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1. INTRODUCERE 

Republica Moldova este foarte dependentă de importul resurselor energetice 
și energiei, cca 88 % din necesarul energetic este asigurat din importuri și alte 
surse, restul 12 % - producția locală de biomasă solidă [1]. 

Dependenţa de sursele externe de energie a condus la majorarea constantă a 
preţurilor acestora şi la acumularea datoriilor mari faţă de furnizorul extern. 
Sectorul energetic este unul cheie pentru economia țării, fiind vital pentru 
implementarea cu succes a programul naţional de dezvoltare economică [2]. 

În căutarea unor surse alternative pentru satisfacerea necesităților energetice 
ale populației și unica oportunitate de a reduce dependența țării de importurile de 
energie și resurse energetice este utilizarea surselor regenerabile de energie. In 
ultimii ani cu sprijinul partenerilor externi au fost promovate mai multe proiecte în 
domeniul surselor regenerabile de energie, în particular a biomasei solide. 

În legătură cu faptul că Republica Moldova dispune de un potențial însemnat 
de biomasă sub formă de deșeuri agricole și silvice, pe teritoriul țării a fost 
implementat un mare proiect, care a contribuit la crearea pieței biocombustibililor 
solizi, și subvenționarea persoanelor fizice pentru procurarea centralelor termice pe 
biomasă. 

Valorificarea potenţialului energetic al biomasei are o mare importanţă la 
atingerea obiectivelor strategice privind creşterea securităţii energetice, reducerea 
importurilor de energie și resurse energetice, contribuirea la o dezvoltare durabilă a 
sectorului rural şi protecţia mediului ambiant. 

Utilizarea biocombustibililor solizi în scopul producerii energiei termice este 
considerată una dintre cele mai ieftine soluții pentru clădirile publice, în special 
pentru școlile și grădinițele din zona rurală. Dacă e să abordăm acest aspect la nivel 
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de localitate, biocombustibilii solizi pot servi ca soluție pentru îmbunătățirea 
balanței contabile a autorităților publice locale. Cooperarea autorităților locale și a 
sectorului privat este factorul cheie pentru dezvoltarea ramurii de producere a 
biocombustibililor solizi - la nivel local, și reducerea importurilor de combustibili 
fosili, implicit creșterea independenței energetice locale – la nivel național [3]. 

În această lucrare potențialul de biomasă solidă, disponibil în țară, în a fost 
determinat plecând de la suprafețele agricole utilizate, producția anuală obținută și 
raportul deșeuri/producție. Întrucât volumul producției variază de la an la an în 
lucrare s-a operat cu valori medii anuale determinate pe parcursul a cinci ani (2009-
2013) în baza datelor statistice oficiale [4, 5]. 

2. BIOMASA OBȚINUTĂ DIN AGRICULTURĂ  
ȘI SILVICULTURĂ 

2.1. Deșeurile de la culturile agricole cerealiere și boboase 

Suprafaţa agricolă, conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică 
(BNS) constituie 1941,4 mii hectare, cu o varietate mare de culturi, din care 1189 
mii ha revin producătorilor agricoli și 752,4 mii ha gospodăriilor individuale. 
Suprafața agricolă utilizată pe ansamblu în țară constituie 86,6 % din totalul 
terenurilor agricole, astfel suprafața agricolă neutilizată sau abandonată constituie 
246,9 mii ha. Pe lîngă terenurile care nu sunt exploatate se pot exclude și terenurile 
ocupate de clădiri, curți, drumuri cu o suprafață de 53,2 mii ha, cca 2,4 % din 
suprafața agricolă recenzată. Astfel, în urma analizei s-a realizat că nu toată 
suprafața agricolă este disponibilă pentru colectarea deșeurilor agricole [4]. 

 
Tabelul 1 

Suprafaţa medie anuală culturi agricole cerealiere și boboase (2009-2013), ha [4] 

Zona 
geografică 

Grîu Orz Ovăz 
Porum

b 
Floarea 
soarelui 

Soia Rapiţă 
Mazăre 
verde 

Mun. 
Chişinău 

1113 474 25 435 803 44 110 10 

Nord 106779 25574 269 38521 89649 43112 11748 1421 

Centru 58139 16129 409 25816 46520 2698 5360 852 

Sud 70786 31601 499 32065 52609 137 13450 82 

Total 260451 85609 1379 106313 206076 45995 34089 2365 

 
Trebuie de menționat faptul că 89 % din suprafața agricolă este ocupată de 

culturi, care dispun de resturi vegetale cu capacitate energetică sporită: grîu, orz, 
porumb, floarea-soarelui, soia, rapiţa, mazăre. 

Pentru a determina potenţialul de biomasă al culturilor agricole, este necesar 
să se determine reziduurile de biomasă care se obţin, după ce producţia culturilor 
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agricole de pe terenurile cultivate prezentate în tabelul 1. Volumul producției agricole 
variază de la an la an, fiind influențat de factorii climatici, care variază de la o zonă la 
alta, de tipul și proprietățile solului și de cantitatea de precipitații în anul respectiv [5]. 

 
Tabelul 2 

Producția medie anuală de cerealiere și boboase, mii tone [4] 

Zona 
geografică 

Grîu Orz Ovăz 
Porumb 
boabe 

Floarea 
soarelui 

Soia Rapita 
Mazărea 

verde 

Mun. 
Chișinău 

2,2 0,7 0,0 0,8 0,9 0,0 0,1 0,0 

Nord 273,1 50,1 0,3 119,5 156,3 56,6 16,1 3,8 

Centru 118,1 24,5 0,4 59,6 60,9 2,3 6,2 1,8 

Sud 153,1 52,8 0,4 71,6 69,3 0,1 14,8 0,2 

Total 593,7 146,4 1,4 269,5 307,2 59,0 41,2 5,9 

 
Din acest motiv producția agricolă anuală a fost calculată ca o valoare medie 

pe parcursul a cinci ani (2009-2013) în baza datelor culese din Anuarele Statistice 
ale Republicii Moldova. 

Monitorizarea și contabilizarea cantităților de deșeuri de pe suprafețele 
agricole este dificilă, iar pentru determinarea acestora este utilizată o metodă 
analitică care are la bază aplicarea unor factori de disponibilitate. Aceștia au fost 
determinați în urma studiilor de analiză a căntităților de reziduu agricol rezultate pe 
unitate de suprafață cultivată sau a producției agricole obținute. 

 
Tabelul 3 

Principalele caracteristici ale deșeurilor agricole [5] 

Caracteristici Grîu Orz Secara Ovăz Porumb Floarea Soia Mazăre Rapiţa 

Tipul reziduului Paie Paie Paie Paie 
Tulpină 

+ 
știulete 

Tulpină 
+ 

pălărie 
Paie Tulpină Paie 

Coeficient de 
disponibilitate, 
reziduu/ producție 

1,5 1,5 1,8 1,8 2 1,5 2,1 5 3,7 

Capacitatea calorică 
de referință, MJ/kg 

14 14 14 14 14 15 14 14 18 

Ponderea biomasei 
folosite în scopuri 
energetice, % 

25 25 25 25 65 95 70 70 70 

 
Fiind conștienți de limitările pa care le reprezintă utilizarea datelor respective 

la calculul potențialului material al deșeurilor agricole din culturile cerealiere și 
boboase s-a utilizat un coeficient numit factor de disponibilitate, care în cazul dat se 
exprimă prin cantitatea de reziduu raportată la o tona de producție agricolă. 
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Însă, resturile vegetale menţionate nu sunt utilizate raţional, în multe cazuri 
acestea sunt arse pe câmpuri, aducând daune ecologice. O soluţie eficientă de 
valorificare a masei vegetale este utilizarea a 25...30 % din cantitatea anuală în 
scopuri energetice, restul cantităţii menţionate (70...75 %) fiind folosită pentru 
menţinerea fertilităţii solului, sau ca furaj pentru animale. 

 
Tabelul 4 

Cantitatea medie anuală de deșeuri de la cerealiere și boboase, mii tone [4] 

Zona 
geografică 

Grîu Orz Ovăz Porumb 
Floarea 
soarelui 

Soia Rapiță 
Mazare 
verde 

Total 

Mun. 
Chișinău 

3,5 1,0 0,1 4,1 1,7 0,1 0,2 0,2 10,8 

Nord 431,5 75,1 0,6 640,4 312,6 119,0 59,5 19,1 1657,8 

Centru 186,6 36,7 0,7 319,5 121,7 4,8 23,0 8,9 702,0 

Sud 241,9 79,2 0,7 383,5 138,6 0,1 54,8 1,2 900,1 

Total 938,0 219,5 2,5 1444,8 614,4 123,9 152,4 29,4 3524,9 

 
Astfel, în urma analizei producției agricole (tabelul 2) și a factorilor de 

disponibilitate, în același timp luînd în considerație cota parte a reziduului agricol 
destinat scopurilor energetice (tabelul 3), pe teritoriul republicii pot fi colectate 
3254,9 mii tone de biomasă a cărei destinație principală este producția peletelor și 
brichetelor.Dintre culturile incluse în grupul respectiv, cel mai mare potențial, după 
estimări medii – 41 % îiaparține porumbului, urmată de grîu – 27 %, floarea 
soarelui – 17 %,orz – 6 %, rapiță – 4 %, soia – 4 %, ș restul sub 1% [5]. 

2.2. Deșeurile lemnoase din pomicultură și viticultură 

Conform datelor statistice, Republica Moldova dispune de aproximativ 100 
mii hectare de plantații roditoare cu pomi și arbuști fructiferi. Anual, aceste plantații 
generează cantități enorme de deșeuri agricole, crengi după curățirea pomilor, ce 
pot fi valorificate în scopul producerii energiei. Ca referință au fost utilizate datele 
oficiale de la BNS disponibile pentru anii 2009-2013, care cuprind plantațiile 
fructifere roditoare, sămînțoase, sâmburoase, nucifere și plantațiile de vii ale 
întreprinderilor agricole și gospodărilor individuale țărănești [5]. 

În cazul pomiculturii și viticulturii se utilizează un factor de disponibilitate 
exprimat prin cantitatea de reziduu agricol raportat la suprafață cultivată în mărime 
de un hectar. 

Astfel, numai din culturile pomilor fructiferi și de viță de vie pot fi colectate 
deșeuri agricole cu o cantitate teoretică estimativă de 205 mii tone pe an. 

Deoarece o parte din crengi obținută de pe urma curățirii anuale a livezilor 
poate fi utilizată în alte scopuri, cum ar fi arderea directă pe cîmp în caz de 
înghețuri, au fost analizate terenuri agricole cu o suprafață ce depășește 10 ha. 
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Tabelul 5 

Suprafața medie anuală cultivată cu pomi și arbuști fructiferi și vii, ha [4] 

Zona 
geografică 

Fructe 
sămînțoase 

Fructe 
sîmburoase 

Nucifere  
(nuci și altele) 

Arbuști 
fructiferi 

Vii Total 

Mun. Chișinău 477 561 89 56 1185 2316 

Nord 21184 3594,2 1225 124 571 26699 

Centru 7329 5930 2357 85 8874 24576 

Sud 2624 5252 1317 7 19182 28381 

Total 32423 16496 5453 222 35679 90272 
 

Tabelul 6 

Principalele caracteristici ale deșeurilor din pomicultură și viticultură [6] 

Culturi 
Tipul 

reziduului 

Factor de 
disponibilitate, tone 

reziduu/ tonă producție 

Ponderea biomasei 
folosite în scopuri 

energetice, % 

Capacitatea 
calorică de 

referință, MJ/kg 

Livezi Crengi 0,90 80 15 

Vita de 
vie 

Corzi 0,80 80 15 

 
Tabelul 7 

Cantitatea medie anuală de deșeuri din pomicultură și viticultură, mii tone [4] 

Zona 
geografică 

Fructe 
sămînțoase 

Fructe 
sîmburoase 

Nucifere  
(nuci și altele) 

Arbuști 
fructiferi 

Vii Total 

Mun. Chișinău 1,1 0,9 0,0 0,0 2,9 5,0 

Nord 78,0 4,1 0,0 0,0 0,5 82,7 

Centru 18,8 5,9 0,1 0,1 17,7 42,6 

Sud 5,1 6,2 0,0 0,0 48,6 60,0 

Total 104,0 18,6 0,1 0,1 82,6 205,4 

2.3. Deșeuri lemnoase din silvicultură 

Recoltarea masei lemnoase din pădurile Republicii Moldova se realizează în 
procesul tăierilor de produse secundare (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă) 
şi tăierilor de produse principale (tăieri de regenerare, conservare, de igienă rase) şi 
de reconstrucţie ecologică. Lucrările respective sunt realizate în conformitate cu 
proiectările amenajamentelor silvice, volumele destinate recoltării fiind autorizate 
anual de către Ministerul Mediului. 

În contextul ameliorării stării arboretelor, în fondul forestier gestionat de 
Agenţia „Moldsilva” anual sunt aplicate lucrări de îngrijire şi conducere (tăieri de 
produse secundare) pe suprafaţa totală de 55831 ha, cu recoltarea în mediu a unui 
volum de masă lemnoasă de 527,4 mii m3 (tab. 8) [7]. 
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Tabelul 8 

Caracteristicile cantitative și calitative ale deșeurilor forestiere [8, 9] 

Zona 
geografică 

Volumul de 
biomasă, mii m3 

Cantitatea 
de biomasă, 

mii tone 

Tipul 
reziduului 

Coeficient de 
disponibilitate, tone 

reziduu/ hectar 

Căldura de 
ardere, 
MJ/kg 

Nord 196 136,9 

Crengi 0,72 17,00 
Centru 138 96,6 

Sud 194 135,7 

Total 527,4 369,2 

3. POTENȚIALUL ENERGETIC AL DEȘEURILOR  
AGRICOLE ȘI SILVICE 

Potențialul de biomasă solidă reprezintă atât o resursă de energie regenera-
bilă, cât şi o oportunitate pentru dezvoltarea rurală durabilă. Aşadar, biomasa este, 
în principal, un combustibil rural, iar bioenergia este energia chimică înmagazinată 
în biomasă, care poate fi valorificată în urma unui proces de conversie. 

 
Tabelul 9 

Potenţialul anual de biomasă solidă ce poate fi folosită în scopuri energetice 

Zona 
geografică 

Deşeuri de la 
cerealiere și 

boboase 

Deşeuri din vii și 
livezi 

Deșeuri silvice TOTAL 

Biomasa
Energia 

înglobată
Biomasa

Energia 
înglobată

Biomasa
Energia 

înglobată
Biomasa 

Energia 
înglobată 

mii tone ktep mii tone ktep mii tone ktep mii tone ktep 

Nord 637,2 154,9 82,7 25,7 136,9 55,6 856,7 236,2 

Centru 250,3 61,0 47,5 14,8 96,6 39,3 394,4 115,0 

Sud 385,7 94,1 75,1 23,3 135,7 55,1 596,5 172,6 

Total 1273,1 309,9 205,4 63,8 369,2 150,0 1847,7 523,8 
 
Biomasa destinată producerii biocombustibililor solizi poate avea originea 

doar din deșeurile agricole, acesta fiind motivată prin faptul că lemnele de foc sunt 
atribuite surselor de energie pentru gospodăriile individuale țărănești, cu o 
importanță socială majoră. Reieșind din afirmația de mai sus, cantitatea anuală de 
biomasă destinată producerii biocombustibililor solizi este de cca 1478 mii tone, cu 
o valoarea energetică echivalentă 374 ktep. 

În anul 2014, necesarul final de energie în țără a constituit 2056 ktep, din care 
853 ktep - în sectorul rezidențial, 235 ktep - în industrie și 245 ktep în comerț și 
servicii publice. Astfel, dacă ar putea fi valorificat întregul potențial al biomasei, 
acesta ar acoperi necesarul de energie a sectorului public, sau cca o jumătate din 
necesarul sectorului rezidențial [1]. 
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În figura 1, este prezentată evoluția consumului de biomasă solidă, utilizată în 
zona rurală, conform datelor BNS. Este necesar de menționat faptul că consumul 
real de biomasă, necontabilizat, ar putea fi de 1,3 - 1,8 ori mai mare. 

 

 
 

Fig. 1. Evoluția consumului înregistrat de biomasă solidă in Republica Moldova. 

4. PRODUCȚIA DE PELETE ȘI BRICHETE ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA 

Utilizarea biomasei în scopul producerii de energie termică este considerată 
una dintre cele mai ieftine şi avantajoase soluţii. Producerea de pelete şi brichete în 
Republica Moldova se află la o fază incipientă. Oricum, în ultimii ani, se observă o 
creştere importantă a numărului de producători de biocombustibili solizi. În tabelul 
10, în mod generalizat este prezentată o statistică în acest domeniu. Se poate de 
observat, că în zona de nord a țării producția de biocombustibili este de circa trei ori 
mai mare decât în zona de Sud. 

 
Tabelul 10 

Producția anuală de pelete și brichete, tone/an [10] 

Zona 
geografică 

Nr. de 
producători 

Tipul combustibilului 
produs Materia primă predominantă 

Pelete Brichete 

Zona Nord 23 17800 17200 
Paie, coji de seminţe de floarea-
soarelui, deșeuri lemnoase 

Zona Centru 42 13200 12800 
Paie, coji de seminţe de floarea-
soarelui, deşeuri lemnoase 

Zona Sud 18 8000 2500 
Paie, coji de seminţe de floarea-
soarelui, loză de viţă de vie 

Subtotal 84 39000 32500 - 

Total - 71500 - 
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Producerea de biocombustibililor solizi este optimă pentru producătorii 
agricoli, ce dispun de materie primă proprie – deșeuri din produse agricole de peste 
40 %. Din punct de vedere al materiei prime utilizate, rentabilitatea cea mai înaltă o 
prezintă prelucrarea rumeguşului obţinut din prelucrarea lemnului şi a deșeurilor 
obţinute din curăţarea viilor şi livezilor. 

Dar, reieşind din specializarea agriculturii moldoveneşti preponderent în creşterea 
culturilor cerealiere şi tehnice şi din cantităţile majore de deșeuri furnizate de această 
ramură, producerea din acest material de asemenea este recomandată [11]. 

 
Tabelul 11 

Ponderea producătorilor agricoli cu terenuri mai mari de 50 ha 

Zona geografică Nr. de producători Cultura predominantă 

Zona Nord 113 Floarea soarelui, porumb, rapiţă, livezi. 
Zona Centru 49 Grîu, floarea soarelui, porumb, viţă de vie. 
Zona Sud 48 Grîu, orz, porumb, rapiţă, viţă de vie. 

Total 210 - 
 
Din ponderea culturilor care sunt crescute pe terenurile agricole, în dependență de 

regiune, se poate conclude că, în zona de nord a republicii persistă biocombustibili 
solizi fabricați din deșeuri lemnoase, iar în zona de sud din deșeurile culturilor 
cerialiere. 

5. REALIZĂRILE PROIECTULUI „ENERGIE ȘI BIOMASĂ”  
ÎN MOLDOVA 

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și 
co-finanţat, implementat de Programul Națiunilor Unite, a determinat, prin intervențiile 
sale realizate în echipă cu partenerii naţionali, lansarea unei noi industrii în Republica 
Moldova – cea a bioenergiei [11]. Proiectul a contribuit la sporirea energiei din 
surse regenerabile preponderent în instituţiile publice şi gospodăriile casnice din 
comunităţile rurale. Acest lucru a condus la crearea unei pieţe funcţionale a 
tehnologiilor moderne de procesare a biomasei, ceea ce a dus la un impact atît la 
nivel local cît şi regional. 

Proiectul a avut o abordare complexă pentru a cuprinde atât instituțiile 
publice și gospodăriile casnice, care alocă resurse semnificative pentru încălzirea 
clădirilor în perioada rece a anului, cât și producătorii de biocombustibil. Astfel, 
Proiectul Energie și Biomasă a contribuit la dezvoltarea pieței atât la nivelul cererii, 
finanțând instalarea cazanelor pe biomasă solidă în 144 de instituții publice din țară, 
cât și la nivelul ofertei, finanțând producătorii de linii de producere a combustibililor 
din deșeuri vegetale. La încheierea proiectului, în țară activau peste 100 de producători 
de pelete și brichete, cu o capacitate totală de 120 de mii de tone anual, față de 2-3 
mii în 2011 [12]. 
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Referitor la racordarea instituţiilor publice la centrale termice pe biomasă, 
proiectul dat a contribuit în felul următor [11]: 

● 144 şcoli, grădiniţe, centre comunitare dispun de sisteme moderne pe 
biomasă; 

● 90 mii de persoane beneficază de confort termic sporit şi ecologic; 
● 350 de mii de locuri de muncă au fost create în comunităţile rurale ţintă; 
● 182 mln. lei investiţii în sisteme de încălzire pe combustibil din biomasă 

solidă; 
● 28 mln. lei a constituit contribuţia comunităţilor locale pentru trecerea la 

încălzirea pe biomasă; 
● cca. 30 MW capacitate totală instalată a sistemelor de încălzire; 
● cca. 300 TJ energie termică pot fi produse de cele 144 de sisteme de 

încălzire pe bază de biomasă în localităţile rurale; 
● 100 mln. lei sunt plătiţi anual producătorilor locali de biomasă şi nu sunt 

transferaţi peste hotare pentru importul de resurse energetice; 
● 30 mii tone emisii de bioxid de carbon s-au redus anual. 
Referitor la dezvoltarea sectorului privat bioenergetic, proiectul dat a 

contribuit în felul următor: 
 35 afaceri lansate şi dezvoltate în sectorul de producere a biocombustibilului 

solid; 
 100 de noi locuri de muncă create; 
 620 de familii şi-au instalat cazane pe biomasă cu 1300 euro rambursare din 

fonduri europene; 
 30 de companii asamblează local cazane pe biomasă şi le oferă consumatorilor; 
 7,5 mln. euro învestiţii în construcţia fabricii de biogaz de la Drochia, cu o 

capacitate de producţie 7,3 milioane de m3 de biogaz pe an. 
Proiectul își continuă activitatea și contribuie la dezvoltarea industriei 

bioenergiei, pentru a mări ponderea surselor de energie regenerabilă din consumul 
final de energie. 

CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII 

1. Biomasa, în particular, biocombustibilii solizi reprezintă o sursă alternativă 
de energie pentru zona rurală, care poate contribui semnificativ la reducerea 
consumul de combustibili fosili și la dezvoltarea economiei rurale. 

2. Potenţialul energetic mediu anual al biomasei solide disponibile a fi 
utilizată în scopuri energetice este de cca 524 ktep ( 1848 mii tone), din care cca 
71% provin din deșeuri agricole (374 ktep, 1478 mii tone,) și 29% – din deșeuri 
silvice (150 ktep, 370 mii tone). In funcție de condițiile climatice specifice potențialul 
anual ar putea varia în limitele – 500-600 ktep. 

3. Conform statisticii oficiale consumul anual de biocombustibili solizi sub 
formă de lemne de foc, baloturi de paie, pelete și brichete constituie 273 ktep (anul 
2014). 
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4. Din cele 1478 mii tone din deșeuri agricole disponibile, în anul 2014 au 
fost produse 72 mii tone pelete și brichete, ceea ce reprezintă doar cca 5% din 
potențialul existent. Studiul realizat pe teren indică asupra unei producții reale mai 
mari de pelete și brichete - de cca 100 mii tone. 

5. Un aport important la formarea și dezvoltarea pieții naționale a bio-
combustibililor solizi a adus proiectul Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea 
Europeană, și implementat in perioada 2011-2014, cu extindere pe viitor. Prin 
intermediul acestui proiect au fost realizate sisteme de încălzire pe biomasă pentru 
multiple obiective publice și private in zona rurală a țării. 
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