Ec Energetica

Nimic nu apare din nimic [i nu dispare f=r= urm=!
Revist= dedicat= eficien\ei energetice [i energiei regenerabile
EDITIA II, 2013

1

principalulul învingător
în Concursul Moldova
Eco-Energetică este
ţara noastră!
Valeriu LAZĂR,

Viceprim-ministru al Republicii Moldova
Ministrul Economiei

E

nergia regenerabilă şi eficienţa energetică sunt obiective prioritare ale Strategiei
energetice a Republicii Moldova până în
anul 2030. Importanța lor este crește în asigurarea securității energetice, dar şi în ce privește
durabilitatea mediului înconjurător, combaterea
schimbărilor climaterice, îndeplinirea obiectivelor
comune în cadrul Comunității Energetice Europene, din care face parte Republica Moldova.
Acquis-ul energetic al Uniunii Europene se transpune intens în cadrul juridic naţional, conform
angajamentelor asumate de țara noastră în cadrul
Tratatului Comunităţii Energetice. În acest context, au fost elaborate, în parte – adoptate, un şir
de proiecte de legi cu privire la cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor
cu impact energetic, promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, etichetarea energetică
și altele. Un element esențial ține de pregătirea
unor condiții și proceduri stimulatoare pentru
atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea şi modernizarea sectorului energetic. În cadrul Agenţiei
pentru Eficienţă Energetică a fost instituit în acest
scop Centrul unic de informare a investitorilor în
domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice. Iar un alt instrument este cel de
promovare a acestor oportunități, pentru care se
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aplică deja Strategia de comunicare în domeniul
eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabile.
Trebuie de menționat că alături de multe altele,
evenimentul anual principal, care are scopul și
de a recompensa, dar și de a propaga și a stimula practicile de succes, este Concursul Moldova
Eco-Energetică și Gala premianților. În cadrul ediţiei desfăşurată la 6 decembrie 2013, după cum se
știe, au fost premiate 18 proiecte de promovare
şi utilizare a resurselor energetice netradiţionale,
dar ele reprezintă exponențial creșterea calității și
a cantității inițiativelor practice de acest fel în Republica Moldova. Producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie din surse
regenerabile, precum şi dezvoltarea şi aplicarea
tehnologiilor moderne reprezintă în viziunea Ministerului Economiei și a Guvernului calea corectă
spre a face mai eficientă economia republicii noastre, protejând mai bine în același timp mediul ambiant. În calitate de preşedinte al Consiliului de Coordonare al Concursului Moldova Eco-Energetică
îmi exprim satisfacția că numărul și calitatea dosarelor depuse în 2013 au fost în creștere și chem
pe toți practicienii să se includă și în 2014, și în anii
viitori, în această competiție în care câștigători
suntem cu toții și este Republica Moldova.

3

Gala Moldova
Eco-Energetică 2013
A doua ediţie naşte o tradiţie!

O

rice tradiţie apare dacă are continuitate. În 2012
Agenţia pentru Eficienţă Energetică a iniţiat un
Concurs pentru antreprenorii şi instituţiile din Republica Moldova. Semnalul a fost puternic pentru
toţi cei deschişi către noile tehnologii de eficientizare a consumului de energie şi de exploatare a surselor regenerabile
de energie. Aceast lucru a amplificat concursul, care a culminat cu Gala Moldova Eco-Energetică 2013. Recent, AEE a stabilit chiar o zi exactă în care vor avea loc următoarele ediţii
şi anume, prima vinere a lunii decembrie. La Gala din 2013 a
fost prezent atât Prim-ministrul Iurie LEANCĂ, cât şi viceprim-ministrul şi ministrului economiei Valeriu LAZĂR,
ministrul culturii Monica BABUC, şeful Delegaţiei UE la
Chişinău Pirkka TAPIOLA, reprezentantul permanent al
PNUD în Moldova Nicola HARRINGTON-BUHAY. În prima
vinere din decembrie 2014, acestea şi alte notorietăţi, la fel,
vor fi oaspeţi la evenimentul eco-energetic. Totuşi, eroii principali ai Galei sunt premianţii concursului, cei care formează şi dezvoltă piaţa eco-energetică din Moldova. Trofeele
supreme în 2013 au fost cucerite de 18 proiecte, iar autorii
lor au trăit momente de glorie în scena Teatrului Mihai Eminescu. Tradiţia continuă şi aşteptăm să vedem cine vor fi câştigătorii Galei Eco-Energetice din acest an.
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Energia Solară Fotovoltaică
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Energia Eoliană
Energia Geotermală
Biocumbustibili solizi
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Energie prin cogenerare
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Domnule Stratan, ce semnificaţie atribuiţi
celei de-a doua ediţii a Concursului Moldova Eco-Energetică, desfăşurat în 2013?
Pot să declar că avem deja o tradiţie de a organiza anual competiţia de implementare cu succes a
proiectelor privind eficienţa energetică şi producerea energiei din surse regenerabile! Mai mult,
începând cu 2014, după aprobarea unor modificări la Regulamentul Concursului, în cadrul Consiliului de coordonare al acestei acţiuni s-a stabilit
ca evenimentul de premiere a învingătorilor să fie
organizat în prima zi de vineri a lunii decembrie, în
fiecare an. Este o abordare ce asigură continuitate,
claritate, transparenţă şi un calendar organizatoric
foarte precis. Astel, ne propunem ca prin premierea câştigătorilor să motivăm atragerea de tehnologii noi şi promovarea lor în Republica Moldova.
Bineînţeles, dorim să-i susţinem pe cei care sunt la
început de cale, întrucât eficienţa energetică este
un sector nou, ce are nevoie de sprijin şi stimulare,
pentru a genera un efect solid în economia ţării.
Cinci ani în urmă aveam foarte puţine tentative de
a aplica tehnologiile alternative în consumul şi generarea de energie. Majoritatea acestora veneau
din sectorul privat şi cam nimic din cel public.
Lipsea şi politica de stat, şi cadrul legal, nu erau
instituţii responsabile... În ultimul timp, însă, avem
un val de pretendenţi la premii, cu proiecte foarte interesante. Dacă în 2012 au aplicat circa 50 de
concurenţi, atunci în 2013 numărul acestora era de
peste 60. A crescut şi calitatea, astfel încât, am fost
nevoiţi să mărim până la 18 numărul de premii! În
viitor, sunt sigur, acest concurs va lua amploare.

Nu toţi se aventurează să depună dosarul
într-o asemenea competiţie. Aveţi vreun
indiciu, cam care ar fi proporţiile dezvoltării acestui domeniu la nivel naţional?
Mihail STRATAN,

Directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

Per total, în Moldova avem mii de proiecte implementate, sau în derulare, de eficientizare a consumului şi de generare a energiei din surse alternative.
Trebuie să ne gândim, de altfel, cum ne vom descur-

progresia energetică
formula eficienţei pentru Moldova
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ca atunci, când în concurs vor intra mii de dosare.
Agenţia pentru Eficienţă Energetică elaborează o
bază de date unică pentru acest domeniu, în care
introducem toată informaţia ce ţine de eficienţă şi
energie regenerabilă. Parametrii acestei pieţe, acestei industrii, aş spune, cresc nu de la un an la altul, ci
de la o lună la alta. Această progresie trebuie văzută
mai larg, decât o simplă economisire de bani sau un
aport în eficientizarea energie. Meritul ei este anume
faptul că generează activitate economică, noi locuri
de muncă, contribuţii la bugetul public şi toate celelalte beneficii ale unui sector în dezvoltare.

Evoluţia remarcabilă despre care vorbiţi este
rezultatul promovării de către stat a unor
politici favorabile acestui domeniu inovativ.
Care sunt principalii actori, partenerii implicaţi şi cum se împart rolurile între aceştia?
Rolul central, desigur, este al Ministerului Economiei, care elaborează politicile de stat privind eficienţa
energetică. Pentru implementarea acestor politici
a fost instituită Agenţia pentru Eficienţă Energetică, pe care am onoarea să o conduc. Iar finanţarea
proiectelor concrete, cu suportul oferit de stat şi de
partenerii de dezvoltare, este prerogativa Fondului
de Eficienţă Energetică, creat acum doi ani. Faptul
că suntem un domeniu nou a permis o organizare
corect structurată, pentru a evita suprapunerile (sau
potenţialele conflicte între entităţi) şi a asigura o
gestiune cât mai corectă şi mai transparentă. În ce
priveşte focalizarea efortului comun de promovare
şi susţinere a tehnologiilor şi proiectelor eco-energetice, voi menţiona că sprijinim aplicarea lor atât în
sectorul public, cât şi în cel privat. La această etapă,
un accent mai mare se pune pe instituţiile publice,
şcoli, grădiniţe, spitale, etc, pentru că dorim ca acestea să fie mai puțin energofage şi să dea un exemplu, în această privinţă, comunităţilor din toată ţara.
Voi spune câteva cuvinte şi despre partenerii noştri
în această activitate, mulţumind, în mod special,
Delegaţiei Uninii Europene în Republica Moldova
şi rezidentului Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Dintre ţările partenere, voi specifica
experienţa şi suportul, pe care îl pune la dispoziţia
cetăţenilor moldoveni Regatul Suediei, deşi, în zilele
noastre tehnologiile moderne nu mai au o localizare geografică, așa cum era la începuturi. Omenirea
se dezvoltă şi investiţiile pot fi atrase din toată lumea. Ceea ce şi îndemn să facă antreprenorii, conducătorii de instituţii şi toţi gospodarii din Moldova.

agenţia
aduce viitorul
eco-energetic
Dezvoltarea sectorului eco-energetic în Republica
Moldova a luat amploare odată cu crearea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică (AEE). Poziţia şi rolul
acestei instituţii, ca implementator al politicilor de
stat, este cea de a face legătura între conducerea
statului (Guvern, Parlament), parteneri de dezvoltare, instituţii de executare şi finanţare, antreprenori din domeniu şi beneficiari de toate categoriile. În cadrul Ministerului Economiei, AEE este laboratorul de acte menite să completeze şi să perfecţioneze cadrul modern de dezvoltare, să atragă
investiţii, să stimuleze aplicarea noilor tehnologii
şi să multiplice experienţele pozitive. În planul de
dezvoltare a Republicii Moldova, Eficienţa Energetică şi Sursele de Energie Regenerabile alcătuiesc
un compartiment aparte, ca obiective şi indicatori
pentru toate sectoarele: construcţii, transporturi,
industrie şi altele. Anul 2013 a avut o semnificaţie
mare în dinamica acestui sector. Inclusiv, au fost
consolidate capacităţile menite să ajute participanţii la piaţa serviciilor de eficienţă energetică.
În Republica Moldova schema de audit energetic
a fost introdusă în 2012. Primele rapoarte de audit
au apărut datorită proiectelor de asistenţă tehnică. Iar baza normativă a acestei activităţi a apărut
odată cu adoptarea, prin Hotărârile de Guvern
nr. 884 şi nr. 885 din 27.11.2012, a Regulamentului
privind autorizarea auditorilor energetici şi Regulamentul privind auditul energetic. Către sfârşitul
aceluiaşi an, Executivul a aprobat şi Metodologia
de calculare a costului auditului energetic. Evident, după aceste completări obligatorii ale bazei
normative, anul 2013 a fost unul de început pentru
piaţa auditorilor energetici. Pe parcursul acestui
an, AEE a autorizat 73 persoane fizice şi 26 persoane juridice cu acest drept. Sub coordonarea AEE
şi cu suportul Agenţiei Internaţionale de Cooperare a Germaniei (GIZ) a fost elaborat şablonul raportului de audit energetic pentru clădiri. În mod
firesc, cererea pentru serviciile de audit a crescut
după lansarea Fondului pentru Eficienţă Energetică (FEE). Proiectele pot fi depuse la Fond, pentru
finanţare, numai dacă sunt însoţite de raportul de
audit energetic. Numărul de dosare depuse la FEE,
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către sfârşitul anului 2013, a trecut de 300. Respectiv, aceeaşi cifră este valabilă pentru rapoartele de
audit energetic. Consiliul de Administrare al FEE
a selectat 87 dintre aceste propuneri spre a fi implementate în anul 2014. Agenţia pentru Eficienţă
Energetică nu are atribuţii de finanţare, dar este
instituţia care avizează proiectele depuse la Fondul pentru Eficienţă Energetică, pentru a asigura
conformitatea lor cu politicile în domeniu.
Conform prevederilor Legii nr. 142 din 02.07.2010
cu privire la eficienţa energetică, Republica Moldova urmează să deţină o bază de date electronică în domeniul eficienţei energetice şi a surselor
de energie regenerabilă. Structura acesteia corespunde sectoarelor economiei naţionale, menţionate în Programul naţional de eficienţă energetică 2011-2020: transformări energetice; industrie; transporturi; construcţii şi sector public. Un
alt crirteriu pentru sistematizarea datelor ţine de
sursele de energie regenerabilă: eoliană, solară,
hidraulică, geotermală şi biomasă. În momentul
de faţă, Baza de date a EE şi SER este dezvoltată
de Agenţia pentru Eficienţă Energetică, pornind
de la modulul „Clădiri publice”, creat în comun cu
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, cu suportul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiilor de Dezvoltare Regională şi cu
asistenţa tehnică din partea GIZ. Baza de date a
fost instalată pe platforma Fondului Naţional de
Date Geospaţiale, ca parte a Sistemului Informaţional Geografic Naţional. AEE planifică să plaseze această bază de date pe o platformă M-Cloud,
astfel ca ea să poată fi utilizată de mai multe instituţii şi autorităţi naţionale. Acces la baza de date
vor avea şi managerii energetici raionali, ceea ce
le va permite să o folosească la elaborarea planurilor locale şi la monitorizarea consumului de
energie la nivel local.

Structura bazei de date AEE

Creşterea sectorului impune ajustarea şi extinderea bazei lui legislative şi normative. Pe parcursul
anului 2013 au fost elaborate şi înaintate forurilor
de decizie un şir de proiecte în acest sens: proiectele de legi cu privire la performanţa energetică a clădirilor; cu privire la promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile; cu privire la etichetarea energetică; privind cerinţele în materie
de proiectare ecologică, aplicabile produselor cu
impact energetic; cu privire la energia termică şi
promovarea cogenerării. Legea privind instituirea mecanismului de certificare a performanţei
energetice a clădirilor şi cea cu privire la energie
termică sunt în procedură de lucru în Parlamentul Republicii Moldova. Guvernul, la rândul său, a
aprobat Hotărârea nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia Energetică a Republicii Moldova
până în anul 2030, precum şi hotărârile cu privire la planul naţional de acţiuni privind eficienţa
energetică pentru anii 2013-2015; Regulamentul
privind furnizarea serviciilor energetice; Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid; Planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din
surse regenerabile, pentru anii 2013-2020. AEE a
elaborat şi alte proiecte, care îşi aşteaptă adoptarea, pentru a putea aplica Metodologia de calcul
a performanţei energetice a clădirilor, Metodologia de calcul a economiilor de energie pe ţară şi
alte instrumente. Este un volum mare de produse
generate de Agenţia pentru Eficienţă Energetică
şi de acţiuni de implementare a politicilor de stat
în domeniu, care, deja, produc şi urmează să amplifice efecte majore pentru securitatea energetică a Republcii Moldova.
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PROIECTUL ENERGIE ŞI BIOMASĂ:

UN DRUM DE 4 ANI
Proiectul european „Energie şi Biomasă
în Moldova” este cel mai mare proiect în
sectorul bioenergiei din Republica Moldova. Lansându-l în 2011, iniţiatorii şi-au
propus să creeze un sistem sigur şi durabil de producere a energiei din biomasă.
Rezultatul?! Dacă în urmă cu patru ani, energia termică necesară pentru încălzirea instituţiilor publice
din satele şi oraşele Republicii Moldova era asigurată sută la sută din importuri, astăzi peste 15% din
acestea îşi garantează confortul termic cu energie
din biomasă, produsă local. Ţara noastră scrie o
adevărată „poveste de succes” în sectorul energiei
regenerabile. Peste 130 de grădiniţe, şcoli şi centre
comunitare vor intra în sezonul de încălzire 20142015 cu sisteme moderne de încălzire pe biomasă.
În cele 130 de instituţii publice, beneficiile s-au
făcut vizibile foarte repede: numărul persoanelor

care beneficiază de bio-încălzire este de aproape
90.000; cheltuielile pentru încălzire s-au redus cu
30%; emisiile de gaze cu efect de seră se aşteaptă
a fi reduse cu 30.000 tone de CO2 pe an, odată cu
înlocuirea gazului şi cărbunelui cu biomasă.

Moldova Eco-Energetică 2013
În patru ani de la lansarea proiectului „Energie şi
Biomasă”, numărul producătorilor de brichete şi
pelete a crescut de 10 ori. Astăzi, pe teritoriul ţării
activează circa 80 de asemenea întreprinderi.
Din moment ce industria biomasei se dezvoltă
foarte repede, controlul calităţii a devenit esenţial
pentru a câştiga încrederea în noul produs de pe
piaţă. În 2012, Institutul Naţional de Standardizare
şi Metrologie a adoptat 37 de standarde europene
din domeniul biocombustibililor solizi. În decembrie 2013, Guvernul a aprobat reglementările tehnice pentru producerea de biocombustibil solid,
ce vor fi obligatorii începând cu anul 2015.

500 de familii au cumpărat cazane moderne pe bază de biomasă, în condiţii avantajoase

afaceri de producere a brichetelor şi peletelor, ce
aprind succesul
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Investim în tânăra generaţie
Circa 19.000 de copii din Republica Moldova ştiu
cum să valorifice sursele regenerabile de energie
şi cunosc secretul economisirii consumului de
energie. Elevii din clasele VII-VIII din 352 şcoli din
toate raioanele ţării au studiat energia regenerabilă într-o manieră modernă, datorită cursului opţional dezvoltat de Proiectul Energie şi Biomasă.
Cei mai activi elevi, selectaţi în urma unui concurs,
participă la tabăra de vară „Energel”, locul de întâlnire al promotorilor energiei regenerabile şi eficienţei energetice.
În Moldova, sectorul regenerabil, în special cel din
biomasă, se dezvoltă cu viteza luminii, lucru pe
care, acum 2-3 ani, lumea l-ar fi considerat de ordinul fantasticului. Cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, ţara noastră pune bazele utilizării pe scară
largă a combustibililor din biomasă şi creează premise pentru o nouă industrie, ce ajută la dezvoltarea Republicii Moldova. Economisim bani, sporim
securitatea energetică, lansăm noi afaceri, creăm
noi locuri de muncă şi, nu în ultimul, rând protejăm mediul ambiant.

Avansarea Republicii Moldova în furnizarea de
energie din surse regenerabile a condus la creşterea numărului de afaceri de producere a combustibilului din biomasă. Fiind atractiv ca şi preţ şi
nepoluant, combustibilul din biomasă reprezintă
un câştig triplu: este bun pentru consumatori, oameni de afaceri şi mediul înconjurător.

Ludmila Abramciuc este prima femeie din Moldova care conduce o afacere în domeniul producerii
biocombustibilului. Dânsa gestionează o întreprindere de producere a brichetelor – „Ecobricheta”, or. Bălţi, ce s-a extins simţitor, datorită unui
program lansat de Proiectul Energie şi Biomasă.
„Datorită noii instalaţii performante de producere
a brichetelor, achiziţionată prin leasing din fondurile proiectului, „Ecobricheta” SRL şi-a triplat capacitatea de producere, ajungând la peste 300 tone
de combustibil eco, lunar, comparativ cu 90 tone
produse anterior. Cele 300 de tone sunt suficiente
pentru a încălzi cinci şcoli şi grădiniţe pe timp de
iarnă”, spune dna. Abramciuc.

fre îmbucurătoare, având economii de circa 40%,
comparativ cu preţul la gaz pe care îl plăteam
până atunci. Pe lângă economiile evidente, încălzirea cu biomasă ne oferă şi siguranţă”, susţine
Larisa Seu.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un
proiect de 4 ani, implementat între anii 2011-2014.
Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln
Euro) şi PNUD Moldova (560,000 Euro).
Proiectul Energie şi Biomasă are o abordare inteligentă şi aduce energia bio nu doar în şcoli şi
grădiniţe, dar şi în casele oamenilor. 500 de familii
au cumpărat cazane moderne cu biomasă, 1300€
din cost, fiind rambursate din fonduri europene.
Cazanele de ardere a brichetelor, peletelor sau
mixte, procurate în cadrul acestui program, sunt
produse şi/sau asamblate în Republica Moldova.
Larisa Seu este unul din beneficiarii programului.
„Din octombrie 2013 ne încălzim casa cu energie
din biomasă. Cazanul l-am cumpărat în aceeaşi
lună, ca răspuns la oferta Proiectului Energie şi
Biomasă. Primul sezon de încălzire ne-a arătat ci-
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cifre şi fapte:
 Proiectul Energie şi Biomasă a fost promovat în toate raioanele Republicii Moldova, inclusiv UTAG.
 Au fost selectate 126 de sate pentru conectarea
instituţiilor publice la sisteme alternative de încălzire cu biomasă.
 Sisteme termice moderne pe bază de biomasă
instalate în 143 de instituţii publice: şcoli, grădiniţe, centre comunitare.
 Peste 89.000 de persoane, inclusiv 26.519 copii,
beneficiază de energia furnizată sigur şi de un
confort termic sporit.
 Noile sisteme de încălzire pe biomasă au condus la crearea a peste 300 de locuri de muncă
noi, cât şi la lansarea a zeci de întreprinderi producătoare de combustibil din biomasă sub formă de pelete şi brichete.
 5.590 reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi lideri locali, 492 furnizori de combustibil din
biomasă şi 432 operatori ai noilor centrale termice
au obţinut cunoştinţe şi abilităţi în domeniul tehnologiilor moderne de producere şi utilizare a biomasei pentru producerea agentului termic.
 A fost acordat un milion de euro pentru procurarea echipamentului de producere şi procesare a biomasei prin mecanismul de leasing.

 30 de întreprinzători locali au beneficiat deja
de programul dat şi au obţinut echipament de
brichetare, peletizare, tocare şi balotare a biomasei.
 500 de familii au posibilitatea de a procura cazane moderne pe bază de biomasă, 1300 euro,
din costurile investiţiei efectuate, fiind rambursate din fonduri europene.
 Un proiect pilot în domeniul cogenerării pe
bază de biomasă agricolă a fost susţinut financiar, pentru a demonstra fezabilitatea utilizării tehnologiilor avansate, cu scopul obţinerii
energiei din surse disponibile local.
 Un proiect pilot în domeniul prestării serviciilor
de generare şi comercializare a agentului termic pe bază de combustibil din biomasă, a fost
co-finanţat şi lansat în raionul Leova.
 Peste 19.000 de elevi au studiat lecţiile cu privire la sursele de energie regenerabilă şi eficienţă
energetică în şcoli.
 Populaţia, autorităţile centrale şi locale, sectorul privat, societatea civilă sunt bine informaţi
despre oportunităţile şi beneficiile Republicii
Moldova în utilizarea energiei din surse regenerabile, în special din biomasă.

Ţara noastră scrie o adevărată
„poveste de succes”
în sectorul energiei regenerabile

Guvernul Republicii
Moldova
Empowered lives.
Resilient nations

Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat,
implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

nimic nu apare din nimic...
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conducători şi parteneri
ai Moldovei: toţi pentru
eficienţa energetică

Iurie Leancă,

Prim-ministru al Republicii Moldova

M

ă bucur că am ocazia să felicit şi să premiez
reprezentanţii dintr-un sector, care, poate,
este ceva mai puţin tradiţional pentru Republica Moldova, dar unul, care este eminamente legat de aspiraţiile noastre europene, care
înseamnă nu altceva, decât a avea un stat funcţional,
o economie performantă şi condiţii cât mai bune pentru cetăţenii noştri. Asupra acestui obiectiv lucrează
nu doar cei din Republica Moldova, este o preocupare
plenară a celor mai mari oraşe europene, a capitalelor
europene, care îşi doresc, prin folosirea acestor energii
regenerabile, un alt nivel de competitivitate, un alt nivel de confort şi de prosperitate.
Sectorul energetic din Republica Moldova tocmai are
nevoie de o combinaţie reuşită a surselor tradiţionale şi a celor regenerabile, astfel încât, să putem spori
securitatea energetică, astfel încât, să putem asigura
o dezvoltare durabilă a ţării, dar şi să repoziţionăm
întreaga noastră societate pe o traiectorie mai eco
şi mai eficientă. Bineînţeles, nu dorim să reinventăm
bicicleta, ea deja demult exista în acest sens, astfel
încât, cu toţii ne dorim să ne aliniem la cele mai bune
standarte, la cele mai avansate practici, care există în
Uniunea Europeana. Şi tocmai ne-am propus să ne
racordăm la aceste practici şi sigur că vom face tot
necesarul pentru a beneficia de statut de membru
la Piaţa Energetică Europeana integrată. Noi avem
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un potenţial enorm, în acest sens, un grad pe care,
dacă îl vom valorifica pe deplin, sunt convins că vom
putea folosi surse regenerabile cu o mult mai mare
pondere şi pentru binele societăţii şi a economiei
noastre. În mod special, aceasta se referă la zona rurală, ceea ce ne aduce multiple beneficii, începând
cu locuri de muncă, bineînţeles; un confort termic
sporit şi reducerea impactului nociv asupra mediului înconjurător. Totodată, trebuie să întreprindem o
serie de măsuri, care nu necesită un efort deosebit,
dar care, prin acţiuni speciale, ne pot aduce aceste
beneficii. De exemplu, cunoaştem cu toţii faptul că
consumul de energie a blocurilor de locuit, constituie aproape jumătate din tot consumul pe țară. Proiectele noastre pilot au demonstrat că este posibilă
o economie de energie de 40% sau chiar 50%, prin
organizarea unor investiţii speciale la îmbunătăţirea
eficienţei energetice a clădirilor. Iată de ce, fiecare
clădire sau întreprindere construită astăzi, trebuie să
fie reglată la acest flux de energie, pentru a obţine o
productivitate şi o eficienţă pe decenii.
Este foarte important să comunicăm mai mult şi
să promovăm conceptul de eficienţă energetică,
ca astfel de acţiuni, la care asistăm astăzi, să creeze un concept cu totul nou, să formeze o societate
prosperă, în care fiecare dintre noi trebuie să dea
dovadă de un comportament deosebit”.

P

remianţii concursului Moldova Eco-Energetică au transmis un mesaj European foarte
puternic – mesaj al oamenilor plini de iniţiative, autori ai actualelor proiecte, care
schimbă viziunea populaţiei şi îşi extind orizontul, în
ceea ce ţine de furnizarea energiei către oficii, case,
clădiri – valori Europene de cel mai înalt nivel.
Am fost încântat să fiu prezent la cea de a treia ediţie
a proiectului energiei pe bază de biomasă - ”Moldova Eco-Energetică”, care este implementat de UNDP
şi fondat de Uniunea Europeană, de fapt, iniţiatorul
primei ediţii ”Moldova Eco-Energetică”, în 2011. Deci,
o a treie ediţie demonstrează că mergem înainte,
iar asta este un succes atât al oamenilor, cât şi al Guvernului. Conexiunea la Piaţa Energetică a Uniunii
Europene ne apropie de remarcabila îmbunătăţire

inerii reprezintă viitorul Moldovei şi eu
m-am simţit deosebit de onorată să acord
premii la categoria Tineret, Educaţie şi Comunicare, în cadrul ceremoniei “Moldova Eco – Energetică 2013”. Tinerii au avut cea mai
inspirantă voce în consultaţiile, la nivel naţional,
despre Viitoarele Verinţe-Necesităţi ale Republicii
Moldova. Cea mai tânără generaţie este şi cea mai
dornmică de a conduce dezvoltarea ţării lor .

Pirkka Tapiola,

şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova

a eficienţei energetice şi dezvoltarea energiei regenerabile. La moment, ne ocupăm intens de acest
fapt, avem multe metode, echipament şi un imens
buget de 40 milioane de euro, alocat pentru susţinerea echilibrului energetic. De asemenea, conlucrăm
cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Evoluţia sectoarelor economice poate deveni
un success numai în cazul, în care are loc un angajament între toţi membrii societăţii. Gândindu-ne la
toate marile schimbări asupra cărora am convenit cu
Guvernul, în cadrul unui accord recent, constatăm
un imbold pozitiv de a construi un orizont mai larg şi
mai prosper, convenabil societăţii, în care fiecare are
dreptul la proprietate.
Guvernul Republicii Moldova, cu suportul partenerilor străini, a pus deja în aplicare un cardu legislativ
adecvat şi o mulţime de scheme de sprijin. Cu această
ocazie, ţin să felicit Guvernul pentru reglementarea
importantă pe care a făcut-o în vederea stabilirii cerinţelor principale pentru producerea biocombustibilului, mai ales acum, când a fost adoptat proiectul
de lege privinf etichetarea energetică. Vă mulţumesc
foarte mult. Este un lucru extreme de bun. Dar, iarăşi,
revenind la ideea principală, despre dreptul la proprietate… Pentru a atinge un success, sectorul privat,
ONG-urile, persoanele fizice, toţi împreună trebuie
implicaţi în iniţiativele proiectului. “Moldova Eco-Energetică” este într-adevăr un eveniment minunat, ce
uneşte toţi participanţii la acest process şi creşte atenţia asupra problemei-cheie a eficienţei energetice şi a
energiei regenerabile. Permiteţi-mi să îi felicit cordial
pe toţi câştigotirii şi participanţii acestei competiţii. Nu
victoria este importantă, ci aducerea noilor idei şi construirea unui viitor mai bun. Vă doresc tuturor success
în implementarea mai multor proiecte, care, într-adevăr, sunt de o mare importanţă pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii locuitorilor Republicii Moldova.

Prin intermediul acestor premii, celebrăm tinerii
eco-antreprenori, care, deja, fac schimbările posibile şi motivează antreprenorii de mâine. Împreună
cu Vice prim-ministrul Valeriu Lazăr, am avut oportunitatea de a vizita tabăra de vară pentru tineri
“Energel” – dedicată energiei regenerabile. A fost
excepţional să văd copiii construind propriile lor
panouri solare sau mori de vânt.
Vreau să felicit Ministerul Educaţiei, care a reuşit să
încadreze tema energiei regenerabile în curriculumul naţional. Nu ştiu în câte şcoli din străinătate
elevii sunt la fel de bine informaţi despre biomasă
sau eficienţa energetic, precum aici în Moldova.
Comunicarea constă în aducerea inovaţiilor, acumularea, pe parcurs, a cunoştinţelor, încurajarea şi
motivarea oamenilor, demonstrarea succesului şi a
faptului că totul este posibil şi realizabil.
Stimaţi tineri, Educaţia şi Comunicare joacă un rol
fundamental şi va conduce Moldova înainte pe
drumul eco-energiei.

Nicola Harrington-Buhay,

Coordonator Rezident al ONU
şi Reprezentant Rezident PNUD în Moldova
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energia solară

energie obţinută din materie
primă gratuită şi nelimitată
cel mai
bun proiect

în energia solară
fotovoltaică
• premiul I

Ca sã cumpere panourile fotovoltaice a beneficiat
de un grant, la care a adăugat şi banii dintr-un credit. În fiecare lună Boris Grama livreazã în reţeaua
naţionalã peste 260 kw/orã.
„Pentru ca aceste panouri sã funcţioneze nu e
neapãrat nevoie de soare. Celulele fotovoltaice
produc curent electric chiar şi când vremea este
posomorâtã. Avantajele lor sunt evidente. Lumina soarelui, adicã materia primã, este gratuitã şi
nelimitatã. În afarã de aceasta, instalaţia nu emite dioxid de carbon şi nici gaze cu efect de serã,
adicã este perfect ecologicã”, spune proprietarul.

”este o soluţie
pentru tarifele care
cresc constant”

Boris Grama,

s. Hârtopul Mic, r. Criuleni

un gospodar din
Criuleni obţine
curent de la
soare

Boris Grama, pensionar din satul Hârtopul
Mic, este unul dintre cei mai activi promotori
ai utilizãrii surselor regenerabile de energie în
raionul Criuleni. De aproape un an şi-a instalat
pe acoperişul casei 12 panouri fotovoltaice, care
transformã razele solare în energie electricã.
Între timp, a devenit un adevãrat expert în domeniu şi îşi împãrtãşeşte cu plãcere experienţa
cu cei care vor sã îi urmeze exemplul.

”va veni o zi când fiecare
va avea astfel de instalaţii
în gospodărie”
De când şi-a instalat panourile fotovoltaice, zeci
de oameni i-au cãlcat pragul ca sã vadã cum
funcţioneazã minicentrala cu ajutorul razelor solare. Optimist din fire, Boris Grama este sigur cã peste
câţiva ani, astfel de instalaţii vor deveni foarte populare printre cei care îşi doresc sã economiseascã
şi sã contribuie la salvarea mediului.
”Este un lucru bun, cu perspectivã mare, şi
consider cã peste un timp, fiecare va avea
astfel de instalaţii în gospodãrie. Altã sursã
de a face economii nu prea avem. Este energie gratuitã, dãruitã de naturã, şi foarte
rentabilã”, conchide Boris Grama.

B

oris Grama a lucrat aproape trei decenii în
sat în calitate de agronom, iar de când s-a
pensionat şi are mai mult timp liber, a fãcut
o adevãratã pasiune pentru tehnicã. Este la
curent cu tot ce se întâmplã pe piaţa inovaţiilor şi nu
rateazã nicio expoziţie de utilaje. La una dintre ele a
descoperit panourile fotovoltaice. Posibilitatea de a-şi
asigura necesarul de energie prin intermediul soarelui l-a fascinat şi, peste câteva sãptãmâni, o echipã de
muncitori venise deja sã îi instaleze achiziţia pe acoperişul casei. Investiţia l-a costat peste 4 mii de euro şi
a venit sã completeze o altã instalaţie procuratã acum
trei ani. Aceasta îl ajutã sã îşi încãlzeascã locuinţa cu
ajutorul razelor infraroşii.

nimic nu apare din nimic...
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Pe lângã faptul cã asigurã necesarul de energie
electricã pentru gospodãrie şi atelierul improvizat
în curtea casei, un alt avantaj al tehnologiei folosite de Boris Grama este durata destul de lungã de
utilizare. Panourile pot funcţiona nu mai puţin de
20 de ani. Deşi l-au costat pensia pentru mai multe
luni, gospodarul din Hârtopul Mic nu regretă şi afirmă cã investiţia merită banii: ”Ne-am decis sã facem
aceastã investiţie deoarece cheltuielile pentru energie
cresc, tariful se mãreşte. Panourile produc aproape tot
necesarul de curent pentru treburile casnice”.

În lunile urmãtoare Boris Grama planificã sã instaleze încă patru panouri, ca să-şi completeze
sistemul. Asta îi va permite sã acopere sutã la
sutã necesarul de energie pentru gospodãria sa.
El spune că o modificare de lege ar permite şi micilor producãtori sã obţinã profituri de pe urma
investiţiilor şi i-ar încuraja să aplice tehnologiile
bazate pe energia regenerabilă. În alte ţãri, statul
cumpãrã energia produsã în condiţii casnice, lucru
care nu se întâmplã şi în Republica Moldova, unde
suprplusul este livrat gratis în reţeaua naţionalã”
spune Boris Grama.

... [i nu dispare f=r= urm=!
23

energia solară

cel mai
bun proiect

energia solară
fotovoltaică
• premiul I

lat de japonezi lucrează ca la carte. Achiziționarea
și instalarea panourilor au costat cinci milioane de
dolari, acordați sub formă de grant.
Administrația institutului speră că pe viitor, grație
noii instalații, va reuși să folosească cei aproximativ 700 de mii de lei economisiți anual, pentru
investiții în infrastructură, utilaj medical performant, pentru ca medicii să se poată bucura de
condiții de muncă mai bune, iar pacienții - de metode moderne de tratament.

un singur proiect –
mai multe avantaje

Institutul Oncologic,

or. Chişinău, Republica Moldova

energie solară
la Institutul
Oncologic
Institutul Oncologic din Chişinău, unde se tratează anual
mii de oameni din toată țara, se numără printre primele
instituții medicale care au început să promoveze şi să utilizeze la scară largă sursele alternative de energie. În luna
august 2013, cu suportul Guvernului Japoniei, aici a fost
instalat un sistem de energie fotovoltaică. În numai câteva luni, panourile solare au permis economisirea a peste 300 mii de lei din bugetul instituției. Banii vor fi utilizați
pentru modernizarea unei secții a spitalului.

randament maxim
cu investiţii minime

P

roiectul, care și-a demonstrat deja
eficiența, își are începuturile încă în anul
2009, când Ambasada Japoniei la Chişinău a propus realizarea unor proiecte
investiționale în Republica Moldova, inclusiv în
domeniul energiilor de alternativă.
”După mai multe discuții, am decis să depunem şi noi
dosarul pentru acest concurs, chiar dacă nu credeam
că vom fi selectați. Ne-a motivat faptul că în afară
de inițiativă, nu era nevoie de investiții serioase din
bugetul spitalului. Acest lucru este foarte important
pentru o instituție mare, unde cheltuielile sunt enorme”, spune Ion Rangu, vicedirector responsabil de
administrarea patrimoniului.

O parte din panouri au fost instalate pe acoperişul
policlinicii, iar restul - pe blocul principal şi la nivelul
solului. Datorită acestui proiect, din contul grantului a fost reparat capital acoperișul blocurilor curative și cel al policlinicii, cu o suprafață de circa 5.5 mii
m.p. Totodată, în curte a fost amenajată o parcare
auto, pentru 75 de locuri, care se află chiar sub panourile solare amplasate la trei metri de-asupra solului.
Sistemul deține o garanție de funcționare de 25
de ani și, pe lângă reducerea cheltuielilor pentru
energie, permite și diminuarea volumului emisiilor
de CO2 cu circa 139 de tone anual.

Pentru ca panourile să poată fi utilizate a fost montat și un dispozitiv de încărcare solar şi un convertor
care transformă curentul, astfel încât acesta să poată
fi folosit pentru echipamentele electrice din spital. La
intrarea în blocul central al instituției este instalat un
ecran care arată câți kw pe oră produc panourile.

pistă de lansare pentru
noi proiecte
Și pentru că astfel de proiecte deocamdată sunt o
raritate pentru țara noastră, panourile fotovoltaice
au devenit un punct de atracție pentru elevi și studenţi. Ei vin în excursii pentru a afla ce înseamnă
energia fotovoltaică și cum funcționează panourile solare. La Institutul Oncologic vin după schimb
de experiență și administrațiile altor instituții care
intenționează să implementeze proiecte similare.
Proiectul s-a dovedit a fi eficient și a încurajat
administrația Institutului Oncologic să înceapă și alte
acțiuni care ar contribui la folosirea rațională a energiei. În prezent, este în curs de lansare un proiect pentru schimbarea geamurilor, în valoare de 4 mln de lei,
acordați de Fondul pentru Eficiență Energetică.

În anul 2010, un grup de specialiști japonezi a făcut un studiu de fezabilitate, în baza căruia a fost
pregătit proiectul. Toate instalațiile au fost aduse
din Japonia, lucrările de montare fiind efectuate
sub un control strict. După ce utilajul a fost pus în
funcțiune, specialiștii japonezi l-au supravegheat
timp de o lună. În același timp, doi ingineri din cadrul Institutului Oncologic au fost instruiți să asigure mentenanța proiectului. Deocamdată, însă, nu a
fost nevoie de intervenția lor, întrucât sistemul insta-
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În total, pe teritoriul Institutului Oncologic au fost
puse în funcțiune aproape 2000 de panouri solare,
care acoperă o suprafață de 9 mii metri pătrați.
Datorită panourilor, în jur de 25 la sută din necesarul energetic al spitalului este asigurat de soare.

”Odată cu realizarea acestui proiect avem mai
multă siguranță la capitolul securitate energetică. Deși, nu am avut niciodată cazuri ca
cele două generatoare de energie electrică să
iasă din funcțiune, acest proiect ne acordă un
plus de încredere și securitate în caz de situații
excepționale”, spune Ion Rangu.
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energia solară

cel mai
bun proiect

energia solară
fotovoltaică
• premiul II

Mihai Tîrşu, Director,

Institutul de Energetică al AŞM

lumină
pentru Ştiinţă,
la Institutul
de Energetică
Generarea de energie este mai redusă în Moldova decât în alte țări tocmai din motive de lipsă de resurse
convenționale. Cu atât mai remarcabilă este şi contribuția
științifică în domeniu, mai ales în ce priveşte energia din
resurse regenerabile. Savanţii şi cercetătorii Institutului
de Energetică al AȘM, dincolo de preocupările lor fundamentale, prezintă o serie lungă de modele aplicate. De
fapt, aceasta se și cere de la știința modernă - să aducă
beneficii practice, mai multă lumină în viața oamenilor, la
propriu și la figurat.

L

a concursul Moldova Ecoenergetică
2013, unul dintre proiectele acestei
echipe, un Sistem de iluminare pe LEDuri alimentat de la panouri fotovoltaice,
care funcționează chiar în sediul Institutului de
Fizică Aplicată, a fost recunoscut drept Cel mai
bun proiect de eficiență energetică în sectorul
public şi privat! De altfel, în afară de valoarea
științifică, tehnică şi practică, aceasta este și o
frumoasă colaborare a domnilor M. Tîrșu, M.
Uzun, A. Speian, cu partenerii ucraineni V. Spivac şi A Bogdan de la Institutul de Electronică
Aplicată al Universității Naționale (Institutul Politehnic) de la Kiev.

Pentru o funcţionare durabilă, modulul electronic protejează acumulatoarele de la descărcarea
profundă, prevede conectarea la reţeaua electrică
obișnuită, în caz de epuizare a stocului de energie.
Sistemul de iluminat, este protejat și de suprasarcini. Un contor electric măsoară aportul de energie solară convertită şi face posibilă comparaţia cu
consumul de energie tradițională, adică prezintă
eficiența energetică obținută. Savanții sunt interesaţi să afle randamentul de conversiune a energiei
solare în energie electrică, care ar fi poziţia optimă a panourilor fotovoltaice în diferite perioade
ale anului. Pentru aceste scopuri de cercetare, se
utilizează echipament special, ce înregistrează în
timp real parametrii de funcționare. Sistemul are
şi o staţie meteo digitală, ce măsoară parametrii
climaterici: energia soarelui, radiaţia solară, indicele de radiaţie ultravioletă, direcţia vântului, viteza
vântului, umiditatea, cantitatea de precipitaţii,
presiunea atmosferică, etc. Toate aceste date, sunt
înregistrate pe calculator în regim automat. Iar
analiza lor, permite să fie formulate concluzii precise în privinţa randamentului panourilor fotovoltaice în funcţie de diverse circumstanţe.

sumedenie de proiecte de studiu în domeniul
energiei din surse regenerabile, eco-energiei,
eficienței energetice, unele realizate și în modele practice. Pentru cei curioși vom menționa:
Captatorul solar cu oglindă pentru încălzirea lichidelor, Turbina înstalației eoliene cu ax vertical, cu
concentratoare ale fluxului de vânt, Termopanul
cu încălzire electric, etc.
Pentru mai multe detalii accesaţi www.ie.asm.md.

La concursul Moldova Eco-Enrgetică a fost premiat Sistemul de iluminare pe LED-uri, dar trebuie
de remarcat, că Institutul de Energetică are o

Desigur, antreprenorii interesaţi, ar trebui să vadă
cum funcționează acest sistem, dar și multe altele, chiar la Institutul de Energetică al AȘM. Pentru
conformitate, vom relua și în paginile noastre descrierea lui generală. A fost conceput şi construit
din 2 panouri de celule fotovoltaice, conectate
consecutiv, iar energia solară convertită de acestea
în tensiune, e preluată de la borne prin intermediul unui controler de încărcare și acumulată într-o
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baterie de 24V. În continuare, un modul electronic
formează o tensiune de 70V, curent continuu, suficient pentru a alimenta sistemul de iluminare pe
LED-uri, amplasat la etajul 4 al blocului din strada
Academiei 5, din Chişinău. Astfel, este iluminat un
coridorul cu lungimea de 120m şi lăţimea de 2,8m.
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energia solară

cel mai
bun proiect

energia
solară termică
• premiul I

Regia Autosalubritate,

or. Chişinău

apă caldă
gratuită de la
panourile solare
Scumpirea resurselor energetice determină tot mai mulţi agenţi economici să valorifice puterea soarelui. Una
dintre primele companii din ţara noastră care a investit
în energia solară, a fost întreprinderea municipală Regia
Autosalubritate din Chişinău, cea care are grijă să asigure
curăţenia pe străzile capitalei.

A

dministraţia întreprinderii a realizat că
încălzirea apei pentru utilităţile sale zilnice generează cheltuieli semnificative, de
aceea a decis să recurgă la exploatarea
resurselor energetice alternative. S-a optat pentru
instalarea panourilor solare, pentru că sunt simplu
de utilizat şi asigură apă caldă gratis până la şapte
luni din an.

un veac de
eficienţă energetică

Astăzi pe teritoriul întreprinderii funcţionează trei
instalaţii solare de acest gen, cu ajutorul cărora
este preparată apă caldă menajeră folosită în blocul alimentar şi în cele trei săli de baie puse la dispoziţia personalului companiei municipale.

Atât instalaţiile solare, cât şi construcţiile metalice
care sprijină utilajele, au fost procurate de pe piaţa
internă, iar costul proiectului s-a ridicat la 174 mii
de lei, bani pe care întreprinderea municipală i-a
recuperat în câţiva ani.

Potrivit datelor prezentate de dl. Zenicov, captatoarele
solare instalate se întind pe o suprafaţă totală de aproximativ 70 de metri pătraţi şi permit încălzirea unui volum de zece metri cubi de apă pe zi, care se menţine
permanent la temperatura de 40 de grade Celsius.

autosalubritate vrea
şi energie electrică gratis,
de la soare

200 mii de lei economie la
factura la gaze
Faţă de varianta clasică, în care cei de la Autosalubritate foloseau, exclusiv, centralele termice pe
bază de gaze, panourile solare aduc economii
considerabile de combustibil. „Chiar dacă avem
cheltuieli legate de mentenanţa instalaţiilor, acestea sunt modice, pe lângă eficienţa de 300 şi chiar
400% pe care o asigură instalaţiile solare”, a mai
spus responsabilul companiei de salubrizare.
Datorită panourilor solare, întreprinderea economiseşte circa 50 de metri cubi de gaze zilnic.
În medie, Regia Autosalubritate consumă anual,
cu aproximativ 4860 metri cubi de gaze mai puţin.
Calculele administraţiei arată că de la începutul
exploatării instalaţiilor solare termice, Regia Autosalubritate a făcut economii de circa 58 mii de
metri cubi de gaze, ceea ce, în expresie valorică,
s-ar cifra la peste 200 mii de lei.

„Eficienţa economică a acestui proiect nu s-a
lăsat mult aşteptată, iar banii economisiţi în
rezultatul implementării inovaţiilor tehnologice au fost direcţionaţi pentru modernizarea
infrastructurii întreprinderii”, a adăugat Alexandru Zenicov.
În perspectivă, compania municipală de salubrizare intenţionează să procure panouri solare fotovoltaice pentru a produce şi energie electrică verde. Acest proiect încă nu a luat foc, întrucât pentru
a acoperi necesarul de energie electrică este nevoie de investiţii considerabile, de care compania
municipală nu dispune pe moment.
Deşi la ora actuală, în Republica Moldova, industria energiei solare este abia la început şi mult sub
media europeană, piaţa panourilor solare cunoaşte o tendinţă crescătoare. Tot mai mulţi oameni de
afaceri se lasă convinşi de faptul că investiţiile în
energia regenerabilă sunt direct proporţionale cu
prosperitatea afacerii lor.

„Alarmaţi de scumpirea continuă a resurselor energetice am decis, acum zece ani, să instalăm pe acoperiş câteva panouri solare termice pentru încălzirea apei menajere. Deoarece rezultatele scontate
nu s-au lăsat aşteptate, anul următor am suplinit
numărul instalaţiilor”, povesteşte șeful Garajului Regiei Autosalubritate, dl. Alexandru Zenicov.
Principiul general de funcţionare al panourilor solare termice presupune că acestea captează energia solară sub formă de căldură, prin intermediul
unui agent termic care, ulterior, cedează căldura
apei din rezervoare. Ultimile, fiind termoizolate,
permit păstrarea în permanenţă a apei calde la o
temperatură constantă.
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energia solară

cel mai
bun proiect

energia
solară termică
• premiul II

Vasile Podrea,

primar, s. Răuţel, r. Făleşti

fapte mari,
cu investiţii mici
Grădiniţa „Ghiocel” din satul Răuţel, raionul Făleşti, este
un exemplu elocvent cum, cu investiţii mici, pot fi făcute
fapte mari. După ce a investit doar 87 mii de lei, exclusiv
din cont propriu, pentru procurarea şi punerea în acţiune
a unui sistem de încălzire a apei pe bază de panouri solare, instituţia frecventată de 170 de copii a obţinut o sursă
de energie ieftină pentru mult timp înainte. Timp de 20
de ani, la cât este estimată funcţionarea panourilor, vor fi
economisiţi circa 500 mii de lei.

G

rădiniţa de copii din satul Răuţel a fost
construită încă în anul 1982. De atunci,
ca în majoritatea cazurilor de la noi din
ţară, aici nu s-a mai făcut vreo reparaţie
importantă, chiar dacă multe utilităţi s-au deteriorat sau chiar au ieşit din funcţiune. Este şi cazul
sistemului de încălzire al apei care nu mai funcţiona de mulţi ani. La bucătărie apa era încălzită
prin obişnuita metodă rudimentară – în cratiţe, pe
plita de gaz. Metodă, care pe lângă faptul că era
extrem de incomodă, era destul de costisitoare.
Soluţia găsită de autorităţile locale au fost panourile solare.

Primarul estimează
economiile anuale de la acest
proiect la circa 25 mii lei.
Vasile Podrea spune că în localitate sunt deja
oameni care, văzând şi apreciind avantajele
sistemului de încălzire al apei de la grădiniţă,
şi-au propus să-şi instaleze în gospodăriile
proprii astfel de sisteme.
Abia după ce a implementat din cont propriu
acest sistem, primarul a aflat că există concursul Moldova-Eco-Energetică, care premiază cele
mai reuşite proiecte de eficienţă energetică. El a

depus cerere de participare la concurs şi a fost
premiat pentru cel mai bun proiect în energie
termică solară.
Dânsul susţine că are în gând şi alte proiecte pentru a îmbunătăţi nivelul de confort al consătenilor.
Spre exemplu, primarul se gândeşte să procure şi
să instaleze panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice proprii, care ar putea fi utilizată pentru iluminarea stradală şi a instituţiilor întreţinute din fondurile primăriei. Însă, în acest caz,
dat fiind cheltuielile mult mai mari, primăria nu se
va descurca pe cont propriu şi va apela la fondurile de eficienţă energetică sau la granturile oferite
în cadrul proiectului Energie şi Biomasă, finanţat
de către PNUD.
Iniţiativa autorităţilor din Răuţel este una demnă
de urmat de majoritatea instituţiilor preşcolare din
ţară care se confruntă cu aceleaşi probleme.

„Aşa cum totul este scump, atât gazul, cât şi energia electrică, am apelat la o firmă ce se ocupă cu
instalarea panourilor solare de încălzire a apei”, relatează primarul localităţii, dl. Vasile Podrea.
Investiţia a costat doar 87 mii de lei, însă efectul
ei a fost simţitor. Sistemul solar este simplu, fiind
compus din două colectoare solare, care asigură
încălzirea a 500 litri de apă zilnic şi trei pompe,
care asigură circulaţia apei. Chiar şi atunci când
cerul este înnorat, temperatura apei este de cel
puţin 30 de grade.
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În cadrul aceluiaşi proiect primăria a mai reabilitat
conductele de apă rece şi caldă, care erau într-o
stare extrem de deteriorată şi a modernizat fântâna arteziană.
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bun proiect

energia
solară termică
• premiul III

Valeriu Todirică,

Primar, s. Buşila. r. Ungheni

cu cât mai mult
soare, cu atât
mai ieftin
Fiecare zi însorită contribuie la economiile administraţiei
locale din satul Buşila, Ungheni. Deja al doilea an, apa
menajeră consumată la grădiniţa din localitate este încălzită de la soare, fiind asigurată nu doar independenţa
energetică, dar şi eficienţa financiară.

P

entru noi, acest proiect este nou, actual
şi foarte eficient”, spune laconic primarul Valeriu Todirică. “Bugetele primăriilor sunt sărace, iar preţurile la energia
electrică ne obligă să căutăm soluţii şi să valorificăm sursele alternative de energie”. Anterior,
văzuse pe internet că este posibilă eficientizarea
prin instalarea colectoarelor solare. Când s-a ivit
posibilitatea de a obţine un proiect în acest sens
nu a ratat ocazia.
Proiectul prevede îmbunătăţirea condiţiilor igienice şi de studiu în cadrul grădiniţei prin utilizarea energiei solare. Razele solare infraroşii şi ultraviolete sunt captate prin intermediul a 3 secţii
instalate pe acoperiş şi conectate la un boiler
cu capacitatea de 500 litri. Secţiile conţin tuburi
din sticlă în interiorul cărora sunt alte tuburi cu
un lichid rezistent la frig. Acest lichid şi captează
energia solară pe care o transportă spre boiler.
Este un sistem autonom şi termoregulator. “Lucrează asemeni inimii sau ceasului, fără ajutor şi
asistenţă externă”, adaugă primarul. Nu contează
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anotimpul sau temperatura de afară, doar prezenţa razelor solare este necesară. Chiar şi aşa,
dacă într-o zi nu este soare apa se încălzeşte de
la energia electrică. Când temperatura este mai
mare de 40 de grade energia electrică este absolut deconectată, iar când nu este soare suficient şi temeperatura din sistem scade, automat
se face conexiunea la electricitate. “Nu este deloc complicat. Chiar e o plăcere când dimineaţa
mă duc şi văd câte grade arată panoul. E super şi
vara şi iarna. Cu cât mai mult soare, cu atât mai
bine!”, conchide Valeriu Toderică.
Întreaga investiţie a costat 129 mii de lei. Doar 20%
din sumă au fost solicitate din bugetul administraţiei locale, restul fiind suportul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova. “Chiar şi pentru o comunitate mică aceasta nu este o investiţie scumpă,
mai ales dacă se ţine cont de costul kilowattului”,
este convins primarul. Grădinţia din Buşila economiseşte aproximativ 30 de mii de lei anual
din contul energiei solare. Astfel, doar în vreo
4 ani este recuperat costul investiţiei, în timp
ce garanţia sistemului este de 30 de ani.
Primarul crede că astfel de instalaţii ar putea fi soluţii pentru bugetele locale austere, dar şi pentru
gospodării, pentru că sunt nu doar simple, dar şi
de perspectivă. “E ceva nou, dar încetul cu încetul oamenii se vor obişnui. La noi ştiţi care e problema? Atunci când te doare dintele uiţi că te mai
doare şi burta. Iar omul, sărmanul, se uită la bănuţii din buzunare şi nu se gândeşte la ce va fi peste
un an, peste trei, dar se gândeşte la ziua de azi. Eu,
ca primar, sunt obligat să gândesc strategic la ziua
de mâine. Cu timpul, vom instala şi în alte instituţii
colectoare solare. Ne-am convins că este eficient”,
conchide Valeriu Todirică.

... [i nu dispare f=r= urm=!
33

energia eoliană

Anton și Sergiu Port cu proiectul lor de Utilizare a
energiei eoliene şi solare în două gospodării casnice au învins la categoria Cel mai bun proiect în
energia solară, eoliană, hidraulică şi geotermală.

cel mai
bun proiect

energia eoliană
• premiul I

Aceste energii sunt molipsitoare, desigur. Mori
de vânt şi alte instalaţii de model Anton Port au
apărut şi în satele Opaci şi Tănătari, din raionul
Căuşeni. Elevii din sat, ca şi ceilalţi locuitori, au la
dispoziţie un impresionant laborator de energie
ecologică, iar turiştii adesea vin în grupuri să-i viziteze expoziţia din gospodărie.

Anton Port şi Sergiu Port,

s. Popeasca, r. Ştefan Vodă

şi pe soare,
şi pe vânt
La Popeasca, raionul Ştefan-Vodă, trăieşte unul dintre
pionierii eficienţei energetice din Moldova, dl. Anton Port.
Profesor de matematică, dumnealui s-a preocupat de
acest domeniu încă pe timpurile când nimeni nu măsura
cât gaz se consumă, cât cărbune se arde. Nu a importat
tehnologii, le-a inventat singur. A construit acasă instalaţii din piese şi materiale accesibile, le-a diversificat, le-a
replicat şi le foloseşte astăzi în gospodărie.

C

eea ce pentru lumea tehnologiilor moderne din Occident era un obiectiv realizabil, la noi era privit cu mult subiectivism... Aşa că inventatorul nostru a
umblat mulţi ani cu proiectele sale şi cu desenele
tehnice în geantă, încercând să le atesteze în instituţiile de ceretare şi educaţie tehnică, să le “abordeze” energiei alternative. Succesul a venit abia
atunci, când autorităţile au deschis calea pentru
politicile de stat în acest domeniu. Acum, Anton
Port, laureat al multiplelor premii, este un fel de
stea autohtonă pe cerul voltaic naţional. Nivelul
lui de performanţă, apreciat la Concursul Moldova
Eco-Energetică 2013, ţine de conjugarea energiilor
naturii (solară, eoliană, geotermală), precum şi diversitatea modurilor de utilizare a ei în gospodăria
sa. De fapt, recent, şi în cea a feciorului Sergiu Port,
decan al Facultăţii de Matematică de la Universitatea Pedagogică din Chişinău, care la fel, are o
instalație eoliană lângă casă.
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Este vorba despre mai multe instalaţii solare şi
eoliene construite din materiale, în mare parte
reciclate, şi utilizate în diverse moduri, atât prin
producerea de curent electric folosit la încălzirea
locuinţelor sau activarea unor dispozitive electrice, cât şi prin acțiune mecanică directă, în cazul
instalaţiilor eoliene. Ca să nu mai vorbim despre
temperatura Soarelui focalizată de un paraboloid concav, cu oglinzi, care înfierbântă apa într-un
ceaun-rezervor. De regulă, toate aplicaţiile construite în gospodăria familiei Port îndeplinesc
funcţiile cele mai practice şi vital necesare: iluminare, încălzirea casei, irigarea prin activarea
unui sistem hidraulic, producerea de crupe şi
făină, mărunţirea nutreţurilor şi chiar prelucrarea lemnului.

Nu putem să nu vorbim şi despre lumea spirituală a
acestui om, care este mult mai largă şi mult mai luminoasă decât întregu-i set de invenţii. Este cel care
a sculptat, chipul lui Isus, probabil, pe cele mai multe
răstigniri din zonă. Îi place să doinească la fluier, a fost
întotdeuna un promotor al dansului şi cântului popular, este ctitorul muzeului de la şcoala din localitate. Un
adevărat renascentist al timpurilor noastre, un adevărat urmaș al lui Leonardo da Vinci şi Michelangelo...!
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Energia geotermală

cel mai
bun proiect

energia
geotermală
• premiul I

Liceul „Elimul Nou”,

or. Chişinău, Rep. Moldova

P
liceul Elimul Nou

spune DA energiei
geotermale!
Titlul acestui articol parafrazează denumirea campaniei
Spune NU indiferenței, organizată de către elevii Liceului
Teoretic “Elimul Nou”, din Chișinău. Este vorba despre o
instituţie privată cu profil religios, în cadrul căreia spiritul
de iniţiativa şi proiectele inovative sunt permanente. În
cazul de faţă ne vom referi la o colaborare cu întreprinderea Modern Term S.R.L., pentru dotarea liceului cu sistem
de încălzire geotermal, ce asigură instituţia cu apă caldă.
Sistemul funcţionează din 2009, iar în cadrul concursului
de proiecte din 2013 a fost, desemnat drept Cel mai bun
la categoria Energie geotermală.

ompa de căldură este opţiunea cea mai
rezonabilă, mai ales în situaţiile, în care
accesul la alte surse de energie, la reţeaua de gaze, lipseşte. Experienţa companiei Modern Term prezintă date concrete în sprijinul acestei afirmaţii. La Liceul “Elimul Nou” a fost
montată o pompă geotermală cu capacitatea de
55 kW, ce are un termen de funcţionare garantat
de producător pentru 25 de ani. De altfel, acesta
indică doar necesitatea unei revizii tehnice, după
care exploatarea va continua pentru următoarea
perioadă. Respectiv, investiţia inţială de un milion
de lei este jusificată. Deoarece funcţionează de
câţiva ani deja, aportul de energie termică al acestui sistem este contabilizat la circa 126 de mii de
kW pe an, ceea ce permite instituţiei să economisească peste 63 de mii de lei anual, în comparaţie
cu costurile energiei convenţionale de acelaşi fel.
Acest calcul are în vedere şi cheltuielile anuale de
întreţinere, cifrate la 36 mii lei. Această contabilitate este foarte importantă, pentru că serveşte
drept punct de pornire în evaluările altor persoane sau instituţii interesate. În cazul dat, e bine să
numărăm banii şi pentru că ei nu sunt obţinuţi din
donaţii sau din alte tipuri de suporturi băneşti, dar
reprezintă o investiţie din sursele financiare proprii ale Liceului Teoretic „Elimul Nou”.
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Energia geotermală este una dintre cele mai curate - emisile de CO2 sunt egale cu zero, nu există flacără deschisă, riscuri, ci numai căldura Pământului.
Proiectul celor de la “Elimul Nou” este prezentat
ca fiind primul proiect de acest tip implementat în
Republica Moldova, la general, şi într-o instituţie
de învăţământ, în parte. Deci, putem afirma cu siguranţă că aceste inovaţii au şi efect educaţional,
atunci, când sunt aplicate în beneficiul copiilor şi
ei le pot studia îndeaproape.
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Agenţia de Cooperare Internaţională
a Germaniei (GIZ)

Partener
Moldova Eco-Energetică 2013

 Instalarea unui sistem de colectoare solare, pentru

producerea apei calde menajere, în blocul chirurgical;

Implementează proiecte de dezvoltare din numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), alte Ministere Federale, precum şi alte instituţii
şi organizaţii internaţionale. Toate activităţile GIZ sunt orientate spre îmbunătăţirea
durabilă a condiţiilor de trai şi a perspectivelor oamenilor.

Proiectul „Modernizarea
serviciilor publice locale
în Republica Moldova”

Coordonare consolidată între instituţii la nivel
local, regional şi central, prin planificare şi programare coerentă a investiţiilor;
Capitolele din SDSE raionale, pe domenii/sectoare;
Planificare regională în domeniul apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficiența
energetică în clădirile publice;
Flux de proiecte prioritizate şi gata de implementare.






Servicii locale îmbunătăţite, în satele
şi oraşele din Republica Moldova prin:


I. domeniu de intervenţie: Modernizarea serviciilor publice locale
 Investiţii în infrastructură şi tehnologii inovatoare;
 Capacităţi sporite şi management modernizat
al prestatorilor de servicii;
 Cooperare intercomunitară şi participare locală
îmbunătăţită.



al II-lea domeniu de intervenţie:Planificarea și
programarea regională

Durata proiectului
Ianuarie 2010 - Decembrie 2015

Beneficiari
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;
 Agenţiile şi Consiliile de Dezvoltare Regională;
 Comunităţile din regiunile de Nord, Centru şi
Sud ale Republicii Moldova.

 Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a cetăţenilor,

cu privire la eficienţa energetică a clădirilor publice;

 Sprijin la actualizarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului, componenta eficienţă energetică;
 Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, la procedurile de achiziţii publice şi la controlul de calitate.

2. Eficienţa energetică a clădirilor publice,
raionul Nisporeni, Spitalul raional din Nisporeni
Beneficiari:

Activităţi:

 Pacienţi şi angajaţi ai spitalului din Nisporeni;

 Crearea Comitetului local de cetăţeni, al proiectului;

 Primăria din Nisporeni;

 Reabilitarea exteriorului Blocului chirurgical al spita-

lului din Nisporeni şi termoizolarea blocului;

 Raionul Nisporeni.

 Instruirea în domeniul eficienţei energetice a perso-

Buget: 1.244.709 Euro.

nalului tehnic al spitalului;

 Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, la pro-

cedurile de achiziţii publice şi la controlul de calitate.

3. Sistem de iluminare stradală eficient,
din punct de vedere energetic,
în raionul Soroca
Beneficiari:
 Aproximativ 2200 de locuitori din cele 6 localităţi ale

comunei Tătărăuca Veche;

1. Eficienţa energetică a clădirilor publice,
raionul Orhei, Spitalul raional din Orhei

 Documentarea tuturor proceselor, pentru a sprijini

replicarea bunelor practici din domeniu;

 Asistenţa managementului spitalului la creşterea ca-

Beneficiari:
 Aproximativ 16 mii de pacienţi/an;
 Aproximativ 700 de angajaţi ai spitalului din Orhei;
 Primăria Orhei;

pacităţii personalului de a gestiona corect consumul
de energie;

 Instruirea în domeniul eficienţei energetice a perso-

nalului tehnic al spitalului;

 Instalarea unui sistem inteligent de monitorizare a

 Raionul Orhei.

Bugetul: 966.991 Euro - din partea Guvernului Germaniei; 3.000 Euro - Contribuţia spitalului; 7.500
Euro - Contribuţia Consiliului Raional Orhei.

consumului de energie;

 Schimbarea ferestrelor şi uşilor blocului maternităţii;
 Renovarea reţelelor de alimentare cu apă şi canaliza-

re la blocul pediatric;

Activităţi:

 Termoizolarea blocului terapeutic;

 Efectuarea unei evaluări comprehensibile a consu-

 Înlocuirea geamurilor şi uşilor blocului terapeutic;

mului de energie în spital;

 Identificarea celor mai relevante necesităţi pentru

creşterea eficienţei energetice;

 Pregătirea documentaţiei tehnice necesare pentru

procedurile de achiziţii publice;

 Renovarea a două intrări la blocul terapeutic;
 Lucrări de izolare a clădirii maternităţii;
 Reconstrucţia reţelelor termice exterioare şi instala-

rea punctelor termice;
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re socio-economică, capitolul “eficienţa energetică a
clădirilor publice”;

 Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord la pro-

cedurile de achiziţii publice şi la controlul de calitate.

 Planificarea şi programarea regională în sectorul energetic
 Crearea grupurilor de lucru per regiuni, care vor fi res-

 ÎM „Tătărăuca-Service”;

Proiecte-pilot în domeniul eficienţei energetice

 Sprijin la actualizarea Strategiei raionale de dezvolta-

ponsabile de componenta energetică

 Primăria Tătărăuca Veche;

 Analiza stării actuale a eficienţei consumului de re-

 Raionul Soroca.

surse energetice în clădirile publice

Buget: 222.500 Euro.

 Identificarea participativă a clădirilor publice cu cel mai

înalt potenţial de eficientizare a consumului de energie

Activităţi:
 Crearea Comitetului local de cetăţeni, al proiectului;
 Elaborarea unui studiu pe cea mai adecvată soluţie

tehnică pentru iluminarea stradală în comunităţile
rurale mici;

 Sprijin pentru identificarea celei mai potrivite forme

juridice, pentru prestatorul de servicii;

 Asistenţă la crearea formală şi operaţională a presta-

torului de servicii;

 Documentarea tuturor proceselor, pentru a sprijini

replicarea bunelor practici;

 Estimarea potenţialului de reducere a consumului de

energie la nivel regional

 Identificarea celor mai fezabile proiecte de eficienţă

energetică, pentru a fi implementate de Agenţiile de
Dezvoltare Regională

 Elaborarea de proiecte investiţionale în domeniul efi-

cienţei energetice a clădirilor publice

 Elaborarea programelor regionale sectoriale în dome-

niul eficienţei energetice a clădirilor publice, racordate
la ţintele stabilite în planurile şi programele naţionale.

 Instalarea unui sistem eficient, din punct de vedere

energetic, de iluminare stradală în cele 6 localităţi: 23
de km de drum iluminat;

 Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a cetăţeni-

lor, cu privire la utilizarea serviciului de iluminat public;

 Iniţierea cooperării intercomunitare, pentru presta-

rea în comun a serviciului de iluminat public;
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Valeriu Pleşca, Director,
”SG-Căuşeni”, r. Căuşeni

s-a lăsat de
politică pentru
a lansa o afacere
cu biocombustibil
A renunţat la carieră în domeniul securității și apărării,
dar este în continuare preocupat de securitate, doar că de
cea energetică. Fostul ministru al Apărării, Valeriu Pleşca,
vrea să reducă dependenţa ţării noastre de gazul rusesc
prin sporirea consumului de energie verde. El și-a deschis
o fabrică de producere a brichetelor.

D

upă ce am abandonat activităţile politice, am început să studiez tema energiei
regenerabile. Totul a pornit de la factura
pentru gazele naturale, pe care am primit-o acasă. Astfel, împreună cu alţi foşti militari,
am decis să deschidem o fabrică de producere a
brichetelor”, spune Valeriu Pleşca.
Chiar dacă a început de la zero, Valeriu Pleșca a
reuşit să pună pe roate afacerea în decurs de numai un an. A luat de la bancă un împrumut de circa 300 mii de euro, la care a adăugat economiile
proprii, investind în noua afacere în total circa 16
milioane de lei.
Astăzi, Valeriu Pleşca este proprietarul fabricii ”SGCăuşeni”, care are o capacitate de producere de
circa două tone pe oră. Fabrica dispune de două
linii automatizate de brichetare, o linie poloneză
de producere a brichetelor din paie şi o linie ucraineană de procesare a materialului lemnos.

efect ecologic,
dar şi satisfacţie morală
Deşi energia termică obţinută prin folosirea brichetelor este echivalentă cu cea rezultată prin arderea gazelor naturale sau a cărbunelui, facturile,
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în primul caz sunt mult mai mici, întrucât tona de
brichete produse de ”SG-Căuşeni” nu costă mai
mult de două mii de lei. „Producerea este destul
de dificilă, în schimb satisfacţia este de nedescris, mai ales când ştii că brichetele vor ajunge la grădiniţe sau în casele unor pensionari.
Aici apare această satisfacţie de nedescris”,
spune omul de afaceri.
Valeriu Pleşca este de părere că autorităţile ar trebui
să intervină în procesul de organizare a licitaţiilor de
achiziţionare a biocombustibilului, după ce au creat
o piaţă de desfacere, prin instalarea cazanelor pe biomasă în şcoli şi grădiniţe. „Iarna paiele sunt umede,
iar cheltuielile de producere se ridică la sume considerabile. De ce licitaţiile nu sunt organizate vara?
Acest lucru ne-ar permite să încheiem contractele
din timp, să reducem astfel costurile de producere,
şi atunci vom oferi şi preţuri mai competitive. Dacă
am primi solicitările în vară, am vinde brichetele cu
10-20% mai ieftin”, spune fostul demnitar.
Cu o cifră de afaceri de peste 60 milioane de lei,
compania fostului ministru a reuşit să ofere locuri
de muncă bine plătite pentru 17 angajaţi permanenţi. Pe timp de vară, numărul acestora crește, la
strângerea şi transportarea biomasei fiind antrenaţi alţi zeci de muncitori sezonieri.

după fabrica de brichete,
urmează una de producere
a peletelor
Planurile lui Valeriu Pleşca legate de energia verde
sunt destul de îndrăznețe - el vrea să încălzească cu
biocombustibil toată ţara: „Vrem să ne extindem.
Vom instala linii noi de producere, de această dată
pentru producerea peletelor. Poate vom deschide
încă o fabrică în altă regiune, deoarece costurile de
transportare a biomasei sunt foarte înalte”.
Valeriu Pleşca este de părere că Republica Moldova dispune de un potenţial imens de resurse
pentru convertirea deşeurilor din agricultură în
biocombustibil, însă acesta nu este exploatat suficient. „În ţara noastră se produc, în fiecare an,
aproximativ 700 mii de tone de paie, ceea ce
reprezintă un sfert din necesităţile energetice
ale ţării noastre”, spune omul de afaceri.
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Eugeniu Scurtu, Director,
„Arin Alb” SRL, s. Sociteni, r. Ialoveni

căldură mai
ieftină acasă
datorită afacerilor
cu biomasă
În prezent, industria biomasei în Republica Moldova este în
creştere, dar într-o fază incipientă de dezvoltare. Rezultate
palpabile observăm atunci, când vorbim despre producătorii de brichete şi peleţi, numărul cărora a crescut considerabil în ultimii ani. Dintre aceştia face parte şi compania
„Arin Alb” SRL, care activează în domeniul energetic. Pe lîngă fabricarea peleţilor şi brichetelor, firma se orientează şi
spre comercializarea utilajelor şi echipamentelor de producere a acestora, precum şi instalarea şi deservirea reţelelor
de termoficare (cazane pe peleţi din biomasă).

E

ugeniu Scurtu, proprietarul fabricii, a
muncit mulţi ani peste hotare întru a
asigura familiei sale un trai decent, chiar
dacă dorul de casă îl frământa mereu.
Anume acest lucru l-a motivat să se întoarcă în
ţară şi să iniţieze o mică afacere în satul Sociteni,
raionul Ialoveni. Era sigur că banii obţinuţi peste
hotare trebuiesc investiţi eficient în propria întreprindere şi, prin intermediul unui Program de
susuţinere, ideile sale au prins contur într-un plan
de afaceri bine pus la punct, după care a venit şi
un suport financiar pentru a procura linia tehnologică de producere a peleţilor din biomasă. „Am
sudiat, am mers peste hotare ca să vedem cum
funcţionează tehnologiile necesare, după care,
cu multă îndrăzneală, am investit în producerea
peleţilor. Acum suntem stabiliţi definitiv acasă, la
noi în ţară, unde ne bucurăm deja de succese. Nu
este uşor să îţi deschizi o mică afacere. Am muncit mult, dar astăzi suntem mândri şi mulţumiţi
de activitatea noastră.”, spune Rodica Scurtu.

investiţie sigură
şi de perspectivă
Pentru a-şi iniţia afacerea, familia Scurtu a investit
aproximativ 700 mii de lei. Deşi este o sumă impunătoare, Rodica Scurtu spune că aceasta este o
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investiţie sigură şi de perspectivă. Numai în anul
2012, compania a avut un profit de peste 275 mii
de lei. În acelaşi timp, cheltuielile de exploatare şi
mentenanţă au constituit nouă mii lei. Cât priveşte
randamentul liniei de producere a peleţilor, aceasta
este de 250 kg/h pentru peleţi din rumeguş de lemn
şi 300 kg/h, pentru peleţi din resturi agrare. Potrivit
Rodicăi Scurtu proiectul este unul inovativ, deoarece
foloseşte utilaje moderne, ergonome şi tehnologii
avansate de producere a peleţilor. Un mare avantaj
este crearea locurilor de muncă pentru persoanele
din localitate. Mai mult, antreprenoarea spune că
este deschisă către oameni şi oferă tuturor celor care
doresc să-şi iniţieze o afacere de acest gen, posibilitatea de a observa tot procesul pe viu. Le demonstrează oamenilor toate etapele de producere a peleţilor
din diferită materie primă: resturi agrare, rumeguş de
lemn, furajere pentru animale, etc.

afacerea se extinde
pe an ce trece
În primul an de activitate afacerea era orientată
spre introducerea şi promovarea utilizării deşeurilor agricole (biomasei) pentru generarea energiei
pe baza tehnologiilor eficiente, în scopul soluţionării problemelor legate de furnizarea energiei, cu
care se confruntă comunităţile rurale şi întreprinderile agricole din Republica Moldova. Potrivit Rodicăi
Scurtu, în prezent, sunt produşi peleţi din rumeguş
de lemn şi peleţi din floarea soarelui. Antreprenoarea spune că afacerea este una de succes:
„Pe an ce trece ne dezvoltăm tot mai mult.
Avem beneficiari permanenţi, atât consumatori
casnici, cât şi instituţii de învăţământ, agenţi
economici şi numărul acestora este în continuă
creştere. Ne-am extins afacerea şi prin vânzarea
utilajelor de producţie a peleţilor şi bricheţilor”.
În acelaşi timp, ea este convinsă că implementarea
pe larg a sistemelor de încălzire pe biomasă are o
influenţă socială pozitivă. Pe lângă aceasta, adoptarea mai vastă a tehnologiilor bazate pe biomasă îmbunătăţeşte calitatea aerului şi, prin urmare,
sănătatea oamenilor, deoarece impactul acestor
tehnologii este neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon.
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„Energoconstrucţia” SA,
or. Chişinău, Rep. Moldova

Energoconstrucţia
produce brichete
la scară
industrială
Deşi în Republica Moldova există deja un număr impunător de producători de biocombustibili solizi, de regulă
aceştia sunt mici întreprinderi care fabrică volume neînsemnate. Compania Energoconstrucţia a decis să schimbe
această tradiţie şi a iniţiat producerea de brichete la scară
industrială, fapt ce îi permite să asigure o calitate mai înaltă
şi preţuri mai mici.

E

nergoconstrucţia este o societate pe acţiuni mare din Chişinău, cu un capital social
de câteva milioane de lei, cu mai multe genuri de activitate, care are în proprietate
imobile, uzine, depozite, etc. Cu toate că ştiau de
mai demult despre combustibilii din biomasă, managerilor companiei le-a trebuit ceva timp pentru a
lua o decizie în vederea iniţierii fabricării acestora.

calitatea în prim plan
„Deşi se vorbeşte de mult timp, nimeni n-a privit producerea brichetelor sau peletelor ca pe o
afacere mare, ţinând cont de toate detaliile ce se
referă la calitate, standarde, etc. Având spaţii suficiente la dispoziţie, precum halele de producere,
impozite, teren, cale ferată, etc., ne-am gândit că
am putea să ne ocupăm de chestia asta destul de
serios. Atunci ne-a venit ideea să producem brichete în cantităţi industriale”, relatează directorul
companiei, dl. Nicolae Drăgan.
Din start, compania s-a axat pe calitatea produselor. După ce au fost instalate patru linii de producere a brichetelor, a început fabricarea în regim de
testare a acestora, drept materie primă servind cojile de floarea soarelui şi rumeguşul din lemn. „Am
început să producem. Vre-o două-trei luni ne-am
învăţat cum să facem lucrurl calitativ. Dacă nu ieşea calitatea dorită, puneam materialul înapoi în
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buncăr, îl fărâmiţam şi încercam din nou. Am avut
această perioadă de testări, pentru că trebuia şi lumea să se înveţe, iar noi trebuia să creştem, pentru
ca să înţelegem ce trebuie să facem. Am ajuns, la
parametri într-adevăr buni şi avem cumpărători
din România, Bulgaria, Italia şi Croaţia”, spune directorul.
Totuşi, cei de la Energoconstrucţia au decis să nu
iniţieze, deocamdată, exportul, deoarece consideră că n-au ajuns la nivelul de calitate care să facă
cinste companiei.
Deşi, autorităţile estimează că ţara noastră ar
putea să asigure circa 40% din necesităţile energetice din biomasă, Nicolae Drăgan consideră că
proporţia ar putea ajunge şi la 80%. Însă, pentru
ca acest lucru să se întâmple, populaţia trebuie să
afle despre avantajele biocombustibililor. Iar pentru ca consumatorul să exploreze piaţa şi să afle
cine are produse calitative şi cine nu, trebuie să
treacă ceva timp. „Oamenii trebuie să ştie ce reprezintă marfa pe care o cumpără. Avem în stoc
peste 400 de tone, participăm la licitaţiile administraţiilor publice locale şi, înecet cu încetul, ne
găsim locul pe această piaţă”, ne spune directorul.

avantajele utilizării biocombustibilului le-au testat în interiorul companiei
Proiectul pentru care Energoconstrucţia a fost
nominalizată la concursul Moldova Eco-Energetică, la categoria „Biocombustibili solizi”, a fost
implementat chiar în cadrul companiei. Una dintre activităţile societăţii, presupune funcţionarea
unei reţele de săli sportive în Chişinău, cunoscută
sub denumirea de Fitnes Doza. Pentru încălzirea cu gaze a sălilor din cadrul Fitnes Doza, cu
o suprafaţă de 4000 metri pătraţi, compania
plătea, într-o lună de iarnă, peste 180 mii de
lei. După ce a făcut un studiu de fezabilitate,
managementul Energoconstrucţia a ajuns la
concluzia că, dacă în locul cazanelor pe gaz
vor fi instalate cazane pe biomasă, costurile
pentru încălzire se vor reduce până la 25-30
mii de lei pe lună. Investiţia n-a fost prea mare,
deoarece cazanele vechi pe gaze au fost înlocuite
cu cele pe biomasă, care au fost racordate la reţea-

ua de calorifere existentă. Beneficiul a fost enorm.
Cheltuielile pentru încălzirea încăperilor reducându-se, practic, de şase ori. În ce priveşte comoditatea exploatării cazanelor pe biomasă, aceasta
nu este sub cea oferită de încălzirea cu gaze. Se
încarcă buncărul cazanului pe biomasă şi acesta
funcţionează în regim autonom timp de până la
o săptămână. Temperatura în încăperi se reglează
automat la nivelul programat şi acest fapt permite
asigurarea unei temperaturi optime, cu cele mai
mici cheltuieli posibile.

producerea biocombustibililor la scară naţională ar soluţiona multe probleme ale
economiei ţării.
Nicolae Drăgan se întreabă ce ar fi dacă toată lumea s-ar reorienta spre încălzirea pe bază de biomasă?! Pe lângă faptul că cheltuielile energetice
ar scădea de 5-6 ori, profitul din comercializare va
rămâne în ţară şi mulţi oameni vor avea de lucru
aici, acasă. Plus la aceasta, nu trebuie de uitat de
componenta ecologică, emisiile de carbon, în cazul brichetelor, fiind minime.
Directorul Energoconstrucţia crede că biocombustibilii ar putea asigura şi centralele termice din
Chişinău. „Noi suntem gata să livrăm şi câte 100 de
tone de brichete pe zi”, spune acesta.
Compania îşi propune ca toate procesele de producere din cadrul companiei, care necesită consum de energie, să fie trecute la biomasă.

de ce sunt mai bune brichetele şi peletele faţă de combustibilii tradiţionali
Scopul directorului Energoconstrucţia este să producă cele mai calitative brichete din Moldova şi la
cel mai scăzut preţ. „Vrem să avem profit din rulaj
şi nu din stabilirea unor preţuri exorbitante”, spune directorul, care aduce argumente convingătoare în favoarea superiorităţii combustibililor bio
faţă de cei tradiţionali, chiar şi pentru consumatorii casnici care utilizează sobe obişnuite.
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Ivan Damaschin,

„Junicart-Com” SRL, or. Bălţi

combustibil
din cauciucuri
reciclate
Într-o ţară săracă cum este Republica Moldova, problema
deşeurilor menajere, de regulă, este pusă în coada listei cu
priorităţi. Din fericire, există persoane care nu rămân indiferente şi încearcă să schimbe starea lucrurilor. Vorbim
despre dl. Ivan Damaschin, un antreprenor din oraşul
Bălţi, care, de peste un veac gestionează compania de reciclare a textilelor, hârtiei şi masei plastice, Junicart-Com
SRL, şi care acum se ambiționează să producă biocombustibil din pneuri uzate.

O

mul de afaceri şi-a pus pe roate afacerea
acum circa 14 ani, când principala preocupare o constituiau deşeurile din hârtie
şi carton. În scurt timp Ivan Damaschin
a înțeles că merită de recuperat şi alte deşeuri de
producere, cum ar fi pungile industriale, sticlele
PET sau materialele textile.

alternativa rampei de gunoi
În anul 2008, când criza financiară a început să se
facă simţită, iar preţurile la resursele energetice
tradiţionale creșteau vertiginos, antreprenorul şi-a
susţinut soţia, Ludmila Abramciuc, la deschiderea
unei noi afaceri de colectare şi prelucrare a reziduurilor agricole, Ecobricheta SRL. Astfel, Ludmila
devine prima femeie producător de brichete şi pelete din ţara noastră.
”Ideea de a produce biocombustibil solid a
apărut mai mult din necesitate. După ce o fabrică de carton din ţară intrase în insolvenţă, neam pomenit cu depozitele pline de maculatură de
care nimeni nu mai avea nevoie şi atunci am mers
pe ideea de a o transforma în biocombustibil. Ulterior ne-am dat seama că cel mai optim ar fi de
utilizat deşeurile agricole la producerea biomasei,
cum ar fi coaja de floarea soarelui sau rapiţa”, povesteşte Ivan Damaschin.
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El este de părere că agricultorii care abandonează sau
ard reziduurile agricole pe dealuri trebuie să fie taxaţi,
iar cei care le vor ceda reciclatorilor, din contra, să fie
stimulaţi financiar. În rezultat toată lumea va fi împăcată şi preţurile la biomasă vor fi mai competitive.

doar 15% din deşeuri
se recuperează
Planurile omului de afaceri din Bălţi nu se opresc
aici. Acesta vrea să transforme în biocombustil lichid deşeurile de cauciuc şi mase plastice, cum ar
fi pneurile uzate sau sticlele PET. Necesitatea de a
interveni vine din faptul că doar 15 la sută din aşazisele „deşeuri curate” sunt recuperate, restul fiind
îngropate în poligoane.
„Uzina de ciment de la Râbniţa şi carierele de la
Briceni şi Criva sunt singurele întreprinderi care,
la ziua de azi, colectează şi reciclează deşeurile de
cauciuc pentru a le folosi în procesul tehnologic,
în rest, acestea sunt aruncate şi, în cel mai bun caz,
îngropate”, explică managerul firmei.
Alternativa companiei Junicart-Com este de a supune deşeurile respective pirolizei – metodă termochimică ce presupune descompunerea deşeurilor de cauciuc la temperaturi ridicate, în absenţa
totală sau parţială a oxigenului, pentru a produce
aşa-zisul ulei de piroliză. Acesta este folosit, de
regulă, la încălzirea încăperilor industriale sau a
caselor de locuit, în cazul în care sunt dotate cu
cazangerii pe bază de biocombustibil.
Un litru de ulei brut de piroliză costă circa nouă lei,
iar cel filtrat - zece lei litrul. Pe lângă faptul că este
mai ieftin, randamentul de emitere a căldurii este
cu mult mai mare decât la motorină şi la brichete.

Investiţii de 25 mii de euro
Nefiind siguri de succesul pe care îl va repurta afacerea cu uleiul de piroliză, Ivan Damaschin a fost
prevăzător şi nu a cumpărat utilajul pentru producerea uleiului de piroliză, ce costă 100 mii de
euro, dar a improvizat un utilaj asemănător, de o

capacitate mai mică, cu ajutorul unui inginer de
înaltă calificare. Aventura şi investiţia l-a costat pe
antreprenor peste 25 mii de euro.
„Suntem absolut mulţumiţi de rezultat. Am şi încercat să încălzim cu acest ulei uscătoria noastră
pentru biocombustibil şi putem spune că parametrii tehnici ai uleiului sunt minunaţi. De aceeaşi
părere au rămas şi alţi agenţii economici care au
încercat uleiul”, ne convinge omul de afaceri.
De remarcat faptul că, pe lângă uleiul de piroliză,
din prelucrarea deşeurilor de cauciuc se mai obţine,
de asemenea, carbon, folosit în producerea biomasei solide şi gaze, utilizate pe post de agent termic
pentru a porni reactoarele. În medie, dintr-o tonă
de deşeuri supuse pirolizei se obţin 35-40% ulei de
piroliză, 30% carbon, iar restul revine gazelor.

afacerea revoluţionară a antreprenorului din Bălţi are
nevoie de ajutorul statului
Acum când investiţiile au dat roade scontate, managerul întreprinderii din Bălţi spune că este gata
să ia cu împrumut bani de la bancă pentru a investi 100 mii de euro în procurarea utilajului, dar
problema cea mai mare, rămâne nerezolvată.
Numai cu echipamentul de care dispune astăzi, Junicart-Com ar putea produce circa 750 de litri de ulei
de piroliză zilnic, totul depinde de volumul de materie primă de care dispune. „Nu suntem siguri că vom
acumula suficientă materie primă, de aceea avem
nevoie de intervenţia statului pentru a face obligatorie colectarea anvelopelor”, spune omul de afaceri.
Acesta recunoaşte că până acum statul nu l-a ajutat sub nici o formă, dar speră că, cel puţin la nivel
legislativ, autorităţile vor face schimbările necesare
pentru ca Junicart-Com să-şi ia licenţa. „Astăzi, nu
există o poziţie clară în legislaţie, la nivel de certificare pentru biocombustibilul pe care vrem
să îl producem, de aceea contăm pe ajutorul
statului, iar noi, la rândul nostru, suntem pregătiţi să oferim soluţii”, conchide Ivan Damaschin.

... [i nu dispare f=r= urm=!
47

bioenergie

cel mai
bun proiect

energie
termică
• premiul I

Serghei Cocârlă, Director,

SRL ”Polimer Gaz Conducte”, r. Făleşti

Costurile mari pentru încălzire reprezintă o
problemă pentru majoritatea producătorilor
din ţară. Întreprinderea ”Polimer Gaz Conducte”
SRL a decis să construiască un complex de sere
folosind o metodă absolut nouă pentru Republica Moldova. Sunt utilizate mai multe surse de
energie, ceea ce a permis o reducere esențială a
costurilor de încălzire a serelor.

sistem de
încălzire care
combină mai
multe surse
de energie

Î

n anul 2010 întreprinderea ”Polimer Gaz Conducte” a construit un complex de sere pentru
creşterea legumelor cu o suprafaţă de 10 000
m. p. în satul Făleştii Noi, raionul Făleşti. Investitorul şi-a propus să micșoreze costurile cultivării legumelor prin utilizarea mai multor surse de
energie. Astfel, a fost proiectat un sistem de funcţionare în cascadă complet automatizat.
Proiectul este o premieră pentru Republica Moldova și presupune folosirea combinată a diferitelor surse de generare a căldurii: cazane pentru
paie balotate, sisteme de utilizare a energiei geotermale, panouri solare și cazane pentru gaze naturale. În total au fost instalate echipamente cu o
putere de 2100 KW: un cazan pe bază de biomasă

nimic nu apare din nimic...
48

de 600 kWt , un sistem geotermal de 400 kWt, un
sistem de alimentare cu energie solară de 100kWt
şi un cazan pe bază de gaze naturale de 1000 kWt.
Ultimul este utilizat doar atunci, când celelalte surse de energie nu sunt suficiente pentru menţinerea parametrilor necesari.

pentru încălzire cu 30% a permis o scadere a
cheltuielilor directe de producţie cu 25%.

costurile de producţie
au scăzut cu 25%

Directorul companiei ”Polimer Gaz Conducte”
spune că din toate sursele de energie, o eficiență
maximă se obţine în urma funcționării cazanului
pentru arderea biomasei, în special a paielor balotate. Totuşi, persoanele care își instalează asemenea sisteme trebuie să aibă grijă ca volumul
de materie primă disponibilă în zonă să nu fie mai
mic decât necesarul de un anumit tip de energie.
De exemplu, dacă în localitate există paie balotate
pentru cazanul pe bază de biomasă doar pentru
o putere de 100kWt, nu poate fi proiectată montarea unei centrale pe biomasă cu o putere de
500kWt, fiindcă se va obține un efect invers.

Directorul SRL ”Polimer Gaz Conducte”, Serghei
Cocârlă, afirmă că sistemul de generare şi alimentare cu energie termică a unei sere de legume
are un rol important în asigurarea procesului de
creştere a plantelor. „Am încercat să folosim cele
mai bune şi performante echipamente și cele mai
sigure sisteme de automatizare şi control. Din
punct de vedere tehnologic, acest sistem va asigura o bună funcţionare pe o perioadă de 15 ani,
fără investiţii majore. Sunt convins că un astfel de
sistem de alimentare cu energie termică are viitor
şi poate fi recomandat mai multor agenţi economici, indiferent de statut şi de genul de activitate”,
spune Serghei Cocârlă.
După implementarea acestui sistem, întreprinderea a reuşit să diminueze preţul de vânzare al
legumelor în perioada rece a anului şi să extindă
afacerea, angajând încă 13 persoane. Atunci când
sunt utilizate surse de energie tradiţională Ponderea cheltuielilor legate de încălzirea serei în
costul unui kilogram de legume este de 60%. În
cazul sistemului combinat, reducerea costurilor

investiţii mari,
dar recuperabile în doi ani

investiţia în acest proiect
a fost de 2,8 milioane lei,
iar perioada de recuperare
este de doi ani
„Sistemul are costuri mari de implementare,
dar dacă statul va susţine astfel de proiecte, ele
vor putea fi replicate în toată ţara și astfel, vom
contribui la reducerea importului de gaze naturale şi la micşorarea costurilor de producere la
întreprinderi”, conchide Serghei Cocârlă.
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Primăria,

s. Dumbrăviţa, r. Sângerei

preocupările
bioenergetice
ale primarului
de la Dumbrăviţa
Şcoala și grădinița din satul Dumbrăvița, Sângerei, erau,
până nu de mult, la fel ca marea majoritate a obiectelor
de acest gen din toată ţara. Adică ineficiente total din
punct de vedere energetic. Aşa cum sistemul de termoficare moştenit din perioada Uniunii Sovietice nu mai era
bun de nimic, autorităţile locale construise în încăperi
sobe pe cărbuni. Însă în prezent, după instalarea unui
sistem de termoficare ecologic pe bază de pelete, cei 280
de elevi din școală și 120 de copii de la grădinița din sat au
condiţiile cele mai optime, din punct de vedere termic.

L

ocalitatea Dumbrăvița, un sat tipic moldovenesc de mărime medie, cu o populație
de 2500 de locuitori, a ajuns la un moment dat atât de sărac, încât încălzea
şcoala şi grădiniţa cu ajutorul sobelor, construite
după tehnologii vechi de sute de ani. O posibilitate de a schimba această stare a lucrurilor a apărut
în anul 2012, când primăria din sat a fost selectată
pentru participare la proiectele de îmbunătăţire
a sistemelor de producere a energiei termice din
resurse regenerabile.
Producerea de biocombustibili este posibilă, practic, în fiecare sat moldovenesc, graţie faptului că
există destulă materie primă care să fie folosită
pentru producerea brichetelor sau peletelor. Câţiva gospodari din Dumbrăviţa au înţeles repede
potenţialul bioenergetic de care dispun şi, în 2012,
în sat au fost deschise două întreprinderi de producere a peletelor, care la moment au câte şapte
angajați.

Construcţia cazangeriei a costat 1,6 milioane de lei,
dintre care primăria a alocat din bugetul local 225
mii de lei. Banii au fost utilizaţi pentru termoizolarea
grădiniţei, pentru măsuri de eficientizare a consumului și pentru schimbarea sistemului de încălzire.
Din banii oferiţi sub formă de grant în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă, a fost construită o centrală termică pe bază de pelete cu o capacitate de
340 kW. Noul sistem a fost testat şi şi-a demonstrat
performanţa.
„Sistemul vechi utiliza 400 tone de cărbuni pe iarnă şi asigura o temperatură medie de doar 10-12
grade. Acum, după instalarea noului sistem pe
bază de pelete, temperatura este cea optimă - de
17-18 grade.
Primarul ştie că mai are de lucru. Pentru a eficientiza şi mai mult consumul de energie termică în
şcoală, el vrea să apeleze la Fondul pentru Eficienţă energetică de unde poate obţine mijloace pentru termoizolarea şcolii. „Trebuie să parcurgem auditul energetic care ne va arăta pe unde pierdem
căldura din încăperi. Apoi, vom înlătura aceste
pierderi fie prin termoizolarea pereţilor, a tavanului, fie prin schimbarea uşilor sau a ferestrelor”, relatează Iurie Porcescu, care însuşi a devenit, după
câţiva ani de preocupări de acest gen, specialist în
eficienţă energetică.

Deşi variază, în funcţie de anii agricoli care pot fi
mai secetoşi sau mai roditori, preţul peletelor produse la Dumbrăviţa este mult mai avantajos decât
cel al lemnelor sau al cărbunilor. Acest lucru a fost
conştientizat şi de săteni, care tot mai mult preferă
acest combustibil.
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”O bună parte din săteni au început să-și încălzească locuințele cu pelete. Este foarte rentabil”,
povestește primarul care tot are acasă un sistem
de termoficare pe bază de combustibil ecologic:
„Încălzirea mă costă acum până la 500 de lei pe
lună. Dacă aș folosi lemne, cheltuielile ar fi de 2-3
ori mai mari”.
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Mihail Olari,

primar, s. Ţareuca, r. Rezina

energoeficienţi
la grădiniţă
şi la şcoală
Dacă un sistem de termoficare, alimentat din surse regenerabile şi mai eficient decât cele obișnuite, este aplicat la grădiniţă şi la şcoală, atunci discipolii acestor instituţii nu doar
se încălzesc, dar primesc şi educaţie în baza acestui concept
modern. Totuşi, primăria satului Ţareuca din raionul Rezina,
deşi a conectat la un sistem de încălzire cu peleți grădiniţa şi
şcoala de stat, a devenit câştigătoare nu la compartimentul
iniţiative educaţionale, ci la Cel mai bun proiect de eficienţă
energetică. Probabil, având această realizare practică, în
perspectivă cei de la Ţareuca vor concura şi la categoriile ce
ţin de promovarea noilor concepte de generare şi consum
rezonabil al kilowaţilor. Elevii de la gimnaziul din localitate
deja, studiază disciplina opţională ”Energie şi Biomasă”.

D

in 2005 grădiniţa şi gimnaziul din Ţareuca beneficiază de un sistem de
încălzire pe baza de gaze naturale,
ceea ce asigură confortul necesar, şi
cheltuieli curente exorbitante. Însă, acum un
an a venit şi rândul raionului Rezina să intre sub
acoperirea politicilor de eficienţă energetică ale
Guvernului Moldovei şi ale partenerilor de dezvoltare. Reprezentanţii Proeictului Energie şi Biomasă numărau Rezina ca fiind cel de-al 26-lea
raion pe care l-au cuprins cu activităţile lor. Este
o menţiune interesantă, ce arată că politicile de
eficienţă energetică se manifestă în toată Moldova. De suportul proiectului au mai beneficiat
şi satele Echimăuți, Sîrcova şi Ţahnăuţi din acelaşi raion.

La inaugurarea sistemului, Dirk Schuebel, pe
atunci șef al Delegației Uniunii Europene în
Moldova, a felicitat comunitatea din Ţareuca
cu frumoasa realizare, meționând că acest fapt
„va reduce aproape în jumătate cheltuielile
curente pentru încălzirea grădiniţei şi şcolii”. Iar Nicola Harrington-Buhay, reprezentantul
permanent al Programului Uniunii Europnene
pentru Dezvoltare, a lăudat ceea ce a numit
„un exemplu de unire a eforturilor pentru a
asigura oamenilor accesul la energie produsă local şi la un mediu durabil”. La rândul ei,
Președinta raionului Rezina, dna. Eleonora Graur, a mulțumit donatorilor, dar şi entuziaştilor,
care au făcut posibilă realizarea acestui proiect.
Primarul satului, dl. Mihail Olari, a confirmat şi el
avantajele financiare ale noului sistem de încălzire şi a declarat că, deja, câţiva omologi din alte
sate vor să vină în vizită pentru a prelua experienţa avansată de la Ţareuca.

O gospodărie ţărăneasă din localitate, condusă
de Andrei Gîrlea, pornise o afacere de producere
a peleţilor şi bricheţilor la Ţareuca. Ea livra circa 6
mii de tone de biocombustibil anual. După cum
furnizorul local era prezent, mai rămânea doar
ca PNUD şi Delegația UE să vina în întâmpinarea
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Primăriei cu aproape 170 mii de dolari pentru a
finanţa proiectul. Zis şi făcut. Consiliul Raional
Rezina, a susţinut şi el ideea şi a alocat echivalentul a 19 mii de dolari, în calitate de contribuţie a
autorităţilor publice locale. Cu această investiţie
a fost modernizat sistemul de termoficare al şcolii şi al grădiniţei.
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oldagrotehnica

cazane pe bază de
biomasă, adaptate la combustibilii
autohtoni
Compania Moldagrotehnica din Bălţi, una dintre puţinile
reprezentante ale industriei constructoare de maşini de
la noi, nu se limitează doar la genul său tradiţional de
activitate, - producerea maşinilor agricole, ci a hotărât să
iniţieze un domeniu puţin diferit - producerea cazanelor
pe bază de biomasă.

M

oldagrotehnica, companie fondată încă în 1944
şi specalizată timp de peste şase decenii, doar
în producerea maşinilor pentru agricultură, în
2007 a decis să-şi diversifice activitatea şi a începe producerea centralelor termice. Iniţial, uzina producea,
după licenţa unei firmei din Danemarca, cazane pe paie cu
capacităţi între 35 şi 70 de kilowaţi. După ce au fost instalate
trei cazane de acest gen în trei şcoli din ţară - la Ştefan Vodă,

„MOLDAGROTEHNICA” SA,

or. Bălţi, Rep. Moldova

la Glodeni şi la Edineţ, producerea lor s-a diminuat, deşi acestea sunt fabricate până în prezent. În
2012 compania a trecut la o nouă etapă în această
activitate din domeniul energiei regenerabile şi a
iniţiat producerea unui cazan propriu, pe bază de
pelete şi brichete, proiectat la şi adaptat realităţilor moldoveneşti. În doi ani, de când a fost iniţiată
această linie de producere, au fost comercializate
peste 150 de cazane, iar managerii întreprinderii sunt siguri că în următorii ani cererea lor, inevitabil, va creşte. În 2013 Moldagrotehnica a fost
acreditată ca furnizor eligibil în cadrul Proiectului
Energie şi Biomasă, care prevede subvenţionarea
procurării cazanelor de către populaţie în proporţie de 30%.

cheltuieli de două ori mai
mici decât la cazanele pe gaz
Potrivit lui Sergiu Bujor, marketing manager, cazanele Moldagrotehnica sunt procurate pentru
încălzirea caselor de locuit, halelor de producere,
şcolilor şi grădiniţelor. Comparativ cu cazanele ce
utilizează gaz sau cărbune, acestea sunt mult mai
eficiente. „Spre exemplu, preţul unui kilowatt/oră
ar fi de circa 30 de bani, la pelete, pe când la gaz,
preţul unui Kwt/oră ar fi de 60 de bani. Cu alte cuvinte, exploatarea unui astfel de cazan într-o lună
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de iarnă, în comparaţie cu un cazan, pe gaz, pentru o locuinţă de 100 de metri pătraţi, costă circa
2000 de lei în cazul peletelor. Pe când, în cazul
alimentării cu gaz, preţul este dublu, ajungând
la 4000 şi chiar 4500 de lei. Un alt avantaj, foarte
important, al acestor cazane este că ele reprezintă
un produs autohton. Celelalte cazane care se vând
pe piaţa moldovenească sunt de import, în unele
cazuri fiind asamblate, deoarece sunt aduse în stare dezmembrată. „Cazanul nostru este produs în
proporţie de 90% la Moldagrotehnica. Doar unele
accesorii, cum ar fi motorul electric şi calculatorul
de bord, sunt importate”, explică, nu fără mândrie,
managerul.

30% din preţul cazanului sunt
oferite cumpărătorului sub
formă de grant
Uzina din Bălţi produce cazane de capacităţi diferite, de la 12 până la 100 de kwt în funcţie de
destinaţie şi suprafaţă. Suprafeţele mai mari de
1000 de metri pătraţi pot fi încălzite cu două sau
mai multe cazane. Spre exemplu, o hală de 1500
metri pătraţi este încălzită cu două cazane de
câte 75 kwt fiecare.
Preţul unui cazan pe pelete, de 12 kwt, cu automatizare, este de 30 mii de lei. Acesta se alimentează automat, fiind dotat cu un buncăr, din care cu
ajutorul unui sistem automatic vine combustibilul.
Un astfel de buncăr, fiind umplut, poate să alimenteze cazanul timp de trei-patru zile. Compania mai
vinde şi cazane cu alimentare manuală. În acest
caz, o încărcătură fiind suficientă pentru 7-8 ore
de ardere. La solicitarea clientului, acestea pot fi
vândute atât cu buncăr, cât şi fără. În ultimul caz,
preţul este de 15 mii de lei. Bineînţeles că cel automatic optimizează şi consumul, dar este şi mai
comod în exploatare. Cazanul se racordează la
sistemele de încălzire tradiţionale, în care agentul
termic este apa. Durata de viaţă a unui cazan este
de 18-20 de ani, iar durata de garanţie pe care o
oferă uzina - de 18 luni.
Cei de la Moldagrotehnica speră ca, prin intermediul Agenţiei de Eficienţă Energetică şi a proiectului Energie şi Biomasă, vânzarea cazanelor să
crească. deoarece procurarea lor de către popu-

laţie este stimulată destul de consistent. În cazul
cumpărării unui cazan de 12 kwt, la preţul de 30
de mii de lei, nouă mii sunt oferite cumpărătorului
sub formă de grant.

cazane produse în Moldova
pentru realităţile moldoveneşti
Cazanele fabricate la Moldagrotehnica sunt
adaptate la condiţiile şi la combustibilii produşi
din paie, din coji de floarea soarelui sau din rumeguş de lemn şi nu funcţionează doar pe bază de
pelete. „Unii clienţi, care au procurat cazane de
la noi, spun că folosesc destul de eficient, drept
combustibil, şi seminţe rămase de la prelucrarea
strugurilor sau sâmburi rămaşi de la prelucrarea
fructelor, coji de nuci, resturi agricole care nu se
utilizează, resturi de viţă de vie, etc. Cazanele pe
pelete pot să utilizeze şi cărbuni de dimensiuni
mici, care nu depăşesc lungimea de 2,5 cm”, spune dl. Bujor. Cazanele din Bălţi prezintă şi soluţii
destul de avantajoase pentru încălzirea instituţiilor de învăţământ. Un cazan de 75 de kwt costă
61 mii lei, iar două astfel de cazane sunt suficiente pentru a încălzi o şcoală de 1000 de elevi.
Respectiv, şi cheltuielile pentru combustibil sunt
cu mult mai mici.
În pofida faptului că vânzările de cazane nu sunt
încă prea mari, Sergiu Bujor consideră producerea lor drept o afacere de perspectivă, deoarece
Agenţia pentru Eficienţă Energetică a început să
stimuleze şi procurarea lor de către persoanele juridice, micro-întreprinderi cu un număr de până la
9 angajaţi. Astfel de cazane pot fi utilizate perfect
şi în serele de legume şi, dat fiind faptul că preţurile de exploatare sunt de două ori mai mici, decât
în cazul cazanelor pe gaz, acestea ar putea reduce
considerabil şi costurile la legumele produse în
sere, fapt ce se răsfrânge direct asupra competitivităţii acestora.
Cu alte cuvinte, producerea de cazane pe bază de
biomasă are un viitor bun în Republica Moldova.
Rămâne ca oamenii să afle mai multe despre avantajele acestora, iar statul să creeze condiţii pentru
ca să dezvolte o industrie eficientă de producere a
combustibililor din resurse regenerabile.
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Valeriu Pleşca, Director,

SG ”Green Farm” SRL, r. Căuşeni

cazanele
pe biomasă –
sistem eficient
de încălzire
Republica Moldova dispune de un potenţial uriaş de biomasă, care, dacă ar fi valorificat, ar permite reducerea cu
50% a importului de gaze ruseşti. Oamenii de afaceri au
înţeles acest lucru, de aceea pentru mulți dintre ei biomasa
a devenit una din principalele atracţii. Pe lângă producerea
brichetelor şi peletelor, firmele moldoveneşti au început
să importe din străinătate şi sisteme termice pe bază de
biomasă. Una dintre ele este Compania SG ”Green Farm”,
condusă de fostul ministru al Apărării, Valeriu Pleșca.

C

ompania SG ”Green Farm” este a doua
mare afacere în domeniul energiei ecologice deschisă de Valeriu Pleşca, după
fabrica de producere a brichetelor din
raionul Căuşeni. Antreprenorul spune că a ales să
deschidă o afacere cu biomasă, ca să scape de facturile mari la gaz.

Omul de afaceri spune că de multe ori calitatea
brichetelor sau peletelor produse în ţară nu corespunde condițiilor tehnice ale cazanelor. ”Partenerii noştri de dezvoltare au alocat surse considerabile pentru dezvoltarea acestei industrii,
așa că lucrurile trebuie să evolueze. Din păcate,
constat că, deşi, în unele raioane sunt instalate
cazane pe biomasă în foarte multe instituții, fiecare cu capacităţi tehnice specifice, la faţa locului
identificăm altfel de biomasă. Odată ce banii au
fost acordaţi pentru procurarea cazanelor, condiţiile tehnice ale acestora trebuie respectate”, a
punctat fostul ministru.

calitatea biomasei trebuie
să corespundă parametrilor
cazanelor
Astfel, antreprenorul salută decizia autorităţilor de a
disciplina producătorii de pelete şi brichete prin introducerea, începând cu anul 2015, a unor standarde
obligatorii privind calitatea biocombustibililor.
”Am muncit foarte mult, dar suntem mulţumiţi de
proiectul nostru. În doar un an am reuşit să instalăm în Republica Moldova 35 de instalaţii termice
cu o capacitate de aproximativ 9 mW, în timp ce
alți agenţi economici au avut nevoie de trei ani ca
să instaleze 12 mW”, mai spune Valeriu Pleşca.
Deşi este sigur că energia regenerabilă are viitorul asigurat în Republica Moldova, omul de
afaceri constată că încă exisă reticențe în rândul
populației şi factorilor de decizie din diferite instituţii în privința noilor forme de energie regenerabilă. „Cota autorităţilor a fost de 15% din costul
total al proiectului. Cu toate acestea, mulți factori
de decizie refuzau să achiziţioneze aceste cazane.
De vină e mentalitatea noastră: vrem să fim gospodari, dar să nu depunem niciun efort”, remarcă
fostul ministru al Apărării.

După ce a pus pe picioare fabrica de producere a
brichetelor, Valeriu Pleşca și-a găsit loc şi pe segmentul de infrastructură pe biomasă. Aşa a ajuns
să importe din Grecia şi din Cehia cazane moderne
pe bază de biomasă, care oferă un randament de
încălzire mult mai mare, decât cel pe lemne sau pe
gaze şi care reduce, practic, în jumătate factura la
căldură. O tonă de brichete echivalează cu 5 metri
cubi de lemne de foc sau cu 800 kg de cărbune,
iar preţul unei tone de brichete nu depăşeşte, de
regulă, suma de două mii de lei.

după fabrica de brichete,
cazane pe biomasă
Înainte de a ajunge la consumatorii finali cazanele
sunt asamblate şi adaptate la cerinţele clienţilor.
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În funcţie de capacitate și gradul de automatizare,
prețul lor variază între câteva mii de euro și câteva zeci de mii de euro. Cazanele importate de SG
”Green Farm” au o capacitate de la 50 KWT până
400 KWT. Deşi omul de afaceri spune că aceste
instalaţii sunt mai scumpe decât centralele tradiţionale, investiţiile se recuperează mult mai repede, datorită optimizării cheltuielilor la încălzire.
Compania a fost selectată de UNDP drept eligibilă
pentru instalarea cazangeriilor pe bază de biomasă în şcolile şi grădiniţele din ţară. „Am instalat 32
de cazangerii în instituțiile publice: grădiniţe, şcoli, case de cultură. Astfel, beneficiarii noştri direcţi
sunt copiii mici, elevii, sectorul social în general”,
explică Valeriu Pleşca.
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Andrei Mereacre, Vice-director,
”Darnic-Gaz” SRL, or. Străşeni

biocombustibilii
intră şi în graţiile
jucătorilor de pe
piaţa moldovenească a gazelor
Deşi are în spate peste treizeci de ani de experienţă în domeniul gazelor naturale, Directorul general al Darnic-Gaz
din Străşeni, Filaret Mereacre, nu a stat mult pe gânduri
atunci când preţurile acestora au crescut masiv şi a trecut la
energia alternativă, fiind convins şi de feciorul său, Andrei,
vice-director în cadrul aceleiaşi companii. Astăzi DarnicGaz construieşte nu doar gazoducturi şi apeducte, dar şi
cazangerii pe bază de biomasă, deoarece, spun ei, investiţiile în biocombustibili sunt o bună opţiune pentru viitor.

A

ceştia recunosc că s-au lăsat cuprinşi de
„febra” biocombustibililor doar după ce
s-au asigurat că încălzirea cu biomasă
este mult mai ieftină decât cea cu gaz.
„Vă spun sincer, la început eram cam sceptici, dar
după ce ne-am uitat peste facturile pe care le-am
plătit în prima iarnă de la instalarea cazanului pe
biocombustibil solid la noi la întreprindere, nu
a mai rămas loc pentru îndoieli. Dacă mai înainte plăteam pentru încălzirea clădirii în sezonul
rece circa 50 mii de lei, atunci acum economisim
aproape 20-22 mii de lei”, ne-a spus şeful întreprinderii din Străşeni.

tot mai mulţi
moldoveni devin adepţi
ai biocombustibilului

„Deşi condiţiile oferite în cadrul acestui proiect
sunt foarte avantajoase şi mai şi oferim reduceri
generoase, oamenii încă nu au încredere. Doar
după finisarea construcţiilor aceştia se conving că
cheltuiesc cu circa 30% mai puţin decât o făceau
la încălzirea cu gaze”, spune Andrei Mereacre, care
este responsabil în cadrul firmei de importul şi comercializarea cazanelor pe biocombustibil.

La finele anului trecut, Darnic-Gaz avea vândute şi
instalate peste 400 de cazane pe biocombustibil
solid în toată ţara. „În medie, în Republica Moldova se vând cazanele cu o putere de 20 kW, care
costă circa 1500-1600 de euro”, mai spune Andrei.
Durata de viaţă a acestora este de zece ani, iar potrivit calculelor efectuate, investiţiile se recuperează în cel mult patru ani.

Darnic-Gaz importă utilajele în principal din Lituania şi Polonia, mai puţin din Grecia, pentru că sunt
mai scumpe. „Avem exclusivitate la nişte branduri,
cum ar fi cazanele lituaniene pe combustibil solid
marca Stropuva”, se laudă tânărul antreprenor.

“Eu cred că piaţa respectivă se dezvoltă şi are
viitor. Anul trecut în ianuarie nimeni nu ne suna,
astăzi oamenii au început să se intereseze masiv”,
a recunoscut tânărul antreprenor, adăugând că
producătorii locali ar trebui susţinuţi mai intens,
căci piaţă de desfacere este destulă.

„Cazanele pe care le importăm şi le vindem prin
intermediul retailerilor din ţară, variază de la 700
până la patru cinci mii de euro, în funcţie de puterea instalată şi de gradul de automatizare. La noi
cele mai cotate cazane sunt cele bazate pe brichete, dar în ultimul timp se observă un avânt tot mai
mare şi pentru cele cu peleţi.

Pe viitor, şefii companiei se gândesc să colaboreze cu un agricultor din regiune, pentru a înfiinţa
o companie de producere a biocombustibililor solizi. De asemenea, aceştia şi-au exprimat speranţa
că autorităţile şi finanţatorii externi vor continua
să susţină proiectele demarate, pentru a oferi continuitate industriei create.

Companie cu reputaţie construită de-a lungul
anilor, Darnic-Gaz a fost selectată de PNUD Moldova pentru a construi şi instala cazangeriile pe
bază de biomasă în şcolile şi grădiniţele din ţară,
în cadrul Proiectului „Energie şi Biomasă”. La ora
actuală Darnic-Gaz, împreună cu partenerul său
de proiect SRL Agrobiobrichet, care se ocupă de
producerea biomasei, are în palmares deja 28
de cazangerii date în exploatare în şcolile şi grădiniţele din Orhei, Glodeni, Nisporeni, iar alte
şase cazangerii din nordul Moldovei aşteaptă să
fie finalizate.
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De asemenea, Darnic-Gaz a fost una dintre primele companii din ţară acreditate de Agenţia pentru
Eficienţa Energetică, în cadrul unui alt proiect finanţat de UE şi care prevede subvenţionarea populaţiei la procurarea cazanelor pe biomasă cu
până la 30% din costul echipamentelor. La acest
capitol întreprinderea din Străşeni are realizate cu succes deja 70 de proiecte.

„Mulţi dintre clienţii noştri cumpără cazanele pe
biomasă ca să le umple cu lemne. Desigur că acest
lucru este posibil, dar potenţialul nu va fi acelaşi.
Cazanele pe care le importăm dau un randament
de aproape 85%”, adaugă managerul companiei
din Străşeni.
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ÎM „Sudzucker Moldova” SA,
or. Drochia, Rep. Moldova

deşeurile
de producţie
transformate în
energie electrică
O afacere este cu atât mai eficientă, cu cât reuşeşte să
producă cât mai puţine deşeuri. Această regulă este perfect valabilă în special pentru întreprinderile din industria
prelucrătoare care, pentru a-şi asigura costuri cât mai
mici, trebuie să găsească utilizare pentru deşeurile provenite din prelucrarea materiei prime.

Î

n cazul industriei zahărului, deşeurile provenite din prelucrarea sfeclei de zahăr – borhotul
- erau utilizate în sectorul zootehnic ca hrană pentru vite. În ultimul deceniu, pentru că
şeptelul de animale s-a redus dramatic, borhotul
rămânea neutilizat. Atunci, compania moldo-germană Sudzucker, care deţine câteva fabrici de zahăr şi este cel mai mare producător de profil din
ţară, a încercat să găsească utilitate celor 700 mii
tone de deşeuri provenite din procesarea sfeclei şi
producerea zahărului.

în căutarea soluţiilor pentru
utilizarea deşeurilor
„Am început să căutăm soluţii, pentru cele 700 mii
de tone de deşeuri provenite de la prelucrarea sfeclei zahăr. De exemplu, la fabrica din Făleşti aveam
uscătorii unde făcem borhot uscat şi presat. Acesta mergea la export, însă producerea lui nu era
deloc rentabilă, deoarece costurile la energia electrică erau foare înalte. Biomasa rămânea şi trebuia
utilizată undeva”, ne-a relatat directorul financiar
al întreprinderii Octavian Armaşu.
Urmărind ce fac în aceste cazuri ceilalţi membri
ai grupului Sudzucker, care are companii-fiice în
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majoritatea ţărilor din Europa de Est, managerii
companiei moldoveneşti au descoperit mai multe
similitudini între situaţia de la noi și cea din Ungaria.

pe oră. Este loc şi pentru alt fermentator pentru
a mări capacitatea. Electricitatea de la Sudzucker
este deja distribuită în reţea la tarife destul de mici.

Acolo există un fermentator de o capacitate foarte
mare care, timp de 90 de zile, cât durează campania de recoltare a sfeclei, fermentează şi procesează toată cantitatea de biomasă. Gazul obţinut
este folosit în procesul de producere a fabricii.
„Din câte ştim, la Kaposvar, Ungaria, fabrica nu mai
consumă gaz din reţea, pentru că gazul provenit
din procesul de fermentare asigură necesităţile întreprinderii”, relatează Armaşu.

„Este o energie verde, producerea cărea nu formează gaze cu efect de seră şi sperăm că autorităţile centrale vor aproba în curând un proiect de
lege care să stimuleze producerea ei”, spune Octavian Armaşu, care consideră că statul trebuie să
grăbească acest proces şi să apropie măsurile de
stimulare de standardele europene.

Din păcate, practica celor din Ungaria n-a fost suficient de bună pentru realităţile Republicii Moldova. În condiţiile ţării noastre o investiţie similară ar
costa 14 milioane de euro, durată de recuperare
fiind destul de mare. De aceea au fost căutate alte
soluţii. Şi au fost găsite în Polonia, unde altă fabrică
Sudzucker a construit o instalaţie de fermentare a
biomasei şi produce biogaz, care este folosit pentru cogenerarea energiei electrice. „Proiectul este
mult mai eficient ca investiţie, deoarece biomasa este transformată în energie. Noi am hotărât
să mergem pe această cale. Calculele au arătat
că este o investiţie mult mai eficientă. Rezolvă
problema utilizării masei biologice, ne asigură
ceva gaz în timpul sezonului, reduce consumul
de gaz cumpărat şi, după ce se termină campania de prelucrare a sfeclei, prin cogenerare, se
produce energie electrică tot anul. Rămâne doar
să stocăm o cantitate suficientă de biomasă”, relatează directorul financiar Sudzucker.

proiectul şi-a demonstrat
viabilitatea în primul an de
funcţionare a fabricii
În toamna lui 2012 au început primele lucrări de
pregătire ale terenului, iar în campania de prelucrare a sfeclei din 2013 această unitate de cogenerare a fost lansată. Fabrica de cogenerare a fost
adusă la parametri normali de funcţionare, iar managerii speră să devină şi rentabilă în scurt timp.
Acum ei se află în proces de negociere cu ANRE
pentru a stabili tarifele.
Fabrica are trei fermentatoare care permit prelucrarea a circa 150 de tone de biomasă zilnic şi produc în jur de doi megawaţi de energie electrică

Odată cu producerea energiei electrice din gazul
provenit din biomasă, deşeurile nu devin mai latente. „Există şi un potenţial mare de producere a
energiei termice, deoarece cogenerarea emite o
cantitate enormă de căldură, care poate fi utilizată
pentru încălzirea încăperilor, uscarea cerealelor şi,
, de ce nu, vânzarea ei către locuitorii din preajma
fabricii şi producerea apei calde”, susţine directorul financiar Sudzucker. Dar aceste proiecte nu pot
fi realizate fără susţinerea autorităţilor locale. „Reţelele de încălzire şi apeductele nu funcţionează
de vreo zece ani în Drochia. Ele trebuie mai întâi
renovate. Însă, pentru aceasta ar trebui să existe
şi un interes din partea autorităţilor locale”, menţionează el.

sudzucker transferă experienţa mai departe
Până una alta, cei de la Sudzucker caută soluţii şi
pentru utilizarea deşeurilor provenite din producerea gazului. A fost pus în funcţiune un sistem
de colectare al reziduurilor biologice care conţin
substanţe nutritive şi pot fi utilizate în calitate de
îngrăşământ. În cadrul proiectului de creare al fabricii de biogaz, a fost cumpărată tehnică specială
care va semăna acest îngrăşământ pe câmpuri.
În total, investiţia a costat compania Sudzucker
circa 7,5 mil. euro. Pe lângă propriile resurse, la realizarea proiectului au fost luate credite bancare şi
utilizate mijloace financiare sub formă de grant.
Octavian Armaşu ne spune că fabrica din Drochia
este unica întreprindere de acest gen din această
parte a Europei. Dacă ei au căutat soluţii în Ungaria şi Polonia pentru utilizarea biomasei, managerii din România, Ucraina și Rusia încearcă să se inspire din experienţa moldovenească în utilizarea
eficientă a biomasei.
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şi folosit la producerea
curentului electric
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SRL „Tevas Grup”,

s. Ţânţăreni, r. Anenii-Noi

gunoiştea
a devenit o sursă
de energie

Gunoiștea de la Țânțăreni, care până nu demult
era o sursă de poluare, a ajuns să fie un furnizor
de energie regenerabilă. Transformarea s-a
produs datorită companiei „Tevas Grup” SRL,
care a instalat o rețea de captare a biogazului și
de producere a energiei electrice regenerabile.
Proiectul este o premieră pentru Republica Moldova, iar gestionarii lui spun că acesta poate fi
extins și în alte localități.

P

oligonul pentru deșeuri de la Țânțăreni se
întinde pe o suprafață de peste 24 de hectare. Aici au fost aduse și depozitate toate
deșeurile din municipiul Chișinău timp
de peste două decenii. Până acum câțiva ani, acest
munte de gunoi a fost o adevărată bătaie de cap
pentru autorități și pentru locuitorii din satele vecine.
Datorită ambiției și încrederii unui grup de entuziaști
s-a găsit o soluție, care, plus la toate, aduce și beneficii economice. Până a fi realizat cu succes, proiectul
a parcurs o cale lungă și, pe alocuri, anevoioasă. De
la decizia consiliului muncipal Chișinău, care i-a dat
companiei dreptul de a extrage biogazul și până la
elaborarea proiectului și montarea instalației propriu-zise, au trecut aproape 6 ani.
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beneficii pentru mediu şi
imagine bună ţării

Pe toată suprafața gunoiștii au fost perforate 55 de
sonde prin care este extras gazul format în urma
descompunerii deșeurilor. Țevile sunt concentrate
în 4 puncte pe perimetrul poligonului, unde sunt
instalate stații de distribuire a gazului. Acestea
aduc la suprafaţă gazul care alimentează o centrală electrică. Aceasta, la rândul ei, produce suficient
curent pentru a pune în aplicare toată instalația.
Deşeurile sunt ideale pentru formarea biogazului compus jumătate din metan şi jumătate din
dioxid de carbon și alte gaze. Astfel, gunoiștea
poate furniza o cantitate mare de energie,
care, dacă nu ar fi valorificată s-ar pierde în
atmosferă, poluând mediul și afectând sănătatea oamenilor.
Potenţialul afacerii nu se opreşte însă la extragerea gazului. Generatorul de producere a energiei
electrice, instalat pe poligon, are o capacitate de
320 kw. Volumul de curent care rămâne după extragerea gazului este livrat contra cost în rețeaua
națională de distribuire a energiei electrice. Astfel, producerea energiei alternative este a doua
parte a proiectului implementat de ”Tevas Grup”
SRL. Tot compania a fost cea care a construit
rețele de distribuție a electricității cu o lungime
de peste 2 km până în satul vecin, Geamăna.
Instalațiile erau necesare pentru ca energia să
poată fi livrată în rețeaua națională. Acum, datorită investiției făcute de ”Tevas Grup”, de curentul
electric produs la poligonul de gunoi beneficiază
și Regia ”Autosalubritate”.

”Ne bucurăm că prin implementarea acestui proiect
putem contribui la scăderea nivelului de poluare al
mediului, dar și la micșorarea volumului de energie
importată de peste hotare”, spune Gheorghe Cristea,
director adjunct al companiei.
Totodată, prin acest proiect, realizat conform mecanismelor de dezvoltare pură, compania susține
Republica Moldova în realizarea protocolului de la
Kyoto, care prevede o reducere a emisiilor poluante anume a metanului, un gaz de 21 de ori mai
nociv decât bioxidul de carbon.
Conform estimărilor, ”Tevas Grup” va putea produce energie electrica încă cel puțin 10-14 ani numai în
baza deșeurilor care sunt deja depozitate la Țânțăreni.
Reprezentanții companiei cred că astfel de proiecte ar
trebui implementate și în alte localități unde problema deșeurilor menajere nu a fost soluționată.
”Este primul proiect de acest gen în Republica
Moldova, dar susținerea de care beneficiem se rezumă mai mult la suportul moral. Cu părere de rău,
instituțiile menite să supravegheze procesul sunt
și ele la început de cale. Noi am fost cei care am
învățat din mers. Ne bucurăm că ne-am atins
scopul și că acest prim proiect va deschide calea celor care vor dori să ne urmeze exemplul”,
spune Gheorghe Cristea.
Compania planifică să își dezvolte potențialul de
afaceri prin deschiderea unor proiecte noi și extinderea celor existente. Unul dintre acestea vizează
sporirea capacității de producere a energiei electrice alternative la poligonul de la Țânțăreni.

... [i nu dispare f=r= urm=!
63

consumăm raţional
resursele energetice
Vitalie IURCU,

Director General, S.A. „Moldtelecom”
Domnule Iurcu, Moldtelecom a fost unul dintre
sponsorii principali ai Galei celor mai bune proiecte în domeniul Eficienţei Energetice în 2013. Cum
apreciaţi faptul că în Moldova politicile în acest
domeniu au ocupat, în ultimii an, un loc prioritar?
Este un lucru salutabil şi extrem de important să
constatăm faptul că societatea noastră a devenit mai
responsabilă de acţiunile îndreptate spre consumul
eficient de energie electrică, iar instituţiile statului
sunt deschise în a susţine orice iniţiativă viabilă în
acest sens. Compania Moldtelecom se implică activ
în numeroase iniţiative din domeniul social, educaţional şi cultural, iar una din priorităţi este angajamentul asumat pentru utilizarea rezonabilă a resurselor
energetice. Republica Moldova este un stat cu valori
şi aspiraţii europene. Deci, esenţial este ca şi acţiunile
noastre să confirme acest lucru, iar antrenarea activă
a populaţiei, în vederea eficientizării consumului de
energie electrică, este o dovadă în plus că domeniul
vizat a devenit o preocupare de bază.
Moldtelecom este o companie puternic tehnologizată, orientată spre inovaţii în domeniul IT. Cum
evoluează componenta eficienţei energetice în
telecomunicaţii? Şi în ce măsură acest parametru
este urmărit de managementul companiei?
Majorarea eficienţei energetice în compania
Moldtelecom este un obiectiv foarte important în
toate procesele. În acest context, la sfârşitul anului
2011 a fost creată o structură nouă în cadrul Serviciului Energetic – Biroul Evidenţă şi Economie Resurse Energetice, sarcina căreia constă în majorarea
eficienţei energetice în cadrul companiei. Rezultatele muncii acestui birou sunt palpabile, iar economia înregistrată constituie circa 1,1 mln. lei, pentru
anul 2012, şi circa 13,4 mln. lei, pentru 2013. Ţin să
menţionez că toate activităţile întreprinse derulează şi în prezent, iar obiectivul stabilit pentru anul
curent este o economie de circa 1,3 mln. lei.
În afară de faptul că asigură conexiune şi comunicare, Moldtelecom are propriile capacităţi
promoţionale, care sunt din ce în ce mai mari.
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Ar fi posibil ca acestea să fie antrenate în promovarea conceptului de energie curată sau de
eficientizare a consumului de energie?
Desigur. Compania Moldtelecom este dispusă să
manifeste o implicare activă în acțiunile ce promovează protejarea mediului, mai ales că utilizarea
raţională a resurselor energetice implică un dublu
rezultat pozitiv: protejarea intereselor clienţilor
noştri, care vor plăti mai puţin pentru consumul
de energie electrică, şi protecţia mediului înconjurător pentru întreaga comunitate. Personal,
consider că conceptul de energie curată sau de
eficientizare a consumului de energie trebuie promovate cel mai intens în rândul consumatorilor fizici. Aceasta pentru că, după structura consumului
de energie electrică, în Republica Moldova, 30-40
% din energie este consumată de către populaţie,
industriei revenindu-i circa 25-35 %. Consumatorul de astăzi este foarte receptiv şi interesat în ce
privește economiile sale, motiv pentru care, s-ar
arăta foarte disponibil şi responsabil, atunci, când
i se vor explica corect avantajele financiare şi chiar
morale pe care le obţine de pe urma consumului
raţional al resurselor energetice.
Finaliştii Concursului Moldova Eco-Energetică sunt
oameni şi instituţii foarte diferite, dar unite prin
această preocupare de a implementa sisteme inteligente, inovative de generare şi consum a energiei
de diferite tipuri. Ce mesaj, ce sfat le-aţi adresa în
calitatea Dvs. de manager al uneia dintre cele mai
mari întreprinderi din Republica Moldova?
Vin cu un mesaj de respect şi apreciere pentru toate
instituţiile statului care se implică activ şi manifestă
o înaltă responsabilitate socială în procesul de promovare a consumului raţional de resurse energetice. Esenţial, în acest sens, este faptul că, indiferent
de domeniul de activitate al fiecărei instituţii, responsabilitatea faţă de mediu trebuie să fie veriga
forte care ne leagă, ne motivează şi ne menţine în
rândul factorilor decisivi atunci, când vine vorba
despre protecţia mediului înconjurător şi asigurarea unui viitor curat generaţiilor prezente şi viitoare.
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dit a fi mai mult decât justificată, în condiţiile
în care lunar sunt economisiţi vreo două mii de
euro. Unde mai pui că şi emisiile de CO2 sunt
reduse anual cu 64 de tone.

Tudor Coşleţ, Director,

„Europlastgrup” SRL, s. Ulmu, r. Ialoveni

un profit
ecologic curat
Afacerea fondată şi administrată de Tudor Coşleţ din
Ulmu, Ialoveni, este cu certitudine o istorie de succes.
Acum 14 ani, când majoritatea uzinelor dădeau faliment,
în satul Ulmu, inginerul Tudor Coşleţ, a iniţiat o afacere
care, între timp, s-a dezvoltat de zeci de ori. Tudor nu
şi-a propus, în mod special, ca afacerea sa să fie una
ecologică, dar pe parcurs a înţeles că, în cazul său, cu cât
este mai eficient business-ul, cu atât este şi mai ecologic.
“Totul a pornit de la eficienţă, economie şi profit. Aşa e în
afaceri”, explică antreprenorul.

E

uroplast grup produce protectoare din
masă plastică pentru industria petrolieră.
Acestea sunt nişte piese necesare la transportarea ţevilor. Clienţii săi sunt uzinele
metalurgice din întreaga lume. Aproximativ 40%
din costul producţiei este consumul de energie
electrică. De aceea la începutul afacerii, dl. Coşleţ a
tot încercat să reducă acest consum. Abia în ultimii
ani a aflat că în acest tip de producţie, se potrivesc
perfect un anume fel de invertoare. “Mult timp am
căutat cum să reduc consumul de energie şi am
găsit soluţia potrivită. Am făcut o investiţie serioasă, ca pentru orice afacere, dar eficienţa ei este
destul de mare”, susţine dânsul.
Tudor Coşleţ s-a documentat, a comandat şi a instalat primul invertor. Când a văzut cât de eficient
este a instalat şi alte invertoare. În decurs de un an
şi jumătate a ajuns la şase bucăţi, iar consumul de
enegie electrică s-a redus practic cu o treime. Investiţia de aproximatv 12 mii de euro s-a dove-
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Managerul a ţinut să explice cum funcționează
aceste dispozitive econome şi ecologice: “Când
confecţionezi o găleată din masă plastică, pentru că pereţii ei sunt subţiri, ea nu trebuie să stea
mult timp în formă pentru a se întări şi astfel de
invertoare nu sunt eficiente. În cazul nostru, pereţii protectoarelor sunt foarte groşi şi necesită
mult timp să stea în formă, până când masa de
plastic, care are formă lichidă, se răceşte şi ia aspectul respectiv. Dacă este instalat invertorul,
motoarele care se învârtesc pentru a răci materialul sunt oprite, ceea ce sporeşte eficienţa.”
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Vitali Erulevici, Director adjunct,
„Cartnord” SRL, or. Chişinău.

eficienţă maximă
a procesului de
producere
Întreprinderea ”Cartnord” SRL din Chișinău este unul din cei
mai mari producători de hârtie, carton, saci şi diverse ambalaje, din Republica Moldova. Compania acordă o mare atenţie gestionării inteligente a resurselor şi îmbunătăţirii indicilor
ecologici, de aceea aplică în fiecare an proiecte de modernizare a liniilor de producere, pentru ca acestea să ofere o productivitate mai mare şi să nu aducă prejudicii mediului.

Î

ntreprinderea ”Cartnord” a început să aplice
un sistem de control automatizat pentru linia
de fabricat saci, care permite economisirea
atât a energiei, cât şi a materiei prime datorită performanţelor utilajului instalat. Un asemenea
proiect este unic în Republica Moldova, iar pentru
implementarea lui a fost selectat sistemul Siemens
Simatic, care optimizează procesele cinematice,
minimizând consumul de energie electrică de aer
comprimat şi vacuum. Pentru linia de fabricat saci
a fost utilizat un software pentru sistemul de control automatizat, scheme electrice, algoritme de
administrare a proceselor tehnologice, transmisii,
compresoare şi pompă de vacuum, toate având o
mare eficienţă energetică. Totodată, costurile de
mentenanţă a acestui echipament sunt minime,
iar durata de viaţă a liniei de producţie este practic nelimitată.
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s-au redus emisiile de CO2 şi
volumul materialului rebutat

noul utilaj a permis reducerea preţului produselor finite

Prin sincronizarea liniilor de producţie a fost
micşorată cantitatea materialului rebutat, dar
și a materiei prime consumate – hârtia din celuloză. Datorită economisirii energiei electrice şi
a aerului comprimat s-au micşorat emisiile de
CO2 în atmosferă.

Astfel, investiţia în valoare de 298 887 lei a fost
recuperată în decursul unui singur an. Datorită
utilajului performant, preţul produsului finit s-a
micşorat în medie cu 2-3 % din contul unei productivităţi mai mari şi scăderii volumului mărfurilor defecte.

Directorul adjunct al Departamentului hârtie şi
carton, Vitali Erulevici, spune că întreprinderea
”Cartnord” efectuează anual modernizări la diferite linii de producţie pentru a ține pasul cu tehnologiile existente. Respectiv, creşte calitatea mărfurilor finite, iar procesul de producere devine mai
avansat tehnologic şi mai eficient.

„Produsele întreprinderii ”Cartnord” pot concura
pe pieţele din Ucraina şi Rusia, iar calitatea lor este
la nivelul celor mai mari producători mondiali şi ne
mândrim cu acest fapt. Deocamdată este foarte
greu să ajungem pe piaţa Uniunii Europene, din
cauza unor împrejurări, cărora sperăm să le facem
față în viitor”, spune Vitali Erulevici.

Puterea instalată a utilajului la ”Cartnord” este de
184 kW. În urma punerii lui în funcțiune s-a obţinut
o economie a consumului de energie electrică de
peste 25%. În primul an au fost economisiți 36 mii
lei, iar profitul obţinut datorită creşterii productivităţii s-a ridicat la 430 mii lei.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu compania
”Salonix-Teh” SRL. ”Cartnord” a alocat din resurse
proprii 44% din investiție, iar restul a fost acordat
de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD).
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45 de minute, acum ajungem la parametrii de
temperatură necesari, în mai puțin de 15 minute», explică directorul general al Fabricii ”Ionel”,
Tamara Luchian.
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”Pe parcursul anului foloseam circa 2500 de becuri incandescente, la prețul de 16 lei fiecare și le
schimbam de vreo 4-5 ori pe an. Când am calculat
câți bani folosim anual, a fost clar că trebuie să facem ceva în acest sens”, mai spune directorul întreprinderii.

Tamara Luchian, Director General,
„Ionel” SA, or. Chişinău.

eficientizarea
consumului de
energie permite
majorarea
salariilor
O companie din industria uşoară poate fi competitivă
doar dacă mizează pe eficiența energetică. La această
concluzie au ajuns conducătorii Fabricii de Confecții
”Ionel”, care este una dintre cele mai mari companii
din industria textilă moldovenească. În urma înlocuirii
lămpilor incandescente cu sisteme LED, întreprinderea
economisește anual aproape jumătate de milion de lei,
iar angajații muncesc într-un mediu sigur și sănătos.

D

otarea fabricii cu lămpi LED este una
dintre măsurile pe care compania și le-a
asumat pentru a optimiza cheltuielile operaționale. Totul a început în anul
2009, când fabrica s-a pomenit într-o situație financiară complicată.
Primul lucru făcut atunci a fost schimbarea geamurilor, vechi de peste 65 de ani. În acest scop,
compania a contractat un credit de circa 420 mii
de euro, prin linia de finanțare MoSEFF. Astfel, la
numai un an de la instalarea termopanelor, consumul de gaze naturale s-a redus cu peste 37 la sută.

Investiția a constituit aproape două milioane
de lei, bani pe care întreprinderea speră să îi
recupereze în următorii cinci ani. De fapt, în
doar un an de la demararea proiectului au fost
economisiți peste 420 mii de lei.

iluminare ecologică
şi inofensivă pentru angajaţi
Sistemele de iluminat LED au o durată de viață de
câteva zeci de ori mai lungă decât a becurilor cla-

Un alt argument care i-a convins pe manageri
să treacă la sistemele LED a fost calitatea luminii. Noile sisteme nu sunt nocive pentru angajați,
întrucât nu conțin plumb, mercur sau sticlă, iar lumina este proiectată pe o distanță mult mai mare.
Tot pentru a îmbunătăți condițiile de muncă, fabrica a investit alte trei milioane de lei în instalarea
unui sistem modern de răcire și venticonvertoare.
Acesta este necesar vara, când secțiile în care lucrează un număr mare de persoane sunt supraîncălzite, în special din cauza căldurii degajate de
cazanele pe bază de aburi, folosite la presele de
călcat. Utilajele moderne asigură în încăperile de
producere o temperatură optimă pentru a munci. Administrația întreprinderii spune că, în
consecință, productivitatea muncii a crescut
cu peste 15 la sută.
”Avem încă multe proiecte planificate, inclusiv
majorarea salariilor. Trebuie să fim competitivi
și pe piața internă. De aceea suntem nevoiţi să
aplicăm măsuri care ne-ar permite să economisim din energia electrică și să creștem productivitatea muncii pentru a putea oferi prețuri
concurențiale”, a declarat, managerul Fabricii ”Ionel”, Tamara Luchian.

primii paşi: lămpi LED
şi cazan pe bază de abur
Din același credit întreprinderea a procurat un
cazan nou pe bază de abur, care a costat circa 40
de mii de euro. ”Am cumpărat cazane noi, deoarece aveam cheltuieli enorme la pregătirea aburilor pentru presele de călcat. Dacă până atunci
procesul de încălzire a aerului dura mai mult de
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Cea mai proaspătă investiție în eficientizarea
energetică a întreprinderii este înlocuirea lămpilor vechi incandescente, cu sisteme LED în toate
secțiile de croire, pregătire sau producere, dar și în
depozite. Pe lângă aceasta, la fiecare loc de muncă
au fost instalate întrerupătoare suspendabile pentru a reduce din consumul energetic la producerea unei unități.

sice incandescente. ”Până la 50 de mii de ore, atât
poate fi folosit un asemenea sistem. La ”Ionel” o
lampă este folosită 1936 de ore pe an, ceea ce înseamnă că aceste lămpi ne vor sluji încă vreo două
decenii”, spune Tamara Luchian.
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Eugen Pavilescu,

director financiar, SRL „Linella”

economie
de zeci de mii
de euro din
recuperarea
căldurii
Factura pentru gaze nu mai este o povară pentru bugetul
companiei ”Linella”, datorită măsurilor de eficienţă energetică aplicate în ultimii doi ani. Astăzi, rețeaua de magazine
reuşeşte să îşi crească profiturile pentru că nu mai face risipă de căldura degajată de sistemele de răcire, ci o recuperează, economisind astfel peste 130 mii de euro pe an.

L

inella” a început să îşi minimizeze costurile
energetice în 2011, grație unui parteneriat
cu compania ”Dina Cociug” SRL, care este lider pe segmentul refrigerare pe piaţa locală
a serviciilor inginereşti. „Specialiștii companiei ne-au
prezentat un calcul: 1 kW de energie electrică transformă 3-4 kW de căldură. Deşi la început eram sceptici, am testat formula la primul magazin şi am avut
consum zero la gaze în prima iarnă”, spune directorul
financiar al Companiei ”Linella”, Eugeniu Pavelescu.

economii de 6000 de euro
anual la fiecare magazin
Acest lucru a fost posibil datorită instalării unor
schimbătoare de căldură, care recuperează energia
utilizată la sistemele de răcire și o direcționează la încălzirea apei menajere sau a celei pompate în sistemul de termoficare. Astfel, ”Linella” reuşeşte să menţină în magazine o temperatură de până la 20 de grade Celsius, chiar şi în sezonul rece, fără să plătească
aproape nimic. Sunt încălzite cu gaze doar magazinele cu suprafeţe mari, cu două sau trei nivele.

nimic nu apare din nimic...
72

„Noi recuperăm în jur de 230-300 kW pe zi
într-un magazin”, spune directorul financiar
al întreprinderii. În valoare bănească, cu ajutorul recuperatoarelor de căldură, ”Linella”
economisește anual circa 6000 de euro per
magazin. Dacă vom calcula economiile pe care le
face întreaga reţea de 22 de magazine, cifra ajunge la aproximativ 130 mii de euro pe an.
În funcţie de capacitatea schimbătoarelor de
căldură instalate la fiecare magazin s-a făcut o
investiție cuprinsă între 5,5 şi 7,5 mii euro. În total, compania a investit în acest proiect circa 150
mii euro, pe care speră să îi recupereze în cel mai
scurt timp. „Recuperarea la un magazin este, în
medie, de un an, iar perioada de viaţă a acestor
schimbătoare este de 8-10 ani”, precizează Eugeniu Pavelescu.

de la schimbătoare
de căldură la panouri solare
Dincolo de optimizarea cheltuielilor operaţionale
există şi componenta ecologică a acestui proiect,
întrucât surplusul de energie termică nu mai este
degajat în exterior. Mai mult, pe timp de vară, energia recuperată este folosită și la aerisirea încăperilor.
Pentru că proiectul cu recuperatoarele de căldură a dat rezultate convingătoare, managerii de la
”Linella” sunt deciși să mizeze în continuare pe
energia alternativă. „Suntem în permanență în

căutarea soluțiilor de optimizare a cheltuielilor
operaționale, deoarece factura la energia electrică
este a doua mare cheltuială după salarii”, adaugă
Eugeniu Pavelescu. În acest scop, compania a instalat anul trecut, pe acoperișul unui magazin din
capitală, panouri solare cu baterii de stocare, care
îi permit nu doar să reducă factura la energia electrică, ci și să obțină profit din vânzarea curentului
electric.
Chiar dacă puterea instalată constituie 18 kW, fapt
ce îi permite companiei s-o distribuie în rețea, curentul electric produs este deocamdată destinat
consumului intern. Pentru fiecare kW instalat, întreprinderea a făcut o investiție de circa 1000 de
euro. Perioada de recuperare a investiției în cazul
acestui proiect, este ceva mai mare - de circa patru
ani, întrucât recuperarea vine din contul diferenței
de cost la energia electrică. „Este un proiect-pilot, un test pentru companie și o tendință de a
utiliza energia cât mai rațional. Intenționăm să
îl multiplicăm”, spune managerul.
Până la urmă, cel mai relevant indicator de
performanță a recuperatoarelor de căldură este
faptul că ele oferă posibilitatea celor de la Linella
să monitorizeze și să ajusteze, la cel mai optim nivel, condițiile în care sunt păstrate produsele puse
în vânzare. „Din contul optimizării cheltuielilor
operaționale ne vom permite să oferim clienților,
pe lângă produse proaspete și calitative, și costuri
cât mai competitive”, spune, în concluzie, directorul financiar al Companiei ”Linella”.
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Olga Morari, „Vistarcom” SRL,

or. Chişinău, Rep. Moldova

D
reduc cheltuielile
cu Energy
saving

Aşa cum costurile energetice reprezintă până la 75% din
totalul cheltuielilor de exploatare ale unui supermarket,
capacitatea de a economisi energia electrică este foarte
importantă. Este şi cazul companiei Vistarcom SRL care foloseşte toate posibilităţile ca să realizeze proiecte ecologice.
Având şi brandul Green Hills Market, întreprinderea a implementat în această reţea de magazine o serie de proiecte
ce au scopul de a economisi energia electrică, dar şi de a
reduce poluarea mediului înconjurător. Astfel, sistemul de
tip Energy saving, dar şi înlocuirea lămpilor vechi cu LEDuri, permite economisirea a zeci de mii de lei lunar.

in 2012 economisirea energiei nu mai
este o problemă în reţeaua de supermarketuri Green Hills, datorită instalării într-un magazin, a sistemului de tip
Energy saving ADAP-KOOL. Acesta presupune
managementul consumului de energie şi optimizarea funcţionării sistemului de refrigerare, cu scopul reducerii cu până la 30 % a cheltuielilor pentru
energia electrică. „Produsele reprezintă un sistem
complet integrat, cu acces de la distanţă pentru
controlul, monitorizarea şi asigurarea asistenţei
tehnice. De asemenea, acestea menţin cu precizie temperatura atât la nivelul afişajelor, echipamentelor, cât şi a întregului magazin, iar modulele
de control, împreună cu senzorii de temperatură
pentru vitrine şi camerele frigorifice, asigură temperatura optimă pentru ca produsele alimentare
sa fie depozitate în cele mai bune condiţii”, spune
Olga Moraru, reprezentanta companiei Vistarcom.
În acelaşi timp, toate procesele pot fi optimizate
prin sistemele de control sau terminale, care oferă
controlul deplin, asigurând reducerea la minimum
a consumului de energie, dar şi monitorizarea consumului de curent, gaz, apă, etc.
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economii de 10 mii de lei lunar, datorită sistemului de tip
Energy saving ADAP-KOOL

noul sistem de iluminare
a înjumătăţit cheltuielile
pentru energia electrică

Bazat pe realizările ştiinţifice efectuate de o companie
din Danemarca, lider mondial în soluţii de eficienţă
energetică şi ecologică pentru industrie, noul sistem
are o serie de avantaje. Printre acestea se numără
gestionarea automată a sistemul frigorific, reducerea
cheltuielilor legate de servicii tehnice şi eliberarea
resurselor umane. Totodată, sistemul are funcţii de
supraâncălzire adaptivă, optimizează presiunea de
aspiraţie şi refulare, controlează dezgheţarea şi iluminatul, asigură eficienţa energetică a supermarketului.
Cu siguranţă, cel mai mare beneficiu îl reprezintă economiile care se fac la consumul de energie, acestea
cifrându-se la zece mii de lei lunar. Pentru instalarea
acestui sistem au fost investite peste 300 mii de
lei, însă, potrivit reprezentanţilor companiei, proiectul asigură recuperarea rapidă a investiţiei.

Tot cu scopul reducerii consumului de energie, în
2012-2013 în toate supermarketurile Green Hills
au fost înlocuite lămpile fluorescente vechi cu
LED-uri. Potrivit Olgăi Moraru, principalul scop al
proiectului a fost producerea energiei verzi şi reducerea consumului de energie electrică. În urma
instalării noilor lămpi, costurile pentru energia
electrică s-au micşorat cu peste 50%, ceea ce permite întreprinderii să economisească aproximativ
180 mii de lei lunar. Pe lângă aceasta, LED-urile au
şi alte avantaje: lipseşte radiaţia ultravioletă şi infraroşie, radiaţia termică, astfel că există condiţii
mai bune pentru angajaţi şi se protejează mediul,
prin reducerea poluării. Cât priveşte durabilitatea
LED-urilor, sistemul poate funcţiona până la 75 mii
de ore, adică aproximativ zece ani. Dacă luăm în
calcul toate beneficiile noului sistem de iluminare,
investiţiile de peste două milioane de lei au fost
justificate, cu atât mai mult că perioada de recuperare a fost de doar şase luni.

investiţii de peste 4 mil.
de lei pentru reînnoirea
echipamentului frigorific
Controlul performanţei sistemului frigorific are un
efect direct asupra consumului de energie. Potrivit
Olgăi Moraru, în centrele comerciale în care utilajul frigorific este învechit şi uzat, schimbul utilajului
face economii de energie electrică de 10-15%, iar
înlocuirea vechilor frigidere reduce cu aproximativ
35% necesităţile de răcire specifică. Datorită acestui fapt, într-un magazin din reţeaua Green Hills a
fost înlocuit, în vara anului trecut, echipamentului
frigorific vechi cu unul nou de tip energy-saving.
În acest scop au fost făcute investiţii de 4,6 mil. de
lei, perioada de recuperare fiind estimată la patru
ani. Proiectul a inclus instalarea mobilierului frigorific asamblat cu capace şi cu uşi din sticlă specială.
În aşa mod, la frigiderele de temperaturi joase
consumul de energie electrică s-a redus cu până
la 30%, iar la cele de temperaturi medii – cu
până la 60%. În total, consumul de energie s-a
redus cu aproape 40%, ceea ce a permis economisirea a 80 mii de lei lunar. Cu o durată de viaţă
de zece ani, noul sistem de refrigerare are un impact pozitiv şi asupra mediului înconjurător, emisiile de CO2 diminuându-se cu aproape 40%.
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asigurată la rândul ei, cu alte 58 de corpuri de iluminat, dotate cu un senzor de mişcare integrat ce
aduce un plus de economie şi mai mare.

cel mai
bun proiect

eficienţă energetică
în construcţii
• premiul III

Elena Salova, director,

Centrul de afaceri „Le Roi”, or. Chişinău

soluţiile
inteligente care
taie cu 80%
factura la
electricitate
Concurenţa acerbă de pe piaţa oficiilor, determină Centrele de Business din Chişinău să găsească soluţii inovative pentru a pune la dispoziţia clienţilor săi cele mai
competitive preţuri. Este cazul Centrului de Afaceri „Le
Roi”, care, investind în eficienţa energetică a clădirii, de
fapt economiseşte banii chiriaşilor care plătesc pentru
întreţinere.

S

oluţia găsită de administraţia Centrului
de Afaceri pentru a reduce cheltuielile
legate de energie este pe cât de simplă,
pe atât de eficientă. Este vorba despre
înlocuirea becurilor clasice incandescente cu corpuri de iluminat de tip LED care, pe lângă faptul
că sunt cu până la 80% mai economicoase, joacă
un rol tot mai important şi ca element de design
al birourilor.

Pentru dotarea holurilor, parcării şi scării principale cu sisteme de iluminat de tip LED cu o putere
totală instalată de 13 kW, administraţia companiei
a investit peste 92 mii de lei. Banii s-au recuperat
în jumătate de an, întrucât energia electrică economisită în această perioadă a constituit circa 47
mii kW, ceea ce, în expresie valorică, s-ar cifra la
peste 86 mii de lei.

Investiţiile în LED-uri se merită nu doar pentru
consumul redus de energie, dar şi pentru că durata de viaţă a acestora este de aproape un deceniu,
pe când becurile clasice, trebuie schimbate de câteva ori pe an, iar asta înseamnă şi deşeuri nocive.
În plus acestea sunt mult mai rezistente la ciclurile
de aprindere-stingere şi se aprind instantaneu.

investiţii de dragul chiriaşilor

Recent, cei de la „Le Roi” au luat o altă măsură de
eficientizare a consumului de energie. Aceştia
au investit într-un nou sistem de climatizare a
clădirii de birouri, care este mult mai eficient
din punct de vedere energetic. Deşi investiţia
a costat circa 70 mii de euro, cheltuielile la răcirea încăperilor sunt cu 30% mai mici decât
anterior.

Elena Salova spune că investiţiile realizate în eficienţa energetică a clădirii au fost făcute, de fapt,
în favoarea chiriaşilor. „Centrul de Afaceri „Le Roi”
este o clădire de birouri de clasa A, adică sunt
anumite caracteristici tehnice, cărora trebuie să
ne confirmăm şi pentru care suntem aleşi de clienţii noştri. Anume pentru ei am şi făcut această

„Desigur că vom continua să investim în eficienţa
energetică a clădirii, dacă vom vedea că este loc
pentru aceasta. Suntem pur şi simplu obligaţi să
o facem, pentru că odată ce vom optimiza cheltuielile, vom face ca şi serviciile noastre să fie mai
atractive pentru potenţialii clienţi”, spune managerul Centrului de afaceri.

Ideea de a trece la LED-uri a prins contur în planurile de afaceri ale clădirii de birouri din Chişinău
acum doi ani, pentru ca în prima jumătate a anului
trecut corpurile de iluminat să fie deja instalate şi
să aducă, în scurt timp, beneficiile scontate. „Unde
am considerat necesar şi am văzut potenţial de a
investi - am făcut-o. Ideea cu LED-urile a apărut
pentru că avem foarte multe încăperi de uz comun, cum ar fi sălile de conferinţă, holurile, parcarea, etc”, povesteşte Directoarea Centrului de
afaceri „Le Roi”, Elena Salova.

au recuperat banii
în jumătate de an
Mai exact, compania „Le Roi” a instalat anul trecut circa 74 de corpuri de iluminat cu LED-uri pe
holuri, iar 40 de sisteme au ajuns în scara principală. Totodată, parcarea din subsolul clădirii a fost
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Administrația clădirii de birouri spune că rezultatele obţinute în urmă implementării
acestei măsuri de eficientizare a consumului
de electricitate au fost peste aşteptările lor,
deoarece investiţia realizată s-a amortizat, în
jumătate de an.

investiţie, pentru că, în principiu noi economisim
nu doar banii noştri, dar în special banii chiriaşilor.
Toate cheltuielile ce ţin de deservirea holurilor, a
parcărilor sunt şi ale lor”, explică directoarea.
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S. Tătărăuca Veche, r. Soroca

Tătărăuca Veche
are iluminare
stradală
de tip nou
Premiul pentru Cel mai bun proiect de eficienţă energetică
în urma concursului din 2013, a plecat spre Soroca. Şi anume, la Primăria comunei Tătărăuca Veche, pentru succesul
obţinut la realizarea unui nou Sistem de iluminare stradală
eficientă. În afară de localitatea ce dă numele comunei, în
componenţa ei mai intră satele Tătărăuca Nouă, Decebal,
Niorcani, Slobozia Nouă şi Tolocăneşti, numărând împreună circa două mii două sute de locuitori. Pentru toţi aceşti
oameni, nopţile sunt iluminate de 359 de corpuri bazate pe
tehnologia LED, legate într-o reţea cu o lungime totală de
apropae 23 de kilometri. În momentul de față, aceasta este
cea mai eficientă tehnologie, iar noul sistem garantează o
iluminare stabilă pe o peroadă de 15-20 de ani.
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P

roiectul Primăriei Tătăreuca Veche ese
unul pilot, un model pentru acele sate
din Moldova, care încă mai rămân cuprinse în beznă, după apusul soarelui.
Cei interesaţi ar trebui să ştie că ideea, în acest caz,
nu a fost adusă ”de sus”. Iniţiativa a venit chiar de
la un grup de oameni din sat şi a fost susţinută şi
instrumentată prin intermediul unei organzaţii
neguvernamentale locale, cu implicarea a câtorva antreprenori şi sub egida Primăriei comunei.
Desigur, iniţiativa necesita bani. Şi aici trebuie de
menționat rolul esențial al Agenţiei de Dezvoltare
Nord (în general – al conceptului şi instrumentelor
de dezvoltare regională din Moldova), care a oferit finanţarea necesară, în rezultatul unui concurs
organizat în anul 2010. După ce investiţia capitală
a fost făcută, comunitatea locală achită doar consumul de energie.

Proiectul aduce mai multe beneficii, dar principalul constă în faptulcă LED-urile consumă
cu circa 70% mai puţină energie, decât lămpile

electrice obișnuite. Un impact pozitiv este şi cel
de mediu, căci, în aceste condiţii, scad corespunzător şi emisiile de CO2 în atmosferă.
Sigur, cel mai mare beneficiu, totuşi, ţine de
comfortul şi de securitatea oamenilor din cele
6 sate. Mai ales siguranţa vieţii, este un mare
câștig pentru grupurile supuse unui risc sporit:
tinerii, copiii, femeile şi bătrânii. Pentru că iarna
nu-i ca vara, avantajul noului sistem de iluminare stradală devine cu atât mai evident, cu cât
zilele se fac mai scurte în perioada rece a anului. Dacă mai pui şi calitatea drumurilor şi alte
probleme al satelor noastre, atunci o iluminare
bună la bani puţini, devine de nepreţuit. Tehnologiile din domeniul eficienţei energetice, datorită diferitor programe de suport, sunt mai uşor
de aplicat în satele noastre, decât modernizarea
altor infrastructuri. Succesul celor de la Tătărăuca Veche, este mai mult decât un model
pentru alte sate, este un model pentru alte domenii în care avem nevoie de dezvoltare.
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Partener
Moldova Eco-Energetică 2013

 acordarea asistenţei în identificarea combinaţiei optimale de finanţare a proiectelor.
Fondul realizează obiectivele sale prin promovarea şi finanţarea proiectelor fezabile, din punct
de vedere economic, tehnic şi al mediului, care
asigură sustenabilitatea consumului de energie și
îndreaptă economia către o scădere a intensității
energiei, precum şi reducerea emisiilor de gaze
poluante sau cu efect de seră.
Pentru realizarea obiectivelor propuse, Fondul beneficiază de asistență tehnică din cadrul
Programului de susţinere a politicilor sectoriale
“Asistenţă pentru reforma sectorului energetic” (PSPS Energie). Totodată, Proiectul asigură
finanțare, asistență tehnică și dialog politic privind
activitățile prioritare şi de mare importanță pentru
populația Republicii Moldova și dezvoltare a sectorului energetic.
În activitatea sa, Fondul se conduce de deciziile
Consiliului de Administrare format din 9 membri,
printre care reprezentanții oficiali ai donatorilor
externi (GIZ și SIDA).

Mihail Lupu, Director, Fondul pentru Eicienţă Energetică

Fondul pentru Eficienţă Energetică
de aici vine finanţarea

O

biectivul principal de activitate al Fondului pentru Eficiență Energetică (FEE) este
atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi implementării proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi
al valorificării surselor de energie regenerabile, în
conformitate cu strategiile şi programele elaborate de Guvern, care sunt asigurate prin:
 promovarea proiectelor investiţionale în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă;

Principiile de activitate
În activitatea sa, Fondul se conduce de următoarele principii:
 transparenţă în administrarea resurselor financiare;
 imparţialitate şi egalitate de şanse pentru toţi
solicitanţii de finanțare;
 dezvoltare durabilă a domeniului energetic;
 portofoliu de investiții prudent;
 cofinanţare;
 sustenabilitatea finanţării și susținerea investițiilor făcute;
 parteneriat şi colaborare cu sectorul privat,
pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii în
vederea creşterii eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă.

 acordarea asistenţei tehnice pentru elaborarea
de proiecte în domeniul eficienţei energetice
şi valorificării surselor regenerabile de energie;
 acordarea de asistenţă financiară proiectelor;
 contribuţii financiare directe;
 acţionarea în calitate de agent sau mediator
pentru celelalte surse de finanţare;
 asigurarea garanţiilor depline sau parţiale în
cazul finanţării de către bănci;
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Scopul Fondului este de a avea un efect demonstrativ, prin implementarea cu succes a proiectelor
finanțate și de a crește interesul finanțatorilor externi în vederea susținerii investițiilor în domeniul
eficienței energetice şi al valorificării surselor de
energie regenerabilă în Republica Moldova.

George Georgocostas, Lider de echipă AT-PSPS Energie
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D
Formaţia FurioSnails,

„Sun Dă-i Fest”, or. Chişinău

soarele a dat
un concert
în Moldova

incolo de obiectivul principal al acţiunii
iniţiate de FurioSnails – cel de a ilustra
cum se poate utiliza energia solară în
cele mai neaşteptate circumstanţe şi activităţi, este de remarcat faptul că proiectul a fost
unul complex şi a avut mai multe efecte. Pe primul loc ar trebui de pus promovarea conceptului
de eficienţă energetică în societate, cu precădere
în rândul tinerilor. Acest proiect a început cu o
campanie promoţională, susţinută şi de partenerii
săi media. Spoturi cu artiştii implicaţi, panouri în
câteva puncte din oraş, participări la TV, articole
post-eveniment – toate acestea au generat un
amplu efort de mediatizare, pe o durată de câteva
săptpmâni până la şi după concert.

artiştii. Şi au auzit cu urechile lor mesajele partenerilor principali, care au susținut Sun Dă-i Fest: Nicola Harrington-Buhay, conducătorul Programului
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica
Moldova, şi Kaido Sirel, şef al secţiei operaţiuni la
Delegaţia Uniunii Europene. Pentru a face posibil
acest eveniment urban, cel mai mult au contribuit
compania Moldcell şi Proiectul energie şi biomasă
în Moldova, dar şi Ambasada Marii Britanii, compania Solartech Energy şi o serie de organizaţii de
tineret. Deci, a fost un rezultat sinergic ce arată
cât de importantă este comunicare între diferiţi
actori, cu cele mai diferite profiluri, pentru a crea
evenimente atractive şi a transmite oamenilor mesaje puternice.

Fără îndoială, cel mai mult mesajul i-a convins pe
cei care au dat curs invitaţiei şi s-au aflat în acea
zi de aprilie pe terasa de lângă Centrul de copii şi
tineret ARTICO. Ei au vazut cu ochii lor decorul de
panouri fotovoltaice pe fundalul cărora au evoluat

De altfel, la început Lilian, Mircea, Vitalie şi Igor
au format grupul Snails. Apoi au cresut, devenind, prin 2011, FurioSnails. Poate, după ce
„s-au conectat la Soare”, se vor transforma în
EnergySnails?! Cine ştie...?

cel mai
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Sun Dă-i Fest, ce idee grozavă!.. O idee prin care trupa
rock FurioSnails, s-a făcut remarcată şi premiată într-un
concurs de proiecte eco-energetice. Cum este posibil şi ce
legătură are o trupă muzicală cu acest domeniu? Simplu,
în cadrul unui concert din 28 aprilie, băieţii și-au conectat
echipamentele de sonorizare „direct la Soare”, utilizând în
proproţie de cincizeci la sută, energia de la elemente fotovoltaice. Se poate spune că au cântat la comanda astrului
ceresc. Primul concert din Republica Moldova alimentat de
energia solară, a fost un eveniment urban de promovare
a surselor alternative de energie, şi a fost declarat, ulterior,
Cea mai bună iniţiativă de comunicare a tinerilor în cadrul
concursului MEE-2013.
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„RED Union Fenosa”,

or. Chişinău, Rep. Moldova

responsabilitate
socială prin educarea eficienţei
energetice
Cel mai mare distribuitor de energie electrică din Republica Moldova este şi unul dintre cei mai activi promotori ai
consumului raţional de energie. S-ar părea paradoxal acest
lucru, or, cu cât este mai mare consumul, cu atât este mai
mare distribuţia şi ar trebui să fie mai mari şi profiturile.
Iată că cei de la RED Union Fenosa nu gândesc astfel şi,
începând cu anul 2009, îşi învaţă consumatorii cum să cheltuiască mai puţină energie electrică. Practica reprezintă un
exemplu de responsabilitate socială şi a fost preluată de la
compania mamă, Union Fenosa din Spania, care de mai
mulţi ani promovează eficienţa energetică printre propriii
clienţi. Logica este simplă: consum raţional înseamnă clienţi mai prosperi, înseamnă ţară mai prosperă.

E

ficiența energetică reprezintă un set de
metode, soluţii şi investiţii care sunt aplicate pentru reducerea consumurilor de
energie, cu păstrarea confortului iniţial.
Poate fi eficientizată energetic funcţionarea automobilelor, aparatelor electrice, becurilor, proceselor industriale, dar şi consumul de energie termică a
locuinţelor, prin izolarea mai buna a caselor. Şi lista
nu se încheie aici. Utilizarea eficientă a energiei înseamnă economisirea banilor, protecţia mediului,
securitate energetică şi confort pentru oameni.
Aceste axiome, care în ultimii ani pătrund tot mai mult
în conştiinţa moldovenilor, sunt promovate, pe scară
largă, de către cea mai mare companie de distribuire a
energiei electrice din ţară - RED Union Fenosa.
Şi au fost promovate atât de bine, încât aceasta,
în 2013, a devenit, laureată a concursului Moldova
Eco-Energetică, la categoria „ Cea mai bună iniţiativă de comunicare şi sensibilizare”.

În anul 2011 campania s-a răsfrânt şi asupra celor
mici. A fost elaborat un mini-ghid pentru copii întitulat: «Tu poţi schimba ceva în lume. Consumă
eficient energia şi vei oferi o şansă planetei». Totodată, au fost organizate prezentări şi seminare
pentru elevi, la subiectul eficienţei energetice în
liceele şi şcolile din ţară.
Încă peste un an, compania şi-a concentart atenţia
asupra clienţilor cu consum mare de energie electrică, promovând produse de gestionare Energetică. A fost lansat serviciul de audit energetic şi
implementare a unor strategii rentabile de economisire a energiei şi protecţiei mediului ambiant.
De comun acord cu studenţii de la Universitatea
Tehnică din Moldova au fost elaborate o serie de
proiecte de eficientizare a instalaţiilor de iluminat
interior, în câteva şcoli din ţară, şi iluminat exterior,
pentru ÎM Lumteh.
Anul trecut, RED Union Fenosa s-a axat pe lansarea şi promovarea produselor ce reprezintă
soluții energetice, în cadrul dezvoltării proiectului de eficienţă energetică; a semnat o serie
de acorduri de colaborare cu partenerii din cadrul proiectului. La solicitarea clienţilor, compania
efectuează audit energetic şi studii de fezabilitate.
Plus la aceasta, compania participă cu soluţii de
eficientizare a consumului de energie la expozitiile
specializate de la Moldexpo, cum ar fi Mold-Energy
sau Construct-Home.

cinci ani de promovare
a eficientizării energetice

facturile anunţă nu doar nota
de plată, ci şi metode cum
aceasta poate fi mai mică

Încă în anul 2009 ,, RED Union Fenosa” a lansat proiectul “Eficienţa energetică”, scopul căruia era promovarea culturii eficienţei energetice, stimularea şi
încurajarea clienţilor companiei în vederea utilizării
responsabile şi eficiente a energiei electrice.

Totuşi, una dintre metodele cele mai eficiente a
promovării principiilor de raţionalizare a consumului electricităţii, s-a axat pe utilizarea mijloacelor pe
care RED Union Fenosa le avea de mai mult timp
la dispoziție. Pe versoul facturilor expediate clien-
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Peste un an, pe site-ul companiei a fost introdus Calculatorul de Eficienţă Energetică, cu ajutorul căruia se
poate de calculat nu doar consumul propriu, dar şi cel
eficient, în cazul în care se respectă sfaturile utile, indicate pentru fiecare aparat electrocasnic. Tot atunci,
a fost organizată o campanie pentru propriii angajaţi,
întru a-i învăţa să utilizeze eficient energia electrică.

ţilor sunt imprimate sfaturi utile, precum şi metode
de economisire a energiei electrice, a consumului
rațional şi responsabil al acesteia. De asemenea, în
oficiile comerciale şi birourile companiei, clienților
le sunt distribuite calendare de buzunar şi ghiduri
de eficienţă energetică. Pe site-ul oficial al companiei a fost implementat şi plasat «Calculatorul de eficienţă energetică», unde orice vizitator
are posibilitatea de a simula cantitatea de energie pe care o poate economisi, în cazul utilizării
becurilor şi tehnicii electrice cu consum eficient.

educarea eficientizării, relaţii
mai bune cu clienţii mici şi
sporirea competitivităţii clienţilor mari
În rezultatul activităţilor furnizorului de energie
electrică, clientul învaţă cum să economisească şi să
consume mai puţin, devine mai solvabil, fapt ce îi
permite să achite constant facturile. Clientul solvabil simte parteneriatul cu RED Union Fenosa, ceea
ce dezgheaţă relaţiile dintre acesta şi întreprindere.
În ultimă instanţă, reducerea de către companiile
moldoveneşti, a consumului de energie electrică,
conduce la diminuarea costurilor de producere,
ceea ce influenţează direct competitivitatea produselor şi serviciilor autohtone. Multe întreprinderi din ţară, în costurile de producere a cărora
cheltuielile pentru energie electrică sunt semnificative, învaţă cu ajutorul furnizorului cum să le
reducă. În acest mod, printr-o atitudine socială
demnă de tot respectul, Red Union Fenosa contribuie atât la sporirea bunăstării clienţilor persoane
fizice, cât şi la sporirea performanţelor companiilor moldoveneşti, fapt ce se răsfrânge şi asupra
creşterii economice a ţării în întregime.
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jurnalistul
care numără
milioanele
risipite
Igor Fomin este unul dintre puținii jurnaliști din Republica
Moldova care a demonstrat că articolele despre sursele
alternative de energie pot deveni subiecte captivante de
actualitate. Datorită lui, de mai bine de cinci ani, asemenea teme sunt nelipsite din paginile săptămânalului
”Экономическое обозрение/Logos-press”.

A

descoperit acest domeniu în una din perioadele în care Moldova se confrunta cu
o nouă creștere a prețului la carburanți.
Treptat, a ajuns la concluzia că țara noastră face foarte puțin pentru a ieși din impasul energetic, iar inițiativele celor care caută soluții de alternativă trebuie încurajate, inclusiv prin publicații
în presă.
”Atât timp cât prețul la resursele energetice era accesibil, oamenii nu erau motivați să identifice resurse energetice alternative. Lucrurile s-au schimbat și acum omenirea este pusă în situația să caute
soluții noi, iar Moldova nu poate face excepție”,
spune jurnalistul.

Pentru că publicația la care lucrează este specializată pe domeniul economic, în analizele pe care
le face, Igor Fomin a demonstrat de fiecare dată
eficiența utilizării surselor alternative de energie,
iar concluzia sa este univocă: Moldova trebuie să
valorifice mai mult resursele de care dispune. ”La
moment, când gazele, electricitatea, păcura şi cărbunele devin un lux, locuitorii Republicii Moldova
au nevoie de surse suplimentare de energie. Statul
trebuie să încurajeze și să susțină inițiativele în domeniul eficienței energetice”, spune jurnalistul.
Cititorii săi s-au obișnuit să afle rapid despre toate
inovațiile în domeniu. Astfel, unul dintre viitoarele sale articole va fi despre pompele geotermale
- instalații care încălzesc clădiri folosind energia
pământului. În țară există deja întreprinderi care
produc astfel de sisteme, iar pompele geotermale
făcute de moldoveni au ajuns în mai multe orașe
de peste hotare, inclusiv într-un complex comercial din Soci.
Un alt subiect la care lucrează jurnalistul de la ”Logos press” se referă la procesul de producere a
biocombustibilului și la prelucrarea biomasei: ”În
Moldova, în fiecare an pe câmpuri, în livezi și vii se
formează în jur de un milion de tone de biomasă.
Până nu demult, acest material valoros era distrus
direct în câmp sau era utilizat ca material fertilizant. Odată cu începerea producerii de brichete
și peleți, materialul natural a devenit cu atât mai
valoros, cu cât nu necesită investiții suplimentare”.

dacă agricultorii ar vinde
biomasa de pe câmpuri, am
putea câştiga cel puţin
1 mln de dolari pe an
Jurnalistul a calculat că dacă ar exista un mecanism
ce ar permite agricultorilor să vândă acest material
cu un dolar/tona, țara ar avea de câștigat în fiecare an
nu mai puțin de 1 mln de dolari. Iar dacă materialul
ar fi prelucrat și vândut pe piața internă, Moldova ar
putea reduce astfel importul de carburanți.
”Facem abia primii pași în acest domeniu. Lucrurile au
început să se schimbe treptat după lansarea proiectului PNUD ”Energie și biomasă”. Până la acest proiect,
moldovenii utilizau în calitate de biomasă lemnul din
păduri. Este vorba de lemn de cea mai bună calitate,
care putea fi utilizat la producerea mobilei. El însă
ajungea în sobe. Acum în Moldova există câteva zeci
de întreprinderi care pot produce în jur de 100 de tone
de bricheți și peleți pe an. Aceste inițiative însă trebuie
încurajate și dezvoltate”, spune Igor Fomin.
Jurnalistul povestește că resurse similare cu ale
Moldovei sunt utilizate pe larg în multe țări, inclusiv în Austria, unde a fost recent într-o vizită de
documentare, organizată cu sprijinul proiectului
”Energie și biomasă”. Informația acumulată îi va
servi drept punct de pornire pentru multe articole, iar experiența austriecilor îi sugerează că țara
noastră trebuie să facă pași mai hotărâți pentru a
depăși dificultățile de ordin energetic.
”Îi îndemn și pe ceilalți colegi din presă să înceapă să
abordeze aceste subiecte, deoarece ele vor fi actuale
încă foarte multă vreme”, conchide Igor Fomin.

A învățat odată cu cititorii săi ce înseamnă surse
alternative de energie și cum ar putea fi valorificate acestea. Informațiile pe care le obținea de
la oamenii de știință și de la primii entuziaști în
domeniu, le împărtășea cu cititorii în cadrul unei
rubrici speciale. Apoi a trecut la articole de analiză, care sunt așteptate și citite nu doar de experții
în economie și de reprezentanții mediului de afaceri, dar și de oamenii interesați să plătească facturi mai mici.
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Moldova trebuie să valorifice
mai mult resursele de care
dispune
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riculară a copiilor, în special, a celor de la sate.
În jur de 23 de mii de elevi, din peste o sută de
şcoli rurale, au aflat despre importanţa conservării energiei, a tehnologiilor noi în domeniu şi
a resurselor existente în Moldova pentru generarea de energie alterantivă. Elevii din clasele a
VII-a şi a VIII-a au beneficat de un program special, mai complex. Autorii proiectului sunt siguri
că acest grup de copii, în număr de peste patru
mii patru sute, sunt deja pregătiţi pentru a înţelege procesele energetice şi de mediu, pentru a
analiza şi a compara noile tehnologii şi impactul
lor economic şi ecologic. Atragerea copiilor în
această tematică, s-a făcut metodic, prin trezirea curiozităţii, dar și prin anumite stimulente.
Bunăoară, s-au organizat o serie de concursuri,
iar circa 200 de învingători au fost premiaţi cu
foi de odihnă la tabere specializate eco-energetice, organizate la Ivancea şi la Ştefan-Vodă.

generăm potenţial, cadre,
idei şi o nou cultură

Institutul de Formare Continuă,
or. Chişinău, Rep. Moldova

Viaţa ne cere să învăţăm din mers pentru a ne adapta la
cerinţele și tehnologiile moderne. Şi iată că Institutul de
Formare Continuă din Chişinău, este din nou în pas cu
inovaţiile, se poate spune chiar - cu noua modă a eficienţei din domeniul energetic. Institutul a dezvoltat programele sale de instruire şi în acest domeniu, printr-un modul
adresat tinerilor. Conţinutul lui combină cunoştinţele
fundamentale cu noile tehnologii şi metode de instruire
accesibile şi participative. Este un motiv să credem că în
Moldova, preocuparea pentru Energia regenerabilă şi Eficienţa energetică va deveni o nouă cultură, o disciplină de
studiu, care va schimba societatea. Vă prezentăm, la categoria Cea mai bună iniţiativă educațională, la Concursul
Moldova Eco-Energetică 2013, programul Institutului de
Formare Continuă, Noi și energia - promovarea culturii
eficienței energetice la elevi.

institutul care
formează o
nouă cultură
în Moldova

P
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producem energie
din surse proprii
rogramul de formare în domeniul
energiei din surse regenerabile, elaborat de Institutul de Formare Continuă,
este orientat spre instruirea extracur-

Ar mai trebui menţionat faptul că programul respectiv al Institutului de Formare Continuă, produce efecte nu numai la nivelul elevilor. Poate
chiar mai important este faptul că el se implementează cu participarea profesorilor din şcolilepilot. În rezultat avem un număr mare de cadre
didactice, peste 120 de persoane, pregătite
să iniţieze următoarele generaţii de elevi în
tema eficienţei energetice. Se ştie că şi părinţii
învaţă de la copii. Autorii proiectului consideră că
aceste activităţi extracurriculare în şcolile-pilot,
au avut un impact educaţional şi asupra adulţilor. Ar fi chiar interesant de aflat câţi gospodari,
administratori, oameni de afaceri din localităţile
vizate de proiect, au decis să aplice tehnologii
de generare sau de economisire a energiei, după
ce copiii le-au povestit ce beneficii aduc ele. Încă
un obiectiv atins a fost şi identificarea factorilor
de decizie la nivel local, care ar trebui să impulsioneze atragerea investiţiilor şi a tehnologiilor
de eficienţă energetică în zona rurală. Cele 102
școli-pilot, copiii, profesorii, părinţii şi administraţia publică din localităţile de reşedinţă
au avut un adevărat noroc cu această iniţiativă formidabilă a Institutului de Formare Continuă din Chişinău. Ar fi cazul ca ea să cuprindă
toate şcolile din Moldova.
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experiență, crearea pieței de combustibil și de
echipament, dezvoltarea afacerilor, parteneriatele pubice-private”, susține Liubomir Chiriac,
directorul executiv al IDIS ”Viitorul”.
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„IDIS Viitorul” ONG,

or. Chişinău, Rep. Moldova

cunoaştere
prin educaţie
Mai bine de 2 mii de persoane din întreaga țară au fost
informate despre avantajele energiei regenerabile. În
127 de localități au început a fi folosite cazanele pe bază
de biomasă, atât în instituțiile publice, cât și în gospodării. Au fost eleborate cercetări, studii și ghiduri despre
utilizarea energiei regenerabile și potențialul energetic
al biomasei din culturile agricole. S-au dezvoltat două
piețe noi, cea a cazanelor și cea a combustibilului ecologic. Acestea sunt câteva dintre rezultatele proiectului
implementat de IDIS Viitorul.

P

roiectul ”Organizarea și livrarea seminarelor de instruire pentru liderii și operatorii locali în cadrul Proiectului “Energie
și Biomasă” – asistarea comunităților” s-a
desfășurat timp de doi ani și jumătate, cu scopul
general de a spori gradul de utilizare a tehnologiilor de energie regenerabilă, în mod semnificativ
prin utilizarea altor tipuri de combustibili pentru
asigurarea eficienței energetice.
IDIS a eleborat studiul „Estimarea potenţialului
energetic al biomasei din culturile agricole, la nivel de regiuni şi raioane”, “Ghidul potenţialului
producător de brichete”, suporturilor de curs privind utilizarea energiei regenerabile la nivel local
și instruirea organizată împreună cu Academia
de Administrare Publică pentru reprezentanții
administrației publice locale din țară.

“Datorită proiectului, am asistat la o „epidemie” de
schimbare a opticii, mentalității, atitudinii oamenilor. Și acest proiect poate fi considerat unul de
pionerat. Practic, noi am început de la nimic. Nu se
cunoștea nici despre peleți, nici despre brichete,
nici despre cazane și listele operatorilor care comercializau astfel de bunuri erau foarte limitate.
La început, era și o neîncredere din partea oamenilor. Aceștia nu credeau că avem atâta biomasă
de câtă este nevoie. Pe parcurs, neîncrederea a
scăzut. Am primit o mulțime de apeluri telefonice din localitățile în care cineva asistase la atelierele noastre. Oamenii doreau să afle mai multe
informații. A luat foc și procesul firesc de apariție
de noi piețe, ceea ce înseamnă noi locuri de muncă, transfer de tehnologii și încrederea oamenilor

în faptul că lucrurile pot fi făcute prin instrumente care nu costă așa de mult și care pot fi utilizate
chiar în raza localităților”, explică Viorel Chivriga,
unul din membrii echipei de implementare a proiectului.
Acum, echipa IDIS așteptă extinderea proiectului
în regiunile din raioanele din stânga Nistrului și în
localitățile urbane mari.

“Practic, timp de 2 ani și jumătate, echipa IDIS
a mers în toate raioanele țării și a informat
cetățenii, inclusiv liderii locali, despre energia
de biomasă și cum putem folosi aceste resurse
în scopul reducerii dependenței de resursele
energetice tradiționale. Am pregătit module
de instruire pentru liderii locali, funcționari, oameni de afaceri. Am lucrat pe toate segmentele:
cercetare, informare, comunicare, transfer de
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Pentru a promova consumul de produse
eco-energetice, echipa IDIS-ului a repartizat
cetățenilor din vreo 10 localități, în mod aleatoriu, o anumită cantitate de brichete, pe care să-i
utilizeze și, ulterior, să se exprime asupra faptului
cât de utile sunt pentru gospodărie. Peste vreo
2-3 luni, oamenii au fost chestionați. Mai mult de
80% și-au manifestat interesul și au spus că
sunt dispuși să procure brichete, inclusiv pe
motiv că tona acestora costă mult mai ieftin
decât tona de cărbune sau lemn. În rezultatul
acestui experiment, experții de la IDIS ”Viitorul”
s-au covins că oamenii știu că există potențialul
respectiv, dar nu își dau seama cum el poate fi
utilizat și că trebuie de arătat, la modul practic,
care sunt avantajele.
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AO pentru Promovarea
Biocombustibilului în Moldova,
or. Chişinău
Creată în vara lui 2011 la Durleşti, municpiul Chişinău,
Asociaţia obştească pentru Promovarea Biocombustibilului în Moldova a devenit o prezenţă notorie în toată
republica. Dincolo de preocupările ei directe, ar trebui de
recomandat spre studiu experienţa de succes a acestei
organizaţii, a cărei cheie, se pare, constă în cooperarea
dintre sectorul de afaceri, cel civil şi partenerii de dezvoltare. Membrii ei sunt oameni de afaceri, care au înțeles că
trebuie să se asocieze pentru a promova domeniul inovativ în care lucrează, pentru a populariza metodologia,
tehnologiile şi echipamentele de producere şi utilizare a
biocombustibilului. Această combinaţie prin spiritul antreprenor, marketingul social, responsabilitatea civică şi
cooperarea cu autorităţile, a generat ea însăşi o energie
puternică. Iar Asociaţia, supranumită şi ”Asociaţia pentru
utilizarea energiilor din surse regenerabile”, a înscris în
portofoliul său o serie de acţiuni, parteneriate, proiecte
cunoscute deja şi dincolo de hotarele Republicii Moldova.
La Concursul Moldova Eco-Energetică 2013, a fost declarată câştigătoare la categoria Cea mai bună iniţiativă
educaţională în promovarea energiei regenerabile şi a
Eficienţei Energetice cu proiectul Iniţirea și dezvoltarea
afacerilor de producere a combustibililor din biomasa.

Moldova pe
biocombustibil

A

utorii au conceput proiectul, bazânduse pe propriile cunoştinţe şi practici,
dar cu un scop aproape fantastic: fiece
localitate din Republica Moldova să devină autonomă din punct de vedere energetic.
Ei consideră că acest obiectiv poate fi atins, dacă
am avea în toate localităţile afaceri de producere a biocombustibililor. Acest lucru ar permite
substituirea totală a importurilor de cărbune şi
gaze naturale pentru necesităţile localităţilor rurale. Evident, pentru a avansa pe această cale, ar
trebui ca multă lume, în special antreprenori din
toată Moldova, să se alăture mişcării, să cunoască şi să îmbrăţişeze acest domeniu de activitate.
Astfel, s-a ajuns la ideea de a instrui potenţialii şi
actualii producători de brichete şi de peleţi. Dar,
bunele intenții nu sunt suficiente, este necesară
mai multă competență şi competitivitate. Metoda procesului de pregătire şi de sporire a calificării a fost schimbul de experienţă şi instruirea privind toate aspectele afacerii în cadrul a 5 seminare, organizate în diferite centre raionale. Accentul
s-a pus pe minimalizarea costurilor de producere,
deci, şi pe eficienţa economică.
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De altfel, Oleg Donoagă, preşedintele Asociaţiei, susţine că utilizarea biomasei îi ajuta pe
oameni să facă economii substanţiale şi să
sporească nivelul de confort şi civilizare în
exploatarea instalaţiilor de termoficare. El
menționează că „în comparaţie cu lemnul ori carbunii, la procurarea biomasei procesate se economiseste pana la 30%, iar faţa de gazul natural,
economiile reprezinta până la 50%”. Brichetele
şi peleţii ard şi în sobe obişnuite, dar pentru ele
sunt mai potrivite cazanele performante pe biomasă: cazane pentru arderea lemnului, cărbunelui, cazane strict pentru arderea peleţilor, cazane
de gazificare a lemnului uscat, dar şi sisteme universale. Acestea permit utilizarea lemnului, carbunelui, brichetelor direct în camera de ardere
şi a peleţilor, prin intermediul unui buncăr. Cele
mai peformante, sunt cazanele automate, care,
în funcţie de volumul rezervorului, necesită a fi
încărcate fie o dată la 24 de ore, fie o dată la 72
de ore ori chiar o dată în săptămână. În Europa
sunt şi cazane care sunt încărcate o dată pe sezon. Dar, acestea trebuie să fie alimentate, oricare
ar fi periodicitatea.
Asociaţia pentru promovarea biocombustibilului a şcolarizat în cadrul seminarelor sale, pe
parcursul anilor 2011-2013, peste 300 de persoane, dintre care, mai mult de jumătate de-abia
intenţionează să pornească o activitate de producere a biocombustibililor. Trainingurile au avut loc
în municipiile Chișinău şi Bălţi, la Cimișlia, Cahul şi
Taraclia. În parteneriat cu AgroBioBrichet SRL, au
fost desfășurate şi seminare individuale cu contractorii. Iar autorii proiectului contabilizează circa
23 de afaceri viabile care au rezultat din aceste instruiri. Numărul lor trebuie să crească şi va crește
până la atingerea obiectivului de autonomie energetică a localităților rurale din Moldova.
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Ion Cozma, Universitatea Tehnică din Moldova,
„Cercul Tinerilor Inventatori”, or. Chişinău

independenţa
energetică
posibilă prin
educarea copiilor
Ion Cozma este convins că R. Moldova poate deveni
independentă, din punct de vedere energetic, dar că
procesul necesită timp și schimbarea atitudinii noilor
generații, de rînd cu implicarea acestora. În acest sens,
dl. Cozma a decis, paralel activității științifice, să-și investească timpul liber și cunoștințele în informarea și
educarea adolescenților în domeniul eficienței energetice și a utilizării surselor regenerabile de energie.

P

roiectul lui Ion Cozma, are la bază entuziasmul și banii din bursa sa de student, apoi de masterand şi se numește
Prietenii Pământului. Anterior, acesta a
mai organizat activități de informare a copiilor
despre resursele energetice alternative, dar, în
mare parte, s-a rezumat la oraşul Hâncești, unde
a instalat 20 de lămpi solare în curtea şcolii-internat pentru copiii cu dizabilități locomotorii.
Tânărul implicase în tot acest proces și copiii. Observase că ei au fost interesați, în mod special, de
macheta unui panou solar fotovoltaic, pe care el
o pregătise pentru lucrarea sa de diplomă și pe
care o folosea ca material ilustrativ în discuțiile
cu elevii. Acest panou explica cum energia solară
este transformată în electrică și apoi utilizată la
luminarea lămpilor.
Atunci, lui Ion i-a și venit ideea să dezvolte mai
multe astfel de machete, cu care ar merge prin
școli și ar ajuta copii să înțeleagă ce este energia alternativă, cum aceasta funcționează și de
ce este importantă. “Am lucrat foarte mult, dar,
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în final, am obținut machetul unei case și a unui
veceu public cu elemente fotovoltaice. Erau ca și
construcțiile adevărate, doar că în proporții mai
mici. În casă erau trei beculețe și în veceu unul.
Acestea luminau din contul energiei acumulate de la razele solare”, își descrie cercetătorul
creația. Astfel, acesta explica elevilor, cum, în
propriile gospodării, poate fi folosită mai ieftin și
ecologic energia alternativă.
Ion a implicat în acest proiect colegii săi din cadrul
Cercului Tinerilor Inventatori de la Universitatea
Tehnică din Moldova. Acești tineri entuziaști, au
decis că doar cercetarea nu este suficientă pentru
a promova schimbările dorite, dar că este absolut
necesară și diseminarea informației. Una dintre cele
mai bune investiții, pe care ei acum o pot face, este
anume informarea elevilor despre energia curată.
S-au dezis de distracțiile obișnuite, dedicând timpul, cunoștințele și banii de buzunar întâlnirilor cu
elevii. Au informat vreo trei mii de copii, de la
zeci de școli și licee din întreaga țară. Publicul
țintă erau cei din clasele a V-X-a, “pentru că ei
sunt la vârsta, la care îi poți ușor îndruma”, este
explicația lui Ion.
“Chiar și elevii de clasa a cincea au demonstrat interes și curiozitate. Întrebau câte panouri ar fi necesare, într-o gospodărie, diferența dintre acestea
și cum funcționează unele sau altele. Noi nu ne
gândim doar la noi și doar la ziua de azi. Sperăm
să schimbăm viitorul, astfel, încât R. Moldova să fie
independentă din punct de vedere energetic. Noi
înțelegem că asta nu se va întâmpla în 10-20 de
ani, dar acest lucru este posibil doar prin educarea
noilor generații”, își argumentează tânărul cercetător motivația.
Tinerii mizează și pe faptul că elevii vor merge
acasă și vor povesti părinților, îi vor intriga și pe
aceștia să afle mai multe informații, ca apoi să decidă să utilizeze resurse alternative de energie.
Între timp, pasiunea lui Ion Cozma pentru energia regenerabilă s-a transformat în carieră.
Acum, acesta activează în cadrul Agenției pentru
Eficiență Energetică și lucrează la cercetarea sa de
doctorat, în care se va discute despre elementele
fotovoltaice utilizate la captarea energiei solare.
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atalia Kravciuk, conducătorul proiectului,
în prezentarea argumentelor de la care a
plecat această iniţiativă, a pornit de la o
realitate cunoscută: Republica Moldova
importă cea mai mare parte a resurselor energetice.
La modul general, recomandările sunt unele fireşti:
să îmbunătăţim potenţialul de generare a energiei
proprii, să creștem eficienţa utilizării ei, să dezvoltăm capacităţi de audit energetic şi să-l efectuăm ca
atare, pentru a şti exact cât şi unde consumăm, cât
şi pe unde pierdem, cât şi cum putem genera... Dar,
trebuie de acţionat, la mod practic, pe toate aceste
direcţii, de implementat proiecte concrete. Ceea ce
s-a şi făcut sub egida Gutta-Club.

apără,
protejează,
salvează
Natura!

Centru Republican pentru copii
şi tineret „Gutta-Club”, or. Chişinău

cel mai
bun proiect

iniţiativă de tineret
• premiul II

Gutta-Club este exemplul clasic al modului în
care o picătură naște râuleţe şi formează un
fluviu de iniţiative ecologice. Acest Centru pentru
copii şi tineret este prezent de câţiva ani în cadrul
multor partneriate şi acţiuni de protejare a mediului, de economisire şi utilizare responsabilă a
resurselor naturale. La Concursul Moldova EcoEnergetică 2013 a fost nominalizat şi a învins, în
mod firesc, la categoria Cel mai bun proiect în
energia solară, eoliană, hidraulică, geotermală.
Iar proiectul cu care a câştigat este pe cât de cuprinzător, pe atât de concret şi se numeşte Gândeşte global – acţionează local. Local, de această
dată, a însemnat 41 de instalaţii pe surse de energie regenerabilă în 34 de gospodării individuale
și 8 instituţii sociale din Moldova, incluzând şi
raioanele de est ale republicii.

nimic nu apare din nimic...
96

Particuritatea acestei iniţiative, constă în încercarea, reuşită, după cum se vede, de a „traduce” întrun limbaj simplu teoriile din acest domeniu, de a
explica, prioritar în zonele rurale, şi de a promova
soluţiile cele mai accesibile, de utilizare a Surselor
de Energie Regenerabile (SER). Vorbim aici despre
soluţii moderne, promovate pe înţelesul oamenilor şi demonstrate prin instalaţii accesibile tuturor:
colectoare solare pentru încălzirea apei şi a locuinţelor, mori de vânt, cuptoare solare, şi altele. Este
o abordare genială pentru a lansa în Moldova tehnologiile de eficienţă energetică.

susţinere globală
pentru proiecte locale
Gutta-Club a demonstrat cum o idee convingătoare poate atrage sprijinul mai multor finanţatori, dar

şi a diferitor instituţii şi autorităţi de stat. Pe parcursul anilor 2012-2013, proiectul în valoare totală de
circa 30 de mii de euro, a beneficiat de suportul a
trei donatori: WECF (Femeile din Europa pentru un
Viitor Comun), Programul SPARE al Societăţii norvegiene pentru protecţia naturii şi PNUD Moldova,
cu suportul Uniunii Europene. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare a finanţat iniţiativele în
cadrul programului său ”Susţinerea iniţiativelor de
consolidare a încrederii”, orientat spre localităţile
de pe ambele maluri ale Nistrului, fapt ce a permis
să se acţioneze şi la Rîbniţa.
Geografia proiectelor concrete realizate de GuttaClub este foarte extinsă – de la Chișinău la Comrat,
de la Şoldăneşti la Taraclia, la Sîngerei şi alte regiuni, în cea mai mare parte în sate, în cadrul instituţiilor educaţionale. Finanţarea a fost completată şi
din sursele proprii ale localnicilor, ale instituţiilor şi
autorităţilor locale. Acest fapt ne convinge că proiectele vor fi durabile, pentru că cei care au investit
bani proprii, au făcut-o fiind convinşi că aceste tehnologii sunt rentabile şi că lor le aparţine viitorul.
De altfel, în ce priveşte unele resurse, reprezentanţii Gutta-Club aduc o dovdă în plus faptului că
Moldova depăşeşte ţările cele mai dezvoltate. Să
zicem, la noi pot fi obţinuţi anual până la 665
kWt/h de energie, de la un panou fotovoltaic
cu dimensiunea de 1 metru pătrat, pe când în
Germania - doar 570 kWt/h, ceea ce echivalează
cu energia obţinută din 116 kg de cărbune sau din
60 metri cubi de gaze naturle sau 60 litri de petrol.
Trebuie doar să ne învăţăm a primi, ceea ce ne oferă Moldova însorită!
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.C.S. Red Union Fenosa S.A. este cel mai mare
distribuitor privat de energie electrică în Republica Moldova. Compania face parte din
grupul multinaţional Gas Natural Fenosa - lider în sectorul energetic, iniţiator în integrarea
gazului şi electricităţii, cu o prezenţă în 25 de ţări,
oferind servicii celor peste 20 de milioane de clienţi de pe cinci continente, cu o putere instalată
de 15,5 GW şi o combinaţie diversificată de generare a electricităţii. În Republica Moldova, întreprinderea deservește peste 846 de mii de clienţi,
distribuie energie pe o arie de 70% din teritoriul
ţării — în 21 de raioane şi municipiul Chişinău. La
baza strategiei Î.C.S. Red Union Fenosa S.A. stau
trei principii fundamentale: eficienţă, securitate şi
utilizarea responsabilă a energiei.
Este îmbucurător faptul că în ţara noastră eficienţa
energetică nu rămâne doar la nivelul discuţiilor, asigurarea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie constituind priorităţi
strategice pentru Republica Moldova. Este remarcabil că deja au fost făcute tentative de implementare
şi se cunosc istorii de succes, care, cu siguranţă, vor
motiva şi vor servi drept exemplu pentru agenţii
economici şi pentru consumatorii casnici.

Silvia Radu,

Preşedinte, Î.C.S. Red Union Fenosa S.A.

Încurajarea inovaţiei şi utilizarea celor mai bune
tehnologii eco-eficiente, minimalizarea impactului
ambiental, în urma activităţilor, şi utilizarea raţională a resurselor naturale şi energetice sunt principii
ce definesc modul de lucru al angajaţilor şi furnizorilor noştri. Un rol dominant în protecţia mediului
îi revine prevenirii şi atenuării schimbărilor climatice. În acest sens, grupul nostru contribuie la atingerea acestui obiectiv prin utilizarea surselor de
energie cu emisii reduse de carbon şi regenerabile,
prin promovarea conservării resurselor, a eficienţei
energetice şi captarea carbonului.
Cu scopul susţinerii Programului Naţional pentru
Eficienţă Energetică 2011-2020 şi promovarea activităţii de stimulare şi încurajare a clienţilor în vederea utilizării responsabile şi eficiente a energiei,
din 2013, oferim consumatorilor un pachet interesant de produse şi servicii, prin proiectul Soluţii
Energetice, cu liniile Eficienţa Energetică şi Multiservicii, ce îndeplineşte toate condiţiile de calitate,
timp şi preţuri competitive.
Fiecare dintre noi poate contribui la îmbunătăţirea
calităţii vieţii şi la păstrarea Pământului ca o planetă vie pentru noi şi generaţiile viitoare, pentru o
viaţă sustenabilă în raport cu mediul înconjurător
şi pentru un consum mai eficient al resurselor.
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pentru o societate
responsabilă,
care utilizează
eficient resursele
de energie
Banca Comercială “EXIMBANK - Gruppo Veneto
Banca” S.A. face parte din grupul bancar italian
Veneto Banca şi reprezintă o bancă comercială universală, oferind servicii de calitate atât pentru companiile care activează în toate ramurile economiei
naţionale pe întreg teritoriul ţării, cît şi pentru segmentul retail.
Banca îşi propune să ofere clienţilor serviciile care
li se potrivesc cel mai bine, caracterizate prin flexibilitate şi inovaţie, dorind să dezvolte cu aceştia o
relaţie de durată, prin asigurarea unor standarde
calitative ridicate şi respectarea principiilor etice.
Extensiunile teritoriale, ce reprezintă o posibilitate
excepţională de difuzare a serviciilor şi produselor
bancare, oferă posibilităţi de deservire a clienţilor în
oraşele Chişinău, Bălţi, Soroca, Orhei, Ungheni, Hînceşti, Căuşeni, Taraclia şi asigură executarea rapidă
a tranzacţiilor în timp real.
La moment, banca are o reţea de subdiviziuni, precum: 20 filiale şi 7 agenţii active în întreaga republică şi în capitală.

Lucio Luigi Gaita,

Director General, EXIMBANK

P

entru al doilea an consecutiv,
EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca
susţine iniţiativa de premiere a celor mai notabile realizări în domeniul Energiei Regenerabile şi Eficienţei Energetice, drept dovadă a faptului că societatea
Republicii Moldova valorifică energia naturii
şi sporeşte eficienţa energetică.
Istoriile de succes, care au participat la concursul aflat la a doua ediţie, denotă că fiecare membru al societăţii îşi aduce aportul
la responsabilizarea cetăţenilor prin promovarea şi utilizarea surselor de energie regenerabilă.
În acest context, Banca acordă sprijin financiar pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare persoanelor fizice şi Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii, în baza unui parteneriat de
durată stabilit cu Agenţia pentru Eficienţă
Energetică.
Suntem extrem de bucuroşi că EXIMBANK
- Gruppo Veneto Banca continuă susţinerea concursului „Moldova Eco-Energetică”
şi poate contribui într-o anumită măsură la
asigurarea securităţii energetice a ţării. Exprimăm disponibilitatea atât a EXIMBANK,
cât şi a Grupului Veneto Banca în întregime,
de a susţine şi pe viitor modernizarea economiei Republicii Moldova şi companiile
care oferă soluţii de economisire a energiei.
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vadro Therm este una dintre companiile lidere pe piața
instalațiilor geotermale din Republica Moldova. Profesionalismul și calitatea lucrărilor sunt avantajele care ne
recomandă clienţilor timp de 10 ani, de când activăm în
domeniul termoficării.

Suntem distribuitor exclusiv al companiei suedeze producătoare
de pompe de căldură, Thermia Heat Pumps, care are o experiență
de peste 90 de ani în domeniul termoenergetic. Compania suedeză
este lider în domeniul vânzărilor și inovațiilor în Europa. Prin intermediul proiectelor concepute și implementate, compania noastră
asigură reducerea cheltuielilor și creșterea la maxim a gradului de
eficiență energetică. Scopul nostru este ca economia realizată, să
depășească costurile investiționale.

Alexei GORBULEAC,

Director, SRL „Cvadro Therm”

Din punctul meu de vedere, gala premiilor Moldova Eco-Energetică este un eveniment important pentru susținerea celor care contribuie la promovarea SER în Moldova. Promovarea și implementarea proiectelor eficiente energetic este un pas important pentru
bunăstarea social-economică a țării, reducerea dependenței energetice a Moldovei și, nu în ultimul rând, diminuarea impactului
negativ asupra mediului.”

ceramică
termoizolantă

E

este unul dintre liderii pieţei din România în domeniul materialelor pentru zidărie, având ca obiectiv principal producţia de cărămizi. Compania
este prezentă de peste 10 ani pe piaţa din
Republica Moldova, fiind recunoscută pentru
calitatea produselor comercializate.
Brikston oferă produse de o calitate superioară, care ajută la construcţii solide şi rezistente
în cazul cutremurelor. Reducerea cheltuielilor
cu utilităţile este pentru compania noatră un
obiectiv pe care am reuşit să îl îndeplinim prin
lansarea BKS 38, uşor de pus în opera, care să
aibă proprietăţi termoizolante.
Pe lânga calitatea superioară a produselor,
Brikston este renumit şi pentru gama extinsă,
oferind cărămizi aparente pentru placarea şi
construcţia pereţilor, pavaje pentru amenajarea grădinilor şi aleilor. Cu Brikston poţi să îţi
creezi propria ta operă de artă, cu care să te
mândreşti şi în care să trăieşti fericit până la
adânci bătrâneţi.
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Guvernul Republicii
Moldova

Empowered lives.
Resilient nations

