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Utilizarea surselor de
energie regenerabilă
poate rezolva problema
asigurării populației cu
energie electrică mai
ieftină și independentă
de salturile tarifelor. În
plus, acestea contribuie
la păstrarea purității apei
și a aerului, precum și la
reducerea ritmului
schimbărilor climatice.

Conceptul de "energie solară" se referă
la energia care este direct produsă prin
transferul energiei luminoase radiată de
Soare. Aceasta poate fi folosită ca să
genereze electricitate prin celule solare
(fotovoltaice) și electricitate prin
centrale termice solare (heliocentrale);
să încălzească clădiri direct sau prin
pompe de căldură, precum și ca să
producă apă caldă de consum prin
panouri solare termice.

Ce este eneriga solară

Energia solară în Moldova

Republica Moldova a cunoscut o
dezvoltare relativ limitată a energiei
fotovoltaice solare. Potrivit unui raport
de evaluare efectuat de către Ageția
Internațională pentru Energie
Regenerabilă în anul 2017, energia
fotovoltaică solară ar putea furniza până
la 4,5 GW capacitate, dar numai 20% din
aceasta a fost considerată competitivă
din punct de vedere al costurilor în anul
2016. Restul de 80% ar deveni
competitivi din punct de vedere al
costurilor până în 2030.

Un hectar de panouri
solare are un impact
pozitiv de patruzeci de
ori mai mare decât o
pădure cu aceeași
suprafață la capitolul
emsiilor de bioxid de
carbon. Un panou solar
transformă aproximativ
șaisprezece procente din
energia radiată în
electricitate utilă.
Eficiența fotosintezei,
procesul prin care copacii
transformă lumina
soarelui în energie, este
între unu și două
procente.



Există 4 tipuri de panouri solare:
Monocristaline, Policristaline, Amorf sau
tip ”film” și Hibride. Panourile
monocristaline au o eficiență de 15%.
Spațiul necesar pentru montarea lor
fiind mai mic, pot produce de 4 ori mai
multă energie decât panourile solare tip
„film”, rezistența lor în timp este mai
bună și performează bine chiar și pe
lumină scăzută.

Panourile policristaline au o eficiență de
13% și se consideră cele mai potrivite din
punct de vedere al raportului preț-
calitate pentru casele familiale.

Panourile Amorfe sau tip ”film”
reprezintă cea mai ieftină opțiune și sunt
eficiente chiar și pe intensitate
luminoasă scăzută, dar au o eficiență de
8% și nu se prea folosesc pentru locuințe
familiale.

Panoul solar hibrid poate fi utilizat
pentru producerea apei calde și aport la
încălzire. Colectorul solar termic și
panoul fotovoltaic se regăsesc într-un
singur produs. Dacă este nevoie fluidul
se folosește în perioada rece pentru
dejivrarea panoului și îndepărtarea
zăpezii.

Tipuri de panouri solare Eficiență Rentabilitate

Republica Moldova are mai puțină
lumină directă a soarelui decât unele țări
din sudul Europei, dar în comparație cu,
de exemplu, Germania, care ocupă locul
patru în lume, cu 52 de gigawați de
panouri solare instalate, capacitatea
noastră de a produce este mai înaltă. În
timpul iernii, Moldova beneficiază de o
temperatură medie mai scăzută a aerului
și acest lucru crește eficiența panourilor
solare, deoarece pe vreme rece,
panourile funcționează mai productiv.

Analizând performanța unui sistem de
energie solară, se poate observa că
acesta produce energie pe tot parcursul
anului. În cele mai înnorate luni ale
anului, cantitatea de energie produsă
scade deoarece zilele sunt mai scurte.
Totuși, trebuie să ținem cont că
producția de energie nu necesită
strălucirea soarelui în mod constant
(chiar și în zilele înnorate panourile
produc energie), important este ca
radiația solară să ajungă la panouri prin
nori. Prin urmare, chiar și în lunile de
iarnă, când producția este de
aproximativ 10% din potențialul anual
total, aceasta este suficientă ca să
reducă destul de mult factura la energia
electrică.

Progresul tehnologic din ultimii 10 ani a
contribuit la reducerea costurilor la
panourile solare aproape în jumătate, iar
astăzi sistemul de producere a energiei
electrice din energia soarelui este la
același preț ca un cazan modern. De
exemplu, pentru o casă privată de
dimensiuni medii, achiziționarea și
instalarea unui sistem de energie solară
ar costa de la 2.500 la 6.000 de euro.

Ținând cont de prețul instabil la energia
electrica și de faptul că, după instalarea
sistemului, factura la energie scădea cu
aproximativ 50%, perioada medie de
recuperare a investiției într-o gospodărie
moldovenească ajunge la 6-9 ani. 

În același timp, perioada de
răscumpărare a investiției depinde în
mare parte de calitatea sistemului
instalat și de particularitățile consumului
de energie electrică. Astăzi, cele mai
bune panouri au o garanție de peste 25
de ani, ceea ce înseamnă că panourile își
păstrează cel puțin 85% din capacitatea
lor chiar și după această perioadă.


