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…şi pentru viitor.
În lume, energia din biomasă deja concurează cu succes cu energia obţinută 
din fosile. În Suedia consumul de energie din biomasă l-a depășit pe cel de 
fosile. Lituania își propune până în 2020 să ajungă la 70% de consum de 
energie termică din biomasă.  În Danemarca, 6% din consumul total de 
energie este acoperit de biomasă, aceasta reprezentând 75% din produce-
rea de energie din surse regenerabile în țară. 

Din ce în ce mai multe ţări, organizaţii şi persoane promovează energia 
regenerabilă, înţelegând că viitorul îi aparţine. Fii şi tu unul dintre ei!.



O reţetă uitată…
Până acum câteva sute de ani oamenii utilizau în viaţa de zi cu zi doar surse 
de energie regenerabilă. Lemnele, apa, bălegarul uscat, uleiul, paiele sau 
alte deşeuri din gospodărie le-au servit zilnic în calitate de căldură, lumină, 
energie pentru pregătirea mâncării sau transport. Utilizarea surselor 
naturale le-a permis bunicilor noștri să respire aer mai curat, să bea apă mai 
pură şi să mănânce mai sănătos. Fără îndoială că gazele naturale şi curentul 
electric au multe avantaje şi ar fi greşit să vrem să renunțăm total la ele. Însă 
în multe cazuri acestea pot fi înlocuite parţial cu sursele tradiţionale pe care 
le avem la îndemână. Experienţa altor state a demonstrat că trecerea la 
energia regenerabilă înseamnă nu doar economie de bani, ci şi crearea de 
noi locuri de muncă,  dezvoltarea de noi afaceri, tehnologii moderne şi, cel 
mai important – grad sporit de independenţă energetică.

…pentru Moldova
Nu orice ţară are rezerve de petrol, gaz sau cărbune, însă orice ţară are cel 
puţin câteva surse de energie regenerabilă. De multe ori e nevoie doar să ne 
uităm mai atent în jurul nostru ca să descoperim sursele ce ne vor permite 
să obținem energie locală. Republica Moldova este săracă în zăcăminte 
minerale, de aceea peste 95% din necesarul energetic este asigurat din 
importuri. Pe an ce trece, moldovenii plătesc tot mai mult pentru gaz, benzi-
nă şi curent, iar statul acumulează datorii tot mai mari față de furnizorii 
externi. 

Una din soluțiile ce ar diminua dependenţa energetică a Moldovei este 
utilizarea surselor regenerabile de energie. Cea mai abundentă sursă  alter-
nativă de energie în Republica Moldova este biomasa. 

…pentru comunitatea ta
Biomasa este potrivită, în special, pentru comunitățile rurale. Transformând 
biomasa în energie, satul devine mai puțin dependent de prețul mereu 
crescând al surselor fosile importate. Comunitatea poate obține energie 
din surse proprii. În plus, banii plătiți pentru combustibil rămân în țară și 
contribuie la dezvoltarea de noi afaceri și la crearea de noi locuri de muncă.   
Încălzirea pe bază de biomasă este de trei ori mai ieftină decât cea pe bază 
de gaze şi de două ori mai ieftină decât cea pe bază de cărbune. 

ENERGIA DIN BIOMASĂ –
ENERGIA DE LÂNGĂ TINE
Vreţi să aflaţi cum puteţi cheltui mai puţini bani pentru căldură, vă intere-
sează discuţiile despre mediu şi aţi vrea să cunoaşteţi mai multe despre 
energia din biomasă? Atunci această broşură este pentru Dvs.! Am adunat 
aici  informaţia necesară pentru cei care vor să facă o schimbare în felul în 
care tratează mediul înconjurător, dar şi propriul buzunar. Fie că sunteţi 
primar,  conduceţi o instituţie socială sau sunteţi pur şi simplu gospodar la 
casa Dvs – noi vă îndemnăm să citiţi paginile ce urmează. S-ar putea ca 
anume aici să găsiţi ceea ce vă lipseşte pentru a face un nou pas spre un 
mod de viaţă mai econom şi mai înţelept. 

Ce este energia regenerabilă?
Energia regenerabilă este energia obţinută de la soare, vânt, apă, biomasă 
și căldura Pământului. De aici şi denumirea de „regenerabilă”, adică ce 
poate fi reînnoită la nesfârşit. În prezent, pentru a se încălzi, a-şi lumina 
casele sau a transporta bunuri, omenirea se bazează pe combustibilii fosili: 
cărbunele, petrolul, gazele naturale ş.a. Aceştia s-au format timp de milioa-
ne de ani din rămăşiţele plantelor şi a animalelor moarte. 

Omul modern însă a exploatat aceste resurse la maximum, astfel încât ele 
sunt din ce în ce mai greu de obţinut şi tot mai scumpe. În plus, utilizând 
doar combustibili fosili, noi distrugem treptat mediul ambiant. În condiţiile 
vieţii moderne, trecerea cel puţin parţială la energia regenerabilă este o 
cale sigură de a economisi bani, de a ne spori independenţa energetică şi de 
a proteja natura. 

3 cifre în favoarea energiei din biomasă:

Dinamica prețului gazelor naturale (USD/1.000m3)

2005

76$

2006

133$

2007

173$

2008

232$

2009

264$

2010

250$

2011

480$

1
Doar biomasa folosită în 
scopuri energetice – paie, 
crengi de foc şi deşeuri 
agricole – poate acoperi 
aproape 20 la sută din tot 
consumul anual de 
energie din ţară.

2
Combustibilul 
obținut din 
biomasă este 
echivalent cu 
70% din gazele 
naturale  
importate.   

Cu energia din 
biomasă putem 
încălzi toate 
şcolile şi 
grădiniţele din 
satele Moldovei. 

3

brichete
370 lei

baloturi
350 lei

pelete
370 lei

cărbune
900 lei

gaz
1300 lei

1 
gigacalorie

Costul 1 Gigacalorii la combustibilii fosili și din biomasă 
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