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Rezumat – Investigaţiile înaintate sunt dedicate analizei 
spaţiale a resurselor energetice eoliene de pe teritoriul 
Republicii Moldova. Graţie Sistemelor Informaţionale 
Geografice, în prezent, este posibilă cartografierea 
potenţialului eolian la diferită scară. Rezultatele obţinute 
permit evidenţierea anumitor legităţi de repartiţie în spaţiu a 
resurselor eoliene ceea ce va contribui la utilizarea mai 
efectivă a potenţialului energetic eolian într-un relief 
accidentat. 
Cuvinte-cheie - resurse energetice renovabile, potenţial 
energetic eolian, schimbări de climă, energetica eoliană 

 
1. INTRODUCERE 
 
Protecţia mediului înconjurător şi politicile naţionale de 
utilizare a resurselor energetice renovabile impun 
anumite măsuri legislative acceptate de majoritatea 
statelor lumii privind dezvoltarea energeticii eoliene. 
Conform estimărilor actuale către anul 2006 instalarea 
staţiilor eoliene în plan internaţional se va majora de 6 
ori în raport cu anul 1996. 
În Republica Moldova primele încercări de utilizare a 
energiei vântului au fost legate de utilizarea morilor de 
vânt destinate în prealabil la măcinarea cerealelor. 
Instalarea centralelor eoliene, însă, necesită un studiu 
detaliat a potenţialului eolian al teritoriului. 
În lucrările de specialitate editate, climatologia regimului 
eolian pentru ultimele decenii în Republica Moldova 
practic nu este reflectată [1], cu toate că sistemul 
climatic regional suferă modificări, fapt ce determină 
necesitatea estimării spaţio - temporale a acestui indice 
climatic. 
 
2. MATERIALE INIŢIALE ŞI METODE 
 
Ca material iniţial de studiu au servit datele observaţiilor 
meteorologice efectuate asupra vitezei medii a vântului 
de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pentru 
perioada anilor 1964-2000.  
Interpretarea spaţială a repartiţiei zonale a regimului 
eolian a fost efectuată utilizând programul Surfer cu mai 
multe metode de interpolare: Radial Basic, Kriging, 
Minimum Curvature. Deoarece dintre cele trei metode de 
interpolare, metoda Denaturărilor Minime (Minimum 
Curvature) redă cel mai adecvat distribuirea spaţială, 
presupunând calculul ecuaţiei de interpolare şi 
recunoaşterea valorilor numerice în reţea de atâtea ori, de 
câte ori este posibilă obţinerea unei denaturări minime a 

datelor, am considerat mai efectivă utilizarea acestei 
metode  în studiile înaintate. Interpretarea spaţială a 
regimului eolian pe arii limitate a fost efectuată aplicând 
programul MapInfo, ce ne-a permis precizarea valorilor 
numerice pe versanţii delimitaţi în trei părţi: partea 
superioară, de mijloc, inferioară. 
 
3. REZULTATELE OBŢINUTE 
 
Cartografierea vitezei medii a vântului ne demonstrează 
că în aspect evolutiv (fig.1), în circulaţia generală a 
atmosferei, pentru perioada contemporană este 
caracteristică schimbarea mişcării maselor de aer de 
orientare latitudională către cea meridională. Fenomenul 
dat se confirmă şi în investigaţiile ştiinţifice altor savanţi 
din străinătate [3] care constată permutarea fluctuaţiilor 
nord-atlantice spre est ce provin din diferenţa normală de 
presiune dintre maximumul Azoric şi minimumul 
Islandic 
Evaluarea energiei cinetice a regimului eolian în aspect 
zonal a permis evidenţierea anumitor particularităţi 
spaţiale de repartiţie. Cunoscând experienţa savanţilor de 
peste hotare şi  înălţimea de amplasare a axului [2], 
estimarea potenţialului energetic s-a realizat la înălţimea 
de 26m. Pentru aceasta, iniţial s-a calculat viteza Vz la 
înălţimea de 26m (Hz), conform  formulei de aproximare: 
 
Vz=Vs(hs/hz)α.                                                               (1) 
 
în care Vs este viteza de la Hs de amplasare a 
anemometrului, α- parametru al cărui valoare 0,12-0,2 
depinde de caracteristica geofizică a localităţii şi de 
valoarea vitezei medii (α - creşte odată cu reducerea 
vitezei medii).  
Apoi, s-a determinat energia cinetică, care în continuare 
în aeromotor se transformă în energie mecanică. Aşa dar, 
energia cinetică E a unui curent de aer cu aria secţiunii 
transversale A se calculează [2] după formula: 

 
E=ρ A V3/2.                                                                (2) 
 
ρ reprezintă densitatea aerului, egală cu 1,23 kg/m3 în 
condiţiile normale de temperatură   (T 150C)  şi presiune 
(P101,3kpa) şi foarte puţin depinde de variaţia factorilor 
meteorologici. Calculele ne demonstrează că energia 
specifică a curentului de aer este proporţională cu cubul 
vitezei V a acestui curent şi la un metru pătrat al secţiunii 
transversale, spre exemplu, energia cinetică a vântului cu 
viteza medie de 3m/s constituie 17W/m2. 
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Fig. 1 – Viteza medie anuală a vântului (la înălţimea 
giruetei ) conform datelor din Îndrumar (a) şi a datelor 

contemporane (b), utilizând metoda Minimum Curvature 
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  b 
Fig. 2 – Viteza medie anuală a vântului  la înălţimea de 
26 m (a)  şi a energiei lui (b) în W/m2 pentru  perioada 

contemporană (1964-1997) 
 
Conform (fig.2) se constată, că partea centrală (regiunea 
Codrilor) şi de sud-vest sunt teritoriile cu cel mai înalt 
potenţial energetic pe teritoriul Republicii Moldova.  
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Fig. 3 – Durata medie anuală în ore a  vitezei vântului 
>3m/sec (a) şi >8m/sec (b) pe teritoriul Republicii 

Moldova 
 
Repartiţia în spaţiu a duratei în ore a vitezei vântului cu 
viteze mai mari de 3 şi 8 m/sec (fig.3) ne demonstrează, 
că în regiunile sus menţionate sunt înregistrate şi cele 
mai mari valori numerice ale acestora. Astfel, în 
regiunea Codrilor şi în partea de sud viteza vântului 
>3m/sec (care de fapt reprezintă o sursă energetică  
utilizabilă) constituie peste 6000 ore pe an, iar viteza 
vântului >8m/sec (ce serveşte ca o sursă optimă 

energetică în regiunile sus menţionate) atinge valori de 
1700 ore pe parcursul anului. 
În utilizarea mai efectivă a energiei eoliene pe parcursul 
anului, este importantă şi cunoaşterea distribuirii ei 
interanuale. Conform figurilor indicate (fig.4, 5), putem 
deosebi două perioade: rece – cu viteze mai 
semnificative, deci şi cu un potenţial energetic mai 
însemnat şi caldă - dimpotrivă. După cum ne indică 
fig.4,5 indiferent de formele de relief, această distribuire 
se respectă, doar cu o singură excepţie – cu creşterea 
altitudinii creşte şi potenţialul energetic al terenurilor. 
Deci, factorului orografic îi revine o pondere importantă 
în distribuirea energiei eoliene. 
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Fig. 4 – Repartiţia interanuală a energiei vântului pe 
Podişul Moldovei Centrale în diferite forme de relief     
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Fig. 5 – Repartiţia interanuală a energiei vântului pe 
Câmpia Moldovei de Sud în diferite forme de relief 

 
Cele relatate mai sus ne permite să constatăm diferenţele 
semnificative ale valorilor numerice, mai ales în 
perioada rece a anului, dintre staţiunile meteorologice 
situate la altitudini şi în formele joase de relief. Nu în 
zadar, regimul eolian al pantelor este considerat drept 
regulator al căldurii într-un relief accidentat, deoarece 
prin intermediul lui are loc schimbul de căldură dintre 
diferite sectoare, viteza căruia de-a lungul versantului 
foarte mult depinde de suprafaţa de scurgere a aerului 
unde are loc acumularea lui. 
Până în prezent, în climatologia tradiţională [4] sunt 
utilizaţi coeficienţii clasici de recalcul a vitezei vântului 
în diferite forme de relief (tabelul 1).  



 4 

Tabelul 1. Coeficienţii de recalcul a vitezei vântului în 
dependenţă de elementele reliefului 

Formele de 
relief 

Coeficienţii de calcul (K) 
la viteza medie a vântului 
(V m/s) 
K V m/s 

Suprafaţa orizontală cu altitudinea relativă 
mai sus de 170 м şi unghiul de înclinaţie de 
1-4О 
 1.50 4.5 

Versanţii cu gradul de înlinaţie 4-10 О 
 
Versanţii supuşi în bătaia vântului 
partea 
superioară 

1.40 4.2 

de mijloc 1.00 3.0 

inferioară 0.90 2.7 

Versanţii supuşi împotriva bătăii vântului 
partea 
superioară 

0.85 2.6 

de mijloc 0.90 2.7 

Inferioară 0.80 2.4 

Versanţii supuşi paralel  bătăii vântului 
partea 
superioară 

1.30 3.9 

de mijloc 1.00 3.0 

inferioară 0.90 2.7 

Versanţii cu gradul de înclinaţie 10-20 О 
 
Versanţii supuşi în bătaia vântului 
partea 
superioară 

1.55 4.7 

de mijloc 1.40 4.1 

inferioară 0.95 2.9 

Versanţii supuşi împotriva bătăii vântului 
partea 
superioară 

0.85 2.6 

de mijloc 0.75 2.3 

inferioară 0.70 2.1 

Versanţii supuşi paralel  bătăii vântului 
partea 
superioară 

1.55 4.7 

de mijloc 1.38 4.1 

inferioară 0.95 2.9 

Fundul văilor deschise 

 1.28 3.8 

Fundul văilor închise 

 0.65 1.95 

Cei din urmă, ne indică la multitudinea factorilor 
geografici care participă la formarea regimului eolian în 
condiţiile unui relief accidentat, iar cartografierea 
regimului eolian până nu demult se realiza în mod 
manual, în dependenţă de cerinţele înaintate. 
Graţie Sistemelor Informaţionale Geografice regionale a 
fost posibilă modelarea computerizată a acestui 
parametru pe sectorul experimental al Institutului de 
Cercetări pentru Pomicultură a Ministerului Agriculturii 
şi Industriei Alimentare (ICP). Ca sursă iniţială de date a 
servit viteza medie a vântului înregistrată la staţiunea 
Chişinău, fiind situată în apropierea acestui teren şi 
ocupând una din formele de relief ce continuă în 
prelungire pe terenul experimental ICP. Utilizând 
programul MapInfo au fost delimitate părţile superioare, 
de mijloc şi inferioare ale versanţilor cu diferită 
expoziţie şi “recunoscute” valorile numerice pe versanţii 
ce sunt supuşi paralel, împotriva şi de-a lungul bătăii 
vântului. Calculul vitezei medii anuale a vântului pe 
terenul ICP cu suprafaţa de 6.25x4,50 km ne indică, că 
în fundul văilor închise aceste valori pot constitui 1.9 
m/s, pe cumpenele de ape – 4.8 m/s (fig.6).  
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Fig. 6 – Repartiţia vitezei medii anuale a vântului pe 

terenul experimental ICP 
 
În concluzie putem constata, că rezultatele investigaţiilor 
obţinute prezintă interes la utilizarea mai efectivă a 
potenţialului energetic eolian într-un relief accidentat, 
caracteristic teritoriului Republicii Moldova. 
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