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Republica Moldova este dependentă de 
importurile de energie, peste 95% din 
necesarul energetic fiind asigurat din importuri. 
Dependența de sursele externe de energie 
a condus la majorarea constantă a prețurilor 
acestora și la acumularea datoriilor mari față de 
furnizorul extern.

Sectorul energetic este unul vital pentru 
dezvoltarea economică a țării. Guvernul 
Republicii Moldova și-a asumat angajamentul 
de a reforma sectorul energetic prin sporirea 
securității energetice, diversificarea surselor 
de energie și atragerea de investiții în domeniu. 
Autoritățile optează pentru o creștere de până 
la 20%, către anul 2020, a ponderii energiei 
produse din surse regenerabile în structura 
totală a consumului energetic pe țară, obiectiv 
conținut în Strategia energetică a țării. 

Republica Moldova are un potențial mare de 
producere a energiei din surse regenerabile, 
care este, deocamdată, neexploatat.

Studiile au arătat că una din cele mai sigure 
și ușor accesibile surse alternative de energie 
sunt paiele și alte deșeuri cerealiere. Anual, 
Republica Moldova produce, în medie, 700 mii 
tone de paie care sunt echivalente, sub aspect 
energetic, cu cca 250 milioane m3 gaze naturale 
sau cu cca 25% din consumul anual al țării. 
Această cantitate de paie este suficientă pentru 
a încălzi 9 milioane de m2 spații sau 100 mii case 
individuale de locuit, cu o suprafață medie de 
80 m2. 

Energia produsă din surse proprii are mai multe 
beneficii. Ea reduce dependența de importuri, 
sporește securitatea energetică a țării, are 
costuri mai mici, permite dezvoltarea de noi 
afaceri și crearea de noi locuri de muncă. În 
plus, energia din surse regenerabile reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea 
mediului ambiant.

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova 
își propune să contribuie la crearea unui 
sistem sigur, competitiv și durabil de 
producere a energiei din surse regenerabile, 
în special, biomasă din deșeuri agricole. 
Proiectul va spori consumul de energie 
din surse regenerabile preponderent în 
instituțiile publice și gospodăriile casnice din 
comunitățile rurale. Acest lucru va conduce la 
crearea unor piețe funcționale a tehnologiilor 
de procesare a biomasei, ce vor asigura 
durabilitatea intervențiilor proiectului și după 

încheierea acestuia. Vor fi create noi locuri 
de muncă și asigurate noi surse de venit în 
urma stabilirii unor canale de distribuție a 
combustibilului din biomasă și de asigurare cu 
tehnologii moderne, la nivel local și regional. 

Perioada de implementare: 2011-2014

 Buget: Bugetul total al proiectului este de 
14.56 milioane EURO, acordați de Uniunea 
Europeană (14 mln. EURO) și PNUD Moldova 
(0,56 mln. EURO)

Ce sunt sursele regenerabile de energie și biomasa?
„Sursele regenerabile de energie sunt permanent reînnoite de natură – soare, vânt, apă, biomasă 
și căldura Pământului. Biomasa este numele comun al materiei organice folosite ca și sursă 
regenerabilă de energie, inclusiv lemn sau alte plante, deșeuri din agricultură, silvicultură și 
industriile conexe, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane”. 

Sursa: http://www.energyunion.eu/intelligent_energy/renewable_energies

PRODUCEM ENERGIE DIN SURSE PROPRII
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În procesul de selectare, comunitățile vor 
trebui să probeze următoarele:

• dovada sursei sigure de aprovizionare cu 
baloturi de paie și a resurselor financiare 
pentru achiziția combustibilului

• existența clădirilor publice adecvate pentru 
a fi racordate la sisteme de încălzire pe bază 
de paie

• existența depozitelor pentru stocarea 
baloturilor de paie 

• angajamanetul și motivarea comunității de a 
accesa surse alternative de energie termică.

Cea mai mare parte a cheltuielilor instalării 
sistemelor termice va fi acoperită de proiect, 
comunitatea contribuind cu minim 15% din 
costul total. 

Beneficiile utilizării energiei 
regenerabile la nivel local

Reducerea costurilor pentru   • 
 încălzirea instituțiilor beneficiare

Utilizarea surselor economisite   • 
 pentru alte priorități 

Sporirea confortului termic • 

Obținerea surselor suplimentare de  • 
 venit de către antreprenorii locali

Crearea de noi locuri de muncă • 

Sporirea securității energetice a   • 
 comunității 

Acumularea de venituri adiționale  • 
 la bugetul local

Protecția mediului ambiant• 

Obținerea îngrășămintelor organice  • 
 în urma arderii paielor 

Dezvoltarea durabilă a comunității• 

În cadrul acestei componente, cel puțin 
130 de instituții publice rurale - grădinițe, 
școli, centre medicale, centre comunitare 
ș.a. – vor fi conectate la sisteme de încălzire 
pe bază de deșeuri agricole, în special, paie. 
Stabilirea unor canale accesibile și sigure 
de furnizare a combustibilului din biomasă 
(baloturi de paie) este un element important 
al Proiectului Energie și Biomasă. Proiectul 
va facilita stabilirea, în condiții de piață, 
a aranjamentelor contractuale reciproc 
avantajoase dintre furnizorii de combustibil și 
primăriile din fiecare localitate selectată. 

În plus, în sprijinul dezvoltării unui proces 
durabil de furnizare a combustibilului 
va fi creat un mecanism care, în conditii 
avantajoase de leasing, va asigura 
întreprinzătorii interesați cu echipamentul 
necesar pentru balotarea și transportarea 
baloturilor de paie. 

Pentru a motiva și promova dezvoltarea 
afacerilor în domeniul producerii biomasei din 
deșeuri agricole, proiectul va contribui și la 
îmbunătățirea cadrului legislativ, regulatoriu 
din domeniu. 

Cum vor fi selectate comunitățile?

Comunitățile ce vor fi susținute în inițiativele 
de trecere la energia regenerabilă vor fi 
selectate în baza unor criterii prestabilite și în 
cadrul unui proces competitiv și transparent. 
În fiecare raion vor fi organizate întrevederi 
publice de prezentare a proiectului, 
comunitățile rurale fiind încurajate să 
valorifice șansa de a instala în instituțiile 
publice sisteme eficiente de încălzire pe bază 
de paie.

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova va reuși să atingă obiectivele propuse  
în urma realizării a patru componente interconexe:3

1. ÎNCĂLZIREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ZONA RURALĂ CU BIOMASĂ  
ȘI CREAREA PIEȚELOR LOCALE DE ASIGURARE CU COMBUSTIBIL
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Ce sunt bricheții?

Bricheții sunt combustibili solizi, obținuți
în urma presării deșeurilor agroindus-
triale. Au randament termic foarte bun 
datorită densității și arderii uniforme.  
De asemenea, rămâne foarte puțină 
cenușă după ardere (2-10% comparativ
cu 20-40% la cărbune).

În prezent, ponderea energiei consumate de 
sectorul rezindențial în Republica Moldova este 
de 38% din consumul total. Există un potențial 
mare pentru eficientizarea consumului de 
energie și economisirea de bani la încălzirea 
caselor particulare.

Proiectul Energie și Biomasă va încuraja lansarea 
pe piață a tehnologiilor eficient energetice pe 
bază de biomasă, precum și utilizarea acestora de 
către gospodăriile casnice. Una din acțiuni va fi 
subsidierea producerii și/sau instalării a circa 500 
de sobe eficient energetice. Datorită acesteia, 
echipamentul termic pe bază de biomasă va 
deveni accesibil consumatorilor casnici și va 
fi comercializat la prețuri avantajoase, fiind, 
totodată, stimulată dezvoltarea pieței din 
domeniu. 

Proiectul va susține, de asemenea, crearea 
întreprinderilor de brichetare ce va conduce la 
diversificarea pieței locale de combustibil pe 
bază de biomasă. 

2. STIMULAREA DEZVOLTĂRII PIEȚELOR LOCALE DE ASIGURARE  
CU AGENT TERMIC A GOSPODĂRIILOR INDIVIDUALE, DE PRODUCERE 
A BRICHEȚILOR DIN BIOMASĂ ȘI DE CREARE A INSTALAȚIILOR DE 
COGENERARE INDUSTRIALĂ

Materia primă și regiunile pentru lansarea 
afacerilor de brichetare vor fi stabilite în 
urma unei analize complexe a potențialului de 
producere și a preferințelor consumatorilor. 
Productivitatea scontată a acestor întreprinderi 
este de aproximativ 1000 tone de bricheți 
anual. Activitatea dată își propune și stimularea 
colaborării dintre întreprinzători și administrațiile 
publice locale prin facilitarea creării de 
parteneriate publice private. 

Parte a acestei componente vor fi și acțiunile 
în sprijinul instalării a cel puțin unui sistem 
de cogenerare industrială pe bază de 
biomasă. (Cogenerarea industrială reprezintă 
producerea combinată de energie termică și 
electrică). Proiectul își propune să colaboreze 
cu o întreprindere agro-industrială ce își va 
transforma propriile reziduuri în energie și va 
acoperi, astfel, parțial necesarul de energie 
termică pentru consum propriu, iar energia 
electrică va fi comercializată în rețelele de 
distribuție. 

În paralel, proiectul va contribui la deblocarea 
barierelor instituționale, legislative și va spori 
nivelul de informare prin demonstrarea noii 
tehnologii.
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3. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE UTILIZARE A TEHNOLOGIILOR  
DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN BIOMASĂ LA NIVEL REGIONAL  
ȘI COMUNITAR
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Asigurarea durabilității intervențiilor Proiectului 
Energie și Biomasă și după finele acestuia, cât 
și multiplicarea rezultatelor ce țin de crearea 
unei piețe durabile a energiei regenerabile 
constituie unul din obiectivele noastre cheie. 
Pentru realizarea sarcinii propuse, proiectul va 
investi în activități de dezvoltare a cunoștințelor 
și capacităților la toate nivelele de implementare. 
Proiectul va elabora programe ample de instruire 
care să răspundă necesităților și sarcinilor 
specifice ale beneficiarilor. 

Autoritățile publice locale, managerii 
instituțiilor racordate la sisteme termice pe 
bază de biomasă își vor aprofunda nivelul de 
cunoștințe în domeniul utilizării biomasei, 
exploatării și mentenanței noilor echipamente 
de producere a energiei, buna gestiune a 
ciclului energetic și metode de conversie 
tehnologică, având, totodată, posibilitatea să 
multiplice experiențele pozitive.

Viitorii operatori de cazane vor fi instruiți 
în domeniul tehnicilor de utilizare a noului 
echipament. O atenție sporită va fi acordată 
dezvoltării capacităților antreprenorilor - 
viitorii furnizori ai combustibilului din paie.

Instruirile pentru acest grup țintă se vor axa pe 
evaluarea oportunităților și riscurilor afacerii, 
necesităților în materie de echipamente și 
controlul calității combustibilului. Un plan de 
afaceri model va fi elaborat în scopul ilustrării 
etapelor de intrare pe piață, procesele și 
investițiile asociate.

Adevărate schimbări de durată pot fi obținute 
prin antrenarea celor mai tineri membri 
ai societății. Cu acest scop va fi lansată o 
inițiativă educațională în școli dedicată energiei 
regenerabile.

La vârsta la care își formează deprinderile, copiii 
vor primi într-o formă accesibilă informații 
despre noile tehnologii, beneficiile susrelor 
altrenative de energie pentru comunitatea și 
țara în care trăiesc. Proiectul va colabora cu 
profesorii, ONG-urile din domeniu și va încuraja 
copiii să-și împărtășească noile cunoștințe cu 
familia, rudele, prietenii, astfel inspirând noi 
idei și acțiuni în promovarea surselor energetice 
alternative.
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• 130 de sisteme termice pe bază de 
biomasă, cu o putere totală de 35 MWh, 
vor fi instalate în instituțiile publice din 
comunitățile rurale: școli, grădinițe, centre 
comunitare, centre medicale ș.a.

• Antreprenorii agricoli locali vor fi activ 
implicați în producerea, stocarea și livrarea 
către beneficiar a combustibilului din 
biomasă.

• Noi afaceri vor fi lansate și noi locuri de 
muncă vor fi create la nivel local.

• 500 de gospodării casnice vor fi dotate cu 
sobe eficient energetice ce le vor asigura 
căldură și apă fierbinte.

• Activități de producere și livrare a 
bricheților vor fi pilotate. 

• O stație de cogenerare va fi construită 
pentru a produce energie termică și 
electricitate din deșeuri agricole, acoperind, 
astfel, necesarul de energie termică pentru 
consum propriu. 

• Autoritățile publice locale, managerii 
instituțiilor publice, antreprenorii agricoli 
locali vor obține noi cunoștinte și aptitudini 
in domeniul producerii și utilizării energiei 
din biomasă.

• Populația, autoritățile publice locale, 
sectorul privat, societatea civila vor fi 
bine informați despre oportunitățile și 
beneficiile utilizării surselor regenerabile 
de producere a energie.

• Energia regenerabilă va juca un rol 
determinant în sporirea securității 
energetice și în creșterea economică a 
comunităților rurale. 

CE REZULTATE VOM OBȚINE PÂNĂ ÎN 2014?

Trecerea la energia din biomasă implică 
schimbare de atitudine și de comportament. 
Pentru a reuși în acțiunile de înlocuire a surselor 
fosile cu cele regenerabile, Proiectul Energie 
și Biomasă va promova intens beneficiile 
economice, sociale și de mediu ale energiei 
regenerabile. 

Vom desfășura campanii de comunicare la 
nivel național și local, vom comunica direct 
cu oamenii pentru a transmite mesajele pro-
energie regenerabilă, vom răspândi istorii de 
succes de utilizare a energiei regenerabile. 

Anual, vom organiza o gală de premiere a celor 
mai valoroși promotori și beneficiari ai noilor 
surse de energie pentru a încuraja noi inițiative 
în domeniul energiei regenerabile și eficienței 
energetice. 

4. PROMOVAREA BENEFICIILOR UTILIZĂRII SURSELOR 
REGENERABILE DE ENERGIE, ÎN SPECIAL A BIOMASEI, ȘI 
ASIGURAREA VIZIBILITĂȚII REZULTATELOR PROIECTULUI 

10

Personalități publice, autorități naționale și 
locale, jurnaliști, academicieni, oameni de 
afaceri, elevi, studenți – toți cei care au un 
argument în plus pentru sporirea utilizării 
surselor regenerabile de energie - vor fi 
mesagerii acțiunilor de comunicare integrată.

Comunicarea, educarea și demonstrarea noilor 
tehnologii vor inspira schimbarea, vor motiva 
oamenii să aleagă noua energie. Vom fi asemeni 
unui catalizator în promovarea și crearea de noi 
tehnologii pentru producerea și consumul de 
energie regenerabilă, dar și pentru dezvoltarea 
pieței de livrare a combustibilului din surse 
regenerabile. 



Contacte:
131, 31 August 1989 str., Chișinău, Alexandru Ursul, Manager de Proiect  
Tel: (+373 69)226595, e-mail: alexandru.ursul@undp.org, http://www.undp.md 

Această publicație a fost produsă cu asistența financiară a Uniunii Europene.  
Conținutul publicației nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene 
sau al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.


