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Introducere 
 

                        Motto: 
Secolul XIX a fost al aburilor 

Secolul XX-al electricităţii 
Secolul XXI va fi al SOARELUI 

 
  Următorul secol se va caracteriza printr-o trecere rapidă a sectorului  energetic 

al lumii, în general dominat de monopoluri cu structură integrată vertical, la sisteme 
descentralizate, mai eficiente şi mai curate. Noi generaţii de tehnologii, cum ar fi 
turbine cu gaze de mare performanţă, turbine eoliene de mare putere  prezintă o 
forţă ce amplifică acest proces. Deşi ponderea energiei produse de aceste instalaţii 
este încă relativ mică, posibilitatea de a realiza la scară de masă a unor astfel de 
mijloace de producere a energiei poate duce la crearea unui sistem energetic mai 
puţin consistent şi mult mai descentralizat. Aceste transformări radicale vor avea un 
impact benefic asupra procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie, 
deoarece aceste surse, îndeosebi cea solară sunt disponibile pretutindeni.  

   Tot ceea ce permite producerea de energie utilă direct sau prin transformare se 
numeşte sursă de energie. Toate sursele de energie pot fi împărţite în două tipuri: 
 

- surse neregenerabile de energie sau fosile prezintă rezervele de materiale, ce 
pot fi utilizate de om pentru a produce energie. Astfel de materiale sunt: 
cărbunele, petrolul, gazul, minereul de uraniu ş.a. Energia surselor fosile este 
încorporată şi poate fi „eliberată” numai în urma activităţii omului. 

- surse regenerabile de energie sunt surse existente în mediul ambiant, care pot 
să se regenereze continuu sau cu o periodicite oarecare, consumul cărora nu 
conduce la o posibilă epuizare. Aceste surse de energie sunt: soarele, pământul 
(energia geotermică), vântul, biomasa, apa curgătoare, fluxul şi refluxul, 
valurile mării. 
 
O caracteristică distinctă a surselor regenerabile de energie constă în existenţa 

lor independentă de o oarecare activitate consecventă a omului. 
În cazul folosirii surselor regenerabile de energie fluxul de energie, provenit din 

mediul ambiant, se transformă într-o altă formă de energie, necesară consumatorului, 
şi apoi se reîntoarce în acelaşi mediu, echilibrul termic al acestuia nefiind afectat, 
atmosfera nu este poluată cu gaze cu efect de seră. Dacă utilizăm surse fosile de 
energie, energia înmagazinată în combustibilul fosil sau nuclear este eliberată în 
instalaţia energetică, utilizată de consumator şi apoi emisă în mediul ambiant 
provocând poluarea acestuia. Emisiile de gaze nocive poluează atmosfera, deşeurile 
nucleare necesită cheluieli mari pentru reciclare. 
     Din sursele regenerabile de energie sus-numite o perspectivă în utilizare le dă 
următoarele: soarele, solul,biomasa, vântul   şi apele curgătoare. 
      Energia regenerabilă are un avantaj faţă de alte forme de energie-ea este 
nelimitată şi practic nepoluantă. Însă această energie până în prezent rămâne scumpă, 
fiind o soluţie doar pentru cazurile speciale. 
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       Energia solară se caracterizează prin următoarele: 
    - sursă practic inepuizabilă; 
    - potenţial energetic uriaş: pentru a satisface necesitatea republicii în               
energie ar fi destulă radiaţia care revine municipiului Chişinău; 

  - este o sursă de energie dispersată, fapt ce asigură conversia în alte forme de energie   
la locul de utilizare, eliminându – se transportul la distanţă; 
  -sursă de energie nepoluantă. 
       Cu toate aceste caracteristici favorabile, neegalate de nici o altă sursă de 
energie  primară, energia solară are o serie de particularităţi care fac dificilă utilizarea 
ei,    deosebindu – se de sursele energetice clasice prin: 
  -densitatea slabă a fluxului energetic, necesitând utilizarea unor importante suprafeţe  
de captare; 
  - intermitenţa radiatiei solare datorită alternanţei zilelor cu nopţi şi stopării 
temporare a pătrunderii radiaţiei solare de straturile cu nori. 
       Din aceste inconveniente rezultă două probleme fundamentale care trebuie 
rezolvate în  vederea utilizării economice a energiei solare: 
- concentrarea radiaţiei solare şi transformarea ei într–o altă formă de energie  
utilizabilă practic; 
- acumularea energiei într–o anumită formă şi cantitate suficientă pentru a fi 
disponibilă în perioadele lipsite de radiaţie solară.         
     Utilizarea radiaţiei solare este un proces complex, ce include integral sau parţial 
următoarele etape: 

      - captarea energiei solare; 
      - concentrarea ei; 
      - conversia energiei solare în energie termică; 
      - transformarea în alte forme de energie; 
      - stocarea energiei; 
      - transportul energiei la distanţă; 
      - consumarea ei. 
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