferite stimulente 
pentru dezvoltarea biocarburanţilor obţinuţi din deşeuri, reziduuri şi din alte 
surse nealimentare; 

 dezvoltarea şi promovarea de tehnologii avînd un nivel scăzut sau zero de 
emisii, inclusiv de tehnologii de captare şi stocare a carbonului în vederea 
împiedicării pătrunderii CO2 în atmosferă prin captarea şi stocarea acestuia în 
subteran, în locul unor zăcăminte de gaze deja epuizate sau în mine vechi de 
sare, astfel încît aceste tehnologii să-şi aducă o contribuţie majoră la reducerea 
emisiilor pînă în 2020;

 mai bună integrare a pieţelor de energie ale UE, pentru realizarea unor progrese 
către pieţe de electricitate şi gaz mai competitive în întreaga UE; 

 consolidarea cooperării internaţionale: dacă UE reuşeşte să adopte o abordare 
comună în ceea ce priveşte energia, pe care să o exprime la unison, va putea 
astfel să conducă dezbaterea la scară mondială.

În ianuarie 2008 Comisia Europeană a prezentat propuneri specifice de politici 
referitoare la aceste probleme menite să aducă Europa şi cetăţenii săi pe drumul 
cel bun în ce priveşte lupta împotriva schimbărilor climatice, creşterea siguranţei 
aprovizionării cu energie şi promovarea unei creşteri economice continue.
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15.5. Rolul Comisiei Europene
Combaterea schimbărilor climatice este o prioritate-cheie a Comisiei Europene. 

Comisia propune strategia şi legislaţia care trebuie să fie adoptate pe întregul 
continent. Legislaţia este stabilită împreună cu Parlamentul European şi cu Consiliul 
de Miniştri.

De asemenea, Comisia se asigură că măsurile adoptate sunt puse în practică de 
către statele membre şi reprezintă UE în negocierile internaţionale, punînd UE în 
fruntea eforturilor internaţionale de combatere a schimbărilor climatice.

Comunicarea este, de asemenea, foarte importantă, iar Comisia desfăşoară 
campanii europene de conştientizare – „Ţineţi sub control schimbările climatice!” 
şi „În acţiune pentru climă” – pentru a transmite mesajul despre contribuţia vitală 
pe care cetăţenii o pot avea în combaterea schimbărilor climatice. Alte iniţiative de 
comunicare includ producerea şi distribuirea de videoclipuri, publicaţii şi un jurnal 
pentru şcoli, găzduirea de conferinţe, organizarea de expoziţii şi coordonarea unei 
reţele de ambasadori ai climei. 

Sursa:http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/actions/whatiseudoing_ro.htm

15.6. Protocolul de la Kyoto
Protocolul de la Kyoto a fost convenit în 1997. Acesta a stabilit un obiectiv 

pentru statele dezvoltate în ansamblul lor de a-şi reduce emisiile de gaze cu efect 
de seră în medie cu 5,2% în perioada 1990-2012. 15 dintre statele care erau la acea 
dată membre UE au mers chiar mai departe, luîndu-şi angajamentul colectiv de 
a-şi reduce emisiile cu 8%. Protocolul a creat, de asemenea, mecanisme flexibile 
bazate pe principiile economiei de piaţă, inclusiv comercializarea emisiilor, pentru a 
ajuta statele industrializate să realizeze aceste reduceri cu un cost minim şi pentru 
a încuraja investiţiile în proiecte bazate pe energie nepoluantă în statele în curs de 
dezvoltare şi cu economiile în tranziţie.

15.7. Contribuţia politicii privind energia
Emisiile de gaze cu efect de seră provin în mare măsură din utilizarea şi producerea 

de energie. Prin urmare, politica privind energia este crucială pentru realizarea 
obiectivelor în ceea ce priveşte schimbările climatice. Acţiunea coordonată în 
privinţa energiei nu este o noutate. De ani buni, UE are un cadru unic de reglementare 
a politicii privind energia. 
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Răspunsul coordonat la o criză de energie nu reprezintă nici el o noutate. De 

exemplu, UE are încă de la începutul anilor ‚70, ca reacţie la o criză de aprovizionare 
de la acea dată, o politică coordonată în privinţa rezervelor strategice de petrol şi 
produse petroliere. 

Elementele esenţiale ce contribuie la realizarea acestor obiective în cadrul politicii 
UE privind energia sunt următoarele:

 pieţe mai eficiente în domeniul electricităţii şi gazului;

 diversificarea surselor de energie;

 politică ambiţioasă în privinţa energiei regenerabile;

 economisirea energiei;

 cooperare internaţională.

15.8. Economisirea energiei
Cel mai simplu mod de ameliorare a siguranţei aprovizionării cu energie şi de 

protejare a climei este reducerea cererii de energie. Aceasta înseamnă utilizarea 
mai eficientă a energiei, astfel încît mai puţină să fie irosită. Acest lucru se poate 
realiza prin intermediul tehnologiilor de economisire a energiei sau prin schimbarea 
comportamentului nostru, fie printr-o combinaţie a celor două. Din punct de vedere 
economic, economisirea energiei este soluţia de urmat cu precădere: obiectivul UE 
de a utiliza începînd cu anul 2020 cu 20% mai puţină energie decît în mod normal 
va reduce cheltuielile pentru energie cu 100 de miliarde de Euro pe an.

15.9. Cooperare internaţională
Dependenţa de importuri va scădea, însă ea rămîne o realitate. În consecinţă, 

menţinerea unor relaţii bune cu statele producătoare de energie, precum şi cu 
statele prin care trec conductele de energie, reprezintă o prioritate. Aceasta 
înseamnă cooperarea cu ţările de la est şi sud – cu Rusia, cu ţările din estul Europei 
avînd graniţă cu UE, cu ţările din Asia Centrală, din zona Mării Caspice şi cea a Mării 
Negre, precum şi cu cele din zona mediteraneană. 

Cooperarea cu alte state consumatoare este în aceeaşi măsură importantă, fie 
ele state industrializate sau în curs de dezvoltare, astfel încît să poată fi convenite 
măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, de eficientizare a utilizării 
energiei, de dezvoltare a unor tehnologii bazate pe energii regenerabile sau cu 
emisii scăzute, în special de captare şi stocare a carbonului. Cercetarea poate juca 
un rol deosebit de important în răspîndirea tehnologiilor care sunt în acelaşi timp 
convenabile şi nepoluante.
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15.10. Promovarea inovaţiei ecologice 
Programul de acţiune UE pentru tehnologia de mediu acoperă un spectru 

larg de acţiuni de promovare a eco-inovaţiei şi adoptării de tehnologii de mediu. 
Acesta promovează cercetarea şi dezvoltarea, mobilizează fonduri şi îmbunătăţeşte 
condiţiile de piaţă. În cadrul celui de-al şaptelea Program-cadru pentru finanţarea 
cercetării şi dezvoltării tehnologice pentru perioada 2007 – 2013, o parte 
semnificativă a fondurilor a fost alocată pentru cercetarea privind tehnologia cu 
emisii de carbon scăzute sau chiar zero. De asemenea, în cadrul Programului UE 
pentru competitivitate şi inovare sunt disponibile fonduri pentru cercetarea în 
domeniul energiei şi pentru promovarea economisirii de energie. Acesta include un 
subprogram denumit „Energie inteligentă - Europa”. 

O mare parte din aceste fonduri au fost direcţionate către proiecte consacrate 
direct sau indirect problemei privind schimbărie climatice. Acestea includ: 
dezvoltarea hidrogenului şi pilelor de combustie pe care va trebui să ne bazăm tot 
mai mult, pe măsura reducerii utilizării combustibililor fosili; captarea şi stocarea de 
CO2; eficienţa energetică; transportul nepoluant şi eficient, precum şi materialele 
ecologice.

În plus, UE oferă asistenţă în privinţa diseminării celor mai bune practici şi 
furnizării unei platforme pentru schimbul de cunoştinţe între oamenii de ştiinţă. 
Aceste activităţi includ un plan strategic pentru tehnologia în domeniul energiei 
menit să ajute UE să deschidă calea către o schimbare totală a abordării noastre 
privind aprovizionarea cu energie, producţia şi distribuţia acesteia. Ele cuprind, de 
asemenea, tehnologii, precum platforma tehnologică europeană „Hidrogen şi pile 
de combustie”. 

În toate ţările sectorul de producere a energiei electrice şi termice constituie una 
dintre cele mai importante surse de emisii de gaze cu efect de seră. Pentru a diminua 
aceste emisii cel mai eficient este de a schimba tehnologiile de producere a energiei 
electrice şi termice. Această schimbare poate avea loc sau prin retehnologizarea 
instalaţiilor existente sau prin înlocuirea celor vechi depăşite cu altele noi, bazate pe 
tehnologii moderne.

Viziunea strategică (din „Strategia Naţională de Dezvoltare - Moldova 2020”)

Guvernul Republicii Moldova are ca scop crearea, pînă în anul 2020, a unui 
complex energetic competitiv şi eficient, care va asigura toţi consumatorii cu resurse 
energetice calitative, în mod accesibil şi fiabil, va răspunde provocărilor creşterii 
preţului energiei, dependenţei de importul de resurse energetice şi impactului 
sectorului energetic asupra schimbărilor climatice. Viziunea strategică va fi realizată 
pe baza principiului de competitivitate şi a unei pieţe energetice liberalizate.
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Specificul situaţiei curente în sectorul energetic, cerinţele mereu crescînde ale 

consumatorilor referitoare la calitatea şi siguranţa asigurării cu energie, onorarea 
obligaţiilor reciproce „prestator de servicii energetice – consumator”, toate în 
ansamblu au un impact semnificativ asupra dezvoltării durabile a Republicii 
Moldova, asigurării fiabile a economiei ţării şi populaţiei cu energie şi combustibil 
în cantităţi necesare şi la preţuri rezonabile. Astfel, o politică energetică activă şi 
un cadru legislativ-normativ bine dezvoltat şi eficient vor contribui la schimbarea 
paradigmei dezvoltării economice.

Viziunea strategică pentru dezvoltarea sectorului energetic se bazează pe 
următorii piloni: 

1.  asigurarea securităţii energetice a statului

2.  sporirea eficienţei energetice.

Consolidarea securităţii energetice va fi realizată prin liberalizarea pieţei energetice 
în conformitate cu prevederile Tratatului Comunităţii Energetice, integrarea 
Republicii Moldova în piaţa energetică europeană, dezvoltarea interconexiunilor 
de transportare a resurselor energetice. Totodată, un accent deosebit va fi pus 
pe optimizarea mixului energetic, diversificarea resurselor energetice, precum şi 
pe crearea noilor capacităţi de generare a energiei. De asemenea, vor fi susţinute 
inovaţiile în toate aspectele ce ţin de modernizarea sectorului de ocrotire a sănătății 
în aspect de asigurare energetică şi de sporire a eficienţei energetice. Rolul şi valoarea 
tehnologiilor de construcţie cu cost redus pentru operarea facilităţilor medicale va 
fi cel mai apreciat. O necesitate va fi asigurarea managementului biosiguranţei şi 
bioriscului cu cost redus, ce este în legătură strînsă cu introducerea tehnologiilor 
prietenoase mediului în cadrul instituţiilor medicale, în conformitate cu standardele 
europene sau alte standarde moderne.

Asigurarea eficienţei energetice se va produce prin: diminuarea intensităţii 
energetice în sectorul rezidenţial, industrial, de transport şi agricol, modernizarea 
sistemului energetic, implementarea unor tehnologii energetice eficiente, implicarea 
resurselor energetice proprii, inclusiv a celor regenerabile, în balanţa de consum. O 
importanţă majoră va fi acordată sensibilizării publicului larg privind necesitatea 
economisirii energiei, inclusiv prin încurajarea populaţiei să procure servicii 
comunale, materiale de construcţii, locuinţe, aparate de uz casnic şi produse cu 
impact energetic. Economiile de energie astfel obţinute vor avea şi un efect favorabil 
asupra mediului ambiant.

Pentru dezvoltarea şi modernizarea sectorului energetic în conformitate cu 
viziunea strategică, atragerea investiţiilor este crucială. Aceasta presupune: 

(I) crearea şi fortificarea mecanismelor de atragere şi de utilizare eficientă a 
mijloacelor financiare pentru finanţarea proiectelor energetice;
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(II) utilizarea raţională a investiţiilor statului şi a investiţiilor private în proiectele 

de dezvoltare energetice;

 (III) dezvoltarea unei baze informaţionale şi a unei baze de date pentru finanţarea 
proiectelor energetice. 

Pentru realizarea direcţiilor strategice propuse, Guvernul Republicii Moldova îşi 
va canaliza eforturile spre: 

(I) consolidarea reformei sectorului, inclusiv prin adoptarea noii legislaţii în 
domeniul energetic racordate la cerinţele UE; 

(II) implementarea măsurilor de promovare a eficienţei energetice; 

(III) atragerea investiţiilor în sector; 

(IV) fortificarea capacităţilor instituţionale în domeniu.

Rezultatul scontat: Realizarea conceptului de dezvoltare durabilă a economiei 
naţionale 

Implementarea noii paradigme economice bazate pe „investiţii-exporturi” în 
baza politicii de dezvoltare industrială a ţării va rezulta în reducerea nivelului sărăciei 
în urma ridicării accesibilităţii pentru populaţie a resurselor energetice, precum 
şi în reducerea dependenţei de importurile resurselor energetice şi consolidarea 
securităţii energetice.

Creşterea eficienţei energetice va avea o influenţă directă asupra mai multor 
sectoare ale economiei naţionale, în special asupra celor ce ţin nemijlocit de 
utilizarea energiei în procesul de producţie, dar şi asupra consumului de energie în 
gospodăriile şi instituţiile publice. 

Creşterea treptată planificată a eficienţei energetice cu pînă la 10% ar însemna că 
mai multe mărfuri ar putea fi produse cu aceeaşi cantitate de energie sau că acelaşi 
produs intern ar putea fi obţinut cu mai puţine resurse energetice, ceea ce este 
echivalent cu mai puţine costuri. Economiile anuale vor constitui către anul 2020 
cca 830 milioane lei, în preţuri curente. 

Aceste economii pot fi canalizate spre noi investiţii, în diferite proporţii, în 
funcţie de sector. O estimare modestă sugerează că, în urma noilor investiţii, rata 
de creştere anuală a PIB-ului pe termen mediu şi lung va fi mai mare – cu cel puţin 
0,2% în comparaţie cu scenariul de bază doar de pe seama economiilor obţinute.



COnSERVaREa EnERgiEi – 
un PaS SPRE dEzVOltaREa 
duRabilă a mOldOVEi 16. 
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16.1. Sfaturi practice privindeconomia energiei 
şi apei
Nu este deloc plăcut să plăteşti facturi mai mari ţinînd cont de faptul că şi preţul 

creşte constant. De aceea, este foarte bine ca apa şi energia sa fie economisite 
(conservate). 

Ce se înţelege prin conservarea sau economisirea energiei? Dacă nu ţinem cont 
de lupta împotriva lipsei spiritului gospodăresc la folosirea energiei, putem evidenţia 
trei direcţii principale de conservare a energiei:

 utilizarea pierderilor de energie;

 modernizarea instalaţiilor în scopul reducerii pierderilor de energie;

 economisirea intensivă a energiei.

Drept exemplu de utilizare a pierderilor energetice poate servi întrebuinţarea 
,,deşeurilor” termice ale producţiei industriale pentru încălzirea serelor.

În cazul modernizării se reduc pierderile de energie în instalaţiile ce funcţionează 
deja, fără a fi schimbate principiile tehnologiei şi ale tehnicii. În calitate de exemplu 
poate servi instalarea sistemelor de reglare automată a proceselor de ardere la 
cazanele centralelor electrice, etanşarea geamurilor şi uşilor la reparaţia clădirilor, 
folosirea geamurilor cu rame triple etc. 

Economisirea intensivă a energiei presupune reconstrucţia instalaţiilor şi 
implementarea noilor principii de funcţionare a lor, ceea ce ar reduce substanţial 
consumul de energie. În calitate de exemplu poate servi substituirea motoarelor 
cu ardere internă la automobile prin motoarele electrice ce se alimentează de la 
elemente solare (electromobile).

Nouă ne sunt accesibile primele două direcţii ale conservării energiei. Ce putem 
face în acest sens?

Să nu cheltuim energia în zadar.

Adică: în decursul aceleiaşi perioade de timp să consumăm mai puţină energie, 
decît consumam mai înainte, adică să folosim energia mai raţional.

Există cîteva strategii utilizabile pentru micşorarea cerinţei de energie în orice 
clădire, şi anume: 

 Înlocuind becurile convenţionale cu cele de economisire a energiei puteţi 
reduce consumul energiei electrice de 4-5 ori.

 Părăsind casa pentru o lungă perioadă de timp, stingeţi lumina şi aparatele 
electrice.
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 Nu lăsaţi aparatele electrice să funcţioneze în regim sleep.

 Nu lăsaţi încărcătorul conectat atunci cînd nu-l utilizaţi.

 Dacă pentru gătit la reşoul electric veţi utiliza vase cu un diametru, care 
corespunde diametrului arzătoarelor, puteţi economisi energia electrică.

 Opriţi reşoul electric un pic mai înainte de preparare, bucatele vor fi gata 
datorită căldurii restante.

 Folosind vasul pentru gătitul rapid, veţi economisi timp şi energie pentru 
prepararea bucatelor.

 Utilizarea aragazului pentru încălzire este ineficientă şi periculoasă.

 Pentru ceai fierbeţi apa într-o cantitate necesară folosind un ceainic electric.

 Curăţind la timp partea interioară a ceainicului, puteţi reduce semnificativ 
costurile de energie.

 Folosind senzori speciali, care, în mod automat, opresc lumina în cameră 
atunci cînd un om iese şi o aprind cînd intră, puteţi, de asemenea, reduce 
costurile de energie.

 Folosind la maximum lumina naturală, veţi obţine un iluminat gratis şi util 
pentru sănătate.

 Puteţi economisi energia electrică urmînd regulile de utilizare a frigiderului: 
curăţaţi la timp de praf partea din spate, lăsînd o distanţă de 5-10 cm între 
frigider şi perete, pentru a preveni încălzirea corpului frigiderului; nu puneţi 
alimente calde în frigider.

 Puteţi economisi energia electrică folosind fierul de călcat cu regulator de 
temperatură şi comutator pe mîner, utilizînd căldura restantă.

 Izolînd ferestrele şi uşile pe timp de iarnă, puteţi să renunţaţi la aparate de 
încălzire, care necesită cantităţi mari de energie electrică.

16.2. aparate electrocasnice
La noi acasă, toţi suntem puşi în situaţia de a utiliza diferite tipuri de aparate 

electrocasnice, care ne sunt strict necesare. Trebuie însă să luăm în considerare ca  
folosirea lor să fie însoţită şi de anumite reguli, care să contribuie la economisirea energiei. 

 Tehnică electrocasnică include:

 frigidere şi congelatoare 

 maşini de spălat rufe, uscătoare 

 maşini de spălat vase 
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 boilere 

 uscătoare de păr 

 aparate de aer condiţionat 

 reşouri electrice etc.

O problemă foarte importantă vizează criteriile de care ne conducem la 
cumpararea unui aparat electrocasnic. Primul este preţul. Însă, trebuie avute în 
vedere două elemente esenţiale la cumpararea unui aparat electrocasnic, şi anume: 
durata de viaţă a produsului şi consumul de electricitate al acestuia. Tipurile de 
aparate cu performanţe energetice superioare au iniţial un preţ de cost ridicat, dar 
acestea economisesc în timp o cantitate importantă de energie (şi, implicit, bani).

Sfaturi generale pentru economisirea de energie la utilizarea 
electrocasnicelor
 Atenţie la cumpărarea de aparate electrocasnice. La cumpărarea unui produs 

eficient energetic  trebuie de verificat de asemenea ce putere are. 

 Funcţionarea eficientă a acestuia: încercaţi să nu utilizaţi aparate care nu sunt 
necesare şi întrerupeţi alimentarea acestora atunci cînd nu sunt folosite.

 Verificaţi inscripţia ENERGY STAR cînd cumpăraţi un nou TV, DVD Player,  
VCR, sistem audio, PC, imprimantă, fax sau copiator. 

 Deconectarea acestora. Cea mai simplă şi la îndemînă cale de a elimina 
pierderile de energie este deconectarea aparatelor de la reţea atunci cînd nu 
sunt folosite. Cînd aveţi de încărcat un telefon mobil, scoateţi încărcătorul din 
priza după ce telefonul a fost încărcat. 

 Utilizarea unui prelungitor cu mai multe prize. Aparatura electronică şi 
echipamentele de birou sunt alimentate printr-un singur punct de alimenatre 
cu mai multe prize, prevazut şi cu un întrerupător ,,pornit/oprit” (,,on/off”). 
Acesta permite deconectarea simultană a tuturor aparatelor printr-o singură 
manevră. 

Multe aparate continuă să consume o cantitate mică de electricitate chiar şi 
atunci cînd sunt oprite. Aceste ,,sarcini fantomă” sunt specifice la multe aparate 
alimentate electric, cum ar fi televizoarele, apartura stereo, computerele şi jucariile 
pentru copii. 

,,Sarcinile fantomă” vor creşte consumul de energie electrică al aparatului cu 
cîţiva watt/ora. Aceste sarcini pot fi anulate prin scoaterea aparatului din priză 
sau prin intercalarea unui întrerupător prin care să întrerupem total alimentarea 
aparatului, atunci cînd nu mai este folosit. 
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Sfaturi privind utilizarea frigiderelor şi congelatoarelor 
 Citiţi inscripția de pe Eticheta energetică cînd cumpăraţi un frigider nou şi 

alegeţi unul din clasa A+ sau A++. 

 Alegeţi un frigider nou care să corespundă nevoilor propriei gospodării. Un 
frigider mare înseamnă să plătiţi mai multă energie consumată.

 Nu depozitaţi alimentele în stare caldă. 

 Cînd aveţi alimente care trebuie congelate, acestea vor fi puse în compartimentul 
adecvat (congelator) şi nu în alt compartiment, astfel încît să fie folosită 
temperatura de congelare necesară. 

 Asigurati-vă că uşa frigiderului se închide şi nu pătrunde aer. Testaţi aceasta 
prin închiderea uşii peste o foaie de hîrtie. Dacă foaia poate fi trasă uşor în 
afară, frigiderul trebuie schimbat. 

 Uşa trebuie să fie deschisă cît mai puţin posibil. 

 Nu amplasaţi frigiderul lîngă surse de căldură şi în locuri cu ventilaţie scăzută. 

 Temperaturile pentru păstrarea alimentelor recomandate sunt: 5°C pentru 
compartimentul de răcire şi –18ºC pentru compartimentul de congelare. 

 Este recomandată dezgheţarea manuală periodică a frigiderului; gheaţa scade 
eficienţa energetica a frigiderului. Deci, trebuie urmărit ca stratul de gheaţă din 
congelator să nu fie mai mare de 3 mm.

Recomandări privind utilizarea mașinilor de spălat
 Cumpăraţi maşini cu Etichetarea energetică Clasa A. 

 Folosiţi maşina la capacitatea maximă. Dacă aveţi de spălat rufe mai puţine, 
setaţi un program scurt de spălare sau, cel mai bine, aşteptaţi pînă cînd se 
strînge cantitatea de rufe necesară pentru un ciclu de spălare. 

 Spălaţi cu apă rece sau cu apă la o temperatura cît mai scăzută; 30ºC pot fi 
suficiente. 

 Evitați folosirea funcţiei de uscare – mai ales atunci cînd aveţi soare. 

 Noile maşini bitermale funcţionează cu două surse de apă: rece şi caldă. Apa 
caldă este obţinută prin preîncălzirea apei reci luate din reţeaua casnică, 
urmărindu-se un consum cît mai mic de energie.
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Sfaturi privind utilizarea mașinilor de spălat vase 
 Cînd cumpăraţi o maşină nouă de spălat vase, verificaţi ce clasă energetică are. 

 Fiţi siguri că maşina este plină dar nu supraîncărcată, cînd este folosită. 

 Setaţi încălzirea apei pentru o temperatură mai mică. 

 Puneţi vasele curaţate de orice rest de mîncare; după ultima clătire, lăsaţi uşa 
deschisă pentru ca vasele sa fie uscate rapid.

în mod special, pentru computere 
 Cînd nu folosiţi computerul, chiar şi pentru perioade scurte, întrerupeţi 

ecranul. 

 Utilizarea ecranului în screen saver negru înseamnă un consum redus de 
energie. 

 Întotdeauna ţineţi cont de faptul că trebuie să asiguraţi o bună gestionare 
a consumului de energie pentru computerul dumneavoastră (putere 
mică în regimul sleep mode). Acesta lucrează în sistemele standard de 
operare Windows şi Macintosh. Simpla atingere a mouse-ului sau tastaturii 
,,trezeste”(porneşte) calculatorul şi monitorul în cîteva secunde. 

16.3. Conservararea apei
Pentru încălzirea apei e nevoie de multă energie. În majoritatea blocurilor 

locative din Republica Moldova acum zece ani con sumul de apă caldă era aproape 
gratuit. În prezent, 95% din apartamentele şi casele din Chişinău sunt dotate cu 
contoare ce măsoară volumul consumului de apă rece şi caldă, pentru care fiecare 
familie plăteşte. Graţie economiei, la oraş s-a redus con sumul general de energie 
pentru încălzirea apei. Datele statistice arată că un locuitor din Apatite (regiunea 
Murmansk, Rusia) consumă mai multă energie pentru apă caldă decît o întreagă 
familie din Norvegia. În oraşele norvegiene, ca şi în oraşele noastre, sunt instalate 
contoare la apă.

Problema reducerii consumului ţine, în primul rînd, de informarea şi de motivarea 
populaţiei pentru a reduce consumul inutil de energie şi numai după aceasta de 
tehnologie.

Primul pas este prevenirea oricăror pierderi de apă caldă. Picurarea a 10 picaturi 
pe minut inseamnă 40 litri pe săptămînă. 
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Urmatorul pas este limitarea consumului. În acest sens sunt mai multe posibilităţi:

 Folosirea duşului sau băii în cadă? Folosirea duşului este mult mai economică 
decît baia în cadă, deoarece numai o treime din cantitatea de apă este consumată în 
cazul duşului comparativ cu baia în cadă. Folosind mai mult duşul puteţi economisi 
pînă la 70% de apă, comparativ cu baia în cadă. Aceasta nu înseamnă neaparat o 
reducere a confortului. O cadă consumă în jur de 150 litri, pe cînd pentru un duş 
sunt necesari în jur de 50 litri de apă. 

De asemenea, cu un cap de duş economic puteţi economisi în jur de 30 – 35% 
din apa potabilă.

Reducerea risipei 
De obicei, risipim apa lasînd-o să curgă, deoarece nu închidem robinetul cînd 

ne săpunim pe mîini, ne periem dinţii, ne şamponăm părul sau cînd ne bărbierim. 
Mai există şi un alt elocvent exemplu al risipei obişnuite a apei. Frecvent ne spălăm 
pe mîini cu o cantitate mică de apă şi de obicei deschidem apa caldă, dar de la 
robinet apa curge cu o temperatură de 20°C şi cînd vine apa din ce în ce mai caldă, 
închidem robinetul şi dăm drumul la apa rece. Deci, încercați să vă spălaţi pe mîini 
cu apă rece, deoarece în timpul în care apa stă în ţeavă, se încălzeşte pînă la 20°C. 

boilere solare de apă caldă 
Prepararea apei calde menajere este cel mai frecvent procedeu în cazul utilizării 

energiei solare. Principalul avantaj constă în faptul că energia solară este accesibilă, 
costurile de operare nu sunt semnificative şi un astfel de sistem poate fi instalat şi 
ca echipament suplimentar. 

Aceste sisteme solare active acumulează energia Soarelui prin stocare (poate fi 
un rezervor, o piscină etc.) şi energia acumulată este folosită frecvent pentru apă 
caldă menajeră sau încălzire. 

avantajele preparării apei calde folosind un sistem solar 
 produce de la 50 pînă la 70% din necesarul anual de apă caldă;

 are durata de viaţă 20-30 de ani;

 boilerele solare de apă vor micşora facturile anuale pentru apa caldă; 

 pe timp de vară apa caldă este livrată integral; 

 functionează şi pe vreme cu cer noros; 
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metode de economisire a apei calde
 Nu folosiţi mai multă apă decît este nevoie pentru aceste scopuri.

 Micşoraţi pre siunea jetului de apă, temperatura ei. 

 Nu admiteţi scurgeri inutile de apă, reparaţi robinetele defecte. 

 Nu lăsaţi robinetul deschis în timp ce vă spălaţi dinţii. 

 La pregătirea bucatelor dimensiunile cratiţei trebuie să corespundă mărimii 
sursei de căldură şi cantităţii de mîncare ce urmează a fi preparată. Este 
important să nu se folosească mai multă apă decît ar fi necesar şi să fie reduse 
pierderile de energie, în acest scop, cratiţa trebuie acoperită cu un capac.

 Nu spălaţi vasele direct sub jetul de apă, folosiţi un dop pentru chiuveta de la 
bucătărie;

 Dacă simţiţi că apa, în duş sau în robi net, este prea rece, puteţi să reduceţi 
volu mul de apă rece;

 Acceptaţi duşul în loc de baie. Pentru un duş de scurtă durată se consumă mai 
puţină apă decît pentru baie;

 Duşul este confortabil atunci cînd con sumaţi nu mai mult de 10 l/min. Măsuraţi 
consumul de apă în duşul vostru. În cazul în care consumul de apă este prea 
mare, instalaţi o nouă duză pentru duş;

 La pregătirea bucatelor folosiţi capacele şi nu consumaţi mai multă apă decît 
aveţi nevoie;

 Umpleţi maşina de spălat înainte de a începe spălatul, verificaţi programul 
maşinii şi citiţi indicaţiile de pe mărcile de la rufe, pentru a nu folosi temperaturi 
prea înalte.

 Reduceţi pierderile de căldură din reţelele termice;

 Verificaţi dacă presiunea şi temperatura din reţeaua termică nu sunt prea 
înalte.
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16.4. Cum puteţi economisi la transport?
Imaginaţi-vă că intenţionaţi să vizitaţi un prieten care locuieşte la 50 de km 

depărtare. Pentru a ajunge la el, trebuie să consumaţi energie. Cantitatea ei 
depinde de modalitatea deplasării. Dacă sunteţi o per soană sportivă şi condiţiile 
meteorologice sunt favorabile, atunci puteţi să vă deplasaţi cu bicicleta. Corpul 
vostru va avea nevoie de 1 kWh de energie distribuită sub formă de hrană. La 
întoarcere s-ar putea să preferaţi autocarul. Cota-parte care vă revine în consumul 
combustibilului de autocar va constitui cca 1 litru de com bustibil, respectiv 10 
kWh. Dacă însă veţi prefera să mergeţi de unul singur cu automobilul, consumul de 
combustibil va constitui 5 litri sau aproximativ 50 kWh.

Modalităţile deplasării descrise în acest exemplu se deosebesc prin cantităţile 
de energie necesare pentru a atinge acelaşi rezultat (deplasarea la distanţa de 50 
de km). Consumul mare de energie în exemplul cu automobilul este condiţionat 
de pierderile mari ale motorului şi de lucrul suplimentar pentru deplasarea a celor 
1000 de kg – greutatea maşinii, alături de greutatea corpului vostru.

Folosind acelaşi mijloc de deplasare, consumul de energie poate fi diferit. În timp 
ce o maşină obişnuită foloseşte 10 litri de combustibil la 100 de kilometri, o maşină 
mică modernă consumă 3 litri pentru acelaşi parcurs.

Maşina şi avionul constituie exemple de modalităţi de deplasare cu cel mai 
mare consum de energie. Toate tipurile de trans port public – autobuzul, trenul, 
tramvaiul, troleibuzul, metroul – prezintă modalităţi eficiente de deplasare din 
punct de vedere energetic. Pentru o societate care tinde spre conservarea energiei 
este important să dez volte transportul public şi să-l transforme într-o alternativă 
atractivă.

Transportul este necesar nu doar pentru călătoria persoanelor. Mărfurile de 
aseme nea sunt transportate la distanţe mari: traseul începe cu locul de extragere 
a materiei prime, continuă cu locul de produc ere şi termină cu magazinul vostru.

Ce mai puteţi face?
 Planificaţi-vă activitatea astfel încît să puteţi folosi transportul public;

 Folosiţi bicicleta sau mergeţi pe jos, dacă vă puteţi permite şi este inofensiv;

 Cumpăraţi produse de origine autohtonă, dacă este posibil.
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Sporirea eficienţei mijloacelor de transport: sfaturi pentru utilzarea 
combustibililor 
 Este cool să-ţi foloseşti energia proprie! Mersul pe jos, cu bicicleta sau cu rolele 

este sănătos şi la modă! Practicaţi-l cît mai des cu putinţă! 

 Mergeţi la cumpărături cu bicicleta sau cu rolele! 

 Folosiţi maşina proprie cît mai rar posibil! Utilizaţi transportul public! Veţi 
economisi 450 grame de dioxid de carbon pentru fiecare 1,6 km străbătuţi cu 
alte mijloace de transport decît cu maşina personală! 

 Utilizaţi celule solare pentru alimentarea modelelor de mici dimensiuni 
utilizate în aer liber (maşini, roboţi, vapoare etc.) oriunde: acasă, la şcoală, la 
universitate sau instituţii de cercetare. 

 Nu păstraţi aceste informaţii şi îndrumări doar pentru voi! Spuneţi-le 
părinţilor, rudelor şi prietenilor voştri! Lăsaţi pe toată lumea să cunoască 
descoperirile voastre! Aveţi şansa de a deveni profesorul părinţilor voştri! 

 Nu uitaţi aceste sfaturi nici atunci cînd veţi începe să conduceţi maşina 
personală!

Sfaturi pentru alegerea maşinii celei mai prietenoase mediului 
 Mai întîi, amintiţi-vă că ar trebui să folosim maşinile personale cît mai rar 

posibil. Dar, cînd suntem nevoiţi să folosim o maşină, cum ar trebui să arate 
aceasta? 

 Dimensiunile contează? Da, contează! Una mai mică este mai cool, în timp ce 
una mai mare este ruşinos şi de nedorit pentru mediu şi pentru buzunarele 
voastre! 

 Puternică? Mai gîndiţi-vă! Avem nevoie oare de atît de mare putere? Avem 
oare nevoie de aşa mare viteză? Avem oare nevoie de aşa multe accidente? 

 Analizaţi cu atenţie cerinţele pe care urmează cu adevărat să le satisfaceţi.

 Primul lucru pe care trebuie să-l facem – studiem  cît de mare este consumul 
maşinii. Cu cît consumul de combustibil este mai mic, cu atît şi emisiile de CO2 
sunt mai mici.

 Cumpăraţi maşini alternative în locul celor pe benzină sau motorină! Acestea 
sunt mult mai curate şi mai ieftine de condus! În plus, în anumite ţări există 
stimulente şi alte contribuţii din partea statului pentru cei care doresc 
achiziţionarea unor vehicule alternative!
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Concluzii:
 Mergeţi pe jos, cu bicicleta sau cu rolele. Aceasta va aduce un plus sănătăţii 

voastre şi vă va feri de obezitate. Amintiţi-vă de iniţiativa: Mergeţi pe jos la 
şcoală. Mai mult, aceasta înseamnă şi un mare beneficiu pentru mediu, prin 
diminuarea emisiilor de CO2. 

 Utilizaţi mijloacele de transport în comun oricînd e posibil acest lucru. Aceasta 
va ajuta comunităţile să scape de supărătoarele ambuteiaje şi aglomeraţii, va 
oferi o siguranţă mai mare pentru mersul pe jos sau pe bicicletă şi, desigur, va 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră. 

 Maşinile electrice, hibride şi pe hidrogen devin alternative din ce în ce mai 
competitive pentru maşinile tradiţionale. Luaţi în calcul acest fapt atunci cînd 
decideţi ce maşină veţi conduce! 

 Energia solară a început să fie încorporată în diferite mijloace de transport. 

 Pe lîngă aceasta, o puteţi utiliza la încărcarea bateriilor pentru maşinile electrice 
şi hibride. 

16.5. Consumul şi reciclarea
În Republica Moldova populaţia consumă 43% din volumul total de energie, 

celelalte 57% revenind diferitelor ramuri ale economiei. Agricultura, la rîndul ei, 
consumă 64% din volumul de energie ce revine economiei, iar industria – 17%. O 
mare parte din producţia industrială este utilizată în calitate de materie primă de 
alte întreprinderi la producerea altor mărfuri, consu mate de populaţia localităţii 
respective sau exportate peste hotare. Consumul de mărfuri reprezintă o mare 
parte din consumul general de energie.

metode de economisire
Există cîteva mijloace de a reduce con sumul de energie în industrie. Una din ele 

este trecerea la fabricarea producţiei cu capacitate mică de absorbţie a energiei. 
Ramele geamurilor pot fi fabricate din alu miniu sau din lemn. Care dintre variante 
are capacitatea mai mare de absorbţie a energiei?

Uneori se poate evita cumpărarea lucrurilor noi, dacă le reparăm pe cele vechi. 
Cea mai eficientă soluţie din punctul de vedere al economisirii energiei este uti-
lizarea lucrurilor existente. Dacă lucrul a devenit inutilizabil, rămîne posibilitatea de 
a folosi materialele din care el a fost confecţionat. Folosirea repetată a materi alelor 
este o metodă excelentă de reducere a gunoiştilor şi de conservare a energiei.
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Producerea metalelor de orice fel este un proces ce necesită o capacitate foarte 

mare de absorbţie a energiei, dar reciclarea lor necesită mult mai puţine cheltuieli 
de energie. Pentru reciclarea a 20 kg de aluminiu se consumă aceeaşi cantitate de 
energie ca şi pentru producerea a 1 kg de aluminiu. Dacă cele mai bune alternative 
din punctul de vedere al ocrotirii mediului (reci clarea şi prelucrarea) nu sunt posibile, 
poate fi examinată posibilitatea arderii în scopul producerii căldurii. Aici, însă, este 
de menţionat că arderea deşeurilor poluează mediul. Pentru a evita intoxicarea, nu 
ardeţi nicio dată deşeuri mixte. Înainte de ardere, sortaţi deşeurile şi ardeţi-le numai 
în insta laţii speciale.

16.6. Reciclarea hîrtiei sau utilizarea de noi 
fibre lemnoase? 
Producerea hîrtiei are numeroase efecte asupra mediului
Deşi există multe tipuri de hîrtie şi variate procese de producere a celulozei 

şi hîrtiei, diferiţi experţi europeni şi americani susţin că hîrtia fabricată din fibre 
reciclate este mai puţin nocivă pentru natură decît hîrtia produsă din fibre noi. 

În ceea ce priveşte eficienţa energetică a ciclului hîrtiei, recuperarea fibrelor 
consumă mai puţină energie decît producerea hîrtiei din fibre noi. Cu toate 
acestea, este posibil ca procesele de reciclare să presupună un consum mai mare 
de energie provenită din combustibili fosili, deoarece procesul de fabricaţie din 
fibre noi foloseşte mult combustibil lemnos. O tonă de hîrtie produsă din fibre 
reciclate consumă aproximativ 2 MWh, adică 40% mai puţină energie decît hîrtia 
produsă din fibre noi. Aceasta este cantitatea de energie pe care o consumă o 
familie europeană obişnuită într-o lună jumătate. 

Sfaturi pentru economisirea hîrtiei 
Nu uitaţi niciodată că aveţi o responsabilitate faţă de planetă şi de mediul în care 

trăim. 

Folosind resursele şi produsele într-un mod mai responsabil, toată lumea poate 
contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pe Pămînt. 

Metode de reducere a consumului de hîrtie: 

 Printaţi e-mailurile şi documentele doar dacă este strict necesar; 

 Printaţi documentele faţă-verso; 
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 Nu aruncaţi documentele printate pe o singură parte, de care nu mai aveţi 

nevoie – utilizaţi-le pe post de ciorne; 

 Utilizaţi hîrtie subţire oricînd este posibil; 

 Utilizaţi produse făcute din hîrtie reciclată; 

 Selectaţi maculatura şi resturile celulozice, şi aruncaţi-le adecvat în cutiile de 
colectare.

Ce mai puteţi face?
 Reparaţi şi continuaţi să folosiţi lucru rile vechi, în loc să cumpăraţi altele noi;

 Predaţi la reciclare tot ce poate fi reciclat în zona în care locuiţi;

 Cumpăraţi hîrtie şi alte obiecte fabri cate din deşeuri;

 Dezvoltarea sistemului de reciclare şi colectare separată a gunoiului;

 Folosirea deşeurilor la producerea mărfurilor.

Conservarea energiei ne face să reflectăm asupra întrebării: ce fel de energie, în 
sensul calităţii, e bine să folosim pentru executarea unei acţiuni? Se preconizează o 
creştere a interesului faţă de calitatea energiei.

Nu admiteţi pierderi ale calităţii energiei.

Iată cîteva modalităţi de conservare a energiei:

 Folosirea bioenergiei şi a energiei termice pentru încălzire, în locul energiei 
electrice;

 Folosirea deşeurilor termice pentru încălzirea blocurilor; 

 Folosirea energiei solare pentru încălzirea blocurilor şi a apei. 
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16.7. Conservarea energiei şi protecţia mediului
Pe Pămînt sunt folosite diferite tipuri de energie. Sursele de energie pe care le 

folosim – petrolul, cărbunele, gazele – poluează grav mediul, savanţii manifestînd 
îngrijorare evidentă în legătură cu acest fapt. Cel mai bun lucru pe care îl putem 
face pentru schimbarea stării de lucruri ar fi reducerea consumului de energie. 
Folosind mai puţină energie, reducem poluarea mediului. Mai exact, trebuie să 
folosim mai puţine surse neregenerabile de energie şi mai multe surse alternative.

Conservarea energiei constituie cea mai importantă măsură de salvare a 
mediului. Puteţi începe imediat printr-o acţiune extrem de simplă: nu uitaţi să 
stingeţi lumina atunci cînd ieşiţi din odaie. De asemenea, puteţi monta regulatoare 
la caloriferele sistemului de încălzire centrală. Astfel veţi putea menţine în încăpere 
temperatura constantă de 20oC. Totodată, evitaţi situaţiile în care în odaie vor 
fi 14oC, fiind nevoie să includeţi încălzitoarele electrice şi consumînd energie 
electrică pentru încălzire. Respectînd aceeaşi regulă, nu veţi transpira pe motiv că 
în casă e prea cald (25oC), fiind nevoiţi să deschideţi geamul în timpul sezonului 
de încălzire. În această ordine de idei, puteţi merge la magazinul din apropiere pe 
jos sau cu bicicleta şi nu neapărat cu automobilul.

Noile surse renovabile de energie nu vor înlocui imediat sursele irenovabile, 
folosite în prezent. De aceea, este important să folosim exact atîta energie de cîtă 
avem nevoie, în niciun caz mai multă. În acest mod vom reuşi să reducem cantitatea 
de substanţe poluante eliminate în atmosferă, protejînd natura.

Este greu să ne imaginăm viaţa noastră fără energie electrică. Cu toate acestea, 
puţini oameni se gîndesc la faptul că energia, care ne dă căldură şi confort, este 
obţinută prin arderea cărbunilor, petrolului şi gazelor naturale la centrale de 
diferite tipuri. În atmosferă se elimină dioxid de carbon şi creşterea concentraţiei 
lui duce la procese climatice ireversibile.



EFiCiEnţa EnERgEtiCă 17. 
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17.1. Ce este eficiența energetică
Noi, cei care locuim în condiţii de climă temperată, suntem nevoiţi să inventăm 

metode artificiale de menţinere a căldurii: avem nevoie de haine călduroase, care 
ne permit să supravieţuim în condiţiile reci de iarnă. Este practic şi confortabil de 
a scoate căciula călduroasă la şcoală sau acasă. Standardele moldoveneşti stabilesc 
tempe ratura de confort pentru încăperi ca fiind peste +18°C. Încălzirea locuinţelor 
a devenit un proces costisitor, ce necesită un consum mare de energie. Sistemele 
de încălzire au fost construite în timpurile cînd preţurile la energie erau mici şi, prin 
urmare, nu se acorda importanţă eficienţei energetice. Ineficienţa reţelelor termice 
deseori generează problema insuficienţei de com bustibil, iar dificultăţile de ordin 
economic sau tehnic complică menţinerea temperaturii confortabile.

Vorbind despre conservarea energiei nu se pune problema livrării energiei în 
cantităţi suficiente. Problema constă în menţinerea acestei energii. De exemplu, 
încăperea a fost încălzită odată. Acum a devenit rece. Unde a dispărut căldura?

Casele din prezent au fost construite fără a se ţine cont de faptul cîtă energie va 
fi necesară pentru menţinerea unei temperaturi satisfăcătoare în interior. Izolarea 
termică a pereţilor, tavanelor, duşumelelor este insuficientă, fie că acestea sunt 
făcute din materiale care sunt bune conduc toare de energie, fie că straturile izolante 
nu sunt suficient de groase. Deseori în pereţii clădirilor se formează „poduri de frig” 
– locuri care sunt slab izolate termic, prin care căldura iese în exterior.

Suplimentarea izolării termice în con strucţiile existente este un lucru difi cil şi, 
de regulă, foarte costisitor. Însă, izolatorii termici ar putea fi suplimentaţi în tim pul 
reparaţiei capitale a pereţilor şi a acoperişului. Dacă în odaia voastră e foarte rece, 
temperatura ar putea fi ridicată atît cu ajutorul covoarelor, suspendate pe cei mai 
reci pereţi şi pe podea, cît şi prin inter mediul storurilor groase plasate la gea muri. 
Singura precizare este că storurile nu trebuie să acopere caloriferele, împiedicînd 
astfel încălzirea odăilor.

O clădire poate fi asociată cu o cutie, interiorul acesteia fiind protejat de condiţiile 
atmosferice, cum ar fi temperatura de afară, vîntul, ploaia etc. 

Confortul interior depinde în principal de doi factori: temperatura interioară şi 
umiditatea. Este evident că un confort prost poate fi atunci cînd atît temperatura 
interioară, cît şi umiditatea sunt ridicate. 

Învelişul clădirii, denumit şi anvelopă, lucrează ca un schimbator de căldură cu 
mediul exterior, primind căldura prin expunerea la radiaţiile solare şi eliminînd 
căldura catre exterior.
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Acesta este un fenomen fizic denumit şi ,,transfer de căldură”. Conform acestuia, 

căldura (aerul cald) întotdeauna se deplasează din locurile calde în locurile reci.

În cea mai mare parte, pierderile de energie în clădiri sunt cauzate de unele 
anvelope necorespunzatoare, acestea incluzînd pereții, podelele, acoperişurile, uşile 
şi ferestrele (Fig.60). 

Fig. 60. Pierderile de căldură într-o clădire obişnuită

Astfel, pe timp de iarnă, căldura se mişcă din locurile interioare încălzite spre 
exterior în locurile învecinate neîncălzite, cum ar fi mansarde, garaje şi subsoluri – 
cauza fiind diferenţa de temperatură. Pe timp de vară, căldura se mişcă din exterior 
în interiorul casei. Pentru menţinerea confortului, lipsa de căldură pe timp de iarnă 
trebuie suplinită prin sisteme de incălzire, în timp ce excesul de căldură pe timp de 
vară trebuie modificat (scăzut) prin utilizarea sistemelor de aer condiţionat. 

Cererea de căldură pentru încălzitul locuinţelor în sezonul rece reprezintă o cotă 
importantă în consumul de energie. Dacă cererea de căldură este redusă printr-o 
bună izolaţie, poate fi redusă energia necesară pentru încălzire şi, implicit, reduse 
facturile la energie şi emisiile de CO2.

Cea mai uşoară şi cea mai eficientă metodă de a spori conservarea energiei este 
astuparea crăpăturilor de la geamuri şi uşi. În casele vechi intră mai mult aer rece 
decît e nevoie pentru ventilare. Dacă simţiţi curentul cu mîna, atunci evident că e 
prea mult. Curenţii reci pătrund prin crăpăturile uşilor şi ale geamurilor care nu se 
închid ermetic. Un obicei bun este pregătirea casei pentru sezonul rece, proces, în 
cadrul căruia se astupă crăpăturile.

Cel mai bine e să începeţi cu geamurile. Sticla crăpată trebuie înlocuită, iar 
crăpăturile să fie izolate cu căptuşeală şi/sau benzi speciale. Un loc vulnerabil 
prezintă şi spaţiul dintre ramele ferestrelor şi perete, ungherele etc.
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Componenta adecvată şi materialele de izolaţie conduc la o scădere a 

necesitaţilor de încălzire sau răcire printr-o rezistenţă efectivă la mişcarea căldurii 
sau, mai simplu spus, printr-o bună conservare a temperaturii din interior.

De asemenea, foarte importantă este vopsirea faţadelor exterioare, avînd 
caracteristica fie de reflectare, fie de absorbţie a razelor solare. Albul şi culorile 
deschise sunt reflectorizante, pe cînd negrul şi culorile închise absorb lumina 
Soarelui.

Izolaţia este caracteristica principală pentru toate materialele cu o rezistenţă 
mare la pierderile de căldură. 

Cele mai utilizate materiale folosite la izolaţia clădirilor pot fi clasificate astfel: 

 vegetale: pluta, fibra (aşchii) de lemn, in, paie etc. 

 minerale: fibra de sticlă, vata minerală, argila expandată, carburi metalice, 
spume de sticlă etc. 

 materiale sintetice: polistiren expandat, spume poliuretanice şi fenolice, PVC, 
etc. 

Materialele de izolare sunt disponibile într-o varietate de forme. O formă aparte 
o reprezintă izolaţia rigidă, cum ar fi: straturi multiple de acoperire, prin întindere 
sau roluire, fibre marunţite presate, spume şi spray-uri etc. 

Acestea pot fi utiliazte împreună, crescînd astfel proprietatea lor de izolare, dar 
se cere o amestecare adecvată a compoziţiei şi profesionalism. 

O izolaţie bună poate reduce pierderile de căldură prin pereţi, podele, ferestre, 
avînd următoarele beneficii:

 Economisirea de energie prin reducerea pierderilor pe perioada rece şi 
menţinerea unor temperaturi mici la necesităţi de răcire pe perioada caldă. 

 Cresterea confortului prin eliminarea efectului de „perete rece” pe pereţii exteriori 
şi ferestre (diferenţa de temperatură ar trebui să nu fie mai mare de 4°C). 

 Reducerea riscului de condens. Riscul apariţiei condensului este cu atît mai 
mare cu cît temperatura mediului ambiant este mai mică. 

 Preîntîmpină schimbările bruşte de temperatură, protejînd clădirea de 
crăpături şi expansii termice. 

 Îmbunătăţeşte acustica clădirii.

Pe timp de iarna, fiecare metru pătrat de perete neizolat este echivalent cu 
pierderi de la 3 pînă la 6 litri de combustibil.  Cu o bună izolare, aceste pierderi sunt 
reduse de 6 ori. Prin dublarea stratului de izolaţie al suprafeţei peretelui de la 45 la 
90 mm se poate economisi aproximativ 30% energie. 
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Pentru orice clădire mai veche de 20 de ani sau insuficient izolată, o reabilitare 

termică este cu adevarat necesară prin îmbunătăţirea izolaţiei, prin care s-ar 
economisi 50% din consumul de energie şi s-ar obţine confortul termic.

Ferestrele, usile şi suprafeţele din sticlă sunt părţile slabe ale anvelopei unei 
clădiri, responsabile pentru aproximativ o treime din pierderile de căldură pe timp 
de iarnă şi pierderile de aer rece pe timp de vară.

În mare parte, pierderile se produc din cauza circulaţiei de aer, infiltraţiilor şi 
punţilor termice de-a lungul ramelor,  transferului de căldură prin materialele 
componente. Cele mai multe ferestre au o rezistenţă mică şi ineficientă la pierderile 
de căldură. 

Ferestrele şi suprafeţele din sticlă, care acoperă o parte importantă a suprafeţei 
clădirii, trebuie sa lucreze ca şi celelate părţi ce compun anvelopa clădirii, în scopul 
prevenirii pierderilor de căldură, ele jucînd şi un alt rol important, şi anume: 
favorizează iluminarea naturală, obţinîndu-se astfel cîştiguri de căldură pentru 
spaţiile interioare. 

În mod similar, uşile exterioare sunt responsabile pentru aproximativ 10% din 
pierderile de căldură într-o locuinţă.

Frecvent acestea necesită să fie izolate şi etanşate, în principal la bază cu 
manşoane (fîşii) sau funii izolatoare din material textil, pentru a preveni circulatia de 
aer. Sau, dacă uşile sunt vechi, cea mai bună opţiune este înlocuirea lor cu altele noi 
fabricate din materiale cu o izolaţie bună (lemn, straturi duble de aluminiu umplute 
cu spumă sau straturi izolatoare etc.). 

Pentru aceasta, sunt cruciali doi paşi importanţi: 

 Poziţionarea corectă şi potrivită a ferestrelor şi a suprafeţelor de sticlă (geam); 

 Verificarea eficienţei energetice a ferestrelor (cele care asigură o rezistenţă 
puternică la pierderile de căldură). 

1. Ferestrele mari ar trebui amplasate pe partea de sud, în scopul de a permite 
încălzirea spaţiilor interioare pe timp de iarna. Dimpotrivă, pe timp de vară, cînd 
scopul este de a limita încălzirea spaţiilor interioare de la Soare, ar trebui folosite 
cîteva elemente de umbrire, cum ar fi streşini adecvate în continuarea acoperişului şi 
jaluzele deasupra ferestrelor. În mod contrar, ferestrele amplasate pe partea nordică  
a clădirii ar trebui să fie de dimensiuni mai mici, în scopul prevenirii frigului. 

2. Diferite valori de eficienţă a ferestrelor sunt disponibile, în mare parte acestea 
depinzînd de materialul ramei şi de caracteristicile sticlei. Astfel, o fereastră cu rama 
din aluminiu sau fier permite o cantitate mare de pierderi de caldură,  în timp ce 
o ramă din lemn este un foarte bun material izolator. În mod egal, sistemele de 
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ferestre cu straturi duble de sticlă sau ferestrele duble diminuează pierderile de 
căldură cu aproape 50% în comparaţie cu cele cu simplu strat de sticlă, reducînd 
astfel pierderile de căldură, formarea condensului şi ingheţului.

Ferestrele sunt caracterizate de rata coeficientului de transfer termic - U (Fig.61).

Fig. 61. Rata coeficientului de transfer (U) pentru ferestre

Pentru a obţine eficienţă energetică într-o clădire, e necesar să ţinem cont de 
toate soluţiile tehnice şi principiile de proiectare menţionate, astfel încît toate 
acestea să asigure economia de energie, un interior plăcut şi sănătos, ajutînd de 
asemenea la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din utilizarea 
combustibililor fosili şi, totodată, reducerea pe ansamblu a cheltuielilor casnice. 

Astfel, conceptul de eficienţă energetică include de asemenea elementele bine 
cunoscute ca ,,Proiectarea unei clădiri bioclimatice” pentru a avea o casă confortabilă 
natural pe tot timpul anului (Fig.62).

 

Fig. 62. Proiectarea clădirii bioclimatice 

Proiectarea unei clădiri bioclimatice constă în adaptarea clădirii la condiţiile 
de mediu particulare şi în obţinerea unui confort înalt cu un aport minim din 
partea surselor auxiliare de energie. Soarele este principalul furnizor de energie în 
proiectarea bioclimatică.

rama din aluminiu cu sticla simplă

rama din lemn cu sticla dublă

rama din lemn cu sticla dublă şi 
spații de aer umplute cu gaz

rama din lemn cu sticla dublă şi spații de aer 
umplute cu gaz, 2 straturi subțiri de polister
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Ce mai puteţi face?
 Să luaţi măsuri pentru izolarea termică a geamurilor, în acest fel evitînd 

formarea curentului.

 Să găsiţi şi să înlăturaţi crăpăturile de la geamuri, uşi şi alte locuri.

 Să acoperiţi suprafeţele deosebit de reci din odaie cu preşuri, covoare, alte 
materiale izolante.

 Este preferabil să efectuaţi ventilarea încăperii, deschizînd toate geamurile 
pentru puţin timp, decît să le întredeschideţi pentru mai mult timp.

 Instalaţi dispozitive regulatoare individuale şi automatizate la radiatoarele 
sistemului de încălzire în fiecare odaie.

 Folosiţi ventilarea mecanică, care permite restituirea căldurii.

Sfaturi pentru menţinerea unei bune microclime în clasă
 Aerisiţi clasa timp de două - trei minute: aerul se va schimba, fără a se răci însă. 

Este mult mai eficient, decît a ţine geamul deschis o lecţie întreagă;

 Aerisiţi clasa după fiecare lecţie;

 Amplasați băncile mai departe de calorifere;

 Îmbrăcaţi-vă corespunzător timpului şi temperaturii. Ţineţi minte: unii oameni 
suportă mai uşor căldura sau frigul decît alţii;

 Schimbaţi-vă cu locurile, deoarece unii elevi suportă mai greu căldura, iar alţii 
– frigul;

 Verificaţi dacă toţi elevii ies din clasă la recreaţii.

 http://www.moseff.org/index.php?id=100

17.2. beneficii ale investiţiilor în eficienţa 
energetică 
Argumentul suprem pentru investiţiile în eficienţa energetică este capacitatea 

lor de a reduce semnificativ cheltuielile pentru energie electrică şi combustibil, 
ceea ce nu este doar un efect direct, care poate fi văzut imediat pe contul de 
profit al companiei, dar şi o măsură de securitate pentru companie, asigurîndu-i 
competitivitatea în viitor, în condiţiile creşterii preţurilor la energie. 
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Perioada de rambursare a investiţiilor în eficienţa energetică variază foarte mult 

în funcţie de tipul proiectului, dar de obicei este între 2 şi 6 ani – o perioadă scurtă 
de timp, comparativ cu investiţiile de capital tradiţionale. Preţurile mari la energie 
condiţionează o perioadă mai scurtă de recuperare a investiţiei. 

Acest lucru înseamnă că orice datorie suplimentară pe care o are compania 
exercită un impact limitat asupra bilanţului companiei, precum şi efectele financiare 
finale ale investiţiilor sunt pozitive. 

Factori tehnologici:

 Izolarea termică, schimbarea geamurilor, ventilarea, încălzirea solară.

 Reducerea consumului de energie electrică şi de gaz prin implementarea 
următoarelor proiecte:

 izolarea termică a pereţilor exteriori ai clădirilor => economie pînă la 50% 
din energia pentru încălzire;

 înlocuirea ferestrelor cu un rînd de sticlă sau a ferestrelor cu infiltrări => 
economie pînă la 40% din energia pentru încălzire;

 instalarea sistemului de ventilare cu recuperarea căldurii din aerul uzat 
=> economie pînă la 25% din energia pentru încălzire;

 instalarea unui sistem de încălzire solară pentru producerea apei calde 
=> economie pînă la 75% din energia pentru încălzire.

 Înlocuirea cazanelor, izolarea conductelor, cogenerarea.



energia verde18. 
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18.1. noțiune de energie verde
„Energie verde” este un termen care se referă la surse de energie regenerabilă şi 

nepoluantă. Electricitatea generată din surse regenerabile devine din ce în ce mai 
disponibilă. 

Prin alegerea unor astfel de surse de energie regenerabilă consumatorii pot 
susţine dezvoltarea unor energii curate care vor reduce impactul asupra mediului 
asociat generării energiei convenţionale şi vor creşte independenţa energetică.

Mai mult, cînd aceste tehnologii pot să vină în ajutorul consumatorului prin 
reducerea facturilor pentru diferite utilităţi (apă, încălzire) şi printr-un timp de 
amortizare scurt în cazul sistemelor de încălzire a apei menajere, instalarea unor 
panouri solare devine o investiţie extrem de rentabilă în cazul consumatorilor 
casnici, al hotelurilor, spitalelor etc.

http://ecology.md/md/section.php?section=news&id=7319

Am aflat că temperatura înaltă a luminii Soarelui şi energia pot fi acumulate, 
energia cinetică a apei poate fi convertită, iar materia organică poate fi prelucrată 
pentru a fi folosită drept combustibil.

Şi pentru a consolida educaţia noastră din perspectiva viitorului energetic fără o 
dependență excesivă de combustibilii fosili, în ceea ce urmează vom prezenta unele 
constatări ce vizează energia regenerabilă:

1. Deşi centrala electrică care utilizează surse de energie regenerabile poate fi 
considerată ca fiind ecologică, însăşi existenţa ei, uneori, în mod paradoxal, distruge 
ecosisteme. Această constatare vizează în special centralele hidroelectrice, deşi 
existenţa unei centrale electrice care funcţionează pe cărbune este, desigur, de 
multe ori mult mai periculoasă.

2. Franţa este considerată liderul mondial în folosirea energiei regenerabile, 
energiei alternative. Volumul impunător – 80% de energie electrică produsă în ţară 
– a fost obţinut de la reactoarele nucleare. Şi nu e de mirare că această ţară este, de 
asemenea, cel mai mare exportator mondial de energie electrică.

3. Curăţind o tonă de nisip şi prelucrînd-o în siliciu, care este folosit pentru 
fabricarea panourilor solare, teoretic, putem produce mai multă energie electrică 
decît din 500000  tone de cărbune.

4. Cel mai eficient număr de aripi, pe care îl poate avea o turbină eoliană este 
trei. Dacă utilizăm două aripi, putem redirecţiona turbina, iar dacă mai multe – un 
vîrtej de aer ar putea interfera mişcarea turbinei.
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5. Ţările de Jos au construit cea mai mare centrală electrică care funcţionează 

numai pe deşeuri de lafermele de păsări. Această biomasă produce aproximativ 
270 milioane kW/ore pe an şi asigură cu energie peste 90000 de case.

6. Prima hidrocentrală a fost construită în Canada – Niagara Falls, ea fiind şi 
prima centrală care distribuie curent alternativ. Construcţia ei a inspirat dezvoltarea 
centralelor de energie hidroelectrică în zilele noastre.

7. Islanda produce energie aproape în întregime prin intermediul puterii 
geotermale şi hidroelectrice. De fapt, toată energia, în volum de 100%, provine 
din surse de energie regenerabile. După cum se aşteaptă, această ţară va fi prima 
din lume care va exista în întregime fără combustibili fosili, şi acest lucru se va 
întîmpla peste cîteva decenii.

8. Producerea hidrogenului pentru celulele de combustibil auto întotdeauna 
presupune o pierdere semnificativă de energie utilă. Pe de altă parte, 
biocombustibilii produc energie cu 93% mai mult faţă de cantitatea energiei 
cheltuite pentru producerea lor.

9. În mare sunt mai multe surse de energie regenerabile decît pe uscat. Acest lucru 
poate însemna, în mod indirect, că fiecare ţară-insulă ar putea exclude utilizarea 
combustibililor fosili chiar azi.

10. Potrivit celebrului astronom Carl Sagan, energia solară este viitorul omenirii; 
el a spus la timpul său că ,,orice civilizaţie inteligentă pe orice planetă va trebui 
în cele din urmă să folosească energia stelei progenitoare”.

18.2. Energie pentru viaţă
În Europa, modul nostru de viaţă depinde de combustibilii fosili. Aceştia s-au 

creat timp de milioane şi milioane de ani din resturi ale pădurilor preistorice.

Îngropaţi sub Pămînt, timpul şi presiunea au transformat încet-încet copacii în 
petrol, gaz şi cărbune. 

Oricum, omenirea a folosit deja mai mult de jumătate din aceşti combustibili şi 
în cîteva zeci de ani aceştia se vor epuiza pentru totdeauna. 

De aceea, este vital ca Europa să dezvolte surse de energie regenerabile; energia 
Soarelui, vîntului, apei şi plantelor.
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Nimic nou despre energia regenerabilă. De secole, clădirile au fost proiectate 
să capteze căldura Soarelui. Lemnul a fost folosit pentru încălzire şi gătit. Energia 
eoliană a fost folosită pentru măcinarea făinii şi pentru a transporta mărfurile şi 
călătorii cu vapoarele în jurul lumii.

Sursele de energie regenerabilă nu s-au modificat, însă tehnologia, cu siguranţă, 
a evoluat. Turbinele eoliene moderne au devenit foarte eficiente şi generează 
electricitate pentru mii de case în Europa, fără să producă emisii de carbon care 
cauzează încălzirea globală. 
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Energia solară devine din ce în ce mai importantă. Panourile solare utilizează 

celule fotovoltaice fabricate din tipuri speciale de materiale siliconice. Acestea 
transformă lumina solară în electricitate.

Energia solară este utilizată pentru generarea de căldură şi apă caldă. Tuburile 
din exterior absorb căldura solară într-un mod foarte eficient şi transferă căldura în 
rezervorul de apă prin intermediul conductelor.

Puterea apei reprezintă o sursă majoră de energie în multe ţări europene, în 
special în Țările Scandinave. Barajele sunt utilizate pentru a crea bazine de apă. Apa 
este accelerată în cădere prin jgheaburi şi direcţionată pentru a pune în mişcare 
turbinele care generează electricitate. Această resursă este regenerabilă şi nu 
generează emisii de carbon. 

Cea mai diversă formă de energie regenerabilă este biomasa – energia provenită 
din materie biologică. Sunt multe surse de biomasă, inclusiv reziduurile forestiere, 
resturile alimentare, deşeurile animaliere, culturile energetice.
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Aşa precum forţele naturii care au convertit pădurile preistorice în petrol, 
cărbune şi gaz metan, tehnologia poate fi utilizată pentru a converti biomasa în 
combustibil solid, lichid sau gazos.

Lemnul, păioasele şi culturile energetice, cum ar fi salcia şi planta asiatică 
miscanthus, pot fi arse în instalații specializate pentru producerea electricităţii şi 
căldurii.

Gunoiul de grajd, deşeurile agricole şi alimentare pot fi convertite în biogaz. 
Acesta poate fi utilizat pentru a genera căldură şi electricitate sau în calitate de 
combustibil pentru transport.

Oamenii de ştiinţă dezvoltă noi metode de a obţine biocombustibili din arbori, 
deşeuri, paie sau chiar alge (plante verzi şi mici care cresc în iazuri şi în mare). Este 
nevoie de timp şi de bani, însă combustibilii viitorului ar putea fi în curînd utilizaţi 
de camioane, nave şi avioane pentru deplasări pe distanţe lungi. Pentru deplasări 
pe distanţe scurte în oraşe, vehiculele electrice mici ar putea fi cel mai bun mijloc 
de transport. 
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aplicaţii fotovoltaice 
Tehnologia fotovoltaică poate fi utilizată pentru diferite tipuri de aplicaţii. 

 În primul rînd şi, probabil, cele mai ,,high tech” aplicaţii pot fi realizate pentru 
spaţiul cosmic. 

 Este deja foarte familiară alimentarea cu energie solară a calculatoarelor de 
birou, jucariilor, telefoanelor mobile şi, de asemenea, a unei arii largi de mici 
consumatori casnici. 

 Acolo unde nu există reţea de electricitate, aplicaţiile PV independente sunt 
cele mai indicate pentru alimentarea unor locuri izolate, cum ar fi: staţii de 
telecomunicaţii, refugii montane, cabane şi aşezări rurale izolate. 

 De asemenea, sunt realizate, în special în ţările dezvoltate, tot mai multe 
sisteme PV de puteri mari conectate la reţea. 

 Există un interes deosebit şi în realizarea unor sisteme PV integrate în arhitectura 
clădirilor (Fig.63-65).

Fig. 63. Staţie pilot termofotovoltaică pentru o fermă ţărănească din Romînia

Fig. 64. Amfiteatru PV solar – Universitate Valahia din Tîrgovişte 
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Fig. 65. Sistem hibrid fotovoltaic-eolian pentru alimentarea  
Farului de la Sulina pe coasta Mării Negre

transportul alternativ
Transport alternativ este orice mijloc de transport ce implică diminuarea 

utilizării de benzină şi motorină. De fapt, se referă la orice mijloc de transport în 
afara maşinilor personale ce utilizează combustibili convenţionali. 

mersul pe jos 
Hipocrate spunea că ,,mersul pe jos este cel mai bun medicament al omului”. 

Avea dreptate? 

Ei bine, există deja foarte multe rezultate ştiinţifice ce arată că mersul pe jos este 
benefic omului. 

Astfel, mersul pe jos s-a dovedit a fi cel mai vechi şi mai simplu mod de a ne 
păstra forma fizică.

Unul dintre avantajele sale cele mai mari este faptul că putem merge pe jos 
oriunde şi oricînd. 

Patine cu rotile. Role 
O patină cu rotile este un pantof cu un set de roţi ataşate pentru a patina pe o 

suprafaţă plată. 

Începuturile: Prima utilizare datată a patinelor cu rotile a fost în anul 1743 la un 
spectacol din Londra. În 1760, belgianul John Joseph Merlin a prezentat primele 
role: talpă din lemn cu roţi din metal. El este considerat Părintele rolelor.
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Skateboard 
Skateboard-ul este o placă îngustă în jur de 50 cm lungime, cu roţi de patine cu 

rotile fixate pe aceasta. 

Placa (adică, puntea) este dreptunghiulară şi făcută de obicei din placaj. 
Skateboard-ul modern îşi are originile în California, la sfîrşitul anilor 1950, şi este pus 
de obicei în mişcare prin împingerea unui picior în pămînt în timp ce celălalt rămîne 
pe punte. Pe o pantă descendentă tot ce trebuie să faceţi este să staţi pe skateboard, 
forţa gravitaţională furnizînd impulsul de pornire. 

Utilizarea skateboard-ului este în principal percepută ca o activitate recreaţională 
sau ca un sport extrem. Acesta ne învaţă să fim mai perseverenţi şi mai încrezători. 
Este distractiv şi ajută la menţinerea în formă. Dar, în acelaşi timp, este mai periculos 
decît patinele cu rotile sau rolele! De regulă, leziunile sunt mult mai grave în acest 
caz. 

Skateboard-ul – un mijloc de transport? 

bicicleta 
John Howard, campion olimpic american, spunea că: „Bicicleta este un vehicul 

curios. Pasagerul său este motorul.” Bicicleta este un vehicul cu un cadru din metal 
uşor, două roţi cu spiţe de sîrmă una după alta. Este condusă de un biciclist ce stă 
pe o şa, cu ajutorul ghidonului, frînelor şi al celor două pedale. 

De ce ar trebui să mergem cu bicicleta?

”M-am gândit la ea în timp ce mergeam pe bicletă.” 
– Albert Einsetein, despre teoria relativității

Este bine pentru corpul vostru
Vă arde caloriile! Vă menține în formă!

Vă fortifică musculatura!
Vă scutește de mersul la doctor!

Luptă împotriva diabetului!

Este bine pentru mediu!
Va curăța piscinele!!

Este silențios, reducând poluarea fonică

Este bine pentru oraș!
Dacă mai multă lume ar merge cu 

bicicleta, s-ar putea diminua/ scurta 
problemele de trafic!

Este bine pentru voi
Vă ferește de timpi: lungi de așteptare  

în cazul ambuteiajelor!
Vă limpezește mintea! Reduce stresul!

Vă aduce noi prieteni! Este cool!
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transportul public sau maşinile personale? 
Transportul public se referă la diferitele flote de vehicule de pasageri pentru 

transportul în comun, care pot fi accesate de către public de regulă prin cumpărarea 
unui bilet. Acestea circulă pe rute prestabilite respectînd un orar.

Utilizarea transportului public în locul maşinii personale ajută să curăţăm oraşele 
de CO2.

Alte avantaje pentru comunitate: 

 Eficienţa combustibilului este îmbunătăţită (un autobuz e de şase ori mai 
eficient decît o singură maşină personală; trenurile sunt chiar mai eficiente).

 Mai puţină poluare fonică. 

 Spaţiile verzi ar putea înlocui garajele şi parcările. 

 O singură persoană care face naveta utilizînd transportul public în loc de a 
conduce singur va economisi peste 750 litri de benzină pe an. 

 Ar deveni mai plăcut şi mersul pe jos, pe role sau pe bicicletă.

 Utilizarea unui singur mijloc de transport în comun în locul a zeci sau sute de 
maşini. 

 Număr mai mic de maşini pe şosea ar putea înseamna ambuteiaje şi aglomerări 
mai puţine şi mai scurte.

 Este mult mai profitabil ca transportul public să utilizeze combustibili mai 
puţin poluanţi.

Transportul public

Trafic urban: Autobuze, Metrou, 
Tramvaie, Troleibuze, Ricşe

Distanțe lungi: Trenuri, Vapoare,  
Avioane, Microbuze, Autocare
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Vehicule alternative 
Un vehicul alternativ este orice vehicul care utilizează combustibili alternativi 

şi/sau surse de energie regenerabile pentru a înlocui total sau parţial combustibilii 
convenţionali (benzina şi motorina). 

Atît operatorii transportului public, cît şi proprietarii de maşini trebuie să ia în 
considerare vehiculele alternative. Aceasta va reduce, cu siguranţă, emisiile gazelor 
cu efect de seră (mai ales CO2). În afară de aceasta se va mai relaxa şi piaţa petrolului. 
Dar, mai important, va proteja sănătatea Pămîntului de care nu ne-am prea îngrijit 
în ultima vreme. 

Vom menţiona aici doar următoarele vehicule rutiere alternative: maşini şi 
autobuze electrice, hibride, solare şi pe hidrogen. Desigur, există alternative la 
combustibilii pe bază de petrol şi în toate celelalte tipuri de transport: vehicule pe 
şine, vapoare, avioane şi rachete spaţiale.

maşini şi autobuze electrice 
Vehiculul electric (VE) este un vehicul ce utilizează un motor electric acţionat de 

electricitatea stocată în baterii electrice. 

Principalele componente specifice vehiculelor electrice sunt următoarele: 
motorul electric pentru tracţiune, modulul de control electronic (MCE), grupul de 
baterii electrice cu sistemul său de management şi cu încărcătorul inteligent. 

 Majoritatea VE au încorporate sisteme de frînare regenerative, care recuperează 
energia cinetică a vehiculului în timpul frînării. Energia recuperată este redirecţionată 
către grupul de baterii pentru stocare. Aceasta conduce la îmbunătăţirea eficienţei 
combustibilului. 

Vehicule electrice 
Avantaje: 

 Eficienţa energetică sporită (~ 46%) în comparaţie cu vehiculele convenţionale 
(~ 20%). 

 Utilizarea sistemelor de frînare regenerative şi a panourilor solare de acoperiş. 

 Operare foarte silenţioasă. Mai puţine vibraţii şi poluare fonică mai mică. 

 Nicio emisie de gaze cu efect de seră. Dar reţineţi că astfel de emisii pot apărea 
în multe locuri în care se produce electricitate, în pofida revoluţiei surselor de 
energie regenerabilă. 
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 Puteţi avea propriile voastre mici reţele PV pentru încărcarea bateriilor.  

 Condusul şi operarea VE comerciale sunt similare cu cele ale vehiculelor 
tradiţionale. 

 Reducerea necesităţilor de întreţinere.

Dezavantaje:  

 Preţuri încă ridicate.

 Distanţă parcursă per plin mai mică. 

 Infrastructură de reîncărcare mai puţin dezvoltată. 

 Timp mai lung de reîncărcare. 

 Greutate sporită. 

Desigur, vehiculele electrice nu pot încă să concureze cu vehiculele pe benzină, 
dar cu o cercetare mult mai intensă în domeniu, cu o continuă trecere către 
tehnologiile curate în producerea de energie electrică şi cu presiune crescută din 
partea UE pentru diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, acestea ar putea 
cîştiga o parte importantă din piaţă.

vehicule hibride 
Hibride sunt acele vehicule care folosesc pentru propulsie mai multe surse 

de energie. Mai precis, vehiculele hibrid-electrice (VHE) se referă la vehiculele ce 
combină un motor cu ardere internă convenţional, pe benzină sau motorină, cu 
tehnologia maşinilor electrice. Dar, există şi hibrizi ce utilizează celule de combustie 
cu hidrogen în locul motoarelor electrice. 

Primul hibrid a fost construit la începutul anilor 1900 de germanul Dr. Ferdinand 
Porsche. Acesta folosea o configuraţie serie: un motor de combustie internă ce 
acţionează un generator care furnizează energie către motoarele electrice localizate 
în butucul roţilor din faţă (adică, fără sistem de transmisie). 

Ca şi în cazul maşinilor electrice, vehiculele hibride sunt din nou de actualitate şi 
pe şosele. Ele au renăscut pentru a maximiza eficienţa motoarelor pe bază de petrol.

Avantaje:   

 Economie de combustibil în jur de 30% la deplasarea prin oraş. 

 Eficienţă de operare mai mare prin utilizarea energiei capturate prin frînarea 
regenerativă.

 Operare mai curată, cu emisii mai mici. 
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 Stimulente la impozitare în anumite ţări.

 Creşterea distanţei parcurse per plin în comparaţie cu vehiculele electrice.

Dezavantaje:

 VE şi hibride sunt atît de silenţioase, încît pot pune în pericol pietonii, bicicliştii 
sau patinatorii care nu le aud.

 Complexitate şi, implicit, costuri ridicate. 

 Reciclarea bateriilor nu este aşa de uşoară.

 O parte din poluare la fel trece către regiunea în care este produsă energia.

Vehicule pe hidrogen 
Un vehicul pe hidrogen este orice vehicul care utilizează celule de combustie cu 

hidrogen. 

Înconjurător
Eficiența combustibilului: 40-60%

Fără emisii de carbon atunci când energia 
electrică este produsă într-o celulă de 

combustie!
Multă cercetare este desfășurată pentru 

aceste vehicule competitive!
Parlamentul UE a adoptat recent un 

regulament de aprobare a tipurilor de 
vehicule cu motor propulsat de hidrogen!

Probleme
Cost ridicat

Durabilitatea celulelor de combustie
Infrastructura de stocare și reîncărcare cu H2

Vremea (membrana interioară trebuie 
să rămână umedă pentru ca celula să 

funcționeze)
Mutarea unor emisii de gaze cu efect de seră 
către alte regiuni (producerea de hidrogen 
este de regulă bazată pe energie electrică).

Principalii producători actuali (testare)
Honda (FCX Clarity în California), Ford, BMW, VW, Toyota (autobuze Tokyo), Chevrolet

Vehicule pe hidrogen
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Energia solară în transportul rutier 
Să vedem acum cum poate fi utilizată în transport energia solară (una dintre cele 

mai curate tipuri de energie.

Mașinile complet solare
Aceste vehicule care utilizează panouri 

solare atașate direct pentru a furniza energia 
electrică necesară pentru a mișca mașina! 
În acest moment producătorii de mașini 

experimentează astfel de soluții. Există multe 
realizări demonstrative în universități ce 
participă la diferite competiții în întreaga 

lume!!!

Mașinile parțial solare
Mulți producători de mașini au început 

utilizarea panourilor solare pe acoperișul 
mașinilor. Acestea nu sunt proiectate pentru 
a mișca mașina, ci doar să alimenteze aerul 

condiționat, calculatorul de bord și alte 
sisteme electrice!

Mașinile indirect solare
Acestea sunt de fapt vehicule cu baterii 
electrice care sunt alimentate cu energie 
electrică din centrale solare specializate!

Desigur puteți instala module PV pe 
acoperișul casei sau în curte, numai pentru 

încărcarea bateriilor electrice!!!

Autobuze solare în Universitate!!
Universitatea Naresuan din Tailanda a 

început utilizarea autobuzelor solare în 
campus în 2003. De fapt acestea sunt vehicule 

indirect solare, fiind microbuze (până la 
20 de pasageri) cu baterii electrice ce sunt 
reîncărcate de la o microcentrală solară a 

universității!!!

Mașini și autobuze solare
Posibile probleme

Disponibilitaeta radiației solare

transport durabil 
Modul de călătorie în interiorul oraşului s-a schimbat în ultimii ani. În trecut 

oamenii călătoreau cu bicicleta, mergeau pe jos, cu tramvaiele sau autobuzele, 
pentru că foarte puţini dintre ei aveau maşini. În prezent, datorită dezvoltării 
oraşelor, transportului de la periferie către centru, puterii mari de cumpărare a 
populaţiei şi schimbării modului de viaţă, numărul de călătorii în vehicule private 
a crescut foarte mult. Această evoluţie a mobilităţii urbane a dus în cele mai multe 
cazuri la înrăutăţirea condiţiilor de trafic, conducînd către un număr tot mai mare 
de blocaje în trafic ce cresc cantitatea de emisii poluante în zonele urbane. 

Sistemele durabile de transport au o contribuţie benefică asupra bunăstării 
sociale, economice şi ecologice pe termen lung a comunităţilor pe care le deservesc. 
Sistemele convenţionale de transport au un impact semnificativ asupra mediului, 
contribuind cu 20-25% la consumul global de energie şi la emisiile de dioxid de 
carbon. Emisiile de gaze cu efect de seră din transport cresc mult mai repede decît 
în orice alt sector (Fig. 66).
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Fig. 66. Impactul mijloacelor de transport asupra mediului

Sursa: Proiectul Competence (din Programul IEE) 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un set de acţiuni orientate către 
introducerea unor forme mai sustenabile de călătorie, cum ar fi mersul pe jos, 
mersul cu bicicleta şi transportul public dintr-un oraş, adică mijloacele de transport 
compatibile cu creşterea economică, coeziunea socială şi protecţia mediului, 
asigurînd astfel o calitate mai bună a vieţii pentru cetăţeni. 

Cele trei măsuri principale ale unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă sunt: 

 Reducerea numărului de maşini din trafic; 

 Crearea unei reţele adecvate de transport urban; 

 Promovarea mersului cu bicicleta şi a mersului pe jos (Fig.67).

  

Fig. 67. Promovarea mersului pe bicicletă şi a mersului pe jos – provocarea tinerei 
generaţii.

Ciclismul are un rol major în orice Plan de Transport Urban Durabil. 23% din 
călătoriile cu maşina sunt mai mici de 2 mile, o distanţă care poate fi parcursă uşor 
cu bicicleta în mai putin de 15 minute. Daca oamenii ar alege să facă unele din 
aceste călătorii cu bicicleta, am putea avea un impact considerabil asupra congestiei 
locale şi poluării, care provoacă încălzirea globală.
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În afară de cele de mai sus, mersul pe bicicletă are urmatoarele avantaje: 

 Economiseşte energie pentru că nu se consumă combustibil; 

 Imbunătăţeşte mediul (fără poluare, fără zgomot); 

 Economiseşte din spatiul urban; 

 Economiseşte bani; 

 Promovează sănătatea şi bunăstarea; 

 Face călătoria mai plăcută; 

 Reduce timpul pierdut în transport, poate chiar să îmbunătățească viteza per 
total. 

     

Există, însă, bariere care împiedică dezvoltarea acestui tip de transport, cum ar fi: 

 Regulile ce interzic parcarea pe locurile destinate cicliştilor, de regulă, nu se 
respectă; 

 Lipsa unei infrastructuri dedicate ciclismului, drumuri înguste şi opriri dese; 

 Regulile de trafic pentru biciclişti şi rutele acestora sunt, de obicei, neclare; 

 Bicicliştii uneori sunt consideraţi automobilişti, alteori pietoni; 
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Calendar ecologic
2 Februarie Ziua Mondială a Zonelor Umede

6 Februarie Ziua Roşiei Montane

20 Februarie Ziua Mondială a Justitiei Sociale

27 Februarie Ziua Internaţionala a Ursului Polar

5 Martie Ziua Mondială a Eficienţei Energetice

12 Martie Ziua Gărzii Naţionale de Mediu

15 Martie 
 -15 Aprilie Luna Pădurii

22 Martie Ziua Mondială a Apei

23 Martie Ziua Mondială a Meteorologiei

1 Aprilie Ziua Păsărilor

17 Aprilie Ziua Mondială a Sănătăţii

22 Aprilie Ziua Pămîntului

24 Aprilie Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de  Laborator

6 Mai Ziua Internaţionala a Permaculturii

Mai -  
A doua sîmbătă  
din luna mai  Ziua Internaţională a Comerţului Echitabil 
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16-22 Septembrie Săptămîna Mobilitaţii Europene

21 Septembrie Ziua Internaţională a Păcii

22 Septembrie Ziua fără Maşini

23 Septembrie Ziua Mondială a Curăţeniei

23 Septembrie Ziua Mondială a Turismului

25 Septembrie Ziua Internaţională a Mediului Marin

26 Septembrie Ziua Mondială a Munţilor Carpaţi

1 Octombrie Ziua Mondială a Vegetarianismului

1-31 Octombrie Luna Mondiala a Conştientizării asupra Vegetarianismului

1 Octombrie Ziua Mondială a Habitatului

1-7 Octombrie Săptămîna Mondială a Vegetarianismului

2 Octombrie Ziua Mondială a Animalelor de Fermă

3 Octombrie Ziua Mondială a Mersului pe Jos

4 Octombrie Ziua Mondială a Animalelor

8 Octombrie Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale

16 Octombrie Ziua Mondială a Alimentatiei

17 Octombrie Ziua Mondială pentru Eradicarea Sărăciei

24-30 Octombrie Săptămîna dezarmării

31 Octombrie Ziua Internaţională a Marii Negre

1 Noiembrie Ziua Internaţională a Veganilor

6 Noiembrie Ziua Internaţională pentru Prevenirea Exploatării  
 Mediului pe timp Război şi Conflicte Armate

8 Noiembrie Ziua Internaţională a Zonelor Urbane

20 Noiembrie Ziua Universală a Drepturilor Copilului

5 Decembrie Ziua Internaţională a Voluntarilor

10 Decembrie Ziua Mondială a Drepturilor Omului

11 Decembrie Ziua Internaţională a Munţilor

14 Decembrie Ziua Internaţională de Protest Împotriva Reactoarelor   
 Nucleare
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regenerabile_de_energie.pdf - stiatică?

http://www.ceasulcuc.ro/mediu/7_Energie/ - tipuri de energie

http://www.lumeaeducatiei.ro/experimente/- efectul de seră, roată de apă, forţa apei şi 
energia, turbină hidraulică

http://www.lumeaeducatiei.ro/mediu/

http://www.youtube.com/watch?v=0ei64sgh3RQ – Energie din biomasă (video)

http://www.arhiconoradea.ro/Info%20Studenti/Note%20de%20curs/Ionescu%20
Gh/2%20SISTEME%20ENERGETICE%20IN%20CONSTRUCTII/1%20Biomasa.pdf

http://ecoenergii.blogspot.com/2012/01/biomasa-in-moldova-economisire-sigura.html 
- utilizarea paielor - video

http://www.youtube.com/watch?v=UNTbPhdx43A – experiment Piroliza - video

http://www.aitt.md/news/prelucrarea-de%C5%9Feurilor-de-origine-organic%C4%83-
%C3%AEn-combustibil-prin-metoda-de-piroliz%C4%83 – piroliza deşeurilor organice 

http://www.calibratravel.ro/images/stories/Prezentare_uzina_de_biomasa_si_
energie_din_deseuri.pdf

http://carbuna.org/index.php/agricultur/articole/174-ferma-ca-surs-de-energie.html

http://www.energyplus.utm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=52
&Itemid=41&lang=ro

http://www.publika.md/caldura-din-paie-pana-la-sfarsitul-lui-2014-in-130-de-
localitati-vor-fi-construite-cazangerii-pe-baza-de-paie_639941.html - video - căldură 
din paie

http://www.youtube.com/watch?v=0ei64sgh3RQ - Proiectul Energie din deşeuri agricole 

http://www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf

http://www.solar-magazin.ro/wp-conent/uploads/2014/01/ energie _ curata_2013.jpg 

ВР: прогноз развития мировой энергетики до 2030 года, 2011. © BP 2011. bp_energy_
outluk_2030_rus.pdf
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INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUA

Uniunea Europeană

Această publicație a fost produsă cu sprijinul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova, 
fi nanțat de Uniunea Europeană și co-fi nanțat, implementat de Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare. Conținutul publicației nu refl ectă neapărat punctul de vedere 
al UE sau PNUD.

Această publicație conține materiale publicate de SPARE (Proiect școlar pentru Utilizarea 
Resurselor și Energiei), CRCT „Gutta-Club” și Institul de Formare Continuă. 


