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INTRODUCERE
Secolul al XX-lea a marcat o succesiune de schimbãri spectaculoase în
toate domeniile. Progresul tehnologic al acestui secol, bazat pe mari
descoperiri ºtiinþifice în domeniile matematicii, fizicii, chimiei, biologiei
ºi informaticii a declanºat un dinamism fãrã precedent în viaþa economicã
ºi socialã, în evoluþia societãþii.
Ritmul respectivei dezvoltãri economice a fost determinat în mare mãsurã
de extinderea utilizãrii energiei combustibililor fosili (petrol, gaze,
cãrbune). Astãzi, putem constata cã aceste fantastice progrese au fost, în
egalã mãsurã, ºi generatoare de grave probleme inexistente, pânã în epoca
modernã, în istoria omenirii. Civilizaþia a intrat în conflict direct cu mediul
ambiant, cu suportul natural al propriei existenþe ºi al vieþii pe pãmânt,
nu numai prin epuizarea resurselor naturale de energie, dar, în principal,
prin deteriorarea calitãþii factorilor de mediu  apa, aerul, solul.
Accelerarea dezvoltãrii contemporane a amplificat presiunea asupra naturii
faþã de care rãmânem dependenþi. Noi forme ale dezechilibrelor ambientale
 reducerea stratului de ozon al stratosferei ºi încãlzirea atmosferei  au
început sã altereze simþitor ecosistemele, sãnãtatea populaþiei etc.
În asemenea situaþie-limitã e necesar de a întreprinde acþiuni urgente ºi
radicale pentru a evita o eventualã crizã ecologicã ºi a asigura pentru
viitoarele generaþii un mediu de dezvoltare durabil. În procesul de rezolvare
a acestor probleme se vor implica toate þãrile lumii, indiferent de
dimensiunile teritoriale sau de potenþialul economic al acestora. Fiind o
casã a tuturor popoarelor lumii, Terra trebuie amenajatã ºi pãzitã cu
eforturi comune.
În lucrare se face o încercare de a argumenta posibilitãþile de utilizare a
trei tipuri de resurse energetice regenerabile în condiþiile climaterice ºi
economice ale R. Moldova ºi, implicit, de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de serã, rezultate la producerea de energie electricã ºi termicã,
propunându-se soluþii judicioase pentru alte probleme ce þin de asigurarea
securitãþii energetice a þãrii.
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1. ENERGETICA: PROBLEME AMBIENTALE ªI SOCIALE
1.1. Energetica mondialã  aspecte strategice ºi tehnologice
1.1.1. Sursele de energie ºi caracteristica lor comparativã
La etapa actualã omenirea beneficiazã, în fond, de trei categorii de surse de
energie, bazate respectiv pe:
§ arderea combustibililor fosili (cãrbune, petrol, gaze);
§ fisiunea nuclearã;
§ captarea ºi conversiunea energeticã regenerabilã (energia solarã, energia
vântului, energia potenþialã a apelor, energia geotermalã etc.).
Aceste trei categorii de surse se deosebesc considerabil: prin capacitatea lor de a
produce energie în condiþiile ºi în perioadele de timp solicitate; dupã preþul
energiei produse; dupã gravitatea impactului asupra mediului ambiant.
a) Combustibilii fosili pe parcursul ultimelor douã secole au servit drept bazã
a energeticii moderne, constituind suportul energetic al industrializãrii ºi al
progresului tehnico-ºtiinþific înregistrat în perioada menþionatã. Astãzi cca 90%
din cererea globalã de energie e satisfãcutã prin utilizarea combustibililor fosili.
Valoarea caloricã mare, posibilitatea stocãrii în cantitãþile necesare pentru utilizare la locul ºi în timpul preconizat constituie avantajele de bazã care au determinat folosirea atât de masivã a acestui tip de combustibil.
Însã, numeroasele dezavantaje caracteristice pentru aceste resurse energetice,
printre care douã, cu cele mai grave consecinþe:
§ volumul limitat al rezervelor explorabile de combustibili fosili;
§ impactul puternic asupra mediului ambiant, trecut sub tãcere într-un
trecut nu prea îndepãrtat,
pun sub semnul întrebãrii însãºi posibilitatea existenþei într-un viitor apropiat
a energeticii bazate pe arderea combustibililor fosili.
Zãcãmintele de petrol, gaze naturale ºi cãrbune, într-adevãr sunt limitate ºi,
într-o perioadã scurtã, acestea pot fi epuizate (tab. 1.1). Chiar ºi la o ratã constantã a consumului, egalã cu cea actualã, rezervele globale de petrol se vor
epuiza în 40-50 ani; gazele naturale vor putea acoperi necesitãþile energeticii
Tabelul 1.1. Rezervele globale de resurse energetice (anul 1999).

* economic explorabile;
*** pornind de la un consum de 0,65 Gtep;
Sursa: [7]

** în funcþie de tehnologia utilizatã;
**** milioane tone.
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globale pe o perioada la fel de scurtã (60-70 ani). Rezervele de cãrbune sunt ceva
mai mari, însã este greu sã ne imaginãm o energeticã modernã bazatã pe cãrbune cu toate problemele legate de extragerea, transportarea ºi folosirea acestuia
sau un transport al secolului XXI ce foloseºte drept combustibil cãrbunele.
A doua cauzã care va determina apusul energeticii, bazate pe utilizarea combustibililor fosili cu mult înainte de epuizarea rezervelor de aceste resurse este
impactul asupra mediului. Procesul de ardere a cãrbunelui, petrolului ºi a gazelor naturale este însoþit de emisii considerabile de bioxid de carbon (CO2), bioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), alte gaze ºi particule solide poluante (tab.
1.2). La combustia unui kg de cãrbune, de exemplu, se emanã 1,2-2 kg de CO2.
Anume energetica, cu un consum Tabelul 1.2. Emisiile specifice de gaze ºi
enorm de combustibili fosili, este substanþe poluante rezultate la arderea
responsabilã de schimbarea echili- combustibililor fosili [4].
brului de bioxid de carbon în atmosferã, gaz cu cel mai pronunþat
efect de serã. În plus, bioxidul de
sulf ºi oxizii de azot cauzeazã ploile acide, cu o influenþã distrugãtoare asupra pãdurilor ºi agriculturii.
b) Energia nuclearã
Era energiei nucleare începe în anii 70 ai secolului XX, cunoaºte o dezvoltare
spectaculoasã ºi mult promiþãtoare în anii 80, cucerind, la sfârºitul anilor 90,
electroenergetica celor mai dezvoltate þãri europene, a Statelor Unite ale Americii ºi Canadei (tab. 1.3).
Catastrofa de la Centrala nuclearã de la Cernobâl (1986) a pus sub un mare
semn de întrebare viitorul energeticii bazate pe fisiunea nuclearã. Riscul unor
eventuale explozii amplificat de extinderea terorismului internaþional, problema colectãrii, depozitãrii ºi prelucrãrii deºeurilor radioactive, provenite de la
centralele nucleare, problema conservãrii centralelor dupã expirarea termenuTabelul 1.3. Producerea energiei electrice la centralele nucleare în þãrile-membre ale UE [7]
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lui de exploatare au determinat þãrile mari ale lumii sã stopeze programele nucleare ºi sã se dezicã de construcþia de noi grupuri nuclearoelectrice [7].
Funcþionarea centralelor nucleare nu este însoþitã de emisii de gaze nocive, iar
rezervele de materie primã nuclearã sunt suficiente pentru multe secole înainte
(tab. 1.1).
Pe termen lung, energetica nuclearã are ºanse de a-ºi restabili poziþia sa deloc
neglijabilã, îndeosebi în producerea energiei electrice, dar aceasta se va întâmpla doar dupã elaborarea unor tehnologii noi, capabile sã asigure atât funcþionarea sigurã a centralelor, cât ºi prelucrarea deºeurilor radioactive.
c) Sursele de energie regenerabilã (SER) mai importante sunt:
§ energia vântului (eolianã);
§ energia soarelui;
§ energia hidraulicã a râurilor;
§ energia fluxurilor-refluxurilor ºi a valurilor mãrii;
§ energia geotermalã;
§ energia biomasei.
Criteriile principale care determinã perspectivele exploatãrii SER sunt:
§ rãspândirea destul de uniformã pe întregul glob ºi accesul la utilizarea
lor al majoritãþii þãrilor lumii;
§ aflarea SER în apropiere de locul de consum ºi, ca urmare, lipsa necesitãþii de a transporta energia la distanþe mari; accesul populaþiei atât la
producerea, cât ºi la folosirea energiei;
§ majoritatea SER sunt nonpoluante.
Aceste avantaje importante au determinat þãrile industrializate, dar ºi multe
state în curs de dezvoltare, sã edifice treptat un sistem energetic nou, care sã ia
în calcul ºi SER netradiþionale. Dezavantajele care au reþinut un timp îndelungat
implementarea pe scarã largã a SER sunt:
§ energia SER este dispersatã, ceea ce determinã costuri mari ale instalaþiilor de producere a energiei finale, destinate pentru consum;
§ neuniformitate de distribuþie în timp;
§ lipsa posibilitãþilor de stocare, de formare a rezervelor.
Datoritã progreselor fantastice din ultimele douã decenii, tehnologiile ºi instalaþiile de producere a energiei electrice ºi termice din SER pot concura, din
punct de vedere economic, cu cele tradiþionale.
Este incontestabil faptul cã, pe viitor, SER vor fi o parte componentã importantã a sistemelor energetice.
Printre sursele de energii regenerabile un loc deosebit îl ocupã hidroenergetica.
În prezent, resursele hidroenergetice asigurã cca 3% din cererea totalã de energie, având cotã de 20% din energia electricã produsã pe plan mondial.
Se prevede ca în preajma anului 2020 sursele regenerabile de energie sã acopere
de la 3-4% (varianta pesimistã) pânã la 8-12% (varianta optimistã) din consumul mondial de energie [8].
11
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În secolul al XXI-lea energetica mondialã va cunoaºte o creºtere importantã a
ponderii energiilor regenerabile, odatã cu scãderea considerabilã a ponderii energiei obþinute prin arderea combustibilului fosil.
1.1.2. Consumul ºi producerea de energie
Actualul consum mondial de energie constituie cca 9400 Mtep (megatone echivalent petrol). Pe parcursul ultimelor douã decenii consumul de energie s-a
majorat aproximativ de 1,35 ori ºi, conform aprecierilor [4, 6, 7, 8, 13], va
continua sã creascã (tab. 1.4). Aceastã creºtere va fi destul de lentã în þãrile industrializate (cca 1% pe an) ºi mult mai intensã în statele mari în curs de dezvoltare (cca 4,5% pe an). Respectivele þãri urmeazã întru totul calea industrializãrii parcursã de statele dezvoltate, punând accentul pe forþarea energeticã.
Astfel cãtre anul 2050 se aºteaptã o dublare a consumului mondial de energie
(în raport cu anul 1990), în paralel cu creºterea populaþiei ºi a volumului global
al produsului intern brut (PIB). Trebuie menþionat faptul cã consumul pe cap
de locuitor la scarã mondialã va rãmâne o perioadã îndelungatã la nivelul anului
1990 (tab. 1.4). Se va modifica foarte puþin ºi diferenþa extrem de mare dintre
consumul per capita, în þãrile bogate ºi în cele mai sãrace [3].
Cota-parte a combustibililor fosili în consumul global de energie constituie cca
84,6%. Estimãrile pe termen lung [7, 8, 13] demonstreazã cã ºi în urmãtorii 20
Tabelul 1.4. Demografia, economia ºi energetica globalã

*evaluat la nivelul anului 1990

Figura 1.1. Consumul global de energie pânã în anul 2020 (Mtep). Sursa [8].
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de ani combustibilii fosili vor rãmâne sursa principalã a energeticii mondiale
(fig. 1.1). Cota-parte a energeticii nucleare va descreºte lent de la 6,7% în 2000
pânã la 5,5% în 2020, iar cota-parte a surselor regenerabile va creºte pânã la
10,5% în anul 2020.
Va suferi modificãri esenþiale corelaþia dintre consumul de petrol, gaze naturale
ºi cãrbune (fig. 1.2). Se presupune o reducere a consumului de petrol pânã la
36,2% din consumul total cãtre anul 2020; cota-parte a combustibililor fosili
solizi (cãrbune, lignit), cãtre aceastã datã, nu va depãºi 28,7%. Aceste reduceri
se vor compensa datoritã creºterii consumului de gaze naturale (de la 24,4% în
1990 pânã la 35,1% în 2020).

Figura 1.2. Structura consumului de combustibili fosili (%) pe tipuri.

Repartizarea consumului de energie pe grupuri caracteristice de þãri (OECD,
fosta Uniune Sovieticã, Asia) este prezentatã în figura 1.3.
Cu toate cã sunt descoperite în permanenþã depozite naturale de combustibili
fosili, pericolul epuizãrii acestora rãmâne actual (tab. 1.1).
Calitatea resurselor disponibile se depreciazã pe an ce trece, creºte costul pentru obþinerea ºi transportul acestora. Tot mai grav devine impactul asupra mediului legat de producerea ºi folosirea acestor combustibili. Zãcãmintele de combustibili fosili sunt rãspândite foarte neuniform pe glob. Din tabelul 1.5 se poate observa cã mai mult de o treime din rezervele de petrol ºi gaze naturale sunt
concentrate în Orientul Mijlociu, zonã cu o populaþie de câteva procente din
13

Energia regenerabilã

Figura 1.3. Consumul de energie repartizatã pe grupuri de þãri.

populaþia globului. Marile þãri ale lumii (China, India) cu o populaþie de peste
2 miliarde dispun de doar 2,8% din rezervele totale de petrol, 1,3% de gaze
naturale ºi de modeste rezerve de cãrbune (fig. 1.4).
Existã o mare disproporþie între producerea de energie ºi consumul acesteia.
Þãrile Orientului Mijlociu ºi Rusia posedã peste 70% din rezervele mondiale de
petrol ºi gaze naturale, iar consumul lor propriu constituie nu mai mult de
15%. Þãrile OECD acoperã mai mult de 60% din consumul propriu de energie
primarã din import.
Þãrile-membre ale UE dispun de aproximativ 2% din resursele globale de combustibili fosili (petrol ºi gaze naturale sub Marea de Nord). Se considerã cã peste
50 de ani aceste rezerve vor fi epuizate [6, 7]. Zãcãmintele de uraniu disponibile
sunt de asemenea destul de limitate.
Producerea de energie primarã în UE a constituit, în anul 1998, cca 753 Mtep,
ceea ce constituie 52,5% din consum. Diferenþa de 670 Mtep a fost acoperitã
din import: petrolul se importã preponderent din þãrile OPEC (51%), iar gazele naturale  din fosta Uniune Sovieticã (41%), Norvegia (21%) ºi Algeria (25%).
Dependenþa pieþei de energie a UE de importul de gaze ºi petrol în viitoarele
decenii se va acutiza ºi mai mult.
Tabelul 1.5. Resursele energetice pe grupuri de þãri în raport cu rezervele globale (%)
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Figura 1.4. Resursele energetice pe grupuri de þãri în raport cu rezervele globale (%)
UE  Uniunea Europeanã, FUS  fosta URSS, OM  Orientul Mijlociu, Aus. 
Australia, AN  America de Nord, ACS  America Centralã ºi de Sud.

Confruntãrile permanente între consumatorii ºi producãtorii de energie primarã, începând cu criza petrolului din 1973, au fost cauza mai multor perturbãri
economice la scarã mondialã. Actualmente, securitatea aprovizionãrii cu energie s-a transformat într-o problemã strategicã de stat a þãrilor industrializate.
1.1.3. Impactul ambiental al energeticii bazate pe consumul de combustibili fosili
Existenþa unei corelaþii strânse între procesul de producere ºi utilizare a energiei
ºi efectul de poluare a mediului, care rezultã din acest proces, era bine cunoscutã
înainte de apariþia fenomenului schimbarea climei. Nu existã proces de producere de energie din combustibili organici fãrã influenþã asupra mediului.
La folosirea combustibililor fosili fie în motoare cu ardere internã, fie în turbine
cu reacþie sau cazane, în procesul de producere a energiei termice ºi electrice în
mediul ambiant sunt emanate, în cantitãþi considerabile, gaze poluante (CO2,
CO, SO2, NOx) ºi particule solide.
Cantitatea de emisii depinde de tipul combustibilului, tehnologia utilizatã, randamentul instalaþiilor ºi de modalitãþile de protecþie a mediului. Cu titlu de
exemplu, în tabelul 1.6 sunt prezentate date referitoare la emisiile de gaze ºi
substanþe poluante specifice pentru centralele electrice care funcþioneazã pe
cãrbuni în 3 þãri din UE [4].
În tabelul 1.7 pot fi gãsite date importante pentru compararea emisiilor specifice de bioxid de carbon, gaz cu cel mai mare efect de serã, la producerea unui
kWh energie electricã la centrale cu diferite cicluri de producere.
Bioxidul de sulf ºi oxizii de azot cauzeazã precipitaþii acide cu un impact deose15
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Tabelul 1.6. Emisii specifice instalaþiilor energetice pe combustibili fosili, în trei
state-membre ale UE

bit de periculos asupra sãnãtãþii oa- Tabelul 1.7. Emisii CO2 la utilizarea dimenilor, asupra pãdurilor, culturilor feritelor tehnologii de producere a eneragricole ºi, îndeosebi, asupra ecosis- giei electrice, g/kWh
temelor (terestre ºi marine).
Pierderile de pe urma ploilor acide se
estimeazã la 6000 euro pe tonã de emisii de SO2 sau NOx [4]. În acest caz, nu
este vorba de un impact local, întrucât
gazele ºi substanþele solide poluante
sunt împrãºtiate la sute de kilometri de
la locul de emisie a acestora. Zgura ºi
praful, împreunã cu alþi poluanþi, formeazã aºa-numitul smog fotochimic.
Dacã emisiile de SO2, NOx, de praf ºi zgurã pot fi reduse substanþial, folosind
diferite tehnologii de prelucrare a combustibilului ºi de curãþare a gazelor de
horn, a micºora emisiile specifice de CO2 la producerea de energie din combustibili organici este imposibil. De notat cã CO2 este un produs inevitabil la arderea substanþelor organice.
Bioxidul de carbon este gazul cu cel mai pronunþat efect de serã. Stratul de CO2
din atmosferã joacã rolul unui filtru unidirecþional pentru razele solare ºi cele
reflectate sau iradiate de suprafaþa Terrei. Razele solare (cu lungime de undã micã)
trec liber prin atmosferã, pe când razele emise de suprafaþa încãlzitã a Terrei (raze
infraroºii cu lungimea de undã mare) sunt respinse (reflectate) de cãtre stratul de
CO2 din atmosferã. Astfel, grosso modo, poate fi descris efectul de serã al stratului de CO2. Sporirea procentului de CO2 în atmosferã deregleazã echilibrul termic al Terrei. Modificãrile de doar ordinul zecimilor de grad ale temperaturii
medii globale sunt suficiente pentru schimbãri impevizibile ale climei.
Industrializarea ºi transportul bazate pe un consum intens de energie, odatã cu
saltul demografic, au condus în ultimii 100 de ani la majorarea colosalã a
emisiilor antropogene de CO2 ºi aceastã tendinþã continuã sã se amplifice. Astfel, combustia produselor petroliere, a cãrbunelui ºi gazului natural genereazã
anual emisii de cca 6 miliarde tone de CO2 în atmosferã. Concentraþia bioxidului de carbon în atmosferã s-a majorat cu 30% la sutã faþã de perioada preindustrialã. Dacã rata emisiilor actuale s-ar menþine ºi pe parcursul secolului XXI,
concentraþia de CO2 în atmosferã s-ar dubla, atingând un nivel inadmisibil.
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De fapt, au ºi început sã se facã observate schimbãrile condiþiilor meteorologice
care confirmã modificarea globalã a climei: topirea intensã a gheþarilor, inundaþii nemaivãzute, tornade, cicloane, secete ºi temperaturi maxime în Europa ºi
în alte zone ale globului. În asemenea situaþie sunt necesare acþiuni urgente
pentru a stopa acest declin ecologic care poate duce, într-o perioadã istoricã
scurtã, la schimbãri catastrofice ºi ireversibile.
Problema limitãrii emisiilor de CO2 în atmosferã ºi mãsurile concrete privind
reducerea acestora au fost formulate în Protocolul de la Kyoto.
În 1990 75% din emisiile de CO2 provenite în urma producerii de energie reveneau þãrilor industrializate (tab. 1.8). Statele Unite ale Americii genereazã aproximativ o pãtrime (22%) din volumul global de emisii, adicã, aproximativ 5
tone anual per capita. Cota emisiilor de CO2 în þãrile UE este de asemenea
destul de ridicatã (tab. 1.8).
Tabelul 1.8. Emisii globale de CO2 (Mt), pe care le genereazã energetica

Energetica este, fãrã îndoialã, sursa de bazã a emisiilor de gaz cu efect de serã.
Anume acestea au constituit cca 80 la sutã din emisiile totale în þãrile UE în
1990 (an de referinþã). Emisiile sunt strâns legate de cantitatea consumului ºi de
tipul de combustibili fosili utilizaþi (tab. 1.9).
Circa o treime din volumul de emisii de CO2 în UE, de exemplu, provine de la
producerea electricitãþii ºi a energiei termice (încãlzire ºi apa caldã). În 1990
sectorului transport îi reveneau mai mult de o pãtrime din totalul de emisii în
Tabelul 1.9. Emisii de CO2 în UE în anul 1990 (an de referinþã), în Mt
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UE ºi aceastã cotã continuã sã creascã (tab. 1.10). Studiile ne demonstreazã cã în
absenþa unor acþiuni politice eficiente, acest sector va determina cea mai mare
creºtere a emisiilor de CO2 pânã în anul 2010.
Tabelul 1.10. Comunitatea Europeanã  emisii de CO2 (previziuni [8]) pe tipuri
de combustibil ºi sectoare

Statele-membre ale ONU au convenit în cadrul Protocolului de la Kyoto de a
reduce cu 8% emisiile totale de CO2 ºi de alte 5 gaze cu efect de serã pânã în anii
2008-2012, în raport cu nivelul anului de referinþã (1990).
Între þãrile-membre ale UE a fost stabilit un acord acceptat de Comisia Europeanã (martie, 1997) privind reducerea emisiilor de CO2 cu 15% pentru
Comunitate. Acesta a fost inclus în documentul votat la Conferinþa ONU
de la Kyoto. În respectivul document sunt stabilite cotele-program pentru
fiecare dintre cele 15 þãri-membre ale UE referitor la reducerea globalã a
emisiilor de CO2.
Þãrilor cu un nivel de dezvoltare mai redus (Portugalia, Grecia, Spania) li s-a
permis o sporire considerabilã a consumului de energie. Prin urmare, în aceste
state volumul de emisii de CO2 va fi mai mare în comparaþie cu anul de referinþã,
în timp ce statele cele mai dezvoltate (Luxemburg, Germania, Austria, Belgia,
Olanda, Marea Britanie, Italia) ºi-au propus reduceri (pânã la 30%) a emisiilor
de CO2.
Fiecare din þãrile-membre ale UE ºi-au trasat acþiuni concrete în programele
naþionale [4], þinând cont de specificul propriului sistem energetic ºi de posibilitãþile de care dispun, dintre care pot fi menþionate urmãtoarele trei, cele mai
importante:
§ acþiuni de modernizare a tehnologiilor de generare a energiei electrice
ºi termice, inclusiv utilizarea mai largã a sistemelor de cogenerare;
§ acþiuni de sporire a eficienþei energetice, fapt ce permite diminuarea consumului ºi reducerea emisiilor la aceeaºi cantitate de producþie finitã;
§ implementarea pe scarã largã a surselor de energie (electricã ºi termicã)
regenerabilã, nepoluantã, care nu emanã gaze cu efect de serã.
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Ca o primã mãsurã de reducere a emisiilor de CO2 este examinatã trecerea
treptatã a centralelor electrice ºi termice de la consum de cãrbune ºi produse
petroliere la funcþionare pe bazã de gaz natural. La arderea gazului natural emisiile specifice de CO2 sunt de douã ori mai reduse în comparaþie cu cele derivate
din arderea cãrbunelui ºi de 1,5 în raport cu emisiile rezultate la combustia
petrolului (tab 1.7). Totodatã, se ia în consideraþie ºi costul mult mai redus al
tehnologiilor energetice bazate pe gaze naturale.
Un efect de mare importanþã în acest context îl vor avea mãsurile privind sporirea eficienþei economice a energiei în industrie, transport ºi sectorul locativ.
Dar cea mai eficientã cale de reducere a emisiilor de CO2 în energeticã este
utilizarea instalaþiilor de producere a energiei electrice ºi termice din resurse
regenerabile. Dupã cum se subliniazã în Raportul Consiliului Energetic al Uniunii Europene, aceste instalaþii urmeazã a fi exploatate în contextul unei politici energetice unice, care integreazã armonios aspectele ambientale ºi cele de
dezvoltare durabilã.
1.1.4. Avantajele de mediu ale energeticii bazate pe SER
Energetica bazatã pe SER reprezintã calea cea mai ieftinã ºi sigurã de reducere a
emisiilor de gaze poluante la producerea energiei electrice ºi termice.
De exemplu, o turbinã eolianã cu o putere de 600 kW în condiþii medii de vânt,
care se caracterizeazã printr-un coeficient de utilizare a puterii instalate egal cu
0,3, ar putea contribui, pe parcursul duratei de viaþã de 20 de ani, la reducerea
emisiilor de CO2 cu 20-36 mii tone, produse în cazul unei centrale electrice pe
petrol sau cãrbune.
La producerea de energie electricã, mecanicã sau termicã din SER pot fi folosite
urmãtoarele tehnologii de conversiune:
Energia eolianã  energie electricã sau energie mecanicã;
Energia solarã  energie electricã sau energie termicã;
Energia potenþialului hidraulic al râurilor  energie electricã sau energie mecanicã;
Energia geotermalã  energie termicã sau energie electricã;
Energia biomasei, inclusiv a deºeurilor organice  energie electricã sau energie
termicã.
La momentul actual, cele mai valorificate surse sunt: energia hidraulicã a râurilor, energia eolianã, energia solarã ºi cea de conversiune a biomasei. Caracteristicã
pentru toate tehnologiile enumerate este lipsa emisiilor de CO2. Doar la arderea biomasei se eliminã o cantitate de CO2 egalã cu cea folositã de cãtre plante
la creºtere, înregistrându-se astfel o balanþã finalã nulã a emisiilor de CO2.
Hidrocentralele produc astãzi cca 22% din volumul global de energie electricã.
Deoarece resursele râurilor mari sunt aproape complet utilizate, nu se poate
miza pe o majorare substanþialã a puterii hidrocentralelor în raport cu cea actualã. Rezervele de energie geotermalã sunt puþin exploatate deocamdatã.
Cea mai mare perspectivã oferã tehnologiile (care sunt ºi cele mai bine puse la
punct) de producere a energiei electrice din vânt (energia eolianã), precum ºi
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instalaþiile solare termice ºi fotovoltaice. Fiecare din aceste tehnologii ºi-au gãsit
niºa de dezvoltare, domeniul în care pot avea o înaltã eficienþã, fiind în mãsurã
sã concureze cu tehnologiile tradiþionale de obþinere a energiei din combustibili fosili.
Energetica eolianã are o bunã perspectivã la producerea de energie electricã pe
scarã largã. Aerogeneratoarele cu puterea de la 0,6 pânã la 3 MW asociate în
grupuri mari (ferme eoliene) ºi conectate la reþeaua electricã publicã, genereazã
energie electricã în paralel cu centralele termoelectrice, hidraulice sau nucleare.
Se presupune cã energetica eolianã va prelua o bunã parte din cota de energie
electricã produsã astãzi la centralele nucleare ºi la cele bazate pe combustibili
fosili.
Convertoarele fotovoltaice transformã energia solarã direct în energie electricã.
Cei mai indicaþi beneficiari, în acest caz, sunt consumatorii de energie electricã
izolaþi, care nu au acces la reþeaua publicã.
Captatoarele solare reprezintã cele mai moderne tehnologii de captare a energiei solare ºi de conversiune a acesteia în energie termicã pentru încãlzirea/
rãcirea caselor de locuit ºi obþinerea apei calde pentru menaj.
Programele naþionale prevãd o sporire intensã a cantitãþii de energie produsã
din SER ºi, conform unor pronosticuri optimiste, se considerã cã peste o jumãtate de secol pânã la 50% din întregul volum de energie electricã se va produce
din vânt. O parte considerabilã a energiei termice pentru încãlzirea spaþiului
locativ ºi a apei menajere se va obþine de la captatoarele solare ºi din biomasã ºi
deºeuri. Se mizeazã foarte mult ºi pe utilizarea largã, într-un viitor apropiat, a
elementelor de combustie în bazã de hidrogen, care poate fi obþinut din gaze
naturale sau din apã, folosind, de exemplu, energia electricã produsã la centralele eoliene.
Sursele de energie regenerabilã prezintã un avantaj extrem de important: cel de
a nu polua atmosfera cu CO2 ºi cu alte emisii antropice. În plus, ele sunt rãspândite pe glob mult mai uniform decât resursele de combustibili fosili. Fiecare
þarã de pe mapamond dispune de anumite rezerve de energie solarã, eolianã,
geotermalã, de biomasã sau de energie hidraulicã.
Dezvoltarea energeticii bazate pe aceste resurse ar consolida securitatea energeticã a multor state. Un nou sistem energetic mai puþin centralizat care ia în
calcul ºi SER ar putea fi capabil sã rãspândeascã, pe o scarã mai largã, serviciile
bazate pe energie, contribuind la dezvoltarea regiunilor mai sãrace ºi la crearea
unor noi locuri de muncã în zonele rurale.
Deoarece instalaþiile de producere a energiei din SER sunt mici, în raport cu
centralele actuale, asemenea instalaþii ar putea suscita interesul populaþiei.
Atât prioritãþile privind protecþia mediului ambiant, cât ºi avantajele în sectorul social oferite de energetica bazatã pe SER deschid noi perspective pentru
aceste modalitãþi de producere a energiei.
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Conceperea unui nou sistem energetic, adecvat secolului al XXI-lea, ar putea
contribui la restabilirea unui echilibru  din pãcate, neglijat  dintre energie,
bunãstarea omului ºi mediu. Nu se cuvine ca energia sã fie tratatã ca o marfã ce
trebuie consumatã indiferent de consecinþe. Fireºte, energia trebuie valorificatã
în slujba omului, însã pe niºte cãi care nu contravin relaþiilor dintre societate ºi
mediu. Doar astfel vom fi în mãsurã sã prevenim catastrofele ecologice care ar
putea provoca apusul unor civilizaþii ce n-au ºtiut a pune preþ pe zestrea lãsatã
de naturã.
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2. ENERGETICA REPUBLICII MOLDOVA. SITUAÞIA
ACTUALÃ ªI STRATEGIILE DE DEZVOLTARE
2.1. Caracteristica generala a sistemului energetic al
Republicii Moldova
Republica Moldova traverseazã o îndelungatã perioadã de tranziþie la economia de
piaþã. Cãtre 1998, volumul produsului intern brut s-a diminuat pânã la nivelul de
35% în raport cu anul de referinþã (1990). În cea mai mare proporþie a scãzut producþia industrialã, pe timpuri, industria fiind cel mai mare consumator de energie.
În consecinþã, odatã cu declinul economic s-a micºorat simþitor ºi consumul de
energie (tab. 2.1).
În anul 2000 consumul total de resurse energetice primare în Republica Moldova
(partea dreaptã a Nistrului) a constituit 3,86 Mtcc sau 1,05 tone pe cap de locuitor.
Caracteristic pentru energetica Republicii Moldova este lipsa resurselor energetice proprii, cu excepþia unor modeste resurse de biomasã ºi hidroenergetice
valorificate la hidrocentralele de la Dubãsari ºi Costeºti. Cca 98% din consumul
total de resurse energetice din þarã este acoperit din import. Astfel, în Republica Moldova importul de gaze naturale ºi petrol din Rusia constituie 100%, importul de cãrbune din Rusia ºi Ucraina  100%, energia electricã fiind procuratã preponderent din Ucraina ºi într-o cantitate micã din România. Toate cãile
de transportare a combustibilului gazos ºi lichid trec ºi ele printr-o singurã þarã
(Ucraina); legãturile electroenergetice cu Vestul sunt foarte limitate (doar trei
linii de 110 kV cu România).
Diminuarea dependenþei energetice reprezintã o problemã-cheie în asigurarea
energeticã a statului. Existã o soluþie generalã a acestei probleme  diversificarea surselor (þãrilor ºi cãilor) de import. Pe termen lung, o contribuþie importantã în dezvoltarea siguranþei energetice a Republicii Moldova ar putea fi adusã prin valorificarea resurselor energetice proprii ºi utilizarea pe larg a surselor
de energie regenerabilã (eolianã, solarã, biomasã) de care dispune þara.
Structura consumului pe tipuri de surse energetice în dinamicã este prezentatã
în figura 2.1. Se poate observa o creºtere considerabilã a ponderii gazelor naturale (mai mult de 55%), o reducere aproape totalã a consumului de cãrbune ºi o
creºtere cu aproximativ 10% a cotei consumului de energie electricã. Ponderea
consumului de resurse energetice pe sectoare este redatã în figura 2.2.
Tabelul 2.1. Consumul intern de resurse energetice în Republica Moldova
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Energetica R. M. Situaþia actualã ºi strategiile de dezvoltare

Figura 2.1. Evoluþia consumului de resurse energetice în Republica Moldova.
Sursa: [1]

În perioada de dupã 1990 s-a redus considerabil cota consumului de resurse
energetice în industrie, agriculturã ºi transport, majorându-se cea din sectorul
public. Dinamica acestui indicator este corelatã cu ritmul diminuãrii volumului producþiei în þarã. Intensitatea energeticã a producþiei în Republica Moldova este de 3-4 ori mai mare decât în þãrile dezvoltate.
În þarã existã urmãtoarele surse producãtoare de energie electricã: (CET1 ºi CET2
Chiºinãu, CET Bãlþi ºi CTE Moldoveneascã din orãºelul Dnestrovsc) ºi douã
centrale hidroelectrice (Dubãsari ºi Costeºti). Capacitatea instalatã a centralelor
electrice din þarã constituie cca 3000 MW, însã sunt utilizate doar cca 1600 MW.
Capacitatea disponibilã a hidrocentralelor constituie 30 MW.

Figura 2.2. Ponderea consumului de resurse energetice în PIB.
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Capacitãþile de producere a energiei au o repartizare teritorialã neuniformã, marea majoritate (mai mult de 80%) fiind concentrate în stânga Nistrului. De menþionat cã majoritatea capacitãþilor de generare a energiei au un grad avansat de
uzurã fizicã. Insuficienþa capacitãþilor generatoare din þarã cauzeazã importul sporit
de energie electricã  pânã la 30-40% din consumul total anual. Într-un termen
scurt va trebui sã fie modernizate capacitãþile existente de generare a energiei, deci
este imperioasã construcþia noilor centrale, repartizate într-un mod optim pe
teritoriul þãrii.
Gradul de electrificare centralizatã a þãrii este de 100%. Numãrul eventualilor
consumatori neconectaþi la reþeaua publicã este neînsemnat, fiind vorba doar
de unele locuinþe aflate în afara localitãþilor rurale.
Capacitatea totalã de producþie a energiei termice este de cca 1300 Gcal/h. Municipiile Chiºinãu ºi Bãlþi dispun de sisteme centralizate de încãlzire. În alte
oraºe sunt folosite cazangeriile de cartier, care în ultimii doi ani n-au funcþionat
din lipsã de combustibil. Sistemul naþional de gazificare cuprinde: cca 1700 km
linii de înaltã presiune, peste 2000 km  linii de presiune medie ºi joasã ºi 165
staþii de distribuþie. Sunt gazificate doar 25% din numãrul total al localitãþilor
republicii. Pe teritoriul Republicii Moldova trece gazoductul Rusia-Balcani. Sistemul de aprovizionare cu combustibili lichizi este în întregime privatizat ºi
cuprinde o reþea largã de benzinãrii ºi depozite de produse petroliere. Este în
fazã de construcþie terminalul de produse petroliere la sudul republicii, în localitatea Giurgiuleºti.
Pânã nu demult, segmentele principale ce privesc aprovizionarea ºi distribuirea
în republicã a gazelor naturale, a energiei electrice ºi termice, a combustibilului
lichid ºi solid erau reprezentate de structuri de stat. Începând cu anul 1995, s-a
procedat la demonopolizarea ºi privatizarea sectorului energetic. Din cele cinci
întreprinderi de distribuþie a energiei electrice trei sunt privatizate, celelalte
douã urmând sã fie privatizate. În timpul apropiat, vor fi deetatizate ºi centralele termoelectrice. Sistemul de gazificare a fost reorganizat în întreprindere
mixtã moldo-rusã. Întreprinderile de termoficare, de asemenea, au fost reorganizate ºi transmise în subordinea autoritãþilor locale.
Cât priveºte suportul juridic pentru organizarea ºi funcþionarea sectorului energetic, în ultimii ani, a fost elaborat ºi adoptat un set de legi ºi documente normative. Este vorba de legile Cu privire la energeticã, Cu privire la energia
electricã, Cu privire la gaze, Cu privire la concepþia asupra privatizãrii întreprinderilor din sectorul electroenergetic ºi Cu privire la conservarea energiei.

2.2. Strategia energeticã a Republicii Moldova corelatã
cu problema protecþiei mediului
Strategia de dezvoltare economicã a Republicii Moldova (pânã în anul 2005) [6]
prevede ca obiectiv principal crearea condiþiilor necesare pentru o dezvoltare economicã durabilã cu un ritm mediu anual de creºtere a PIB-ului între 5% ºi 8%.
Reforma economicã în sectorul energetic continuã sã rãmânã o prioritate. Drept
obiective strategice ale acestei reforme sunt nominalizate [7]:
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§

finalizarea procesului de restructurare ºi privatizare a sectorului energetic ºi formarea pieþei energetice;
§ asigurarea securitãþii energetice a statului;
§ protecþia mediului înconjurãtor.
Obiectivele strategice se vor realiza prin: demonopolizarea complexului energetic; privatizarea preponderentã a acestuia ºi promovarea concurenþei pe piaþa
resurselor energetice ºi a energiei care va contribui la majorarea eficienþei energetice; diminuarea costurilor; implementarea tehnologiilor energetice eficiente
cu un impact minim asupra mediului; promovarea unei politici consecvente de
conservare a energiei, inclusiv de utilizare a surselor regenerabile (energia solarã, eolianã ºi biogazul); diversificarea cãilor de import al resurselor energetice;
renovarea ºi extinderea capacitãþilor competitive proprii de producere a energiei electrice; consolidarea interconexiunilor energetice cu þãrile din Est ºi Vest;
dezvoltarea gazoductelor ºi finalizarea construcþiei Terminalului petrolier Giurgiuleºti; dezvoltarea cadrului legislativ ºi normativ în domeniul energetic; alinierea la standardele ºi normele europene de protecþie a mediului.
Strategia energeticã a Republicii Moldova [7] conþine cifre concrete privind dezvoltarea sectorului energetic pe un termen de 10 ani (2000-2010) în context cu
obiectivele strategice de relansare a economiei naþionale. În tabelul 2.2 sunt
prezentaþi indicatorii energoeconomici ai energeticii pentru perioada vizatã,
inclusiv referitor la consumul de resurse energetice.
În urmãtorii 10 ani se aºteaptã o majorare de 1,55 ori a consumului de gaze naturale, o creºtere cu 24,5% a consumului de produse petroliere ºi mai mult decât o
dublare (2,25 ori) a consumului de energie electricã în raport cu anul 2000.
Datele privind emisiile de gaze cu efect de serã ce rezultã la producerea ºi utilizarea resurselor energetice primare ºi finite pentru perioada 1990-2010, preluate din [8], sunt prezentate în tabelul 2.3. În raport cu anul de referinþã (1990),
volumul emisiilor pe cap de locuitor s-a redus proporþional cu consumul de
resurse energetice ºi a constituit, în anul 2000, 29% faþã de 1999.
Tabelul 2.2. Principalii indicatori energoeconomici ai Republicii Moldova pânã
în anul 2010 [7]
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Tabelul 2.3. Emisii reale ºi prognoza emisiilor de GES direct pentru sectorul
energetic, Gg CO2 echivalent / an

Cât priveºte volumul emisiilor pronosticate pentru anul 2010, acesta poate fi
calculat cu aproximaþie, în funcþie de consumul de resurse energetice ºi emisiile
de CO2 specifice pentru diferite tipuri de combustibil. Conform acestor calcule,
putem sã ne aºteptãm la un volum de la 8 pânã la 16,5 Mt de GES echivalent
CO2, sau 4,52 tone pe cap de locuitor. Consumul de energie electricã de 8,3 miliarde
kWh, presupus pentru anul 2010, se va solda cu cca 4,01 Mt emisii de CO2, sau
1,1 tone pe cap de locuitor. Aici nu s-a specificat dacã energia electricã este din
import sau produsã în þarã, deoarece poluanþii sunt apatrizi: ei nu recunosc
frontiere, atacând în egalã mãsurã ºi þara în care sunt produºi, ºi vecinii, chiar ºi pe
cei mai îndepãrtaþi.
Volumul emisiilor de CO2 din sectorul energetic cãtre 2010 nu va atinge cota
anului 1990 (6,23 tone per capita), dar va fi suficient de mare, comparabil cu
normele fixate pentru þãrile industrializate pentru aceeaºi perioadã.
Mãsurile de protecþie a mediului nominalizate mai sus, îndeosebi cele legate de
ridicarea eficienþei energetice ºi înlocuirea sistemelor clasice de generare a energiei din combustibili fosili cu altele, bazate pe folosirea surselor de energie regenerabilã, ar putea contribui în mod eficient la reducerea emisiilor de GES în sectorul energetic, care genereazã cca 70% din emisiile totale de GES din republicã.
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3. EVALUAREA NECESITÃÞILOR TEHNOLOGICE,
ECONOMICE ªI DE MEDIU PRIVIND
IMPLEMENTAREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA
A SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILÃ
(eolianã, solarã ºi a biomasei)
3.1. Studiu de fezabilitate privind implementarea în Republica
Moldova a energiei eoliene

3.1.1. Aspecte metodologice de evaluare

Deseori, în diverse medii, se pune la îndoialã existenþa, pe teritoriul Republicii
Moldova, a potenþialului energetic eolian favorabil ºi rentabil pentru valorificarea acestuia. Totodatã, multiplele cercetãri ºtiinþifice efectuate în diferite perioade, precum ºi realizãrile obþinute pe teren au demonstrat cã pe teritoriul
republicii existã destule zone cu vânturi favorabile pentru funcþionarea eficientã a instalaþiilor eoliene. De aceea, pentru a argumenta eficienþa sau ineficienþa
utilizãrii energiei eoliene, este suficient sã cunoaºtem valoarea medie anualã a
energiei care poate fi produsã de o turbinã eolianã în puncte concrete ale zonei
examinate. Cu alte cuvinte, trebuie sã cunoaºtem cadastrul energetic eolian
al teritoriului examinat.
Argumentarea unui proiect de implementare a obiectivelor energetice eoliene
necesitã în primul rând cunoaºterea în detalii a parametrilor energetici ai vântului în zona viitoarelor amplasamente ºi  îndeosebi  distribuþia probabilisticã pe gradaþii de vitezã a vântului, variaþia diurnã ºi sezonierã a vitezei, direcþiile preponderente ºi alþi parametri.
Energia eolianã este proporþionalã cu cubul vitezei vântului în zona amplasãrii
instalaþiei eoliene. Pentru a obþine date statistice de înaltã credibilitate, dupã
cum ne demonstreazã experienþa liderilor în domeniul energeticii eoliene, sunt
necesare observaþiile sistematice de lungã duratã. Dar, în asemenea caz, apare o
problemã complicatã: datele ce rezultã din observaþiile sistematice de lungã
duratã, efectuate de staþiile meteorologice din vecinãtate nu pot fi extrapolate
în mod automat asupra amplasamentului preconizat, întrucât mãsurãtorile
parametrilor vântului, executate la staþia meteo la o înãlþime de 10-12 m, sunt
influenþate puternic de forma reliefului ºi rugozitatea teritoriului înconjurãtor.
Din aceste considerente, sunt necesare metode complexe, cu totul speciale, care
ar lua în consideraþie influenþa ansamblului de factori climatologici ºi orografici la formarea vitezei vântului într-un punct geografic dat.
3.1.1.1. Modele ºi programe de evaluare
Pentru a evalua potenþialul energetic eolian în prezent se utilizeazã douã modele. Modelul elaborat de þãrile UE [1], cunoscut sub denumirea WAsP (Wind Atlas
Analysis and Application Program)  în baza cãruia s-a examinat potenþialul
energetic eolian ºi a fost întocmit Atlasul european al vântului [2], se bazeazã
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pe teoria curenþilor de aer. Respectivul model necesitã enorme baze de date
despre istoria vitezei vântului pe parcursul a minimum 10 ani (acestea pot fi
obþinute de la staþiile meteorologice) ºi date privind caracteristicile teritoriului
în jurul staþiei meteo ºi a localitãþii unde va fi amplasat agregatul eolian (aerogeneratorul). Modelul american, elaborat de NASA ºi Forþele Aeriene ale SUA,
este bazat pe teoria dinamicã a climei ºi necesitã puþine date, în schimb, e nevoie
de o mare putere de calcul a calculatoarelor.
Înalta eficienþã a programului WAsP a determinat mai multe state din Europa
Centralã (Austria, Croaþia, Slovenia, Cehia ºi Slovacia) sã-l utilizeze pentru întocmirea unui atlas eolian propriu [4] similar cu cel european. În acest scop, au
fost efectuate cercetãri importante în România ºi Ucraina  þãri în care funcþioneazã mai multe ferme eoliene cu puterea instalaþiilor de 5 - 10 MW.
WAsP este un program computerizat pentru extrapolarea bidimensionalã a
parametrilor mãsuraþi ai vântului, luându-se în calcul descrierea teritoriului ºi a
obstacolelor din imediata vecinãtate a staþiei meteo. Acesta conþine patru module,
principale, de calcul:
q Analiza datelor brute mãsurate. Respectiva opþiune permite analiza
datelor statistice-meteorologice ale vântului, mãsurate la staþiile meteorologice.
Acest modul este realizat ca un instrument separat al WAsP-ului.
q Elaborarea atlasului vântului. Indicii vântului, analizaþi, sunt convertiþi
într-un set de date care constituie atlasul vântului. Setul de date din atlas sunt
raportate la condiþiile specifice ale amplasamentului staþiei meteorologice ºi, în
acelaºi timp, sunt recalculate pentru condiþii-standard (cinci înãlþimi ºi patru
clase de rugozitate).
q Estimarea climatologicã a vântului. Utilizând datele din atlas, calculate
cu ajutorul programului WAsP, putem estima valoarea vântului în orice amplasament îndepãrtat, evidenþiind posibilele amplasamente. Modulul permite estimarea valorii reale a vântului în amplasamentul interesat.
q Estimarea potenþialului energetic al vântului. Cu ajutorul acestui modul
este calculatã valoarea potenþialului energetic al vântului în funcþie de valoarea
sa medie anualã. Pe lângã evaluarea puterii energetice a vântului, WAsP-ul
permite estimarea cantitãþii de energie, ce ar putea fi obþinutã într-un an, de
orice aerogenerator  ale cãrui date tehnice trebuie sã fie cunoscute în prealabil.
3.1.1.2. Metode de prelucrare a datelor privind înregistrãrile periodice ale
vitezei ºi direcþiei vântului
Programul WAsP poate fi utilizat, la evaluãrile ulterioare, în douã scopuri:
1. Analiza datelor primare ale vântului în vederea întocmirii atlasului vântului pentru fiecare staþie meteorologicã în parte.
2. Utilizarea atlasului vântului ºi a curbelor de putere ale aerogeneratoarelor în
vederea evaluãrii potenþialului eolian ºi energetic în orice punct învecinat
staþiei (pe o razã de pânã la 50 km).
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Programul WAsP este structurat, astfel încât membrii ierarhici (în primul rând,
datele primare) conþin informaþii specifice: viteza ºi direcþia vântului, orografia
terenului, descrierea obstacolelor, modelul ºi parametrii generatorului eolian
utilizat, precum ºi instrumentele de pronosticare a climei (vântului) ºi energiei
ce ar putea fi obþinutã. Respectarea ierarhiei elementelor constitutive permite
formarea unor legãturi logice între ei, legãturi ce vor descrie teritoriul studiat,
adicã terenul destinat modelãrii.
A) Datele meteorologice ºi descrierea staþiei. Descrierea staþiei meteo include:
date despre latitudinea ºi longitudinea staþiei, înãlþimea la care au fost efectuate
mãsurãtorile. Datele meteorologice primare includ informaþii despre direcþia ºi
viteza medie a vântului, mãsurate la fiecare trei ore pe o perioadã de circa 10
ani. În baza datelor primare programul WAsP va calcula roza vânturilor ºi
parametrii distribuþiei Weibull a repetabilitãþii vitezei vântului. În figura 3.1
este reprezentat un exemplu, calculat pentru o staþie meteorologicã situatã în
sudul republicii. Aceste
date brute (neprelucrate)
caracterizeazã numai punctul de observaþie  staþia
meteorologicã. Aici ºi în
cele ce urmeazã va fi utilizatã baza de date a Serviciului Hidrometeo de Stat
din Republica Moldova [5].
Pentru a extrapola valorile
climatologice ale vântului ºi Figura 3.1. Roza vânturilor ºi distribuþia Weibull a
a descrie mai exact staþia cu repetabilitãþii vitezei vântului, pentru mãsurãtori
împrejurimile sale, trebuie efectuate pe parcursul a 10 ani în sudul republicii.
sã se ia în calcul influenþa obstacolelor din apropiere, gradul de rugozitate, precum ºi orografia terenului din jurul punctului de observaþie. Abia dupã prelucrare aceste date pot fi utilizate în vederea estimãrii indicilor vântului în alte amplasamente din apropierea staþiei meteorologice.
În tabelul 3.1 sunt prezentate, pentru aceeaºi staþie (figura 3.1), frecvenþa repetabilitãþii, ponderea diferitelor viteze ale vântului, precum ºi coeficienþii Weibull
pentru cele 12 sectoare în parte a câte 30° fiecare.
Din acest tabel se poate observa cã viteza preponderentã a vântului, mãsuratã la
o înãlþime de 10 m în perioada 1990-1999, a fost cuprinsã între 3-7 m/s  vitezã
la care majoritatea aerogeneratoarelor moderne pot funcþiona. Însã, trebuie de
menþionat cã rezultatele date au fost influenþate (diminuate) de obstacolele ºi
rugozitãþile din perimetrul staþiei meteo. În calculele ulterioare, WAsP-ul va
lua în consideraþie toate datele primare, modelând situaþia realã.
Precizãm cã valabilitatea datelor statistice ale unei staþii concrete depinde de
veridicitatea datelor ºi de volumul informaþiei disponibile.
B) Obstacolele. Se prezintã lista obstacolelor din vecinãtatea staþiei meteo sau
a generatorului eolian, care ar putea afecta caracteristicile vântului din aceastã
localitate. Drept obstacole sunt considerate clãdirile, zidurile, pãdurile, fâºiile
de copaci sau tufiºurile, fiecare în parte fiind caracterizat în listã cu un coefi31

Energia regenerabilã

Tabelul 3.1. Rezultatele analizei, conform WAsP, a mãsurãtorilor efectuate la
staþia meteorologicã.

cient climatologic numit porozitate. Porozitatea descrie gradul de reþinere a
vântului de cãtre obstacol ºi depinde de densitatea acestuia din urmã.
Ca regulã generalã, porozitatea poate avea valoarea egalã cu zero pentru clãdiri
ºi cu aproximativ 0,5 pentru copaci. Un rând de case similare, separate de o
distanþã egalã cu o treime din lungimea unei case, va avea o porozitate de circa
0,33. Porozitatea copacilor se schimbã odatã cu frunziºul, adicã în funcþie de
anotimp. Asemeni gradului de rugozitate (descris în continuare), porozitatea
trebuie consideratã un parametru climatologic sezonier.
Figura 3.2, de pildã, conþine reprezentarea graficã a obstacolelor ce se aflã în
vecinãtatea unei staþii meteorologice.
Gradul de porozitate a obstacolului este
reflectat prin intensitatea culorii simbolului respectiv.
Obstacolele atenueazã întrucâtva viteza
vântului, mãsuratã de anemometru la
staþia meteorologicã. Gradul de influenþã (diminuare) exercitat asupra valorilor
mãsurate ale vântului depinde de:
§ distanþa de la obstacol pânã la
amplasament;
§ înãlþimea obstacolului;
§ înãlþimea amplasamentului;
§ lungimea obstacolului.
Importanþa includerii obstacolelor în
modelul de evaluare este ilustratã prin
curbele prezentate în figura 3.3, care reflectã variaþiile vitezei medii a vântului Figura 3.2. Reprezentarea graficã a
ºi a puterii disponibile în funcþie de înãl- obstacolelor din vecinãtatea staþiei
þimea aerogeneratorului  pentru acelaºi meteo.
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amplasament  cu ºi fãrã obstacole. Se poate observa cã pentru înãlþimile uzuale
de instalare a generatoarelor eoliene (60-70 m) diferenþa puterii specifice, care poate
fi obþinutã la înlãturarea obstacolelor, este de cca 100 W/m2 (10-15%).

Figura 3.3. Influenþa obstacolelor în evaluãrile potenþialului energetic eolian.

C) Rugozitãþile. Rugozitatea unui teren este determinatã de mãrimea ºi distribuþia elementelor acesteia. Elementul de rugozitate este caracterizat prin
înãlþimea ºi secþiunea sa transversalã. În plus, pentru un numãr de elemente
distribuite uniform pe o arie, densitatea poate fi descrisã ca media ariei
orizontale, disponibilã pentru element.
Caracteristica terenului este în general paramultifazatã de o scarã de mãsurã
numitã coeficient de rugozitate ºi se utilizeazã pentru descrierea tipului de relief
din împrejurimile staþiei meteo sau ale aerogeneratorului. În atlasul vântului
rugozitãþile, în funcþie de înãlþime ºi de coeficientul de rugozitate, se clasificã în
patru mari clase care cuprind o largã gamã de tipuri de suprafeþe, începând cu
suprafaþa maritimã (a bazinelor de apã sau a mãrii), pãºuni, lanuri cu cereale ºi
întinderi mari acoperite cu tufiºuri, pânã la oraºe sau pãduri, care au cel mai
înalt coeficient de rugozitate.
Menþionãm cã, în general, coeficientul de rugozitate aplicat în atlas este considerat drept un parametru climatologic, deoarece rugozitatea suprafeþei se schimbã
odatã cu frunziºul, vegetaþia, cãderea zãpezii etc.
Producþia de energie a aerogeneratoarelor trebuie determinatã în baza climatologiei, deoarece variaþiile diurne ºi sezoniere în zona caracterizatã pot, de asemenea, avea o pronunþatã influenþã.
În comparaþie cu obstacolele, care de regulã se limiteazã pe o razã de 500 m,
rugozitãþile cuprind teritorii mult mai întinse, a cãror razã poate ajunge pânã la
5.000-10.000 m.
D) Descrierea orograficã a teritoriului (harta în formã digitalã). Serveºte la
reprezentarea reliefului terenului pe care sunt amplasate staþia meteo ºi/sau
generatorul eolian. WAsP-ul utilizeazã reprezentarea hãrþii în formã vectorialã,
în care înãlþimile terenului sunt redate prin linii de contur, fiecare dintre acestea
având parametri de identificare proprii.
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3.1.2. Aprecierea potenþialului energetic eolian
3.1.2.1. Scurt istoric privind utilizarea energiei vântului
Republica Moldova este situatã geografic astfel încât teritoriul ei nu poate fi
apreciat ca zonã cu vânturi favorabile pentru dezvoltarea energeticii eoliene.
Se cere o analizã mult mai profundã pentru a formula un rãspuns bine
argumentat la aceastã întrebare.
Datele statistice ne mãrturisesc cã, pânã la utilizarea masivã a motoarelor cu
aburi ºi a celor cu ardere internã, morile de vânt au avut o rãspândire deosebitã
în fosta gubernie Basarabia, care cuprindea întregul teritoriu al actualei
Republici Moldova, judeþele Hotin, Akkerman ºi Ismail. În anul 1901 erau
înregistrate 6208 mori de vânt, distribuite pe judeþe astfel: Bãlþi  299; Chiºinãu
 980; Tighina  907; Soroca  371; Orhei  626; Akkerman  1304; Ismail 
1393 etc. [6]
În 1923, Direcþia generalã a statisticii regionale din Chiºinãu evalueazã într-o
ediþie oficialã potenþialul economic al satelor din Basarabia. Aceastã publicaþie
ne oferã date extrem de preþioase cu privire la folosirea morilor de vânt ºi
repartiþia teritorialã a acestora. Astfel, s-a constatat cã unele comune aveau
peste 30 de mori de vânt. De exemplu, în zona centralã se evidenþiazã
Costeºtiul cu 23 mori, Lozova  30, Buþeni  16, Vãzãreºti  28, Truºeni  23,
Scoreni  17 mori; în zona de sud: Talmaza  15, Cubei  31, Taraclia  31,
Traianul Nou  34, Congaz  30 ºi Isârlia  20 de mori.
Majoritatea morilor, de tip piramidal, se înºiruiau în lanþ pe coline sau pe
vârfuri de deal, locuri care deseori purtau denumirea de Dealul Morilor.
Multe dintre aceste mori au funcþionat ºi în perioada interbelicã.
Pe parcursul anilor 50 ai secolului trecut în republicã au fost montate peste
350 de instalaþii eoliene mecanice, destinate exclusiv pentru pompaj în sistemele
de aprovizionare cu apã ºi pentru prepararea nutreþurilor la fermele
gospodãriilor agricole colective. Acestea erau aeromotoare cu multe pale cu
puterea nominalã de 6,2 cai-putere la viteza de calcul a vântului de 8 m/s. Ele
au funcþionat cu destulã eficienþã pe parcursul a 7  10 ani, fiind înlocuite
treptat, dupã 1960  1964, cu sisteme electrice mai comode ºi ieftine în
exploatare. Electrificarea totalã, care a avut loc în aceastã perioadã, precum ºi
preþurile foarte mici la energia electricã au scos din concurenþã energia eolianã.
Þinem sã menþionãm cã aprecierile negative, apãrute în literatura de specialitate,
la începutul anilor 90 ai secolului trecut, privind perspectiva utilizãrii energiei
eoliene în Republica Moldova au fost fãcute pripit, fãrã o argumentare serioasã.
La baza acestor afirmaþii au fost puse datele despre viteza medie anualã a
vântului determinatã pentru Staþia meteorologicã Chiºinãu care, având în
preajma sa o multitudine de obstacole, nicidecum nu poate fi consideratã
drept staþie de reper. Cercetãrile efectuate pe teren ne-au demonstrat cã mai
multe staþii meteorologice din republicã nu corespund condiþiilor-standard
în ceea ce priveºte mãsurarea vitezei vântului.
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În cele ce urmeazã, vom face o reevaluare argumentatã a acestui domeniu, folosind noi date privind viteza vântului ºi cele mai recente metodologii de analizã,
precum ºi caracteristicile tehnice ale agregatelor eoliene din ultima generaþie.
3.1.2.2. Cadastrul energetic eolian
A) Atlasul vântului. Scopul atlasului vântului este atât prezentarea datelor
despre resursele energetice ale vântului într-o anumitã zonã (staþie meteorologicã), cât ºi furnizarea metodologiilor pentru generalizarea datelor respective în
regiunea înconjurãtoare. El este destinat pentru estimarea potenþialului energiei
vântului ºi identificarea celor mai reuºite locuri pentru amplasarea fermelor
eoliene.
Atlasul vântului conþine, ca informaþii primare, datele climaterice ale vântului
(locale sau regionale) obþinute prin mãsurãri la staþiile meteo sau la altele similare ºi adaptate pentru evaluarea lor cu ajutorul programului WasP.
În urma calculelor efectuate, se obþine atlasul vântului (fig. 3.4), care conþine
vitezele medii ale vântului, puterile specifice pentru cinci înãlþimi predefinite
(10, 25, 50, 100 ºi 200) ºi pentru cele patru clase de rugozitate raportate la
condiþiile-standard. Pe lângã aceste date tabelare, se mai obþine roza vânturilor
ºi parametrii distribuþiei Weibull a frecvenþei vitezei vântului, ambele fiind
recalculate în raport cu datele meteorologice primare (fig. 3.1). Trebuie de menþionat cã fiecare atlas descrie condiþiile eoliene ºi energetice care se referã la un
anumit punct  la staþia unde s-au efectuat mãsurãtorile. În baza acestor date,
prin extrapolare, se vor calcula aceleaºi caracteristici pentru oricare amplasament dorit din vecinãtate, în raza de pânã la 50 km.

Figura 3.4. Atlasul vântului.
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B) Harta resurselor eoliene. Hãrþile resurselor eoliene redau variaþia resurselor
energetice-eoliene deasupra unor arii extinse ºi relativ omogene. Aceastã hartã
cuprinde valorile climatologice ºi energetice finale ale vântului pentru orice suprafaþã terestrã, datele din atlas fiind extrapolate ºi ajustate la orografia terenului analizat.
În plus, harta resurselor eoliene mai poate furniza date (hãrþi) privind orografia
terenului, coeficienþii Weibull, puterea disponibilã ºi energia ce ar putea fi obþinutã.
Harta din figura 3.5 descrie resursele eoliene din împrejurimile unei staþii meteorologice. Pentru analiza potenþialului eolian a fost ales un teritoriu reprezentativ
din sudul republicii (cu altitudinea maximã de 200 m). În tabelul alãturat sunt
indicate puterile specifice disponibile (W/m2) calculate pentru înãlþimi-standard.

Figura 3.5. Harta potenþialului eolian pentru un teritoriu reprezentativ din sudul
Republicii Moldova.
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O hartã a resurselor eoliene, similarã celei din
figura 3.5, poate fi întocmitã pentru oricare teritoriu. Cu un grad de
precizie mai mic (deoarece nu la toate staþiile meteorologice au fost
efectuate mãsurãtorile
legate de rugozitãþi ºi
obstacole) a fost elaboratã harta potenþialului
energetic eolian al Republicii Moldova (fig. 3.6)
la înãlþimea de 70 m de
la sol. Chiar dacã unele
date (mãsurãtori ale Serviciului Hidrometeo) au
fost extrapolate la
rugozitãþile ºi obstacolele
medii de la staþiile
cunoscute, harta reprezentatã în figura 3.6 Figura 3.6. Harta potenþialului energetic eolian al
poate servi drept reper Republicii Moldova, la înãlþimea de 70 m.
pentru evidenþierea ºi
aprecierea viitoarelor amplasamente, iar prin mãsurãtorile ce vor urma potenþialul eolian va putea fi determinat cu un înalt grad de precizie în orice punct dorit.
C) Evaluãri energetice. Evaluarea regionalã a resurselor energetice ale vântului
înseamnã estimarea potenþialului energetic al unui numãr mare de turbine de
vânt existente într-o regiune oarecare, în asemenea caz, fiind nevoie de
calculatoare performante. Respectivele investigaþii pot fi efectuate la diverse
niveluri de complexitate. La modul ideal, o evaluare ar trebui sã fie bazatã pe
descrierea detaliatã a amplasamentului, efectuându-se un numãr mare de investigaþii specifice pe teren.
Energia electricã produsã de un aerogenerator este proporþionalã cu cubul vitezei vântului care acþioneazã în direcþie perpendicularã pe suprafaþa baleiatã de
rotorul turbinei eoliene. Aceastã modalitate de utilizare a vitezei vântului în
funcþie de înãlþimea turnului serveºte ca referinþã pentru aprecierea curbei de
putere a aerogeneratorului.
Curbele de putere sunt utilizate pentru descrierea aerogeneratoarelor eoliene,
conþinând informaþii privind conversiunea energiei vântului în putere electricã.
În figura 3.7, de exemplu, este prezentatã o astfel de curbã de putere pentru
generatorul DeWind D4 cu diametrul rotorului de 48 m ºi capacitatea instalatã
de 600 kW  unul dintre cele mai performante aerogeneratoare în condiþiile de
vânt ale Republicii Moldova.
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Cunoscând harta resurselor eoliene,
putem determina cu uºurinþã amplasamentele potenþiale, cele mai reuºite
terenuri pentru instalarea aerogeneratoarelor. Odatã deciºi ºi în privinþa tipului generatorului eolian ce va fi utilizat, putem estima viteza medie a
vântului, puterea ºi energia electricã
anualã care poate fi obþinutã într-o localitate anumitã.

Figura 3.7. Curba de putere a generatorului eolian DeWind D4.

Fiecare amplasament conþine coordonatele geografice, înãlþimea de amplasare, instrumentul de prognozã a climei ºi curba
de putere a generatorului eolian utilizat.
Pentru evaluãrile ulterioare au fost alese trei amplasamente prezentate în figura
3.5 ºi notate cu AP1, AP2, AP3, unde
AP1  amplasament cu potenþial eolian mediu;
AP2  amplasament cu potenþial redus;
AP3  amplasament cu potenþial înalt.
Calculele au fost efectuate folosind caracteristicile energetice ale aerogeneratorului DeWind D4/48 600 kW, amplasat la altitudinea de 70 m. În tabelul 3.2
sunt prezentate rezultatele evaluãrilor efectuate pentru cele trei amplasamente.
Tabelul 3.2. Evaluãrile pentru trei amplasamente cu aerogeneratoare de tip
DeWind D4.

Se ºtie cã majoritatea firmelor producãtoare de aerogeneratoare, printre care
ºi DeWind, admit modificarea înãlþimii turnului aerogeneratoarelor într-un
interval mai larg decât cel prestabilit.
De exemplu, pentru aerogeneratorul
analizat  DeWind D4/48 600 kW 
valorile-limitã ale înãlþimilor constituie
50-100 m. Drept exemplu concludent,
în figura 3.8 este prezentatã dependenþa energiei electrice produse într-un an
de aerogeneratorul DeWind D4 de înãlþimea turnului, pentru amplasamentele AP1, AP2 ºi AP3.
Diferenþa dintre energia obþinutã în
cazul turnului de 50 m ºi al celui de
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Figura 3.8. Variaþia energiei produse
de aerogeneratorul DeWind D4 întrun an, în funcþie de înãlþimea turnului.
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100 m este de circa 700 MWh/an. Preþul de cost al turnului variazã între 700 ºi
1000 euro/m. Prin urmare, la un preþ al energiei electrice de 0,05 euro/kWh
costul suplimentar al turnului de 100 m faþã de cel de 50 m, va fi recuperat întrun termen de pânã la 1,5 ani.
3.1.3. Aspecte tehnologice privind implementarea energiei eoliene
3.1.3.1. Aspecte generale
Dupã modul de utilizare a energiei obþinute în urma conversiunii energiei
vântului, instalaþiile eoliene pot fi clasificate în douã categorii: instalaþii mecanice
ºi aerogeneratoare. În primul caz, energia este folositã nemijlocit pentru
efectuarea unui lucru mecanic, în timp ce instalaþiile aerogeneratoare transformã
energia mecanicã în energie electricã, pentru a fi transportatã fãrã dificultãþi la
oriºice distanþã ºi utilizatã în modul cel mai raþional.
Folosirea instalaþiilor eoliene pentru producerea energiei electrice este cea mai
efectivã modalitate de utilizare a energiei vântului, datoritã faptului cã randamentul procesului de conversiune a energiei mecanice în energie electricã constituie 90-95 %, iar pierderile în linia de transport pânã la locul de utilizare a
energiei nu depãºesc, de regulã, 10 la sutã.
Instalaþiile aerogeneratoare pot fi completate cu generatoare de curent continuu, generatoare sincrone sau asincrone.
Generatoarele de curent continuu sunt utilizate doar în instalaþiile de putere
micã: bunãoarã, pentru încãrcarea bateriilor de acumulatoare.
Generatoarele sincrone cu excitare de la magneþi permanenþi sunt folosite la
puteri considerabile, au randamentul ºi factorul de putere suficient de înalþi,
însã utilizarea lor este limitatã din cauza problemelor legate de sincronizarea
generatorului la conectarea lui la reþea.
La puteri mari, se dã prioritate generatoarelor asincrone. Construcþia simplã a
acestei maºini electrice îi asigurã o înaltã fiabilitate, un preþ de cost relativ mic,
cheltuieli minime la întreþinere. Caracteristica electromecanicã specificã a
generatorului asincron îi asigurã o stabilitate sporitã în condiþii de cuplu motor
variabil ºi la ºocuri de sarcinã. De asemenea, problema excitaþiei ºi sincronizãrii
nu se mai pune în cazul în care aerogeneratorul este conectat la reþeaua de curent
alternativ cu parametrii constanþi. Energia reactivã consumatã de generator pentru
execuþie este compensatã în mod tradiþional, folosind baterii de condensatoare.
Structura instalaþiei aerogeneratoare ºi modul de reglare a indicilor energiei
produse depinde în mare mãsurã de cerinþele impuse de consumatorii de energie electricã. Aceste cerinþe pot fi foarte dure, în cazul motoarelor electrice,
iluminatului, aparaturii electronice ºi mai puþin riguroase în cazul folosirii
energiei pentru încãlzire.
La alegerea structurii instalaþiei aerogeneratoare ºi a modului de reglare a indicilor
energiei produse se urmãreºte, de asemenea, rezolvarea urmãtoarelor probleme
specifice:
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§
§
§
§
§

optimizarea regimului de funcþionare a aeromotorului în condiþii de
permanentã variaþie a vitezei vântului;
asigurarea compatibilitãþii parametrilor de funcþionare a aeromotorului ºi electrogeneratorului;
sincronizarea parametrilor electrogeneratorului cu parametrii reþelei electrice în caz de funcþionare în paralel cu alte surse electroenergetice;
crearea de rezerve energetice pentru perioadele de timp calm, rezerve
necesare consumatorilor pentru care întreruperile în alimentare sunt
inadmisibile;
optimizarea consumului de energie ieftinã, dar puþin calitativã produsã
de instalaþia aerogeneratoare.

Exemplificãm trei cazuri de folosire a instalaþiilor aerogeneratoare, în cadrul
cãrora problemele menþionate mai sus sunt soluþionate în mod diferit:
§ sisteme autonome în care instalaþia aerogeneratoare (una sau câteva)
acoperã în întregime consumul de energie electricã;
§ sisteme autonome combinate  în paralel cu centrala eolianã, în reþeaua
comunã livreazã energie ºi alte surse electrogeneratoare de putere comparabilã cu cea a aerogeneratorului;
§ centrale eoliene, de regulã, cu mai multe instalaþii aerogeneratoare, care
livreazã energie la reþeaua publicã de putere extrem de mare în comparaþie
cu puterea instalatã a aerogeneratoarelor.
3.1.3.2. Instalaþii ºi centrale autonome
Destinaþia acestor sisteme poate fi: iluminatul electric, alimentarea cu energie
electricã a farurilor, a mijloacelor de telecomunicaþie cu puterea totalã de pânã
la câþiva kilowaþi, a altor consumatori amplasaþi în locuri necuprinse de reþeaua
electricã publicã. Instalaþiile autonome pot fi utile ºi în zonele electrificate,
fiind folosite ca surse de energie ieftinã pentru încãlzire.
Eficienþa funcþionãrii instalaþiilor aerogeneratoare, costul acestora depind în mare
mãsurã de tipul sistemului folosit pentru reglajul vitezei aeromotorului ºi al
puterii la arbore.
În cazul unei comenzi minime exercitate asupra generatorului, dacã acesta
este de curent alternativ, frecvenþa ºi tensiunea la borne (la consumator) vor fi
instabile. Având indici de o asemenea calitate, energia datã poate fi utilizatã
nemijlocit doar pentru încãlzire. Pentru alte scopuri energia electricã obþinutã
de la aerogenerator se redreseazã cu o concomitentã stabilizare a
parametrilor (fig. 3.9, a). În multe cazuri, o astfel de instalaþie poate fi
suficientã. Necesarul minim de energie calitativã de curent alternativ cu
parametrii stabilizaþi poate fi acoperit folosind un invertor alimentat de la
bateria de acumulatoare care funcþioneazã în regim de tampon. Capacitatea
acumulatoarelor se va determina pornind de la cererea de energie pentru
consumatorii menþionaþi în perioada de timp calm cu durata maximã în zona
respectivã.
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Cantitatea de energie convertitã va fi limitatã doar de preþul de cost admisibil
al bateriilor de acumulatoare ºi al invertorului. Dacã consumatorii pretenþioºi
pot fi alimentaþi exclusiv cu curent continuu, sistemul de alimentare va include
doar aerogeneratorul, redresorul, bateria de acumulatoare ºi sistemul de reglare.
În cazul în care toatã energia produsã de aerogenerator trebuie sã fie de o anumitã
frecvenþã existã douã variante de stabilizare a acesteia:
q

stabilizarea turaþiei aeromotorului folosind modificarea unghiului de atac al
palelor (fig. 3.9, b) în funcþie de valoarea instantanee a vitezei vântului. Dezavantajele acestui sistem de reglare: o parte considerabilã din energia vântului nu se utilizeazã, sistemul de reglare este complicat ºi de fiabilitate joasã;

q

stabilizarea turaþiei aeromotorului pe cale electricã. În acest scop, sarcina
la arborele generatorului se regleazã, fiind pusã permanent în concordanþã
cu puterea disponibilã (fig. 3.9, c). Sistemul de urmãrire ºi comandã
foloseºte ca informaþie primarã semnalele de la traductoarele de vitezã a
vântului ºi de turaþie a aeromotorului. Fiind prevãzute cu dispozitive
electronice moderne, aceste sisteme de reglare devin mult mai eficace ºi
de înaltã fiabilitate la un preþ de cost mai mic în comparaþie cu sistemele
de reglare mecanicã.

Instalaþiile eoliene autonome pot fi dotate cu generatoare electrice de curent
continuu cu magneþi permanenþi ºi dispozitive speciale de nivelare a pulsaþiilor
de curent ºi tensiune. Energia generatã se foloseºte pentru a încãrca bateriile de
acumulatoare. Mai frecvent însã sunt utilizate generatoarele de tip sincron cu

Figura 3.9. Variante de sisteme energetice autonome
cu instalaþii aerogeneratoare: a - fãrã stabilizare; b - cu
regulator mecanic; c - cu
reglare a sarcinii.
1  electrogenerator; 2  instalaþii electrice de încãlzire; 3 
redresor; 4  baterie de acumulatoare; 5  consumatori de
curent continuu cu tensiune
stabilizatã; 6  invertor autonom; 7  consumatori de curent alternativ cu parametrii
stabilizaþi; 8  buclã de reacþie;
9  regulator; 10  consumatori
prioritari; 11  consumatori secundari; 12  anemometru.
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magneþi permanenþi sau cu autoexcitator ºi cu o buclã de reacþii pe curentul de
sarcinã folositã pentru stabilizarea tensiunii la bornele generatorului.
Aerogeneratoarele pot fi parte componentã a unui sistem energetic local. Puterea aerogeneratorului este de acelaºi ordin cu puterea altor generatoare în sistem.
De cele mai dese ori, celelalte surse energetice sunt grupuri de tip Diesel 
generator, celule fotovoltaice, grupuri de cogenerare pe biogaz (fig. 3.10).
Folosirea instalaþiilor eoliene în aceste cazuri permite economisirea de combustibil. Diesel-generatorul va funcþiona doar în perioadele de timp calm sau în
paralel cu aerogeneratorul, compensând deficitul de energie în fiecare moment.
Trebuie de menþionat faptul cã, din cauza costului ridicat al sistemelor de reglare ºi acumulare a energiei, sistemele autonome necesitã investiþii capitale iniþiale considerabile (tab. 3.4). Prin urmare, ºi preþul energiei electrice obþinute
va fi înalt. Utilizarea acestor sisteme poate fi justificatã doar în cazuri speciale.

Figura 3.10. Sistem complex de alimentare cu energie a unei ferme agricole:
AG  aerogenerator; DG  Diesel-generator; BG  instalaþie de biogaz; CF  celule
fotovoltaice; I  invertor; BA  baterie de acumulator; ID  dispozitiv de distribuþie a
energiei electrice; SC  sistem de comandã.

3.1.3.3. Centrale aerogeneratoare conectate la reþeaua publicã
Mai multe aerogeneratoare, de regulã, în grup de pânã la 30-50 unitãþi alcãtuiesc o centralã eolianã (CE) care, prin intermediul unui sau al mai multor transformatoare de ridicare a tensiunii, sunt conectate la reþeaua publicã de alimentare
cu energie electricã de putere considerabil mai mare în comparaþie cu puterea
totalã a instalaþiilor eoliene (fig. 3.11).
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Figura 3.11. Schema de conexiuni electrice a unei centrale eoliene:
1  aerogenerator; 2, 3, 4, 6, 7  întrerupãtoare automate; 5  transformator 10/35kV
sau 0,6/10kV; 8  transformator 10/0,4 V; 9  consumatorii proprii.

Aceastã variantã de folosire a energiei este cea mai rãspânditã în zonele cu condiþii
eoliene favorabile ºi în care existã sisteme energetice publice. Întregul volum de
energie produsã la CE este livrat sistemului energetic pe bazã comercialã.
Consumatorii proprii ai CE, de asemenea, sunt conectaþi la reþeaua publicã,
consumul fiind contorizat.
În aceste condiþii, cele mai indicate sunt instalaþiile cu generatoare asincrone 
datoritã fiabilitãþii înalte, preþului de cost ºi cheltuielilor de întreþinere minime. Totodatã, problema sincronizãrii se rezolvã în mod automat. Nivelul stabilizat al tensiunii ºi frecvenþei la bornele generatoarelor este impus ºi menþinut
doar de reþea, fãrã intervenþia vreunui sistem de reglare. Sistemul de comandã
intervine numai cu semnale de deconectare a generatorului de la reþea atunci
când viteza vântului este prea micã ºi aerogeneratorul ar putea funcþiona în
regim de ventilator cu consum de energie de la reþea.
Turaþia practic constantã a generatorului, impusã de frecvenþa tensiunii în reþea,
va condiþiona o funcþionare a aeromotorului în regim nu în totdeauna optim.
În aceste condiþii, pot fi utile urmãtoarele modalitãþi de asigurare a regimului
optim de conversiune a energiei în aeromotor:
§ se utilizeazã un generator asincron cu un numãr de perechi de poli care
se regleazã în trepte în funcþie de viteza instantanee a vântului;
§ aeromotorul funcþioneazã cu turaþie optimã variabilã în funcþie de viteza instantanee a vântului, iar energia obþinutã de la un generator sincron cu magneþi permanenþi (cu frecvenþa ºi tensiunea nestabilizate) se
redreseazã, apoi se transformã în energie de curent alternativ cu parametrii stabilizaþi, folosind un invertor comandat de reþea. Turaþia turbinei se regleazã în funcþie de viteza vântului, modificând sarcina invertorului (puterea energiei transmise în reþea).
O variantã de perspectivã reprezintã instalaþiile cu generator asincron cu întrefier axial ºi rotorul disc, a cãrui vitezã nominalã joasã concordeazã favorabil cu
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viteza aeromotoarelor, pãstrând în acelaºi timp toate avantajele generatoarelor
asincrone clasice [7].
3.1.3.4. Agregatele eoliene pentru pompaj
Din punct de vedere cronologic, cele mai vechi sunt considerate instalaþiile mecanice
folosite pe larg în secolele precedente pentru punerea în miºcare a pietrelor de
moarã ºi a pompelor în sistemele de alimentare cu apã, irigare ºi drenaj. ªi astãzi,
zeci de mii de mici instalaþii eoliene de pompaj sunt utilizate efectiv îndeosebi în
gospodãriile de fermieri. Un bazin de acumulare a apei rezolvã problema rezervãrii
pentru perioadele de timp calm ºi cu vânt de vitezã micã.
Aceste instalaþii sunt dotate, de regulã, cu pompe cu piston sau pompe Vergnet,
fiind acþionate de la arborele aeromotorului prin intermediul unei tije.
Pentru o utilizare eficientã a energiei eoliene pe o largã gamã de viteze a vântului în aceste instalaþii se folosesc aeromotoare (turbine) cu multe pale care, începând cu vitezele joase ale vântului, dezvoltã un cuplu motor mare, suficient
pentru funcþionarea pompei. Odatã cu viteza vântului creºte ºi numãrul de
turaþii ale aeromotorului, ceea ce asigurã o sporire proporþionalã a debitului
pompei la o presiune practic constantã.
Condiþiile de vânt pe teritoriul Republicii Moldova sunt favorabile pentru folosirea instalaþiilor eoliene de pompaj fie pentru alimentarea cu apã a fermelor de
vite, fie pentru irigarea grãdinilor.
Un dezavantaj al instalaþiilor eoliene mecanice îl constituie transmisia complicatã ºi uzura intensã a acesteia. În plus, folosirea eficientã a instalaþiilor mecanice, de exemplu pentru pompaj, presupune existenþa în acelaºi loc atât a sursei
de apã, cât ºi a condiþiilor eoliene favorabile, ceea ce nu întotdeauna are loc.
3.1.3.5. Firme producãtoare ºi costuri
Industria mondialã, îndeosebi cea europeanã ºi a Statelor Unite ale Americii,
au scos pe piaþa energiei eoliene aerogeneratoare ºi aeroturbine care cuprind o
gamã foarte largã de puteri, concepte constructive ºi soluþii de completare dupã
destinaþie, din care utilizatorul ar putea alege varianta optimã pentru condiþii
meteorologice concrete ºi în funcþie de destinaþie [8, 9, 10].
În tabelul 3.3 sunt prezentate unele date cu privire la firmele producãtoare de
aerogeneratoare pentru ferme eoliene terestre ºi off-shore producãtoare ºi furnizoare de energie electricã pentru reþeaua publicã.
Disecând piaþa de aerogeneratoare pe segmente de putere, vom constata particularitãþile fiecãrei serii de modele. Astfel, firmele spaniole Mode ºi Desarollos
dominã segmentul instalaþiilor de pânã la 500 MW. NEG-Micon-ul dominã segmentul 500-999 kW, care este deocamdatã preponderent printre instalaþiile existente în lume. În sfârºit, Enercon-ul ºi Nordex-ul împart poziþia de lider pe segmentul agregatelor mai mari de 1 MW. La momentul actual, cele mai puternice
sunt cele din clasa 2,5 MW cu diametrul rotorului de 80 m.
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Tabelul 3.3. Firme producãtoare de aerogeneratoare mari

S-a constatat cã în 1999 cifra de afaceri generatã de industria constructoare de
aerogeneratoare a atins nivelul de 2,7 miliarde euro.
În paralel cu piaþa de agregate eoliene de ordinul megawaþilor se dezvoltã foarte
dinamic ºi piaþa instalaþiilor de puteri mici, destinate pentru sisteme autonome
electrice: pentru iluminat, desalinizare, refrigerare; pompe pentru petrol; pentru alimentare cu apã ºi irigare, pentru telecomunicaþii (tab. 3.4). Cuplate la
bornele bateriei de acumulatoare, ele acoperã cu fiabilitate cererea individualã
de electricitate a consumatorilor izolaþi.
Pentru casele neconectate la reþea pe piaþã pot fi gãsite aerogeneratoare de la mai
puþin de 1 kW pânã la 10 kW, care pot acoperi necesarul de electricitate de pânã
la câteva mii kWh pe an. Aceste agregate se propun în cuplu cu un sistem de
acumulatoare ºi un regulator de curent, înlocuind cu succes grupuri electrogene
poluante. Câþiva dintre cei mai cunoscuþi producãtori ai acestor instalaþii sunt:
§ firmele franceze Vergnet, Travere, SFER, Aeroturbine (0,1  30 kW);
§ firmele americane: Bergez Windpower (850W  10kW); Southwest,
Windpower (<1 kW)  sisteme cuplate cu module fotovoltaice; Atlantis
(0,3  6 kW);
§ firma olandezã LMW (250 W  10 kW);
§ firma danezã Windmission (600 W  4 kW)  sisteme adaptate la necesitãþi casnice etc.
În anul 2000 cifrele de afaceri în domeniul producerii ºi desfacerii instalaþiilor
eoliene mici au însumat 680 milioane euro. Existã mai multe firme specializate
în elaborarea ºi fabricarea agregatelor eoliene mecanice: Motzan WindKraftanlangen; AdPum AeroCraft, Vetroen (Rusia) etc.
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Tabelul 3.4. Firme producãtoare de aerogeneratoare mici.

3.1.3.6. Criterii privind selectarea amplasamentelor
Cele mai favorabile pentru folosirea energiei vântului sunt amplasamentele cu
urmãtoarele condiþii meteorologice:
§ viteza medie anualã a vântului cât mai înaltã  caracteristica de bazã
care determinã producþia anualã de energie;
§ turbulenþa minimã a torentului de aer (variaþia vitezei ºi direcþiei vântului)  ceea ce asigurã funcþionarea ritmicã a agregatelor;
§ prezenþa unei direcþii dominante a vântului, fapt ce permite o amplasare mai compactã a aerogeneratoarelor, în cazul unor ferme eoliene.
Pe lângã caracteristicile meteorologice menþionate, un rol aproape decisiv la
selectarea amplasamentului au urmãtorii factori:
§ existenþa în apropiere a cãilor de transport ºi a reþelelor electrice;
§ factorii economici  de exemplu, preþul pãmântului;
§ restricþiile ecologice (cãi de migraþie a pãsãrilor, rezervaþii naturale etc.)
sau cele impuse de securitatea circulaþiei aeriene;
§ impactul asupra mediului, cum ar fi: zgomotul, deteriorarea landºaftului, perturbaþii cauzate canalelor de radio ºi televiziune.
Condiþiile favorabile pentru transport ºi accesul fãrã mari cheltuieli la reþeaua
electricã publicã în Republica Moldova sunt asigurate datoritã reþelelor foarte
dezvoltate de drumuri ºi linii electrice. Distanþa de la oricare eventuale amplasamente pânã la cãile rutiere cu înveliº dur nu depãºeºte, de regulã, 5-6 km. O
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eventualã linie electricã de legãturã a centralei cu reþelele de 10 kV de asemenea
nu va depãºi o lungime de 5-10 km. Aceºti factori vor permite diminuarea
cheltuielilor la crearea centralelor eoliene.
Remarcãm ºi faptul cã preþul terenurilor utilizate pentru viitoarele centrale
reprezintã un factor economic important. Din punct de vedere meteorologic,
cele mai favorabile sunt crestele sau coastele superioare ale colinelor ºi dealurilor. Aceste terenuri, de regulã, aride, cu soluri sãrace, puþin favorabile pentru
agriculturã, sunt utilizate doar ca pãºuni. Costul respectivelor terenuri va fi
minim, mai ales cã, la finalizarea construcþiei centralei eoliene, fãrã cheltuieli
suplimentare, lor li se poate reda vechea destinaþie.
Restricþii privind construcþia de centrale eoliene pot fi puse doar pe teritoriul
unor rezervaþii naturale.
În cazul instalaþiilor mici criteriile de bazã la alegerea amplasamentului sunt:
§ locul pentru instalarea turbinei trebuie sã fie deschis pe o razã de cel
puþin 50 de înãlþimi ale turnului, împrejurimile urmând sã fie degajate,
adicã fãrã obstacole (clãdiri, copaci, fâºii de pãdure, livezi etc.);
§ amplasamentul trebuie sã se facã pe coline sau pe dealuri predominante;
§ e bine ca locul ales sã fie cât mai apropiat de utilizatorul de energie (casã
care se aprovizioneazã cu energie, surse de apã în caz de pompaj etc.).
Selectarea amplasamentului va fi precedatã, în toate cazurile, de un calcul tehnico-economic riguros. Alte recomandãri specifice pentru diferite tipuri de utilizatori ai energiei eoliene pot fi gãsite în literatura de specialitate.
3.1.3.7. Amplasamentele de perspectivã în Republica Moldova
Analizând cerinþele expuse mai sus, putem constata cã în condiþiile Republicii
Moldova cel mai important criteriu de selectare a amplasamentelor va fi cel
meteorologic. Din alte puncte de vedere, condiþiile sunt favorabile aproape pentru oricare din terenuri în afara localitãþilor urbane ºi rurale.
Generalizând rezultatele obþinute privind atlasul energiei eoliene pe teritoriul
republicii prin prisma cerinþelor faþã de amplasamente pentru obiective energetice
cu impact serios asupra sistemul energetic al þãrii, ar putea fi evidenþiate
urmãtoarele teritorii de perspectivã, reliefate pe harta din figura 3.6:
§
§
§
§
§

înãlþimile Tigheciului;
înãlþimile Nistrene;
colinele Ciulucului;
înãlþimile Podiºului central al Moldovei;
o bunã parte din teritoriul deluros din judeþele Cahul ºi Taraclia;

În urma unor calcule minuþioase vor putea fi evidenþiate de asemenea amplasamentele de perspectivã ºi pe teritoriile marcate pe hartã drept mai puþin favorabile. Acestea pot fi unele dealuri înalte orientate pe direcþia preponderentã a vântului, teritorii pe malul bazinelor mari de apã (Dubãsari, Ghidighici, Ialoveni).
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3.1.4. Aprecierea costurilor ºi beneficiilor economice ºi sociale ca rezultat al implementãrii surselor de energie eolianã
3.1.4.1. Analiza comparativã a aerogeneratoarelor de producþie europeanã
Scopul principal al acestui studiu este de a evidenþia tipurile de aerogeneratoare
care se fabricã în serie ºi pot asigura un efect tehnico-economic maxim în condiþiile de vânt existente în Republica Moldova.
Parametrii tehnici a 48 tipuri de aerogeneratoare cu puterea nominalã de pânã
la 2000 kW, fabricate de firme europene recunoscute drept lideri în acest domeniu, sunt incluºi în tabelul 3.5, semnificaþiile utilizate fiind:
PN - puterea nominalã, în kW;
Dr - diametrul rotorului turbinei, în m;
H0 - înãlþimea turnului pânã la axul rotorului, în m;
Sr - aria suprafeþei baleiate de rotor, în m2.
Þinând cont de diversitatea parametrilor tehnici ai aerogeneratoarelor, pentru
comparare au fost calculaþi urmãtorii indicatori tehnici sintetici:
ks - factorul de intensitate energeticã specificã, ce determinã intensitatea energeticã a vântului la 1 m2 de suprafaþã ºi care asigurã puterea nominalã a aerogeneratorului:
(3.1)
 factorul de înãlþime, ce reflectã majorarea vitezei vântului odatã cu
creºterea înãlþimii de la sol, se calculeazã conform relaþiei (3.2):
kh = 0,233 + 0,656 ⋅ lg(H0 + 4,75);

(3.2)

ki  factorul integral arie  înãlþime:
.

(3.3)

Relaþia (3.3) include factorul kh la cub, deoarece puterea dezvoltatã de turbinã
este proporþionalã cu cubul vitezei vântului, iar kr este plasat la numitor, întrucât turbina se va considera cu atât mai performantã cu cât mai joasã este intensitatea energeticã specificã a vântului la care aceasta poate produce energie.
Tabelul 3.5 include indicatorii tehnici sintetici ks, kh ºi ki calculaþi. În ultima
coloanã este indicat ratingul respectiv al aerogeneratorului determinat dupã
indicatorul integral ki.
Cele mai performante, din acest punct de vedere, sunt aerogeneratoarele cu puterea nominalã de 1000, 1200 kW de tipul DeWind, NEG Micon, Vestas, precum ºi
cele de 600 kW elaborate de aceleaºi firme. Rezultate mult mai modeste înregistreazã aerogeneratoarele cu puterea de 200-300 kW, majoritatea lor fiind concepute între anii 1985-1995, cu mult înaintea celor de 600-2000 kW.
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Tabelul 3.5. Parametrii tehnici ai unor aerogeneratoare cu puterea nominalã
pânã la 2000 kW, fabricate de firme europene.
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Folosind datele din tabelul 3.5 ºi caracteristicile de putere P=f(V), a fost calculatã energia care ar putea fi produsã de cãtre aerogeneratorul respectiv într-un
an (Wa), în condiþiile de vânt ale amplasamentului considerat.
Calculele au fost efectuate aplicând programul WAsP, cu distribuþia vitezelor
vântului luatã dupã Weibull. Rezultatele calculului sunt prezentate în tabelul 3.6.
Tabelul 3.6. Potenþialul energetic posibil de obþinut cu diverse aerogeneratoare
pe acelaºi amplasament.

Pentru urmãtorul pas al analizei comparative a fost ales criteriul energetic 
coeficientul de utilizare a puterii instalate a aerogeneratorului, ku, - calculat cu
ajutorul formulei:
(3.4)
Conform indicatorului ku, cele mai performante sunt aerogeneratoarele evidenþiate anterior dupã indicatorul ki.
O a treia comparaþie a fost efectuatã în baza criteriului tehnico-economic 
investiþiile capitale specifice, care se determinã prin formula:
(3.5)
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unde: IAG reprezintã costul aerogeneratorului, în euro;
PN  puterea nominalã a aerogeneratorului, în kW.
În tabelul 3.7 sunt prezentate rezultatele calculului pentru 7 tipuri de aerogeneratoare, cele mai performante dupã primii doi indicatori tehnici menþionaþi.
Ultima coloanã a tabelului conþine ratingul agregatelor conform criteriului IS.
Tabelul 3.7. Indicatorii tehnico-economici pentru 7 tipuri de aerogeneratoare produse în þãrile UE

În baza datelor din tabelele 3.5 - 3.7 pot fi formulate urmãtoarele concluzii:
§ atât indicatorii tehnici, cât ºi cei economici pentru agregatele cu puterea
de 600  1200 kW sunt aproape identici;
§ investiþiile capitale la 1 kW putere instalatã a aerogeneratoarelor variazã
în funcþie de putere ºi de firma producãtoare, fiind cuprinse în limitele
890  1170 euro/kW ºi având un preþ mediu de 950 euro/kW;
§ coeficientul de utilizare a puterii instalate în condiþiile de vânt ale amplasamentului examinat este suficient de înalt (pânã la 0,4222);
§ calculele de argumentare tehnico-economicã a proiectelor de implementare a centralelor eoliene în Republica Moldova urmeazã a fi efectuate
folosind trei tipuri sintetice de aerogeneratoare cu puterea nominalã de
250, 600 ºi 1000 kW, ai cãror parametri ºi indicatori tehnico-economici
sunt prezentaþi în tabelul 3.8 ºi corespund agregatelor cu cele mai bune
performanþe în clasa respectivã de putere.
Tabelul 3.8. Aerogeneratoare sintetice: parametrii tehnici.

3.1.4.2. Indicatorii economici ai proiectelor de investiþii în construcþia
centralelor eoliene
A) Condiþia generalã de eficienþã economicã
Calculul indicatorilor economici se va efectua folosind metoda generalã de apreciere a eficienþei economice, utilizatã în þãrile cu economie de piaþã, precum ºi
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unele recomandãri importante privind estimarea proiectelor de investiþii în construcþia obiectivelor energetice bazate pe SER formulate în [6, 16, 17].
Pentru a demonstra eficienþa economicã a proiectului de investiþii este necesar
de a efectua analiza cost-beneficiu, prin care, în cele din urmã, sunt puse pe
cântar toate eforturile financiare (costurile) prevãzute în proiect, pe de o parte,
ºi toate efectele (beneficiile) ce vor rezulta din implementarea acestuia  pe de
altã parte. În aceste condiþii, proiectul meritã a fi implementat doar în situaþia
în care efectele aºteptate depãºesc eforturile realizate, adicã atunci când existã un
efect net pozitiv. Aceastã cerinþã reprezintã condiþia generalã de fezabilitate
economicã a proiectului de investiþii.
În literatura economicã eforturile realizate în cadrul unui proiect sunt identificate cu cheltuielile totale pe durata de viaþã a proiectului, efectele  cu venitul
brut global, iar efectul net  cu venitul net.
Þinând cont de necesitatea actualizãrii eforturilor ºi efectelor, conform celor
expuse mai sus, putem scrie 
VNA=VTA  CTA,

unde

(3.6)

VNA reprezintã venitul net actualizat, obþinut pe durata pentru care
este prevãzut studiul;
VTA  venitul brut global actualizat;
CTA  cheltuielile totale actualizate.
Un proiect se va considera avantajos în cazul în care venitul global VTA depãºeºte cheltuielile efectuate CTA, ceea ce înseamnã cã venitul net actualizat, obþinut în urma producerii energiei pe durata de studiu este pozitiv  VNA > 0.
Relaþiile de mai sus precizeazã condiþia generalã de fezabilitate.
Evaluarea eforturilor ºi efectelor, iar ulterior  compararea acestora  presupune luarea în consideraþie a unor factori, precum sunt:
§ eforturile ºi efectele determinate pentru o perioadã îndelungatã de timp
TS, cunoscutã ca perioada de studiu sau perioada de analizã care, de regulã,
este egalã cu durata normatã de viaþã a instalaþiilor, TS = 15  20 de ani;
§ atât eforturile, cât ºi efectele globale pentru perioada de studiu trebuie
sã fie actualizate (raportate la un moment de timp, de regulã, actual) la
o ratã, ce urmeazã a fi stabilitã;
§ calculul beneficiului care, în cazul examinat, reprezintã valoarea monetarã a energiei produse, presupune utilizarea costului de oportunitate al
1 kWh energie electricã ce urmeazã a fi stabilit;
§ previziunile pe un termen de mai mulþi ani conþin erori semnificative. În
aceste condiþii, efectele ce vor rezulta vor fi niºte mãrimi cu un grad avansat
de incertitudine  ceea ce face ca, pe de o parte, calculele sã fie mai laborioase, iar, pe de altã parte, ca luarea deciziei finale sã fie mai dificilã.
Luând în calcul respectivele considerente, analiza proiectelor de acest gen se
efectueazã folosind un numãr maxim de indicatori.
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B) Definiþii ºi formule de calcul al indicatorilor de eficienþã economicã
Analiza cost-beneficiu þine de un domeniu mai larg  cel al eficienþei investiþiilor, care, în general, este caracterizatã de un sistem de indicatori, precum:
venitul net actualizat;
rata internã de rentabilitate;
cheltuielile totale actualizate;
durata de recuperare etc.
În cazul unui sistem de producere a energiei regenerabile, la aceºti indicatori se
mai adaugã ºi alþii, specifici domeniului, cum sunt: volumul energiei regenerabile produse, preþul de cost al acesteia, continuitatea producerii energiei.
O investiþie, de regulã, se face cu scopul de a obþine profit. Din acest punct de
vedere, profitabilitatea reprezintã cel mai important aspect al proiectului de
investiþii. Profitabilitatea se mãsoarã prin intermediul al câtorva indicatori, inclusiv venitul net actualizat (VNA) pentru durata desfãºurãrii proiectului.
Venitul net actualizat sau beneficiul anual reprezintã acea parte a veniturilor
totale, obþinute pe parcursul anului (venit brut), rãmasã dupã excluderea tuturor cheltuielilor efectuate în anul respectiv. Pentru oarecare an t al perioadei de
studiu:
VNt=Vt  CTt , unde
VNt reprezintã venitul net estimat a fi obþinut în anul t;
Vt  venitul brut estimat pentru anul t;
CTt  cheltuielile (costurile) totale estimate pentru anul t, ce includ cheltuielile de investiþii It ºi de exploatare Ct , exclusiv amortismentele.
Astfel, CTt=It + Ct.
Pentru o sursã de energie venitul brut Vt, reprezintã costul obþinut în urma
producerii energiei:
Vt=Wt ⋅ Cw , unde
Wt  volumul energiei produse în anul t;
Cw  costul de oportunitate al unui kWh de energie produsã.
Venitul net actualizat (VNA) pentru perioada de studiu (Ts ) se determinã prin
totalizarea veniturilor nete anuale actualizate
, unde
ti ºi Ts reprezintã primul ºi ultimul an al perioadei de studiu;
i  rata de actualizare;
θ - anul de actualizare.
Venitul net actualizat poate fi calculat ca diferenþã a venitului total actualizat
(VTA) ºi a cheltuielilor totale actualizate (CTA):
VNA=VTA  CTA,
unde

;

.
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Pentru un proiect cum este cel cu investiþia iniþialã  efectuatã în primul an, cu
venitul brut anual constant V, cheltuielile anuale constante C ºi cu durata perioadei de studiu S ani, venitul net actualizat se va determina astfel:
.
Venitul net actualizat este unul dintre cei mai importanþi indicatori de eficienþã
economicã a investiþiilor. Realizarea unui profit cât mai mare este, de regulã,
criteriul prioritar în alegerea soluþiei optime.
Rentabilitatea. Actualizarea cheltuielilor ºi veniturilor presupune utilizarea
unei valori predeterminate a ratei i de actualizare, ce mai are ºi o altã semnificaþie  ea reprezintã un indicator de eficienþã economicã numit Rata Internã de
Rentabilitate (RIR).
Rata internã de rentabilitate a unui proiect economic exprimã acea valoare a
ratei care egaleazã valorile actualizate ale veniturilor ºi cheltuielilor totale pentru întreaga perioadã de studiu fiind determinatã prin ecuaþia:
VNA (RIR)=0.
În condiþii concrete, când Vt=const; Ct=const, iar investiþiile capitale se efectueazã într-un an, la începutul perioadei de analizã, RIR se va determina prin
metoda probelor consecutive:

Durata de recuperare sau termenul de recuperare a investiþiilor Trec este un
indicator care exprimã numãrul de ani în care investiþia realizatã poate fi redobânditã din profitul obþinut în urma funcþionãrii capacitãþilor de producþie.
Pentru cazul tipic al unui proiect de implementare a surselor de energie eolianã
durata de recuperare a investiþiilor se determinã din formula:
.
Construcþia unui obiectiv este justificatã atunci, când durata de recuperare a
investiþiilor este sub nivelul duratei medii de recuperare în sectorul energetic.
Preþul de cost al energiei electrice livrate este indicatorul determinant de eficienþã
economicã al unei surse de energie. În studiul de fezabilitate acest indicator se calculeazã prin raportarea cheltuielilor totale actualizate la volumul energiei produse:
, unde
CTA reprezintã cheltuielile totale (investiþia efectuatã plus cheltuielile de
producþie) actualizate pe durata de viaþã a instalaþiei;
Wact  volumul total actualizat al energiei produsã în aceastã perioadã.
În cazul în care volumul energiei produse nu variazã de la an la an ºi este egalã
cu Wan, se poate scrie urmãtoarea relaþie:
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, unde
CA include amortismentele anuale (A), costul anual al împrumutului
bancar investiþional (Ia) ºi cheltuielile anuale de producere (Cp):
CA=A+Ia+Cp.
În cazul surselor de energie regenerabilã ce nu presupun cheltuieli pentru combustibil formula de calcul al costului 1 kWh energie electricã devine:
Cw=IS⋅(Ee +αE)/Tm , unde:
IS  investiþia specificã în SER;
Ee  coeficientul de rambursare a investiþiilor:
,
αE  cheltuieli de întreþinere ºi reparaþii, raportate la valoarea investiþiei;
Tm  durata de utilizare a puterii nominale a instalaþiei, (Tm=8760 ku),
în ore;
ku  coeficientul de utilizare a puterii nominale a aerogeneratorului.
3.1.4.3. Investiþiile capitale în construcþia centralei eoliene
A) Structura investiþiilor capitale
Investiþiile capitale în construcþia unei centrale eoliene constau din douã componente de bazã: costul aerogeneratoarelor ºi costul infrastructurii inginereºti care
asigurã funcþionarea acestora. Costul aerogeneratoarelor corespunde preþului cu
care acestea se vând la uzinã ºi nu includ costul construcþiilor inginereºti, al
utilajului electric suplimentar ºi al lucrãrilor de montare, ajustare ºi conectare la
reþea. Cheltuielile menþionate ºi cele care þin de proiectarea ºi managementul
construcþiei se includ, de regulã, în costul infrastructurii inginereºti. Structura
investiþiilor capitale este prezentatã în figura 3.12.
B) Costul aerogeneratoarelor
Preþurile de livrare ale aerogeneratoarelor, spicuite din listele de preþuri ale firmelor producãtoare, pentru diferite tipuri de agregate au fost prezentate în tabelul
3.7. Din acest tabel se poate observa cã costul unui kW de putere instalatã a
aerogeneratorului constituie de la 890 pânã la 1170 euro. În calculele ce urmeazã
se vor utiliza costurile stabilite pentru aerogeneratoarele sintetice din tabelul 3.8.
Costurile lucrãrilor de transportare a aerogeneratoarelor de la fabricã la locul
de instalare, de montaj ºi ajustare al acestora, de dare în exploatare ºi întreþinere
pe parcursul termenului de garanþie sunt stabilite de firma producãtoare, de
regulã, sub formã de procente calculate din costul aerogeneratoarelor. Date aproximative cu privire la structura acestor cheltuieli sunt prezentate în tabelul 3.9.
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Figura 3.12. Structura investiþiilor în construcþia centralelor eoliene (CE)
Tabelul 3.9. Structura cheltuielilor de transport, montaj ºi dare în exploatare a
aerogeneratoarelor.

C) Costul infrastructurii inginereºti
Lucrãrile de construcþie includ:
§
§
§

construcþia fundaþiilor;
construcþia ºi completarea punctului (centrului) de comandã;
construcþia cãilor de acces ºi comunicaþii.

Costul infrastructurii electrice include:
§
§
§

costul posturilor de reglare a tensiunii;
costul liniei electrice de 10 kW de legãturã cu reþeaua publicã;
montarea cablurilor de putere ºi a celor de comandã.

Costul lucrãrilor de proiectare, asigurare inginereascã ºi de management al construcþiei include de asemenea cheltuielile pentru:
§
§
§
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investigaþii geologice ale terenului ºi efectuarea unui studiu;
investigaþii, inclusiv experimentale, privind potenþialul energetic eolian în zona amplasamentului;
preproiectarea ºi proiectarea centralei.
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Cheltuielile legate de crearea infrastructurii inginereºti sunt estimate la etapa de
proiectare a centralei prin elaborarea devizului construcþiei, þinând cont de
condiþiile locale, inclusiv de preþul forþei de muncã.
Pentru aprecieri tehnico-economice se utilizeazã, de regulã, rezultatele generalizate dupã prototip. Costul total al lucrãrilor de proiectare ºi construcþie, precum
ºi al utilajelor centralei eoliene (cu excepþia aerogeneratoarelor) se apreciazã la 15
 30% din costul total al centralei.
În cazul Republicii Moldova poate fi acceptatã cifra minimã de 15%, dat fiind
costul redus al forþei de muncã ºi luând în consideraþie faptul cã atât lungimea
cãilor de acces, cât ºi cea a liniilor de conectare la reþeaua publicã a eventualelor
centrale eoliene va fi micã (<10 km) drept urmare a faptului cã reþelele de
drumuri ºi cele electrice în republicã sunt destul de dezvoltate.
D) Exemplu de calcul
Se considerã o centralã eolianã cu puterea nominalã de 3 MW amplasatã în
nemijlocita apropiere de staþia meteorologicã din Ceadâr-Lunga. Se examineazã trei variante de utilare cu aerogeneratoare:
Varianta 1: 12 aerogeneratoare AG1 cu PN=250 kW;
Varianta 2: 5 aerogeneratoare AG2 cu PN=600 kW;
Varianta 3: 3 aerogeneratoare AG3 cu PN=1000 kW.
Calculele sunt prezentate în tabelul 3.10.
Tabelul 3.10. Costul componentelor investiþiilor capitale în construcþia unei
centrale eoliene de 3 MW.

Rezultatele obþinute se aflã în deplinã concordanþã cu costurile, privind structura investiþiilor capitale.
3.1.4.4. Estimarea cheltuielilor curente
La producerea energiei electrice cheltuielile curente includ:
§ costul combustibilului (în cazul centralelor eoliene acesta nu se utilizeazã);
§ mijloacele financiare necesare pentru deservire ºi reparaþii;
§ cheltuielile bancare (plata dobânzii bancare), pentru arenda pãmântului
(amplasamentul).
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De regulã, la aprecierea prealabilã a eficienþei economice a centralelor eoliene se
recomandã [17] o ratã anualã a cheltuielilor de întreþinere ºi reparaþie la nivelul
de 1-2% din costul investiþiilor capitale în construcþia centralei.
În [18] cheltuielile de exploatare ºi întreþinere sunt apreciate la nivel de 25 euro/
kW/an în cazul instalaþiilor de 200 kW ºi de cca 15 euro/kW/an pentru maºini
de 500 kW.
În ambele cazuri, se obþin rezultate cvasi identice.
3.1.4.5. Evaluarea eficienþei economice a centralelor eoliene în condiþiile
Republicii Moldova
Mai mulþi factori ne fac sã credem cã, în condiþiile Republicii Moldova, o rãspândire mai mare vor avea centralele eoliene relativ mici, cu puterea instalatã
de 3-8 MW. Printre aceºti factori poate fi numit, în primul rând, cel financiar.
Va fi greu de investit o singurã datã mai mult de 10 milioane euro din împrumuturi externe sau din acumulãri interne. Un alt factor poate fi repartizarea
uniformã a utilizatorilor cu puterea instalatã relativ micã. Dacã dorim sã obþinem cel mai mare efect de la energetica eolianã, centralele trebuie sã fie amplasate
în imediata vecinãtate a consumatorilor.
În tabelul 3.11 sunt prezentate rezultatele calculelor indicatorilor economici pentru o eventualã centralã eolianã construitã în apropierea orãºelului Ceadâr-Lunga, pentru al cãrui amplasament sunt cunoscute condiþiile de vânt (fig. 3.5). Se
examineazã trei variante de dotare a centralei cu aerogeneratoare (tab. 3.11). Calculele au fost efectuate presupunând cã durata de viaþã a utilajelor principale
TS=15 ani; rata de actualizare i=0,1  tipicã pentru obiective energetice; rata
cheltuielilor anuale pentru exploatare ºi reparaþii aE=0,01 din investiþiile capitale.
În aceste condiþii, costul de producere al energiei electrice va constitui 0,05080,067 euro/kWh în funcþie de varianta de completare cu aerogeneratoare.
Se poate observa cã eficacitatea cea mai înaltã se obþine în cazul utilizãrii aerogeneratoarelor cu puterea nominalã de 0,6 MW fiecare, urmate de generatoarele de
1 MW. Investiþiile capitale în acest caz sunt maxime, dar datoritã volumului mai
mare de energie produsã anual preþul de cost al energiei electrice este mai mic.
Variantele de calcul 2 ºi 3 nu diferã cu mult dupã toþi indicatorii economici.
Este cunoscut faptul cã la stabilirea preþului de cumpãrare ºi a tarifelor de livrare a energiei electrice se iau în consideraþie mai mulþi factori, inclusiv sociali ºi
politici.
Asupra preþului de cumpãrare va influenþa mult ºi factorul de timp. De exemplu, în majoritatea þãrilor se opereazã majorãri esenþiale (pânã la 30%) dacã
energia se produce în orele de vârf ºi în lunile de sarcinã maximã (decembrie 
februarie). Graficul diurn ºi sezonier al vântului în Republica Moldova este
favorabil în acest sens. Viteze mai mari ale vântului se înregistreazã între orele
7-9 dimineaþa ºi între 14-18 post meridian; cea mai mare intensitate a vântului
se observã în lunile ianuariefebruarie, adicã tocmai în perioada în care cererea
de energie este maximã.
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Tabelul 3.11. Rezultatele calculelor indicatorilor economici pentru o centralã
eolianã de 3MW.

În Republica Moldova, pânã în prezent nu a fost elaboratã o politicã fermã în
domeniul tarifelor la energia electricã. Preþurile de achiziþie a energiei electrice în raport cu cele europene sunt foarte joase (0,20-0,39 lei/kWh), fapt ce se
explicã doar prin ratele foarte mici ale alocãrilor la reconstrucþia ºi la renovarea
obiectivelor energetice. Starea centralelor ºi a reþelelor de transport în þarã
este deplorabilã. Multe dintre necesitãþile financiare ale ramuri erau acoperite
pe parcursul a mai multor ani din dotãri de la bugetul de stat.
În [19] se examineazã situaþia în ramura energeticii din Ucraina, situaþie similarã cu cea existentã în Republica Moldova. Conform concluziilor acestui
studiu, efectuat de Institutul de Cercetãri GOSNII, pentru a preveni o
destrãmare completã a ramurii energetice în anii urmãtori vor fi necesare
investiþii considerabile care ar putea fi acumulate doar în urma majorãrii
anuale cu 4-8% a taxelor la energia electricã. Astfel, cãtre anul 2010, tarifele la
energia electricã ar putea atinge nivelul tarifelor medii actuale practicate în
UE [18, 20].
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Majorarea costului de producere a energiei electrice în anii viitori va fi impusã
ºi de creºterea treptatã a preþurilor pe piaþa mondialã la combustibilii fosili.
Un alt factor foarte important, care ar putea determina firmele distribuitoare
de energie electricã sã accepte cumpãrarea energiei electrice de la centrale eoliene
la un preþ mai ridicat este amplasarea acestora în nemijlocitã vecinãtate de
consumatorii ce se aflã la o mare distanþã de centralele termoelectrice. Dacã, de
exemplu, se va lua decizia de a construi centrale eoliene la sudul republicii ºi,
respectiv la nord, aceste centrale ar acoperi o parte importantã din cererea de
energie a orãºelelor ºi satelor din aceste regiuni. Astfel, nu va mai fi necesar de
a transporta energie electricã de la vreo centralã din Ucraina sau de la CET-2
Chiºinãu. Totodatã, ar fi evitate pierderile de transport ºi de transformare dublã
a energiei la staþiile de ridicare ºi coborâre a tensiunii. Aceastã componentã a
cheltuielilor poate constitui 25-50% din preþul de livrare a energiei electrice.
La o eventualã introducere în preþuri a costurilor externale (tab. 3.12) [21] pentru energia electricã provenitã de la centrale termoelectrice pe cãrbune, gaze
naturale sau petrol, producerea energiei electrice la centrale eoliene ar fi mai
rentabilã în comparaþie cu cea obþinutã la termocentrale.
Tabelul 3.12. Costuri externale la producerea energiei electrice utilizând diferite
tipuri de combustibili fosili, fisiunea nuclearã ºi SER, în eurocenþi/kWh

Sursa [21]

În figura 3.13 sunt prezentate rezultatele calculelor privind dependenþa duratei de recuperare a investiþiilor capitale Trec de tariful de livrare a energiei TW,
calculat pentru varianta a doua (cu aerogeneratoare AG2). Dacã la un tarif
de 0,06 euro/kWh recuperarea investiþiilor are loc în 10,4 ani, la tariful
de 0,08 euro/kWh termenul de redobândire a investiþiilor se va reduce
pânã la 6,7 ani.
Cu titlu de concluzie, vom menþiona
cã în zona de sud a republicii au fost
evidenþiate numeroase amplasamente
cu condiþii de vânt mai bune decât cele
ale amplasamentului examinat mai sus
ºi, implicit, cu eventuali indicatori economici superiori.
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Figura 3.13. Durata de recuperare a
investiþiilor capitale Trec în funcþie de
tariful de livrare a energiei TW.
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3.1.5. Evaluarea beneficiilor de mediu în urma implementãrii energiei
eoliene
3.1.5.1. Aspecte generale
În paragrafele precedente s-a examinat aspectul tehnico-economic al utilizãrii
energiei eoliene în condiþiile meteorologice ale Republicii Moldova. S-a constatat cã pe teritoriul republicii existã destule zone cu condiþii favorabile pentru
construcþia de centrale (ferme) eoliene în bazã de aerogeneratoare cu puterea
unitarã de 600-1000 kW, care ar putea produce energie electricã la preþuri convenabile, competitivã cu cea generatã la termocentrale, îndeosebi la cele, care
abia urmeazã a fi construite.
În aceste condiþii, pentru a putea scoate în evidenþã avantajele ºi dezavantajele
surselor de energie eolianã în comparaþie cu cele clasice, acestea trebuie sã fie
examinate prin prisma multitudinii de factori sociali, politici ºi de mediu care
 în mod direct sau indirect  vor genera fie beneficiu, fie pierderi atât pentru
persoane private, dar, mai ales, pentru societate în ansamblu.
Printre factorii de mediu trebuie relevaþi urmãtorii, ca cei mai importanþi:
§ cantitatea emisiilor de gaze cu efect de serã, care cauzeazã schimbarea
climei;
§ cantitatea de oxizi SO2, NOx, praf, zgurã ºi alþi poluanþi;
§ înstrãinarea terenurilor agricole;
§ poluarea fonicã ºi electromagneticã a spaþiului înconjurãtor;
§ schimbarea landºaftului;
§ impactul ecologic (asupra florei ºi faunei).
3.1.5.2. Beneficiul de mediu
Fiecare kWh de electricitate produsã la o fermã eolianã înlocuieºte un kWh
produs la o centralã termoelectricã în urma arderii unei cantitãþi oarecare de
combustibil organic (cãrbune, petrol sau gaze naturale). În aceste condiþii, este
uºor de estimat cantitatea de gaze poluante evitatã datoritã utilizãrii energiei
eoliene.
Normele de emisii specifice la producerea energiei electrice la CET-uri sunt
cunoscute (tab. 1.2). Urmeazã a determina doar cantitatea de energie eolianã
care se aºteaptã a fi produsã ºi folositã în þarã.
Deºi, în Republica Moldova, încã nu a fost elaborat un program concret privind
implementarea energiei eoliene, anumite previziuni optimiste pot fi fãcute. Se
va porni de la condiþia de stabilitate a sistemului energetic, care limiteazã cantitatea de energie eolianã acceptatã într-un sistem energetic. Energia electricã
produsã de o centralã eolianã este de o calitate proastã, având parametrii ºi, în
primul rând, puterea instantanee, variabili. Centrala eolianã va livra energie
electricã spre reþea în funcþie de potenþialul energetic al vântului. Celelalte surse
de energie (termocentralele) trebuie sã acopere în permanenþã diferenþa dintre
cererea de energie ºi energia furnizatã de centralele eoliene. Se considerã [23] cã
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dacã cota centralelor eoliene nu depãºeºte 20% din capacitatea generatoare totalã,
sistemul va funcþiona în mod stabil, asigurând parametrii-standard ai energiei
livrate consumatorilor. În aceste condiþii, luând în consideraþie coeficientul de
utilizare a puterii instalate al aerogeneratoarelor, putem constata cã, fãrã
dificultãþi pentru sistemul energetic al republicii în componenþa acestuia ar
putea funcþiona centrale eoliene cu cota-parte a energiei produse de cca 10 la
sutã din volumul total al energiei utilizate anual.
Dacã, de exemplu, Republica Moldova ºi-ar propune, ca sarcinã strategicã, sã
acopere, cãtre anul 2010, cu energie electricã eolianã 10% din cererea internã
(8,60 trilioane kWh), cantitatea de emisii de CO2 evitatã anual ar constitui 735
mii tone.
Concomitent, s-ar obþine ºi o reducere considerabilã a emisiilor de SO2 ºi NOx,
care au un impact negativ considerabil asupra pãdurilor, culturilor agricole, în
general, asupra vegetaþiei ºi în particular asupra speciilor pe cale de dispariþie.
Considerând cã daunele cauzate de emisiile de SO2 ºi NOx se cifreazã la 6000
euro/tonã [18], beneficiul economic de pe urma evitãrii emisiilor menþionate va
constitui cca 27,2 milioane euro pe an.
Înlocuind o parte din energia electricã produsã la centralele termoelectrice cu
energie produsã din vânt, se va reduce importul anual de combustibili fosili cu
282 mii tone de combustibil fosil convenþional, ceea ce se va rãsfrânge pozitiv
asupra gradului de securitate energeticã a statului.
Tabelul 3.13. Evitarea emisiilor de gaze cu efect de serã în urma folosirii energiei eoliene.

Implementarea energeticii eoliene este însoþitã ºi de unele efecte negative cum
ar fi: poluarea fonicã ºi electromagneticã, înstrãinarea terenurilor agricole ºi
schimbarea landºaftului.
Turbinele eoliene contemporane sunt de vitezã joasã (20-40 turaþii pe minut),
iar aerodinamica lor este proiectatã foarte riguros, urmãrind scopul reducerii la
minim a nivelului de zgomot.
În figura 3.14. este prezentatã dependenþa dintre nivelul zgomotului ºi distanþa
de la turn, caracteristicã pentru o turbinã eolianã de 1 MW. La o anumitã
distanþã, funcþionarea turbinei nu este sesizatã. Dacã la 40 m de la turnul
instalaþiei eoliene zgomotele nu depãºesc 50-60 decibili (dB)  nivel caracteristic
pentru o convorbire obiºnuitã, la 500 m de la ferma eolianã cu mai multe
turbine în interiorul unei clãdiri nivelul de zgomot este de 35 dB, nivel
caracteristic pentru un centru comercial. Se poate constata cã efectele sonore ale
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centralelor eoliene sunt net inferioare
în comparaþie cu cele înregistrate pe autostrãzile care traverseazã majoritatea
oraºelor.
Poluarea electromagneticã, ce poate
influenþa sistemele de telecomunicaþie,
se constatã doar în cazul folosirii turbinelor cu pale metalice. Actualmente, la
fabricarea palelor, îndeosebi a celor de
puteri mari, se folosesc materiale nemetalice  rãºini, fibre din sticlã ºi mase
plastice. Astfel, problema poluãrii electromagnetice a fost înlãturatã.

Figura 3.14. Dependenþa nivelului de
zgomot de distanþa de la turnul unui
aerogenerator cu puterea de 1MW.

În cazul centralelor (fermelor) eoliene
suprafaþa necesarã pentru amplasarea acestora este mult mai redusã în comparaþie
cu terenurile retrase din fondul funciar pentru electroenergetica clasicã. Pentru a
obþine un GWh de energie electricã, timp de 30 ani va fi necesar un teritoriu cu
suprafaþa de 200-1335 m2 în cazul centralei eoliene ºi, respectiv, de 3642 m2 la
producerea aceleiaºi energii la o centralã clasicã [18]. Cãtre 2005 Danemarca planificã
sã dispunã de un complex de ferme eoliene cu aproximativ 1000 turbine amplasate
pe un teritoriu de cca 100 km2 ºi care vor produce 10% din totalul de energie
electricã consumatã în þarã. De notat cã doar 2% din acest teritoriu vor fi ocupate
de fundaþiile turnurilor.
Se considerã cã pânã la 90% din teritoriul ocupat de o fermã eolianã poate fi
utilizat pentru lucrãri agricole sau pãºunat. N-au fost observate oarecare efecte
ce ar demonstra cã funcþionarea turbinelor eoliene influenþeazã negativ asupra
stãrii sau productivitãþii animalelor domestice sau asupra sãnãtãþii personalului
care s-a aflat un timp îndelungat în apropierea acestora.
Aspectul fermelor eoliene are o importanþã ce nu trebuie neglijatã. Reacþia la
forma aerogeneratoarelor este subiectivã, dar aceasta conteazã la formarea opiniei
publice. Ferma eolianã poate completa sau schimba imaginea landºaftului local.
Este deja recunoscut faptul cã aerogeneratoarele cu turn din þeavã conicã sunt
mult mai atrãgãtoare decât cele cu turn în formã de fermã de metal profilat.
Desingul ºi culorile reuºite pot sã-i confere acestui obiectiv pur energetic un
aspect agreabil. Astfel, pe lângã faptul cã sunt generatoare de energie curatã,
fermele eoliene moderne sunt atractive prin valoarea lor esteticã.
3.1.5.3. Efecte sociale
Diversele studii confirmã faptul cã energetica eolianã este preferabilã în ceea ce
priveºte capacitatea ei de creare a locurilor de muncã, în comparaþie cu centralele
electrice cu combustibili fosili ºi cele nucleare. Generarea energiei eoliene este,
în general, descentralizatã ºi are loc la scarã micã, iar fabricarea palelor ºi a altor
componente necesitã o manoperã calificatã pentru a se asigura calitatea
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corespunzãtoare. Potrivit estimãrilor Asociaþiei Europene de Energie Eolianã,
de regulã, o capacitate de energie eolianã de 1 MW creeazã locuri de muncã
pentru 15-19 persoane, în actualele condiþii ale pieþei europene presupunânduse cã cifra în cauzã s-ar putea dubla în þãrile cu o intensã utilizare a manoperei.
Conform acestei supoziþii, la o putere instalatã de 300 MW a viitoarelor centrale
eoliene, în republicã ar putea fi create 4500-9000 noi locuri de muncã, în temei
la sate, unde ºomajul a atins cote alarmante.
Totodatã, ar apãrea posibilitãþi de participare atât în procesul de fabricare a
utilajelor pentru centralele eoliene, cât ºi la montarea ºi exploatarea acestora a
firmelor mici, bazate pe capital privat sursele bugetare ale organelor publice
locale.
Drept exemplu poate servi Danemarca, unde promovarea fermelor eoliene se
bazeazã pe un model descentralizat, având în centrul sãu comunitãþile. În aceastã
þarã instalaþiile sunt construite de companii, finanþate de antreprenori ºi utilizate
de fermierii locali. Spre deosebire de marile proiecte energetice tradiþionale,
desfãºurate de corporaþii cu sediile în întreaga lume, varianta danezã a mãrit veniturile micilor întreprinzãtori ºi a creat locuri de muncã în comunitãþi.
Creºterea cotei SER în energetica þãrii ar putea contribui considerabil la
consolidarea securitãþii statului. Astfel, evoluþia sistemului energetic ar depinde
mai puþin de capriciile companiei GAZPROM, în prim-plan fiind puse interesele
economice ºi politice ale statului.
Implementarea surselor de energie regenerabilã ar avea de asemenea ºi o influenþã
pozitivã asupra opiniei publice, care ar conºtientiza necesitatea de a ocroti mediul
ambiant ºi de a consuma raþional resursele energetice.
3.1.5.4. Riscuri
La realizarea proiectelor de investiþii în construcþia de centrale energetice eoliene pot apãrea urmãtoarele riscuri, care ar diminua efectul economic prognozat.
În mod general, instituþiile financiare examineazã patru tipuri de riscuri: politice, valutare, de creditare ºi riscurile realizãrii proiectului.
1. Riscul politic corespunde grupului de riscuri controlat de conducerea þãrii.
Un astfel de risc poate apãrea, de exemplu, la modificarea legislaþiei în
vigoare a þãrii, a tipului de proprietate etc.
2. Riscul valutar ar putea deriva din cel politic  în urma devalorizãrii monedei naþionale etc.
3. Riscul creditar survine ca urmare a incapacitãþii cumpãrãtorului de a plãti
pentru marfa procuratã, sau a diminuãrii cererii, în cazul dat, la energie
electricã.
4. Riscul realizãrii proiectului e posibil în urma unor evenimente sau cauze care
ar împiedica executarea proiectului, inclusiv a cazurilor de forþã majorã.
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Primele trei tipuri de risc vor fi minime în cazul unei stabilitãþi politice în þarã,
având în vedere interesul deosebit manifestat de conducerea þãrii faþã de energeticã ºi, în special, atenþia acordatã problemelor dezvoltãrii filierei de SER.
Riscul realizãrii proiectului trebuie examinat în detalii, fãcând comparaþie cu
proiectele analoge desfãºurate în energetica tradiþionalã (de exemplu, construcþia unei centrale termoelectrice).
Pe lângã riscurile de bazã, ar putea surveni ºi alte riscuri, precum ar fi:
Riscul ecologic, care presupune creºterea cheltuielilor legate de protecþia
mediului. Acest risc este exclus, dat fiind faptul cã centrala eolianã este o sursã
de energie curatã în regim reglementat, precum ºi în caz de avarie.
Riscul social. În acest caz, centrala electricã eolianã (CEE) este examinatã ca
sursã potenþialã de traumatism în producþie. La CEE existã foarte puþine locuri
de contact al personalului cu elementele rotitoare, electrice, cu temperaturã
înaltã sau altele care ar putea fi cauza traumatisme. Urmând regulile prescrise
de protecþie, riscul traumatismului la CEE se reduce la minim, fiind de zeci de
ori mai mic în comparaþie cu cel existent la centralele termoelectrice.
Riscul tehnologic ºi riscul de transport este examinat ca risc al reducerii
producþiei de energie din cauza lipsei de combustibil, apã ºi a altor consumabile.
Acest risc este minim în comparaþie cu cel de la CET-uri, fiindcã la centralele
electrice eoliene nu existã consum de combustibili sau apã tehnologicã. Nu
apare nici riscul transportului, în lipsa cãruia centrala nu ar putea fi asiguratã cu
combustibil.
Riscul de producþie este legat de reducerea volumului de produs finit (energie
electricã) din cauza ieºirii din funcþiune a agregatelor sau a infrastructurii electrice. Agregatele eoliene fabricate actualmente au depãºit toate situaþiile de rodaj specific mostrelor experimentale. Firmele producãtoare de agregate eoliene
dau garanþii pentru producþia lor, identice cu cele ale utilajului pentru termoelectrocentrale.
Riscul energetic eolian, în cazul centralei electrice eoliene are cea mai mare
pondere. O reducere substanþialã a producerii de energie este posibilã la aprecierea incorectã a vitezei medii a vântului sau a repartizãrii acestuia pe gradaþii.
Reducerile pot fi cauzate ºi de schimbãrile considerabile ale condiþiilor de vânt
care au loc în unii ani.
Acest risc poate fi redus punând la baza calculelor energetice date sigure multianuale despre viteza ºi roza vânturilor, inclusiv date obþinute prin mãsurãtori
de lungã duratã pe locul de amplasare a centralei.
Riscul de forþã majorã poate apãrea în cazul unor circumstanþe neordinare de
tipul îngheþurilor cu lapoviþã puþin caracteristice pentru regiunea noastrã, dar
care au cauzat deteriorarea Reþelelor Electrice de Nord în toamna anului 2000.
Probabilitatea apariþiei acestor situaþii este destul de micã.
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3.2. Studiu de fezabilitate privind implementarea energiei
solare în Republica Moldova
3.2.1. Aspecte tehnologice cu privire la conversiunea energiei solare
3.2.1.1. Tipurile de conversiune a energiei solare în energie secundarã
Sunt cunoscute patru tipuri de conversiune a energiei solare: termicã, electricã,
chimicã ºi mecanicã.
Conversiunea termicã semnificã transformarea directã a radiaþiei solare în
energie termicã stocatã în energia internã a unor substanþe lichide, gazoase sau
solide, numite substanþe de lucru. Energia termicã acumulatã poate fi folositã
direct pentru încãlzire, uscare etc., sau indirect printr-o conversiune secundarã
în alt tip de energie  mecanicã sau electricã.
Conversiunea electricã utilizeazã proprietãþile unor materiale semiconductoare
de a transforma direct energia radiantã în energie electricã de curent continuu.
Conversiunea chimicã sau fotochimicã permite stocarea energiei solare în
energie chimicã. Cel mai eficient proces fotochimic este fotosinteza prin care
plantele verzi sintetizeazã substanþe organice. Prin arderea acestora energia
chimicã stocatã se reconverteºte în energie termicã ce poate fi utilizatã direct
pentru încãlzire sau indirect în maºini termice.
Conversiunea mecanicã este un proces de transformare directã a energiei solare
în energie mecanicã, printr-un transfer de impuls între fotoni ºi organul de
lucru sau indirect cu ajutorul motoarelor solare în care energia solarã se
transformã în energie mecanicã prin intermediul energiei termice.
Menþionãm cã, din cele patru tipuri de conversiune a energiei solare, conversiunea
termicã ºi cea electricã sunt cele mai folosite pe plan mondial, având un grad
avansat de perfecþiune tehnicã, tehnologicã, o piaþã dezvoltatã de desfacere ºi
perspective economice.
3.2.1.2. Conversiunea termicã a energiei solare
Conversiunea termicã este cea mai veche ºi cea mai rãspânditã formã de utilizare
a energiei solare. Orice suprafaþã neagrã expusã razelor (numitã suprafaþã captatoare) transformã energia solarã în cãldurã. Pentru ameliorarea eficienþei captatorului ºi transportarea energiei se utilizeazã un lichid sau un gaz, numit caloportor, care extrage cãldura de la captator. În unele sisteme energia solarã se
transformã în cãldurã ºi este utilizatã imediat, în altele  are loc stocajul sau
transformarea energiei termice în energie electricã.
Captatori solari la temperaturã joasã ºi medie. În aceastã categorie sunt incluse
sistemele de conversiune a radiaþiei difuze ºi directe în energie termicã la temperaturi de pânã la 150 °C. De obicei, aceºti captatori includ urmãtoarele elemente:
§ O placã sau o suprafaþã absorbantã care transformã radiaþia solarã în cãldurã;
§ Un circuit caloportor lichid sau gazos care extrage cãldura de la placa absorbantã ºi o transportã în punctul de utilizare sau rezervorul de stocare;
§ Una sau mai multe suprafeþe transparente pentru radiaþia solarã, dar
opacã în gama de radiaþie infraroºie. Suprafaþa transparentã se mai numeºte vitraj;
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Izolarea termicã a plãcii absorbante în pãrþile laterale ºi inferioare;
Rezervorul pentru stocarea energiei termice;
Carcasa pentru asamblarea elementelor.

În principal, se utilizeazã douã tipuri de captatoare: plan ºi cu tuburi vide. Captatorul plan este folosit pentru încãlzirea apei sau aerului, are o construcþie
simplã, placa absorbantã este executatã din metal sau material plastic prin care
circulã caloportorul. Aceste sisteme pot furniza apã sau aer cald pentru necesitãþi sanitare, încãlzirea piscinelor, spaþiilor locative ºi comerciale, ventilare ºi
climatizare, deshidratarea produselor agricole, în tehnologiile industriale de joasã
temperaturã. Mai frecvent, acest tip de captatoare e folosit pentru încãlzirea
apei pânã la temperaturi de 60°C, uscarea sau deshidratarea produselor agricole
cu un randament de 40  60 %. Tehnologia captatoarelor plane este foarte avansatã, preþurile fiind în continuã diminuare.
Captatorul cu tuburi vide este o construcþie mai recentã în care izolaþia termicã
este vidul de un grad avansat din interiorul tubului unde se aflã ºi placa absorbantã. Randamentul acestuia este de 50-70%, asigurându-se încãlzirea lichidului caloportor pânã la 150 °C. Costul acestor captatoare este de circa trei ori mai
mare decât al acelor plane. De notat cã sunt mai fragile, iar diminuarea vidului
din tuburi duce la pierderea avantajului principal.
Uscãtorii solare. Aceastã tehnologie este una dintre cele mai vechi ºi mai utilizate în agriculturã ºi în ramurile de prelucrare a produselor agricole. Uscarea
fructelor ºi legumelor prin expunere directã la radiaþia solarã se efectueazã pe
grãtare speciale în straturi uniforme. Deºi e cea mai simplã tehnologie, se cere o
executare atentã a procesului pentru a proteja produsul de ploaie, praf, rouã,
insecte etc. De aceea, mai recomandatã este uscarea sub acoperiº transparent
care, în afarã de protecþia produselor, intensificã procesul de uscare, realizând
efectul de serã. Instalaþiile sunt ieftine ºi uºor de construit, dar prezintã un ºir
de neajunsuri: productivitate micã, randament scãzut (15-20 %), imposibilitatea de a controla ºi dirija procesul, calitatea nesatisfãcãtoare a produsului finit.
Dezavantajele indicate lipsesc la instalaþiile de uscare indirectã, în care are loc
uscarea pur convectivã ºi se evitã degradarea vitaminelor în fructe ºi legume ºi a
substanþelor active din plantele medicinale. Aerul încãlzit în captatorul plan,
format din suprafaþa transparentã ºi cea absorbantã, este vehiculat de un ventilator acþionat de un motor electric sau eolian ºi direcþionat în camera de uscare.
Calitatea produsului uscat este net superioarã, durata de uscare se micºoreazã
de 1,72 ori în comparaþie cu tipul necesar pentru uscarea directã. Aceastã tehnologie poate fi folositã ºi pentru uscarea fânului, cerealelor, nucilor, deºeurilor
din industria de prelucrare a produselor agricole - tescovinã, borhot de sfeclã ºi
mãr, sâmburi de caise, piersici, prune etc.
Distilerii solare. Energia solarã se utilizeazã direct pentru evaporarea apei de
mare sau a apei cu un conþinut sporit de sãruri (caracteristic pentru zona de sud
a RM). Razele solare traverseazã suprafaþa transparentã, încãlzesc ºi evaporeazã
apa sãratã din rezervor. Ridicându-se, vaporii se condenseazã pe suprafaþa interioarã transparentã rãcitã prin convecþie de aerul ambiant. Condensatul se scurge
pe suprafaþa interioarã în jgheabul de colectare.
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Aceastã tehnologie se utilizeazã în regiuni izolate, unde nu existã alte surse de
apã potabilã. În condiþii bune de radiaþie solarã, de circa 5-6 kWh/m2.zi, productivitatea de apã potabilã este de 4 l/m2 de captator, ceea ce corespunde unui
randament de 40 50 %.
Bucãtãrii solare. Este vorba de niºte instalaþii solare care funcþioneazã la temperaturi de 125-200 °C. Se utilizeazã urmãtoarele trei categorii:
§ Bucãtãrie  ladã dotatã cu vitraj dublu ºi oglinzi reflectoare plane,
asigurându-se o concentrare slabã a radiaþiei. În jurul amiezii se poate
obþine o temperaturã de 140  150 °C.
§ Bucãtãrie cu colector plan cu suprafaþã selectivã sau cu tuburi vide echipat ºi cu oglinzi reflectoare. Circuitul caloportor este alimentat cu ulei.
Se ating temperaturi de 150  180 °C.
§ Bucãtãrie cu concentratoare. Vasul pentru prepararea bucatelor este amplasat în focarul unui concentrator, care asigurã conversia termicã doar a
componentei directe de radiaþie solarã. Instalaþia necesitã un sistem de
urmãrire a soarelui ºi poate asigura temperaturi de câteva sute de grade.
Captatori solari la temperaturi înalte. Temperaturi înalte, de câteva sute ºi
chiar mii de grade, pot fi obþinute prin concentrarea radiaþiei solare, care constã
în direcþionarea printr-o metodã oarecare a radiaþiei solare captate pe o suprafaþã reflectoare cãtre o altã suprafaþã, mai micã, numitã receptoare, unde se ºi
realizeazã conversia termicã. Captatorii cu concentrarea radiaþiei solare sunt
dotaþi cu dispozitive de urmãrire a soarelui fie dupã o singurã coordonatã, fie
dupã douã. Aceastã tehnologie se utilizeazã în diverse procese industriale (de
exemplu, pentru topirea ºi producerea metalelor pure), producerea energiei electrice, hidrogenului, vaporilor de apã etc. Din varietatea foarte mare de concentratori îi vom menþiona pe urmãtorii trei care sunt utilizaþi mai frecvent:
§ Concentratorii cilindroparabolici asigurã un factor de concentrare de
4080 % ºi temperaturi de pânã la 500 °C. Lichidul caloportor circulã
printr-o þeavã ce se aflã în focarul cilindrului parabolic. Urmãrirea soarelui se efectueazã dupã o singurã coordonatã  unghiul de înãlþare.
Aceste tip de concentratoare sunt comercializate pe piaþã, cele mai rãspândite fiind instalaþiile firmei Luz International care, în anii 90 ai
veacului trecut, a instalat în California (SUA) 9 centrale electrice cu o
putere totalã de 360 MW putere electricã [24]. Costul mediu al sistemelor Luz este de 2500 $/kW instalat, costul energiei electrice  0,15 $/
kWh. Experienþa acumulatã de Luz International demonstreazã o
posibilã producere de energie electricã la un preþ competitiv în þãrile cu
un nivel sporit de radiaþie solarã.
§ Concentratorii paraboloidali utilizeazã un reflector paraboloidal cu urmãrirea soarelui dupã douã axe. Radiaþia directã este concentratã întrun singur punct, factorul de concentraþie atingând valori de pânã la 10
000, temperatura receptorului fiind mai mare de 1000 °C. Energia termicã este captatã de un lichid caloportor ºi transportatã spre un ciclu
termodinamic pentru a produce energie electricã sau este transformatã
în energie electricã direct în punctul focal, utilizându-se motoare Stirling. În cazul acestei tehnologii e necesar de a continua cercetãrile asu68
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pra motoarelor Stirling, schimbãtoarelor de cãldurã în punctul focal,
suprafeþelor reflectoare cu scopul diminuãrii costurilor ºi ridicãrii eficienþei pe durate lungi de funcþionare.
Captator central cu heliostate. Punctul focal sau, altfel vorbind, receptorul este situat pe un turn amplasat în centrul unui câmp de oglinzi
reflectoare teleghidate, numite heliostate. Un calculator efectueazã comanda fiecãrui heliostat astfel ca energia reflectatã spre receptor sã fi
maximalã pe parcursul zilei. Asemenea instalaþii sunt comparabile dupã
putere cu centralele electrice care funcþioneazã pe combustibil fosil. Se
considerã cã puterea de 100 MW ar fi optimalã ºi ar asigura producerea
energiei electrice la un preþ de 0,05 $/kWh la un factor de utilizare a
capacitãþii instalate de 60%. În prezent, cea mai mare centralã solarã cu
heliostate are puterea de 10 MW (Solar One, SUA). Costul energiei
electrice produsã la aceastã centralã este de 0,1 $/kWh, factorul de utilizare a capacitãþii instalate - 38 %. Se proiecteazã o centralã cu o putere
de 100 MW amplasatã în Iordania (programul PHOEBUS) [25].

3.2.1.3. Conversiunea electricã a energiei solare
Conversiunea electricã a energiei solare se efectueazã fãrã trecerea prin stadiul
intermediar de energie mecanicã. Prin urmare, instalaþia de conversiune nu va
conþine piese în miºcare, fiabilitatea sistemului va fi mare, iar cheltuielile de
întreþinere  mici. Conversiunea se bazeazã pe trei efecte fizice: termoionic,
termoelectric ºi fotovoltaic. Cel mai înalt grad de dezvoltare sub aspect tehnic,
tehnologic ºi comercial a atins conversiunea fotovoltaicã (PV). Nu întâmplãtor
revista englezã The Economist din 31 august 1991 menþiona referitor la
conversiunea PV a energiei solare: Din toate sursele alternative de energie 
vântul , valul de mare, maree, geotermalã  probabil cea mai promiþãtoare
conversiune a energiei solare în electricitate este cea fotovoltaicã.
Celula PV produsã pe baza materialului semiconductor este componenta principalã a unui generator fotovoltaic. Sub acþiunea radiaþiei solare se creeazã un câmp
electric care produce purtãtori de sarcinã pozitivi ºi negativi ce pot fi separaþi ºi
colectaþi pe pãrþile laterale ale celulei. În consecinþã, celula PV se comportã ca un
generator de curent continuu. În aplicaþiile terestre cea mai mare rãspândire comercialã au celulele PV din siliciu cristalin ºi policristalin (80 %) ºi siliciul amorf
(10 %). Industria electricitãþii fotovoltaice se caracterizeazã în prezent prin cea
mai mare ratã de creºtere. În anul 2000 producþia mondialã de module PV a
crescut cu 44 %, iar puterea instalatã în þãrile UE s-a majorat cu 29 % [26].
3.2.1.4. Tehnologiile prioritare de conversiune a energiei solare pentru Republica Moldova
Republica Moldova este la început de cale în ceea ce priveºte utilizarea energiei
solare. Din considerente economice, sociale, de infrastructurã a sistemului energetic ºi ambientale considerãm oportun ca, la prima etapã de valorificare a sursei solare, sã se dea prioritate urmãtoarelor tehnologii din cele menþionate
(fig. 3.15, 3.16):
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Încãlzirea apei sanitare folosind captatorul plan;
Uscarea produselor agricole folosind captatorul plan cu aer;
Pomparea apei pentru irigarea micã folosind conversiunea fotovoltaicã
a energiei solare;
Utilizarea sistemelor autonome de alimentare cu energie electricã fotovoltaicã de cãtre consumatori izolaþi ºi dispersaþi teritorial.

Figura 3.15. Domeniile de utilizare a conversiunii termice a energiei solare.

Figura 3.16. Domeniile de utilizare a conversiunii fotovoltaice a energiei solare.
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3.2.1.5. Statutul actual ºi perspectivele de utilizare a tehnologiilor de
conversiune a energiei solare la nivel european ºi mondial
a) Conversiunea termicã a energiei solare pentru încãlzirea apei
Obiectivul þãrilor UE este de a asigura, cãtre anul 2010, din surse regenerabile circa
12 % din consumul intern brut de energie. În 2000 aceastã cifrã a constituit 5,5 %.
Un loc important în acest program îl
ocupã energia solarã termicã, în particular, sistemele cu captatoare plane
pentru încãlzirea apei. Dupã anul 1993
se constatã o ratã de creºtere anualã a
numãrului acestora de 14 %. Dacã se
va pãstra acest ritm de creºtere, cãtre
anul 2010 se estimeazã o suprafaþa totalã a captatoarelor de peste 87 mln.
m2 (fig. 3.17) [27]. În prezent, cinci þãri
din lume dispun de cele mai multe suprafeþe de captatoare solare (tab. 3.14.).
În preajma anului 2010 douã þãri din
Europa  Austria ºi Grecia  vor dispune de aproximativ 1 m2 de captator solar pe cap de locuitor, ceea ce va asigura
60 % din necesarul total de apã caldã în
Austria ºi, respectiv, 75 % - în Grecia.

Figura 3.17. Suprafaþa totalã a captatoarelor solare instalate în þãrile UE.
Sursa: Systèmes solaires. Lobservateur des énergies renouvelables. Septembre-octobre 1999, nr.
133, mai-juin 2000, nr. 137.

Dacã e sã abordãm subiectul cu privire la substituirea surselor fosile de energie
ºi reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã (GES), aceasta înseamnã cã în
þãrile amintite vor fi realizate performanþele incluse în tabelul 3.15.
Tabelul 3.14. Suprafaþa captatoarelor solare instalate (mln. m2), în unele þãri
ale lumii ºi estimãrile pentru anii 2005 ºi 2010.

Sursa: Systèmes solaires. Le journal des énergies renouvelables. Septembre-octobre 1999, nr. 133.

Tabelul 3.15. Rezultatele preconizate în urma implementãrii captatoarelor solare pentru încãlzirea apei sub aspect de substituire a surselor fosile de energie
ºi reducere a emisiilor de GES.
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În þãrile UE industria captatoarelor solare pentru încãlzirea apei a atins un înalt
grad de dezvoltare tehnologicã, aflându-se într-o continuã creºtere, astfel încât
în anul 2000 numãrul angajaþilor în acest domeniu s-a cifrat la 15 000.
b) Conversiunea termicã a energiei solare pentru uscarea produselor agricole
Uscarea solarã a produselor agricole, una dintre cele mai vechi tehnologii de
conservare, este ºi cea mai rãspânditã în lume. Peste 2600 de uscãtorii solare,
dintre care 800 în þãrile UE, funcþionau la mijlocul anilor 90 în Europa de
Vest ºi Centralã (fig. 3.18). Domeniile principale unde se folosesc uscãtoriile
solare sunt: uscarea furajelor, produselor cerealiere, fructelor ºi legumelor,
plantelor aromatice ºi medicinale. Cele 800 de uscãtorii solare din þãrile UE
cu o suprafaþã de captare de peste 200 000 m2 permit substituirea a circa
1500 tep de combustibil fosil pe an ºi reducerea emisiilor de GES cu 5000 t/
an [28].
Instalaþiile pentru uscare sunt cele mai simple ºi mai ieftine ºi, în majoritatea
cazurilor, pot fi asamblate de agricultori la locul de destinaþie. Este vorba de
captatoare solare cu sau fãrã efect de serã, cu ventilaþie naturalã sau artificialã,
utilizând un ventilator.
Dupã modul de acþiune a radiaþiei solare asupra produselor se deosebesc trei
tipuri de instalaþii solare [6]:
§ directe;
§ indirecte;
§ combinate.

Figura 3.18. Numãrul de uscãtorii solare instalate în unele þãri din Europa de
Vest ºi Centralã.
Sursa: Séchage solaire des produits agricoles en Europe. Programme Thermie action nr.SE22, 1996.
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În instalaþiile directe razele solare acþioneazã nemijlocit asupra produsului,
amplasat pe grãtare speciale. Pentru obþinerea efectului de serã ºi pentru protejarea produsului de acþiunea mediului (praf, ploaie, insecte etc.) grãtarele pot fi
acoperite cu material transparent, de obicei  peliculã. Instalaþiile directe sunt
simple, ieftine, dar prezintã un ºir de dezavantaje, cum ar fi: randament scãzut
(0,15-0,20), productivitate specificã (kg/m2) micã, imposibilitatea de a controla
ºi dirija procesul (temperatura ºi viteza agentului de uscare), compromiterea
parþialã a produselor ca urmare a acþiunii directe a razelor solare etc.
Instalaþiile indirecte, în care are loc uscarea prin convecþie cu ajutorul aerului
preîncãlzit în captatoarele solare, sunt lipsite de majoritatea neajunsurilor indicate mai sus. Principalul lor avantaj constã în posibilitatea de a evita degradarea
vitaminelor în fructe ºi legume, precum ºi a moleculelor sensibile în plantele
medicinale.
Instalaþiile combinate se folosesc pentru produse asupra cãrora radiaþia solarã
directã nu manifestã o acþiune considerabilã. Ele posedã un randament ºi o
productivitate cu mult superioare celor indirecte, prezentând o construcþie cu
acoperiº transparent (uneori, ºi pereþii sunt transparenþi) ºi camerã de uscare în
care se introduce aerul preîncãlzit.
În tabelul 3.16 sunt prezentate captatoarele uscãtoriilor pentru produse agroalimentare utilizate pe larg în þãrile europene [28]. Ele pot fi folosite atât pentru
instalaþiile cu acþiune indirectã, cât ºi la cele combinate. Primele 4 tipuri pot fi
realizate prin refacerea acoperiºurilor construcþiilor existente. Celelalte pot fi
reconstruite din serele ºi solariile, care nu sunt folosite pe timp de varã. Creºterea temperaturii aerului în aceste captatoare, conform [28], este de 15-20 0C.
c) Conversia fotovoltaicã a energiei solare pentru pomparea apei ºi electrificarea
descentralizatã
În anul 2000 producþia mondialã de celule PV a crescut cu 44 %, iar puterea
instalatã în þãrile UE s-a mãrit cu 29 %. Aceastã tendinþã se va amplifica în anii
Tabelul 3.16. Tipuri de captatoare ale instalaþiilor de uscare utilizate în þãrile
europene.
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urmãtori, deoarece în noile programe naþionale se implicã din ce în ce
mai mult marile companii petroliere (Shell, British Petroleum) [29,30].
În figura 3.19 este reprezentatã evoluþia producþiei mondiale de celule
fotovoltaice. În situaþia în care se va
pãstra ritmul actual de producere a
celulelor PV în UE, cãtre anul 2010
capacitatea totalã a acestora va atinge 1610 MW.
Concomitent cu creºterea volumuFigura 3.19. Evoluþia producerii monlui de producere are loc scãderea cosdiale de celule fotovoltaice.
turilor celulelor fotovoltaice. În taSursa: Systèmes solaires. Le journal des énerbelul 3.17 este redatã dinamica cosgies renouvelabeles. Mars-avril, nr. 136, 2000,
turilor în perioada 1990  1999. Pe o
Mars-avril, nr. 142, 2001
perioadã de 10 ani costul unui watt
a scãzut de 2,35 ori [29]. În þãrile în curs de dezvoltare pot fi evidenþiate douã
domenii principale de utilizare a energiei electrice PV: pomparea apei ºi electrificarea descentralizatã. Drept exemplu în acest sens poate servi programul finanþat de UE Programme Régional Solaire [31], conform cãruia au fost realizate 1254 instalaþii PV dintre care 49 % sunt destinate pentru pomparea apei ºi
51 %  pentru iluminatul sectoarelor locativ ºi social.
Tabelul 3.17. Dinamica costurilor celulelor fotovoltaice [33].

3.2.1.6. Utilizarea energiei solare în Republica Moldova
Primele cercetãri cu privire la utilizarea energiei solare în RM au fost efectuate
la sfârºitul anilor 50 ai secolului trecut de cãtre colaboratorii Institutului de
Energeticã al Academiei de ªtiinþe a RSSM. În acea perioadã au fost elaborate,
montate ºi încercate primele instalaþii solare: o serã solarã cu acumularea cãldurii în sol, douã instalaþii solare pentru încãlzirea apei în taberele de odihnã din
satele Condriþa ºi Vadul lui Vodã. Dar, drept urmare a preþurilor extrem de
reduse practicate la combustibilul fosil în acea perioadã ºi din lipsa unei politici
consecvente de promovare a surselor de energie regenerabilã, implementarea la
o scarã mare a acestor instalaþii a fost stopatã.
Lucrãrile de implementare a instalaþiilor solare au reînceput în anii 80 odatã
cu producerea în serie a captatoarelor solare la câteva fabrici din fosta URSS. În
perioada 1982-1990 instituþiile specializate Ruralproiect, Urbanproiect,
Agropromproiect au proiectat instalaþii solare pentru încãlzirea apei în urmãtoarele obiective: casã de locuit cu 4 camere în s. Bucuria; grãdiniþã cu 90 de
locuri în s. Hârboveþ; grãdiniþã cu 90 de locuri în s. Berezchi; cãmin pentru 240
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de locuri în s. Novoselovca; grãdiniþã cu 160 locuri în s. Mãlãieºti; uscãtorie
solarã pentru tutun în raionul Briceni º.a.
Caracteristica unor instalaþii solare implementate în perioada 1982-1990 este
prezentatã în tabelul 3.18. Aceste instalaþii erau destinate, în principal, pentru
încãlzirea apei în perioada martie  octombrie. Suprafaþa totalã a captatoarelor
era de cca 12 mii m2, fapt ce permitea substituirea a 1440 t.c.c. Majoritatea
acestor instalaþii nu mai sunt exploatate din cauza calitãþii proaste a captatoarelor, a coroziei ºi din lipsa lucrãrilor de întreþinere.
Începând cu anul 1993, în RM se produc instalaþii solare pentru încãlzirea apei
la întreprinderea Incomaº S.A. Pânã în prezent au fost implementate 140 de
instalaþii cu o suprafaþã totalã de 280 m2. Caracteristica unor asemenea instalaþii este prezentatã în tabelul 3.19.
Tabelul 3.18. Caracteristica instalaþiilor solare implementate în RM în perioada
1982-1990

Tabelul 3.19. Caracteristica instalaþiilor solare implementate de S.A. Incomaº
în perioada 1993-2001.
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3.2.2. Estimarea potenþialului disponibil de energie solarã
3.2.2.1. Aspecte metodologice de evaluare
Pentru tehnologiile prioritare de conversiune a energiei solare s-a determinat
potenþialul disponibil de energie luând în consideraþie perioada de exploatare a
instalaþiilor solare ºi particularitãþile radiaþiei solare pe teritoriul RM. Datele
cu privire la radiaþia solarã pe o suprafaþã orizontalã în condiþii de nebulozitate
medie ºi de cer senin au fost culese din publicaþiile Serviciului Hidrometeo
(paragraful urmãtor).
Este cunoscut efectul de înclinaþie a captatoarelor solare în raport cu un plan
orizontal care constã în majorarea radiaþiei solare incidente pe planul captatorului sau în uniformizarea cantitãþii de energie solarã pe perioada de interes.
Pentru instalaþiile de încãlzire a apei, uscarea produselor agroalimentare ºi pompare s-au determinat valorile medii lunare de energie solarã disponibilã în perioadele respective de funcþionare. În acest scop s-a utilizat metoda descrisã în
[32] de J. Duffie ºi W. Beckman (1991):
1. Radiaþia globalã pe un plan înclinat se determinã cu ajutorul formulei
,
(3.7)
unde R este raportul dintre radiaþia solarã pe un plan înclinat Qa ºi radiaþia
solarã pe un plan orizontal Q.
2. Dacã neglijãm componenta radiaþiei solare reflectate de la suprafaþa solului,
raportul R se determinã cu expresia
,

(3.8)

unde D/Q este raportul dintre radiaþia difuzã ºi cea globalã; β -unghiul de înclinaþie a captatorului faþã de suprafaþa orizontalã; Rb -raportul dintre radiaþia
directã pe o suprafaþã înclinatã ºi radiaþia directã pe o suprafaþã orizontalã. Se
determinã în funcþie de latitudinea locului ºi unghiul de înclinaþie din tabelele
[32].
3. Raportul D/Q se determinã cu ajutorul relaþiilor
pentru

,
(3.9)

pentru

,

unde ωs este unghiul orar de apunere a soarelui; Kt  raportul dintre radiaþia
medie lunarã globalã pe suprafaþa terestrã Q ºi radiaþia medie lunarã Q0 pe o
suprafaþã extraterestrã. Valorile lunare ale lui Q se culeg din publicaþiile Serviciului Hidrometeo, iar ale lui Q0  din tabelele prezentate în [32].
Potenþialul disponibil de energie solarã pe un plan înclinat s-a calculat pentru
diferite perioade de funcþionare a instalaþiilor. De asemenea, s-au calculat ºi
unghiurile optimale de înclinaþie a captatoarelor sau a modulului fotovoltaic.
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Drept criteriu de optimizare s-au ales valorile maximale ale radiaþiei solare în
lunile critice ale perioadei de exploatare în care radiaþia solarã pe suprafaþa
orizontalã scade. Pentru instalaþiile fotovoltaice de pompare s-a þinut cont de
faptul cã ele funcþioneazã efectiv numai în orele de strãlucire a soarelui. Rezultatele calculelor sunt expuse în paragrafele urmãtoare.
3.2.2.2. Baze de date cu privire la radiaþia solarã
Datele cu privire la radiaþia solarã sunt disponibile în diferite forme. Cea mai
amplã informaþie poarte fi gãsitã în publicaþiile [33-35]. O descriere sistematicã
a climei RM este prezentatã în monografia [36] bazatã pe datele mãsurãrilor
meteorologice în perioada 1886-1975. Sunt descrise componentele radiaþiei solare  directã, difuzã ºi globalã  pe o suprafaþã orizontalã sau perpendicularã pe
direcþia razelor solare ºi durata de strãlucire a soarelui. În cele mai multe cazuri
informaþia este prezentatã în urmãtoarele forme:
§ Radiaþia solarã pe o suprafaþã
orizontalã sau perpendicularã
în kWh/m2 sau MJ/m2 pentru
o perioadã de timp  o orã, o
zi sau o lunã;
§ Radiaþia solarã instantanee sau
densitatea de putere în W/m2
mãsuratã de 5 ori: respectiv la
630, 930, 1230, 1530 si 1830 în conformitate cu timpul mediu solar.
§ Durata de strãlucire a soarelui
în ore sau valori relative ca raportul dintre durata realã de
strãlucire a soarelui ºi cea teoreticã sau posibilã.
Informaþia cu privire la radiaþia solarã
este disponibilã pentru douã cazuri de
transparenþã a atmosferei: în condiþii
de cer senin (nebulozitatea 0-3 grade),
care caracterizeazã radiaþia solarã maximalã posibilã, ºi în condiþii de nebulozitate medie (3-7 grade).

Figura 3.20. Durata de strãlucire a
soarelui, h/an.
Sursa: Lasse G.F. Climat Moldavskoi SSR. Ghidrometeoizdat, Leningrad,1978

3.2.2.3. Caracteristica generalã a radiaþiei solare pe teritoriul Republicii
Moldova
Cantitatea de energie solarã recepþionatã de suprafaþa pãmântului depinde de
un ºir de factori ºi, în primul rând, de durata strãlucirii soarelui ºi de înãlþimea
soarelui deasupra orizontului. În RM durata posibilã (teoreticã) de strãlucire a
soarelui este de 4445  4452 h/an. Durata realã constituie 47  52 % sau 2100 
2300 h/an (fig. 3.20) din cea posibilã. Variaþia cu circa 5 % se datoreºte diferenþei
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de latitudune între zona de nord ºi cea de sud, care este de circa 2,50. O parte
considerabilã a orelor de strãlucire a soarelui revine lunilor aprilie-septembrie,
constituind 1500  1650 de ore. Radiaþia globalã (suma radiaþiei directe ºi difuze) pe o suprafaþã orizontalã în condiþii de nebulozitate medie constituie
1280 kWh/m2.an în zona de nord ºi
1370 kWh/m2.an  în zona de sud
(fig. 3.21). Peste 75 % din aceastã radiaþie revine lunilor aprilie-septembrie. Radiaþia globalã în zona de nord
este mai micã cu 3,5 % decât în zona
centralã ºi mai mare cu 2,6 % - în zona
de sud. Difirenþa micã dintre aceste
valori permit sã utilizãm în calculele
ce vor urma datele cu privire la radiaþia solarã pentru zona centralã a RM,
adicã datele mãsurãrilor meteorologice
efectuate la staþia Chiºinãu.
În tabelul 3.20 sunt prezentate valorile
diurne ºi lunare ale radiaþiei globale ºi
ale duratei de strãlucire a soarelui pe o
suprafaþã orizontalã în zona centralã a
RM în condiþii de nebulozitate medie.

Figura 3.21. Valorile anuale ale radiaþiei solare globale. KWh/m2.An
Sursa: Lasse G.F. Climat Moldavscoi SSR. Ghidrometeoizdat, Leningrad,1978

Tabelul 3.20. Radiaþia globalã pe o suprafaþã orizontalã în zona centralã a RM
ºi durata de strãlucire a soarelui, conform [35].

3.2.2.4. Energia disponibilã pentru instalaþiile de încãlzire a apei
Evaluarea se bazeazã pe datele culese din [33], pe metoda de calcul expusã în p.
3.2.2.1, luându-se în consideraþie ºi caracteristicile specifice ale tehnologiei folosite, în particular, perioada de exploatare pe parcursul anului, unghiul de încli78
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naþie a captatoarelor sau a modulelor PV, aportul diferitelor componente ale
radiaþiei solare. În practica proiectãrii sistemelor de conversiune a energiei solare
se utilizeazã datele lunare despre radiaþia solarã, mai rar  cele diurne sau orare,
deoarece creºte considerabil volumul de calcul.
Durata de exploatare eficientã a instalaþiilor de încãlzire a apei constituie circa 7
luni: perioada 15 martie  15 octombrie. Cu cât este mai mare durata de exploatare a instalaþiei de încãlzire a apei pe parcursul unui an cu atât mai mare va fi
eficienþa acesteia. În acest scop, s-a determinat unghiul de înclinaþie optimal luând
ca criteriu de optimizare radiaþia solarã în lunile martie ºi octombrie. Rezultatele
respective sunt prezentate în tabelele 3.21, 3.22 ºi figurile 3.22, 3.23.
Constatãm cã pentru unghiul de înclinaþie β=400 radiaþia solarã globalã creºte
în luna martie cu 21 %, în luna octombrie - respectiv cu 50 %, iar în luna iulie
scade cu 10 %. Chiar dacã nu se constatã o creºtere semnificativã a radiaþiei
solare pe întreaga perioadã martie  octombrie (tab. 3.22), conteazã mult radiaþia solarã sporitã din lunile martie ºi octombrie, astfel asigurându-se minimul
necesar de apã caldã ºi în aceste luni.
Tabelul 3.21. Raportul R dintre radiaþia globalã pe un plan înclinat ºi un plan
orizontal pentru lunile martie, iulie, octombrie.

Tabelul 3.22. Radiaþia solarã medie lunarã în perioada martie  octombrie. Unghiul de înclinaþie este egal cu 400. Cazul sistemelor pentru încãlzirea apei.

Figura 3.22. Raportul R dintre radiaþia
globalã pe un plan înclinat ºi pe un
plan orizontal. Cazul instalaþiilor solare pentru încãlzirea apei.

Figura 3.23. Radiaþia globalã pentru
perioada martie  octombrie. Cazul
instalaþiilor de încãlzire a apei. Unghiul de înclinaþie este de 40°.
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3.2.2.5. Energia disponibilã pentru instalaþiile de uscare a fructelor, legumelor ºi plantelor medicinale
Implementarea în RM a instalaþiilor solare de uscare ar permite nu numai economisirea surselor fosile de energie ºi reducerea GES, dar ºi evitarea pierderilor
de fructe ºi legume datoritã conservãrii rapide la locul de producere. Perioada
de exploatare a acestor instalaþii coincide cu perioada de maximã radiaþie solarã
ºi dureazã, de obicei, în intervalul mai-octombrie. Una ºi aceeaºi instalaþie poate fi folositã pentru uscarea plantelor medicinale, fructelor ºi legumelor,
reziduurilor provenite de la prelucrarea produselor agricole. În asemenea caz,
ar fi raþional sã dispunem de mai multã energie solarã în lunile septembrie ºi
octombrie. În acest scop s-a calculat unghiul de înclinaþie pentru care se asigurã
o radiaþie globalã mai mare în respectivele luni. Pentru unghiul de 35 grade
radiaþia globalã va fi mai mare cu 20 % în septembrie ºi cu 46 % - în octombrie.
Rezultatele calculelor pentru acest caz sunt incluse în tabelele 3.23 ºi 3.24 ºi în
figurile 3.24 ºi 3.25.
Tabelul 3.23. Raportul R dintre radiaþia globalã pe un plan înclinat ºi un plan
orizontal pentru lunile mai, septembrie ºi octombrie

Tabelul 3.24. Radiaþia solarã medie lunarã în perioada martie  octombrie. Unghiul de înclinaþie β=350.

Figura 3.24. Raportul R dintre radiaþia
globalã pe un plan înclinat ºi pe un
plan orizontal. Cazul instalaþiilor solare pentru uscare.
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Figura 3.25. Radiaþia globalã pentru
perioada mai  octombrie. Cazul instalaþiilor pentru uscare. Unghiul de
înclinaþie este de 35°.
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3.2.2.6. Energia disponibilã pentru instalaþiile fotovoltaice de pompare
Spre deosebire de instalaþiile solare termice, instalaþiile de pompare fãrã acumulatoare de energie electricã funcþioneazã numai în condiþii de cer senin, cu
alte cuvinte, dacã existã radiaþie directã. Aceastã particularitate impune o altã
modalitate de estimare a radiaþiei solare disponibile. Din agenda [35] se culeg
date cu privire la componentele radiaþiei solare: globalã Q, directã S ºi difuzã D
pe o suprafaþã orizontalã în condiþii de cer senin, precum ºi valorile relative ale
duratelor reale de strãlucire a soarelui. Multiplicând indicii componentelor radiaþiei solare cu cei ai duratelor relative de strãlucire a soarelui, se obþine valoarea radiaþiei disponibilã pe o suprafaþã orizontalã numai pe aceste durate de
timp. În continuare, se determinã radiaþia solarã pe un plan înclinat în conformitate cu modelul LiuJordan [32]. Rezultatele sunt incluse în tabelele 3.25,
3.26 ºi figurile 3.26 ºi 3.27.
Constatãm cã valorile utile ale radiaþiei solare sunt mai mici decât în cazurile
precedente, deoarece s-au luat în calcul numai orele reale de strãlucire a soarelui.
Tabelul 3.25. Raportul R dintre radiaþia globalã pe un plan înclinat ºi un plan
orizontal pentru lunile aprilie, iulie ºi septembrie.

Tabelul 3.26. Radiaþia solarã medie lunarã în lunile aprilie-septembrie pe perioada de strãlucire a soarelui. Unghiul de înclinaþie β=25°.

Figura 3.26. Raportul R dintre radiaþia
globalã pe un plan înclinat ºi pe un
plan orizontal. Cazul sistemelor PV
pentru pompare.

Figura 3.27. Radiaþia globalã pentru
perioada aprilie  octombrie. Cazul
instalaþiilor PV pentru pompare. Unghiul de înclinaþie este egal cu 25°.
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3.2.3. Evaluarea cererii de energie solarã termicã ºi fotovoltaicã
3.2.3.1. Metodica evaluãrii cererii de energie pentru încãlzirea apei în sectorul rural
În scopul determinãrii consumului sezonier de cãldurã necesar pentru încãlzirea apei pe întreaga suprafaþã a RM, s-a decis de a utiliza noþiunea de consumator mediu de energie termicã ºi de normã medie specificã de energie termicã
pentru urmãtoarele categorii de consum:
§ sectorul locativ (case ºi apartamente);
§ ºcoli;
§ grãdiniþe;
§ instituþii medicale: spitale, policlinici, puncte felcero-obstetrice;
§ bãi comunale;
§ întreprinderi de prestãri servicii;
§ întreprinderi de alimentaþie publicã: cantine, baruri, cafenele etc.;
§ obiective sportive: stadioane, piscine, centre de culturã fizicã;
§ hoteluri, baze turistice.
Au fost examinate trei judeþe din diferite zone ale republicii:
§ Nord  judeþul Bãlþi.
§ Centru  judeþul Lãpuºna.
§ Sud  Unitatea Teritorial Administrativã Gagauz Yeri.
Durata sezonului de încãlzire solarã a apei constituie 214 zile: de la 16 martie
pânã la 15 octombrie. Numãrul de zile lucrãtoare în aceastã perioadã pentru
diferite categorii de consumatori constituie:
§ case de locuit, apartamente, spitale, hoteluri  214 zile;
§ ºcoli  97 zile, drept vacanþã fiind considerat intervalul 15 iunie  1
septembrie, sãptãmâna de lucru având 5 zile;
§ grãdiniþe, policlinici, puncte felcero-obstetrice  153 zile, sãptãmâna de
lucru considerându-se de 5 zile;
§ bãi, întreprinderi de prestãri servicii, cantine, baruri  183 zile, sãptãmâna de lucru având 6 zile.
Pentru determinarea consumului de energie termicã în scopul încãlzirii apei
sunt necesare urmãtoarele date:
§ normele specifice de apã caldã pentru diferite categorii de consumatori;
§ numãrul de consumatori repartizat pe categorii;
§ temperatura apei calde ºi celei reci, durata sezonului de utilizare a energiei solare pentru încãlzirea apei, potenþialul disponibil de energie solarã.
Valorile consumului specific de apã caldã pentru diferite categorii de consumatori au fost adoptate conform normelor în vigoare [37], cu unele precizãri ce
rezultã din practica mondialã de exploatare a sistemelor analoge [38]. În calcule
s-au utilizat urmãtoarele norme de apã caldã pentru o persoanã (în cazul diferitelor categorii de consumatori):
§ case de locuit, apartamente  50 l/zi;
§ ºcoli  3 l/zi;
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§
§
§
§
§
§
§
§

grãdiniþe  10 l/zi;
spitale  50 l/zi;
policlinici ºi puncte obstetrice  5 l/zi;
bãi  100 l;
întreprinderi de alimentaþie publicã  6 l/zi;
frizerii  30 l/zi;
stadioane  30 l;
hoteluri  50 l.

Datele cu privire la numãrul de consumatori pe categorii pentru fiecare localitate din judeþele studiate au fost culese din sursa: Dicþionarul statistic al Moldovei. Ediþie specialã în 4 volume. Departamentul Statisticii al Republicii Moldova.
Chiºinãu, 1994 [39], în care sunt prezentate informaþii despre:
1. Populaþia localitãþii;
2. Infrastructura socialã:
§ Numãrul caselor sau apartamentelor ºi suprafaþa acestora;
§ Dotarea fondului locativ cu încãlzire centralizatã, apã caldã, gaz de conductã sau gaz lichefiat;
3. Numãrul de cantine, cafenele, baruri etc.;
4. Instituþii medicale: spitale, policlinici, puncte felcero-obstetrice;
5. ªcoli, grãdiniþe;
6. Hoteluri, obiective sportive ºi baze turistice.
Datele din acest dicþionar au fost actualizate în conformitate cu [40], iar cele
referitoare la gazificarea noilor localitãþi în perioada 1992  2000  conform
informaþiei prezentatã de S.A. Moldova  Gaz.
Suplimentar, au fost utilizate urmãtoarele date medii caracteristice pentru RM:
§ numãrul de copii în grãdiniþe pentru zona ruralã se considerã egal cu
10 % din populaþia localitãþii [40];
§ locurile ocupate în spitale  70 % din numãrul de paturi [41].
§ vizite la policlinici ºi puncte obstetrice  5 de fiecare persoanã pe sezon
[41];
§ vizite la baie  1 pe sãptãmânã, numãrul vizitatorilor  30 % din populaþia localitãþii;
§ vizite la unitãþile de prestãri servicii  1 pe lunã pentru fiecare locuitor,
§ locuri ocupate în unitãþile de alimentaþie publicã  50 % din total, program  8 h/zi;
§ stadioanele sunt frecventate de câte 20 de persoane de 3 ori pe sãptãmânã;
§ indicii de utilizare a capacitãþii de cazare a hotelurilor  20 % [41];
Temperatura medie a apei reci la intrare în captator se considerã egalã cu 10 °C,
iar temperatura apei calde  de 55 °C. Potenþialul disponibil de energie solarã a
fost determinat în paragraful 3.6.
Cu ajutorul acestor date s-au calculat mãrimile specifice medii caracteristice
pentru judeþele analizate, raportate la o mie de locuitori pentru categoriile de
consumatori indicaþi mai sus, consumul specific de energie termicã (GJ/per
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capita) în cadrul fiecãrei categorii ºi media totalã pe categorii ºi pe judeþe. Rezultatele calculelor pentru judeþele examinate au fost extrapolate asupra celorlalte judeþe, luând în consideraþie numãrul populaþiei respective. Astfel, a fost
stabilitã cererea de energie termicã pentru încãlzirea apei în sectorul rural al
RM. În continuare, s-a calculat suprafaþa totalã de captatoare solare, cantitatea
de surse de energie substituite, reducerile preconizate de GES.
3.2.3.2. Caracteristicile specifice pentru judeþele studiate
Judeþele examinate diferã considerabil dupã numãrul localitãþilor, numãrul
populaþiei în fiecare localitate ºi numãrul membrilor unei familii (numãrul de
locuitori într-o casã)  la nord localitãþile sunt mai mici ºi familiile mai puþin
numeroase. În tabelul 3.27 sunt prezentate informaþiile corespunzãtoare.
În tabelul 3.28 este prezentatã caracteristica judeþelor examinate pe categorii de
consumatori, cu excepþia celui locativ. Indicii respectivi sunt raportaþi la o mie
de locuitori.
Consumul specific de energie termicã calculat, în GJ/per capita, pentru toate
categoriile de consum ºi în total pe judeþele studiate este redat în tabelul 3.29.
Constatãm cã pentru judeþele studiate abaterea consumului specific total de
energie termicã de la valoarea medie nu depãºeºte 1 % (tab. 3.29). Deºi pentru
unele categorii de consum existã o abatere esenþialã, de exemplu, obiectivele
sportive, hotelurile ºi bazele turistice, acestea nu influenþeazã simþitor asupra
consumului specific total, deoarece ponderea lor în consumul global de energie
termicã este nesemnificativã ºi nu depãºeºte 1 % (fig. 3.28). Cea mai mare pondere are sectorul locativ  85,6 %, urmat de bãile comunale cu 7,4 %.
Distribuþia cererii de energie termicã în sectoarele social ºi comunal este redatã
în figura 3.29, din care se constatã o uniformitate acceptabilã a cererii de enerTabelul 3.27. Caracteristica judeþelor analizate.

Tabelul 3.28. Caracteristica judeþelor pe categorii de consumatori. (Indicii sunt
raportaþi la o mie de locuitori.)
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Tabelul 3.29. Consum de energie termicã pentru diferite categorii de
consumatori, GJ/per capita.

gie pentru judeþele studiate. Prin urmare, deºi existã o oarecare diferenþã în
cererea de energie termicã a unor categorii de consumatori din diferite zone ale
republicii, pot fi acceptate valorile medii ce caracterizeazã cele trei judeþe din
diferite zone ale RM. Aceste caracteristici sunt:
1. Numãrul convenþional de persoane într-o casã (apartament)  3,15;
2. Cererea specificã de energie termicã per capita pe sezon pentru diferite
categorii de consum constituie:
§ sectorul locativ  2017 MJ;
§ ºcoli  11,3 MJ;
§ grãdiniþe  28,8 MJ;
§ instituþii medicale 
17,3 MJ;
§ bãi 175 MJ;
§ întreprinderi de
prestãri servicii 
39,4 MJ;
§ întreprinderi de alimentaþie publicã 
24,9 MJ;
§ obiective sportive 
10,8;
§ hoteluri, baze turistice  12,7 MJ.
3. Cererea medie specificã
totalã per capita constituie
2338 MJ.
Sectorul locativ este cel mai
mare consumator de energie
termicã. Cererea totalã de
energie pentru încãlzirea apei
în acest sector constituie 5,34
.106 GJ.

Figura 3.28. Ponderea cererii de energie
termicã pe categorii de consum.
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3.2.3.3. Estimarea suprafeþei totale a captatoarelor solare pentru încãlzirea
apei în sectorul rural
Cele mai uzuale instalaþii de conversiune a energiei solare în energie termicã cu
scopul obþinerii apei calde sunt captatoarele plane cu o singurã suprafaþã transparentã. Cu ajutorul datelor estimate ale radiaþiei solare din paragraful 3.2.2 ºi a
datelor despre temperaturile medii lunare s-au efectuat calcule ale caracteristicilor captatoarelor solare pentru perioada de funcþionare (16 martie  15 octombrie). Criteriul de optimizare: s-a adoptat cantitatea maximalã de energie termicã
captatã în perioada de funcþionare. Au rezultat urmãtoarele caracteristici:
§ Unghiul optimal de înclinare a captatorului faþã de orizont  35 - 40 0;
§ Randamentul mediu în perioada de funcþionare  0,4;
§ Energia termicã utilã în perioada de funcþionare  1,623 GJ/m2.
Aceste date ºi datele cu privire la cererea de energie termicã determinate în
paragrafele 3.2.3.1 ºi 3.2.3.1 au fost puse la baza calculelor ariei necesare de
captatoare solare pentru categoriile de consum enumerate mai sus. Rezultatele
obþinute sunt incluse în tabelul 3.30.
3.2.3.4. Evaluarea cererii de energie termicã pentru uscarea fructelor, legumelor ºi plantelor medicinale
Calculul cererii de energie termicã pentru uscarea produselor agroalimentare se
efectueazã pe baza datelor cu privire la umiditatea iniþialã ºi finalã, consumul
de materie primã, temperatura agentului termic, randamentul procesului ºi
volumul de produs uscat.

Figura 3.29. Distribuþia cererii de energie termicã pentru categoriile de consum
social ºi comunal.
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Tabelul 3.30. Ariile suprafeþelor captatoarelor solare pentru încãlzirea apei.

Datele despre umiditatea iniþialã ºi finalã a diferitelor produse agroalimentare
sunt prezentate în tabelul 3.31.
Pentru calcule estimative admitem urmãtorii parametri medii ai procesului de
uscare:
§ umiditatea iniþialã  80 %;
§ umiditatea finalã - 15 %;
§ temperatura medie a aerului în zilele de varã - 22 0C;
§ temperatura medie a aerului încãlzit în captatoare - 40 °C;
§ umiditatea relativã a aerului - 60 %.
Tabelul 3.31. Umiditatea produselor agroalimentare proaspete ºi uscate.

Caracteristicile procesului de uscare, calculate pentru parametrii admiºi ai produselor ºi aerului, sunt descrise în
Tabelul 3.32. Valorile tehnologice a protabelul 3.32.
cesului de uscare a produselor agroÎn tabelul 3.33 sunt expuse datele sta- alimentare
tistice [40, 42] cu privire la producþia globalã de fructe proaspete, fructe uscate ºi exportul de plante medicinale. Datele statistice despre producerea globalã de plante medicinale ºi
legume uscate lipsesc.
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Tabelul 3.33. Potenþialul de producere ºi uscare a fructelor ºi exportul de plante
medicinale.

Pentru calcule de evaluare admitem urmãtoarele valori ale volumelor produselor uscate anual:
§ fructe  600 t,
§ legume  100 t,
§ plante medicinale  450 t.
Lansând ipoteza cã 50 % din producþia totalã va fi obþinutã utilizând energia
solarã, cantitatea de energie termicã necesarã va fi 7,5.106 MJ sau 260 t.c.c.
Pentru a obþine aceastã cantitate de energie sunt necesare circa 5000 m2 de captatoare solare care vor funcþiona în perioada mai  octombrie cu un randament
mediu de 50%.
3.2.3.5. Identificarea consumatorilor ºi estimarea cererii de energie electricã de provenienþã fotovoltaicã
În prezent, se constatã o dezvoltare acceleratã a electrificãrii rurale descentralizate în þãrile în curs de dezvoltare (ÞCD) folosind energia solarã [31]. Deºi
tehnologia fotovoltaicã (PV) se considerã scumpã, rata de creºtere a producþiei
mondiale de celule PV în anul 2000 a constituit 44% [30]. De ce în ÞCD nu se
merge pe calea parcursã de þãrile industrializate europene în domeniul electrificãrii? Motivele care limiteazã aplicarea soluþiei tradiþionale  conversiunea
termicã a combustibilului fosil în energie electricã ºi distribuirea ei prin reþele
 sunt urmãtoarele:
§ Majoritatea consumatorilor rurali de energie electricã sunt situaþi la
distanþe mari de la reþelele electrice existente, densitatea lor fiind micã;
§ Cererea de energie electricã este micã ºi se încadreazã în limita de 10 
20 kWh/zi;
§ De obicei, energia electricã este folositã pentru iluminare, telecomunicaþii ºi pentru acþionarea micilor instalaþii motorizate: pompe electrice,
scule de atelier etc.
În aceste condiþii, electrificarea pe calea tradiþionalã prezintã o soluþie ineficientã din punct de vedere atât economic, cât ºi ambiental. Astfel, sporesc investiþiile ºi cheltuielile de exploatare, cresc emisiile specifice de GES calculate
per capita, deoarece scade randamentul transportãrii ºi distribuþiei unui kWh
de energie electricã.
Republica Moldova are de asemenea statut de ÞCD, dar infrastructura electroenergeticii diferã de cea existentã în ÞCD din Asia, Africa ºi America Latinã.
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Densitatea populaþiei ºi deci a consumatorilor de energie electricã ce revine la
un kilometru de reþea electricã este cu mult mai mare. Majoritatea absolutã a
localitãþilor rurale, a unitãþilor economice este conectatã la reþelele electrice
publice ºi ar pãrea cã argumentele în defavoarea electrificãrii tradiþionale menþionate mai sus nu pot fi valabile ºi pentru þara noastrã. Dar studiile efectuate în
ultimii ani [31] demonstreazã existenþa a sute de consumatori mici de energie
electricã dispersaþi teritorial, pentru care singura soluþie raþionalã este cea oferitã de tehnologia PV. Vom menþiona aici doar douã categorii de astfel de consumatori: instalaþiile de pompare a apei pentru irigarea micã ºi posturile de lansare a rachetelor antigrindinã.
Prin Hotãrârea Guvernului RM nr. 256 din 17.04.2001 Cu privire la reabilitarea sistemelor de irigare, s-a aprobat Programul de reabilitare a sistemelor de
irigare pe perioada 2001  2008. Conform acestui program, se prevede irigarea
suprafeþelor mici de 1-10 ha. Capacitatea totalã a irigãrii mici constituie 36 mii
ha sau 22 % din suprafaþa irigabilã totalã de circa 160 mii ha. Drept surse de apã
vor servi cele 3000 de acumulãri de apã dinte care 411 sunt mai importante.
Repartiþia suprafeþelor irigabile pe judeþe în cadrul Programului de dezvoltare
a micii irigãri este prezentatã în tabelul 3.34.
Cu scopul de a evalua numãrul Tabelul 3.34. Suprafeþele micii irigãri ºi vode consumatori potenþiali de lumul de apã pe judeþe.
energie electricã fotovoltaicã s-au
analizat datele statistice cu privire la producerea legumelor în gospodãriile þãrãneºti (GÞ) [40, 41].
În 2000 numãrul total de GÞ a
constituit 131,6 mii, în posesia
acestora aflându-se 285,4 mii ha
de terenuri agricole sau, în medie, câte 2,2 ha la o GÞ. Producþia legumelor în GÞ a constituit
87 mii tone sau 24 % din producþia totalã pe þarã, fiind obþinutã
de pe o suprafaþã de 12,6 mii ha. Sursa: Programul de reabilitare a sistemelor de irigare
Dacã am admite cã toatã suprafa- pe perioada 2001  2008, Hotãrârea Guvernului RM
þa de 2,2 ha a fost însãmânþatã cu nr. 256 din 17.04.2001
legume, am obþine numãrul minim de GÞ  5700  care au nevoie de apã pentru
irigare. Conform unui studiu sociologic efectuat în august 2001 de ONG Federaþia Naþionalã AGROinform în colaborare cu Centrul Contact, circa 23,5 %
de GÞ din cele chestionate s-au specializat în cultivarea legumelor. Astfel, numãrul real de consumatori de apã pentru irigare poate fi de 5-6 ori mai mare.
Serviciul antigrindinã al RM cuprinde 150 posturi de lansare a rachetelor antigrindinã ºi 12 staþii - centre de comandã  care au în dotare ºi echipamente de
reîncãrcare a acumulatoarelor. Din considerente de securitate, posturile antigrindinã sunt amplasate la o distanþã de 2-3 km de la hotarele localitãþilor.
Distanþã medie dintre postul antigrindinã ºi Centrul de comandã este de circa
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Tabelul 3.35. Numãrul de consumatori ºi cererea de energie electricã PV.

50 km. Deoarece consumul de energie electricã la un post antigrindinã este mic
(cca 0,15 kWh/zi), alimentarea acestora de la reþelele electrice publice nu se
justificã economic. În prezent, alimentarea cu energie electricã a consumatorilor posturilor antigrindinã se efectueazã de la acumulatoare. Periodic, acumulatoarele se reîncarcã la Centrul de comandã nominalizat, care deserveºte 12-15
posturi. În acest scop se consumã o cantitate considerabilã de combustibil lichid (benzinã sau motorinã) pentru transport. Perioada de exploatare activã a
posturilor antigrindinã cuprinde lunile aprilie-septembrie ºi coincide cu perioada de radiaþie maximalã pe teritoriul RM. Utilizarea modulelor PV pentru
reîncãrcarea acumulatoarelor direct la post reduce considerabil consumul de
combustibil lichid, numãrul ºi capacitatea acumulatoarelor.
Astfel, numãrul minim de utilizatori potenþiali de energie electricã PV în aceste douã sectoare  irigarea micã în gospodãriile þãrãneºti ºi posturile antigrindinã  se cifreazã la 5850.
Este bine cunoscut faptul cã irigarea contribuie la o sporire a roadei de 2-4 ori.
Astfel, pentru a obþine o cantitate de legume care a fost recoltatã în 2000 va fi
necesarã o suprafaþã de numai 6300 ha. În tabelul 3.35 sunt prezentate rezultatele calculelor referitoare la cererea de energie electricã PV ºi puterea modelelor
fotovoltaice în urmãtoarele condiþii : randamentul agregatului de pompare - 32
%, al modulelor PV  14%, norma de irigare  2000 m3/ha.
3.2.4. Aprecierea costurilor ºi beneficiilor economice în urma implementãrii energiei solare
3.2.4.1. Analiza cost  beneficiu a instalaþiilor solare pentru încãlzirea
apei
1. Sectorul locativ
Evaluarea eficienþei economice a investiþiilor în instalaþiile solare pentru încãlzirea apei s-a efectuat pe baza criteriului venitul net actualizat (VNA) [6], care a
fost determinat în funcþie de venitul net anual ºi durata actualizatã a perioadei
de studiu. S-a admis cã perioada de studiu este egalã cu durata de viaþã a instalaþiei  20 de ani (în unele surse se considerã cã respectiva duratã este de pânã la 30
de ani [43]), iar rata de actualizare  10 %. Pentru aceste condiþii durata actualizatã constituie 8,51 ani. Venitul net anual s-a calculat ca diferenþa dintre venitul
brut anual ºi cheltuielile totale anuale. Costul energiei termice substituite de
instalaþia solarã figureazã în calcule drept venit brut anual. Deoarece instalaþiile convenþionale care produc apa caldã în baza unor surse fosile (cazane, boilere,
maºini de gãtit) sunt deja montate ºi vor funcþiona în perioada restantã a anu90
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lui, iar unele ºi în perioada de studiu pentru alte scopuri (de exemplu, maºini de
gãtit), în costul energiei termice produse de instalaþiile convenþionale n-au fost
incluse investiþiile în construcþia lor, acesta fiind compus din costul combustibilului sau al energiei substiTabelul 3.36. Cãldura de ardere ºi costul surtuite ºi cheltuielile legate cu ex- selor fosile de energie
ploatarea
instalaþiilor
respective (5-10 %). Caracteristicile surselor substituite ºi costurile lor sunt prezentate în
tab.3.36.
Au fost analizate instalaþiile
pentru case în care locuiesc un numãr diferit de persoane. Parametrii constructivi,
costul instalaþiei ºi costul energiei termice solare sunt prezentaþi în tabelul 3.37.
Se constatã cã, odatã cu creºterea numãrului de locatari ai unei case, costul
specific al instalaþiei scade. Astfel, pentru o familie convenþionalã cu 3,15
persoane costul specific al instalaþiei va fi de 143 $SUA/m2. La suprafaþa totalã
a captatoarelor de 3,175 mln. m2 investiþiile necesare vor constitui 454 mln.
$SUA. Costul energiei termice solare pentru o casã convenþionalã este de 4,85
$SUA /GJ sau, la cursul valutar de 13 MDL/$SUA  265 MDL/Gcal. Rezultatele
calculelor sunt prezentate în figura 3.30.
În tabelul 3.38 sunt redate valorile VNA pentru o persoanã convenþionalã
(dintr-o familie convenþionalã cu 3,15 membri). La preþurile existente, substiFigura 3.30. Venitul net actualizat în funcþie de numãrul de persoane într-o
casã de locuit ºi sursa de energie substituitã.
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Tabelul 3.37. Parametrii constructivi, costul instalaþiei solare, costul energiei
termice solare

tuirea surselor fosile de energie la pro- Tabelul 3.38. Venitul net actualizat la
ducerea apei calde cu energie solarã nu substituirea surselor fosile cu energie
este eficientã din punct de vedere eco- solarã.
nomic numai pentru gazul natural.
2. Baie comunalã
În calitate de obiect de studiu s-a acceptat o baie tip 284-4 I.5.86 cu 20 de locuri. Pentru calcule au fost acceptate urmãtoarele date iniþiale:
§ grad de ocupare a locurilor  0,75;
§ durata zilei de lucru 8 h;
§ zile de funcþionare a bãii pe sezon  92 ( 3 zile pe sãptãmânã);
§ zile de funcþionare pe sezon a captatoarelor  153 ( 5 zile pe sãptãmânã);
§ durata unei vizite  1 h;
§ norma de apã pentru un vizitator  100 l.
Aria captatoarelor solare este de 77 m2, iar circulaþia apei este forþatã. Consumul zilnic de apã constituie 12 m3. Pentru a asigura stocarea apei calde pe parcursul sãptãmânii, se alege un rezervor cu o capacitate de 36 m3 (4x3x3 m).
Costul specific al utilajului este acelaºi ca ºi în cazul precedent. Costul total
constituie 8450 $SUA, costul specific al unui metru pãtrat de captator fiind de
110 $SUA/m2.
Producþia anualã de cãldurã este de 207,5 GJ, costul energiei termice  3,86 $SUA/
GJ. Puterea termicã unitarã a obiectivului este relativ mare  66 kW. Pentru
comparare s-a acceptat în calitate de sursã convenþionalã de energie termicã un
cazan care funcþioneazã cu gaz natural, cãrbune sau motorinã. Valoarea venitului
net actualizat raportatã la un consumator convenþional, în funcþie de energia
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substituitã, este prezentatã în figura
3.31. La substituirea gazului natural au
loc pierderi neînsemnate. În schimb, la
substituirea celorlalþi combustibili venitul va fi substanþial  peste 1500
$SUA în cazul cãrbunilor ºi peste 10
000 $SUA, în cazul motorinei.
3. Grãdiniþã
Pentru studiu a fost acceptatã o grãdiniþa cu 160 de locuri conform proiectului tip 215-1-137-C. Obiectivul este
compus din 5 corpuri unite prin galerii. Instalaþia se va amplasa pe acoperiºul plat pe suporturi, circulaþia agentului termic fiind forþatã. Parametrii
instalaþiei sunt:
§ suprafaþa captatoarelor  25,5
m2;
§ consumul de apã caldã  1,2 m3/
zi;
§ volumul rezervorului  2 m3;
§ puterea termicã  6,6 kW;
§ productivitatea energiei termice pe sezon  41,3 GJ;
§ investiþii totale  2658 $SUA;
§ costul specific  104,2 $SUA/m2;
§ costul energiei termice solare 
3,66 $SUA/GJ.

Figura 3.31. Venitul net actualizat obþinut la substituirea combustibililor fosili la o baie comunalã.

Figura 3.32. Venitul net actualizat obþinut la substituirea combustibililor fosili la o grãdiniþã.

Pentru a satisface cererea actualã de apã
caldã, la grãdiniþe se folosesc diferite instalaþii pe baza surselor convenþionale:
maºini de gãtit, cazane, boilere electrice etc.
Valoarea venitului net actualizat în funcþie de energia substituitã este prezentatã în
figura 3.32. Ca ºi în cazurile precedente, substituirea de conductã nu este eficientã.
3.2.4.2. Analiza cost  beneficiu a instalaþiilor solare pentru uscarea fructelor, legumelor ºi plantelor medicinale
1. Instalaþie pentru uscarea fructelor ºi legumelor
Pentru uscarea fructelor ºi legumelor se foloseºte o instalaþie combinatã cu pereþi
din peliculã transparentã pe o carcasã din lemn. Circulaþia aerului în instalaþie
este naturalã. Indicii tehnici ºi economici ai instalaþiei sunt prezentaþi în tabelul
3.41. În aria indicatã a captatoarelor este inclusã numai suprafaþa înclinatã spre
sud. Durata medie a unui ciclu de uscare este de 10,2 h. Carcasa instalaþiei e din
lemn ºi are o duratã de viaþã 5 ani, pelicula schimbându-se în fiecare sezon. Dura93
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ta sezonului de uscare a fost con- Tabelul 3.39. Indicii tehnici ºi economici ai
sideratã de 80 zile cu un grad de instalaþiei pentru uscarea fructelor ºi legumelor.
utilizare a instalaþiei de 0,7.
2. Instalaþie pentru uscarea
plantelor medicinale
Pentru studiul de fezabilitate
considerãm o instalaþie cu acþiune indirectã cu captator solar de
tipul 3 (tab. 3.16). Indicii de bazã
ai instalaþiei sunt prezentaþi în
tabelul 3.40. Randamentul instalaþiei include eficienþa procesului de uscare, randamentul captatorului ºi coeficientul de pãstrare a cãldurii în camera de us- Tabelul 3.40. Indicii instalaþiei de uscare a
care. În costul instalaþiei a fost plantelor medicinale.
inclus ºi costul clãdirii de sub
captatorul-acoperiº, o parte din
care o ocupã camera de uscare ºi
ventilatorul, iar alta poate servi
ca depozit sau poate avea o altã
destinaþie. Durata de viaþã a instalaþiei este egalã cu 20 de ani
cu o cotã-parte a cheltuielilor
pentru reparaþii la 15 % din costul iniþial al acesteia. Durata sezonului de uscare
este egalã cu o 100 zile cu un grad de utilizare a instalaþiei de 0,6. Cheltuielile de
exploatare sunt egale cu 10 % din cheltuielile anuale totale. Indicii economici ai
instalaþiei sunt prezentaþi în tabelul 3.41.
Tabelul 3.41. Indicii economici ai instalaþiei pentru uscarea plantelor medicinale

3.2.4.3. Analiza costurilor instalaþiilor de pompare pentru mica irigare
1. Variante posibile de asigurare cu energie electricã a instalaþiilor de pompare
Pentru potenþialii consumatori de energie electricã PV  gospodãriile þãrãneºti
care au nevoie de apã pentru irigare  sunt posibile urmãtoarele variante de
alimentare cu energie a instalaþiilor de pompare:
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a) Racordarea instalaþiilor de
pompare la reþelele electrice
publice;
b) Utilizarea grupurilor electrogene (motor - generator);
c) Utilizarea sistemelor autonome
PV pentru producerea energiei
electrice.
2. Costul racordãrii la reþea
Pe baza datelor furnizate de Institutul
de Proiectãri Energoproiect au fost
calculate costurile racordãrii la reþea în
funcþie de lungimea reþelei ºi de pute- Figura 3.33. Costul racordãrii la reþea
rea transformatorului. Rezultatele sunt în funcþie de lungimea reþelei ºi puteprezentate în figura 3.33. Constatãm rea transformatorului.
cã puterea transformatorului nu influenþeazã semnificativ costurile. Diferenþa
nu depãºeºte 20 % pentru lungimea de 0,5 km, 14 %  pentru 1 km ºi 8 % 
pentru 2 km. Din aceastã cauzã, vom opera cu costul mediu al racordãrii la
reþea doar în funcþie de lungimea reþelei (tab. 3.42).
Tabelul 3.42. Costurile medii de racordare la reþea.

3. Costul unui metru cub de apã
În calitate de indice economic pentru toate variantele s-a acceptat costul unui
m3 de apã pentru înãlþimi manometrice totale (Î.M.T.) de 10  60 m, debite care
variazã între 10 ºi 100 m3/zi. Acest volum de apã permite irigarea terenurilor
agricole cu suprafeþe cuprinse între 0,5 ºi 5 ha, în cazul irigãrii prin aspersiune
ºi a unor suprafeþe de douã ori mai mari
la irigarea prin picurare. În continuare
se va determina costul unui m3 de apã
pentru variantele posibile de alimentare cu energie menþionate mai sus.
a) Cazul racordãrii la reþea
Date iniþiale:
§ Costul investiþiei în racordarea
la reþea se determinã din tabelul 3.50;
§ Cheltuielile anuale pentru salarizarea personalului, întreþinerea ºi reparaþia utilajelor se
3
considerã 6 % din investiþiile Figura 3.34. Variaþia costului unui m
de
apã
în
funcþie
de
consumul
zilnic
ºi
totale iniþiale [44];
lungimea reþelei electrice.
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Pierderile de energie în reþea ºi transformator constituie 5 % din energia consumatã;
Perioada de studiu T= 20 ani;
Se utilizeazã pompe electrice cu rotor uscat, durata de funcþionare a
acestora fiind de 9000 h [45]; pe perioada de studiu se efectueazã renovarea pompelor peste 10 ani;
Durata de funcþionare pe sezon este de 900 h;
Rata de actualizare i = 10 %;
Rata inflaþiei rI= 3 % (în raport cu $ SUA).

Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul 3.43 ºi în figura 3.34.
Constatãm o dependenþã esenþialã a costului unui m3 de apã de lungimea reþelei ºi de volumul de apã pompat într-o zi. Î.M.T. influenþeazã puþin asupra
costului ºi nu depãºeºte 5 % pentru limitele Î.M.T. de la 10 pânã la 60 m. Aceasta se explicã prin cheltuielile relativ mici legate de costul energiei electrice.
Tabelul 3.43. Costul unui m3 de apã. Cazul racordãrii la reþea.

b) Cazul utilizãrii unui grup electrogen
Indicii pentru calculul dat include:
1) Investiþiile:
§ Costul grupului electrogen;
§ Costul renovãrii motorului pe benzinã sau motorinã ºi a pompei. Renovarea motorului se efectueazã peste 7 ºi, respectiv, 14 ani, a pompei 
peste 10 ani. Durata de funcþionare a generatorului este egalã cu perioada de studiu de 20 ani;
2) Cheltuielile de exploatare (personal, reparaþii curente, ulei etc.) constituie 9
% din costul grupului electrogen ºi al pompei electrice [46].
3) Costul combustibilului: benzinã  0,45 $SUA/l, motorinã  0,35 $SUA/l. Se
ia în consideraþie ºi rata inflaþiei.
Rezultatele sunt incluse în tabelul 3.44 ºi în figura 3.35.
Tabelul 3.44. Costul unui m3 de apã. Cazul folosirii unui grup electrogen.
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c) Cazul utilizãrii unui sistem PV
Indicii pentru calculul dat includ:
q Costul modulelor PV se ia în conformitate cu [29]. În anul 1999 costul unui watt era de 3,3 euro. Prin
extrapolarea preþului pentru anii
1997  1999, în 2001 s-a obþinut
preþul de 2,85 euro/Wc sau 2,75
$SUA/Wc, care include ºi cheltuielile pentru transport.
q Preþul componentelor sistemului
PV se stabileºte în funcþie de investiþiile iniþiale ºi, conform [47], constituie:
§ Module PV  81,9 %;
§ Structurã suport, fundaþie,
cablaj  3,8 %;
§ Convertor c.c./c.a  12,4 %;
§ Alte costuri  1,9 %.
q Durata de viaþã a convertorului
este de 10 ani. Pe perioada de studiu se efectueazã renovarea acestuia;
q Se considerã cã cheltuielile anuale
necesare pentru salarizarea personalului, întreþinerea ºi reparaþia
utilajelor constituie 1 % din investiþiile totale iniþiale [46].
Rezultatele calculelor sunt incluse în
tabelul 3.45 ºi figura 3.36. Spre deosebire de varianta racordãrii la reþea, în
cazurile doi ºi trei se constatã o variaþie
considerabilã a costului unui m3 de apã
în funcþie de Î.M.T., ceea ce se explicã
prin creºterea puterii grupului electrogen, respectiv a modulelor PV ºi, drept
consecinþã, a investiþiilor iniþiale.

Figura 3.35. Costul unui m3 de apã în
funcþie de consumul zilnic ºi înãlþimea
manometricã totalã. Cazul utilizãrii
unui grup electrogen.

Figura 3.36. Variaþia costului unui m3
de apã în funcþie de consumul zilnic ºi
înãlþimea manometricã totalã. Cazul
utilizãrii unui sistem PV.

Tabelul 3.45. Costul unui m3 de apã. Cazul folosirii modulelor PV.
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4. Compararea variantelor din punct de vedere economic.
În figurile 3.37  3.40 sunt prezentate costurile unui m3 de apã pentru diferite
Î.M.T. ºi cele trei variante de alimentare cu energie electricã a pompelor: prin
racordarea la reþea, utilizarea grupului electrogen sau a unui sistem PV. În acest
context, formulãm urmãtoarele concluzii:
a) Pentru Î.M.T. cuprinse între 10  60 m ºi cu un consum zilnic de 10  100 m3
de apã, folosirea energiei solare fotovoltaice este mai avantajoasã în comparaþie
cu un grup electrogen. Costul unui m3 de apã este mai mic în cazul folosirii
sistemului PV de 1,6  2,4 ori. Cu cât Î.M.T. este mai micã cu atât diferenþa de
costuri este mai mare.
b) În comparaþie cu racordarea la reþea, avantajul sistemului PV depinde de trei factori
 Î.M.T., lungimea reþelei electrice ºi consumul zilnic. Astfel, constatãm urmãtoarele:

Figura 3.37. Costul unui m3 de apã.
Î.M.T. = 10 m.

Figura 3.38. Costul unui m3 de apã.
Î.M.T. = 20 m.

Figura 3.39. Costul unui m3 de apã.
Î.M.T. = 40 m.

Figura 3.40. Costul unui m3 de apã.
Î.M.T. = 60 m.
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Pentru Î.M.T. = 10 m costul unui m de apã este mai mic în cazul folosirii
energiei solare ºi variantele devin echivalente dacã consumul depãºeºte
100 m3/zi (figura 3.37);
Pentru Î.M.T.> 20 m, costul unui m3 de apã depinde de consumul zilnic
ºi, în cazul folosirii energiei solare este mai mic, dacã:
§ Î.M.T. ≤ 20 m, lungimea liniei electrice este mai micã de 0,25 km ºi
consumul zilnic nu depãºeºte 40 m3;
§ Î.M.T. ≤ 40 m, lungimea liniei electrice este mai micã de 0,5 km ºi
consumul zilnic nu depãºeºte 30 m3;
§ Î.M.T. ≤ 40 m, lungimea liniei electrice este mai micã de 1,0 km ºi
consumul zilnic nu depãºeºte 65 m3;
§ Î.M.T. ≤ 20 m, lungimea liniei electrice este mai micã de 0,5 km ºi
consumul zilnic nu depãºeºte 20 m3;
§ Î.M.T. ≤ 60 m, lungimea liniei electrice este mai micã de 1,0 km ºi
consumul zilnic nu depãºeºte 40 m3;
§ Î.M.T. ≤ 60 m, lungimea liniei electrice este mai micã de 2,0 km ºi
consumul zilnic nu depãºeºte 80 m3.
3

c) Sistemul PV nu este rentabil dacã Î.M.T.> 60 m ºi lungimea liniei electrice
nu depãºeºte 0,25 km.
3.2.4.4. Indicii economici ai instalaþiei PV pentru alimentare cu energie
electricã a unei staþii antigrindinã
În tabelul 3.46. sunt prezentate caracteristicile a douã variante de alimentare cu
energie electricã a staþiilor antigrindinã: cea existentã - numai de la acumulatoare ºi cea modernizatã  de la acumulatoare ºi module PV.
Pentru o staþie antigrindinã s-a calculat per sezon costul unui kWh de energie
electricã pentru ambele variante. Calculele au fost executate în urmãtoarele
condiþii (tab. 3.47):
Tabelul 3.46. Caracteristicile variantelor de alimentare cu energie electricã a
unei staþii.

*

Cost actualizat þinând cont de rata inflaþiei.
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Tabelul 3.47. Analiza costurilor pe perioada unui sezon a variantelor de alimentare cu energie electricã a unei staþii antigrindinã.

q
q
q
q

§ Perioada de funcþionare a posturilor: aprilieseptembrie;
§ Perioada de studiu T=20 ani;
§ Durata de funcþionare a acumulatoarelor: 7 ani;
§ Durata de funcþionare a modulelor PV: 20 de ani;
§ Durata de funcþionare a componentelor electronice: 10 ani;
§ Consumul de energie al unei staþii per sezon:
§ Varianta cu acumulatoare: 7,4 kWh;
§ Varianta cu acumulatoare plus module PV: 18,7 kWh.
Rata de actualizare 10 %, rata inflaþiei 3 %;
Distanþa medie între Centrul de reîncãrcare a acumulatoarelor ºi staþia
antigrindinã: 50 km;
Costul combustibilului: 0,45 $SUA/l;
Cheltuieli de exploatare pentru ambele variante: 9 %.

3.2.5. Evaluarea beneficiilor de mediu în urma implementãrii energiei
solare
3.2.5.1. Aspecte generale
Utilizarea SER permite diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, substituirea combustibililor fosili pe care R. Moldova îi importã. În afarã de aceasta, SER sunt energii pure din punct de vedere ecologic ºi contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã (GES).
Pentru a estima aportul unui m2 de captator solar convenþional la încãlzirea
apei sau la uscarea produselor agricole, ori a unui m2 de modul PV la pomparea
apei, s-a calculat:
§ Energia termicã sau electricã produsã de instalaþie pe durata unui an de
funcþionare;
§ Cantitatea de combustibil fosil substituit;
§ Cantitatea de GES redusã care revine la un m2 de captator solar convenþional sau modul PV.
În acest scop, au fost folosite date cu privire la randamentul mediu pe perioada
de funcþionare a instalaþiilor solare ºi a celor pe combustibili fosili (tab. 3.48),
referitor la emisiile specifice de GES calculate pentru tipurile de combustibili
folosiþi în R. Moldova (tab. 3.49), ºi cu privire la potenþialul energiei solare pe
teritoriul R. Moldova pe perioadele respective (paragraful 3.2.2.)
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Tabelul 3.48. Randamentul mediu al instalaþiilor solare ºi al instalaþiilor pe combustibili fosili.

Rezultatele calculelor sunt incluse în tabelul 3.50. Constatãm cã din punctul de
vedere de substituire a energiei termice toate cele trei tehnologii de conversiune
a energiei solare sunt aproape identice (un kWh de energie electricã produs de
un modul PV este echivalent cu aproximativ trei kWh de energie termicã folositã
la o centralã electricã). De asemenea, toate tehnologiile sunt echivalente sub
aspectul reducerii emisiilor de GES. Efectul este cu 20 % mai mare (tab. 3.50)
în cazul folosirii energiei fotovoltaice pentru substituirea motorinei sau gazului
lichefiat, combustibili necesari grupurilor electrogene, care alimenteazã cu energie electricã instalaþiile de pompare.
În continuare, vom evalua efectele ambientale care pot fi obþinute în urma implementãrii tehnologiilor de utilizare a energiei solare în domeniile prioritare.
Tabelul 3.49. Emisiile specifice de GES la producerea energiei electrice ºi la
arderea combustibililor folosiþi în R. Moldova.

3.2.5.2. Evaluarea potenþialului de substituire a combustibililor fosili ºi de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã
1. Încãlzirea apei în sectorul locativ din aºezãrile rurale
În paragraful 3.2.3 s-a constatat cã cea mai mare pondere a cererii de energie
termicã pentru încãlzirea apei în localitãþile rurale ale R. Moldova revine sectorului locativ, aceasta constituind 85,6%. Sã presupunem cã rata de substituire a
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Tabelul 3.50. Contribuþia unui m2 de captator solar pentru încãlzirea apei (sau
uscarea produselor agricole, aria unui m2 de modul PV pentru pomparea apei)
la reducerea cheltuielilor de combustibil ºi a emisiilor de GES.

cererii de energie termicã pentru încãlzirea apei cu energie solarã este de 50%.
Luând în consideraþie structura consumului de combustibil în sectorul rural,
admitem urmãtoarele cote de utilizare a combustibililor pentru încãlzirea apei:
15% - gaz natural; 30% - gaz lichefiat; 25% - cãrbune; 5% - pãcurã (motorinã);
5% - energie electricã; 20% - lemne ºi deºeuri lemnoase. Deoarece lemnele nu
determinã majorarea emisiilor de GES, acestea nu s-au luat în calcul. Pe baza
cererii specifice de energie termicã (p.3.2.3.2), a datelor din paragraful precedent (randamentul instalaþiilor, emisii specifice de GES) ºi a puterii calorifice a
combustibililor [48], s-au calculat (tab. 3.51):
§ Cantitãþile de combustibili fosili substituiþi cu energie solarã în unitãþi
naturale ºi unitãþi de combustibil convenþional;
§ Reducerile de GES.
2. Instalaþii pentru uscarea fructelor, legumelor ºi plantelor medicinale
În p. 3.2.3.4. s-a estimat cererea de energie termicã care constituie 9,34.103 GJ.
Admitem urmãtoarele cote de folosire în prezent a surselor fosile de energie
pentru a satisface aceastã cerere: motorinã sau pãcurã  60 %; gaz natural  35
%; energie electricã  5 %. Folosirea energiei solare va duce la substituirea surselor fosile ºi la reducerea emisiilor de GES în cantitãþi specificate în tabelul
3.52.
Tabelul 3.51. Cantitãþile de combustibil fosil substituite ºi reducerile de GES în
urma implementãrii instalaþiilor solare pentru încãlzirea apei în sectorul locativ.
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Tabelul 3.52. Cantitãþile de combustibil fosil substituite ºi reducerile de GES în
urma implementãrii instalaþiilor solare pentru uscarea fructelor, legumelor ºi
plantelor medicinale.

3. Instalaþii de pompare pentru mica irigare
Substituirea cererii de energie electricã de 3,2.103 MWh pentru irigarea micã
(vezi p.3.2.3.5.) cu energie electricã fotovoltaicã va permite reducerea surselor
fosile ºi a emisiilor de GES în cantitãþi specificate în tabelul 3.53. Calculele s-au
fãcut în comparaþie cu alimentarea instalaþiilor de pompare de la o reþea electricã sau de la un grup electrogen pe motorinã.
4. Instalaþii pentru alimentarea cu energie electricã a staþiilor antigrindinã
La o staþie antigrindinã se substituie combustibilul lichid (motorinã sau benzinã)
necesar pentru transportarea acumulatoarelor ºi energia electricã ce se va cheltui
pentru reîncãrcarea acestora. Suplimentar, se reduce cu 5,6 t cantitatea de deºeuri
nocive care se formeazã anual drept urmare a renovãrii acumulatoarelor. Calculele s-au efectuat pentru 150 de posturi existente. Perioada unui sezon cuprinde
lunile aprilie-septembrie. Rezultatele sunt indicate în tabelul 3.54.
Implementarea energiei solare în domeniile prioritare menþionate în p.3.2.1.4
va permite substituirea anualã a 122 521 t.c.c. de combustibil fosil, ceea ce constituie circa 5,5 % din resursele de combustibil folosit în anul 2000. Reducerea
emisiilor de GES va constitui 247 027 t.
Tabelul 3.53. Cantitãþile de combustibil fosil substituite ºi reducerile de GES în
urma implementãrii instalaþiilor PV pentru pomparea apei.

Tabelul 3.54. Cantitatea de energie ºi combustibil fosil substituit ºi reducerile
de GES în urma implementãrii instalaþiilor PV pentru alimentarea cu energie
electricã a posturilor antigrindinã.
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3.3. Studiu de fezabilitate privind implementarea în Republica
Moldova a energiei biomasei
3.3.1. Emisiile de metan: surse de poluare a atmosferei
Din categoria gazelor cu efect de serã (GES) direct fac parte: vaporii de apã,
dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), peroxidul de azot (N2O), ozonul
(O3), clorfluorcarburile (CFC), hidroclorfluorcarburile (HCFC) ºi altele. Un
inventar naþional de gaze cu efect de serã a fost prezentat în Prima Comunicare Naþionalã a Republicii Moldova elaboratã în cadrul Convenþiei Naþiunilor
Unite privind schimbarea climei [51].
Prezentul studiu este dedicat emisiilor de metan, sursele principale ale acestora,
indicate în inventarul amintit, fiind:
a) în sectorul energetic:
§ emisii fugitive din transportul ºi distribuþia gazelor naturale (scurgeri);
§ pierderi la arderea gazelor naturale în mijloacele de transport, cazane etc.;
b) în agriculturã:
§ fermentarea entericã la animale;
§ managementul dejecþiilor animaliere;
§ arderea reziduurilor agricole;
c) în managementul deºeurilor:
§ depozitarea deºeurilor organice solide pe sol;
§ epurarea apelor uzate industriale ºi tratarea nãmolurilor provenite din
acestea;
§ tratarea nãmolurilor provenite de la staþiile de epurare a apelor uzate
din localitãþile dotate cu canalizare;
În baza datelor Primei Comunicãri Naþionale [51] urmeazã o succintã analizã a
emisiilor de CH4 din care rezultã necesitatea recuperãrii acestui gaz.
Dinamica emisiilor de CH4 între anii 1990-1998 este redatã în tabelul 3.55,
fiind incluse principalele surse: energetica, agricultura ºi deºeurile. Este demonstratã astfel o reducere importantã a acestora, ca urmare a crizei economice,
ponderea gazelor în cauzã constituind cca 24% în 1994 ºi 44% în 1998 faþã de
emisiile înregistrate în 1990.
Distribuþia emisiilor de CH4 exprimate în CO2 echivalent pentru perioada 19901998 în raport cu emisiile de CO2 ºi cu totalul emisiilor de gaze cu efect de serã,
de asemenea exprimate în CO2 echivalent este prezentatã în tab. 3.56. Datele
demonstreazã o creºtere a emisiilor de CH4 în raport cu CO2 de la 14 la 29%,
iar în raport cu totalul GES  de la 12 la 22%. Are loc, astfel, o majorare semnificativã a ponderii emisiilor de CH4 în totalul emisiilor GES, ceea ce nu permite neglijarea acestor emisii, dat fiind ºi raportul echivalentului în CO2 al emisiilor de CH4, exprimate în unitãþi de masã, acestea constituind 21 (adicã 1 Gg de
CH4 este echivalent cu 21 Gg de CO2).
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Tabelul 3.55. Dinamica emisiilor de CH4 (Gg) de la principalele surse pentru
perioada 1990  1998.

Tabelul 3.56. Dinamica emisiilor de CH4 exprimate în CO2 echivalent (Gg), a proporþiilor acestora faþã de CO2 ºi totalul de GES, pentru perioada 1990  1998.

Þinând cont ºi de datele din figura 3.41, concluzionãm cã din cele trei gaze cu
efect de serã direct (CO2, CH4 ºi N2O), ponderea metanului este cea mai considerabilã din punctul de vedere al atenuãrii emisiilor: ºi ca potenþial de poluare
a aerului atmosferic, ºi ca posibilitãþi de reducere a emisiilor totale prin recuperarea acestui gaz ce provine, în principal, din sectorul zootehnic ºi ca rezultat al
proastei gestionãri a deºeurilor.
Analizând volumele ºi sursele emisiilor de metan, precum ºi posibilitãþile tehnologiilor existente, în prezentul studiu se pune accentul pe recuperarea ºi utilizarea metanului rezultat din descompunerea deºeurilor solide, dejecþiilor animaliere, apelor reziduale ºi uzate, precum ºi a nãmolurilor de la staþiile de epurare, toate fiind de origine organicã ºi purtând denumirea genericã de biomasã.
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Atenuarea emisiilor de metan prin aceste procedee are un dublu efect:
1) evitarea poluãrii aerului atmosferic ºi reducerea efectului de
serã, care conduce la schimbarea climei pe planetã ºi
2) substituirea combustibililor
poluanþi prin energia regenerabilã a biomasei utilizabilã în
energeticã.

Figura 3.41. Structura emisiilor totale
de gaze cu efect de serã direct exprimate în CO2 echivalent în anii 1990,
1994 ºi 1998.

Ca efecte colaterale ale utilizãrii tehnologiilor de fermentare anaerobã a biomasei, pot fi evidenþiate urmãtoarele:
3) excluderea ocupãrii unor teritorii extinse prin depozitarea
de lungã duratã a deºeurilor ºi
nãmolurilor;
4) reintegrarea biomasei în circuitul natural sub formã de îngrãºãminte organice ºi alte modalitãþi (fig. 3.42);
5) contribuþia la dezvoltarea durabilã a republicii cu avantajul
angajãrii în câmpul muncii a
unei pãrþi a populaþiei;
6) educaþia ecologicã ºi esteticã a populaþiei prin implementarea tehnologiilor de utilizare ºi reciclare a deºeurilor organice.

Figura 3.42. Integrarea ecologicã ºi economicã a fermentãrii anaerobe a reziduurilor organice (metanizãrii).
106

Implementarea în R.M. a energiei biomasei

3.3.2. Aprecierea potenþialului energetic al biomasei
Biomasa înseamnã înveliºul vegetal al planetei care se cifreazã la peste 1800 mlrd. t
materie uscatã. Pãdurile constituie cca 68% din biomasa terestrã, ecosistemele
ierboase  cca 16%, iar terenurile cultivate  8%. Pe întreaga planetã prin fotosintezã,
în fiecare an, se produc 173 mlrd. t substanþã uscatã, cantitate ce este de peste 20 de
ori mai mare decât întregul volum de energie fosilã consumatã anual în lume. Acest
considerabil potenþial al biomasei este exploatat, constituind a 7-ea parte din energia
consumatã în lume  echivalentul a peste 3 mln. t. de petrol pe zi.
Principalii generatori de biomasã, utilizatã în scopuri energetice în Republica
Moldova sunt silvicutura, agricultura, sectorul zootehnic, industria alimentarã
ºi gospodãria comunalã a sectorului locativ [55]. În figura 3.43 este prezentat
potenþialul ºi distribuþia cantitativã a biomasei provenitã din sectorul agricol,
ca unul dintre cele mai importante sectoare ale Republicii Moldova.
În prezentul studiu prin biomasã se subînþelege nu atât masa organicã provenitã
din procesul de creºtere a plantelor agricole ºi din silviculturã, cât, în principal,
diferitele reziduuri ºi deºeuri de origine organicã.
Aceste deºeuri au un aport incontestabil în schimbarea climei, deoarece, ca
rezultat al activitãþii microbiene, ele sunt supuse unei degradãri în condiþii anaerobe naturale cu emisii de diferite gaze ºi, în primul rând, de metan. Precum sa mai menþionat, în sensul strict al cuvântului termenul biomasã se referã la
orice material organic derivat din ciclul fotosintetic activ.
De vreme ce s-a dovedit cã reziduurile ºi deºeurile sunt o formã de biomasã regenerabilã, ar fi raþional sã cunoaºtem metodele indicate de folosire utilã a acestui
material. Se ºtie cã substanþa organicã, substanþele nutritive (N, P, K) ºi microelementele conþinute în reziduuri, deºeuri, nãmoluri, dejecþii etc. sunt folositoare
pentru sol. Încorporarea acestora pe câmpuri ºi compostarea reprezintã avantaje
evidente la fertilizarea solurilor. Substanþa organicã poate fi apreciatã ºi ca o sursã
regenerabilã de energie. De exemplu, la fermentarea anaerobã a 360 m3 de nãmol
acumulat la staþia de epurare din municipiul Chiºinãu, dintr-un fermentator cu
volumul de 3600 m3 se pot obþine zilnic 6000 m3 de biogaz, volum echivalent cu
3200 litri de motorinã. Cantitatea respectivã este o sursã semnificativã de energie
regenerabilã ºi recuperarea acestui potenþial energetic nu poate fi neglijatã, deoarece prezintã o opþiune judicioasã de utilizare a nãmolului.
Arderea combustibililor tradiþionali/fosili (cãrbune, petrol, gaze naturale) duce
la emiterea în atmosferã a acelui CO2, care a fost eliminat de o veºnicie în urmã
prin fotosintezã. La o emisie puternicã de CO2 rezultat din combustibili fosili,
atmosfera nu poate fi contrabalansatã, ceea ce are drept consecinþã o majorare
netã a concentraþiei de CO2 ºi, respectiv, efectul de serã. În cele din urmã,
combustibilii fosili vor trebui substituiþi de SER, în particular de energia solarã
ºi eolianã, de biomasã (inclusiv, substanþã lemnoasã ºi altã vegetaþie). Atâta timp
cât deºeurile, reziduurile sau biogazul sunt folosite util pentru obþinerea energiei, se evitã consumul unei valori echivalente de combustibili fosili. Astfel,
drept urmare a recuperãrii biogazului din deºeuri, se obþine un efect benefic
pentru mediu.
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Figura 3.43. istribuþia cantitativã a biomasei agricole, anul 2001
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Ponderea generalã a metanului în procesul de încãlzire a planetei este determinantã, deoarece acest gaz este de 24,5 ori (±35%) mai efectiv la fixarea cãldurii
în atmosferã în perspectiva urmãtorilor 100 ani [60].
Din acest motiv, opþiunea pentru diminuarea emisiilor de metan oferã una dintre
cele mai eficiente soluþii de atenuare a încãlzirii planetei pe scurtã duratã.
Aºadar, metanul emis direct în atmosferã este un gaz cu efect major de serã, iar
recuperat/captat ºi utilizat, cu transformarea în vapori de apã ºi dioxid de carbon, devine o sursã de energie regenerabilã.
3.3.2.1. Clasificarea reziduurilor organice pretabile la degradare anaerobã
Deºeurile ºi reziduurile organice rezultate la creºterea animalelor, din industria
alimentarã, gospodãria comunalã reprezintã cantitãþi uriaºe de biomasã poluantã
a mediului ambiant.
Din fericire, prin utilizarea biotehnologiilor biomasa poate fi utilizatã pentru
obþinerea biogazului sau alcoolului care, la rândul lor, pot înlocui parþial hidrocarburile fosile, precum ºi pentru producerea unei game variate de substanþe
utile pentru industria alimentarã, farmaceuticã, chimicã etc.
Când este vorba de substanþe uscate, calea cea mai simplã ºi mai utilizatã, în
prezent - cea de transformare a biomasei în energie - este arderea, care furnizeazã cãldurã, transformatã, la rândul ei, în forþã motrice sau electricitate.
Pentru materialele umede ºi reziduurile lichide filiera cea mai veche ºi, în acelaºi timp, cea mai eficientã o reprezintã conversiunea în biogaz cu conþinut
preponderent de metan.
Principalele sectoare ºi domenii producãtoare de materie organicã sub formã de
reziduuri sunt agricultura, industria alimentarã, zootehnia, staþiile de epurare a
apelor uzate, gospodãriile orãºeneºti ºi întreprinderile industriale.
3.3.2.2. Reziduuri agricole
Potrivit unui calcul efectuat în SUA [62], în 45,4 kg de reziduuri  cantitate
zilnicã ce revine în medie pe cap de locuitor - materia organicã reprezintã 34 kg,
care includ o cantitate de 2,3 kg deºeuri solide menajere, 0,1 kg nãmoluri de la
staþiile de epurare ºi aproape 30 kg reziduuri de la creºterea animalelor ºi produse secundare din agriculturã.
Materia organicã raportatã la substanþa uscatã reprezintã între 92 ºi 98% în
produsele secundare din agriculturã, între 80 ºi 85% în dejecþiile animaliere,
73% în dejecþiile de pãsãri, în jur de 90% în gunoiul de grajd, între 32 ºi 56% în
gunoaie (deºeuri solide menajere).
O apreciere comparativã a potenþialului unor materiale organice de a produce
biogaz se poate face analizând tabelele de mai jos.
Din datele prezentate în tabelul 3.57 rezultã cã gradul de descompunere a substanþei solide este mai mare la produsele vegetale secundare în comparaþie cu dejecþiile
de taurine ºi gunoiul de grajd, ceea ce dovedeºte cã primele nu sunt de neglijat.
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Tabelul 3.57. Gradul de descompunere la diferite materiale organice naturale
prin fermentarea anaerobã, timp de 30-40 zile [62].

Tabelul 3.58. Cantitãþi de biogaz recuperabil din diverse materii organice [62].

Cantitãþile de biogaz ce ar putea fi obþinute din diverse materii organice sunt
prezentate în tabelul 3.58.
Datele din tabelul 3.59 reprezintã cantitatea de biogaz recuperabil prin fermentarea anaerobã a dejecþiilor animaliere în sisteme de mare randament. Se constatã, de asemenea, cã dejecþiile de bovine au gradul cel mai scãzut de descompunere a materiei organice  35%, iar cele de pãsãri, gradul cel mai ridicat  60%.
Fermentarea anaerobã a dejecþiilor animaliere este larg rãspânditã în Europa de
Vest (tab. 3.60).
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Tabelul 3.59. Valori tipice pentru estimarea potenþialului de generare a biogazului din dejecþii de animale în sisteme de fermentare anaerobã de mare randament, de capacitate medie [62].

*) Pentru a se estima volumul de fecale nediluate plus urina se multiplicã numãrul de animale cu
greutatea medie a animalelor, apoi se divide la 1000 ºi se înmulþeºte cu numãrul din tabel. Exemplu: 200 gãini · 2,5 kg · 1/1000 kg · 53 l/zi = 265 l/zi
**) Cantitatea estimatã, considerând cã se produce 1,09 m3 biogaz (65% CH4, 35% CO2) pe kg de
materie organicã descompusã. Exemplu: în cazul vacilor de lapte potenþialul de generare a biogazului este de 35 · 8,6 : 100 · 1,09 = 3,28 m3/zi / 1000 kg animal.

Bunãoarã, în jur de 150 de instalaþii
Tabelul 3.60. Instalaþii de biogaz existente
sunt relativ noi (construite dupã în Europa pentru tratarea dejecþiilor
1988), dintre care cca 120 numai în animaliere [63].
Germania. Majoritatea instalaþiilor
sunt de capacitate micã ºi medie,
permiþând de a trata de la 1 la 20
m3/zi de materie organicã. Nouã
instalaþii din Germania trateazã peste 20 m3/zi de materie organicã [63].
Instalaþiile existente în Europa pot
fi clasificate în felul urmãtor:
§ de capacitate micã ºi medie,
individuale;
§ de capacitate mare, individuale (cu utilizarea de tehnologii avansate, construite industrial);
§ comune (colective), cu colectarea dejecþiilor de la fermierii individuali ºi
construite industrial, cu utilizarea tehnologiilor avansate de fermentare.
Instalaþiile de capacitate micã reprezintã în jur de 70% din instalaþiile existente,
fiind folosite de vreo 60 de ani. În Elveþia, Austria, Franþa ºi Marea Britanie
predominã instalaþiile mici, individuale. Jumãtate din cele 28 de instalaþii existente în Danemarca sunt de capacitate micã ºi medie. Circa 190 din instalaþiile
existente în Germania sunt de aceeaºi categorie, 25 din acestea fiind construite
în ultimii 10 ani.
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Pot fi menþionate douã tipuri de bazine de fermentare utilizate în instalaþiile de
tratare a dejecþiilor animaliere:
§ orizontale din oþel, utilate cu rezervoare standard din oþel prevãzute
pentru pãstrarea combustibililor lichizi;
§ verticale din oþel, dotate cu rezervoare-tip pentru pãstrarea diferitelor
lichide.
Fermentatoarele metalice orizontale au volume de la 50 pânã la 100 m3, mai rar
de 150 m3 ºi sunt dotate cu utilaj de malaxare cu ax orizontal.
Pentru instalaþiile de capacitate medie se utilizeazã, de regulã, rezervoare verticale (cilindrice) din beton armat, ale cãror volume variazã între 250 ºi 600 m3, dar
sunt destul de frecvente ºi cele de la 800 la 1200 m3, având adâncimi între 3 ºi 6
m ºi diametrele între 8 ºi 16 m. Deseori, acestea sunt construite subteran, asigurându-se astfel atât o economie de spaþiu, cât ºi izolarea termicã. Pânã în 1985
majoritatea instalaþiilor individuale foloseau biogazul numai pentru încãlzire.
În prezent, majoritatea instalaþiilor utilizeazã cogenerarea pentru producerea electricitãþii, cu recuperarea cãldurii ca produs secundar, pentru încãlzirea locuinþelor sau a apei. Biogazul este stocat în gazometre cu capacitatea de 60-100 m3.
Majoritatea covârºitoare a instalaþiilor de capacitate micã ºi medie, individuale,
sunt construite cu puterile proprii. O instalaþie de fermentare a dejecþiilor de la
100 vaci  instalaþie-tip, de exemplu, pentru Germania  costã $100000  120000
(SUA). Construcþia instalaþiilor în Germania este subvenþionatã în volum de
2025%. Tot în aceastã þarã electricitatea obþinutã din biogaz se poate vinde la
un preþ de 0,1$ SUA/kWh. Astfel, biogazul cogenerat aduce un venit anual de
2000$ SUA din recuperarea cãldurii.
Instalaþiile de biogaz de capacitate mare sunt utilizate pentru tratarea dejecþiilor
lichide de la complexele zootehnice. Dupã 1990 în Germania au fost construite
5 astfel de instalaþii ºi câteva în Olanda, Marea Britanie ºi Danemarca. Pe teritoriul fostei RDG (Germania de Est) funcþioneazã 7 instalaþii cu un randament
de 20000 m3/zi biogaz [63].
Instalaþiile colective (comune) de biogaz sunt indicate pentru tratarea dejecþiilor
animaliere colectate de la fermieri. Instalaþiile de acest tip au început sã fie exploatate prin 1985. În prezent funcþioneazã 14 instalaþii, care trateazã peste 440
tone de dejecþii animaliere acumulate de la mai mult de 80 de ferme [63]. Aceste
instalaþii sunt foarte solicitate îndeosebi în Danemarca, din urmãtoarele raþiuni:
§ tradiþia danezã pune accentul pe cooperare ºi interesarea comunitãþii;
§ majoritatea localitãþilor sunt dotate cu sisteme centralizate de încãlzire, care pot utiliza energia termicã recuperatã de la sistemele de cogenerare a biogazului.
Acest tip de instalaþii a cãpãtat o largã rãspândire datoritã implicãrii Agenþiei
daneze de energie, care a iniþiat ºi a luat sub supraveghere un program special
pentru construirea instalaþiilor centralizate de biogaz. Dejecþiile animaliere sunt
colectate cu un transport special. Pânã în prezent, se utiliza regimul termic
mezofil (32-35oC) în raport de 10:5 faþã de regimul termofil (50-55oC) de fer112
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mentare. Dar, în ultimul timp, 4 din cele 5 instalaþii date în exploatare prevãd
regimul termofil de fermentare. O problemã majorã a acestor instalaþii rezidã
în igienizarea (eliminarea microflorei patogene) dejecþiilor. Biogazul din majoritatea instalaþiilor este cogenerat, iar cãldura recuperatã este livratã în reþeaua
municipalã de încãlzire.
În prezent, toate instalaþiile folosesc drept materie primã nu numai dejecþiile
animaliere, dar ºi reziduuri organice industriale, cu precãdere pe cele provenite
din industria alimentarã - pânã la 37% - ceea ce a permis sã se dubleze sau chiar
sã se tripleze producþia de biogaz ºi sã se stabilizeze procesul de fermentare
anaerobã. Una din problemele centrale ale personalului care deserveºte aceste
instalaþii este logistica ºi transportul dejecþiilor. Reziduurile organice destinate
fermentãrii în respectivele instalaþii sunt colectate pe o razã de 10 km.
Parametrii de funcþionare a celor mai reprezentative instalaþii comune/colective
din Danemarca sunt redaþi în tabelul 3.61.
În aceastã þarã, energia produsã de 1m3 biogaz costã 0,28 $SUA, iar când gazul
este convertit în cãldurã ºi electricitate costul acestuia se ridicã la 0,42 $SUA.
Colectarea ºi transportul dejecþiilor implicã 35-50% din cheltuielile totale de
exploatare. Toate instalaþiile dispun de vehicule proprii, transportul din exterior este folosit mai mult pentru reziduurile industriale. Pentru a fi balansate
economic, primele instalaþii colective/comune au avut nevoie de subsidii substanþiale (30-40%), iar cele noi sunt subvenþionate în volum de 20%.
Sã descriem o instalaþie individualã tipicã pentru Germania. Bunãoarã, un fermier deþine 70 de vaci ºi alte 60 de animale domestice ºi o instalaþie de biogaz
care funcþioneazã din decembrie 1994, cu urmãtoarele caracteristici (tab. 3.62).
Instalaþia colectivã/comunã din or. Ribe, Danemarca, prima instalaþie de biogaz care funcþioneazã în regim termofil (52-55oC), a fost pusã în funcþiune în
1990, fiind proprietatea unei societãþi pe acþiuni. Biogazul produs este livrat
unei companii de electricitate, care practicã cogenerarea ºi furnizeazã cãldurã
oraºului. Tabelul 3.63 conþine informaþii utile despre funcþionarea acestei instalaþii.
Tabelul 3.61. Parametrii de funcþionare a 10 instalaþii colective din Danemarca [63].
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Tabelul 3.62. Parametrii de bazã ai instalaþiei individuale de biogaz din BadenWurtenberg [63].

Tabelul 3.63. Indicii de bazã ai instalaþiei colective de biogaz din Ribe, Danemarca [63].

A) Propuneri privind realizarea instalaþiilor de producere a biogazului, de
capacitate redusã (sistem gospodãresc)
Generalitãþi. Biogazul este un produs gazos rezultat la fermentarea anaerobã a
materiei organice existente în reziduuri de naturã animalã ºi vegetalã din gospodãrii individuale, comune sau mici ferme de animale.
Din aceste materii prime (dejecþii animaliere, deºeuri menajere, fecale umane,
resturi vegetale etc.), dupã o duratã de fermentare de 30-60 zile (variabilã în
funcþie de conþinut, temperaturã, umiditate etc.) rezultã:
§ biogaz cu o putere caloricã inferioarã de cca 5.000 kcal/mc (conþinut de
metan  CH4  de cca 60%);
§ nãmol fermentat ºi apã de nãmol ce pot fi utilizate cu bune rezultate ca
îngrãºãmânt natural.
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Criterii privind stabilirea dimensiunilor instalaþiei. Mãrimea instalaþiei este determinatã în funcþie de disponibilul de materii prime, de capital pentru realizarea investiþiei ºi de necesarul de biogaz. Volumul minim de fermentare care
corespunde în general unei producþii echivalente cu o butelie de gaze lichefiate,
este de cca 5 mc pentru regim de fermentare normal (mediu încãlzit, cu temperatura caracteristicã de 15 °C).
Caz practic: o familie din patru persoane dispune de o vacã, un viþel, doi porci
ºi douãzeci de gãini ouãtoare. Colectând toate reziduurile din gospodãrie, inclusiv
resturile vegetale (paie, frunze, curpeni de cartofi, fasole etc.) încât sã se asigure
zilnic cca 100 kg de materie primã, la care se adaugã cca 100 l de apã ºi utilizând
un fermentator de 10 m3, se poate obþine o cantitate de biogaz de aproximativ
4,5 m3/zi, la o presiune de 150-200 milimetri col. H2O. Alimentarea cu materie
primã se poate face zilnic sau periodic, la 3-5 zile de la pornirea (amorsarea)
instalaþiei. Biogazul se produce dupã cca 15 zile. Ulterior, în regim de funcþionare normal, producþia este zilnicã, cantitatea de biogaz fiind corelatã cu cea de
materii prime introduse în fermentator.
Dacã în camera de fermentare se acumuleazã o cantitate mare de material inert
solid (nãmol mineralizat, nisip etc.), acesta se evacueazã manual (aproximativ o
datã pe an).
Tipuri constructive: materiale de construcþii utilizate. Fermentatoarele pot fi executate pentru volume de 5, 10, 25 ºi 50 m3. Ele pot fi din beton, de formã rectangularã (10 ºi 25 m3) sau circularã, din tuburi de beton armat, fiind prevãzute cu
clopot metalic multifuncþional pentru acumularea biogazului (5, 10, 25 ºi 50 m3).
Pentru zone cu temperaturi medii multianuale de 12oC este absolut obligatorie
termoizolarea pereþilor exteriori ºi a plãcii pentru a se menþine în interiorul fermentatorului temperaturi care sã permitã desfãºurarea procesului de fermentare.
O termoizolaþie rezonabilã poate fi asiguratã de zidãrii fãrã mortar, cu baloturi
de paie învelite etanº în polietilenã. În funcþie de posibilitãþile locale ºi de fondurile disponibile, se pot alege ºi soluþii de termoizolare cu materiale clasice.
Pentru îmbunãtãþirea randamentului, fermentatorul de tip rectangular poate fi
acoperit cu gunoi de grajd (bãlegar ºi paie) care prin compostare cedeazã cãldurã, asigurând astfel o vitezã mai mare de reacþie în bazin. La fermentatorul de
tip circular, pentru asigurarea unui randament corespunzãtor în perioadele friguroase, se recomandã ca întreaga instalaþie sã fie protejatã de o construcþie
uºoarã acoperitã cu folie de polietilenã prin care sã se asigure efectul de serã.
Fermentatoarele pot fi amplasate în curtea proprietarului sau la îndemâna mai
multor beneficiari în cazul unor capacitãþi mai mari ale instalaþiilor.
Pentru zonele cu ape freatice e preferabilã soluþia subteranã, adicã amplasarea
fermentatorului în radier sau semiîngropat, cu protecþie suplimentarã prin acoperire cu pãmânt.
De notat cã aceste fermentatoare asigurã acumularea producþiei de biogaz, funcþioneazã continuu pe întreaga duratã a anului, se alimenteazã uºor, nu necesitã
o supraveghere continuã ºi calificatã ºi nici consum de energie electricã.
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B) Calculul orientativ al energiei calorice recuperabile într-o gospodãrie de
fermieri prin fermentare anaerobã a dejecþiilor animaliere
Exemplu: Un fermier þine în gospodãria sa 25 vite mari cornute ºi 50 de porci,
aplicând fermentarea mecanicã a dejecþiilor în scopul încãlzirii încãperilor de
locuit.
Cantitatea de dejecþii animaliere este prezentatã tabelul de mai jos.
Cantitatea zilnicã de substanþã organicã fermentabilã va constitui:
§ Vite mari cornute: 25 · 4,9=122,5 kg s.o./zi
§ Porci: 50 · 0,45=22,5 kg s.o./zi
În baza calculelor poate fi estimatã producþia medie de biogaz corespunzãtoare
unei durate de fermentare de 15 zile, adicã:
§ 0,275 m3/kg de substanþã organicã pentru dejecþiile de bovine ºi
§ 0,485 m3/kg S.O. pentru dejecþiile de porcine.
Producþia zilnicã de biogaz va constitui:
§ de la vite mari cornute 0,275 · 122,5=34,512 m3/zi
§ de la porci 0,485 · 22,5=10,462 m3/zi sau
§ în total: 44,974 m3 biogaz/zi.
Considerând puterea caloricã medie a biogazului egalã cu 5500 kcal/m3 (ceea ce
corespunde unui conþinut de 65% de metan în biogaz), constatãm cã prin arderea acestuia se pot obþine: 44,974 · 5500=247357 kcal/zi, ceea ce este echivalent
cu 28,80 litri de pãcurã/zi.
Energia termicã netã se calculeazã excluzând necesarul de cãldurã pentru încãlzirea fermentatorului ºi pierderile de cãldurã.
Pentru un timp de retenþie (duratã de fermentare) de 15 zile este necesar un
bazin de fermentare cu volumul de (48 · 25 + 5,8 · 50) · 15=22 m3.
Dacã considerãm temperatura exterioarã egalã cu 10oC, la un coeficient de pierdere a cãldurii de 0,7 se atinge o valoare a pierderilor zilnice de
.
Pentru a încãlzi zilnic 1490 kg de dejecþii, la cãldura specificã de 1,35 cal/m3
grad sunt necesare (randamentul net al cazanului fiind de 0,85):

În total, pentru asigurarea funcþionãrii fermentatorului se va consuma în jur de
27% de biogaz. Pentru necesitãþile gospodãreºti ale fermierului (încãlzire, pre-
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Figura 3.44. Schema instalaþiei de producere a biogazului.

gãtirea bucatelor etc.) mai rãmân 247357  (7965 + 59162) = 180230 kcal/zi,
energie echivalentã cu 21 l motorinã/zi.
Pentru un calcul mai precis va trebui sã se þinã cont de cheltuielile energetice
pentru pomparea dejecþiilor ºi amestecarea conþinutului bazinului de fermentare (fig. 3.44).
3.3.2.3. Apele uzate ºi nãmolurile de la staþiile de epurare
Pe parcursul epurãrii aerobe a apelor uzate, care se desfãºoarã numai în prezenþa unui sistem de alimentare a procesului cu oxigen (sistem de aerare cu un
consum mare de energie), are loc transformarea unei pãrþi considerabile de substanþã organicã biodegradabilã (care poate fi descompusã prin metode biotehnologice) într-un alt tip de biomasã, cea a bacteriilor epuratoare, aceasta, la
rândul sãu, creând probleme de tratare ulterioarã similare cu cele specifice procesului de prelucrare a nãmolurilor de la staþiile de epurare.
La epurarea anaerobã a apelor uzate, se consumã considerabil mai puþinã energie (pentru menþinerea regimului termic în bazinele de fermentare). Totodatã
se produce biomasã în exces (nãmol secundar), transformându-se în nãmol numai 4% din substanþa organicã biodegradabilã, fermentarea anaerobã fiind însoþitã de degajarea unui amestec de gaze  biogaz combustibil (fig. 3.45). Teoretic, la fermentarea substanþei organice echivalentã cu 1 kg de CCO (consum
chimic de oxigen) se obþine 0,35 m3 de metan.
Trebuie de menþionat cã prin fermentarea anaerobã se poate obþine eliminarea
parþialã a substanþelor organice biodegradabile, descompunerea acestora fiind
posibilã numai prin epurarea biologicã aerobã. Deci, dupã o tratare anaerobã
prealabilã, e necesar sã fie prevãzutã epurarea aerobã, înainte de deversare în
emisar a apelor uzate epurate. Astfel, devine avantajoasã o combinare a tratãrii
anaerobe, cu consum redus de energie ºi fãrã producere de nãmol, cu epurarea
aerobã, care asigurã o bunã eliminare a poluanþilor din apa uzatã ºi epuratã
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parþial în prealabil. Þinând cont de
faptul cã prin fermentarea
anaerobã, în funcþie de procedeul
utilizat, poate fi obþinutã
eliminarea a 80-90% din substanþa
biodegradabilã, la faza aerobã
urmeazã sã se descompunã numai
restul de 10-20%, respectiv, cu un
consum redus de energie ºi o
producþie mult mai micã de nãmol
secundar.
Apele reziduale industriale cu
conþinut înalt de poluanþi organici
biodegradabili, cum ar fi cele din
industria alimentarã, zootehnie,
pielãrie etc. pot fi de asemenea
tratate prin utilizarea tehnologiilor
avansate de fermentare anaerobã cu
ajutorul microflorei fixate. Prin
investigaþiile efectuate în cadrul
U.T.M. au fost obþinute rezultate
promiþãtoare prezentate în tabelul
3.64. Astfel, se constatã o eficienþã
de eliminare a substanþei organice
de ordinul a 60  80%, la timpi de
retenþie de la 0,2 pânã la 3 zile.
Dupã cum s-a mai menþionat, în
acest domeniu este oportunã
epurarea combinatã a apelor uzate:
anaerobã  aerobã. Avantajele unei
astfel de epurãri se demonstreazã
ilustrând exemplul unei fabrici de bere (fig. 3.46-3.48) [64].
Figura 3.45. Caracteristica energeticã
a proceselor biologice de epurare aerobã (a) ºi anaerobã (b) a apelor uzate industriale.

Pentru a exemplifica utilizarea epurãrii anaerobe în plan global, prezentãm diagramele din figurile 3.49-3.56 [52].
Epurarea apelor uzate duce la reþinerea ºi formarea unor cantitãþi importante
de nãmoluri ce înglobeazã atât impuritãþile conþinute în apele brute, cât ºi cele
formate în procesele de epurare.
Principalele surse de nãmol ºi modurile de tratare a acestora în schema mecanico-biologicã de epurare a apelor uzate  cea mai rãspânditã ºi practicatã în toatã
lumea  sunt prezentate în figura 3.57.
În tabelul 3.65 sunt redaþi câþiva parametri ai fermentãrii anaerobe mezofile (la
temperatura de funcþionare 30-35oC) a nãmolurilor acumulate la staþiile de epurare a apelor uzate ºi a unor nãmoluri industriale.
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Tabelul 3.64. Rezultatele tratãrii anaerobe a reziduurilor lichide provenite de la
creºterea raþelor (Fabrica de pãsãri din satul Bâcovãþ) [55].

Figura 3.46. Schema convenþionalã de epurare a apelor uzate.

Figura 3.47. Schema tratãrii anaerobe-aerobe a apelor uzate.
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Figura 3.48. Impactul implementãrii epurãrii anaerob-aerobe asupra parametrilor de funcþionare a fabricii de bere.

Figura 3.49. Distribuþia instalaþiilor de fermentare anaerobã a apelor uzate industriale în aspect regional (numãrul total - 599).
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Figura 3.50. Distribuþia instalaþiilor de capacitate mare pentru fermentarea anaerobã a apelor uzate industriale în aspect regional (numãrul total - 234)

Figura 3.51. Distribuþia instalaþiilor de fermentare anaerobã a apelor uzate pe
tipuri de industrii (numãrul total  599).

Figura 3.52. Distribuþia instalaþiilor de capacitate mare pentru fermentarea anaerobã a apelor uzate industriale pe tipuri de industrii (numãrul total  234).
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Figura 3.53. Distribuþia instalaþiilor de fermentare anaerobã a apelor uzate din
industria alimentarã (numãrul total  460).

Figura 3.54. Distribuþia instalaþiilor de capacitate mare pentru fermentarea anaerobã a apelor uzate din industria alimentarã (numãrul total  139).

Figura 3.55. Distribuþia instalaþiilor de fermentare anaerobã a apelor uzate industriale în funcþie de procedeele utilizate (numãrul total  599).
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Figura 3.56. Distribuþia instalaþiilor de capacitate mare de fermentare anaerobã a
apelor uzate industriale în funcþie de procedeele utilizate (numãrul total  179).
Tabelul 3.65. Parametrii fermentãrii mezofile a nãmolurilor de la staþiile de epurare [65].

3.3.2.4. Deºeuri solide menajere
Dacã fermentarea anaerobã ca tehnologie de igienizare, deodorizare ºi stabilizare a nãmolurilor este aplicatã pe scarã largã încã de prin anii 30 ai secolului
trecut, metanizarea deºeurilor solide menajere are o istorie mult mai recentã.
Dintre tehnologiile de fermentare anaerobã a deºeurilor solide pot fi menþionate fermentarea în stare umedã (cu diluarea reziduurilor cu apã pânã la o umiditate de cca 90% - fig. 3.58), depozitarea deºeurilor în locuri autorizate cu extragerea ulterioarã a biogazului cu ajutorul sondelor dupã o perioadã de pãstrare
(cca 20 ani).
Potenþialul de generare a metanului de cãtre depozitele de deºeuri menajere
este evaluat ca fiind de 62-125 m3/tonã de substanþã uscatã din totalul de rezidu123
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Figura 3.57. Surse de nãmol ºi moduri de tratare în staþiile de epurare mecanico-biologicã a apelor uzate.

uri stocate. Într-o perioadã de 20-40 ani de la stocare din depozitele de deºeuri
se pot extrage prin sonde 2,5-12,5 m3/tonã de s.u. pe an. Din gazul acumulat în
aceste depozite pot fi recuperate de la 50 pânã la 90% de biogaz în funcþie de
mai mulþi factori, inclusiv distanþa dintre sonde ºi adâncimea lor, precum ºi
permeabilitatea stratului de acoperire a depozitului.
Prelucrarea deºeurilor menajere solide cu ajutorul tehnologiilor de fermentare
a acestora în stare lichidã, cunoscutã în Europa de Vest sub denumirea Valorga
process, este rãspânditã mai ales în Olanda ºi în Franþa. Una dintre cele mai
reprezentative instalaþii (Tilburg, Olanda) funcþioneazã din 1994 [66].
Astfel, sunt supuse la fermentare deºeuri menajere solide cu un conþinut de
substanþã uscatã de 40-51%, inclusiv substanþã organicã 36-60%, particule inerte
>0,5mm  8 ± 3% din substanþa uscatã, componentele principale fiind deºeurile
menajere (38%) ºi resturile vegetale (62%). Instalaþia include:
§ secþia de preparare (recepþia, eliminarea materiilor inerte ºi mãcinarea);
§ bazinele de fermentare (2 · 3300 m3) cu utilaj de amestecare, pompare,
acumulare a biogazului, compresiune, evacuare ºi deshidratare mecanicã a materialului fermentat;
§ secþia de tratare a fazei lichide (limpezirea apei de proces, acumularea ºi
încãlzirea ei); cea mai mare parte a apei este refolositã pentru diluarea
deºeurilor, iar surplusul este evacuat în reþeaua de canalizare;
§ secþia de compostare, care include reactoare închise pentru descompunerea materiilor solide timp de 7 zile ºi o platformã de stocare a compostului pe o duratã de una sau mai multe sãptãmâni de unde este livrat
consumatorilor;
§ gospodãria de biogaz (epurarea de CO2 ºi H2S, introducerea în reþeaua
orãºeneascã de gazificare).
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Bilanþul material anual al instalaþiei din Tilburg poate fi prezentat astfel:

Parametrii medii de funcþionare a instalaþiei respective sunt prezentaþi în tabelul ce urmeazã:

La aceeaºi parametri funcþioneazã ºi instalaþia din Amiens, Franþa, care a fost
datã în exploatare în 1998 ºi trateazã 55000 tone/an de deºeuri în trei fermentatoare a câte 2400 m3 fiecare (capacitatea instalaþiei permite tratarea a 7200 t/an).
Producþia medie de biogaz este de 99 Nm3/t de deºeuri brute sau 146 Nm3/t de
deºeuri separate de materialele inerte. Pe parcursul primilor 6 ani de funcþionare
instalaþia a produs 30900000 Nm3 de biogaz cu un conþinut de metan de 54%.
Bilanþul anual de materii este urmãtorul:
Intrare: Deºeuri menajere solide (bruto)  54000 tone.
Ieºire: Biogaz  5260000 Nm3 (6800 t):
Compost (îngrãºãmânt organic)  22100 tone;
Resturi combustibile  20000 tone;
Sticlã, metal ºi alte materiale inerte  5500 tone.
3.3.3. Aspecte tehnologice ale implementãrii fermentãrii anaerobe a biomasei
3.3.3.1. Sisteme ºi instalaþii de fermentare anaerobã
Þinând seama de condiþiile care trebuie asigurate pentru realizarea fermentãrii
substanþelor organice, este necesar ca o staþie de producere a biogazului, în
forma cea mai complexã (fig. 3.58) sã cuprindã urmãtoarele construcþii, instalaþii, utilaje ºi aparaturã:
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Bazinele de fermentare care, pentru buna desfãºurare a procesului, trebuie sã fie etanºe, izolate ºi termic ºi dotate cu sisteme sau instalaþii de
încãlzire, reciclare ºi omogenizare, dispozitive de captare a biogazului,
instalaþii de alimentare cu materie primã, de evacuare a materialului
fermentat, a materiilor plutitoare (crustã ºi spumã), cu sisteme de control
al nivelului de material, dispozitive de prelevat probe, de urmãrit
presiunea ºi temperatura, precum ºi cu dispozitive de acces în bazinul
de fermentare pentru operaþiile de întreþinere.
Instalaþii de pregãtit ºi dozat materia primã (nãmolul ºi apele uzate) în
vederea alimentãrii corespunzãtoare a bazinelor de fermentare, care
constau din bazine de omogenizare, concentratoare de nãmol, instalaþii
de reþinere a corpurilor grosiere sau de mãcinare a acestora, pompe,
debitmetre ºi instalaþii de semnalizare automatã a apariþiei unor substanþe inhibante, instalaþii de corectare a calitãþii chimice a materiei
prime, necesare pentru neutralizarea substanþelor inhibante ale procesului de fermentare sau pentru dinamizarea acestuia.
Instalaþii de captat, transportat, purificat ºi înmagazinat biogazul constând din dispozitive de colectat biogazul din bazinul de fermentare,
dispozitive de eliminat condensul, opritoare de flãcãri, instalaþii de reducere a H2S, dispozitive de odorizare a biogazului, compresoare pentru transportul biogazului sau injectarea în bazinul de fermentare în
scopul omogenizãrii nãmolului, contoare pentru biogaz, instalaþii de
eliminare a CO2 ºi, eventual, instalaþii de îmbuteliere a biogazului.
Instalaþii pentru conversiunea biogazului în energie electricã ºi termicã,
respectiv, centrale termice ºi grupuri energetice de conversiune a biogazului în energie electricã ºi termicã, necesare atât pentru cerinþele tehnologice ale instalaþiei de fermentare, cât ºi pentru valorificarea excedentului de biogaz.

Existã douã posibilitãþi de recuperare a biogazului din deºeurile menajere:
§ tratarea deºeurilor în locul apariþiei/producerii lor  în instalaþii mici
sau individuale;
§ tratarea centralizatã a acestora în instalaþii de capacitate mare.
3.3.3.2. Evaluarea biogazului în calitate de combustibil ºi utilizarea lui
A) Gospodãria de biogaz
Biogazul rezultat din procesul de fermentare a substanþelor organice, conþine
CH4, în diverse proporþii, la care se adaugã CO2 ºi cantitãþi mici de alte gaze
printre care ºi H2S. Pe lângã acestea, în biogazul evacuat din bazinul de fermentare sunt antrenaþi vapori de apã ºi stropi de nãmol.
Densitatea relativã în raport cu aerul a CH4 este 0,553, iar a CO2  1,529. Greutatea specificã a CH4 este 0,7 kg/m3, iar a CO2  2,0 kg/m3.
Teoretic, raportul volumetric aer de combustie: biogaz este egal cu 6. În realitate, având în vedere efectul anticombustibil al CO2, raportul volumetric este
cuprins între 10 ºi 13.
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Viteza de ardere a biogazului este mai micã de 130 cm/s, din care cauzã, pentru
a se asigura arderea, trebuie efectuate unele reglãri la arzãtoare, cum ar fi reducerea accesului de aer primar ºi mãrirea orificiilor de ieºire a aerului secundar.
Amestecul de biogaz cu aer în proporþii cuprinse între 5 ºi 15 % este exploziv,
iar CO2 ºi H2S sunt corozive. La concentraþii ce depãºesc 0,001% H2S este
perceput prin miros, iar dozele mai mari de 0,1 % sunt letale [53].
Bazinele de fermentare funcþioneazã la presiuni cuprinse între 150 ºi 350 mm
coloanã H2O (1535 milibari), suficiente pentru alimentarea arzãtoarelor din
centralele termice ºi a grupurilor energetice de conversiune a biogazului în energie electricã ºi termicã, dacã acestea sunt situate la 200  300 m depãrtare de
instalaþia de producere a biogazului.
Pentru a se preveni apariþia stropilor de nãmol ºi a vaporilor de apã, preluarea
biogazului din bazinul de fermentare se face prin dispozitive speciale.
Pentru situaþiile în care se depãºeºte presiunea de regim se prevede ºi dispozitivul de siguranþã, ce se realizeazã printr-o închidere hidraulicã de 400  500 mm
H2O.
Transportul biogazului cãtre gazometru ºi consumatori se realizeazã prin conducte din oþel zincate sau din alte materiale, care asigurã o etanºeitate corespunzãtoare, sunt rezistente la coroziune ºi la acþiunea soarelui, când aceste conducte se monteazã în aer liber. Conductele de biogaz sunt montate în pantã
spre bazinele de fermentare ºi punctele de amplasare a separatoarelor de condens, în scopul evitãrii acumulãrii condensului pe acestea din urmã.
Separatoarele de condens se amplaseazã, de regulã, la baza bazinelor de fermentare, în cãminuri  pentru a fi protejate contra îngheþului.
Întrucât în majoritatea cazurilor biogazul poate sã conþinã  continuu sau intermitent  H2S care este coroziv ºi foarte toxic chiar în cantitãþi infime, pe
conductele de biogaz, mai exact pe porþiunea de dinainte de gazometru sau de
punctele de utilizare, se prevãd dispozitive de eliminare a acestuia.
Atât producþia de biogaz cât ºi consumul acestuia prezintã variaþii zilnice ºi
chiar orare. Din acest considerent, staþiile de producere a biogazului trebuie sã
fie dotate cu rezervoare, denumite gazholdere sau gazometre, care sã asigure producþia ºi consumul. Gazometrele pot fi instalate separat sau în grup cu bazinele
de fermentare. Ele pot fi confecþionate din metal, mase plastice ºi pânzã impregnatã.
Pentru instalaþiile mici ºi cele individuale se pot folosi ºi saci din material plastic, protejaþi contra acþiunii soarelui, pe care se aºazã elementele de lestare (greutãþi) necesare pentru asigurarea presiunii de utilizare. Gazometrele separate, cu
clopot, pe lângã garda hidraulicã trebuie sã fie prevãzute ºi cu o supapã de
siguranþã, reglatã la o presiune mai micã decât cea a închiderii hidraulice a
bazinului de fermentare. Ca element suplimentar de siguranþã, unele instalaþii
sunt înzestrate cu un arzãtor al excedentelor de biogaz.
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Este necesar ca, pe lângã analizatoare de gaz ºi manometre, instalaþiile de producere a biogazului sã fie prevãzute ºi cu contoare pentru mãsurarea producþiei
de biogaz.
Întrucât biogazul nu are miros specific, iar unele scurgeri sunt posibile în instalaþii, este obligatoriu ca pe conductele de evacuare a biogazului din bazinele de
fermentare sã fie montate dispozitive de odorizare cu mercaptan, fapt ce permite sesizarea imediatã a pierderilor de biogaz.
Dacã în apropierea instalaþiei de fermentare a reziduurilor organice nu existã o
centralã ce ar livra agentul termic necesar asigurãrii temperaturii de fermentare, trebuie sã se prevadã construcþia unei minicentrale termice ca anexã a instalaþiei.
B) Utilizarea biogazului
Biogazul are o putere calorificã de 2025 MJ/m3 ºi poate înlocui de minune
orice tip de combustibil. La un raport normal de 70/29 conþinut gaz metan/
bioxid de carbon, 1m3 de biogaz este echivalent cu:
§ 2,2 kg lemne uscate de fag;
§ 0,54 l motorinã;
§ 0,52 l benzinã;
§ 0,6 m3 gaze naturale.
În ultimul timp, este folosit ºi drept carburant pentru mijloacele de transport,
la motoarele termice, turbine etc.
Prin urmare, biogazul se utilizeazã curent pentru încãlzire, pentru producerea
de electricitate în grupuri electrogene ºi la alimentarea motoarelor de autovehicule.
Pentru sporirea eficienþei energetice a instalaþiilor de biogaz, s-au realizat sisteme de producere combinatã (cogenerare) a electricitãþii ºi a cãldurii. Plasând
schimbãtoarele de cãldurã în lichidul de rãcire a motorului termic ºi folosind
un sistem de încãlzire ce utilizeazã gazele de eºapament, se recupereazã o parte
din cãldura emanatã de motor; aceastã cãldurã serveºte la încãlzirea apei care
asigurã temperatura optimã în fermentator.
Datele tehnice privitor la funcþionarea ºi performanþele grupurilor electrogene
ºi ale sistemelor combinate de producere a electricitãþii ºi cãldurii, utile în instalaþiile de fermentare anaerobã alimentate cu reziduuri organice sunt prezentate în [53] ºi în literatura de specialitate.
Argumentele economice probeazã cã valorificarea biogazului este pertinentã,
cu prioritate, la locul de producere a acestuia, cel puþin în prezent.
Întrucât e posibil ca la unele staþii de producere a biogazului, de capacitate
medie ºi mare, sã aparã în anumite perioade (mai ales, vara) excedente de biogaz, care nu pot fi valorificate în zonã, în asemenea situaþie ar fi indicate instalaþiile de îmbuteliere a biogazului la o presiune de 150  350 bari. Aceste instalaþii ºi-ar demonstra utilitatea dacã condiþiile locale ar permite folosirea biogazu130
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lui în calitate de combustibil pentru motoare cu ardere internã la mijloacele de
transport în comun sau la tractoare.
3.3.4. Efectele economice, sociale ºi ecologice ale fermentãrii anaerobe a
reziduurilor organice
3.3.4.1. Evaluarea tehnico-economicã a potenþialului fermentãrii anaerobe
a reziduurilor organice
A) Volumele deºeurilor agroindustriale
La acest capitol vor fi supuse analizei, cu precãdere, dejecþiile animaliere ºi gunoiul de grajd.
Conform [40,54], în anul 2000 efectivul de animale ºi pãsãri în toate categoriile
de gospodãrii constituia, dupã cum urmeazã (tab. 3.66).
Tabelul 3.66. Efectivul de animale ºi pãsãri în Republica Moldova la sfârºitul
anului 2000, mii capete.

Considerând datele din tabelele 3.58 ºi 3.59, calculul estimativ al biogazului
degajat la fermentarea anaerobã a dejecþiilor animaliere indicã urmãtoarele volume:
Bovine  79170 m3/zi · 365 zile/an = 28897 mii m3/an;
Porcine  18300 m3/zi · 365 zile/an = 6679 mii m3/an;
Pãsãri  156860 m3/zi · 365 zile/an = 57254 mii m3/an.
Þinând cont de modul de creºtere ºi întreþinere a ovinelor ºi cabalinelor, s-a
considerat cã acestea trebuie sã fie excluse din calcul. Totodatã, deoarece numãrul
de capete de animale ºi pãsãri este predominant în gospodãriile þãrãneºti, mai
mult de jumãtate de an acestea aflându-se pe imaº, adicã în afara curþii
proprietarului, s-a considerat cã numai pe parcursul unei treimi din durata unui
an are loc acumularea dejecþiilor animaliere. Astfel, biogazul recuperat în
instalaþiile anaerobe ce va cifra la numai 19116 mii m3/an.
Conform datelor experimentale obþinute în judeþul Brãila, România [56], producþia medie de biogaz la temperatura de 17,5 oC în instalaþii individuale /
gospodãreºti constituie 0,15 m3/m3 fermentator. Dat fiind faptul cã 80% din
ºeptel se aflã în gospodãriile individuale, iar 20% - în sectorul colectiv, volumul
necesar al instalaþiilor individuale în gospodãriile þãrãneºti ar constitui:
.
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Volumul necesar în gospodãriile agricole colective al instalaþiilor de capacitate
medie (cu menþinerea regimului termic mezofil de fermentare) se calculeazã
evaluând producþia de biogaz egalã cu cca 1m3/m3 fermentator·zi, ceea ce ar
însemna:
.
Considerând volumul util al instalaþiilor individuale / gospodãreºti de biogaz
în limitele 10 - 50 m3, numãrul acestora poate varia între 279320/10 = 27932 ºi
279320/50 = 5590. În cazul instalaþiilor colective, având un volum util între
100 ºi 500 m3, numãrul acestora poate varia între 10470/100 = 105 ºi 10470/
500 = 52.
B) Apele uzate industriale de mare încãrcare organicã
La aceastã categorie de ape uzate se referã cele provenite de la întreprinderile
industriei alimentare: fabrici de bãuturi alcoolice ºi sucuri, de conserve, de lapte, de zahãr etc.
Þinând cont de calculele anterioare (efectuate pentru anul 1995) [6], considerãm cã, în prezent fabricile date funcþioneazã doar la 1/3 din capacitatea lor.
Potenþialul de recuperare a biogazului din apele uzate ce provin de la fabricile
amintite, prevãzându-se tratarea anaerobã numai a nãmolurilor rezultate din
epurarea mecanico-biologicã aerobã (schema tradiþionalã), este evaluat la un
volum de 40260 m3/zi.
Pentru aceasta trebuie construite fermentatoare cu un volum de 1000 m3 fiecare, ceea ce constituie 40260:1000 = 40 fermentatoare (metantancuri).
C) Nãmolurile provenite de la staþiile de epurare din localitãþile cu sisteme
centralizate de alimentare cu apã ºi canalizare.
În republicã funcþioneazã 38 de staþii de epurare mecanico-biologicã [6], a cãror
capacitate, drept urmare a crizei economice ºi a contorizãrii consumului de apã,
s-a redus în medie la 1/3. Instalaþii de tratare anaerobã a nãmolurilor cu recuperarea biogazului (metantancuri) existã la numai 5 staþii de epurare a apelor uzate (Chiºinãu, Tiraspol, Bãlþi, Tighina ºi Cupcini). Restul staþiilor sunt prevãzute cu fermentatoare deschise, fãrã captarea biogazului degajat. Din cele 5 staþii
prevãzute cu metantancuri, nici una nu exploateazã aceste instalaþii. Ca rezultat, biogazul se degajã în atmosferã de pe suprafaþa platformelor de uscare, unde
sunt depozitate nãmolurile nefermentate (nestabilizate).
Reducerea consumului de apã ca urmare a contorizãrii sistemelor de alimentare
cu apã a condiþionat micºorarea cantitãþii de ape uzate deversate în reþeaua de
canalizare (de aproape 2 ori), dar nu ºi cea a nãmolului provenit din epurarea
apelor uzate, care au un grad de poluare mai ridicat cu materii în suspensie,
decât de obicei.
În 1995 cele 38 de staþii de epurare a apelor uzate aveau un potenþial de producere a biogazului de cca 88000 m3/zi [6], debitul de nãmol reducându-se cu 1/3.
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Astfel, cantitatea acestuia în urmãtorii ani a constituit cca 60000 m3/zi. La o
producþie aproximativã de 1 m3 biogaz/m3 fermentator zi, volumul total al
fermentatoarelor (metantancurilor) ar trebui sã fie de 60000 m3.
Având în vedere capacitãþile staþiilor de epurare existente în republicã, aceste
metantancuri pot fi distribuite în modul urmãtor:
20 metantancuri a câte 1500 m3 = 30000 m3;
20 metantancuri a câte 750 m3 = 15000 m3;
60 metantancuri a câte 250 m3 = 15000 m3.
D) Deºeuri menajere solide
Conform [61], luând în calcul numai colectarea centralizatã a deºeurilor, în
1998 cantitatea de deºeuri solide a constituit 1306200 m3, inclusiv deºeuri menajere în mediul urban  700 mii de tone. Volumul deºeurilor depozitate la
gunoiºtile din republicã constituie un stoc de cca 25-30 mln. m3. Întrucât aceste
gunoiºti reprezintã niºte poligoane neamenajate, ele nu pot fi luate în calcul la
evaluarea volumuli de metan recuperabil, deoarece nu au un strat de acoperire
care sã le asigure etanºeitatea.
Pe viitor, se poate pune problema desfãºurãrii unui program de colectare separatã a deºeurilor solide în scopul reciclãrii acestora. Astfel, peste 15-20 ani în
respectivele depozite ar fi indicat sã se amplaseze sonde pentru recuperarea
metanului.
700000 tone/an · 20 ani = 14 000 000 tone.
Considerând cã 35% din aceste deºeuri sunt resturi alimentare, deci, de provenienþã organicã, rezultã urmãtorul calcul:
14 000 000 · 0,35 = 5000 000 tone.
Cantitatea respectivã de resturi alimentare conþine 40-50% substanþã uscatã.
Astfel, cantitatea de substanþã organicã uscatã va constitui
5 000 000 · 0,5 = 2 500 000 tone.
ªtiindu-se cã potenþialul de generare a metanului de cãtre depozitele de deºeuri
menajere este evaluat între 62 ºi 125 m3/tonã substanþã organicã (s.o.),putem
constata cã volumul total de biogaz va fi urmãtorul:
2 500 000 · 62 = 155 000 000 m3/biogaz în 20-40 ani sau 2,5-12 m3.
Din aceastã cantitate pot fi recuperate de la 50 pânã la 90% de biogaz. Astfel,
cantitatea totalã recuperabilã anualã de biogaz se cifreazã la:
2 500 000 · 2,5 · 0,5 = 3125000 m3 biogaz/an,
O altã filierã de obþinere a biogazului din deºeuri solide este procesul Valorga
ce constã în fermentarea anaerobã în stare lichidã a acestora. Cele 700 mii de
tone care se acumuleazã anual în mediul urban ar putea fi tratate conform tehnologiilor utilizate la instalaþiile din Olanda ºi Franþa. Producþia medie specificã de biogaz în acest proces este de 99 Nm3/t de deºeuri, de unde rezultã cã
volumul total de biogaz poate fi:
700 000 · 99 = 69300000 m3 biogaz/an.
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Utilizând tehnologia datã, o capacitate de 1 m3 de volum al fermentatoarelor
permite anual obþinerea a cca 600 m3 biogaz, de unde rezultã cã volumul total al
fermentatoarelor ar constitui:
69300 000 : 600 = 115 500 m3.
La volumul tip al unui fermentator de 1500 m3, numãrul lor va constitui: 115
500 : 1500 = 77 metantancuri în total în republicã.
În mediul rural deºeurile menajere solide ºi dejecþiile animaliere pot fi
fermentate împreunã în instalaþii individuale sau comune.
Astfel, volumul total de biogaz recuperat din diferite surse de biomasã
constituie:
§ dejecþii animaliere  19116000 m3/an;
§ ape uzate industriale de mare încãrcare organicã  40260· 365 = 14695000
m3/an;
§ nãmoluri de la staþiile de epurare a apelor uzate 60000 · 365 = 21900000
m3/an;
§ deºeuri menajere solide:
 din depozite amenajate  3125000 m3/an
sau
 prin procesul umed Valorga  69300000 m3/an.
Volumul total de biogaz recuperat prin fermentarea anaerobã a reziduurilor
organice ar putea constitui 125011 mii m3/an, ceea ce ar echivala cu 62500
t.o.c./an. Datoritã acestor surse, s-ar putea renunþa la combustibili fosili. Totodatã, se va obþine ºi un beneficiu de mediu, deoarece emisiile de metan vor fi
reduse cu 75 Gg.
3.3.4.2. Argumentarea necesitãþii de a implementa tehnologii de fermentare anaerobã a biomasei în Republica Moldova
Nãmolurile acumulate la staþiile de epurare a apelor uzate, precum ºi alte deºeuri organice constituie o problemã acutã rezolvabilã prin reintegrarea acestora în agroecosisteme, soluþie adoptatã în multe þãri. Aceastã reintegrare pe terenurile agricole impune o tratare specialã a deºeurilor amintite care sã satisfacã
cerinþele agrotehnice ºi sanitare.
Procedeele de tratare a reziduurilor lichide practicate în toatã lumea sunt cele
devenite clasice, deoarece sunt aplicate cu succes de zeci de ani, acestea fiind
îngroºarea, stabilizarea, deshidratarea ºi dezinfecþia.
Prin procedeul de stabilizare a deºeurilor organice se urmãreºte descompunerea
fracþiei biodegradabile (putrescibile) care poate provoca, în condiþii necontrolate, efecte poluante. Reziduurile stabilizate conþin ºi o cantitate importantã de
substanþã organicã (cca 50 %) asimilabilã în humus în cazul valorificãrii acestora
ca îngrãºãmânt.
De regulã, pentru stabilizarea deºeurilor organice este aplicatã metoda biologicã, ce constã în descompunerea fracþiei organice de cãtre bacterii specifice pentru mediul aerob. Acest proces se numeºte stabilizare (mineralizare) aerobã. În
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cazul mediului fãrã oxigen e vorba de fermentarea anaerobã. Raþiuni de ordin
energetic, precum ºi posibilitatea de a valorifica biogazul au condiþionat aplicarea mai frecventã a fermentãrii anaerobe.
Prezentul studiu de fezabilitate a fost efectuat în speranþa de a promova implementarea tratãrii anaerobe a nãmolurilor ºi deºeurilor organice, ba chiar a apelor uzate de mare încãrcare ºi de a contribui, astfel, la protecþia mediului înconjurãtor.
Astfel, pentru fermentarea nãmolurilor generate de staþiile orãºeneºti de epurare ºi a dejecþiilor animaliere s-a optat pentru tehnologia ºi instalaþiile oferite de
cãtre SC IPROMED S.A., Bucureºti, iar pentru epurarea apelor uzate industriale de mare încãrcare (industria alimentarã) fiind consideratã adecvatã
tehnologia elaboratã de cãtre autorii acestui studiu, cu utilizarea microflorei
fixate în instalaþiile de tip filtre anaerobe înecate [57, 58].
Pentru sursele de nãmoluri organice, cum ar fi staþiile orãºeneºti de epurare a
apelor uzate ºi fabricile de conserve, la baza calculelor au fost puse debitele de
ape uzate, concentraþia de materii în suspensie, precum ºi valoarea consumului
biologic de oxigen (CBO), în funcþie de care s-au determinat debitele de nãmol
rezultat din epurarea apelor uzate: nãmol brut primar (rezultat din epurarea
mecanicã) cu umiditatea medie de 95% ºi nãmol secundar sau activ (rezultat
din epurarea biologicã) cu umiditatea medie de 98 %. Pentru fabricile de spirt ºi
zahãr care nu dispun de staþii de epurare cu tehnologii tradiþionale (cu treapta
mecanicã ºi cea biologicã), s-au luat în calcul debitele de ape uzate de mare
încãrcare, ele însele servind drept sursã de obþinere a biogazului.
Deoarece la fermentarea anaerobã este degradatã biologic partea organicã a deºeurilor, care este transformatã parþial în biogaz, a fost calculatã ºi masa uscatã organicã
a dejecþiilor, a cãrei pondere constituie 84 % la vite mari cornute din masa uscatã a
materiilor solide, iar la porcine - 85 %. Pentru apele uzate de mare încãrcare conþinutul de substanþe biodegradabile este exprimat prin valorile consumului chimic
de oxigen (CCO) eliminat (vezi calculul pentru fabricile de zahãr).
De menþionat cã în republicã existã cantitãþi uriaºe de deºeuri organice biodegradabile care polueazã mediul. Astfel, nu s-au luat în calcul dejecþiile animaliere depozitate în bataluri pe lângã ferme ºi complexe zootehnice, acestea constituind câteva milioane de metri cubi  un potenþial poluant al apelor freatice ºi
a atmosferei ºi, totodatã, o importantã cantitate de materie primã pentru obþinerea biogazului ºi a îngrãºãmintelor organice naturale (dupã o tratare corespunzãtoare). Respectiva categorie de deºeuri n-a fost inclusã în calcule deoarece,
de-a lungul unor decenii, ºi-au modificat proprietãþile fiind indicate ca îngrãºãminte organice.
Argumentarea eficienþei economice a mãsurilor având drept scop protecþia
mediului înconjurãtor se efectueazã prin comparaþia efectelor economice ale
acestora cu cheltuielile necesare pentru realizarea lor.
Indicele eficienþei comparative este determinat utilizând urmãtoarele date: valoarea cheltuielilor de exploatare generale ºi investiþiile capitale necesare pentru
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realizarea mãsurilor de protecþie a mediului ambiant, incluzând factorul duratã
de recuperare a investiþiilor.
În corespundere cu aceastã metodicã au fost calculaþi indicii de eficienþã comparativã a cheltuielilor pentru instalaþiile de epurare anaerobã ºi producere a biogazului cu capacitatea de 250, 750 si 1500 m3. Datele pentru instalaþiile de biogaz cu capacitãþile de 250-1500 m3 au fost oferite de cãtre Societatea Comerciala
IPROMED S.A., Bucureºti (România), acestea servind drept suport la calculul
indicilor economici prezentaþi în tabelele 3.67 ºi 3.68 (rata cursului leu faþã de
$ SUA - 12,87).
Informaþia despre preþurile pentru 1 tonã de îngrãºãminte de tip NPK a fost
oferitã de cãtre Societatea Fertilitate, iar cea cu privire la preþul 1 Gcal de
energie termica - de cãtre Asociaþia Termocom.
Eficienþa economicã absolutã a investiþiilor capitale se determinã prin raportul
dintre valoarea anualã a efectului economic, minus cheltuielile de exploatare ºi
deservire a instalaþiei, ºi volumul investiþiilor capitale, care asigurã efectul dat.
Variantele date au fost examinate ºi în corespundere cu studiul de fezabilitate
semnat de dr.ec.ing. E. Topalã [59]. A fost adoptatã rata de actualizare i =20 %,
iar rata inflaþiei - 15 %.
Pentru compararea variantelor în cazul capacitãþilor de 250, 750 ºi 1500 m3 s-au
calculat cheltuielile totale actualizate (CTA) ºi venitul net actualizat (VNA).
Tabelul 3.67. Caracteristicile instalaþiilor de biogaz.
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Tabelul 3.68. Cheltuieli anuale de exploatare a instalaþiilor pentru producerea
biogazului.

Durata recuperãrii investiþiilor (þinând cont de factorul inflaþiei) va fi:
pentru instalaþia cu capacitatea de 250 m3 - 11 ani;
750 m3 - 6 ani;
1500 m3 - 4 ani.
Actualizarea cheltuielilor de investiþii ºi de producþie, a veniturilor brute ºi
nete presupune utilizarea unei valori concrete stabilite apriori, a ratei i de actualizare. La rândul sãu, rata i, poate fi tratatã ºi ca un indicator de eficienþã
economicã numit rata internã de rentabilitate (RIR).
Rata internã de rentabilitate, dupã definiþie, exprimã rata de actualizare
care egaleazã valorile actualizate ale veniturilor ºi ale cheltuielilor totale
pentru întreaga perioadã de studiu. Astfel, pentru variantele date:
§ instalaþiilor de 250 m3 le corespunde RIR = 9,1 %;
§ celor de 750 m3 le corespunde RIR = 16,7 %;
§ iar celor de 1500 m3 le corespunde RIR = 25 %.
De menþionat de asemenea efectul economic obþinut de pe urma ameliorãrii
stãrii mediului ambiant, economisirea ºi utilizarea mai deplinã a resurselor naturale, substituirea îngrãºãmintelor neorganice cu cele organice, obþinute în
mod netradiþional.
Aceasta duce, la rândul sãu, la diminuarea poluãrii ºi conþinutului de substanþe
toxice în atmosferã ºi în bazinele acvatice.
Efectul general social-economic constã în ridicarea nivelului de trai al populaþiei ºi în sporirea eficienþei economiei naþionale.
Efectele sociale includ îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã ºi odihnã, susþinerea echilibrului ecologic (conservarea fondului genetic), menþinerea landºafturilor, a monumentelor naturii, a rezervaþiilor naturale º.a.m.d. Efectele sociale
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nu pot fi exprimate în cifre concrete, dar faptul cã acestea se vor produce este
evident. În virtutea celor expuse mai sus, putem formula urmãtoarele concluzii: în condiþiile Republicii Moldova, instalaþia de epurare anaerobã ºi producere a biogazului cu capacitatea 1500 m3/an poate sã aducã venituri anuale de
830,98 mii lei, ceea ce permite recuperarea mijloacelor investite pentru construcþia acesteia timp de 1,5 ani. Instalaþiile cu capacitatea de 750 m3 ar putea
asigura un venit anual de 415,49 mii lei cu recuperarea investiþiilor în 6 ani, iar
cele cu capacitatea de 250 m3  un venit anual de 132,55 mii lei, cu recuperarea
investiþiilor pe durata a 11 ani. Eficienþa economicã absolutã a investiþiilor capitale constituie, respectiv, 0,17, 0,08, 0,02, efectele sociale fiind incontestabile.
Implementarea tehnologiei de tratare anaerobã a deºeurilor agrozootehnice,
precum ºi a nãmolurilor de la staþiile municipale de epurare a apelor uzate ºi în
cadrul întreprinderilor de prelucrare a producþiei agricole va duce la eliberarea
ºi recultivarea unor suprafeþe de pãmânt destul de mari, utilizate ca gunoiºti la
prevenirea eroziunii solurilor, la protecþia mediului ambiant º.a.
Investiþiile capitale în proiectarea ºi construcþia instalaþiilor de biogaz sunt foarte
mari ºi în condiþiile Republicii Moldova. Þinând cont de situaþia economicã
actualã, aceste cheltuieli nu pot fi suportate nici de fermieri, nici de sectorul
comunal. De notat cã preþul de cost al 1m3 de biogaz este atât de mare (0,611,48 $SUA/m3), încât nici nu poate fi vorba de o concurenþã a fermentatoarelor
anaerobe cu sursele tradiþionale de energie. Conform metodicilor tradiþionale
de calcul a duratei de recuperare a investiþiilor capitale (fãrã a þine cont de rata
inflaþiei), cheltuielile pentru instalaþiile cu capacitatea de 250, 750 ºi 1500 m3 se
pot recupera, respectiv, în 50, 13 ºi 6 ani la niºte indici de exploatare foarte
înalþi ºi cu condiþia comercializãrii nãmolurilor fermentate ca îngrãºãmânt
organic, lucru care în prezent poate fi acceptat doar teoretic.
Din punctul de vedere al protecþiei mediului înconjurãtor, stabilizarea sau fermentarea deºeurilor lichide este o condiþie obligatorie, þinând cont, în primul
rând, de cerinþele sanitare.
Cu toate acestea, chiar dacã s-ar respecta condiþiile ecologice, iar cota statului
va fi de minimum 50 % din investiþiile capitale, implementarea instalaþiilor de
biogaz se va desfãºura pe parcursul unui interval de timp destul de mare.
Rãmân nesoluþionate douã aspecte ale problemei în cauzã. În primul rând, lipseºte metodica evaluãrii prejudiciului economic cauzat mediului ambiant prin
evacuarea dejecþiilor nefermentate. În al doilea rând, nu este recunoscutã sau
legalizatã metoda de calcul al duratei de recuperare a investiþiilor capitale þinându-se cont de rata inflaþiei (fenomen inerent unei economii în tranziþie), iar
acest fapt nu favorizeazã investiþiile în domeniul respectiv.
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3.3.5. Evaluarea beneficiului de mediu ºi recomandãri privind implementarea energiei biomasei în Republica Moldova
3.3.5.1. Aspecte generale
Aplicarea la scarã industrialã a fermentãrii anaerobe este relativ nouã, tehnologiile de tratare fiind încã în stadiu de încercare. Fermentarea anaerobã constituie un proces pe durata cãruia are loc neutralizarea reziduurilor organice ºi deopotrivã calea cea mai bunã de prevenire a poluãrii aerului prin reducerea emisiilor de metan. Existã un anumit numãr de parametri, care depind de fiecare þarã
în parte ºi care definesc costurile de investiþie, de exploatare ºi de întreþinere,
cum ar fi: tipul reziduurilor (lichide sau solide), sistemul de fermentare, dimensiunile instalaþiilor (sau capacitatea lor), calitatea ºi utilizarea finalã a produselor fermentãrii, cerinþele de protecþie a mediului, costul ºi complexitatea procedeelor alternative de tratare, mãrimea dobânzii etc. Ca rezultat, instalaþiile care
trateazã acelaºi volum ºi tip de reziduuri pot duce la diferite costuri în diferite
þãri. În tabelul ce urmeazã prezentãm o selecþie a celor mai importanþi parametri.
La o analizã preliminarã ºi superficialã ies în evidenþã, drept cei mai importanþi
parametri, legislaþia ºi preþul energiei electrice. La fel de importante sunt costurile sociale. Cu alte cuvinte, costurile pentru protecþia mediului ºi a sãnãtãþii
nu sunt incluse în preþurile actuale ale energiei, dar sunt suportate, cu riscuri de
sãnãtate, de întreaga societate ºi, în particular, de generaþiile viitoare. Fiind
internalizate, adicã reducându-se preþul real al energiei, ele pot defavoriza drastic
tehnologiile actuale de tratare a reziduurilor. În consecinþã, profitabilitatea
proceselor de tratare a reziduurilor este condiþionatã în egalã mãsurã de cãtre
deciziile politice ºi soluþiile inginereºti.
Tabelul 3.69. Influenþa unor factori asupra valorii investiþiilor capitale ºi a cheltuielilor de exploatare a fermentatoarelor anaerobe.
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3.3.5.2. Evaluarea potenþialului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
serã în urma utilizãrii energiei biomasei
A) Consideraþii cu privire la diferite procese de tratare
Existã trei categorii principale de fermentatoare: pentru deºeuri menajere solide, pentru reziduuri lichide (solubilizate) ºi ape uzate industriale ºi pentru reziduuri heteroorganice (dejecþii animaliere). Comparaþiile economice sunt justificate numai pentru acelaºi tip de reziduuri. În rândurile de mai jos prezentãm
o comparaþie semnificativã între diferite procedee.
Fermentarea deºeurilor menajere solide. În Europa de Vest se practicã separarea la
sursã a deºeurilor menajere fiind vorba, în temei, de metale, sticlã, polietilenã ºi
alte mase plastice, hârtie, substanþe organice etc. Scopul colectãrii separate constã în reciclarea ºi reducerea volumului de deºeuri care urmeazã sã fie depozitate sau incinerate. În particular, prin eliminarea fracþiei organice umede se obþine reducerea emisiilor de metan ºi a compuºilor organici volatili la depozitarea
reziduurilor sau creºterea capacitãþii calorice la incinerarea acestora. În Comunitatea Europeanã se impune o ulterioarã interzicere a acestui procedeu.
În legãturã cu stabilirea unor cerinþe mai riguroase faþã de procesul de epurare
a gazelor de ardere privind conþinutul de CO2, NOx, dioxine ºi datã fiind necesitatea de a solidifica cenuºa, incinerarea devine un procedeu foarte scump. Astfel,
reducând volumul fracþiei organice prin sortarea la sursã a deºeurilor se obþine
o reducere a costului tratãrii acestora.
Compostarea ºi fermentarea anaerobã sunt cele douã metode de îmbunãtãþire sau
neutralizare a fracþiei organice a deºeurilor. În cazul acestor procedee rezultã humus de înaltã calitate care poate fi reciclat pentru a înlocui importul de turbã.
Principalele avantaje ale fermentãrii anaerobe în raport cu compostarea sunt:
§ producþie de energie,
§ emisii reduse de GES,
§ suprafeþe mai mici de teren pentru depozitare,
§ mai puþine emisii cu miros neplãcut.
Aplicarea compostãrii aerobe pentru tratarea deºeurilor menajere solide în stare umedã duce la compactarea lor ºi la limitarea transferului de oxigen pe durata compostãrii. Ca rezultat, compostarea poate întârzia sau chiar eºua. Astfel,
deºeurile menajere solide trebuie compostate în hale închise, cu adaos de material organic uscat, care sã favorizeze difuzia oxigenului în materialul supus compostãrii. Din aceastã cauzã, compostarea tinde a deveni un procedeu, într-o
oarecare mãsurã, mai scump. Însã, într-un studiu olandez realizat în 1990, este
demonstrat contrariul: compostarea era cu 20-40% mai ieftinã decât fermentarea anaerobã în limitele unor cantitãþi de 12000025000 tone/an. De menþionat
cã aceastã evaluare nu este tipicã. Totodatã, în acea perioada fermentarea anaerobã încã nu era aplicatã pe larg la tratarea deºeurilor menajere solide ºi prezenta un factor relativ înalt de risc.
Aceste procedee biologice sunt mai puþin costisitoare decât incinerarea deºeurilor menajere solide. Exemplul instalaþiilor tip Valorga demonstreazã o econo140
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Tabelul 3.70. Investiþii capitale ºi cheltuieli de exploatare pentru diferite tehnologii de tratare a apelor uzate industriale.

mie importantã a investiþiilor. Investiþiile capitale ºi cheltuielile de exploatare a
instalaþiilor de fermentare anaerobã s-au redus în ultimii ani datoritã experienþei acumulate ºi concurenþei crescânde.
B) Fermentarea apelor uzate industriale
Cea mai rãspânditã este fermentarea anaerobã în calitate de primã etapã de
tratare a apelor uzate industriale de mare încãrcare, în particular a celor cu un
consum chimic de oxigen ce depãºeºte 2000 mg O2/dm3, pentru a reduce substanþial costul epurãrii acestor ape. De regulã, tratarea anaerobã este urmatã de
treapta aerobã, în scopul unei epurãri totale a apelor uzate. Bunãoarã, 13 staþii
din Elveþia au fost construite în virtutea unui cost mai redus al epurãrii anaerob-aerobe. Într-un caz, epurarea anaerobã a fost introdusã în schema tehnologicã a staþiei de epurare pentru a evita mirosurile neplãcute ce se rãspândeau în
localitate. Diferenþa dintre costurile de epurare prin utilizarea diferitelor procedee este minimã (tab. 3.70).
C) Fermentarea deºeurilor agricole
Dacã în cazul reziduurilor industriale sau al deºeurilor menajere pentru fermentarea anaerobã existã alternative ce implicã costuri relativ ridicate, eficienþa economicã la tratarea deºeurilor agricole poate fi atinsã numai prin producþia de biogaz. Astfel de avantaje, cum ar fi ameliorarea calitãþii de produs fertilizant sau reducerea impactului dejecþiilor animaliere asupra mediului ambiant,
de regulã, nu sunt luate în seamã. Prin urmare, posibilitatea de a construi fermentatoare eficiente economic este destul de limitatã.
Majoritatea instalaþiilor de biogaz existente se aflã la crescãtoriile de porci, dejecþiile de la aceste ferme reprezentând un potenþial considerabil de producþie speci141
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ficã de biogaz. Mai puþine sunt cazurile de fermentare anaerobã a dejecþiilor de la
vitele mari cornute. În Europa fermele de vite sunt, de obicei, mici. Instalaþiile
tipice de biogaz sunt prevãzute pentru ferme cu un numãr de 30-50 de capete. Se
considerã cã, pentru a fi profitabile, investiþiile în instalaþiile de biogaz nu trebuie
sã depãºeascã 750 $SUA pe cap de animal. De aceea, în majoritatea cazurilor,
instalaþiile de biogaz fie cã sunt construite cu puterile proprii, fie cã sunt centralizate, prin asocierea mai multor acþionari. Una din alternativele construcþiei
ieftine ar fi asocierea acestora cu întreprinderile industriei alimentare.
În multe þãri europene instalaþiile de biogaz sunt subvenþionate prin suport
direct, sau indirect, adicã prin stabilirea unor preþuri înalte la electricitatea produsã din biogaz.
Un mare numãr de instalaþii de biogaz din Germania ºi Elveþia au durata de
recuperare a investiþiilor sub 13 ani, perioadã ce coincide cu durata de viaþã a
instalaþiilor. Profitabilitatea acestora se asigurã prin construcþia cu puterile proprii, subvenþionare ºi, parþial, prin utilizarea reziduurilor industriale. Þinând
cont de experienþa exploatãrii instalaþiilor de biogaz din Danemarca, se considerã cã cele mai profitabile sunt instalaþiile colective, respectându-se urmãtoarele condiþii:
§ utilizarea a cel puþin 15% de reziduuri industriale;
§ producþia continuã de biogaz, care sã fie utilizat în instalaþii cu cogenerare ºi la preþuri subvenþionate înalte de livrare a curentului electric;
§ materia primã (dejecþii animaliere ºi reziduuri organice) sã se afle la o
distanþã nu prea mare;
§ managementul instalaþiei trebuie sã asigure costuri mici de exploatare.
Autorii unui studiu recent efectuat în SUA au demonstrat cã fermentarea anaerobã în lacuri acoperite ºi metantancuri cu amestec complet este profitabilã la
investiþii de maximum 250 $ SUA pentru 750 capete ºi de cel mult 400 $ SUA
pentru 300 capete de vite mari cornute.
D) Instalaþiile individuale de biogaz
În fiecare gospodãrie de la sate zilnic se adunã deºeuri a cãror evacuare, distrugere sau utilizare constituie o gravã problemã. Utilizarea acestor materii pentru
producerea biogazului prezintã o soluþie fericitã a acestei probleme, asigurându-se atât valorificarea energeticã a deºeurilor, cât ºi obþinerea îngrãºãmintelor
din materialul fermentat.
Materiile prime care pot fi utilizate la producerea biogazului ºi a nãmolului
fermentat  sursã importantã de humus  sunt diverse: dejecþii animaliere, resturi
agricole, deºeuri menajere, fecale umane etc.
Instalaþiile individuale de biogaz sunt utilizate de mult timp  de sute de ani 
cu precãdere în þãrile cu clima caldã (China, India, Filipine etc.) Primul loc în
lume la acest capitol îl ocupã China, care deþine peste 7 milioane de astfel de
instalaþii. Ciocnindu-se, în ultimii 10 ani, cu o crizã de energie, guvernul Indiei
a iniþiat un program special de stimulare a exploatãrii la sate a instalaþiilor
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individuale de biogaz, acordând subsidii ºi credite familiilor care doresc sã procure
instalaþii cu o capacitate de 2-3 m3 biogaz în zi. Însã aceastã campanie nu a avut
rezultatul scontat: din cele 70 de mii de instalaþii procurate cca 70% nu au mai
fost puse în funcþiune. La o analizã detaliatã a acestei situaþii, au fost scoase la
ivealã neajunsurile respectivului program, ºi anume:
§ nu s-a þinut cont de formaþia social-economicã predominantã, de tradiþiile
culturale ale oamenilor de la sate;
§ populaþia n-a fost informatã suficient despre aspectul tehnic al proceselor de fermentare anaerobã; majoritatea oamenilor credea în mitul despre miracolul producerii biogazului din deºeuri, în mod gratuit ºi
fãrã nici un efort;
§ lipsa de cadre calificate.
Un astfel de program a eºuat, de asemenea, în România, fiind impus prin ordonanþã pe timpul conducerii lui Ceauºescu.
Þinând cont de faptul cã mentalitatea existentã pe timpul fostei Uniuni Sovietice mai persistã, este greu de crezut cã populaþia de la sate se va dezice atât de
uºor de colectivism.
Totodatã, e necesar sã fie respectate urmãtoarele condiþii:
§ instalaþia este destul de voluminoasã, trebuie sã fie etanºã ºi izolatã termic, adicã necesitã o execuþie calificatã;
§ alimentarea se face regulat ºi, cu cât este mai mic volumul fermentatorului, cu atât mai des;
§ fermentarea anaerobã are loc mai intens la temperaturi mai înalte ºi în
mediu lichid, cu un conþinut de substanþã uscatã ce nu depãºeºte 10%
(umiditatea >90%); aceasta necesitã diluarea deºeurilor cu apã, de dorit caldã, îndeosebi pe timp de iarnã;
§ fermentarea anaerobã este realizatã de bacterii care descompun numai
substanþa organicã: nu este de dorit ca în fermentator sã fie introduse
materii inerte conþinute în gunoiul menajer ºi este exclus sã nimereascã
substanþe toxice.
Mai jos se dã un exemplu de dimensionare a volumului util de fermentare al
instalaþiei individuale de biogaz pentru o gospodãrie ce cuprinde:
§ o familie de 4 persoane;
§ o locuinþã bine izolatã, compusã din 3 camere având, respectiv, suprafeþe de 12, 16 ºi 18 m2 ºi înãlþimea de 2,6 m.
Iarna se încãlzesc primele douã camere timp de 6 ore pe zi.
În condiþii de iarnã, baia e folositã o datã pe sãptãmânã.
La stabilirea dimensiunilor instalaþiei trebuie sã se þinã cont de urmãtorii indici:
§ disponibilul de materii prime;
§ necesarul de biogaz;
§ disponibilul de bani pentru realizarea instalaþiei.
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Gospodãria dispune de: 1 vacã de lapte, 1 viþel, 2 porci la îngrãºat, 20 de gãini
ouãtoare, resturi vegetale (paie, frunze, curpeni de cartofi ºi de fasole etc.),
fecale.
Necesarul de biogaz se calculeazã pentru o zi de iarnã, când consumul acestuia
este maxim.
Pentru gãtit se utilizeazã aragazurile obiºnuite cu 2, 3 sau 4 ochiuri, cu sau fãrã
cuptor.
Pentru diferite operaþii culinare, necesarul de biogaz este urmãtorul:
§ Pentru fiert:
0,2  0,24 m3/orã;
§ Pentru prãjit: 0,18  0,44 m3/orã;
§ Pentru copt:
0,18  0,46 m3/orã;
§ Pentru grãtar: 0,18  0,2 m3/orã.
În scopul simplificãrii calculelor, a fost stabilit necesarul zilnic de biogaz (pentru gãtit) pentru o persoanã
§ 1 persoanã:
0,4 0,45 m3/zi;
§ 3 persoane:
0,35  0,40 m3/zi ºi persoanã;
§ 3-4 persoane:
0,33  0,35 m3/zi ºi persoanã;
§ 5-6 persoane:
0,30  0,33 m3/zi ºi persoanã;
§ 7-10 persoane 0,25  0,30 m3/zi ºi persoanã;
Necesarul de biogaz pentru încãlzit locuinþa poate fi determinat cu aproximaþie þinând cont de datele din tabel 3.71.
Necesarul de biogaz pentru încãlzit apa, inclusiv pentru baie poate fi determinat în conformitate cu tabelul 3.72.
Astfel, necesarul de biogaz va constitui:
§ pentru gãtit: 4 persoane · 0,34 m3/persoanã zi = 1,36 m3/zi;
§ pentru încãlzit: (12+16) m2 · 2,6 = 73 m3 volum încãlzit; 73 m3 · 0,023
m3/orã · 6 ore/zi = 10 m3/zi;
§ pentru baie 2,3 m3/zi o datã la 7 zile = 0,33 m3/zi.
Tabelul 3.71. Necesarul de biogaz pentru încãlzit locuinþa.

Tabelul 3.72. Necesarul de biogaz pentru încãlzit apa.
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Tabelul 3.73. Cantitãþile de dejecþii ce se pot obþine de la diferite specii.

Tabelul 3.74. Disponibilul zilnic de materie primã.

Total necesar mediu zilnic = 11,69 m3/zi
Disponibilul zilnic de materie primã este prezentat în tabelele 3.73 ºi 3.74.
Cele 96 kg de material vor avea un conþinut de substanþã uscatã de
20,28/96 · 100% = 21,12%, adicã, un excedent de s.u. Deci, pentru a atinge un
conþinut de substanþã uscatã de 10% materialele trebuie diluate cu apã. Cantitatea de apã ce trebuie adãugatã se calculeazã astfel:

Aºadar, cantitatea totalã de amestec ce se va introduce zilnic în fermentator va fi de:
96 + 98,6 = 194,6 kg/zi.
Aceste amestecuri au, în general, o densitate de 1,1 kg/dm3, volumul fiind:
194,6 kg:1,1, kg/dm3 = 176,9 ~ 177 l/zi.
Admiþând cã fermentarea va decurge iarna, în condiþii de izolare termicã bunã,
la +15oC în fermentator, ºi considerând timpul de retenþie optim egal cu 40
zile, cu ajutorul tabelului 3.75, obþinem volumul util de fermentare de:
177 l/zi · 40 zile = 7080 dm3, adicã 7 m3.
La temperatura de 15oC ºi timpul de retenþie 40 de zile producþia specificã de
biogaz fiind de 0,26 m3/kg s.o., obþinem cantitatea totalã de biogaz care se va
degaja:
0,26 mc/kg s.o. · 17,18 kg s.o./zi = 4,46 m3/zi.
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Tabelul 3.75. Producþia de biogaz la diverse temperaturi biogaz/mc 1 kg substanþã organicã (s.o.).

Deoarece fermentatoare tip sunt numai de 5, 10, 25 ºi 50 m3, alegem unul având
capacitatea de 10 m3.
În acest caz, timpul de retenþie real va fi de: 10000 l /177 l/zi = 56 zile. Cu
ajutorul tabelului 3.75 aflãm cã, în acest caz, producþia specificã de biogaz va
creºte la 0,28 mc/kg s.o. Prin urmare, producþia de biogaz va constitui:
0,28 m3/kg · 17,18 kg s.o./zi = 4,8 m3/zi.
Constatãm cã acest volum este mai mic decât necesarul de biogaz calculat iniþial. În asemenea situaþie, existã douã soluþii:
§ Biogazul va fi utilizat la gãtit, la încãlzirea apei ºi doar la încãlzitul
camerei de 12 m.
§ Dejecþiile pot fi luate de la vecini, suplimentându-se astfel cantitatea de
substanþã organicã în fermentator.
Pentru a evalua costul unei instalaþii, prezentãm consumul de materiale în cazul unei instalaþii cilindrice din beton armat cu clopot metalic plutitor pentru
acumularea biogazului.
Dimensiunile instalaþiei:
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E) Energia ºi legislaþia cu privire la protecþia mediului
Legislaþia are cel mai puternic impact asupra aplicabilitãþii tehnologiilor de
fermentare anaerobã: cu cât mai severe sunt cerinþele faþã de protecþia mediului, cu atât mai înalte sunt costurile proceselor tradiþionale. Prin urmare, cu
atât este mai aplicabilã fermentarea anaerobã a reziduurilor organice, deoarece
aceasta este o tehnologie curatã.
De exemplu, în Elveþia standardele emisiilor de gaze de ardere ºi cerinþele faþã
de depozitarea cenuºii ºi a produselor la purificarea degajãrilor industriale fac
incinerarea extrem de scumpã. Din acest considerent, în þara respectivã fermentarea anaerobã a fracþiei organice a deºeurilor este o alternativã acceptabilã.
Cerinþele pentru un compost foarte curat dupã fermentarea anaerobã ridicã costul
pentru separarea fracþiilor componente ale deºeurilor ºi impune un control atât
pânã, cât ºi dupã colectarea acestora. Concentraþia materialelor grele ºi altor
substanþe toxice trebuie sã fie strict respectatã. Este indicat ca produsul sã nu
conþinã mase plastice, sticlã, pietre ceea ce asigurã vânzarea îngrãºãmântului.
Standardele emisiilor de gaze devin din ce în ce mai stricte faþã de concentraþiile NOx sau CO2 rezultat de la cogenerare, deseori impunându-se ºi eliminarea
H2S din biogaz. De obicei, legislaþia stabileºte ºi preþul de vânzare a electricitãþii produse. Astfel, preþurile înalte stimuleazã construcþia instalaþiilor de biogaz. În unele þãri europene, cum ar fi Austria ºi Danemarca, producerea cãldurii de la cogenerare este subvenþionatã se cãtre stat.
În sfârºit, taxele pentru CO2 sau energie provenite din utilizarea combustibililor fosili influenþeazã profitabilitatea utilizãrii biogazului. Totuºi, impactul acestora rãmâne minim în comparaþie cu politica preþurilor de desfacere ce se majoreazã încontinuu. Un calcul economic realist va deveni posibil numai atunci
când costurile sociale vor fi internalizate.
F) Costurile sociale
Costurile sociale includ toate obligaþiile/datoriile neacoperite de preþul de cumpãrare a energiei, adicã riscul transportului, impactul asupra mediului etc. Efectul de serã, de exemplu, este cauzat de emisiile de CO2 (50%) rezultate de la
producerea energiei (inclusiv circulaþia transportului) din combustibili fosili. A
doua sursã considerabilã de CO2 sunt hidrocarburile halogenate (cca 20%).
Urmeazã biomasa care de asemenea genereazã efectul de serã. Ponderea metanului ºi a N2O este de aproape 15%.
Un studiu recent efectuat în Austria demonstreazã cã 32% din totalul de 411
tone/an de metan emis provine din depozitele deºeurilor solide menajere, 7% din dejecþiile animaliere acumulate ºi 2,8% - din apele uzate industriale. Toate
aceste surse pot fi uºor tratate prin fermentare anaerobã în condiþii controlate,
ceea ce înseamnã cã în aceastã þarã pot fi prevenite 40% din emisiile de metan.
Dacã guvernele ar include costurile externale în preþul energiei ºi ar susþine
tehnologiile ce asigurã îmbunãtãþirea stãrii mediului ambiant, prin valoare/
venit adãugatã, toate sursele de energie regenerabilã ar fi utilizate, fãrã întârziere,
la scarã mondialã.
147

Energia regenerabilã

Astfel, deºi în Elveþia aceste costuri sociale au fost evaluate, ele au fost aplicate
arbitrar numai în construcþiile publice. De notat cã costurile suplimentare au
fost subestimate intenþionat (tab. 3.76).
În orice caz, conteazã faptul cã, cel puþin, s-a întreprins încercarea de a determina aceste costuri, fie ºi cu un anumit grad de aproximaþie. Esenþa problemei
constã în acceptarea ºi aplicarea costurilor respective de cãtre organele abilitate,
precum ºi de cãtre toþi cei interesaþi.
Tabelul 3.76. Costul social al energiei în Elveþia [67].
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4. STRATEGII ªI POLITICI DE ÎNCURAJARE A
IMPLEMENTÃRII SURSELOR DE ENERGIE
REGENERABILÃ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
4.1. Experienþa statelormembre ale UE
Strategia ºi politica statelor-membre ale UE cu privire la implementarea surselor de energie regenerabilã (SER) sunt prezentate în Cartea Albã: COM (97) 599
du 26.11.97 Énergie pour lavenir: les sources dénergie renouvelables  Livre blanc
pour une stratégie et un plan daction communautaires [1].
În acest document este expus ºi un plan de acþiuni care prevede ca cota energiilor
regenerabile în consumul brut de energie în þãrile UE cãtre anul 2010 sã atingã
12%. În prezent, aceastã cotã constituie mai puþin de 6%. Deci, se mizeazã pe o
largã exploatare a surselor de energie regenerabilã: energia eolianã, solarã, a
biomasei. Întrucât în þãrile UE la producerea energiei electrice se consumã cca
40% de energie brutã, accentul se pune pe dezvoltarea producþiei de electricitate
din SER. În 2010 ponderea energiei electrice obþinute din SER trebuie sã
constituie 22,1 %.
La prima vedere, se pare cã, cel puþin pe termen mediu, electricitatea produsã
din surse de energie regenerabilã va fi mai scumpã decât cea obþinutã din combustibili fosili. Dar aceastã impresie e greºitã deoarece nu se iau în calcul beneficiile de mediu ºi sprijinul pe care statul îl acordã energeticii tradiþionale.
Dupã adoptarea strategiei cu privire la dezvoltarea SER, þãrile din UE au procedat la crearea mecanismelor de susþinere a SER ºi la armonizarea acestora în
cadrul comunitãþii în condiþiile de liberalizare a pieþei de energie [2]: (Rapport
au Conseil et au Parlement Européen sur les exigences dharmonisation. Directive
96/92/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de lélectricité. JO nr. L 27/20 du 30.01.1997).
Directiva nu prevede decât un singur mecanism de încurajare a producerii electricitãþii din SER expus în articolul 8, paragraful 3: Un stat-membru poate cere
operatorului de sistem ca la dispecerizarea instalaþiilor generatoare de energie electricã, prioritate sã se dea surselor de energie regenerabilã, surselor ce funcþioneazã
pe deºeuri sau surselor de cogenerare a energiei electrice ºi termice.
Aceastã dispoziþie constituie o excepþie de la regula fundamentalã ce figureazã
în acelaºi articol 8, paragraful 2: Alegerea instalaþiilor de producere ºi utilizarea
interconexiunilor se face în baza criteriilor care þin cont de prioritãþile economice
la producerea electricitãþii.
Þãrile-membre ale UE au dreptul sã trateze în mod diferit problema susþinerii
SER. Din multitudinea de modalitãþi de sprijin al SER vom menþiona urmãtoarele:
§ Obligaþia de a garanta cumpãrarea la un preþ prestabilit a unei cantitãþi
definite de electricitate produsã din SER;
§ Scutiri fiscale ºi de alte taxe;
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§
§

Acordarea de subvenþii;
Alt suport financiar: pentru cercetare ºi dezvoltare, investiþii etc.

Unul din cele mai recente ºi importante documente ce determinã politica satelor-membre ale UE în acest domeniu este Directiva 2001/77/EC din 27 septembrie 2001 privind promovarea energiei electrice produsã din SER, pe piaþa
unicã de energie. Aceastã directivã traseazã urmãtoarele obiective care trebuie
atinse pânã în anul 2010:
a) dublarea contribuþiei surselor regenerabile la totalul consumului de energie,
de la 6% la 12%;
b) creºterea contribuþiei surselor regenerabile de la 14% la 22% din consumul
brut de energie electricã.
Vom menþiona mai jos doar unele exemple de materializare a strategiei de implementare ºi susþinere a SER în þãrile UE:
§ Programul francez HELIOS 2006 [3] (Systèmes solaires. Septembre 
octombre 1999, nr. 133), conform cãruia vor fi montate 50 000 de instalaþii solare individuale pentru încãlzirea apei, 25 000 m2 de captatoare
solare pentru sisteme colective ºi 1500 de instalaþii solare pentru încãlzirea suprafeþelor locative. Ajutorul financiar acordat de stat pentru o
instalaþie cu o suprafaþã de captare a energiei solare de 2-3 m2 constituie
4500 FF (634 $SUA), iar în cazul unei instalaþii cu un captator având
aria de 5-7 m2 acest suport se cifreazã la 7500 FF (1056 $ SUA). În plus,
comunitatea poate oferi o primã suplimentarã, astfel încât suportul
financiar sã acopere 50 % din costul total al instalaþiei.
§ Programul german Solar na klar  Solar, e clar [3] care prevede, cãtre
2003, o suprafaþã de 2,4 milioane de m2 de captatoare solare instalate
anual ºi o suprafaþã totalã de 55 milioane de m2  în 2010. Programul
este patronat de cancelarul german Gerhard Schröder ºi de ministrul
mediului Jürgen Trittin, dispunând de un buget de 4,2 milioane de
$SUA.
§ Programul francez EOLE 2005 [4] al cãrui obiectiv este instalarea a 500
MW putere eolianã pânã în 2005. În decembrie 2000 s-a luat decizia
(Systèmes solaires. Septembre  octombre, 2001, nr. 143) de a obliga
regia de electricitate francezã EDF sã cumpere electricitatea produsã de
instalaþiile eoliene cu o putere de cel puþin 12 MW pe durata unei perioade de 15 ani. Preþul de achiziþie a unui kWh variazã între 55 ºi 20
cF (0,99 - 0,36 lei) în funcþie de potenþialul eolian în regiunea datã.
§ Peste 100 000 de familii daneze sunt acþionari ai cooperativelor eoliene
[5] (Systèmes solaires. Janvier  fevrier, 2001, nr. 141). Pomovând o aºanumitã politicã de prime, statul danez i-a cointeresat pe fermierii din
zona de vest a þãrii, zona cea mai sãracã, dar cu un potenþial eolian
pronunþat, sã investeascã în ferme eoliene. Energia electricã produsã
este cumpãratã la un preþ fix de 0,053 euro (63 bani) per kWh. O acþiune este echivalentã cu o 1000 kWh per an. Venitul net constituie 71
euro per an pentru o acþiune care nu este supusã impozitului.
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§

În 1999 Germania a lansat Programul federal 100 000 de acoperiºuri
fotovoltaice pentru perioada 1999-2004. În scopul realizãrii acestui program ºi a altora ce þin de utilizarea SER, în februarie 2000 parlamentul
german a votat o nouã lege de susþinere a SER [6]. Conform acestei legi,
preþul de achiziþie a energiei electrice produsã din SER s-a majorat dupã
cum urmeazã: eolianã  pânã la 0,178 DM (1,05 lei); biomasã  0,2 DM
(1,18 lei); minihidraulicã  0,15 DM (0,89 lei); fotovoltaicã  0,99 DM
(5,9 lei).

4.2. Cadrul legislativ existent în Republica Moldova
În balanþa energeticã a RM pentru 2000 [7] consumul brut de surse de energie
constituie 2818 . 103 t.c.c., din care 19.103 t.c.c. sau 0,7 % s-a produs la centralele
hidroelectrice; 103.103 t.c.c. sau 3,6 % din lemne ºi deºeuri lemnoase agricole.
Astfel, sursele proprii de energie în balanþa energeticã a RM constituie 4,3 %,
toate provenind din SER.
Þinând cont de aceste realitãþi incontestabile, ar trebui ca RM sã fie un stat în
care SER sunt utilizate masiv. Cu regret, constatãm cã pe parcursul celor zece
ani de tranziþie la economia de piaþã s-a fãcut prea puþin în acest domeniu.
Specialiºtii din energetica tradiþionalã ºi factorii de decizie din þarã nu iau în
consideraþie experienþa de 30 de ani a þãrilor UE la elaborarea strategiei ºi politicii
cu privire la promovarea SER ºi, îndeosebi, mãsurile de încurajare a producãtorilor ºi investitorilor locali. Totuºi, în acest domeniu, au fost fãcuþi câþiva paºi,
fapt ce denotã dorinþa factorilor de decizie de a introduce SER în circuitul
economic al þãrii. În continuare, vom trece în revistã documentele adoptate
recent care se referã  direct sau tangenþial  la problema utilizãrii SER.
1. Legea RM privind conservarea energiei nr. 1136XIV din 13.07.2000 [8].
Noþiunea de conservare a energiei are o semnificaþie largã ºi, în accepþia prezentei legi (art. 1), se defineºte ca activitate organizatoricã, ºtiinþificã, practicã,
tehnicã, economicã ºi informaþionalã, având drept scop utilizarea raþionalã a resurselor energetice în procesul de extragere, producere, prelucrare, depozitare, transportare, distribuire ºi consum al acestora ºi atragerea în circuitul economic a surselor de energie regenerabilã .
Autoritatea abilitatã cu administrarea activitãþii în domeniul conservãrii energiei ºi implicit al promovãrii SER este Agenþia Naþionalã pentru Conservarea
Energiei (ANCE) care activeazã în cadrul Ministerului Energeticii (art. 5), fiind finanþatã din mijloacele obþinute de la prestarea serviciilor ºi ale viitorului
Fond Naþional pentru Conservarea Energiei (FNCE).
2. Strategia energeticã a Republicii Moldova pânã în anul 2010 aprobatã prin
Hotãrârea Guvernului nr. 360 din 11.04.2000 [9]. Obiectivele strategice ale
politicii naþionale pentru perioada de pânã în anul 2010 sunt:
§ Finalizarea procesului de privatizare a complexului energetic ºi formarea pieþei energetice;
§ Promovarea eficienþei energetice, conservãrii energiei;
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§
§

Asigurarea securitãþii energetice a statului;
Protecþia mediului înconjurãtor.

Realizarea ultimelor trei obiective presupune ºi includerea resurselor energetice
proprii, inclusiv a celor regenerabile, în balanþa de consum în cazurile în care acestea se dovedesc a fi economic competitive.
Planul de acþiuni (Anexa nr.1) pânã în anul 2010 prevede crearea Centrului
didactico-ºtiinþific ºi demonstrativ în domeniul eficienþei energetice ºi al surselor
de energie regenerabilã (2003) ºi adoptarea Legii cu privire la utilizarea surselor de
energie regenerabilã (2005).
3. Hotãrârea Guvernului RM nr.1092 din 31.10 2000 [10] Cu privire la utilizarea SER. Acest document este o primã încercare de a realiza unele prevederi ale
Strategiei energetice a Republicii Moldova. În planul de acþiuni anexat se preconizeazã desfãºurarea unui numãr impunãtor de proiecte ce þin de SER, a cãror
finanþare se presupune a fi realizatã din fondurile de dezvoltare ºi alte fonduri
create în scopul susþinerii acþiunilor privind conservarea energiei; din profitul realizat din diferenþa dintre costul unei unitãþi de energie obþinutã din resurse regenerabile ºi a unei unitãþi de energie produsã din resurse minerale; donaþiile organismelor internaþionale.
4. Strategia naþionalã pentru dezvoltare durabilã: Moldova XXI [11]. În contextul dezvoltãrii durabile se prevãd realizarea unor obiective ºi acþiuni în domeniul sectorului energetic: utilizarea maximã a surselor alternative de energie;
stimularea tranziþiei cãtre un sistem energetic descentralizat, bazat pe tehnologii
moderne de utilizare a surselor de energie regenerabilã (energia solarã, eolianã,
deºeuri etc.). Planul de acþiuni pentru implementarea obiectivelor Strategiei pe
2001-2020 prevede:
§ Introducerea SER în balanþa de consum;
§ Susþinerea cercetãrilor ºi informãrii privind tehnologiile utilizãrii surselor de energetie regenerabilã;
§ Lansarea unor programe speciale de educaþie ºi instruire în vederea conservãrii energiei.
5. Prima Comunicare Naþionalã a Republicii Moldova elaboratã în cadrul Convenþiei Naþiunilor Unite privind Schimbarea Climei [12]. Planul de acþiuni în
sectorul energetic în vederea economisirii de resurse energetice ºi reducerii emisiilor de GES pentru perioada 2000  2010 prevede valorificarea surselor de energie regenerabilã care ar substitui 156,6 mii t.c.c. conform scenariului minim sau
969,4 mii t.c.c. conform scenariului maxim de mãsuri de implementare a acestora.

4.3. Obstacole în calea utilizãrii SER
4.3.1. Aspecte instituþionale
Cadrul legislativ descris mai sus denotã existenþa unor indici pozitivi la nivelul
autoritãþilor publice centrale în privinþa utilizãrii SER. Se observã dorinþa arzãtoare a guvernului de a include în circuitul economic surse proprii de energie,
fiind vorba, de fapt, de SER.
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Totodatã, menþionãm cã deocamdatã nu avem o strategie bine definitã a statului cu privire la implementarea SER, cât de cât asemãnãtoare cu cea adoptatã în
þãrile UE [1]. În documentele amintite mai sus se constatã numeroase elemente
declarative, fãrã suport instituþional, ºtiinþific, financiar etc. Adesea, principiile
stipulate în diferite documente nu sunt armonizate între ele. Vom enumera aici
câteva obstacole esenþiale:
§ În Legea cu privire la energia electricã [13] care reglementeazã raporturile dintre participanþii la piaþa energiei electrice nu este specificat accesul la reþea al producãtorilor de energie electricã din SER ºi obligaþia statului cu privire la cumpãrarea la un preþ garantat a energiei electrice.
§ În Strategia energeticã a Republicii Moldova pânã în anul 2010 [9], în
compartimentul II Obiectivele strategice ale politicii energetice este
menþionat cã implicarea SER în balanþa de consum se face în cazul în
care acestea se dovedesc a fi economic competitive. Respectiva tezã,
formal corectã în economia de piaþã, induce în eroare atât potenþialii
investitori în SER, cât ºi factorii de decizie la nivel central ºi local,
întrucât în tariful actual pentru energie electricã nu sunt incluse
cheltuielile aferente îndeplinirii cerinþelor de protecþie a mediului. În plus,
nu sunt luate în consideraþie ºi alte beneficii cum sunt: crearea noilor locuri
de muncã, în special în sectorul rural (costul unui loc de muncã se estimeazã
la 12 mii $SUA [11]), micºorarea cheltuielilor valutare pentru import,
creºterea securitãþii energetice ºi altele. Dacã aceste beneficii se vor lua în
calcul, energia obþinutã din SER va deveni competitivã.
§ Articolul 12 al Legii privind conservarea energiei [8] Înlesniri acordate
agenþilor economici care întreprind acþiuni de conservare a energiei îi
pune în condiþii inegale pe producãtorii autohtoni de utilaje energoeficiente cu cei care produc utilaje pentru conversiunea unea SER din cauzã cã
înlesnirile sunt prevãzute doar pentru producãtorii de utilaje
energoeficiente.
§ În RM nu existã o autoritate abilitatã care ar deþine date veridice ºi
cuprinzãtoare cu privire la potenþialul SER. Statul nu dispune de atlasul
vântului ºi cadastrul energetic eolian, de atlasul radiaþiei solare, de catalogul deºeurilor lemnoase provenite din agriculturã ºi silviculturã etc.
§ Pânã în prezent, nu a fost aprobat Programul naþional de utilizare a
SER, primul proiect al cãruia a fost elaborat în 1997 pentru perioada
1998-2005.
4.3.2. Aspectul educaþional
Lipsa unei politici de stat în domeniul conºtientizãrii populaþiei vizavi de necesitatea
utilizãrii SER reduce considerabil eforturile depuse în vederea implementãri acestor surse. Populaþia RM a fost educatã într-o societate în care energia ºi alte bunuri
aveau preþuri mici, neargumentate economic. Probabil, înlãturarea acestui obstacol
de ordin psihologic va cere maximum de timp ºi de eforturi. Tematica activitãþilor
de conºtientizare trebuie sã varieze în funcþie de auditoriu: adulþi, tineri ºi elevi. Va
fi necesar de a implica în aceste activitãþi universitãþile ºi ONG-urile de profil.
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În prezent, lucrãrile de cercetaredezvoltare în domeniul SER sunt efectuate de
echipe de cercetãtori ºi ingineri formaþi cu 10  20 ani în urmã în diferite domenii  mecanicã, electrotehnicã, energeticã, termotehnicã etc. Este necesar de a
pregãti cadre tinere prin organizarea cursurilor aprofundate postuniversitare ºi
de masterat.
4.3.3. Aspectul financiar
Mai sus s-au adus exemple din þãrile UE cu privire la susþinerea de cãtre stat a
agenþilor economici care implementeazã SER. Guvernul RM nu are mari posibilitãþi de a-i susþine financiar pe utilizatorii de SER. Totodatã, factorii de decizie din RM trebuie sã conºtientizeze urmãtoarele realitãþi:
§ Nu existã nici o þarã cu un sector energetic dezvoltat care, la timpul sãu,
nu a investit masiv în energetica tradiþionalã ºi nu a subvenþionat combustibilii fosili. Numai dupã anii 90 ai sec. XX, odatã cu lansarea în þãrile dezvoltate a politicii de liberalizare a sectorului energetic, s-a pus problema micºorãrii treptate ºi excluderii totale a subvenþiilor.
§ Dupã acelaºi scenariu se dezvoltã ºi energetica SER. Toate þãrile care au
înregistrat rezultate notabile în domeniul utilizãrii SER susþin financiar
acest domeniu.
§ Comunitatea internaþionalã, inclusiv instituþiile financiare, sprijinã acele state ºi guverne care promoveazã o politicã ce asigurã creºterea eficienþei
energetice, utilizarea SER ºi protecþia mediului.
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