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UTILIZATION

The article is about posibilities and 
oportunities of production and use of sources 
of bioenergy in Moldova (biodiesel, bioethanol, 
biobuthanol, biogas, biomass). Currently the 
sourse of biodiesel is the winter rapeseed, that 
assures 1000-1200 liters of biodiesel per ha, 
but in the near future the species of algae will 
become the most effective source of biodiesel.
For the production of bioethanol (biobuthanol) 
and biogas the most effi cient crop could be the 
Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) 
that ensures a production of 3-5 thousand liters 
of bioethanol and 18-20 thousand m3 of biogas 
per ha. Biogas can also be produced from all 
types of residues and wastes.

I. Actualitate
Actualmente Moldova importă peste 90% din 

sursele energetice (3, 5). Dezvoltarea durabilă a ţă-
rii necesită o creştere considerabilă a consumului de 
combustibil până în anul 2020 (3, 5). Fără securita-
tea energetică a statului nu poate fi  asigurată evolu-
ţia, suveranitatea şi independenţa lui reală. 

În linii generale, soluţia problemei date este 
una: identifi carea, producerea şi utilizarea surselor 
regenerabile de energie. În majoritatea ţărilor euro-
pene se realizează programe speciale naţionale sau 
internaţionale (UE), care prevăd utilizarea energii-
lor regenerabile la nivel de 20% din totalul consum 
energetic către anul 2020. În Republica Moldova, în 
2007, au fost aprobate Legea energiei regenerabile 
(9) şi Strategia Energetică până în anul 2020 (13). 
Aceste documente prevăd asigurarea până în 2010 
a unui cuantum de 6% de energie din surse rege-
nerabile şi de 20% către anul 2020. Însă indicii cu 
referire la anul 2010 nu au fost realizaţi.

Academia de Ştiinţe a Moldovei a prezentat un 
amplu set de măsuri privind efi cientizarea sectoru-
lui energetic (5), inclusiv prin valorifi carea surse-
lor regenerabile, implementarea cărora ar diminua 
dependenţa ţării de importul de surse energetice. 
În cad rul Programelor de cercetare-dezvoltare ale 
AŞM este specifi cată direcţia strategică 06 „Efi ci-
entizarea şi asigurarea complexului energetic şi se-
curităţii energetice, inclusiv prin promovarea resur-
selor renovabile” (14).

Crearea, perfectarea şi utilizarea instalaţiilor 
tehnice de captare şi utilizare a resurselor regenera-
bile de energie (eoliană, hidro, solară şi altele) sunt 
etape şi elemente absolut necesare, dar nu şi sufi -
ciente, pentru a soluţiona problema asigurării ţării 
cu resurse energetice regenerabile. O contribuţie 
importantă şi rapidă în rezolvarea acestei probleme 
ar putea fi  promovarea surselor de bioenergie.

În noţiunea de bioenergie sunt identifi cate urmă-
toarele tipuri: 1) biomasă; 2) bioetanol; 3) biodiesel; 
4) biogaz. Toate tipurile de biocombustibil prezintă 
interes economic şi ecologic pentru Republica Mol-
dova. În baza acestor surse de bioenergie s-ar putea 
asigura ≈50% din tot necesarul de energie.

În ceea ce urmează, ne vom referi doar la posi-
bilităţile şi oportunităţile de producere şi utilizare 
a tipurilor de bioenergie nominalizate din materie 
primă agricolă.

II. Surse pentru producerea biodieselului
Biodieselul, produs din uleiuri vegetale (însuşi 

motorul Diesel a fost inventat să funcţioneze cu ulei 
vegetal), este cel mai solicitat în UE care produce 
peste 75% din volumul mondial al acestuia. Potrivit 
datelor EBB (European Biodiesel Board), în 2009, 
cantitatea reală de biodiesel în UE a constituit 9046 
mii tone, deşi capacitatea de producţie depăşeşte 
21 904 mii tone. Principalii producători de biodiesel 
în Europa sunt Germania şi Franţa, care împreună 
asigură peste 50% din tot volumul de biodiesel pro-
dus în UE. În calitate de materie primă este utilizată, 
în special, rapiţa de toamnă. 

Actualmente se promovează, ca o sursă efi ci-
entă de ulei pentru biodiesel, algele, însă această 
soluţie pentru Moldova rămâne la etapă de inves-
tigaţie, de proiect. Algele, fi ind cele mai efi ciente 
bioorganisme de captare şi fi xare a energiei solare, 
de producere a biomasei, sunt utilizate pentru pro-
ducerea componentelor alimentare, farmaceutice, 
fertilizanţilor organici, coloranţilor şi, în sfârşit, a 
biocombustibililor. Productivitatea algoculturilor 
atinge 95 000 litri/ha, depăşind de zeci de ori pe cea 
a culturilor oleaginoase de câmp – fl oarea-soarelui 
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şi rapiţa (2, 7, 12, 15, 16, 19). Deşi algele constituie 
cele mai productive surse de biodiesel, deşi majori-
tatea aspectelor tehnice şi biologice sunt rezolvate, 
funcţionează deja primele fotobioreactoare de culti-
vare a microalgelor ca surse de biodiesel, se propun 
diferite proiecte tehnice şi tehnologice de cultivare 
– producerea reală încă nu a atins volume economi-
ce semnifi cative. Iată de ce, ţinând cont de impor-
tanţa şi atractivitatea algelor ca sursă de bioenergie, 
ar fi  raţional să fi e realizat în Moldova, în cadrul 
AŞM, un proiect-pilot bazat pe experienţa mondială 
în acest domeniu care ar avea ca obiective selecta-
rea (ba chiar şi crearea) culturilor efi ciente de alge, 
perfectarea tehnologiilor de cultivare, producere şi 
utilizare a biodieselului din alge.

Până la valorifi carea avantajelor algelor, actual-
mente sursele reale de biodiesel rămân uleiurile ve-
getale. În Europa, cea mai efi cientă sursă  este uleiul 
de rapiţă care asigură o producţie de 1 500 litri/ha 
de biodiesel. Şi în Republica Moldova cea mai rea-
lă sursă de biodiesel este rapiţa de toamnă. În anul 
2008, în ţara noastră de pe 56 mii ha au fost obţinu-
te peste 125 mii tone de rapiţă, în valoare de peste 
500 mil. lei ca materie primă, ceea ce constituie ≈10 
mii lei/ha, cu o rentabilitate medie de peste 50-80%. 
În gospodăriile fruntaşe producţia a depăşit 3-3,5 t/
ha, iar rentabilitatea – 100-150%. Nicio cultură de 
câmp nu asigură o astfel de rentabilitate! 

Deşi condiţiile naturale nu sunt cele mai favora-
bile pentru această cultură (10), piaţa este nesatura-
tă şi dinamica preţurilor la rapiţa ca materie primă 
este favorabilă (în 2011 preţul a depăşit 500 dolari/
tona). Pentru a produce 100 mil. litri de biodiesel e 
necesar să producem 100 mil. litri de ulei, care pot 
fi  obţinuţi din 210 mii tone de rapiţă de pe 100 mii 
hectare. Preţul de cost al biocombustibilului ar fi  în 
acest caz de 7,5-8 lei/litru, iar rentabilitatea – la ni-
vel de 40-50% (în modelul de producere integrat pe 
verticală). Un asemenea preţ poate fi  asigurat doar 
în cazul aplicării modelului integrat, când producă-
torul de materie primă şi de biocombustibil este ace-
laşi agent economic. În Republica Moldova există 
deja o asemenea experienţă. 

Cu toate că a fost aprobat de către Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare un program 
special de implementare a rapiţei care prevede ex-
tinderea acestei culturi pe o suprafaţă de până la 100 
mii ha, în anii 2009-2011 suprafeţele cultivate cu 
rapiţă s-au redus. Au fost stopate şi lucrările de cer-
cetare, ameliorare şi producere a seminţelor de rapi-
ţă, efectuate în anii precedenţi (2000-2008) în fostul 
Institut de Fitotehnie „Porumbeni”. Menţionăm că 
numai importul de seminţe de rapiţă de toamnă ne 

va costa anual peste 60 mil. de lei – de 3-4 ori mai 
mult decât al seminţelor hibride autohtone, care pot 
fi  produse într-un program realizabil în următorii 
4-5 ani. Investiţiile anuale în acest scop ar constitui 
1,8-2 mil. lei, în 5 ani – 10 mil. lei, mult mai puţin 
comparativ cu 60 mil. de lei cheltuiţi anual pentru 
importul de seminţe. 

Utilizarea uleiurilor vegetale, inclusiv al celui 
de rapiţă ca sursă de biodiesel, nu este cea mai bună 
soluţie, dat fi ind că acesta poate fi  folosit în alimen-
taţie, asigurând un profi t mai mare comparativ cu 
utilizarea ca sursă de biodiesel. Valoarea producţiei 
de pe un hectar, la preţul de piaţă (2,5 tone/ha rapi-
ţă), folosită în calitate de ulei alimentar, constituie 
16 mii lei pentru 1 000 litri ulei şi ≈ 4 000 lei şrotul, 
deci în total ≈ 20 000 lei/ha, ceea ce este cu 50-80% 
mai mult comparativ cu un hectar de porumb sau 
grâu. În contextul scumpirii produselor alimentare, 
utilizarea uleiului de rapiţă ca sursă de biodiesel e o 
soluţie în condiţii de criză, de defi cit al combustibi-
lului petrolier sau de scumpire al acestuia. Însă pro-
ducerea rapiţei este o soluţie reală de efi cientizare a 
agriculturii.

III. Surse de bioetanol
Bioetanolul a fost utilizat de Henry Ford începând 

cu 1908 şi până în anii 1930 a constituit principalul 
combustibil pentru automobil. Actualmente, în lume 
se produc peste 60 mld de litri de bioetanol, principa-
lii producători fi ind Brazilia (din trestie de zahăr) şi 
SUA – în special din porumb. În SUA, producţia de 
bioetanol se va dubla către anul 2022. SUA aplică o 
subvenţie de 51 cenţi pentru un galon de etanol pro-
dus în ţară şi un tarif de import de 54 cenţi pentru fi e-
care galon importat din Brazilia. China, până în 2020, 
planifi că să producă 200 mil. tone de etanol nu din 
cereale şi va construi o fabrică de prelucrare a cassa-
vei de 200 000 tone de etanol. Brazilia în 2010 a pro-
dus peste 20 mil. tone de bioetanol. Ucraina în 2009 
a dat în exploatare o uzină care produce 100 000 tone 
de bioetanol din 324 mii tone de porumb. În ţările 
UE, CSI şi altele se construiesc şi funcţionează uzine 
de producere a bioetanolului.

Actualmente, sunt perfectate şi puse în aplica-
re tehnologiile de producere a biocombustibilului 
de generaţia a 3-a, care este reprezentat, în primul 
rând, de biobutanol (Du Pont şi British Petroleum 
începând cu anul 2007). Biobutanolul, fi ind aproape 
similar benzinei după compoziţia chimică, însuşiri-
le fi zice şi capacitatea energetică, poate fi  produs la 
aceleaşi instalaţii (cu mici modifi cări) şi din aceleaşi 
resurse precum etanolul, inclusiv din biomasă, care 
conţine celuloză şi lignină. 
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Biobutanolul are mai multe avantaje faţă de eta-
nol:

a) poate fi  produs din diverse surse de carbohi-
draţi, celuloză, lignină;

b) producerea din punct de vedere tehnic este 
mai simplă şi mai puţin costisitoare;

c) capacitatea energetică e mai aproape de cea a 
benzinei (comparativ cu etanolul);

d) poate fi  utilizat în amestec cu benzina în pro-
porţie de 10-11% şi chiar de 16%, iar în viitor până 
la 30% fără a se modifi ca motoarele;

e) emisiile poluante sunt mai mici comparativ 
cu etanolul.

Producerea bioetanolului (biobutanolului) 
din cereale, sfeclă pentru zahăr, cartof şi din alte 
produse alimentare reprezintă trecutul şi parţial 
prezentul. Doar Brazilia îşi va putea menţine pro-
ducerea (actualmente cea mai efi cientă) bioetano-
lului din trestia-de-zahăr, precum şi exportul, care 
a crescut de la 3 mld litri în 2006 la 8 mld litri în 
2010. Se construieşte o conductă pentru etanol din 
centrul ţării către San-Paulo. Investiţiile în progra-
mele de bioetanol doar ale companiei “Petrobraz” 
au constituit 500 mil. dolari în doi ani (2007-2008).

Viitorul aparţine biocombustibilului de gene-
raţia a III-a – biobutanolului produs din biomasă, 
inclusiv din resturi (organice), culturi energetice 
speciale, celuloză, lignină. Cel mai ieftin etanol = 
160-180 dolari/tona (costul de producere), se obţine 
din celuloză. SUA, cel mai mare producător de eta-
nol din porumb, se orientează spre producerea bio-
etanolului din celuloză. Lider în lume la producerea 
bioetanolului din celuloză este compania canadiană 
”Iogen”. Lider în soluţii know-how – compania ame-
ricană ”Genencor” (din Silicon Valley), Palo-Alto, 
SUA. Fermenţii acestei companii au redus preţul de 
cost al producerii unui galon (3,78L) de etanol din 
celuloză de la 5 dolari (2001) la 20 cenţi în anul 
2006. Compania ”ZeaChem Inc.” s-a specializat în 

construirea biorafi năriilor de conversie a biomasei 
în carburanţi şi produse chimice.

Posibilitatea producerii bioetanolului în Moldova 
din resursele actuale de cereale constituie ≈200 mil. 
litri la costul de producere de 7,5-7,8 lei/litru. Pentru 
aceasta sunt necesare 500-550 mii tone de porumb, 
cea mai utilizată materie primă pentru bioetanol, care 
asigură 410 litri dintr-o tonă de grăunţe, sorgul – 500 
litri/tonă, grâul – 370 litri/tonă. Actualmente, la un 
nivel foarte scăzut de producţie de porumb – de 3 
tone/ha (excepţie prezintă anul 2010, datorită condi-
ţiilor naturale extrem de favorabile) se poate obţine 
1 200 litri de bioetanol. În viitor, odată cu creşterea 
productivităţii porumbului şi implementării hibrizilor 
speciali cu un înalt conţinut de amidon vom atinge 2 
000 litri/ha. Însă producerea bioetanolului din cerea-
le, sfeclă pentru zahăr, cartof şi alte culturi agricole 
în Moldova nu are cum fi  o soluţie durabilă, dat fi ind 
nivelul scăzut al productivităţii acestor culturi. 

În general, cerealele sunt prea valoroase pentru 
a fi  folosite drept sursă de biocombustibil. Ca al-
ternativă ar trebui promovate culturile multianuale 
care, odată plantate, pot fi  recoltate 5-10 ani la rând, 
au un consum redus de energie, nu necesită pestici-
de, posedă însuşiri pronunţate antierozionale, sunt 
mai rezistente la secetă. Pentru Republica Moldo-
va (şi alte ţări europene) cea mai de perspectivă şi 
efi cientă cultură ca sursă de bioetanol (biobutanol) 
o reprezintă topinamburul (Heliantus tuberosus). În 
opinia multor specialişti, topinamburul este apreciat 
ca fi ind cultura energetică a secolului al XXI-lea. A 
fost pregătit un program de ameliorare şi implemen-
tare a acestei culturi în Moldova în calitate de sursă 
de bioenergie (11).

Utilizarea resturilor organice (paie, ciocleji, tul-
pini) ca sursă de bioenergie, deşi reduce costul de 
producere, nu este cea mai raţională. Pentru a asi-
gura menţinerea fertilităţii, aceste resturi trebuie să 
rămână în sol, nu să fi e arse. 

Tabelul 1
Costul producerii bioetanolului

Ţara Materia primă Preţul (lei/L)
(8)

Cantitatea de bioetanol 
(L/ha)

(estimări)
UE Sfeclă de zahăr

Cereale
5,32

4,51-4,87
5400
3000

Canada Porumb
Topinambur

3,28-4,7
2,4-3,6

3000
6000

SUA Porumb
Reziduuri organice

3,1-4,65
3,2

3200
-

Brazilia Trestia-de-zahăr 2,26 6800
Moldova (estimări) Porumb boabe

Topinambur
6,5-7
3-4

1200-2000
6000

AŞM, consultant al autorităţilor publice centrale
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Plantele perene, cu creştere intensivă, consum 
redus de energie, fertilizanţi şi pesticide, rezistenţă 
maximă la factori nefavorabili (secetă, temperaturi 
extreme, grindină), sistem radicular dezvoltat, rezis-
tenţă la boli şi dăunători, utilizând efi cient factorii 
naturali (apa şi lumina) cu valoare energetică supe-
rioară sunt cele mai indicate ca sursă de bioenergie.

La producerea tuturor tipurilor de biocombus-
tibil, 70-80-90 la sută din cheltuielile de producţie 
reprezintă costul materiei prime. Prin urmare, de 
preţul materiei prime depinde preţul biocombustibi-
lului. În tehnologiile moderne preţul biocombustibi-
lului practic este egal cu preţul materiei prime, dat 
fi ind că toate cheltuielile de prelucrare sunt acoperi-
te de valoarea restanţelor care se folosesc ca furaje 
sau îngrăşăminte organice. Din aceste considerente,  
alegerea materiei prime pentru producerea biocom-
bustibilului este decisivă.

 Cele mai efi ciente surse de producere a bioeta-
nolului sunt trestia-de-zahăr, reziduurile organice şi 
topinamburul, ultimele două fi ind indicate în mod 
deosebit pentru Moldova.

IV. Surse de biogaz
Biogazul este rezultatul fermentării biomasei 

prin activitatea bacteriilor metanogene, conţine 55-
75% de metan, restul fi ind CO2 şi alte gaze. Surse 
pentru producerea biogazului sunt resturile vege-
tale (paie, rumeguş, pănuşi), gunoiul de grajd, alte 
resturi şi reziduuri care conţin substanţe organice. 
Există peste 60 de variante de tehnologii şi utilaje 
tehnice pentru producerea biogazului. Restanţele de 
la fermentare prezintă un fertilizant foarte efi cient.

Omenirea acumulează an de an experienţă de 
implementare: în China funcţionează peste 22 mil. 
de instalaţii de producere a biogazului, care produc 
peste 10 mld m3 de biogaz. În Danemarca 18% din 
consumul de energie constituie biogazul. Biogazul se 
produce şi se utilizează în ţările UE, Ucraina, Rusia, 
SUA şi multe alte ţări. În Republica Moldova exis-
tă o experienţă modestă de producere a biogazului: 
din gunoiul de grajd în satul Coloniţa şi un proiect 
de producere a biogazului din masă verde de porumb 
şi reziduuri organice în raionul Drochia. Efi cacitatea 
economică este evidentă: instalaţiile mici devin ren-
tabile după 6-10 luni de exploatare, preţul biogazului 
fi ind de 2-2,5 mai mic decât cel al gazului importat. 

Republica Moldova anual importă gaze naturale 
(≈1 mld m3) în valoare de ≈300 mil. dolari. Acest 
miliard de metri cubi de gaz poate fi  lesne produs în 
ţara noastră, inclusiv 50%  – din reziduuri, resturi 
vegetale (care prezintă cea mai ieftină materie pri-
mă), alte 50% – din culturi energetice speciale. 

După cum au dovedit cercetătorii germani (6), 
topinamburul este cea mai promiţătoare cultură 
pentru producerea biogazului – în medie se obţin 
1222 L/kg masă uscată, cu un conţinut de 74,5% 
de metan. Potrivit acestor criterii, topinamburul este 
net superior comparativ cu alte culturi – porumb, 
sfeclă de zahăr, cartof. 

La fi liala Cahul a Institutului „Porumbeni” s-au 
obţinut 49-53 tone/ha de tuberculi şi 32-40 tone/ha 
masă verde – în total 81-93 tone/ha. În baza acestor 
date deducem că, la o producţie de 40 tone de tuber-
culi şi 40 tone masă verde, ceea ce echivalează cu 
16 t/ha masă uscată, de pe un hectar cultivat cu topi-
nambur în Moldova se poate produce 19 108 m3/ha 
biogaz, inclusiv 13 300 m3 metan.

Astfel, 1 mld m3 de gaz poate fi  obţinut de pe o 
suprafaţă de 60 mii hectare de topinambur. Valoarea 
acestei producţii la preţul actual al gazului ar consti-
tui ≈ 3,5 mld lei sau ≈ 55-60 mii lei/ha.

Cultura topinamburului are multiple avantaje 
faţă de alte culturi agricole (11), dintre care indicăm 
următoarele:

Esenţial este că, având un ciclu anual de dez-1. 
voltare, topinamburul se cultivă ca o cultură multi-
anuală: fi ind sădită o dată, poate fi  recoltată 5-6 şi 
chiar 10 ani.

Plantaţiile de topinambur în anul doi (şi în 2. 
următorii) încep vegetaţia odată cu stabilirea tem-
peraturilor pozitive şi durează până la îngheţurile de 
toamnă. Formarea unei suprafeţe a frunzelor de 5-10 
ori mai mare decât suprafaţa de cultivare, precum şi 
durata maximal posibilă a fotosintezei, determină 
întâietatea topinamburului ca asimilator de energie 
şi CO2, depăşind la aceşti indici pădurile foioase şi 
apropiindu-se de cele tropicale, asimilând peste 6 
tone de CO2/ha pe parcursul perioadei de vegetaţie.

Productivitatea net superioară în raport cu 3. 
toate culturile de câmp şi efi cacitatea energetică de 
300-550%, evident superioară altor culturi.

Adaptabilitatea foarte mare la extremităţile 4. 
factorilor nefavorabili – rezistenţă la secetă, la tem-
peraturi extrem de înalte (+350 -450C  plantele şi -300 

-450C tuberculii), rezistenţă la concentraţii mari de 
săruri, metale grele, nitraţi.

Conţinutul înalt de componente valoroase şi 5. 
universalitatea utilizării acestora.

Tehnologie relativ simplă de cultivare.6. 
Însuşiri antierozionale şi ecologice evidente 7. 

(nu necesită protecţie chimică contra buruienilor, 
bolilor, dăunătorilor).

Implementarea acestei culturi pe terenurile ne-
utilizate (care reprezintă anual peste 100 mii ha) ar 
contribui nu numai la asigurarea unei surse ieftine 
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de bioenergie, ci şi la efi cientizarea agriculturii în 
general. 

În paralel cu promovarea unor culturi agricole 
energetice ca surse de biogaz, o soluţie efi cientă 
sub aspect economic şi ecologic ar fi  utilizarea în 
producerea biogazului a reziduurilor şi deşeurilor 
industriale, comunale şi de prelucrare a producţiei 
agricole şi zootehnice.

V. Biomasa
Una din cele mai importante surse de bioener-

gie este biomasa (lemn, paie, resturi vegetale), care 
poate fi  utilizată pentru producerea energiei termi-
ce, apoi electrice şi, în calitate de materie primă, a 
biobutanolului (1, 4). Pentru producerea biomasei 
este necesar să fi e selectate şi implementate cele 
mai efi ciente culturi care acumulează maximum de 
energie solară fotosintetică activă pe durata perioa-
dei de vegetaţie.

Biomasa constituie o sursă valoroasă de ener-
gie regenerabilă, care în decurs de milenii a con-
tribuit la progresul civilizaţiei umane (1, 4). Şi în 
zilele noastre biomasa în unele ţări (Nepal, Kenia, 
Malaiezia) constituie principala (peste 90%) sursă 
de bioenergie.

În ţările UE cele mai mari resurse de biomasă se 
acumulează în Franţa, Suedia, România (1), echi-
valentul energetic al acestora fi ind 14,5-15% din 
totalul consumului de energie utilizată în anii 1995-
2000 în România (1).

Cota bioenergiei în totalul consumului de ener-
gie pentru electricitate, încălzire şi transport creşte. 
Astfel, ea a constituit în UE în 2005 – 6%; în 2010 
– 12%; în 2020 – 20% şi, respectiv, în România – 
10,01% în 2005; 11% în 2010; 15% în 2015 şi 20% 
în 2020 (1).

Spectrul culturilor care pot fi  utilizate ca surse 
renovabile de energie este foarte larg. Printre aces-
tea sunt: culturi bine cunoscute şi ameliorate în 
Moldova,  cunoscute dar mai puţin ameliorate, mai 
puţin cunoscute şi mai puţin ameliorate, precum to-
pinamburul. 

Un alt set de culturi de perspectivă în acest sens, 
care în general nu sunt cunoscute şi nici ameliorate 
în Republica Moldova, sunt Miscantus gigantus (şi 
alte specii Miscantus), Arundo donax L. (şi alte spe-
cii Arundo), Polygonum sacchalinese şi altele. Pro-
ductivitatea confi rmată în experienţe a unora dintre 
aceste culturi este fenomenală.

La topinambur producţia înregistrată constituie 
200 tone de masă verde şi 150 tone de bulbi (17). 
Valoarea energetică a producţiei de pe 1 hectar de 
topinambur (la nivel de 50% din producţia maxima-

lă înregistrată) poate depăşi 12-15 tone de etanol, 
ceea ce ar echivala cu 35 tone de porumb-boabe (17, 
18). La cultura Arundo donax, în SUA se obţin pro-
ducţii de biomasă uscată de 75 de tone. La doar 30 
de tone de masă uscată valoarea energetică a pro-
ducţiei echivalează cu 13 tone de petrol. 

Cultura speciilor Salex (salcie) – 12 specii şi 
hibrizii acestora – se creşte ca o cultură de câmp 
cu o rotaţie de 3-4 ani, se coseşte precum porum-
bul la siloz şi asigură producţii la clonele hibride de 
3-4 ori mai mari comparativ cu porumbul şi sorgul 
ca valoare energetică. Această cultură (Salex) este 
promovată cu deosebit succes în Suedia. De aseme-
nea, o efi cienţă foarte mare ca sursă energetică o au 
plantaţiile de plop hibrid, care şi-au confi rmat efi ci-
enţa în mai multe ţări (Chile, Italia, Ungaria, Turcia 
ş.a.). În Republica Moldova aceste plantaţii ar putea 
fi  extinse în următorii 10-12 ani pe o suprafaţă de 
50-60 mii ha. Ele ar asigura populaţia rurală cu re-
surse energetice pentru încălzire, dar şi cu material 
de construcţie. Pentru realizarea acestei idei este ne-
cesar de creat un laborator special care să multiplice 
plopul hibrid (şi alte culturi silvice hibride).

Aşadar, selectarea culturilor energetice, crearea 
hibrizilor, producerea materialului săditor, perfecta-
rea tehnologiilor de cultivare (producere) şi imple-
mentarea celor mai efi ciente culturi, hibrizi, clone 
şi tehnologii este prima şi cea mai importantă etapă 
de realizare a unui program naţional de producere 
a surselor renovabile de energie din agricultură şi 
pentru agricultură, şi nu numai.

Pentru a exclude (diminua) concurenţa între cul-
turile energetice şi cele alimentare, e necesar să fi e 
utilizate sub culturi energetice multianuale în pri-
mul rând terenurile nefolosite în agricultură şi cele 
degradate. Conform acestui model, după cum a de-
monstrat experienţa mai multor ţări, energia obţinu-
tă depăşeşte cu mult energia consumată în procesul 
de producere.

Cele mai ecologice şi efi ciente tipuri de biocar-
buranţi reprezintă a doua şi a treia generaţie, fi ind 
obţinute din deşeuri, reziduuri alimentare, industria-
le, comunale şi din culturi energetice multianuale. 

VI. Argumente şi posibilităţi pentru producerea 
biocombustibilului în Republica Moldova

Există piaţă internă pentru 300-350 mii tone 1. 
(în perspectivă pentru 500 mii tone) de biocombus-
tibil lichid şi pentru 1 mld m3 de biogaz.

Există şi poate fi  produsă materia primă:2. 
pentru bioetanol-  (în perspectivă biobutanol) 

de a produce 300 mil. litri.
pentru biodiesel-  poate fi  produsă materia pri-
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mă – rapiţa – 250 mii tone (100 mii ha), ceea ce ar 
permite producerea a 100-110 mii tone de biodiesel.

pentru biogaz-  – de a produce cel puţin 50% 
din gazul necesar din reziduurile din agricultură, zo-
otehnie, industria alimentară, gospodăria comunală 
şi alte 50% din biomasa culturilor speciale cu o înal-
tă productivitate (topinambur).

3.  Pentru promovarea culturilor energetice mul-
tianuale ca sursă de bioetanol (biobutanol) şi biogaz 
există terenuri agricole neutilizate actualmente – 
peste 100 mii ha.

4.  Investiţiile sunt necesare: la prima etapă se 
reclamă creditarea pentru producerea materiei pri-
me, dat fi ind starea fi nanciară deplorabilă a agricul-
torilor. Toate investiţiile ar fi  binevenite din sursele 
private. Statul ar fi  raţional şi necesar să fi nanţeze 
doar programele de cercetare şi implementare pe 
un termen de 2-3 ani la nivel de 7-8 mil. lei anual. 
După 2-3 ani de cercetări şi această etapă va fi  fi nan-
ţată de benefi ciari.

În general, prin producerea biocombusti-5. 
bilului în volum de 3-3,2 mld litri, se va obţine o 
producţie în valoare de 40 mld lei la preţurile de 
piaţă actuale, cheltuielile de producere fi ind sub 25 
mld lei, ceea ce ar asigura o rentabilitate înaltă. Im-
portant este nu doar profi tul, dar şi faptul că toate 
cheltuielile de producere se vor face în ţară, sporind 
efi cacitatea economică şi socială generală, nu doar 
cea a agriculturii.

Producerea bioetanolului la un preţ de 5,5-6 lei/L, 
a biodieselului – de 6,5-7 lei/L, a biogazului – de 2 lei/

m3, este posibilă doar în cazul integrării pe verticală 
a tuturor etapelor: cercetare, producerea de seminţe 
şi perfecţionarea tehnologiilor, producerea materiei 
prime, producerea şi comercializarea biocombusti-
bilului. În acest model integrat toate componentele 
activează spre a obţine rezultatul fi nal – biocombusti-
bilul care poate fi  comercializat la preţul de piaţă.

Profi tul obţinut se împarte între toţi participan-
ţii după principiul rentabilităţii egale. Numai în aşa 
mod producerea şi comercializarea biocombustibi-
lului va fi  rentabilă şi durabilă.

Varianta producerii dezintegrate (a materiei pri-
me, uleiului, bioetanolului, apoi producerea şi co-
mercializarea biocombustibilului) creează proble-
me de relaţii şi divergenţe interne, falimentând rând 
pe rând cercetarea în domeniu, producerea materiei 
prime şi a biocombustibilului.

La etapa iniţială de producere a biocombustibi-
lului este necesară susţinerea statului. Toate ţările 
subvenţionează (sau au subvenţionat la etapele iniţi-
ale) identifi carea, producerea şi utilizarea resurselor 
regenerabile de energie. 

Republica Moldova are posibilităţi mai modeste 
de subvenţionare a agriculturii în general, prin ur-
mare, şi a producerii de biocombustibil. Totuşi, ar fi  
necesar şi raţional să se acorde unele înlesniri fi sca-
le în sectorul agrar.

Ar fi  binevenită şi stimularea morală, şi cea 
materială prin acordarea premiilor naţionale de stat 
pentru performanţe în domeniul identifi cării produ-
cerii şi utilizării resurselor regenerabile de energie.

Tabelul 2
Volumul şi rentabilitatea producerii biocombustibilului

Tip de biocombustibil Biodiesel Bioetanol Biogaz
Materia primă Rapiţă Topinambur (tuberculi) Topinambur 

(masă verde), reziduuri
Suprafaţa cultivată 

(mii ha)
100 100 -

Cantitatea materiei 
prime (mii tone)

250 2500 2000

Cantitatea de bio-
combustibil (mil. litri)

100 200 720 mil. m3

Preţul de cost 6,5 lei/litrul 3,5-4,2 lei/litrul ≈ 2000 lei 
1 mie m3

Valoarea de piaţă 
(mild lei)

1,4 2,8 2,8-3

Rentabilitatea (%) 60-80 80 80
Termen de realizare 2012-13 2015 2014-15

Valoarea producţiei totale de pe 200 mii ha culturi energetice ar constitui 7-7,2 mild lei; total cheltuieli 
de producere – 3,8-4 mild lei; rentabilitatea generală – 75-84%. Valoarea producţiei la 1 ha – 35-36 000 lei/ha.
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VII. Propuneri
În scopul: 
1. asigurării Republicii Moldova cu surse re-

generabile de bioenergie din agricultură; 
2. obţinerii unor producţii în agricultură cu 

plus-valoare şi cu un randament energetic supe-
rior; 

3. reducerii poluării mediului; 
4. realizării prevederilor Strategiei energeti-

ce naţionale şi Legii energiei regenerabile, 
se propune:
I) În programele de cercetare-dezvoltare ale 

AŞM şi Ministerului Agriculturii să fi e introdusă o 
direcţie  nouă şi un program de stat: „Asigurarea 
securităţii energetice prin producerea şi promovarea 
surselor de bioenergie”.

II) Să fi e constituit un Centru ştiinţifi co-practic 
pentru ameliorarea şi promovarea culturilor ener-
getice. Sursele fi nanciare minimal necesare pentru 
lansarea activităţii acestui Centru în 2011 ar consti-
tui 6,8 mil. lei.

În vederea lansării activităţii de cercetare-dez-
voltare în domeniul culturilor energetice pentru anii 
2011-2014, se propun mai multe proiecte concre-
te dedicate ameliorării şi implementării culturilor 
energetice.

Selectarea culturilor energetice, crearea hibri-
zilor, producerea materialului săditor, perfectarea 
tehnologiilor de cultivare (producere) şi implemen-
tarea celor mai efi ciente culturi, hibrizi, clone şi 
tehnologii este prima şi cea mai importantă etapă 
de realizare a unui program naţional de producere a 
surselor renovabile de bioenergie.

Suplimentar la programul de producere a materi-
ei prime ar fi  raţional să fi e realizat şi un program de 
reanimare a industriei de prelucrare. Însă reanimarea 
industriei de prelucrare are sens numai dacă va fi  rea-
lizată prima etapă de producere a materiei prime.

Realizarea unui asemenea program este o ur-
genţă, dar şi o posibilitate de a asigura efi cacitatea 
implementărilor practice în acest domeniu şi ar con-
tribui radical la asigurarea securităţii energetice şi 
efi cientizarea agriculturii şi economiei  Republicii 
Moldova. 
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