
Miza pe biodiesel
O investitie de 138 de milioane de euro ar putea schimba in mod spectaculos fata agriculturii din
Transilvania 
  
  Sibiul va fi primul judet din Romania in care se va produce masiv biodiesel, un combustibil ecologic
obtinut din rapita. Proiectul construirii unei fabrici de biodiesel, precum si folosirea suprafetelor arabile
pentru cultivarea rapitei ca materie prima pentru acest produs, este o initiativa a unor firme straine si
romanesti - MAN Ferrostaal, Dafora si RETTER Project Management - cu participarea Consiliului
Judetean Sibiu, ca partener public. Daca totul merge  "snur" , in maxim trei ani va incepe productia. 
  
  Cinci judete vizate 
  
  Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Martin Bottesch, spune ca, in prima faza, se va construi o
fabrica de profil in localitatea sibiana Atel. Producerea biodieselului va afecta direct in jur de 15.000 de
agricultori din judetele Sibiu, Alba, Hunedoara, Cluj si Mures. Acestia vor primi bani de la producatorul
de biodiesel pentru a cultiva materia prima, adica rapita.  "Important este faptul ca se vor crea noi locuri
de munca. Se vor incheia contracte avantajoase cu taranii, care vor putea castiga in jur de 500 de euro
pentru un hectar cultivat cu rapita, investitorii asigurand desfacerea, precum si o parte din seminte,
ingrasaminte si utilaje agricole" , a detaliat Bottesch. 
  Consortiul care va produce combustibilul intentioneaza sa incheie contracte de cinci ani cu agricultorii,
prin care acestia obtin un venit sigur prin valorificarea terenurilor. 
  Valoarea proiectului a fost estimata la 138.000.000 de euro. Din acestia, aproximativ 83 de milioane vor
fi inghitite de fabrica ce va fi construita, iar 55 de milioane vor merge exclusiv catre productia de rapita. 
  
  Rapita, nesemnificativa momentan 
  
  In acest moment, rapita este o cultura nesemnificativa in Transilvania. De exemplu, in judetul Cluj, in
acest an au fost semanate cu rapita numai 70 de hectare din totalul de 140.000 de hectare de teren arabil,
ceea ce inseamna sub 1a. In restul judetelor din Transilvania, situatia este asemanatoare. 
  In acest context, pentru ca viitoarea fabrica de la Atel sa inceapa productia este necesara o suprafata
cultivata cu rapita de 8.000 de hectare, iar pentru a ajunge la productia maxima, preconizata sa fie
realizata in 2010, este nevoie de 120.000 de hectare de rapita.  "In momentul in care apare cerere pe
piata, e normal sa se prevada o crestere a suprafetelor cultivate cu aceasta planta" , a estimat directorul
general al Directiei de Agricultura si Dezvoltare Rurala Cluj, Iuliu Suatean. 
  
  Au refuzat Oltenia 
  
  Investitorii spun ca, in 2010, productia va ajunge la 400 de tone/zi de biodiesel. Sediul fabricii va fi la
Atel, pe o suprafata de minim opt hectare de teren, iar proiectul agricol va fi dezvoltat, in prima faza, la
Loamnes. 
  Martin Bottesch a declarat ca partenerii din acest proiect au primit teren gratuit in sudul tarii, cu acces la
infra-structura, dar autorii proiectului au optat pentru judetul Sibiu.  "Au ales Sibiul, deoarece au tinut
cont de conditiile mai bune de productie a rapitei din centrul tarii. Investitorii garanteaza 400 de locuri de
munca la fabrica de la Atel si la centrul agricol din Loamnes, 130 de locuri fiind personal cu studii
superioare"  a mai declarat Bottesch. 
  
  Agreat de minister 
  
  Potrivit lui Martin Bottesch, ministrul agriculturii, Gheorghe Flutur, a agreat proiectul intrucat va
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conduce la gruparea terenurilor agricole pentru cultivarea aceluiasi produs si la crearea de grupuri de
producatori. 
   "Fabrica de biodiesel ar fi o investitie spectaculoasa pentru judetul Sibiu, ce depaseste investitia privind
dezvoltarea si modernizarea Aeroportului Sibiu. Beneficiile sunt multiple. In primul rand va fi un castig
pentru agricultura mai multor judete din centrul tarii: Sibiu, Alba, Hunedoara, Cluj, Mures si nu numai" ,
a conchis presedintele Consiliului Judetean Sibiu. 
  
  Ce este biodieselul? 
  
  Biodieselul este un combustibil mult mai curat decat cel fosil, care a inceput sa fie folosit pe scara larga
in 2002. Poate fi folosit pentru orice motor diesel fara ca acesta sa aiba nevoie de modificari. Mai mult,
motoarele diesel merg mai bine pe acest tip de combustibil. Biodieselul emana cu 75% mai putine noxe
decat combustibilul fosil. Cheltuielile de fabricatie a biodieselului, precum si pretul de desfacere, sunt
mai mici decat cele al motorinei. In cazul in care distributia nu se va putea face in totalitate in Romania,
se va apela la piata externa. Productia mondiala de biodiesel este de 4,5 de milioane tone, dar se
preconizeaza ca ea va ajunge de 11 milioane de tone pana in anul 2010.
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