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Gala „Moldova Eco Energetică”,
eveniment de succes în promovarea eficienţei
energetice şi valorificării surselor de energie
regenerabilă în Republica Moldova

L

a cele trei ediții ale competiției au fost depuse 154 de dosare, dintre care 62 au fost
premiate.

Printre cei mai importanți parteneri externi ai evenimentului sunt Delegaţia Uniunii Europene, Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, Agenția Suedeză
pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare.  
În urma eforturilor depuse în implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile, va creşte securitatea energetică.

La fel, vor fi diversificate sursele energetice și valorificate cele de energie regenerabilă.
Diminuarea impactului sectorului energetic asupra mediului este la fel de importantă.
Evenimente de acest fel sunt încurajatoare
pentru toţi cei interesaţi de eficienţa energetică. Este vorba despre persoane fizice, agenți
economici de stat sau privaţi, care sunt îndemnaţi să elaboreze proiecte eco energetice sau
de alt gen. Doar în cazul unei conlucrări reciproc avantajoase și transparente, rezultatele
vor fi cele aşteptate.

Tiraj: 2000 exemplare
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Pirkka Tapiola,
şeful delegaţiei Uniunii
Europene în Moldova

Nicola Harrington-Buhay,
Reprezentant Rezident al Programului
Naţiunilor Un ite pentru Dezvoltare
în Republica Moldova

S

unt de-a dreptul impresionat de proiectele prezentate în domeniul energiei ecologice la a patra ediţie a Galei „Moldova Eco Energetică”. Evenimentul poate
fi considerat un început în acest domeniu, care
a pornit de la proiectul “Moldova Energie şi Biomasă”, finanţat de UE şi implementat de PNUD,
dar s-a transformat într-o tradiţie anuală. Este
un lucru fantastic, pentru că aduce bioenergie în
Moldova, asigură noi posibilităţi pentru investiţii  
inovatoare şi creează noi locuri de muncă.

M

oldova Eco-Energetică este o istorie
de succes datorită unui parteneriat
puternic dintre partenerii pentru dezvoltare și naționali. Aș vrea să felicit
Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență
Energetică pentru angajamentul de a încuraja și
motiva dezvoltarea de noi proiecte în domeniul
energiei durabile, prin toată țara.
Succesul oricărei reforme va fi în cele din urmă
măsurat nu doar de autorități, ci și de fiecare
membru al societății. Când oamenii din Moldova, sectorul privat și societatea civilă, vor lansa
inițiative și se vor alătura forțelor pentru a implementa și completa eforturile guvernului în reformarea sectorului energetic, vom putea vorbi
despre reforme reale.

Dragi câştigători! Aş dori să vă felicit pentru munca
fantastică pe care o depuneţi. Este un lucru foarte
important pentru ţara voastră, pentru comunitate.
Rezultatele pe care ne dorim să le vedem, pe care
ar dori să le remarce Uniunea Europeană sunt iniţiativele locale, care au o importanţă majoră pentru
evoluţia ţării, pentru că, astfel, apar numeroase posibilităţi de dezvoltare. Vă mulţumesc pentru ceea
ce faceţi şi vă transmit cele mai calde felicitări!

Ingrid Tersman,
Ambasadoarea Suediei
în Republica Moldova

E

ste o mare onoare pentru mine să mă
aflu astăzi aici, la această ceremonie
de premiere atât de importantă. După
mine, nu există nimic mai important
într-o țară decât eficiența energetică și răspândirea necesității și importanței acesteia pentru
fiecare. Când văd ce au făcut acești învingători,
pot afirma u certitudine că au făcut foarte mult!
Ei au creat la Universitatea Tehnică un loc, unde
oamenii și, în special, tinerii pot veni pentru a
observa ceea ce poate face eficiența energetică.
Dumneavoastră, ”Radio Moldova”, ați răspândit
știri despre eficiența energetică, beneficiile și
importanța acesteia în întreaga țară și veau să
spun că ați făcut un lucru fantasic. Cred că veți
continua ceea ce ați început. În final, vreau să
spun: Moldova are mult talent!
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Istoriile de succes premiate la Gala Moldova EcoEnergetică, ediția 2014, este o dovadă reală a
acestor eforturi comune. Aș vrea să felicit și să
mulţumesc celor care au făcut această schimbare
pentru a avansa eficiența energetică în Moldova.
Voi sunteți adevărații campioni! Campionii Moldovei ecologice!

Monica BABUC,
ministrul Culturii

P

articip pentru a doua oară la această minunată gală. Prima dată a fost în 2013,
la Teatrul Național ”Mihai Eminescu” şi
după manifestaţia de atunci am constatat mai multe lucruri. Organizatorii evenimentului,
Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență
Energetică, sunt dovada clară că avem instituții și
oameni apți pentru organizarea unor manifestații
eminamente culturale. La fel, constat cu plăcere
că Agenția și colegii noștri de la Ministerul Economiei au știut să aleagă locurile unde să desfăşoare această gală - două instituții de cultură
din Republica Moldova. În 2013, Teatrul Național
”Mihai Eminescu”, iar în 2014 Teatrul Național de
Operă și Balet ”Maria Bieșu”. Mai mult, dintr-o
întâmplare sau o coincidență fericită, după gala
din 2013, la Teatrul Național ”Mihai Eminescu”,
instituţia a primit un premiu de trei milioane şi
jumătate de lei pentru implementarea măsurilor
de eficienţă energetică.
Dragi colegi de la Ministerul Economiei și de la
Agenția pentru Eficiență Energetică, sperăm că și
Teatrul de Operă și Balet „Maria Bieşu” va beneficia de sprijin alături de câștigătorii acestui eveniment. Felicitări din tot sufletul și recunoștință!

7

8

9

}n spiritul dezvolt=rii durabile

C

oncursul Moldova Eco Energetică a luat
amploare. În acest an, au fost depuse
peste 50 de dosare, atât de la persoane fizice, cât şi de la instituţii publice,
companii private, reprezentanţi ai societăţii civile
şi mass-media. Prin premierea câştigătorilor, ne
propunem să motivăm atragerea de tehnologii
noi şi promovarea acestora în Moldova.
Moldova Eco Energetică a devenit „umbrela” a
trei mari concursuri. Vorbim despre Istorii Eco
Responsabile, proiectele care au fost deja realizate și au rezultate palpabile. Menționăm beneficiarii care au investit propriii bani și și-au asumat
riscuri. Învingătorii au primit un trofeu și un premiu în valoare de 1000 de euro.
Un alt concurs este cel al Tehnologiilor Eco Responsabile. Aici se evidențiază companiile care
implementează tehnologii în domeniul eficienței
energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă. Competiția este una acerbă, dovadă
că avem agenți economici și companii cărora le
pasă de mediul înconjurător. Anul acesta am avut
patru câștigători la această categorie.
Idei Eco Responsabile este a treia competiţie din
cadrul Moldova Eco Energetică, ediția 2014. Nu
există limite în ceea ce privește participarea. Se
acceptă atât proiectele gata structurate, care au
nevoie doar de finanțare, cât și idei la nivel de
schiță. Am organizat chiar și o platformă unde
inițiatorii proiectelor pot socializa cu potențialii
finanțatori. Ei pot forma chiar parteneriate. Anul
acesta, patru idei din 10 au fost acceptate pentru
finanțare. Urmează să fie găsite resurse și pentru
implementarea celorlalte inițiative.
Republica Moldova este mai energofagă decât
Uniunea Europeană, iar resursele de care dispune
țara noastră trebuie utilizate raţional. Reducerea
consumului în acest domeniu micşorează dependenţa de importul gazelor şi asigură o creştere a
gradului de securitate energetică, una dintre preocupările primordiale ale Moldovei. Cel mai rapid,
mai ecologic și mai rentabil mod de a aborda siguranţa energetică şi protecţia mediului este, indubitabil, economisirea energiei şi îmbunătăţirea
eficienţei energetice. În prezent, AEE pune accent
pe eficientizarea energetică a instituţiilor publice,
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„Amploarea pe care a luat-o Moldova Eco
Energetică demonstrează că domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile
de energie se dezvoltă dinamic, iar acest
lucru ne ajută să sporim competitivitatea
economiei naţionale şi ne face mai independenţi din punct de vedere energetic”, a
declarat directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Mihail Stratan.
şcoli, grădiniţe, spitale, pentru ca acestea să devină un exemplu pentru comunităţile din toată ţara.
Echipa AEE le mulţumește partenerilor de activitate, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
şi Agenţiei Suedeze pentru Cooperare Internaţională şi Dezvoltare. Scopul agenției va rămâne și în
continuare îmbunătăţirea indicatorilor la capitolul
energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Prin
aceste concursuri, evenimente și conexiuni ale
finanțatorilor cu potențialii beneficiari, oferim sprijin proiectelor eco responsabile. Ne dorim să fie
lansate cât mai multe afaceri în acest domeniu, nu
doar în zonele urbane, dar și în cele rurale. În sate
și comune există un potențial enorm de exploatare a resurselor energetice. Trebuie să știm cum să
valorificăm corect și util ceea ce ne poate aduce
economii, dar și beneficii, fără a distruge natura.

Despre Agenţia pentru Eficienţă Energetică

Despre Moldova Eco Energetică

Agenţia pentru Eficienţă Energetică are misiunea de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie
regenerabilă, de a asigura pregătirea şi prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor
investiţionale în domeniu, elaborarea proiectelor
de acte normative, precum şi crearea unei baze
informaţionale în domeniile sale de activitate.

Moldova Eco Energetică este cel mai mare concurs
de premiere a iniţiativelor de succes în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Scopul
competiţiei este de a susţine cele mai importante
iniţiative în producerea, transmiterea, distribuţia
şi consumul eficient de energie din surse regenerabile, precum şi în dezvoltarea şi promovarea
tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul
energiei regenerabile şi eficienţei energetice.

Concurs de selectare a
propunerilor de proiecte
investiţionale sau de extindere
a celor existente în domeniul eficienţei energetice şi
valorificării surselor de energie
regenerabilă prin acordarea
asistenţei tehnice şi financiare
petru elaborarea/implementarea proiectelor în domeniu vizat.

Concurs care promovează
companiile de pe piaţa
Republicii Moldova, care
implementează, realizează şi
dezvoltă proiecte notabile în
domeniul surselor de energie
regenerabile şi a eficienţei
energetice.

Concurs care promovează
istoriile de succes din
domeniul eficienţei
energetice implementate.

Etapele

Depunerea dosarului
Dosarul urmează a fi
depus doar de către
beneficiarii
proiectelor

Evaluarea dosarelor

Vizita în teren

Pentru examinarea cât
Timp de o lună
mai transparentă, domembrii panelurilor
sarele sunt analizate
urmează să efectueze
de către 4 paneluri de vizite în teren pentru a
evaluare
analiza proiectele

Luarea deciziei

Gala MEE

Decizia va fi luată în
baza votului majoritar
la şedinţa Consiliului
de Coordonare MEE

Câştigătorii sunt
premiaţi în cadrul
Ceremoniei de
premiere MEE

Moldova Eco Energetică, Sumar 2012-2014
125 dosare depuse

Istorii Eco Responsabile

18 dosare depuse
11 dosare depuse

Idei Eco Responsabile

48 dosare premiante
9 dosare premiante

Tehnologii Eco Responsabile

Agenţia pentru Eficienţă Energetică
Telefon (022) 31-10-01, (022) 49-94-44, Fax (022) 31-10-01
E-mail: office@aee.md, info@aee.md
moldovaecoenergia@aee.md
Chisinau, str. A. Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD -2068

5 dosare premiante

Regulamentul şi Formularul de înscriere
în curs poate fi accesat pe pagina web:

www.mee.md
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Partenerii proiectului

A

cestea includ investiţii directe care ajută companiile să economisească energie și bani. Printre cei care au beneficiat
de finanţare sunt Efes Vitanta Moldova
Brewery, spitalul Medpark şi centrul comercial
Shopping Malldova. Prin intermediul băncilor partenere, BERD finanţează proiecte care ajută întreprinderile să-și sporească eficiența energetică.
Companiile mai mici beneficiază de consultanță
specializată cu privire la modurile de economisire
a energiei.
Operatorul reţelei de transport al energiei electrice Moldelectrica beneficiază de asistenţă, pentru
a deveni mai eficient și, de asemenea, este finanţată modernizarea sistemului de termoficare
din Bălți. Pe lângă aceasta, BERD colaborează cu
autorităţile pentru a promova îmbunătățirea politicilor și reglementărilor care să permită utilizarea
mai rațională a energiei.
Toate eforturile depuse contribuie la transformarea Moldovei într-o țară mai puțin dependentă
de importurile costisitoare de energie. Cu toate
acestea, cel mai mare impact este atunci când se
investeşte în schimbarea viețilii oamenilor, direct,
în casele lor.

O Moldovă mai eficientă energetic
Julia Otto, şefa biroului BERD din Chişinău
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD) este cel mai mare investitor instituţional în Moldova. Unul dintre
obiective este de a face ţara mai eficientă din
punct de vedere energetic. Până acum, au fost
investite aproape 100 de milioane de euro în
proiecte de eficienţă energetică şi energie regenerabilă din Moldova.
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Cu temperaturi care ajung la -20° C în timpul iernii,
combaterea frigului reprezintă o preocupare importantă pentru mulți cetăţeni din Moldova. De cele mai
multe ori, încălzirea caselor presupune facturi foarte
mari și are un impact negativ asupra mediului.
Pentru a contribui la soluționarea acestei probleme, BERD a lansat Linia de Finanțare pentru
eficiență energetică a locuințelor din Moldova
(MoREEFF – Moldovan Residential Energy Efficiency Financing Facility). În cadrul programului
sunt oferite, în total, 35 de milioane de euro. Este
vorba despre linii de creditare destinate băncilor
locale, care, la rândul lor, le oferă clienţilor împrumuturi pentru finanțarea lucrărilor de sporire
a eficienței energetice în casele lor.
Galina Cojocaru din Ungheni, pe care BERD a
vizitat-o anul trecut, este una dintre proprietarele de locuinţe care a modernizat deja mica ei
căsuță, grație programului de granturi al Facilității

de investiții pentru vecinătate a Uniunii Europene
(NIF – Neighbourhood Investment Facility) și guvernului suedez.  
“Permanent exista un curent de aer rece care îmi
pătrundea în locuință, pentru că geamurile şi uşile erau prea vechi” ne-a explicat ea.
Înlocuirea acestora cu modele bine izolate și eficiente din punct de vedere energetic a făcut o
diferenţa reală pentru Galina, soțul ei și fiica lor
adolescentă. În sfârșit, ei pot scăpa de puloverele
groase pe care erau nevoiți să le poarte în casă.
Acum ei încălzesc mai puțin locuința, iar Galina
poate pune pe pervaz plantele ei preferate. Viața
a devenit mai confortabil. “Este mai bine, este
mai cald și mai frumos”, ne-a spus ea.
Beneficiari ai programului MoREEFF a fost deja câteva mii de case și apartamente, case tradiționale
din zone rurale şi blocuri de apartamente din
Chișinău și alte orașe. În mare parte, clădirile sunt
construite din blocuri de beton, ridicate rapid în
perioada sovietică, în anii ’60, când eficiența energetică nu era o preocupare a oamenilor.
Schimbarea și investițiile sunt foarte necesare.
Moldova are un consum de energie și de emisie
de dioxid de carbon de circa opt ori mai mare
decât media europeana. Cel mai mare vinovat se
face sectorul rezidențial, responsabil pentru mai
mult de 40 la sută din consumul de energie.
Unul dintre obiectivele principale ale BERD și ale
programului MoREEFF este de a-i convinge pe
proprietarii de locuințe de beneficiile investițiilor
în eficiența energetică. Beneficiile sunt multiple.
Oamenii își reduc facturile la energie, protejează
mediul ambiant și, în același timp, au case mai
călduroase. Astfel, pot fi economisite aproximativ
55 de milioane de kWh pe an, echivalentul consumului de energie electrică internă a unui oraș
ca municipiul Bălţi.
Reprezentanţii BERD sunt bucuroși că finanțările
ajung în gospodării, case și apartamente, la oameni reali. Astfel, mai mulți moldoveni sunt pregătiţi să înfrunte următorul sezon rece, iar țara se
dezvoltă durabil.
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Partenerii proiectului

PROIECTUL ENERGIE ŞI BIOMASĂ

undă verde

pentru următorii trei ani

De acestă dată, proiectul, lansat deja în UTA Gagauz-Yeri şi în Taraclia, îşi va extinde activitatea
în regiunea transnistreană, precum şi în mai multe oraşe din ţară. În total, urmează să fie instalate 80 de centrale termice.
O prioritate a acestui proiect va fi implementarea
noilor tehnologii pe bază de energie solară. Beneficiari vor fi grădiniţe, centre medicale şi alte
instituţii. La fel, va fi înfiinţat un centru unic de
instruiri pentru operatorii de centrale termice şi
va fi implementat un curs în cadrul şcolilor profesionale pentru viitorii specialişti din sectorul bioenergetic.
Cheltuielile pentru instalarea centralelor termice
pe bază de biomasă şi a colectoarelor solare vor
fi acoperite din fonduri europene. Comunităţile
rurale vor contribui cu minimum 15% din bugetul

Proiectul “Energie şi Biomasă” a fost implementat din 2011 până în 2014. Scopul programului a fost să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv şi durabil de producere
a energiei din surse regenerabile, în special,
biomasă din deşeuri agricole. În urma implementării proiectului, a crescut gradul de
utilizare a surselor de energie regenerabilă,
în special în instituţiile publice şi în gospodăriile din zonele rurale.

P

roiectul a contribuit la crearea unei
pieţe a tehnologiilor de procesare
a biomasei, ceea ce a dus la creşterea gradului de utilizare a surselor de
energie regenerabilă, precum şi la reducerea
cheltuielilor pentru încălzire. În patru ani, 144
de instituţii publice au fost conectate la sisteme de încălzire pe bază de biomasă. Totodată,
au fost create peste 400 de locuri noi de muncă şi lansate zeci de afaceri.
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total al investiţiei, iar oraşele mici cu 20%. Printre
beneficiile în urma investiţiilor în utilizarea energiei din biomasă se numără:
• reducerea costurilor pentru încălzire
• sporirea confortului termic
• locuri de muncă noi create
• securitate energetică sporită
• protecţia mediului ambiant.
Peste 95% din necesarul energetic al Moldovei
este asigurat din importuri, dar ţara noastră are un
potenţial mare de producere a energiei din surse
regenerabile. Exploatarea resurselor regenerabile
poate contribui substanţial la reducerea dependenţei de importuri, poate spori securitatea energetică
şi asigura crearea de noi locuri de muncă.

În urma succesului înregistrat, în data de 12 decembrie 2014, la şedinţa Consiliului Proiectului
Energie şi Biomasă Moldova, s-a anunţat că proiectul va fi prelungit pentru o perioadă de trei ani.
„Este pentru prima dată în cariera mea în care văd
ca un singur proiect să realizeze atâtea obiective
importante. Este vorba despre crearea locurilor de
muncă în zonele rurale, inclusiv pentru femei, acțiuni
educative pentru adulţi și copii, crearea unor parteneriate publice-private la nivel local, implicarea
experților străini”, a declarat Nicola Harrington-Buhay, reprezentantul permanent al PNUD în Moldova.
Proiectul Energie şi Biomasă 2 va fi implementat
din 2015 până în 2017 şi va avea un buget total
de 9,41 milioane de euro, bani acordaţi de Uniunea Europeană.
Proiectul va avea patru componente:
• încălzirea instituţiilor publice cu energie din biomasă;
• dezvoltarea sectorului privat bioenergetic;
• instruire şi educaţie;
• comunicare.
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Proiectul
Energie
şi Biomasă
în Moldova 2
Perioada de activitate:
Ianuarie 2015 – Noiembrie 2017
Buget:
9.41 milioane de euro acordate de Uniunea Europeană
Agenţia de implementare:
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Rezultate scontate:
Sector public:
• 80 de centrale moderne pe bază de biomasă
instalate în şcoli, grădiniţe, centre comunitare
• 21 de colectoare solare instalate în grădiniţe şi
centre de sănătate
Comunităţile beneficiare:
• oraşele mici din regiunile de dezvoltare Nord,
Centru şi Sud
• oraşele mici şi satele din stânga Nistrului, UTA
Gagauz-Yeri şi raionul Taraclia
Sector privat:
• 350 de cazane pentru case şi microîntreprinderi
oferite la preţuri subvenţionate
• 7 parteneriate publice-private de livrare a bioenergiei, lansate în raioane
• cofinanţarea creării primului laborator de testa-
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re a calităţii biocombustibilului din Moldova
• pilotarea modelelor de producere a energiei
termice din biomasă în două colegii agricole/
şcoli profesionale şi o întreprindere municipală
de prestare a serviciilor intercomunitare
Instruire şi educaţie:   
• instruirea primarilor, managerilor de instituţii,
operatorilor de cazane în gestionarea sistemelor de încălzire pe biomasă
• instruirea antreprenorilor în dezvoltarea afacerilor de producere a biocombustibilului
• extinderea cursului de energie regenerabilă şi
eficienţă energetică în şcolile din comunităţile
beneficiare
• crearea unui centru unic de instruire pentru
operatorii de centrale termice pe bază de biomasă
• pilotarea unui curs vocaţional în şcolile profesionale pentru viitorii specialişti solicitaţi pe piaţa
sectorului bioenergetic
Comunicare:
• promovarea energiei din biomasă şi a rezultatelor proiectului în toată ţara
• susţinere în organizarea Competiţiei naţionale
de premiere a iniţiativelor de succes în sectorul
energiei regenerabile şi eficienţei energetice,
Moldova Eco Energetică
• organizarea SUN DĂ-I Fest, festival de muzică
open-air cu   instrumente muzicale alimentate  
de la energia solară
• comunicare video, audio, print
• evenimente publice
• www.biomasa.md

REZULTATELE
PROIECTULUI
ENERGIE ŞI
BIOMASĂ (2011-2014)
Componenta 1: Racordarea instituţiilor publice la centrale termice
pe bază de biomasă
• 144 de şcoli, grădiniţe, centre comunitare au sisteme moderne de încălzire pe bază de biomasă
• Peste 90 de mii de persoane beneficiază de
confort termic sporit și ecologic
• Peste 350 de locuri de muncă noi au fost create
în comunitățile rurale
• 182 de milioane de lei investite în sisteme de încălzire pe bază de combustibil din biomasă solidă
• 28 de milioane de lei a fost contribuția comunităților
locale pentru trecerea la încălzire cu biomasă
• Capacitatea totală a sistemelor de încălzire a
atins nivelul de aproximativ 30 MW
• Aproximativ 300 de TJ de energie termică pot fi
produse de cele 144 de sisteme de încălzire pe
bază de biomasă în localitățile rurale
• 100 de milioane de lei sunt plătite anual producătorilor locali de biomasă și nu sunt transferați peste hotare pentru importul de resurse energetice
• 45 de mii de tone de emisii de bioxid de carbon
s-au redus anual

Componenta 3: Instruire şi educare
• 1.765 de reprezentanți ai APL au însuşit tehnici de colectare a fondurilor locale, acumulând
peste 28 de milioane de lei contribuţie locală
• 2.819 primari şi manageri de instituţii publice ştiu
cum să utilizeze şi multiplice tehnologiile eco
• 376 de operatori din 127 de comunităţi au învăţat cum să opereze sistemul de încălzire pe
bază de biomasă
• 413 antreprenori agricoli ştiu cum să transforme deşeurile în produs economic
• 352 de școli au devenit parte a inițiativei
educaționale în sursele de energie regenerabilă
și eficiență energetică
• 19 000 de elevi au participat la cursurile de instruire
• 272 de copii au participat între anii 2011 – 2014
la Tabăra de vară ENERGEL

Componenta 2: Dezvoltarea sectorului privat bioenergetic
• 35 de afaceri lansate şi dezvoltate în sectorul
de producere a biocombustibilului solid
• 100 de locuri noi de muncă
• 620 de familii şi-au instalat cazane pe bază de
biomasă cu 1.300 de euro din fonduri europene
• 30 de companii asamblează local cazane pe
bază de biomasă
• 7,5 milioane de euro investite în construcția fabricii
de biogaz din Drochia, cu o capacitate de producţie de 7,3 milioane metri cubi de biogaz pe an
• 21 de instituții publice din raionul Leova sunt conectate la încălzire pe bază de biomasă şi beneficiază de energie livrată de un agent economic
• 15 MW este capacitatea totală instalată a sistemelor de încălzire
• 15 mii de tone de emisii de bioxid de carbon se
reduc anual

Componenta 4: Comunicare
1 milion de oameni implicaţi în Proiectul Energie
şi Biomasă
12 spoturi video şi videografice ce promovează
energia din biomasă au fost difuzate la TV, radio, pe reţelele on-line
50 de mii de broşuri, pliante, postere despre
beneficiile bioenergiei au fost distribuite în toată ţara
2 mii de reportaje difuzate la TV, radio, în ziare
şi pe portaluri web
www.biomasa.md, platformă unică de comunicare în sectorul bioenergetic din Republica Moldova
trei ediții ale competiției Moldova Eco Energetica organizate
180 de proiecte înscrise în competiţie
48 de proiecte de succes premiate la Gala Moldova Eco Energetica

•
•

•

•
•

•
•
•

17

Partenerii proiectului

atragerea de resurse umane. În prezent, structura organizatorică include Serviciul evidență contabilă, Serviciul juridic și resurse umane, Serviciul
administrativ și Direcția operațiuni. În total, sunt
21 de angajaţi, faţă de opt în 2012. Activitatea
structurii este condusă de Directorul executiv, iar
în lipsa acestuia funcțiile sunt exercitate de către
Directorul operațiuni.
Obiectivul principal este atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi
implementării proiectelor în domeniul eficienţei
energetice şi al valorificării surselor regenerabile de energie. Astfel, într-un timp record, au
fost lansate cinci apeluri de propuneri de proiect
(APP) în sectorul public și privat.

Fondul pentru
Eficienţă Energetică
„Din 2011, dezvoltarea durabilă a sectorului energetic a devenit o prioritate pentru Republica Moldova. Sporirea eficienţei energetice este o provocare pentru ţara noastră, deoarece sunt necesare reforme privind crearea cadrului instituţional şi legislativ în domeniul
eficienţei energetice (EE) şi a valorificării surselor regenerabile de energie (SER). Astfel, în
baza Legii energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 a fost înfiinţat Fondul pentru
Eficienţă Energetică (FEE), structură de interes public, cu statut juridic, independent şi autonom din punct de vedere financiar”, a declarat Directorul executiv al FEE, Călin Negură.

A

ctivitatea FEE este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 401 din 12 iunie
2012, care a aprobat Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Fondului
pentru Eficienţă Energetică.
Scopul creării acestei structuri este atragerea şi
gestionarea resurselor financiare, în vederea finanţării şi implementării proiectelor în domeniul
EE şi SER. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu strategiile şi programele elaborate de
Guvern. În acest context, Fondul pentru Eficienţă Energetică a luat toate măsurile pentru a
asigura recepționarea, evaluarea și monitorizarea proiectelor depuse în cadrul Apelurilor de
Propuneri de Proiect.
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Activitatea se desfăşoară conform unui Manual
operațional, aprobat de Consiliul de administrare
al Fondului (CA). Această structură de conducere,
care asigură transparență în procesul decizional,
are nouă membri, reprezentanţi ai sectorului public,
privat şi ai instituţiilor internaţionale. CA se reuneşte lunar, atunci când este necesar sau în şedinţe
extraordinare și adoptă hotărâri cu majoritatea de
voturi, în prezenţa a cel puţin şapte membri.
Activitatea Fondului a evoluat succesiv, au avut
loc schimbări calitative însemnate, într-o perioadă scurtă de timp, referitor la noutăţile şi barierele legislative şi administrative din domeniu.
Astfel, instituţionalizarea FEE a traversat o perioadă dificilă, care a implicat ajustări cantitative în

În 2012 a fost lansat primul APP, care a generat
303 propuneri de proiect depuse în valoare de
562 de milioane de lei. 87 de proiecte au fost
aprobate în limitele unui buget de 150 de milioane de lei.
Cursul anevoios a fost generat de specificul activităţii de evaluare, în condiţiile absenţei unei
reglementări detaliate (diferențiate), ineficienţe
compensate prin adoptarea unui cadru regulatoriu intern. Totuşi, din perspectiva avansărilor în
implementarea proiectelor aprobate, în prezent,
valoarea plăţilor efectuate este de aproximativ 65
de milioane de lei.
Accesul echitabil la resursele Fondului determină potențialii beneficiari de finanţare să participe
activ la concurs. Coraportul dintre numărul proiectelor depuse și aprobate reflectă respectarea
reglementărilor și cerințelor obligatorii de către
beneficiarii de proiecte. În astfel de circumstanțe,
implementarea proiectelor de succes, proiecte
durabile care să contribuie la realizarea obiectivelor naționale în domeniul EE și SER, continuă să
rămână un deziderat al Fondului pentru Eficiență
Energetică.
În cadrul monitorizării, în 40% dintre proiectele
în implementare au fost identificate abateri. În
pofida acestui fapt, au fost remarcați beneficiari
care s-au conformat cerințelor minime solicitate.
În cadrul tuturor apelurilor de propuneri de proiecte lansate au fost depuse 850 de propuneri, în
valoare de 1,74 miliarde de lei, și 462 de descrieri detaliate a proiectului, în valoare de 908 de
milioane de lei. Membrii CA au aprobat, unanim,
finanțarea a 170 proiecte de eficiență energetică,
în valoare de 394 de milioane de lei.

Călin NegurĂ,
Director executiv al FEE
Beneficiarii de proiecte au solicitat suport financiar pentru implementarea măsurilor de eficiență
energetică și valorificare a surselor regenerabile
de energie. Este vorba despre înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, izolarea termică a pereților
exteriori și a acoperișurilor, instalarea cazanelor
pe bază de biomasă, eficientizarea sistemelor de
iluminat public cu scopul de a diminua pierderile de energie și a reduce progresiv cheltuielile.
Până la finele lunii februarie, au fost semnate 108
contracte de finanțare, iar cuantumul contribuției
Fondului reprezintă aproximativ 184 milioane de
lei. Fortificarea capacităților și atingerea unui ritm
revigorant de efectuare a plăților în perioada octombrie 2014-februarie 2015 au produs debursări
de 60 de milioane de lei.
Axarea strategică pe eficiența energetică a proiectelor implementate generează, anual, economii de energie primară de circa 7,2 ktep sau 84
GWh sau 72,2 mii Gcal şi o reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră de peste 17 mii de tone
de CO2.
Fondul pentru Eficienţă Energetică, în colaborare
cu Ministerul Economiei și Proiectul de asistenţă tehnică pentru implementarea programului de
susţinere a politicilor sectoriale „Asistenţă pentru
reforma sectorului energetic” (Proiectul AT-PSPS
Energie), participă activ la elaborarea modificărilor cadrului legislativ cu privire la funcționarea
FEE, amendamente care vor îmbunătăți şi facilita
dezvoltarea capacităților funcționale, în contextul
procesului de modificări normative.
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Optimizarea consumului de energie a devenit o preocupare esenţială la nivel global.
În ultimii ani, s-a dezvoltat un nou concept,
promovat de companiile care oferă servicii
energetice, numit ESCO (Energy Services
Company). Acest proiect va fi implementat
şi în Republica Moldova şi îşi propune să fie
o platformă de dezvoltare a pieţei pentru eficienţa energetică, a declarat managerul de
proiect Nicolae Zaharia.

cu paşi fermi spre dezvoltarea pieţei energetice

C

Scopurile ESCO Moldova
Proiectul „ESCO Moldova - transformarea pieței
pentru eficiența energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice” are
o perioadă de implementare de patru ani şi un
buget de 1,3 milioane de dolari, alocate de Fondul Global de Mediu, și 150,000 de dolari de la
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Proiectul își propune să creeze o piață ESCO
funcțională, durabilă și eficace în Moldova, prin
convertirea companiilor de inginerie în firme de
prestare a serviciilor energetice. Apariția unor
astfel de companii pe piața din Moldova va stimula reducerea cheltuielilor pentru energie, iar în
urma implementării contractelor de performanță
energetică vor fi reduse emisiile de CO2.
Proiectul are drept obiectiv principal îmbunătățirea
eficienței energetice a fondului imobiliar din municipiul Chișinău. Conform planului de implementare
a proiectului, aproximativ 20 de clădiri municipa-
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Implementarea modelului în alte localități ale republicii este o activitate la fel de importantă, care
a fost planificată pentru a extinde experiențele
pozitive de stimulare a investițiilor în domeniul
eficienței energetice prin intermediul contractelor
de performanță energetică.

Modele noi de finanțare a proiectelor de eficiență energetică

ESCO Moldova,
onceptul ESCO funcționează de mult
timp în statele europene și, mai ales
în SUA. Ideea este una nouă și practic necunoscută în țara noastră. Proiectul ESCO Moldova se bazează pe stimularea
investițiilor în domeniul eficienței energetice și
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

“O mare parte din banii primiţi de la donatorul
principal, Fondul Global de Mediu, va fi utilizată
pentru crearea instrumentului de garantare a creditelor, care le va permite băncilor să acorde mai
ușor credite companiilor de servicii energetice.
Acest lucru va face posibilă implementarea proiectelor de conservare a energiei în baza contractelor
de performanță energetică în municipiul Chișinău”,
afirmă managerul proiectului, Nicolae Zaharia.

le vor beneficia de măsuri de sporire a eficienței
energetice, în baza contractelor de performanță
energetică. 15 blocuri vor fi din sectorul public.

Componentele proiectului
ESCO Moldova îşi propune să realizeze câteva
obiective importante. Unul dintre acestea este
îmbunătăţirea Planului Urbanistic General (PUG)
prin introducerea unor criterii și măsuri de conservare a energiei. O altă componentă se referă
la sporirea gradului de cunoștințe în domeniul
serviciilor energetice a tuturor actorilor implicați
în proces. Astfel, activitățile vor viza beneficiari
direcți, companii prestatoare de servicii energetice, precum și instituții financiare, care vor
aloca bani pentru implementarea proiectelor. În
acest scop, instruirile vor fi susţinute de experți
internaționali cu vaste cunoștințe teoretice și cu
experiență în domeniu, așa încât conceptul ESCO
să devină unul eficient.
Companiile din sectorul privat care vor realiza
proiecte în baza contractelor de performanță, își
vor asuma partea cea mai mare a riscurilor, iar
stimularea lor este un lucru esențial în dezideratul de a crea o piață nouă. Va fi creat un fond de
garanție care va acoperi necesarul de gaj pentru
acordarea de credite la implementarea proiectelor de conservare a energiei.

Pentru a înţelege cum funcţionează o companie
ESCO, ne imaginăm locuitorii unui bloc care își
doresc să obțină economii la consumul de energie
și sunt conștienți că trebuie să întreprindă măsuri
de eficiență energetică. În cazul cetățenilor care
nu dispun de surse financiare pentru a investi în
izolarea pereților și/sau schimbarea geamurilor,
companiile ESCO sunt soluția cea mai potrivită.
Compania va efectua toate lucrările de eficiență
energetică necesare pentru a obține nivelul dorit
de economii, își va asuma riscurile aferente implementării proiectului și va gestiona echipamentul instalat pe perioada contractată. Beneficiarul
va achita consumul de energie estimat la începutul perioadei, care nu va depăși valorile achitate
până la implementarea proiectului. După ce termenul contractual expiră, beneficiarii rămân cu
măsurile de eficiență energetică implementate şi,
desigur, cu facturile mult mai mici. În funcție de
clădire și de condițiile de contractare, fiecare beneficiar are doar de câștigat. Același mecanism
va fi implementat și în sectorul public municipal.

Planuri ambițioase chiar din
primul an
Anul 2015 va fi dedicat lucrărilor de pregătire
a cadrului de implementare a activităților. Vor
fi întreprinse măsuri de îmbunătățire a cadrului
instituțional şi normativ existent pentru ca pe
piața Republicii Moldova să apară cât mai curând
companii ESCO.

“Cu certitudine, până la sfârșitul anului vom crea
Fondul de Garanție, vom selecta o bancă partener care să îl gestioneze și să ofere credite
companiilor ESCO. De asemenea, vor fi instruiți
toți actorii implicați în dezvoltarea acestei piețe.
Odată creat, mecanismul de finanțare va defini
rolurile și responsabilitățile tuturor părților implicate. În aceste condiții, va fi posibilă selectarea
clădirilor ce vor beneficia de asistența proiectului
și, respectiv, inițierea lucrărilor”, spune managerul proiectului.
Beneficiarul direct al proiectului este Primăria
Municipiului Chişinău, iar proiectele de eficienţă
energetică vor putea fi implementate în instituții
publice – școli, grădinițe, spitale, dar şi cele private, cum ar fi unele blocuri, case rezidenţiale.
Edificiile vor fi selectate în baza unor criterii clare și transparente, care vor fi stabilite de comun
acord cu Primaria Chișinău. Este vorba despre
potențialul de conservare a energiei, capacitatea
de plată, etc.

Activităţi integrate pentru
eficienţă maximă
Proiectele care vor fi implementate sub egida
ESCO vor viza obţinerea eficienţei atât în sectorul
public, cât și în cel rezidențial. Proiectul prevede
introducerea unor tehnologii noi și soluții inovatoare care să permită obținerea unor rezultate
majore cu investiții cât mai mici.
“Pentru a obține un grad înalt de conservare a
energiei, este necesară întreprinderea unor măsuri de eficiență energetică în complex. Printre
acestea este și evitarea măsurilor singulare cum
ar fi doar izolarea pereților sau doar schimbarea
geamurilor. Combinarea optimă a măsurilor de
eficiență energetică, care va fi determinată de
companiile ESCO, va permite obținerea unor economii cât mai mari și, respectiv, răscumpărarea
investiției într-o perioadă cât mai scurtă”, susţine
Nicolae Zaharia.
Chiar dacă din motive obiective, cum ar fi constrângerile normative și instituționale, companii de servicii energetice pe piață încă nu sunt,
managerul de proiect este optimist și speră că
toate barierele în calea dezvoltării acestei piețe
vor fi înlăturate, iar activitatea proiectului va servi
drept platformă pentru dezvoltarea ulterioară a
acesteia.
„Succesul nostru va însemna un pas înainte spre
crearea unor servicii profesioniste în domeniu”.
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Gala Moldova Eco Energetică,
ediţia a treia
Cele mai interesante proiecte în domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile de
energie au fost premiate la Gala Competiţiei Naţionale Moldova Eco Energetică. Ceremonia
a avut loc în data de 5 decembrie 2014 în incinta Teatrului de Operă şi Balet „Maria Bieşu”.
Acest eveniment, organizat tradiţional în prima zi de vineri a lunii decembrie, a ajuns la cea
de-a treia ediţie.

M

oldova Eco Energetică este cel mai
mare concurs de premiere a iniţiativelor de succes în sectorul energiei
regenerabile şi eficienţei energetice.
În cele trei ediţii, competiţia a adunat peste 200
de proiecte de succes, dintre care 52 au fost desemnate câştigătoare. În cadrul Galei din acest
an, au fost premiate 20 de companii, instituţii publice, ONG-uri şi persoane fizice, care s-au ales
cu trofee şi premii în valoare de 1000 de euro.
Câştigătorii au fost apreciaţi pentru contribuţia
lor în procesul de eficientizare a consumului de
energie şi de exploatare a surselor regenerabile
de energie.
La începutul manifestaţiei, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Mihail Stratan, a
adresat un mesaj participanţilor.
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„Vă mulţumesc tuturor pentru faptul că aţi acceptat să participaţi la acest eveniment iniţiat acum
trei ani, care, între timp, a prins rădăcini. Consider că începutul este unul bun şi le doresc celor
care sunt nominalizaţi să aibă curajul de a realiza
proiecte noi şi în viitor. Noi, cei care suntem de
gardă în acest domeniu, le suntem alături şi îi
vom susţine”, a spus Mihail Stratan.
Participanţii la concurs au fost premiaţi la cele 11
categorii, care reprezintă toate formele de utilizare a energiei regenerabile şi eficienţă energetică,
precum şi cele de promovare ale acestora.
La eveniment a fost prezent şi şeful Delegaţiei
Uniunii Europene în Moldova, Pirkka Tapiola.
„Este o plăcere să particip la ceremonia de premiere Moldova Eco Energetică, eveniment care a de-
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venit o tradiţie frumoasă pentru Republica Moldova.
Vreau să-i felicit pe toţi participanţii la competiţie.
Este un mesaj de gratitudine pentru proiectele
voastre inovative care contribuie la transformarea
sectorului respectiv în vederea asigurării de energie
mai ieftină, mai sigură şi mai curată pentru toţi cetăţenii moldoveni”, a menţionat oficialul european.
La Gala Moldova Eco Energetică 2014 au mai participat ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Ingrid Tersman, reprezentantul rezident al
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare,
Nicola Harrington-Buhay, la fel, preşedintele Moldova Agroindbank, Serghei Cebotari, şi viceministrul Economiei, Valeriu Triboi.
În acest an, a fost inclusă Categoria Tehnologii
Eco Responsabile pentru a premia şi companiile naţionale care promovează soluţii şi tehnologii
inovative şi eficiente în domeniul energiei regenerabile. La această categorie, patru proiecte,
prezentate la Târgul Ideilor Eco Responsabile, au
fost desemnate câştigătoare.
În cadrul galei, viceministrul Economiei, Valeriu
Triboi, şi-a donat salariul pentru o lună realizatorului unei turbine eoliene. Deşi proiectul nu a
fost desemnat câştigător, Consiliul de Coordonare Moldova Eco Energetică a considerat că este o
iniţiativă care merită încurajare.
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„Din 2012, Moldova Eco Energetică a acordat, anual, premii pentru întreprinderile şi persoanele fizice
care au contribuit la producerea, transportarea, difuzarea, dar şi consumul eficient al energiei. Astfel,
au fost promovate tehnologiile moderne şi inovaţiile
din domeniul energiei regenerabile şi eficienţă energetică. Sunt convins că proiectele prezentate vor fi
preluate de întreprinderi şi persoane fizice pentru
beneficiul lor, dar şi al întregii economii naţionale”,
a menţionat viceministrul Economiei.
Gazda Moldova Eco Energetică 2013 a fost Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, iar surpriza acestei ediţii a fost înmânarea unui certificat de finanţare a unui proiect de eficienţă energetică pentru
instituţie. Directorului teatrului, Petru Hadârcă, a
primit  certificatul de la ministrul Culturii, Monica
Babuc, și viceministrul Economiei, Valeriu Triboi.
Formaţia Tharmis şi Orchestra de Cameră au
susţinut un concert.
Moldova Eco Energetica este cel mai mare concurs în domeniul eficienței energetice şi surselor
de energie regenerabilă, organizat de Ministerul
Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică,
cu sprijinul Proiectului Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană, PNUD şi Fondul pentru
Eficienţă Energetică.
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premiul I
Cel mai bun proiect
energia solară
fotovoltaică

Aici soarele
încălzeşte
dublu
Sistemul fotovoltaic instalat la grădiniţa din comuna Chişcăreni, raionul Sângerei, face
parte din cele 20 de proiecte de succes în domeniul energiei regenerabile şi efcienţei energetice, premiate în cadrul Galei „Moldova Eco Energetică”.

S

uccesul proiectului „Energie curată pentru copii sănătoşi” se datorează primarului acestei localităţi, Silvia Ţurcanu, care,
după ce a vizitat mai multe ţări europene
şi a văzut cum poate fi folosită energia regenerabilă din deşeuri, a soarelui şi vântului, a decis să
pună în practică această idee.
Proiectul a început la 1 septembrie 2013, iar, un
an mai târziu, 60 de module erau deja instalate.
Acest proiect a fost implementat de Centrul de
orientare și Promovare Europeană ”Dialog”. Suportul financiar a constituit peste 70 mii dolari
SUA. Jumătate din sumă a fost oferită de Fondul Global de Mediu (GEF)/Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare (UNPD) - 433.766 de
lei. Cealaltă parte a fost alocată de Primăria din
Chișcăreni - 204 mii de lei, părinţii din localitate

Grădiniţa beneficiază de apă caldă şi energie electrică gratuit, iar COPE „Dialog”,
implementatorul proiectului, planifcă să
înregistreze şi profit din supraprodus
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energia solară

comuna Chişcăreni,
raionul Sângerei
Silvia Ţurcanu

În timpul verii, panourile solare produc mai multă
energie decât este necesară și este livrată în sistemul energetic existent.
Proiectul s-a dovedit a fi benefic şi prin faptul că
a infuențat asupra gradului de conștientizare a
populației privind problemele de mediu. Mai mult,
inițiativa are și un puternic impact economic în
condițiile în care Moldova este dependentă de resurse energetice de import în proporţie de 88%.
Anterior, instituția cheltuia o parte considerabilă
a mijloacelor financiare pentru procurarea energiei electrice.
Instalarea panourilor solare va permite
recuperarea cheltuielilor investite, în cel

mult şase ani. Datorită acestui fapt, se
preconizează o îmbunătăţire a serviciilor
educaționale a preșcolarilor, din contul
economiilor făcute.
Între timp, Primăria Chişcăreni s-a adresat către
Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică (ANRE) cu solicitarea ca furnizorului local
de energie electrică S.A. RED–NORD să acorde
dreptul de a procura energia electrică, generată de sistemul fotovoltaic, cu același tarif stabilit
pentru energia electrică livrată consumatorilor
din aria de deservire a acestuia. Și asta pentru
a simplifca procedurile necesare, a asigura buna
funcționalitate a sistemului fotovoltaic și a permite schimbul de energie electrică între părți.

– 12.700 de lei, iar personalul COPE ”Dialog” a
făcut muncă de voluntariat.
Cele 60 de module fotovoltaice au o putere instalata de 11 kW. Sistemul a fost proiectat astfel
încât să poată funcționa în paralel cu cel energetic existent, la tensiunea de racordare 0,4 kV, prin
intermediul unui contor bidirecțional. Pe timp de
zi, modulele, prin conversia energiei solare, produc energie electrică.
Al doilea sistem solar din trei colectoare solare (80 de tuburi cu vid) zilnic produce 500l de apă caldă menajeră pentru
necesitățile grădiniței.
Vara apa caldă este suficientă pentru acoperirea integrală a necesitaţilor grădiniţei, iar în perioada rece
a anului sunt acoperite doar necesităţile bucătăriei.
Acest lucru a făcut posibil ca Grădinița din comuna Chișcăreni să devină independentă din punct
de vedere energetic. Astfel, s-a redus consumul
de energie electrică pentru prepararea hranei, încălzirea apei și alte necesități.
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premiul II

energia solară

Cel mai bun proiect
energia solară
fotovoltaică
SG Solar
Beni Jeremy

Cel mai mare parc fotovoltaic
din Moldova

Beni Jeremy recunoaşte că, la început, a fost difcil
să implementeze un astfel de proiect în Moldova,
din cauza faptului că acest domeniu este foarte
puţin cunoscut. Totuşi, cea mai mare problemă a
fost negocierea preţului de vânzare cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în
Energetică. Discuțiile s-au încheiat după darea în
exploatare a parcului și a fost stabilit un tarif de
1,90 lei / kWh.
Deşi s-a confruntat cu multe probleme şi dificultăţi, Beni Jeremy este convins de faptul că

în condițiile Republicii Moldova acest business
poate fi profitabil. Energia electrică generată de
modulele fotovoltaice este vândută companiei de
distribuție Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A.
La aproape un an de când a fost dat în
exploatare, parcul fotovoltaic a generat
aproximativ 420 MWh de energie electrică. Datorită amplasării sale la distanţă
mică de reţelele electrice de distribuţie din
Chișinău, proiectul a contribuit, de asemenea, la reducerea pierderilor de energie.

Beni Jeremy este un antreprenor francez care, după câţiva ani locuiţi în Moldova, a înţeles
că ţara noastră are un bun potenţial de energie solară, pentru că durata de strălucire a
soarelui este de peste 2200 h pe an. Respectiv, teritoriul ţării este favorabil pentru dezvoltarea proiectelor de energie fotovoltaică. Un alt argument în susţinerea acestui sector este
şi faptul că Moldova depinde de gazul rusesc, dar şi de energia electrică livrată din partea
stângă a Nistrului.

A

stfel, antreprenorul străin a decis să
construiască un parc fotovoltaic şi acest
lucru i-a reuşit. Proiectul, inițiat în septembrie 2013, a fost finalizat în ianuarie
2014, iar în aprilie - dat în exploatare.

Investiţia de 450 000 de euro
va putea fi recuperată
în circa şapte ani.
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Parcul este, în prezent, cel mai mare din Moldova și are o putere de 333 kW. Acesta include
6660 de module fotovoltaice GS Solar GS - 50,
montate și amplasate la suprafața solului. Parcul fotovoltaic a fost construit pe teritoriul unui
centru auto, în apropierea orașului Chişinău.
Proiectul, care a costat 450 000 de euro, a fost
realizat din împrumutul MoSEFF. Recuperarea
investițiilor ar putea avea loc în aproximativ 7
ani. Contractul de livrare a electricității este
pentru 15 ani, iar termenul de funcționare a
panourilor este de peste 30 ani.
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energia solară

Cel mai bun proiect
energia solară
fotovoltaică
Sistem fotovoltaic,
30 KW. Auto – mar SRL. Chişinău.

creşte fiabilitatea sistemului şi lungeşte perioada
de exploatare până la 30-40 de ani.
Utilizarea celor 120 de module fotovoltaice aduce
o economie de 65% din consumul total de energie electrică a întreprinderii.
Anul trecut, administraţia SRL Auto-Mar
a investit 700 mii lei pentru procurarea a
120 de module și a altor componente necesare sistemului fotovoltaic.

Energia fotovoltaică
are viitor în Moldova
Igor Cazacov este unul dintre puţinii curajoşi care, în pofida unei legislaţii imperfecte, dar
şi a unui domeniu care acum câţiva ani era necunoscut în ţara noastră, a instalat 120 de
module fotovoltaice. Acestea au o putere totală de 30 kW, iar energia electrica produsa este
utilizată pentru necesitaţile SRL Auto – Mar.

N

oţiunea de energie eco l-a intrigat pe
Igor Cazacov încă acum şapte ani,
când a înţeles că aceasta ar putea reduce considerabil consumul de energie electrică, respectiv, cheltuielile financiare ale
companiei în cadrul căreia activa. Până la implementarea proiectului, cheltuielile pentru energia
electrică depășeau 100 mii lei anual.
Deşi a studiat mai multe tipuri de energie eco, a
ales într-un final energia fotovoltaică. Datorită faptului că avem o țară unde soarele luminează mai
mult de 2200 h pe an, producția de electricitate a
modulelor fotovoltaice este destul de mare.
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Este vorba despre baza pentru montarea modulelor, invertorul de curent continuu în alternativ și
contorul bidirecțional de energie.
Odată cu instalarea celor 120 de module, cu o
capacitate de 30 de kW, consumul de energie a
scăzut considerabil. Un calcul simplu arată că fiecare modul fotovoltaic produce circa 307 kWh
anual. Astfel, cu sistemul instalat, SRL-ul a economisit într-un singur an peste 36 mii de kWh,
ceea ce înseamnă aproximativ 54% din consumul
total de energie electrică a întreprinderii. Echivalentul în lei este de aproximativ 68 mii. Întreg
sistemul fotovoltaic ocupă o suprafaţă de 315,8
m2. Dacă nu ar fi fost utilizat sistemul solar, ne-

cesitatea pentru consumul de energie electrică
ar fi fost de 126.914 lei, ceea ce reprezintă un
consum de aproximativ 67000 kWh/an.
Datorită apariţiei mai multor producători de energie fotovoltaică, au fost efectuate şi unele schimbări în legislaţie. Potrivit hotărârii nr. 716 a Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică,
din data de 25 noiembrie 2014, au intrat în vigoare
tarifele la energia electrică pentru patru producători de energie regenerabilă fotovoltaică. Aceștia
vor putea vinde energie electrică produsă în rețea.
SRL Auto-Mar va furniza în rețea energie
electrică la un preț de 1,88 lei pentru un
kWh.
După ce a fost stabilit tariful de către ANRE, producătorul a adresat o scrisoare către Î.C.S. “RED
UNION FENOSA” S.A., în care propune întreprinderii furnizoare de energie electrică să încheie un
contract de vânzare a energiei regenerabile.
Igor Cazacov este sigur că energia fotovoltaică
are viitor şi în ţara noastră. Producătorul intenţionează să cumpere şi să instaleze alte module
fotovoltaice.

Modulele fotovoltaice, numite şi panouri solare electrice, transformă direct energia solară în
energie electrică. Un alt avantaj este faptul că
energia fotovoltaică este singura care se obţine
folosind doar componente statice. Pentru că nu
există nicio piesă în mişcare, se reduc la maximum cerinţele şi cheltuielile pentru întreţinere,

Cele 120 de panouri solare produc o
economie de 65% din consumul total
al energiei electrice a întreprinderii.
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energia termică

Cel mai bun proiect
energia solară
termică
Instalaţie solară termică
pentru piscină şi sistemul de
alimentare cu apă. Centrul de
Reabilitare „Tony Hawks”.

„oglinzii” piscinei şi a panourilor solare. În cazul
dat, a fost prevăzută o rezervă de suprafaţă a
panourilor solare +23 %, necesară pentru prepararea apei calde menajere. În lunile decembrie –
februarie, când piscina nu este folosită, surplusul
de energie termică este direcţionat automat spre
sistemul de încălzire al clădirii.

Tratamente gratuite
datorită energiei verzi
Acum un an, Centrul Medico-Social “Tony Hawks” (anterior Hippocrates) îşi redeschidea
uşile într-o nouă formulă, dar pentru aceeaşi copii cu probleme de sănătate, proveniţi din
familii social-vulnerabile. Misiunea Centrului “Tony Hawks” este de a ameliora calitatea
vieţii şi sănătăţii copiilor prin sporirea acesului la servicii de reabilitare funcţională.

P

Căldura generată de panourile instalate este suficientă pentru producerea apei calde menajere
(ACM), pentru încălzirea apei în piscina de 30 de
metri cubi şi pentru suportul sistemului de încălzire a clădirii.

18 PANOURI SOLARE PENTRU
A ÎNCăLZI APA DIN BAZIN

Instalaţia propriu-zisă conţine 18 panouri
solare plate, dotate cu o putere maximă de
20 kW. Acestea sunt foarte eficiente datorită aplicării acoperirii selective, izolaţiei termice eficiente şi a sticlei prizmatice
speciale.

Problema a fost rezolvată, graţie scriitorului britanic
Tony Hawks, care a oferit mai mult de trei sferturi
din suma de aproape 300 de mii de lei, necesară
pentru o instalaţie de producere, utilizare şi stocare
a energiei solare termice. Restul banilor a fost din
partea Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

Utilizarea panourilor solare plate permite să fie
folosit la maximum acoperişul disponibil. Suprafaţa totală activă a panourilor solare este de
29,5 metri pătrați. Mărimea panourilor solare corespunde normativelor. Pentru piscine închise,
acestea stabilesc un raport de 1:1 al suprafeţelor

rintre metodele de tratament folosite de
specialiştii centrului este şi hidrokineto-terapia, care poate fi efectuată doar în bazin.
Recuperarea abilităţilor motorii are loc mai
uşor în cazul efectuării exerciţiilor în apă caldă. Din
cauza costurilor sporite a încălzirii cu gaze a piscinelor, în Moldova, accesul copiilor din familii socialvulnerabile la astfel de terapii era limitat.
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INVESTIţIA ESTE UNA
PROFITABILĂ
Primele calcule arată că datorită instalaţiei vor fi
economisiți anual circa 3.700 m3 de gaze naturale echivalentul a 35 mii lei.  

Graţie scriitorului britanic tony
hawks şi Fundaţiei Est-Europene
din Moldova, centrul economiseşte
anual circa 35 000 de lei

În același timp, cheltuielile de exploatare şi mentenanţă sunt de 3000 de lei anual, iar perioada
de viaţă a acestor panouri este de 25 de ani. Pe
durata de funcţionare a instalaţiei solare de nouă
ani (prima reparaţie capitală este efectuată la 10
ani) şi a ratei medii de inflaţie prognozată în republică, pentru această perioadă - 7 %, preţul
mediu actualizat al unui metru cub de gaze naturale va fi de 9,5 lei.
Eficienţa energetică a fost calculată gratuit de o
echipă de experţi ai proiectului MoSEFF şi ar putea fi un model pentru alte centre medico-sociale
în curs de dezvoltare în toate raioanele Moldovei.
Proiectul are o relevanţă socială extraordinară,
deoarece piscina este încălzită cu energia razelor
solare care nu costă nimic, iar copiii care beneficiază de serviciile Centrului “Tony Hawks” provin
din familii defavorizate şi pot să facă hidroterapie gratis. Datorită acestui proiect, Centrul “Tony
Hawks” contribuie la protecţia mediului prin producerea energiei verzi.
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energia termică

Cel mai bun proiect
energia solară
termică
Asigurarea grădiniţei cu apă caldă de la energia
solară. Instituţia preşcolară nr. 5, Ialoveni

Apă încălzită de soare
Grădiniţa nr. 5 din oraşul Ialoveni este, în prezent, singura instituţie din raion care, de patru ani, foloseşte apă menajeră încălzită de energia soarelui. Potrivit directoarei grădiniţei,
Tatiana Vrajmaş, instalarea sistemului de încălzire a apei prin intermediul colectoarelor
solare cu tuburi vidate, a fost posibilă graţie unui proiect câştigat de Primărie.

I

nstalaţia este una foarte rentabilă. Aceasta
este formată din şase colectoare a câte 30
tuburi vidate, montate pe acoperişul grădiniţe, şi pot asigura cu apă caldă menajeră,
şapte din cele 14 încăperi pentru copii, spune directoarea.
Colectoarele solare includ un număr de tuburi duble din sticlă cu suprafaţa expusă spre sud. Spaţiul dintre acestea este vidat, iar suprafaţa interioară este acoperită cu un strat selectiv. Această
construcţie permite să pătrundă raza solară întrun singur sens, din exterior spre interior, având o
rată de absorbţie mai mare de 92 %.
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Tuburile vidate se utilizează la sistemele solare
complexe şi pot asigura cu apă caldă menajeră
pe parcursul întregului an. Instalaţia are şi o contribuţie complementară la încălzirea spaţiilor. Tuburile vidate funcţionează pe principiul tuburilor
termice (vaporizare-condensare).

Investiţia de 210 mii
de lei reduce costurile
energiei consumate
aproximativ cu 60 %

Căldura absorbită este transmisă unui agent termic, iar apoi ajunge într-un boiler de acumulare.
Vidul tuburilor de sticlă asigură o termoizolare
eficientă, iar pierderile de căldură sunt eliminate
aproape în totalitate. În interiorul tubului de sticlă
există un tub de cupru cu sondă termică. Aceasta
este introdusă prin racordare într-un schimbător
de căldură – colector, care funcţionează indiferent de temperatura exterioară, chiar şi iarna la
temperaturi negative. Asta deoarece apa nu intră
în tuburi, ci este încălzită cu ajutorul unui schimbător de căldură aflat în partea superioară a tubului. Dacă unul sau mai multe tuburi se sparg
accidental, sistemul funcţionează în continuare,
dar cu o performanţă redusă.

INSTALAţIA ARE UN şIR DE AVANTAJE:
• uşor de montat;
• nepoluantă;
• are o perioadă de funcţionare de peste
20 de ani;
• sigură în exploatare - nu există pericol de
foc, explozie;
• asigură cu apă caldă menajeră pe tot par-

cursul anului, iar iarna, în combinaţie cu
altă sursă de căldură, reduce costurile
energiei consumate cu aproximativ 65 %;
• din aprilie până în noiembrie nu este necesară utilizarea energiei clasice;
• presupune costuri minime de exploatare
şi întreţinere.

Proiectul, sponsorizat de uniunea Europeană, a
fost implementat de Fondul de Investiţii Sociale
din Moldova (FISM), cu o contribuţie financiară

a Primăriei Ialoveni. Suma investiţiei se ridică la
210 mii de lei, dintre care 38 de mii de lei reprezintă banii din partea societăţii, iar restul ai FISM.
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Cel mai bun proiect
energia solară
termică
Colectoare solare pentru Grădiniţa
„Romăniţa”, s. Molovata

a făcut şi unele calcule. Sistemul de alimentare
cu apă caldă menajeră este conectat la sistemul
centralizat de încălzire, iar acest fapt permite
reducerea consumului de gaze naturale cu aproximativ 15 - 20 la sută. După instalarea panourilor, s-au făcut economii şi la factura pentru
energie electrică. Astfel, aceasta s-a redus cu
15 mii de lei anual.
Investiţia a fost posibilă graţie proiectului implementat de Fondul de Investiţii Sociale din Mol-

dova, cu suportul financiar de 20 000 de dolari,
oferit de Uniunea Europeană.
După recepţia lucrărilor, experţii de la FISM au
constatat că la Molovata nu există abateri din
punct de vedere tehnic. Cheltuielile pentru mentenanţă sunt foarte mici, iar perioada de garanţie
a panourilor solare vidate este de 20 de ani.
Banii economisiţi în urma instalării panourilor solare au permis creşterea cheltuielilor pentru alimentaţie, jucării şi alte articole necesare instituţiei.

Energie sănătoasă
pentru copii sănătoşi
Grădiniţa “Romaniţa” din satul Molovata este prima instituţie din raionul Dubăsari care
beneficiază de energie regenerabilă. Acest fapt a fost posibil datorită conlucrării active dintre primăria din localitate şi administraţia instituţiei preşcolare.

P

entru cei aproximativ 120 de copii, soarele încălzeşte “dublu” atunci când pune
în funcţiune şase secţii de panouri solare din tuburi vidate, cu puterea de 12
kW. Acestea încălzesc zilnic 500 de litri de apă,
până la temperatura de 70 de grade Celsius şi
permit să o menţină constantă. Apa este colectată într-un rezervor special instalat şi se utilizează
exclusiv în scopuri menajere.
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Proiectul a permis diminuarea costurilor pentru
energia electrică şi gazele naturale. După doi
ani de la implementare, administraţia grădiniţei
Suportul financiar de 20 000 dolari oferit
de Uniunea Europeană a redus consumul
de gaze naturale cu 15-20 la sută
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Cel mai bun proiect
energia eoliană
Staţie eoliană de 1000 kW.
ELTEPROD SRL, Ocniţa
Oleg Lozovanu

Energia eoliană,
energia viitorului
în Moldova
În România, Bulgaria, Ungaria, Austria,
Germania, turbine eoliene de mari dimensiuni pot fi văzute, practic, peste tot. În Moldova, acestea pot fi întâlnite doar la Edineţ,
graţie lui Oleg Lozovanu, cel care care a
adus energia eoliană în ţara noastră.

bani a fost a proprietarului, iar altă parte a fost
împrumutată de la bancă.

de Reglementare în Energetică (ANRE), tariful
este de 1,24 lei pentru 1 kWh, fără TVA.

Instalația este fabricată în Germania și are o
înălțime de peste 60 de metri. Diametrul pilonului
este de 5,4 metri, iar lungimea elicelor de 27 de
metri. Pentru montarea unei turbine eoliene de
astfel de dimensiuni este nevoie de tehnică specială. În cazul stației electrice de la Edineț, a fost
adusă o macara de mare tonaj din România.

Potrivit unor calcule preliminare, investiţiile vor
putea fi recuperate în decurs de 5 – 6 ani. Până
atunci, Oleg Lozovanu speră ca tot mai mulți oameni să conștientizeze că energia eoliană este
energia viitorului.

O turbină de acest fel are puterea de 1100 kW și
poate asigura cu energie electrică două localităţi.
Oleg Lozovanu spune că, acum doi ani, și-a dorit
să instaleze încă două turbine, cu o capacitate de
1.300 de kW fiecare, alături de turbina deja funcţională. Acest lucru ar putea fi realizat în 2015.

Munca antreprenorului nu a rămas fără ecou.
Astfel, în 2013, Oleg Lozovanu a obținut Diploma de gradul I pentru “Cel mai bun antreprenor
- inovator”. Anul acesta, inovația sa fost inclusă
în categoria celor 20 de proiecte de succes în
domeniul energiei regenerabile şi efcienţei energetice. Fiecare dintre cei nominalizați a fost premiat cu 1000 de euro, în cadrul Galei “Moldova
Eco-Energetică”.

ENERGIA VERDE - 1,24 LEI
PENTRU UN KWh

P

roprietarul Stației de producere a energiei electrice ecologice SC „ELTEPROD”
SRL este cel care, deși s-a confruntat cu
o mulțime de probleme, nu a renunțat
și a reușit să instaleze o turbină eoliană pe extravilanul satului Brătuşeni, raionul Edineţ, singura de acest fel care produce energie electrică
în baza vântului.

Din păcate, legislaţia ţării este încă imperfectă
în ceea ce priveşte politica tarifară pentru energia electrică de alternativă. Totuşi, antreprenorul
a încheiat deja un contract cu “S.A. Red NordVest”. Conform metodologiei de calculare a energiei regenerabile stabilită de Agenţia Naţională

Oleg Lozovanu speră ca investiţia
de 500 de mii euro să fe
recuperată în decurs de 5-7 ani

Antreprenorul spune că activează în domeniul
energetic încă din 2004, dar ideea producerii
energiei din surse regenerabile a putut să fe pusă
în practică abia în 2012. Un an mai târziu, a fost
dată în exploatare turbina propriu-zisă. Investiţiile s-au ridicat la 500 de mii de euro. O parte din
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Cel mai bun proiect
energia eoliană
or. Durleşti,
Valeriu Gorodea

importatori specializați. Investiţia s-a ridicat la
80.000 de lei, sumă care a fost achitată în câteva
tranşe.
În prezent, familia Gorodea depinde exclusiv de
energia regenerabilă a vântului şi soarelui. Stăpânul casei spune că atunci când nu este vânt, e
însorit și invers. În zilele fără soare și fără vânt,
Valeriu Gorodea foloseşte un generator de 2 kW,
care funcţionează pe benzină și încarcă cele 20
de acumulatoare de energie electrică.
Bărbatul spune că nu a făcut calcule pentru a
putea vorbi despre profit, din motiv că nu are
un contor. Totuși, el susține că economiile făcute
datorită alimentării cu energie regenerabilă sunt
semnifcative.

Sistem mixt eolian
fotovoltaic
Proiectul lui Valeriu Gorodea, participant la concursul “Moldova Eco-Energetică”, este un
sistem mixt eolian-fotovoltaic, care asigură sută la sută cu energie electrică o casă de 150
metri pătraţi.

G

ospodarul din Durleşti a renunţat la serviciile distribuitorului de energie electrică
Gas Natural Union Fenosa din cauza preţului mare la conectare. Pentru că şi-a
construit casa într-un spaţiu deschis şi la o altitudine favorabilă pentru crearea unui sistem mixt eolian – fotovolataic, a decis să profite de acest lucru.

ta este menit să alimenteze cu energie electrică
o casă de 150 de metri pătraţi în care locuieşte
o familie din patru persoane. Pe lângă aceasta,
sistemul mai are un invertor de 5 kW, controller
eolian şi controller solar, precum şi 20 de acumulatoare unite în serie pentru depozitarea energiei
generate.

Sistemul pe care l-a instalat are o putere de 3,2
kW şi este compus din cinci panouri solare a câte
250 W fiecare și o turbină eoliană de 2 kW. Aces-

Panourile au fost instalate în vara anului 2013,
iar restul echipamentului ulterior. Toate sunt de
import, dar au fost cumpărate în Moldova, de la
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Cel mai bun proiect
energia eoliană
Energia eoliană şi solară pentru
propria casă. Valeriu Vinitinschi,
Zăbriceni, Edineţ

...şI A VâNTULUI

Un gospodar din Zăbriceni
a învăţat să folosească energia
soarelui şi a vântului

După ce a construit colectorul, Valeriu Vinitinschi
a decis să folosească şi energia vântului în gospodăria sa. Se întâmpla acum 17 ani, în perioada când energia electrică era deconectată foarte
des. La început a adunat materiale pentru turbina
eoliană. Piesele le-a găsit în magazinele de profil, depozitele cu fier uzat şi la consăteni. Astfel,
după patru ani și jumătate de muncă a realizat
instalaţia. Turbina eoliană a fost amplasată la 20
de metri de casă. Aceasta are 27 de metri înălţime şi puterea de 6,25 kW.
După mai bine de un deceniu şi jumătate de
activitate, Valeriu Vinitinschi a făcut şi anumite calcule. Astfel, economiile se ridică la 350
mii lei, în timp ce cheltuielile pentru crearea
turbinei eoliene şi a colectorului solar, abia
dacă au ajuns la 20 de mii de lei. Gospodarul
spune că are puţine cheltuieli de mentenanţă,

în schimb, îşi poate permite luxul să folosească la maximum energia alternativă produsă de
soare şi vânt.

PROMOTORUL ENERGIEI
REGENERABILE
După mai bine de 20 de ani de utilizare a resurselor regenerabile, Valeriu Vinitinschi a devenit un
promotor foarte înflăcărat al energiei ecologice
şi vrea să-i înveţe şi pe alţii să o folosească. În
acest scop, el a creat un colector solar mobil, pe
care l-a dat cu împrumut celor dornici să îl testeze
pentru o perioadă mai îndelungată. Cei care l-au
folosit şi-au dat seama cât de util este colectorul solar, care oferă gratuit apă ferbinte menajeră, pentru fiecare gospodărie. Valeriu Vinitinschi
spune că încearcă să îmbunătăţească instalaţia şi
abia aşteaptă să vină primăvara, pentru a putea
merge prin localităţi să-i informeze pe moldoveni
despre beneficiile energiei solare şi eoliene.

Valeriu Vinitinschi din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ, este unul dintre puţinii care a
înţeles cât de importantă este energia ecologică, încă acum mulţi ani. S-a întâmplat două
decenii în urmă, când singurele surse de informare despre cum funcţionează aceasta erau
propriile monitorizări şi experimente. Astfel, după ce s-a căsătorit, a decis să facă mai
uşoară munca în gospodărie. Cu ajutorul energiei regenerabile a reuşit să-şi aprovizioneze
zilnic gospodăria cu apă caldă menajeră sufcientă pentru toate treburile casnice.

ÎMBLâNZIREA SOARELUI...
Pe parcursul unui an, gospodarul a creat primul
colector solar, elaborat din foi de metal inox şi
sticlă inox. Este vorba despre un panou de nouă
metri pătraţi, care este, de fapt, acoperişul unei
construcţii auxiliare. Sub panou a fost instalat
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un rezervor de o tonă pentru apă fierbinte şi
altul de 600 de litri pentru apă rece. Vasele sunt
folosite pentru a amesteca apa, care, datorită
temperaturii ridicate, se încălzeşte până la 85
de grade Celsius. Astfel, din martie şi până în
noiembrie, an de an, gospodarul are apă caldă
pentru uz casnic.

Timp de 15 ani
Valeriu Vinitinschi
a economisit circa
350 mii lei
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Cel mai bun proiect
energia
geotermală
Vasile Gherman, Convel SRL,
Spaţiu Comercial. Chişinău

la protecția mediului înconjurător”, a menţionat
Vasile Gherman, Convel SRL.
Cele două pompe de căldură instalate asigură în
totalitate necesarul termic, aproximativ 44.423
kWh/an. Investiţia a fost de 1.000.000 de lei, iar
durata de recuperare este de aproximativ patru
ani. Termenul de funcţionare a pompelor, garantat de producător, este de 25 de ani, iar întreţinerea acestora se rezumă la reviziile tehnice conform instrucţiunilor de exploatare stabilite.
Pentru a spori eficiența, a fost instalat și un sistem de încălzire a pardoselii. Astfel, în urma utilizării pompelor geotermale, cheltuielile pentru
încălzire sunt de două ori mai mici, iar compania
economisește aproximativ 190.000 de lei anual.

Investiţie de durată

În cadrul Galei Moldova Eco Energetică 2014, proiectul respectiv a fost premiat pentru participare
activă la perfecționarea sectorului energetic, prin
utilizarea surselor regenerabile. Este vorba des-

pre implementarea primului proiect de încălzire
și răcire, în perioada caldă, a suprafețelor mari
comerciale. De altfel, a fost apreciat şi curajul de
depășire a conservatorismului și implementarea
soluțiilor noi, avantajoase în dezvoltarea economiei țării.
Compania Convel SRL îşi propune să construiască încă două spaţii în Bălţi şi Cahul
unde vor fi implementate cele mai avantajoase şi ecologice metode în domeniul
energetic.
„Implementarea proiectului are un impact pozitiv
asupra mediului înconjurător, dat find faptul că
am renunțat complet la consumul de gaze pentru a obţine confort termic. În acelaşi timp, am
exclus riscurile care există în cazul folosirii gazului. Proiectul implementat de compania noastră
poate fi pus în practică în oricare altă clădire comercială, industrială sau cu o altă destinaţie”, a
specifcat Vasile Gherman, Convel SRL.

Dintre toate tipurile de energie alternativă, exploatarea energiei geotermale are cel mai
mic efect nociv asupra mediului. Chiar dacă energia geotermală implică investiţii iniţiale
mari, costurile ulterioare sunt mult mai reduse. Sediul Companiei Convel SLR este primul
spaţiu comercial, cu o suprafaţă de 1500 metri pătraţi, încălzit şi climatizat în totalitate cu
energie produsă de pompe geotermale.

P

ompa de căldură geotermală economiseşte energie datorită sistemului de încălzire/
răcire. Preluând energia din sol, apa subterană sau apă de suprafaţă, o pompă geotermală este mult mai eficientă decât sistemele
tradiţionale de încălzire sau răcire.
„Energia geotermală este una dintre cele mai
ecologice tipuri, fără flacără deschisă, cu riscuri
și cheltuieli minime în exploatare şi fără emisii de
CO2. Putem spune că, astfel, contribuim și noi
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Învestiţia a fost de 1 000 000 de lei, iar
durata de recuperare este de circa 4 ani.
Compania economiseşte 190 000 lei anual.
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Cel mai bun proiect
energia
geotermală
Dacă, anterior, cheltuia în jur de 2000 de lei lunar doar pentru încălzirea casei, acum, cei 54 de
metri pătraţi ai locuinței sunt încălziţi cu ajutorul
unei pompe ce consumă aproximativ 350-400
kWh, echivalentul a 680 de lei, o cifră de trei ori
mai mică decât cea iniţială. „Potrivit calculelor, în
cazul unei funcționări permanente, termenul de
viaţă a acestei pompe este de 10 ani. Pompele
termice nu emană gaze toxice şi nici nu au la
bază arderea unui combustibil, motiv pentru care
întreţinerea anuală se reduce la realimentarea
acestora cu freon, verifcarea contactelor electrice şi curăţarea filtrelor”, spune Sergiu Pascari.

Sergiu Pascari,
Pompă termică în propria casă

„Randamentul acestei instalaţii variază în
funcție de temperatura setată în încăpere,
dar şi de aportul de căldură de la sistemul
de canalizare. Din motiv că am combinat
două surse de căldură – solul și sistemul de
canalizare, a crescut randamentul cu circa
4 % ”, a adăugat inventatorul.

Proiectul lui Sergiu Pascari a fost inclus în lista
fnaliştilor pentru inventivitate şi creativitate. În
acest an, Sergiu a participat la un concurs organizat de Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri,
unde a obținut locul III şi s-a ales cu un suport
fnanciar destinat dezvoltării afacerii sale. Astfel,
cu sprijinul asociaţiei, el a început să asambleze
pompe termice pentru vânzare. Mai mult, Sergiu
Pascari planifică să creeze, în scurt timp, un generator eolian pentru a fi independent din punct
de vedere energetic.
„Acest proiect este o noutate pentru ţara
noastră. Implementarea lui va contribui
la rezolvarea problemei energetice şi îmbunătăţirea situaţiei ecologice. Combinat
cu alte surse de energie regenerabilă, vom
obţine un randament maxim cu cheltuieli
minime pentru instalare”, a conchis Sergiu
Pascari.

Facturile nu îl mai sperie
În fiecare iarnă, suporta cheltuieli enorme pentru încălzirea locuinţei, iar, pentru a le minimaliza, şi-a instalat un sistem de încălzire unic, ecologic şi rentabil. Este vorba despre
Sergiu Pascari care a investit 14.000 de lei în proiectul său şi speră să-şi recupereze banii
în aproximativ doi ani.

I

nițial, a montat un aparat de aer condiţionat, dar acest utilaj nu a tăiat din zerouri şi
nici nu s-a dovedit a fi cea mai bună alegere. În încercarea de a economisi, bărbatul a
hotărât să îşi asambleze o pompă termică. Deşi
invenţia i-a dat multe bătăi de cap, Sergiu Pascari
nu a renunţat, iar acum este mândru de propria
sa realizare. Sursele tradiţionale de energie termică le-a combinat cu o pompă termică, iar la
asamblarea instalației a folosit piese ale aparatelor de aer condiţionat.
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Investind 14 000 de
lei a reuşit să facă
economii de circa
1300 de lei pe lună
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Cel mai bun proiect
biocombustibili solizi
Ala Gădrăuţan,
Râşcani

utilaj, am creat 11 locuri de munca, am instruit
personalul şi am început să convingem localnicii
că ceea ce le oferim este mai eficient. Era ceva
nou şi neînțeles pentru locuitorii unui sat înconjurat de păduri. În primul an de activitate, am avut
puţină materie primă colectată, iar cererea a fost
destul de mare. Lucram 24h/24. Brichetele produse se vindeau imediat. Atât cumparatorii individuali, cât şi instituţiile publice erau interesaţi de
noul tip de biocombustibil”, afrmă Ala Gadrauţan.

Biocombustibilul
nu mai este o noutate
Tot mai mulţi antreprenori autohtoni apelează la experienţa europenilor când este vorba
despre produsele ecologice. Locuitorii satelor moldoveneşti apreciază faptul că modelele
din afară propun produse calitative, locuri de muncă şi contribuie la menţinerea unei localităţi ecologice.

A

la şi Nicolae Gadrauţan au locuit mai
mulţi ani peste hotare şi au adunat bani
pentru a-şi deschide o afacere acasă. În
2010, întreaga familie a revenit în Moldova şi a pus bazele unei gospodării ţărăneşti
care avea drept activitate de bază cultivarea produselor agricole. În procesul de activitate, s-a
ajuns la concluzia că deşeurile agricole, colectate
de persoane angajate suplimentar, pot fi utilizate.

„Ideea de producere a brichetelor a apărut cu mult
timp înainte de a iniţia afacerea noastră, încă de
când locuiam în străinătate, unde utilizam brichete pentru încălzirea locuinţei. Acolo am văzut pentru prima dată centrale termice pe bază de pelete.
Astfel, după lucrările de recoltare, când trebuia să
angajăm oameni ca să ardă deşeurile, lucru care
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afectează negativ solul şi este foarte toxic pentru
atmosferă, ne-am gândit că e timpul să revenim la
această idee. De ce să nu extindem afacerea, dacă
avem materie primă?”, spune Ala Gadrauţan, care
coordonează secţia de producere a brichetelor.
În anul 2012, după mai multe discuţii şi consultaţii
cu preşedintele Asociaţiei obşteşti pentru Promovarea Biocombustibilului în Moldova, Oleg Donoaga,
din Ucraina, a fost achiziţionat utilajul necesar pentru punerea în funcţiune a unei linii de brichetare, în
cadrul gospodăriei ţărăneşti din Branişte, Râşcani.
Cu ajutorul SRL “AgroBiobrichet”, a fost posibilă instalarea utilajului şi instruirea personalului.
“Am analizat ideea timp de un an şi, după lungi
dezbateri, am hotărât să riscăm. Am cumpărat

Timp de două sezoane reci, gospodăria ţărănească din Branişte a produs combustibil bio şi se
poate lăuda cu primele succese. Întreprinderea
aprovizionează câteva primării şi instituţii publice
din Râşcani şi Glodeni cu pelete şi intenţionează
să participe şi la alte licitaţii.
Următoarea etapă a proiectului este procurarea
utilajului pentru producerea peletelor, precum şi
a unui tocător de crengi, care ar permite producerea brichetelor nu doar din crengi, dar și din
paie de grâu, rapiţă, soia, stuf, iarbă de sudan,
coji de floarea soarelui etc.

lui şi procurarea unui pres de balotat de mâna a
doua – 180 000 de lei).
Un nou tip de combustibil, biocombustibilul solid, a fost pus la dispoziţia locuitorilor din satul
Branişte, raionul Râşcani. Deşi a fost o inovaţie
pentru localnici, ei şi-au dat seama în scurt timp
cât de eficientă este folosirea brichetelor, în locul
lemnelor, cărbunelui sau gazului.
“Această ramură este nouă în economia Moldovei, în curs de dezvoltare şi trebuie promovată.
Cu un pic de efort, cred că vom avea un succes
la fel de mare cum au alte ţări la acest capitol.
Avem nevoie doar de timp pentru a-i informa pe
consumatori despre resursele energetice existente în Moldova. Avem brichete de calitate, care pot
înlocui lemnul, gazul şi carbunele”, afirmă antreprenorii din Branişte.

Brichetele produse de gospodăria ţărănească a
soţilor Gadrauţan sunt ecologic pure, fără adeziv,
iar cenuşa poate fi folosită ca îngrăşământ în grădină. La ardere, nu se elimina miros neplăcut, are
o flacără constantă şi un timp de ardere de trei ori
mai lung decât în cazul lemnului. Pentru fabricarea
brichetelor se utilizează deşeuri agricole recoltate
de pe terenurile proprii, precum şi materie primă
cumpărată din localităţile din apropiere.
O tonă de brichet înlocuieşte cinci metri cubi de
lemn tare. Acesta nu trebuie tăiat şi poate fi depozitat într-un spaţiu mult mai mic decât lemnele
sau cărbunele. Potrivit Alei Gadrauţan, această
variantă este ideală pentru vârstnicii din sate.
Investiţia totală este de aproximativ un milion de
lei (utilajul - 672 000 de lei, instalarea energiei
electrice – 125 000 de lei, amenajarea depozitu-
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Cel mai bun proiect
biocombustibili solizi
SRL ,,Ecobricheta”, Bălţi,
Ludmila Abramciuc

• este uşor de obţinut materia primă, drept urmare a colectării produselor cerealiere în fiecare an;
• deşeurile agricole şi forestiere reprezintă o sursă inepuizabilă de materie primă;
• producerea brichetelor/peletelor are loc după
o tehnologie cu grad ridicat de automatizare,
ceea ce contribuie la reducerea costului final pe
unitate de produs.

Nordul şi sudul Moldovei
utilizează biocombustibil autohton
Potrivit Ministerului Agriculturii, doar 35 % din volumul total de plantaţii din Moldova sunt
utilizate ca produs de hrană. Restul îi revine îngrăşămintelor pentru fertilitatea solului şi,
cea mai mare parte, cu părere de rău, se distruge prin ardere.

D

e la înfiinţarea societăţii ,,Ecobricheta” SRL din municipiul Bălţi, obiectivul
principal al instituţiei este reciclarea
deşeurilor nemetalice, inclusiv a celor
din biomasă.
“La colectarea produselor cerealiere obţinem,
în medie, de la 1,5 până la 2,5 tone la hectar/
an de deşeuri agricole. Colectarea şi reciclarea
deşeurilor agricole şi reproducerea lor în combustibil solid sub formă de brichete/pelete este
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o modalitate de protejare a mediului înconjurător, dar şi a pădurilor de la noi din ţară. În plus,
obţinem un combustibil biologic, autohton, care
nu necesită cheltuieli suplimentare pentru import”, afirmă Ludmila Abramciuc, directorul societăţii „Ecobricheta” SRL. Scopul intreprinderii
„Ecobricheta” este minimalizarea dependenţei
de carburanţi solizi de import şi utilizarea celor autohtoni, sub formă de brichete şi pelete,
produse din biomasă. Avantajele combustibilului
sunt mai mult decât convingătoare:

,,Ecobricheta” SRL activeză din anul 2008, când
metoda de producere a brichetelor şi peletelor
din biomasă era necunoscută încă pentru populaţia autohtonă. Atunci au fost procurate utilajele
de brichetare şi peletare, de tocare şi confecţionare a uscătorului şi a agregatelor suplimentare pentru transportarea materiei prime din diferite regiuni la secția de producere a companiei
SRL ,,Ecobricheta” din Bălţi. Investiţia a fost de
1.288.000 de lei. Cu paşi mici, dar siguri linia de
producere a brichetelor şi peletelor de la SRL
“Ecobricheta” a sporit volumul de producere. În
prezent, sunt realizate aproximativ 1000 de tone/
an de brichete din coajă de floarea soarelui, 800
de tone/an de brichete din rumeguş de lemn, 500
de tone/an de brichete din deşeuri cerealiere şi
300 de tone/an de pelete.
Conducerea ,,Ecobricheta” SRL a studiat piaţa de
materie primă şi cea de desfacere, apoi a implementat o strategie de valorifcare a deşeurilor şi
de creştere a numărului cumpărătorilor stabili.
“Încercăm să modernizăm constant producerea
biocarburanţilor solizi, să investim în calitatea şi
cantitatea lor şi să ţinem pasul cu cererile consumatorilor”, afrmă Ludmila Abramciuc.
Actualmente, ,,Ecobricheta” SRL asigură cu biocombustibil solid mai multe instituţii publice din nordul
şi sudul Moldovei, dar şi consumatorii de rând din
aceste raioane. Conducerea societăţii este convinsă
că, datorită promovării biocombustibililor autohtoni,
ţara noastră va putea face economii şi va spori investiţiile cetăţenilor în produsele de calitate.
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Cel mai bun proiect
sisteme de alimentare
cu energie
SG Green Farm SRL, Leova

Administratorii Instituţiilor
Publice, Scutiţi de Probleme

Şcolile şi grădiniţele din Leova,
încălzite cu biomasă
Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă în raionul Leova”,
parte a Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, are drept scop crearea unei pieţe sigure de servicii integrate în sectorul bioenergetic. În urma procedurii de selectare de către Consiliul Raional Leova a unui agent economic, în vederea formării la nivel de raion a
unui serviciu de asigurare cu agent termic a instituţiilor publice, a fost aleasă compania
SG Green Farm SRL. Începând din luna mai 2014, aceasta a devenit parte componentă a
Parteneriatului Public-Privat.

D

omeniile de activitate și experiența
acumulată de companie au corespuns
criteriilor de eligibilitate stabilite de
Consiliul Raional în cadrul concursului
de selectare a agentului economic. Este vorba
despre procesarea biomasei (colectare, balotare,
transportare), producerea combustibilului solid
din biomasă (la Fabrica de Producere din orașul
Căuşeni), instalarea sistemelor de generare a căldurii pe biomasă (până în 2014 au fost montate
35 de centrale termice seria SG-Brik și SG- PyroBrik, cu o capacitate sumară de 8,8 MW).
Astfel, în perioada mai – noiembrie 2014, SC Green Farm SRL şi-a luat angajamentul să proiecteze, să monteze, să pună în funcțiune și să dea în
exploatare 19 centrale termice de tip modular pe
pelete seria SG-BioPell, cu o capacitate sumară de
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cca. 4 MW. La fel, să administreze șase centrale
termice deja existente, să creeze o întreprindere
de gestionare a infrastructurii termoenergetice,
care să asigure valorificarea biomasei la nivel de
raion și să administreze toate cele 25 de centrale
termice pe o perioadă de 11 ani, începând cu sezonul de încălzire 2014. Transmiterea patrimoniului autorităților locale este prevăzută după perioada de gestionare. Printre alte obiective planificate şi realizate sunt producerea şi transportarea
la destinaţie a combustibilului solid din biomasă
(pelete, brichete, paie balotate). Volumul este de
aproximativ de 2000 de tone/an, utilizate pentru
alimentarea centralelor termice. La fel, compania s-a angajat să presteze servicii de livrare a
agentului termic către instituţiile publice în volum
minim de 6500 Gcal/an și să susțină investițiile
proiectului cu surse proprii în proporție de 80%.

Astfel, administratorii instituţiilor publice sunt
scutiţi totalmente de necesitatea întreţinerii patrimoniului şi gestionării centralelor termice, fiind
asiguraţi cu biocombustibil solid. Autoritățile publice locale au doar sarcina de a achita pentru
energia termică utilizată. Tariful pentru energia
termică este calculat în conformitate cu Hotărârea ANRE nr. 503 din 28.01.2013 cu privire la
metodologia de calcul a tarifelor pentru energia
termică livrată consumatorilor. Astfel, pentru sezonul de încălzire 2014 – 2015, tariful la energia
termică este calculat şi constituie 945 – 997 lei/
Gcal, în funcţie de consumul de energie

Beneficiile Tehnice, Economice
şi Ecologice ale Proiectului
Partea tehnică, dar şi cea economică a proiectului sunt foarte avantajoase. Cantitatea de energie livrată constituie 6500 Gcal/an. Din punct
de vedere financiar, suma investită a fost de 11
981 911 lei, dintre care 2 470 000 lei (inclusiv
1.664.825 lei grantul Consiliului Raional Leova
oferit de PNUD-UE prin intermediul PEBM). Contribuţia SG Green Farm SRL, în calitatea sa de
partener privat, a constituit 9 511 911 lei, raportul fiind de 1:4. Edifcarea a 19 centrale termice (proiectare, montare, conectare, punerea
în funcţiune, darea în exploatare) reprezintă
11 818 231 de lei. Cealaltă sumă în valoare de
163 680 constituie investiția necesară pentru lu-

Parteneriatul Public Privat între SG
Green Farm SRL şi Consiliul Raional
Leova a permis montarea şi exploatarea
a 19 centrale termice, administrarea
curentă a 6 centrale termice existente şi
crearea unei întreprinderi de gestionare
a infrastructurii termoenergetice.

area în gestiune a 6 centrale termice existente.
Cheltuielile de exploatare şi mentenanţă constituie 3 984 862 de lei. Perioada de viaţă este de
20 de ani, iar perioada estimate de recuperare a
investiției constituie 8-9 ani.
Astfel, parteneriatul public privat între SG Green Farm SRL şi consiliul raional Leova a permis
montarea şi exploatarea a 19 centrale termice,
administrarea curentă a 6 centrale termice existente şi crearea unei întreprinderi de gestionare
a infrastructurii termoenergetice.
Relevanţa socială a acestui proiect este una semnificativă şi se rezumă la câteva aspecte. Reducerea
bugetului public, în urma micşorării costurilor pentru energia termică utilizată, este cel mai important
factor. Următoarele pe lista de beneficii sunt:
• crearea unei pieţe sigure de servicii integrate în
sectorul bioenergetic;
• prestarea serviciilor calitative „dintr-o singură
sursă” în vederea asigurării cu energie termică a
instituțiilor din sectorul public;
• scutirea administraţiilor instituţiilor publice de necesitatea alocării resurselor financiare şi manageriale pentru gestionarea centralelor termice;
• scăderea presiunii dependenţei de resursele
energetice importate;
• implementarea unui proiect de succes, de asemenea amploare, poate servi drept model demn
de urmat şi folosit în campaniile de promovare a
surselor de energie regenerabilă;
• montarea centralelor termice pe biomasă contribuie la crearea pieţei de desfacere pentru biocombustibilul solid, fapt ce se reflectă pozitiv
asupra cifrei de afaceri a producătorilor locali de
biocombustibil. Acest lucru este benefic şi pentru
producătorii agricoli, care sunt principalii furnizori
de materie primă pentru acest produs.
Impactul ecologic al acestui proiect are de asemenea o importanţă sporită. Înlocuirea combustibililor
tradiţionali, cu combustibili solizi din biomasă contribuie semnifcativ la reducerea emisiilor de CO2.
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bioenergie

Cel mai bun proiect
sisteme de alimentare
cu energie
Racordarea grădiniţei din
s. Calfa, r-nul Anenii Noi,

Astfel, în decursul a 24 de ore sunt folosiţi aproximativ patru saci de pelete mai exact - 150 de
kg de pelete/zi. Cantitatea poate varia între 80 şi
170 de kg/zi, în funcție de temperatura exterioară. Astfel, lunar se cheltuiesc între patru şi cinci
tone de pelete, echivalentul a 10 mii de lei.
DUPĂ MAI BINE DE UN AN DE LA INSTALARE, PRIMELE CALCULE AU ARATAT CĂ:
• cantitatea de energie produsă constituie
360 000 kWh;
• investiţia în lei – 840 mii, dintre care
20 mii - contribuţia localității;
• profitul sau economia realizată de la începutul proiectului – 70 mii lei;

Peleţi din biomasă
mai ieftini decât gazele naturale

Acum cheltuielile lunare pentru
încălzirea grădiniţei constituie
10 000 de lei şi nu 30 000 de
lei ca în anul 2012

• cheltuielile de exploatare şi mentenanţă
– 17 mii lei/an;
• perioada de viaţă - 15 ani.
La moment cheltuielile lunare pentru încălzirea
grădiniţei constituie 10 000 de lei şi nu 30 000 de
lei ca în anul 2012
Folosirea biocombustibilului permite economisirea cu până la 30% din cheltuielile anterioare
pentru încălzire. Acest lucru se datorează faptului
că utilajul este performant şi eficient, cazanele
instalate au un randament înalt, iar centrala termică este dotată cu un acumulator de căldură.
Banii economisiți datorită încălzirii cu biocombustibili sunt folosiți pentru procurarea jucăriilor,
materialelor didactice, dar şi a altor lucruri necesare pentru crearea condițiilor optime în procesul
instructiv-educativ.
Avantajele instalării centralei sunt majore. În primul rând, s-a schimbat temperatura în încăperi,
de la 17oC la 22oC. Mai mult, au fost create locuri
noi de muncă, s-a schimbat aspectul grădiniței
și, totodată, s-a redus emisiile de gaze cu efect
de seră.

În 2013, la grădiniţa din satul Calfa, raionul Anenii Noi, a fost instalată o centrală termică
bazată pe arderea peletelor, care reprezintă o alternativă a sistemului de încălzire pe bază
de gaz. Asta după ce, ani de zile, instituţia preşcolară a fost încălzită cu gaze naturale, modalitate care presupunea cheltuieli semnifcative.

I

deea instalării sistemului de încălzire în baza
utilizării biocombustibililor a apărut încă în
2011, când proiectul „Energie și Biomasă”,
finanțat de uniunea Europeană și cofinanțat
și implementat de PNUD, a devenit cunoscut în
Moldova. Un an mai târziu, primăria din Calfa a
depus o cerere pentru finanțare, iar în 2013 a
fost construită centrala termică.
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Sistemul de încălzire propriu-zis este unul destul de
complex. Puterea nominală a cazanului MCL – BIO
este de 81 kW, iar puterea utilă 75 kW. Consumul de
biocombustibil la puterea nominală este de 21- 23,8
kg/h, temperatura gazelor de ardere 120– 160OC,
iar randamentul de 92%. Centrala este dotată cu
utilaj modern şi foloseşte ca biocombustibil peletele
din biomasă, o alternativă a gazelor naturale.
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bioenergie

special PEBM
Cel mai bun proiect
sisteme de alimentare
cu energie

s. Gaidar, UTA Găgăuzia

Instituţii de
învăţământ
încălzite cu
biomasă

costuri destul de mari. Problema a fost rezolvată
datorită proiectului „Energie şi Biomasă în Republica Moldova”, care a permis administraţiei să
se aleagă cu un cazan de 500 kW. Procesul de
implementare a proiectului a presupus şi lucrări
de renovare a instituţiilor (înlocuirea geamurilor
şi uşilor, a sistemului de încălzire) pentru a spori
gradul de eficiență.
Primul sezon de încălzire a dat posibilitatea de a
face concluzii pozitive despre funcţionarea echipamentului tehnic și pregătirea în timp util a combustibilului și personalului tehnic. Astfel, în perioada de iarnă 2013 – 2014 primăria a procurat 69
m3 de lemn şi 50 de tone de brichete din paie în
sumă de 138 900 Lei. În sezonul rece 2012 -2013,
s-au cheltuit 284 302 lei (fără a include aici salariile, dar şi alte cheltuieli). Un simpu calcul arată
că economiile s-au ridicat la 95 683 lei

Primăria satului Gaidar din UTA Gagauz-Yeri
a benefciat de premiul special oferit în cadrul
concursului “Moldova Eco Energetică”, datorită proiectului de schimbare a sistemului de încălzire pe gaze, de la gimnaziul din localitate,
cu unul ce utilizează biomasa.

P

ână acum doi ani, gimnaziul şi grădiniţa
din s. Gaidar erau încălzite cu ajutorul
gazelor naturale. Însă tehnica de încălzire era foarte veche şi presupunea

Valoarea totală a proiectului a fost de 1 975 167
lei. Cea mai mare parte a sumei a venit din partea UNPD şi a constituit 1 678 362 de lei. Comunitatea a avut şi ea partea ei de contribuţie – 296
804 lei.

Economiile primăriei pentru încălzirea
gimnaziului şi şcolii din localitate în
sezonul rece constituie 95 683 lei
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eficienţă energetică

Cel mai bun proiect
sectorul construcţii
s. Băcioi, r. Ialoveni
Mihail Gavriliţă

Consum eficient
de energie
regenerabilă
Acum cinci ani, Mihai Gavriliţă din comuna Băcioi, municipiul Chişinău, şi-a gazificat
casa pe care tocmai şi-o construise. Cu anii,
facturile pentru căldură au crescut semnifcativ. Astfel, dacă iniţial familia Gavriliţă achita
iarna aproximativ 1800 – 2000 de lei lunar
pentru încălzirea locuinţei de 150 de metri, în
următoarele perioade suma s-a majorat esenţial. În această situaţie, gospodarul a decis să
utilizeze energia regenerabilă.

M

ihai Gavriliţă a aflat despre energia
regenerabilă din presă. Totodată, în
timpul mai multor călătorii în Germania şi Austria, el a înţeles cât de
eficientă şi ecologică este aceasta.

„Implementarea proiectului a fost realizata în
etape şi a durat aproximativ 4 ani. Am instalat
mai întâi 2 colectoare solare a câte 8 tuburi fiecare. Această primă etapă mi-a permis să obțin
zilnic aproximativ 400 l de apă caldă fără a utiliza
în acest scop gazele naturale utilizate anterior,
fapt care l-am simțit imediat la primirea facturilor.
Am luat decizia de a merge mai departe pentru
a folosi energia regenerabilă și pentru încălzirea
spațiilor. În scopul diminuării consumului de energie termică pentru încălzire și reducerii capacității
pompei termice geotermale, am hotărât să efectuez reabilitarea termică a clădirii. Am aplicat izolarea cu polistiren expandat XPS cu grosimea de
100 mm. Fiind lucrările de reabilitare termică finisate, am procurat o pompă termică geotermală
cu capacitatea de 13 kW produsă de compania
suedeză THERMIA. Combinarea acestor două
tehnologii SER mi-a permis să reduc substanţial facturile la gazele naturale, care anterior îmi
serveau în calitate de resurse energetice pentru
încălzirea spațiilor și a apei calde menajere” spune Mihai Gravriliţă.

Calculele efectuate de Mihai Gavriliţă cu suportul
inginerilor denotă următoarele. În starea inițială
necesarul anual de energie termică pentru încălzirea spațiilor locuibile de circa 250 m2 și prepararea apei calde menajere pentru o familie de 4
persoane constituia 42,7 MWh. Aplicarea izolării
termice a pereților exteriori și implementarea colectoarelor solare a redus necesarul anual de căldură până la 28 MWh, contribuția ultimelor fiind
de aproximativ 2 MWh. „Reieșind din consumul
de energie electrică de 7,13 MWh, pompa termică mi-a asigurat producerea anuală de circa 26
MWh de căldură, demostrând real un coeficient
de performanță de 3,6. Dintr-un kWh de energie
electrică eu obțin 3,6 kWh de căldură”, spune cu
mândrie Mihai Gavriliță.
Investiţia a constituit 350 mii lei, iar economia anuală realizată - 38 mii lei.
Perioada de viaţă a instalaţiei geotermale, a colectoarelor solare şi reabilitarea termică a clădirii
este de 25 ani.
Este necesar de menţionat faptul că pompa de
căldură oferă o securitate sporită în comparaţie cu
riscurile legate de utilizarea gazelor naturale. Mihai
Gravriliţă crede că orice proprietar poate implementa măsuri de EE si SER în cadrul propriei locuinţe.

Timp de un an a economisit 38 000 de lei.
Întreaga investiţie va fi
răscumpărată în circa 10 ani
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Cel mai bun proiect
sectorul construcţii
Gheorghe Cimbir,
Modern Term SRL
&Tasotilex SRL

“Până a pune prima piatră la temelia casei, în
baza calculelor termotehnice şi electrotehnice am
dimensionat împreună cu domnul Cimbir, instalaţia geotermală şi cea fotovoltaică. În calcule au
fost căutate câteva soluţii de izolare termica a
casei, fiind aleasă aceea care va asigura recuperarea investiţiei în decurs de 8 ani. Investiţia
a constutuit circa 400 mii lei”, spune Iurie Tidva,
directorul companiei.

Casa cu consum zero
de energie

În procesul de implemenare a proiectului au fost
utilizate materiale produse în Republica Moldova: ţeavă din polietilenă pentru sonde, ţeavă
PEX pentru încălzirea în pardoseală, colectoare,
accesorii de fixare. Potrivit lui Iurie Tidva, acest
tip de proiect este rezultatul a mai multor ani de
muncă. Instalaţiile de aşa gen pot fi aplicate, în

special, în grădiniţe, săli de sport şi altele, unde
este posibila incalzirea spaţiilor prin pardoseală.
Chiar şi în cazul în care casa nu ar fi alimentată cu
energie electrică regenerabilă, ea ar rămâne oricum
una destul de eficienta energetic, iar facturile lunare
pentru încălzirea celor 185 m2 în perioada de iarnă
nu ar depăşi suma de 600 lei. Pentru deţinătorii de
imobile cu aceiaşi suprafaţă ar fi benefică efectuarea unei analize comparative dintre costurile pentru
încălzire cu cele de referinţă ale domnului Cimbir.
Casa lui Gheorghe Cimbir este un exemplu clasic
de abordare inginerească profesională. Cu implicarea inginerilor companiei SRL Modern Term, dotaţi
cu programe specializate de calcul, poate fi găsită
soluţia optimală şi pentru alte obiective de succes.

De aproximativ 2 ani, Gheorghe Cimbir din Chişinău nu achită niciun leu pentru încălzire, apă
caldă menajeră, climatizare şi energie electrică. Pare incredibil, dar e adevărat. Ba mai mult ca
atât, gospodăria livrează surplusul de energie electrică în reţea.

F

iind pasionat de energia regenerabilă,
Gheorghe Cimbir şi-a realizat visul ca
soarele, vântul şi pamântul să lucreze
pentru el. Şi-a instalat o turbină eoliană, iar pe acoperişul casei a amplasat 46 panouri
fotovoltaice. Energia electrică obţinută este suficientă pentru acoperirea necesităţilor casnice, iar
surplusul este vândut pentru RED Union Fenosa.
Acum doi ani, gospodarul a finalizat de construit
o nouă casă cu suprafata de 185 m2. Având deja
o experienţă reuşită în domeniul SER, Gheorghe Cimbir a transformat-o în una cu un consum
zero de energie. În acest scop, acesta a apelat la
serviciile SRL ModernTerm, specializată în implementarea proiectelor energetice.
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Domnul Cimbir
nu cheltuie
lunar niciun ban
pentru serviciile
comunale, din
contra, câștigă
bani din energia
electrică livrată
în reţea
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Cel mai bun proiect
sector energetic
regia apă-canal orhei SA

Soluţii de eficienţă energetică
şi economii de lungă durată
„Piatra mica răstoarnă carul mare”, zice o vorbă din popor. La fel cum, uneori, acţiuni în
aparenţă mici pot face lucruri mari. Este şi cazul Regiei Apă-Canal Orhei, care a obţinut în
acest an premiul mare la concursul Moldova Eco Energetică, pentru cel mai bun proiect de
eficienţă energetică în sectorul energetic.

I

niţiatorii proiectului și-au propus să obţină
micşorarea consumului de energie electrică la transportarea apei potabile, precum
şi micşorarea pierderilor de apă, deziderate
care le-au reușit.
„Proiectul a fost iniţiat în luna iunie a anului 2011
și a fost finalizat în luna octombrie 2013. În cadrul acestuia a fost construit un segment de
aducțiune din polietilenă de presiune înaltă cu o
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În urma realizării proiectului, au fost reduse consumurile și costurile energetice, costurile de mentenanţă pe segmentul de aducțiune SP6-SP3, au
fost reduse pierderile de apă şi riscurile eroziunii
solului în urma scurgerilor.

lei. Calculul economiilor a fost realizat reieşind din
diferenţa valorilor indicatorilor de performanță
energetică (consumul specific de energie electrică
pentru transportarea a 1 m3 de apă la consumatorul final) până și după implementarea proiectului.

Proiectul are o relevanţă socială deosebită, deoarece Priza „Jeloboc” alimentează cu apă în jur de
70% din populația oraşului Orhei, iar în prezent
se efectuează lucrări de reabilitare a rețelei magistrale de distribuție pentru atingerea cifrei de
100%.

“Pe viitor, după reabilitarea reţelei magistrale de
distribuţie, volumul de apă repompată va fi majorat cu aproximativ 40-50%, fapt care va aduce la
reducerea termenului de recuperare a investiţiilor
de la 20 ani la 10-12 ani ca urmare a economiilor
obținute”, susţine Ivan Burduja.

„Un beneficiu pentru consumatorii din Orhei este
faptul că volumul de scurgeri de apă a fost redus,
iar calitatea apei a devenit mai bună. Datorită reducerii cheltuielilor pentru scurgeri tariful va rămâne stabil. Pentru întreprindere beneficiile sunt
relevante pentru că au fost obţinute economii considerabile de energie electrică. ” spune Anatolie
Moscovciuc, şef Secţie Energo-Mecanică (SEM).

Elaborarea Rapoartelor de Audit Energetic la 6 întreprinderi Apă-Canal (inclusiv Apă-Canal Orhei)
din Republica Moldova a fost finanțat de Banca
Mondială (BM). Realizarea proiectului a finanțată
de BM cu participarea primăriei Orhei. La dezvoltarea și implementarea proiectului au participat
activ mai mulţi colaboratori ai Regiei Apă Canal
Orhei: Directorul General Mihai Chiperi, Directorul Tehnic Ivan Burduja și șeful Serviciului Energo-Mecanic Anatolie Moscovciuc.

Investiţia în acest proiect a fost de 2.74 mil. lei,
iar economiile anuale obţinute au fost de 135 mii
Datorită implementării acestui proiect
de eficienţă energetică, întrepriderea a
economisit într-un singur an 135 mii lei.

Aducțiunile, fiind executate din țevi performante
de polietilenă, dispun de un termen de exploatare de minim 50 ani, iar termenul de exploatare a
agregatelor de pompare este de 10-12 ani. Acest
fapt, asigură durabilitatea proiectului și economii
în bugetul întreprinderii.

lungime de 1072 m, diametru de 315 mm și a
fost reutilată stația de pompare SP6. Reutilarea
stației cu două pompe de o capacitate mai mică
corespunde condițiilor actuale de debit/înălțime
de pompare, reducând înălțimea de pompare de
la 155 m pâna la 134 m. Această modificare este
și rezultatul economiilor energetice pe segmentul
reconstruit” susține directorul tehnic al întreprinderii, Ivan BURDUJA.
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Cel mai bun proiect
sector energetic

or. Bălţi
regia apă-canal bălţi SA

locative cu nouă etaje din zona Staţiei de Pompare
Baza, a fost propusă în acest scop instalarea unei
pompe de tip hidrofor de marca “WILO” la rezervoarele Ciarupin și montarea unui apeduct nou
spre acele case. Proiectul a fost implementat și
realizat cu succes, iar rezultatele au fost observate
imediat după implementare.

şef Eduard Boico, precum şi Grigore Cralev, şeful
reţelelor de apeduct. Proiectul are o relevanță
socială deosebită, deoarece stațiile de pompare,
la care a fost realizat proiectul, asigură cu apă
potabilă cea mai mare parte a oraşului.

„În rezultatul implementării proiectului, consumurile
de energie electrică și costurile energetice, dar şi
cele de mentenață au fost reduse de câteva ori. Pe
lângă economiile obţinute de întreprindere, consumatorul a primit o presiune mai bună a apei la robinet şi au fost diminuate esențial scurgerile de apă”,
susține coordonatorul lucrărilor, Ruslan Colesnic.

Din cauza reliefului cu denivelări de teren, pentru
asigurarea cu apă a blocurilor cu multe nivele, în
municipiul Bălţi mai sunt instalate 31 de staţii de
pompare-ridicare presiune (SPR). Regia Apă-Canal Bălţi a implementat şi alte proiecte mai mici,
care au adus economii considerabile.

ECONOMII DE MILIOANE

Investiţia în eficienţa energetică,

investiţie în viitor
Companiile care investesc în eficienţa energetică îşi reduc considerabil cheltuielile pentru
energia electrică şi/sau combustibil, fapt care le asigură o competitivitate de durată, în
condiţiile creşterii preţurilor pentru energie.

D

e obicei, noţiunea de eficiență energetică se asociază, în primul rând, cu
sursele de energie regenerabilă ca
energia eoliană, fotovoltaică, solară
termică șibiomasa. Unele întreprinderi din Moldova au demonstrat, însă, că se pot face economii
de resurse energetice și prin alte metode. Este
vorba despre schimbarea unor mecanisme și utilaje sau implementarea unor abordări și tehnici
noi de lucru. Regia Apă-Canal din Bălți a realizat
un proiect de optimizare a schemei de alimentare
a trei stații stații de pompare (SP): SP Decebal,
rezervoarele Ciarupin şi SP Baza. Ca urmare a implementării acestui proiect consumurile de energie și costurile acesteia au fost reduse esențial.
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DE LA INIţIATIVĂ, LA REALIZARE
SP Decebal pompa apă în rezervoarele Ciarupin cu
o capacitate de 16 mii m3, care alimentau în mod
gravitaţional rezervorul SP Baza, din care ulterior
prin pompaj, apa era transportată locuitorilor din
regiunea nord şi centru a oraşului. Rezervoarele
Ciarupin se afă la o cotă de 190 m deasupra nivelului mării, iar SP Baza la cota 156 m. Acest lucru cauza pierderi de energie potenţială. Proiectul
Regiei Apă-Canal Bălţi prevedea excluderea din
circuitul tehnologic a Staţiei de pompare Baza şi
organizarea alimentării gravitaţionale a zonei nord
și centru doar din rezervoarele Ciarupin. Pentru a
asigura presiunea necesară pentru câteva blocuri

Pentru realizarea proiectului a fost necesară o investiţie de 55 mii Euro, cheltuieli recuperate în
jumătate de an. Timp de trei ani după implementarea proiectului, au fost obţinute economii de
aproximativ patru milioane de lei, sumă care a
depăşit toate aşteptările.
Conform datelor indicate de întreprindere, instalaţiile consumau anterior 1200 mii
kWh/an, iar după modernizare se consumă
doar 86,4 mii kWh/an, astfel, cantitatea
de energie electrică economisită este de 1
113,6 miii kWh/an.
Lucrările au fost realizate datorită unui proiect
finanţat de Banca Mondială, câştigat de întreprindere. Asupra implementării proiectului au lucrat
activ directorul întreprinderii Victor Corcodel,
şeful staţiilor de pompare Leonid Timofei, şeful
serviciului energetic Ruslan Colesnic, inginerul-

PROIECTE MICI şI MARI

“În ultimii ani, au fost renovate 11 dintre cele 31
SPR. Pompele vechi și ineficiente, de tip sovietic, au fost înlocuite cu pompe WILO, mult mai
econome. Acestea sunt dotate cu convertizoare
de frecvență, ceea ce asigură reglarea debitului
după consumul solicitat de beneficiari, iar ca rezultat ele lucrează cu consum maxim de energie
doar în orele de necesitate maximă”
Tehnologia turaţiilor variabile reduce consumul
de energie cu până la 80%. Reducerea consumurilor energetice este printre principalele obiective
ale Uniunii Europene. Moldova tinde să realizeze aceleaşi obiective şi este important ca opinia
publică, factorii de decizie și companiile publice
sau private să stabilească standarde de eficienţă
energetică. Regia Apă-Canal din Bălți a realizat
un prim pas, iar succesul acestor proiecte a motivat conducerea instituției să caute noi soluții de
eficientizare energetică. Inginerii intreprinderii au
mai multe idei şi soluții tehnice pentru a economisi energia electrică, dar pentru asta spun că
sunt necesare noi investiţii şi granturi.
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Cel mai bun proiect
sector energetic
Centrul Tehnico-stiinţific „HIDROENERGETICA” UASM

ducta de apă sub gravitaţie, se reduce consumul
de energie la pompare şi se poate produce energie în turbine la umplerea rezervoarelor”, susţine
doctorul în ştiinţe, Petru Pleşca.

Ştiinţa şi practica, mână în mână

pentru eficientizarea energetică
Punerea în practică a ştiinţei, în scopul economisirii energiei şi îmbunătăţirii tehnologiilor
de utilizare a energiei regenerabile, aduce efecte mari şi rezultate vizibile. Colaborarea dintre cercetătorul ştiinţifc Petru Pleşca şi SA Apă-Canal Chişinău este un exemplu de succes,
în urma căruia au fost realizate mai mult de 10 proiecte, care au adus economii de milioane.

C

ercetările în domeniul eficienţei energetice a staţiilor de pompare la SA ApăCanal Chişinău s-au început acum 15
ani şi au fost efectuate conform unei
hotărâri de Guvern din anul 2000. Pentru a realiza aceste obiective, a fost creat Centrul TehnicoŞtiinţifc “Hidroenergetica” al Universităţii Agrare
de Stat din Moldova (UASM), sub conducerea lui
Petru Pleşca, doctor în ştiinţe şi conferenţiar universitar. Ulterior, între cele două instituţii au fost
încheiate contracte de cercetări ştiinţifice.
Mulţi ani la rând au fost efectuate cercetări şi analize
a posibilităţilor de eficientizare a consumurilor energetice. Datorită propunerilor dlui Petru Pleşca, au
fost realizate numeroase lucrări importante la multe
staţii de pompare din Chişinău. Două proiecte relevante, unde s-au observat cele mai mari economii de
energie electrică, au fost implementate la staţiile de
pompare din sectoarele Botanica şi Buiucani.
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TEHNOLOGII INOVATIVE
LA SP BUIUCANI
În sistemul de alimentare cu apă a sectorului Buiucani din capitală există unele apeducte gravitaţionale care unesc rezervoarele de apă potabilă
din staţia de tratare a apei (STA) cu rezervoarele
de reglare, amplasate lângă staţiile de pompare. Acest lucru oferă posibilitatea de a recupera
energia hidraulică existentă a apei, care poate fi
folosită la intrarea în pompă, find direcţionată în
reţeaua de apă spre consumatori. La fel, poate fi
transformată în energie electrică, folosită la agregatele de pompare din aceeaşi staţie.
“Datorită utilizării energiei hidraulice, consumul
specifc de energie la transportarea şi distribuirea
apei la SP Buiucani s-a redus aproape de două
ori, cu modifcări minime în schemă şi modernizări
ale utilajului existent. Folosind presiunea din con-

În perioada cu debite mici, apa este livrată direct la consumatorii din zona 3, iar atunci când
debitele sunt mari, ajunge şi în zona 4. Apa se îndreaptă la intrare în pompe, care funcţionează cu
ajutorul agregatelor cu aplicarea convertizoarelor sub presiunea din conducta de gravitaţie, iar
pentru schimbul apei în 48h se pompează apa din
rezervoare. Aplicarea acestor propuneri a micşorat de două ori valoarea coeficientului specific de
energie şi a atins valoarea e de 0,245 kWh/m3.

EFICIENţA ENERGETICA LA SP
INDEPENDENȚA
În cazul Staţiei de Pompare Independenţa (fosta
denumire, Fergana), care asigură cu apă sectorul Botanica din Capitală, au fost implementate
aceleași metode, care, de asemenea, au adus
economii substanţiale de energie electrică. Staţia
asigură locuitorii din acest sector cu apă din rezervoarele care se alimentează gravitațional, prin
conductă de la staţia de tratare a apei (STA). La
această staţie s-a propus să se folosească apa
sub presiune, direct în conducta de aspiraţie la
staţia de pompare, prin unire cu cea de aducţiune de la STA. Această modifcare a micşorat
sarcina de pompare în zona 3 de două ori şi în
zona 4 a redus sarcina de pompare cu o treime.

pompare Buiucani economiile anuale sunt de
peste un milion de lei, iar la SP Independenţa
acestea ajung la două milioane de lei.
Directorul tehnic al S.A. Apă Canal Chişinău, Vitalie Midari, spune că a fost o colaborare de succes
cu Centrul tehnico-ştiinţific Hidroenergetica. “Dl.
Pleşca a venit cu ideile, cu partea de consultare,
iar noi cu implementarea. Am reuşit să punem
în practică o metodă eficientă la cele două staţii de pompare, SP Independenţa şi SP Buiucani.
Investiţiile făcute au fost recuperate demult. PlanifIcăm şi alte proiecte de eficienţă energetică la
alte staţii de pompare, dar deja prin alte metode.
De exemplu, instalarea turbinelor pe conducta de
scurgere gravitaţională”, susţine Vitalie Midari.
Cercetătorul Petru Pleşca consideră că, în condiţiile crizei energetice actuale, este necesar de a
îmbunătăţi eficienţa tehnico-economică a utilajului hidroenergetic pentru pomparea apei. Pentru
asta este necesară o analiză minuţioasă, cu metode moderne, a regimurilor de pompare şi de
consum al apei, a randamentului agregatelor, a
caracteristicilor hidraulice ale sistemului.
„Dacă s-ar face lucrări la mai multe stații
de pompare, lucru care este posibil, consumul de energie ar putea fi redus la jumătate în toată țara.”

Cercetătorul susţine că metoda este una inovativă, find aplicată pentru prima dată energia
hidraulică din conducta de gravitaţie la intrare
în pompă, prin conducta de aspiraţie a pompei.
Acest lucru asigură parţial sarcina hidraulică necesară de pompare în reţeaua de apă.

ŞTIINţA şI PRACTICA FAC ÎN COMUN LUCRURI MARI
Dacă ar fi să calculăm economiile în bani, în urma
implementării celor două proiecte, atunci se constată că acestea sunt substanţiale. La Staţia de
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Cel mai bun proiect
sector industrial
s. Onţcani, r. Criuleni
Agromaxer SRL
Ion hadjiu

Utilizare eficientă a energiei
din biocombustibil solid
la sera din Oniţcani
Premiul pentru „Cel mai bun proiect de eficienţă energetică în sectorul industrial” a mers,
anul acesta, la Oniţcani, Criuleni. Câştigători au devenit mai mulţi antreprenori care au
pus bazele unui proiect de creştere a legumelor în sol protejat (sere) pe parcursul întregului
an. În calitate de sursă de căldură servesc 2 cazane de apă fierbinte, care utilizează peletele
produs din deşeuri agricole.

A

cum câţiva ani, antreprenorii aveau idei
vagi despre funcţionarea unui sistem
bazat pe arderea deşeurilor agricole
sub formă de pelete. Astăzi ei operează cu cifre şi termeni exacţi despre afacerea pe
care o administrează. Ion Hagiu este unul dintre
acești antreprenori. El povesteşte că a muncit
mai mult de 30 de ani în agricultură şi cunoaşte
foarte bine acest domeniu. În ultimii ani a lucrat
în Europa și a văzut diferite sisteme de utilizare
a deşeurilor agricole.

RESTURILE VEGETALE POT ÎNLOCUI CU SUCCES RESURSELE FOSILE
DE ENERGIE
Proiectul a fost inițiat în 2012 și constă în
creşterea legumelor în sere, în ciclu anual
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continuu, fără pauze sezoniere, cu utilizarea
căldurii obținute prin arderea deșeurilor agricole compactate sub formă de pelete. Suprafaţa serelor din cadrul proiectului nominalizat
constituie 4,3 ha, iar volumul preconizat de
producere – 1350 tone de legume anual.
Implementarea proiectului este planificată în 2
tranșe. Prima tranșă prevede implementarea a 2
sere cu suprafaţa totală de 2 ha, care sunt alimentate cu căldură de la centrala termică, dotată
cu două cazane pe pelete, cu puterea de 1,3 MW
fiecare. Biocombustibilul solid este de producție
autohtonă. Este necesar de menționat faptul că
deșeurile vegetale sunt compostate, cu utilizarea
lor ulterioară în calitate de îngrășământ, împreună că cenușa rezultată din arderea peletelor, iar
apele pluviale sunt utilizate la irigare. Tranșa I

este realizată complet. Tranșa II prevede două
sere de producere a câte 1 ha fiecare și o seră de
0,3 ha pentru creșterea răsadului. Alimentarea cu
căldură va fi efectuată de la a doua centrală termică dotată cu două cazane de 1,6 MW fiecare
și 2 cazane de 0,3 MW fiecare. Ultimele două vor
alimenta sera pentru creșterea răsadului. Economiile realizate de la începutul proiectului reprezintă 823 mii lei, perioada de viață fiind de circa
20 ani. De la începutul proiectului, în cele două
sere au fost produse 675 tone de legume.
Potrivit lui Ion Hagiu, investiţiile în obiectivele
tranșei II sunt în plină desfășurare. Investițiile totale preconizate sunt de circa 32,6 mil. lei și sunt
parțial din surse proprii, credite bancare şi subvenţii de Stat. Din suma totală, la moment sunt
valorificate 18,7 mil. lei.

ASPECTE TEHNICE ALE
PROIECTULUI
Din punct de vedere al construcției, sera reprezintă un bloc cu dimensiunile 80mX125mX4,5m(h),
construit din ţevi metalice din oţel zincat. În
sere sunt amplasate toate sistemele care asigură condițiile optime de creștere a plantelor:
ventilare, încălzire, fertilizare, iluminare, protecţie şi irigare. Acestea, fiind eficiente și automatizate, aduc economii substanţiale în comparaţie
cu tehnologiile tradiționale. În scopul diminuării
pierderilor de căldură, serele sunt protejate de
mediul exterior cu peliculă dublă. Cu ajutorul
unor pompe speciale, între straturile peliculei
se formează o pernă de aer cu grosimea de 30
cm, care reduce pierderile de energie cu până
la 40%. Reţeaua internă de termoficare este
împărţită în patru circuite independente, astfel
fiind asigurată posibilitatea de conectare după
necesitate. Cazanele în termocentrală sunt interconectate, fapt ce permite ca în perioadele
de început și sfârșit a sezonului de încălzire un
cazan să deservească două sere.

Tot utilajul montat corespunde celor mai înalte
exigenţe la capitolul fiabilitate și eficiență. Dirijarea automatizată a procesului de ardere permite
arderea completă a peletelor. Căldura inferioară
de ardere a peletelor este de până la 5,2 kWh/kg,
iar cheltuielile cu biocombustibilul sunt esențial
mai reduse comparativ cu gazele naturale. Sistemul automatizat de dirijare a centralei termice
asigură un regim interior de temperaturi optim
pentru creşterea plantelor. Pentru balansarea hidraulică a circuitelor de încălzire sunt utilizate dispozitive performante, ceea ce permite menținerea
temperaturii în toate zonele cu toleranța maximă
de plus/minus 1,5OC.
Sistemele de automatizare de ultimă generaţie
oferă posibiltiatea de a controla și regla parametrii
tehnici de funcţionare a Centralei Termice și a sistemelor de încălzire în sere. Sistemele de automatizare controlează și mențin regimul de temperaturi optime în dependență de culturile cultivate și
vârsta lor, dirijează și verifică procesele de irigare
și fertilizare. Datorită sistemului de monitorizare în
regim real de timp, este posibilă micşorarea cheltuielilor legate de deservirea tehnică a utilajului,
depistarea şi anunțarea la timp a situaţiilor de avarie şi a devierilor parametrilor tehnologici din Centrala Termică şi din seră de la regimul prestabilit.
La implementarea deplină a proiectului, conform
calculelor specialiştilor, emisiile de CO2 vor fi reduse cu circa 1300 tone pe an. Este necesar de
menționat și faptul că întreprinderea colectează
de la populaţie şi fermele din apropiere gunoiul
de grajd în cantități considerabile și-l utilizează în
calitate de îngrășământ, reducând astfel impactul
asupra mediului ambiant.
Proiectul poate servi drept exemplu de bune
practici în domeniul eficienței energetice în sectorul agricol. Întreg ciclu de dezvoltare a proiectului demonstrează profesionalismul și creativitatea participanților la fazele de concept, plan de
afaceri, proiectare și construcție.
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Cel mai bun proiect
comunicare
IPNA „Teleradio Moldova”
Anatol caciuc

Jurnalistul pasionat
de eficienţa energetică
Anatol Caciuc este jurnalist la Radio Moldova, iar, în acest an, a obţinut trofeul
pentru Cea mai bună iniţiativă de comunicare. Pe parcursul a doi ani, Anatol
Caciuc a realizat nouă emisiuni tematice şi 15 secvenţe – comentarii, interviuri şi
reportaje, participând la toate evenimentele organizate de Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în cadrul proiectului Energie şi Biomasă.

P

rimul reportaj despre eficienţa energetică a fost dintr-o localitate din raionul Ştefan Vodă, unde se implementa proiectul
„Energie şi Biomasă”. Primarul satului şi
directoarea grădiniţei au vorbit cu atâta pasiune despre beneficiile în urma acestui proiect, iar
managerii proiectului au avut atâtea argumente,
încât l-au inspirat şi motivat pe jurnalist să caute
mai multe informaţii și să le ofere radioascultătorilor cât mai multe noutăți interesante.
A urmat o emisiune specială, în care interlocutorii
jurnalistului au vorbit despre resursele regenerabile, biomasă, peleţi...
„Publicul are nevoie de exemple concrete atunci
când vorbim despre un domeniu sau un aspect
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nou, iar fiecare noutate trebuie argumentată. De
asemenea, este necesar să aducem în prim-plan
istorii de succes, care oferă o mai mare credibilitate”, spune jurnalistul de la Radio Moldova.
Anatol Caciuc a fost mereu în mijlocul evenimentelor şi ori de câte ori a avut loc un eveniment
important în ţară, era acolo cu dictafonul, gata
să aducă ascultătorilor cele mai vii şi importante
informaţii.
„M-au surprins plăcut festivităţile din cadrul taberei „Energel”. Pe parcursul a două saptămâni, elevi
din mai multe raioane ale ţării au devenit promotori valoroşi ai energiei regenerabile, cunoscând
beneficiile utilizării energiei solare, eoliene, hidraulice sau din biomasă. Cu siguranţă, atunci când au

revenit acasă, ei le-au povestit semenilor lor, dar
şi adulților despre aceste beneficii. De asemenea,
am realizat un reportaj deosebit la şcoala din satul
Cotul Morii, raionul Hânceşti, când a fost dată în
folosinţă o centrala termică pe bază de brichete
făcute din resturi vegetale. Elevii, care mai aveau
în priviri emoţiile trăite în vara anului 2010, când
au fost marile inundaţii, vorbeau cu multă bucurie
despre şcoala nouă şi despre faptul că nu vor mai
fi nevoiți să stea în frig.”
Emisiunile interactive care au fost realizate la
acest post de radio au demonstrat că cetăţenii
sunt interesaţi de tot ce se referă la eficienţa
energetică. Un impact deosebit l-a avut campania „Caravana cazanelor”, care s-a desfășurat în
cadrul proiectului „Energie şi Biomasă”. Pentru
jurnaliştii de la Radio Moldova, zecile de apeluri
de la radioascultători au fost un argument al utilităţii informaţiei difuzate.
În anul 2013, Anatol Caciuc a efectuat o vizită de
documentare în Austria, care a fost o experienţă
deosebită, lucrativă şi productivă. Pe lângă aspectele teoretice despre care s-a discutat acolo,
jurnalistul a vizitat mai multe localităţi unde se
realizează proiecte de succes de utilizare şi producere a energiei din biomasă, precum şi întreprinderi ce produc materiale eco energetice.
„Am rămas plăcut surprins de o localitate
rurală care utilizează doar energia produsă
din surse regenerabile,” spune el. Interviurile realizate în Austria au fost un argument în plus pentru jurnalist în favoarea

necesităţii consolidării domeniului energiei alternative şi aici, în Moldova.
În acest an, Anatol Caciuc a adus trofeul la Compania Tele-Radio Moldova. Primul care l-a felicitat
a fost directorul Radio Moldova, Alexandru Dorogan, care a fost prezent la Gala Moldova Eco
Energetică.
„Consider că juraţii au ţinut cont şi de prestanţa instituţiei Radio Moldova, instituţie publică ce are acoperire naţională, cu cea mai
mare audienţă pe teritoriul ţării. Deci, succesul nu a fost doar al meu”, afirmă jurnalistul.
S-au bucurat pentru succesele lui şi soţia Lucia,
care ştia că energia regenerabilă este o tema
preferată a jurnalistului.
„Când veneam din deplasările din teritoriu îi descriam amănunţit atmosfera de acolo. Astfel, am determinat-o să realizeze o oră de dirigenţie cu această tematică, ea fiind profesoară la liceu. Desigur, s-a
bucurat de acest rezultat al activităţii mele”.
Şi fiica Anişoara-Florentina, studentă în Franţa,
a privit on-line transmisiunea Galei de decernare
a premiilor şi l-a telefonat pentru a-l felicita cu
bucurie.
„Dosarul l-am depus aproape de finele termenului limită, tot ezitând să particip. Dar mi-am
amintit de o regulă – încearcă, pentru că altfel nu
vei şti niciodată dacă ai fi fost selectat sau nu...
Am încercat. Şi nu regret!”, susţine cu mândrie
Anatol Caciuc.
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În acest an, în paginile ziarului „Timpul” au fost
abordate diverse subiecte, începând cu poveşti de
succes despre moldoveni care şi-au deschis afaceri în domeniu sau care au inventat diverse dispozitive de producere a energiei alternative, până
la articole de problemă despre cum să alegi corect
biocombustibilul achiziţionat sau ce se întâmplă cu
banii din Fondul de Eficienţă Energetică.

Jurnalista spune că fiecare
interlocutor a reuşit să o impresioneze cu ceva
„Am învăţat că eficienţa energetică nu este un mit
sau o expresie la modă, ci pentru unii este un mod
de viaţă. Unii au investit forţă, timp şi bani pentru a-şi
construi o casă eficientă energetic şi pot demonstra
că se merită fiecare investiţie. În plus, cred că fiecare dintre noi poate lua măsuri de eficienţă energetică
şi poate încerca nu doar să-şi micşoreze facturile la
întreţinere, dar să micşoreze emisiile de CO2, să aibă
o atitudine mai grijulie faţă de mediul înconjurător.”

Ala Coica: Eficienţa energetică nu este
o expresie la modă, ci un mod de viaţă
Ala Coica este reporter de şapte ani, iar de doi redactor şef-adjunct la ziarul TIMPUL. Jurnalista scrie despre eficienţa energetică încă din 2012, atunci când acest subiect era puţin abordat în
mass-media din Moldova. A participat şi la prima ediţie a concursului Moldova Eco Energetică
şi a ajuns şi atunci printre cei mai buni. În acest an, a revenit cu un dosar bogat, cu materiale
mai complexe şi mai interesante, iar acest lucru a fost apreciat nu doar de juriu, dar şi de public.

Î

n 2012 încă nu se discuta pe larg despre
eficienţa energetică, iar acest subiect nu se
afla pe agenda guvernamentală. „În ciuda
acestui fapt, descoperisem câţiva oameni
care investesc în sursele de energie regenerabilă
şi care mi-au povestit cu entuziasm despre realizările lor, dar şi despre problemele pe care le
au. Acest domeniu a devenit un izvor nesecat de
subiecte interesante şi actuale”, spune Ala Coica.
Principalul mesaj pe care l-a promovat în materialele publicate în ziarul „Timpul” a fost că
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Moldova poate diminua dependenţa faţă de
furnizorii străini de energie, ţara noastră poate
avea energie ieftină, o industrie energetică şi o
economie viabilă.
„Ne-am propus să creştem încrederea cititorilor
noştri în furnizorii locali de resurse energetice,
în produsele eficiente energetic. De asemenea,
ne-am dorit să aducem în prim-plan anumite probleme pe care le au persoanele care activează în
domeniu, pentru ca autorităţile să afle despre ei
şi să încerce să găsească o soluţie”.

Ala Coica vorbeşte cu entuziasm
despre fiecare poveste scrisă
„Ala Gădrăuţan, una dintre eroinele care au apărut în ziar, este o femeie puternică. Ea m-a învăţat că totul e posibil când îţi doreşti foarte mult
ceva. Și gospodăria domnului Port te fascinează.
Când intri la el în curte şi vezi toate acele tehnologii, fie ele şi învechite, din elemente găsite la
fier vechi, dar făcute cu atâta dragoste pentru
natură, pentru frumos... bătrânul inventator te
cucereşte. Iar domnul Sergiu Cocârlă m-a impresionat prin modul său de a gândi şi insistenţa de
a utiliza tehnologii noi, revoluţionare, chiar dacă
alţii au încercat să-l descurajeze.”
Interesul pentru domeniul eco energetic creşte pe
an ce trece, iar subiectul are priză la public şi merită
să fie abordat de presă, crede jurnalista de la Timpul.
„Atunci când este vorba despre bani, despre
modalităţi de a face economii şi de a mai tăia
din facturile la întreţinere, de investiţii, de idei de
afaceri, subiectul va fi întotdeauna atractiv pentru public. Finanţările oferite de guvern sau prin
anumite proiecte pentru acest domeniu, de asemenea, suscită interesul publicului”, spune ea.  
Articolele publicate în ziarul „Timpul” şi pe siteul www.timpul.md au avut un impact puternic.
Poveştile de succes s-au citit cel mai bine. Unele

PP „Timpul”
de dimineaţă
Ala coica

materiale realizate şi în variantă video au avut, de
asemenea, o priză mare la public. Spre exemplu,
articolul „A îmblânzit soarele, vântul şi apa şi le-a
pus la muncă în propria curte”, despre inventatorul Anton Port, a adunat până în prezent 9465
de vizualizări pe site-ul timpul.md şi peste 113,3
mii de vizualizări pe youtube. Articolul „Paiele
moldoveneşti se iau la trântă cu gazul rusesc…”
a adunat 13189 de vizualizări pe site-ul timpul.
md şi peste 71,8 mii de vizualizări pe youtube.
Alte exemple: „La -30°C îşi încălzesc caloriferele
… de la soare” – 6552 vizualizări, „Cazanele pe
biomasă atacă gazul rusesc” – 5778 vizualizări şi
„La minus 15 îşi încălzeşte casa cu căldură din…
pământ” – 17714 vizualizări.
Ala Coica consideră că statul trebuie să susţină
activ iniţiativele oamenilor care activează în domeniu şi să investească în tehnologii. Pe lângă
asta, ea crede că instituţiile publice ar trebui să
treacă la consumul de biocombustibil, ceea ce ar
face economii considerabile.
„Dacă pe cetăţeni nu-i putem obliga să folosească biomasă, în instituţiile de stat se
poate reglementa acest fapt”.
Jurnalista mai crede că cei care renunţă la gaz
în favoarea biocombustibilului ar trebui încurajaţi
prin subvenţionări.
”Dacă cetăţeanul ar fi susţinut de stat, dacă
i-ar fi returnată o mică sumă înapoi, cred că
lucrurile ar lua o altă turnură. Acest fapt a
fost dovedit şi de proiectul Energie şi Biomasă, când cererea a depăşit cu mult oferta”.
Pe lângă stat, un rol relevant îl are presa, pentru că mass-media are şi rolul de a educa, de a
promova valori. Mai bine de trei ani, jurnalista
a scris despre acest subiect, a publicat zeci de
poveşti de succes şi a realizat mai multe analize
profunde. Astfel, Ala Coica a motivat sute de oameni din ţara noastră să fie mai eco energetici şi
a demonstrat că energia verde este o realitate,
nu un mit, iar pentru unii deja un mod de viaţă.
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premiul I

tineret

Cel mai bun proiect
iniţiativă de tineret
UTM, Cercul tinerilor inventatori, or. Chişinău
Ion cozma

Laboratorul pe care l-a creat este o premieră pentru Universitatea Tehnică, dar şi pentru întreaga
ţară. Acesta include un panou fotovoltaic, un invertor sinus modificat, un regulator încărcare solară și un acumulator. Investiția totală a fost de
15.000 de lei. Beneficiarii proiectului sunt
atât studenții, masteranzii și doctoranzii
din cadrul Universității Tehnice a Moldovei,
cât și alți tineri pasionați de energie regenerabilă și eficiență energetică.
Potrivit lui Ion Cozma, laboratorul, care se află
în blocul nr. 6 al UTM, este vizitat zilnic de studenţii şi masteranzii dornici să pună în practică
informațiile și cunoștințele acumulate, dar şi propriile experimente şi concluzii.  

Cercetătorii, interesaţi de
energia fotovoltaică

Impactul proiectului este unul foarte important.
Efortul depus pentru pregătirea lucrării practice a
fost unul laborios, iar rezultatele obţinute răsplătesc orice efort. Este vorba despre impactul social - specialiştii calificaţi în domeniu au posibilitatea să obțină un loc de muncă mai uşor; impactul

ecologic - specialiştii pot implementa proiecte
în domeniul SER, ceea ce va permite utilizarea
surselor netradiţionale de energie şi va asigura
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; impactul economic – este posibilă implementarea
noilor proiecte în domeniul SER, care vor avea o
contribuţie majoră la dezvoltarea ţării.
Ion Cozma a fost unul dintre cei 20 de premianţi
ai Galei Moldova Eco Energetică 2014. Tânărul nu
a uitat generozitatea de care au dat dovadă participanţii ediţiei precedente şi a acordat, la rândul
său, o parte din premiul bănesc unui alt participant, Cătălin Bețivu, în vârstă de 12 ani. Băiatul a elaborat o turbină eoliană care, în prezent,
funcționează la o casă aflată la o distanță mare
de rețeaua electrică.
„Sper că premiul în valoare de trei mii lei îl va
ajuta pe Cătălin să vină cu noi idei în domeniul energiei regenerabile. Moldova nu are
resurse naturale, dar, în schimb, este bogată
în resurse umane care trebuie valorificate.”

Proiectul „Laboratorul de testare a panourilor fotovoltaice”, autor Ion Cozma, a fost declarat
cel mai bun la secţiunea „Cea mai bună iniţiativă a tinerilor în domeniul EE şi SER” 2014 de la
Gala Moldova Eco Energetică.

I

on Cozma s-a arătat interesat de domeniul
surselor de energie regenerabilă acum şase
ani, atunci când era student la Facultatea
Inginerie şi Management în Construcţia de
Maşini, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM). Tânărul a participat la diferite expoziţii şi conferinţe naţionale şi internaţionale şi a
fost decorat cu medalii şi diplome de excelenţă.
A studiat şi a făcut diferite cercetări, iar în 2013
a devenit unul dintre căştigătorii Galei „Moldova
Eco Energetică”. Atunci, el a obținut un premiu
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bănesc din partea unui alt concurent. Un an mai
târziu, a finalizat cu brio ciclul II, Specialitatea
„Ingineria sistemelor de conversie a energiei regenerabile”, continuându-şi cercetarea în același
domeniu. Banii câştigaţi la concursuri i-a investit într-un mic laborator. „Lucrarea de laborator
reprezintă, pentru orice student, întâlnirea cu
obstacole cognitive, pe care acesta trebuie să le
depăşească. În timpul activităţii de laborator, studentul devine un cercetător care se confruntă cu
tema aleasă”, spune tânărul.  

Ion Cozma a creat un laborator
de cercetare pentru studenţii,
masteranzii şi doctoranzii din
cadrul UTM
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premiul II

tineret

Cel mai bun proiect
iniţiativă de tineret

s. Chişcăreni, r. Sângerei
Cătălin Beţivu

Turbină eoliană
dintr-un butoi şi o roată de bicicletă

ţul a fost prea mare – 150 de mii de lei. Tata a
cumpărat un felinar care consuma cinci litri de
motorină săptămânal. Decizia nu era una avantajoasă pentru că, astfel, în atmosferă se elimina
CO2.  Şi pentru că iazul se află într-o zonă unde
bat vânturi foarte puternice, mi s-a părut ideală
ideea de a pune în practică noţiunile de conservare a energiei, învăţate la şcoală”, spune băiatul.
„Am construit o staţie eoliană cu amplasarea verticală a paletelor. Când vântul are viteza de peste
3,5 metri pe secundă, paletele pun în acţiune un
generator cu tensiunea de 12 V. Energia obţinută
se stochează într-un acumulator cu o capacitate
de 75 A, la care este conectată o panglică de doi
metri cu lămpi LED cu puterea totală de 21W.
Lumina produsă de aceste lămpi este suficientă
pentru iluminarea întregii vagonete pe parcursul
unei nopţi. Investiţia a costat 5093 de lei, iar pro-

fitul este deja de 2380 lei. Această turbină eoliană poate fi folosită şi la stânele de oi, căsuţele de
paznici de la livezi, iluminarea intersecţiilor de la
extravilan, la iluminarea străzilor din mahalalele
situate pe podişuri.”
Mândru de reuşitele fiului său, tatăl lui Cătălin
spune că îşi doreşte să dezvolte şi în continuare
pasiunea băiatului. Astfel, următoarea etapă ar fi
procurarea unor panouri solare care vor fi plasate deasupra apei şi vor fi utilizate pentru a hrăni
peştii. Acestea vor include lămpi care vor lumina
noaptea, iar musculițele, gâzele, țânțarii, vor cădea în apă. Astfel, peștii vor avea cea mai bună
hrană, organisme vii.
Cătălin Beţivu şi-a prezentat proiectul la diferite
concursuri de profil, dar și în cadrul expoziției dedicate „Săptămânii Europene a Energiei Durabile”.

Cătălin Beţivu din satul Chişcăreni, raionul Sângerei, este cel mai tânăr participant de la
Gala Moldova Eco Energetică”. Deşi este abia în clasa a VIII-a, băiatul este foarte interesat
de acest domeniu. Promotorii energiei regenerabile spun că implicarea tinerilor este lăudabilă, iar, astfel, acest domeniu, atât de puţin valorificat la noi, va fi dezvoltat cu succes.

C

ătălin a aflat despre noţiunea de energie
eoliană acum un an, după ce a studiat
la şcoală cursul „Conservarea energiei”.
Pentru că tatăl său, proprietarul unui iaz,
avea nevoie de curent electric, întrucât în zonă nu
există rețele electrice, băiatul a decis să pună în
aplicare toate cunoştinţele pe care le-a acumulat.
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Ajutat de profesorul său Nicolae Spânu, Cătălin a
confecţionat dintr-un butoi de 200 de litri, o roată de bicicletă și o curea de la mașină o turbină
eoliană cu puterea de 12 volți. „Tatăl meu trebuia
să ilumineze vagoneta destinată angajaţilor care
aveau grijă de iaz. A încercat să se conecteze la
reţeaua de energie electrică RED-Nord, dar pre-

A construit o staţie eoliană care produce energie
electrică suficientă pentru iluminarea unei
vagonete pe parcursul nopţii
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premiul I

tineret

Cel mai bun proiect
iniţiativă educaţională
Asociaţia energiei vântului
din Moldova, or. Comrat
Nicolae constantinov

Cvadraciclul CVANT a fost construit acum doi ani
de elevii şcolii polivalente. Primele rezultate au
fost obţinute un an în urmă. Atunci a demarat şi
procesul de exploatare. În această perioadă, cvadraciclul a fost în continuă perfecţionare şi modernizare. Acesta are următoarele carcateristici:
• carcasă din ţevi metalice, modul fotovoltaic
250W/31V
• baterii de acumulare a energiei cu capacitatea
17 Ah/12 V – 4 buc
• reglator electronic
• controler electronic al curentului de încărcare
baterii
• viteza maximă 25-30 km/h

• selectarea modulelor fotovoltaice permite mijlocului de transport să nu utilizeze reţeaua
electrică întreaga vară.
Scuterul pe bază de energie solară LELEK. Este
un mijoc de transport care nu este alimentat cu
energie electrică din reţea. Pentru încărcarea cu
energie electrică a fost construită o instalaţie cu
puterea de 200 W şi tensiunea 60 V. Sunt utilizate plăci solare pe bază de siliciu amorf. Scuterul
electric este dotat cu spidometru şi vitezometru.
Cele patru tipuri de transport au fost deja testate
şi chiar şi-au găsit admiratori, după ce au fost prezentate publicului, în 2014, la Forumul „Ziua Europei” la Comrat şi „Energie şi Biomasă” la Chişinău.

Combustibil produs
din energia solară
Nicolae Constantinov din Comrat, cel care a îmblânzit puterea vântului, a devenit cunoscut în toată ţara, după ce a fost promovat de instituţiile implicate în dezvoltarea energiei
regenerabile. Deşi puterea vântului l-a interesat dintotdeauna, abia acum 11 ani a reuşit să
adune un grup de entuziaşti, ingineri, tehnicieni, studenţi şi să fondeze Asociaţia de Energie a Vânturilor din Moldova. În aceşti ani, asociaţia a implementat mai multe proiecte de
servicii energetice pentru întreprinderi amplasate la distanţă mare de reţelele de energie
(case ale pescarilor, stâne şi ferme de oi).

L

a concursul “Moldova Eco Energetică”,
asociaţia condusă de Nicolae Constantinov
a participat cu un proiect despre transportul solar. Este vorba despre patru tipuri de
transport care se deplasează cu energie eoliană.
Miniautomobilul “MITITEL 2014” este un vehicul
pentru copii care se deplasează cu ajutorul bateriilor pe gel. Pentru încărcare continuă, plăcile
solare au fost completate suplimentar cu două
baterii de 55 W şi 12 V.
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Triciclu pe bază de energie solară „Furnica 2014” este un mijloc de transport cu module fotovoltaice instalate lateral 30W/12V, 10W/12V,
5W/12V. A fost construit din materiale auxiliare,
dar conţine elemente şi scheme din microelectronica modernă. Este asigurat cu indicatoare
moderne de control şi motor pe bază de magneţi. Are panou cu aparate de măsurare şi informare despre nivelul de încărcare – descărcare a bateriei în regim online.
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Moldova Agroindbank

instituţie eco responsabilă 

M

oldova Agroindbank este una dintre
băncile care sprijină financiar cele mai
multe proiecte de producere, transmitere, distribuire şi consum eficient al
energiei. În anul 2014, MAIB a fost partenerul general al Concursului Naţional „Moldova Eco Energetica”, eveniment ce întruneşte entuziaşti ai eficienţei
energetice şi ai resurselor regenerabile de energie,
întreprinderi de stat şi potenţiali investitori. Banca nu
s-a limitat doar la sponsorizarea concursului Ideilor
Eco Responsabile, dar a participat la identificarea şi,
eventual, finanţarea celui mai eficient proiect.    
Planul de afaceri al Companiei MolFarm Grup din
satul Rădoaia, raionul Sângerei, care presupune
construcţia unei fabrici de producere a biogazului cu o capacitate de 1 MW, a atras atenţia şi a
fost apreciat ca eligibil. Cu susţinerea băncii, va
fi realizat proiectul investiţional care va permite
companiei să construiască stația, să creeze şase
gropi de siloz cu o capacitate de 25 de mii tone,
să finalizeze construcția piscinei pentru depozitarea îngrășămintelor lichide, să lanseze producția de
bio-îngrășăminte. La prima vedere, ideea Companiei MolFarm Grup pare ambiţioasă, dar proiectul
este bazat pe calcule exacte, realizate profesionist.
Implementarea acestuia va permite producerea a
8 280 000 kWh de energie electrică pe an, volum
suficient pentru a aproviziona cu lumină câteva blocuri. Mai mult, MolFarm Grup îşi propune să comercializeze surplusul de energie şi să obţină un venit
de aproximativ 14 milioane de lei anual.
Directorul MolFarm Grup, Ion Mereacre, şi-a propus
crearea locurilor noi de muncă şi creşterea defalcărilor la buget în urma activităţii întreprinderii.  Preşedintele Comitetului de Conducere al BC „Moldova
Agroindbank” SA, Serghei Cebotari, a apreciat proiectul, dar şi aspectul social al iniţiativei.

„Republica Moldova are un potenţial mare în domeniul eficienţei energetice şi a resurselor regenerabile. Realizarea unor astfel de proiecte va creşte calitatea sectorului energetic, va consolida independenţa energetică a ţării, va contribui la dezvoltarea
economică stabilă. Viitorul aparţine tehnologiilor
inteligente, proiectelor energo-eficiente, iar acest
domeniu este unul de interes pentru Moldova Agroindbank. Vom continua să identificăm şi să investim
în realizarea celor mai reuşite proiecte”, a menţionat Serghei Cebotari.          
Moldova Agroindbank este lider pe piaţa bancară din Republica Moldova. Instituţia oferă o gamă
vastă de servicii şi produse financiare persoanelor
juridice şi fizice. MAIB deţine o experienţă unică
de realizare a proiectelor investiţionale în diverse
domenii, inclusiv în domeniul eficienţei energetice
şi al surselor regenerabile de energie.   
„Susţinerea economiei reale, dezvoltarea produselor şi serviciilor noi şi perfecţionarea celor existente,
în baza soluţiilor inteligente şi cu un nivel tehnologic
înalt, concentrarea pe deservirea individualizată cu
satisfacerea maximă a intereselor clienţilor din toate segmentele. Toate acestea contribuie la faptul ca
Moldova Agroindbank să fie numărul unu pe piaţa
bancară din Republica Moldova. În persoana MAIB,
clienţii vor avea mereu un partener de încredere”.
Moldova Agroindbank menţine cote maxime la
principalii indicatori financiari. Conform datelor
preliminare, în 2014, MAIB a reuşit să-şi sporească portofoliul de credite, care a atins 11 miliarde
de lei, să majoreze activele până la aproape 16
miliarde de lei. Moldova Agroindbank continuă să
se bucure de cel mai înalt grad de încredere din
partea populaţiei. Cota portofoliului de depozite
acordate persoanelor fizice constituie peste 20 la
sută în întregul sistem.

83

84

La Chişinău, s-a desfăşurat, în premieră, Târgul Ideilor Eco Responsabile, parte a Competiţiei Naţionale
Moldova Eco Energetică. Evenimentul a avut loc în data de 3 decembrie
2014 la Centrul „MoldExpo”.

Idei Eco Responsabile

10

companii şi-au prezentat proiectele
investiţionale în faţa potenţialilor finanţatori. Cele mai reușite idei vor
primi finanţare din partea investitorilor, printre care bănci comerciale, fonduri de
investiţii şi parteneri de dezvoltare.

„Am lansat Târgul Ideilor Eco Responsabile, o
componentă separată a Competiţiei Naţionale
Moldova Eco Energetică, pentru a aduna istorii de
succes, proiecte de implementare. Scopul nostru
este să creăm oportunități de finanţare a unor
noi proiecte, gândite sau lansate de entuziaşti ai
eficienţei energetice şi surselor regenerabile de
energie”, a declarat directorul Agenţiei pentru
Eficienţă Energetică,  Mihail Stratan.
Târgul Ideilor Eco Responsabile este un concurs
de finanţare a propunerilor de proiecte investiţionale (sau de extindere a celor existente). Este
vorba despre domeniul  eficienţei energetice şi al
valorificării surselor de energie regenerabilă prin
acordarea asistenţei tehnice și financiare.
Printre proiectele prezentate la târg au fost:
– Construcția complexului rezidenţial EcoMoldova;
– Eficienţa energetică regională accelerată de
tehnologia Aer Solar;
– Construcţia unei hidrocentrale electrice pe râul
Răut, regiunea oraşului Floreşti;

86

– Soluţii moderne de izolare termică şi fonică a
construcţiilor;
– Cultivarea salciei energetice în Moldova;
– Construcţia unui complex rezidenţial energoeficient care include 260 de case individuale;
– Utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru creşterea legumelor în spaţii protejate;
– Construcţia fabricii de producere a biogazului
cu o capacitate de 1MW, în satul Rădoaia, raionul Sângerei;
– Construcţia unei sere hidrofonice în satul Făleştii Noi.
– Proiectul „Paulownia – arborele viitorului”.
În cadrul târgului, potenţialii investitori au adresat
întrebări autorilor proiectelor pentru a se convinge de rentabilitatea propriilor investiţii. În acest
an, la concurs s-au înscris 21 de participanţi, iar
statul este gata să vină cu garanţii financiare
pentru cei care îşi vor găsi un investitor.
„Pentru prima dată statul vine cu un suport de
100 de milioane de lei în domeniul eficienţei energetice pentru sectorul privat, cu scopul acoperirii
riscurilor financiare”, a precizat directorul Agenției
pentru Eficiență Energetică, Mihail Stratan.
Târgul Ideilor Eco Responsabile a fost organizat
de Ministerul Economiei în colaborare cu Agenția
pentru Eficiență Energetică.
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Facturi mici şi linişte în casă
Izolarea termică şi fonică a blocurilor devine tot mai populară. Un aspect foarte
important al acestui proces este faptul că lucrările trebuie realizate cu produse
calitative şi eficiente, pentru a nu face risipă de bani. Compania Polytech Therm
SRL, care are o experienţă de peste doi ani, propune materiale pentru izolarea
termică şi fonică, marca Polytech, care au o durată de viaţă de peste 30 de ani.

Î

n urma unor calcule ale cheltuielilor de
consum, s-a constatat că aproximativ 20%
sunt alocate pentru întreţinerea locuinţei.
Din acest motiv, a apărut şi tendinţa de a
economisi în acest domeniu. Polytech Therm SRL
propune tehnologii care şi-au demonstrat eficienţa şi sunt utilizate cu succes în alte ţări.
Compania prestează servicii de construcţie, printre care lucrări de ridicare a pereţilor, montare
a acoperişului şi pardoselilor cu material termoizolant şi beton spumant Polytech. Acestea sunt
produse în baza tehnologiilor Know-how, care
aduc un spor de eficienţă energetică clădirilor şi
încăperilor.

Astfel, materialul termoizolant are o greutate redusă, parametri de izolare fonică şi termică înalţi
şi rezultate excelente la compresiune. Tehnologia
este utilizată la izolarea acoperişurilor, pardoselilor, piscinelor şi pereţilor. Pe lângă produsele
ce reprezintă materiale de construcţii utilizate în
amestec şi aplicate la final, compania şi-a propus
să investească în realizarea betonului spumant.
Acest produs este unul poros, contribuie la reducerea nivelului de conductibilitate termică şi
sporeşte nivelul de izolare fonică a pardoselilor.
În urma unei comparaţii a pereţilor construiţi din
diverse materiale, s-a constatat că pereţii Polytech au o conductibilitate termică de 16 ori mai
mică decât cei din beton armat, de aproximativ
10 ori mai mică decât pereţii de calcar şi sunt mai
eficienţi decât BCA (gazbeton).
Pentru a implementa aceste tehnologii în Republica Moldova, sunt necesare investiţii în crearea
produselor şi aplicarea tehnologiilor. Construcţia
unei fabrici va presupune apariţia unor unităţi de
producere locală care vor implementa tehnologia
Polytech, iar astfel vor fi promovate şi mai mult
noile tehnologii în construcţii.

Polytech Therm SRL este unul dintre puţinii producători şi prestatori de servicii  în construcţii
de la noi din ţară care utilizează materiale de
construcţie fabricate prin tehnolgii Know-how.
Investiţiile totale ale companiei în acest sector au ajuns la 205.000 de euro. În urma unor
estimări, s-a constatat că veniturile medii timp
de un an vor depăşi 33.000 de euro, ceea ce
înseamnă că investiţiile vor putea fi recuperate
în câţiva ani.

Eficienţa produselor Polytech se
datorează înlocuirii nisipului din
componenţa mortarului cu polistiren
spumant şi spumă tehnică.
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soiuri de salcie, potrivite pentru condiţiile climaterice din Moldova. În primăvara anului 2013, Vladimir
Brăgaru a plantat salcie pe un teren de 2 ha.
“Experimentăm toată viaţa, iar cei care fac agricultură riscă de fiecare dată. Am rămas impresionat de experienţa celor din Suedia, iar acest lucru
mi-a dat curaj... Am zis că dacă ei au peste 50
de mii de hectare plantate cu salcie şi au succes,
vom reuşi şi noi.”

Creşte într-o lună, cât alţii
într-un an...
Plantaţia de salcie energetică se întinde pe două
hectare, în satul Bozieni, raionul Hânceşti. Plantele au un ritm de creştere uimitor. Puieţii de salcie
cresc într-un an până la 3-4 metri înălţime, la fel ca
în poveştile cu Făt-Frumos, care creştea într-o lună,
cât alţii într-un an. Avantajul este că, odată tăiată,
salcia regenerează în fiecare an, timp de 25 de ani.

Salcia energetică
aduce energie verde
Vladimir Brăgaru a reuşit să cultive prima plantaţie de salcie energetică din
Moldova. Agricultorul planifică să-şi extindă afacerea şi să-şi mărească plantaţia până la 100 de ha. Astfel, în câţiva ani, am putea avea la noi acasă energie
ieftină, de calitate înaltă, care ne-ar putea scăpa de facturile mari şi de dependenţa de resursele străine.

S

alcia energetică este o cultură nouă pe
meleagurile noastre, numită şi planta
viitorului. Aceasta are o putere calorică
mare, apropiată de cea a cărbunelui,
un ritm de creştere fenomenal și poate produce energie termică sau electrică. Din tocătura
de salcie se pot face peleţi şi brichete, iar unele
cazane de tip nou pot utiliza direct tocătura de
biomasă, fără a fi procesată.

Experienţa suedeză în Moldova
Vladimir Brăgaru a demonstrat un curaj ieșit din
comun când a hotărât să aducă un material care
nu mai exista până atunci în Moldova. Agricultorul spune că își asumă de mai multe ori riscuri și
obișnuiește să experimenteze idei noi. Totul a început în 2011, când moldoveanul îşi dorea să iniţieze o
afacere în producerea energiei regenerabile. El s-a
informat despre plantele energetice şi a ales două
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„Primii doi ani sunt foarte importanţi pentru plantaţie. Aceasta trebuie să fie îngrijită, toate lucrările tehnologice trebuie făcute corect. În următorii
23 de ani, nu mai este nevoie de nici o lucrare de
întreţinere”, susţine Vladimir Brăgaru.
Un alt avantaj al acestui tip de salcie este faptul
că este rezistent la inundaţii şi poate fi plantat pe
soluri mai puţin rodnice.
“În Moldova, sunt aproximativ 35 de mii de hectare în lunca Prutului şi 25 de mii de hectare în
lunca Nistrului, terenuri cu risc de inundaţie, dar
care au titlul de terenuri agricole. Multe sunt în
paragină, dar acestea pot fi folosite pentru plantarea salciei energetice, pentru că apa nu-i dăunează, ci, dimpotrivă, îi prieşte.”

O afacere profitabilă...
Investiţia nu este mică, dar în câţiva ani banii vor
fi recuperați, susţine agricultorul din Bozieni. Vladimir Brăgaru spune că, în primul an, pentru un
hectar de pământ trebuie să investeşti în jur de
2500 de euro, iar în al doilea an sunt necesare câteva sute de euro pentru întreţinerea terenului şi
curăţarea de buruieni. După ce salcia este destul
de puternică, nu mai sunt necesare alte intervenţii, iar cheltuielile se rezumă doar la cele pentru
tăierea plantelor. Recoltarea salciei se face toamna târziu, iar de pe un hectar de plantaţie pot fi
obţinute în jur de 30-35 de tone de tocătură pe an.
Agricultorul planifică, pentru primăvara anului
2016, să extindă terenurile cu salcie până la 100
de hectare, în comparație cu cele două hectare,
cât are acum plantaţia. Estimativ, energia termică
obținută de la o plantaţie de 100 de hectare poa-

te asigura încălzirea a aproximativ 35 de mii de
metri pătrați de spaţiu locativ, adică peste șapte
mii apartamente. Pentru unii este o utopie, iar
pentru el o realitate la care îşi doreşte să ajungă.

Beneficii pentru fiecare...
Această plantă miraculoasă aduce beneficii nu
doar celor care vor să inițieze o afacere în domeniu, ci şi fiecărui om. În scurt timp, am putea
obţine un produs de calitate, cu o putere calorică
mare şi, cel mai important, la un preţ mic. Potrivit
fermierului de la Bozieni, costurile pentru o tonă
de tocătură de salcie sunt de 320 de lei, în timp
ce pentru aceeaşi cantitate de tocătură de paie
cheltuielile sunt duble. Mai mult, puterea calorică
şi calitatea peleţilor sau brichetelor sunt net superioare. În plus, arderea salciei în formă brută
sau peletizată are emisii de gaze apropiate de
zero, ceea ce face din aceasta o resursă energetică ecologică şi prietenoasă mediului ambiant.
Agricultorul spune că lucrurile se schimbă în fiecare an şi observă că tot mai mulţi moldoveni
încep să folosească produsele eco energetice.
“De fapt, moldovenii folosesc din moşi-strămoşi
biomasa, pe atunci, sub formă de tizic. Acum a
apărut o diversitate mai mare şi este mult mai
simplu de utilizat, dar oamenii trebuie informați,
pentru că mulţi nu cunosc beneficiile și sunt
sceptici sau le este frică de riscuri. Dar toţi vor să
cheltuiască mai puţin şi cred că în 5-6 ani lucrurile se vor schimba radical în ţara noastră.”
Pentru Vladimir Brăgaru, salcia energetică a fost
un experiment care s-a dovedit a fi unul de succes. În scurt timp, va putea deveni o realizare nu
doar pentru el, ci şi pentru întreaga ţară. Cazanele casnice pe bază de biomasă şi chiar termocentralele încep să fie tot mai solicitate pe piaţa
energetică a lumii. Eficientizarea sistemului energetic este o prioritate și pentru țara noastră, iar
agricultorul din Bozieni a adus Moldova cu un pas
mai aproape de această realizare.

Avantajele salciei energetice:

• Are putere calorică mare - 4 900 Kcal;
• Este materie primă pentru peletizare, pentru
brichetare sau poate fi utilizată direct ca material energetic;
• Creşte rapid, 3 cm/zi;
• Se poate cultiva pe terenuri mlăştinoase;
• Poate da utilitate terenurilor necultivate;
• Rezistă la diverse condiţii climaterice;
• Are o capacitate mare de producere, 30 de
tone/an la 1 ha.
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Tehnologiile LED
luminează viitorul
Obiectivul primordial este implementarea tehnologiilor noi pe bază de LED. Este
vorba despre Compania Eco Evolutions SRL, apărută recent pe piaţa din ţara
noastră, care se axează preponderent pe sectorul energetic, oferă soluţii pentru
reducerea consumului de energie şi promovează implementarea noilor tehnologii în domeniul energetic.

P

roiectul companiei Eco Evolutions prevede implementarea tehnologiilor LED la
nivel local. Acestea vor înlocui corpurile
actuale de iluminat. În urma cercetărilor în domeniul iluminatului, s-a stabilit că LEDul reprezintă o sursă economă de lumină şi este
soluţia viitorului nostru. Această tehnologie revoluţionară poate fi caracterizată prin doi termeni:
economie şi eficienţă.  
Compania Eco Evolutions prestează servicii de
proiectare şi instalare a reţelelor electrice, în special în spaţiile interioare. Firma utilizează corpuri
de iluminat pe bază de LED, pe care le propune
spre vânzare. Mai mult, compania oferă consul-
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tanţă la elaborarea rapoartelor de audit şi studiilor de fezabilitate a reţelelor electrice, analizează
starea acestora şi  elaborează soluţii de îmbunătăţire a consumului de energie în scopul economisirii şi reducerii acestuia. În concluzie, compania oferă clienţilor produse eficiente, econome şi
ecologice.
Eco Evolutions colaborează cu întreprinderi din
afara ţării noastre, printre care şi Electromagnetica SA, producător de echipamente electrice,
inclusiv corpuri electrice LED, din România. Astfel, Eco Evolutions propune soluţii şi tehnologii
moderne, implementate cu succes şi dezvoltate
la nivel local în alte ţări.

În comparaţie cu lămpile cu mercur, sodiu sau halogen, lămpile LED consumă minimum de energie,
au un termen îndelungat de viaţă (35.000-100.000
de ore), nu necesită mentenanţă şi deservire costisitoare, luminozitatea este constantă şi nu este
necesar timp de încălzire, nu   sunt sensibile la
variaţiile de temperatură şi tensiune, rezistă la
numeroase cicluri aprindere-stingere. Mai mult,
LED-urile pentru iluminat nu emit radiaţii infraroşii
sau ultraviolet, conservează energia şi nu conţin
substanţe periculoase pentru mediul înconjurător. Deşi la început este necesară o investiţie mai
mare, lămpile LED sunt considerate unele dintre
cele mai eficiente şi mai performante, atât din
punct de vedere al confortului, cât şi al cheltuielilor ulterioare. În plus, acestea pot fi alimentate cu
surse alternative de energie.
Renunţarea la sursele clasice de lumină, care nu
sunt eficiente energetic şi poluează mediul, este
o tendinţă mondială. Totodată, sunt promovate
resursele de lumină performante, printre care şi
LED-urile.

Legislaţia europeană prevede
înlocuirea, până în 2017, a resurselor
de iluminat cu incandescenţă şi
descărcare în gaz, iar fiecare dintre
noi trebuie să contrbuie la această
schimbare atât în beneficiul propriu,
cât şi al întregii comunităţi.
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Instalarea unei pompe de căldură este o investiţie
pe termen lung şi contribuie într-o măsură mare la
crearea unui climat favorabil cu economii substanţiale. Termenul de exploatare a unei pompe variază
în funcţie de producator. Utilajele marca Thermia,
recunoscute pentru eficienţa lor, au o perioadă de
viaţă de cel puţin 25 de ani. Pompele sunt simple la
utilizare, nu necesită întreţinere deosebită, reîncărcare cu combustibil şi nici coş de fum. Temperatura poate fi reglată cu uşurinţă, instalaţia nu ocupă
mult spaţiu şi este sigură la exploatare.

Confort, economie, căldură,
siguranţă şi mediu curat
Dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor bazate pe eficienţă energetică şi reducerea cheltuielilor de consum sunt obiectivele companiei Cvadro Therm. Firma şi-a
deschis un showroom în Republica Moldova, pentru a promova soluţiile energoeficiente şi, în special, pompele de căldură „Thermia”.

C

ompania suedeză „Thermia” a lansat
prima pompă cu rezervor de apă caldă integrat în anul 1973. În Suedia,
tehnolgia pompelor de caldură pentru
încălzire, producere de apă caldă și climatizare
este utilizată de peste 40 ani. Compania Cvadro Therm oferă soluţii de încălzire și climatizare
pentru gospodării şi clădiri comerciale şi propune o gamă largă de pompe de căldură. Acestea
funcționează pe bază de energie geotermală.
Astfel, energia din aer sau scoarța terestră este
transformată în căldură. Calculele arată că, în
urma instalării unei pompe de acest fel, cheltuielile pentru încălzire se pot reduce cu până la
80% în comparaţie cu soluţiile clasice.
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Compania Cvadro Therm oferă două tipuri de
pompe de căldură: sol/apă şi aer/apă. Pompele
de căldură sol/apă colectează energia din sol sau
apele subterane şi transferă căldura la un sistem
de încălzire pe bază de apă, care poate produce şi apă caldă. Acest tip de pompe este foarte eficient în perioadele când temperaturile sunt
scăzute. Cel de-al doilea tip, aer/apă, transformă
energia din aerul exterior în căldură pentru sistemul de încălzire cu apă. Pompele aer/apă au o
eficienţă ridicată până la temperatura de -20 de
grade Celsius şi pot produce apă caldă.
Soluţiile de încălzire Thermia reprezintă o alternativă ecologică pentru sistemele tradiţionale de
încălzire. Pompa de căldură foloseşte o energie
ieftină şi regenerabilă, ceea ce reduce în mod
semnificativ emisiile de CO2 din atmosferă.
În ultimii ani, consumul de energie
a crescut de 16 ori.
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să alegem produse ecologice, care nu dăunează. Compania Prof System optează pentru profilul
german KBE Greenline în construcţia ferestrelor,
un profil energo-eficient şi totodată ecologic.
Profilul marca KBE Greenline nu conţine plumb,
substanţe toxice sau cancerigene. Nu emană mirosuri înţepătoare, nu îşi schimbă culoarea, fiind
foarte rezistent la factori externi - ploaie, vânt,
temperaturi ridicate sau joase.
„La producerea profilelor cu care lucrează azi
compania noastră se folosește în calitate de
stabilizator Calciu-Zinc (CaZn), care înlocuieşte
plumbul. Este mai costisitor, dar mai sănătos,”
afirmă directorul Prof System.
Acesta este recomandat în construcţia ferestrelor
pentru obiecte social-administrative: şcoli, grădiniţe, spitale, centre de agrement, dar şi pentru
obiecte particulare.

Căldură în casă,
zgomot afară şi bani în buzunar
Consumul energetic al caselor noastre este tot mai mare, iar atunci când nu ştim
să folosim eficient lumina şi căldura, cheltuielile ne bat la buzunar. Compania Prof
System, care are o experienţă de 10 ani pe piaţa din Moldova, propune soluţii eficiente, pentru a economisi până la 40% din cheltuieli, printr-o termoizolare optimă.

F

erestrele au rolul de a aduce lumină naturală şi frumuseţe în casele noastre,
iar alegerea corectă a acestora contribuie la reducerea considerabilă a cheltuielilor. În plus, acestea asigură confort, prin
izolarea fonică.

Economii de 40% cu geamuri
termoizolante
Datorită noilor tehnologii au fost elaborate geamuri termopan eficiente energetic, cu un efect
multifuncţional. Acestea menţin căldura în interior pe timp de iarnă şi nu permit intrarea căldurii
excesive pe timp de vară. Astfel, se economisesc
resurse energetice pentru încălzirea încăperilor
sau pentru condiţionarea aerului.
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„În prezent, lucrăm 100% doar cu ferestre ecologice KBE. Acest profil are mai multe avantaje
pentru consumator, dar şi pentru noi, ca producători, care oferim garanții. Necesitatea ferestrelor
energo-eficiente depinde de solicitarea clientului,
dar cumpărătorii noștri sunt tot mai informați și
95% din ferestrele vândute în ultimii doi ani au
fost anume energo-eficiente”, susţine Natalia Gudima.

ferestrele din PVC. Aşa a apărut ideea Asociaţiei Producătorilor Etici de Ferestre din Republica
Moldova”, spune directorul companiei.
„Etica presupune corectitudine sau, altfel spus,
ceea ce nu-ți place, altuia nu-i face. Etica înseamnă acțiuni care aduc beneficii unui număr mare
de oameni. Asta încercăm să facem.”
Printre cele mai importante proiecte la care
a participat compania se numără reconstrucţia Gimnaziului de la Gradişte, prin intermediul
proiectului Fondului pentru Eficiență Energetică
(FEE), reconstrucţia Gimnaziului Caplani, a sediului UNICEF, PNUD, a Institutului de Neurologie şi
Neochirurgie, IMSP Institutul Mamei și Copilului,
dar şi instalarea geamurilor şi uşilor pentru multe
restaurante şi instituţii private.

Premiaţi pentru
eco responsabilitate
Compania a participat la prima ediţie a Târgului
de Idei Eco Responsabile din cadrul Concursului Moldova Eco Energetică din acest an şi a fost
premiată la categoria „Construcții. Producere uși
și ferestre energo–eficiente”.

Prof System face parte din Asociaţia Producătorilor Etici de Ferestre din Republica Moldova
(APEF), fondată la iniţiativa Nataliei Gudima.

„Participarea la concursul Moldova Eco Energetică și premierea a însemnat reconfirmarea statutului companiei şi a faptului că oferim produse de
calitate superioară şi, cel mai important, ecologice. Obţinerea unor astfel de distincţii reprezintă
aprecierea muncii depuse, fapt care ne motivează și consolidează încrederea clienţilor faţă de
companie şi de produsele oferite.”

“Într-o perioadă, tot mai mulți clienți ajungeau la
Prof System, nemulțumiți de calitatea ferestrelor procurate, anterior, de la alte companii. Era
tot mai greu să convingem clienții dezamăgiți de

Compania Prof System a obţinut şi medalia de
aur în cadrul concursului Marca comercială a anului 2013 la categoria “Construcţii: mărfuri și servicii. Imobil”, nominalizarea “Favoritul anului”.

Etică, atitudine, corectitudine

„Putem economisi până la 40% în valoare bănească și până la 70% în valoare termică, datorită proprietăţilor geamului low-E, în comparație
cu geamul termopan obișnuit” spune directorul
general Prof System, Natalia Gudima.
Normele europene în vigoare recomandă folosirea geamului termoizolant. Diferenţa de preţ dintre acesta şi cel simplu este de doar câţiva euro
pentru un metru pătrat, dar caracteristicile geamului termoizolant sunt net superioare.

Geamurile termopan
pot fi ecologice
Pe lângă economiile din portmoneu, sănătatea
rămâne a fi pe prim plan, de aceea e necesar
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BIOFORUM la a doua ediţie
Zeci de companii şi adepţi ai surselor de energie regenerabilă au participat,
în data de 4 decembrie, la cea de-a doua ediţie Bioforum. La evenimentul,
care face parte din şirul de acţiuni Moldova Eco Energetică, s-a discutat despre experienţa României şi a altor ţări europene în domeniul cultivării plantelor energetice şi perspectivele pentru Moldova. De asemenea, s-a vorbit
despre introducerea salciei energetice în registrul plantelor din ţara noastră.

V

iceministrul Economiei, Valeriu Triboi,
s-a arătat încrezător în viitorul plantelor
energetice şi a spus că există deja o
piaţă de desfacere largă pentru combustibilul din biomasă.
„În anul 2012, aproximativ 4% din consumul final
brut de energie era asigurat din surse de energie
regenerabilă. În 2014, centralele termice pe bază
de biomasă, instalate în instituţiile publice şi gospodăriile individuale, aveau o capacitate totală de
49 MW, ceea ce reprezintă 9% din consumul final
anual de energie termică”, a declarat Valeriu Triboi, la deschiderea evenimentului.
Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Gheorghe Duca, s-a pronunţat pentru sinergia
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fondurilor de dezvoltare a instituţiilor guvernamentale pentru a avea un impact mai puternic
asupra dezvoltării surselor de energie regenerabilă. Preşedintele AŞM a subliniat că cercetătorii
moldoveni au deja multiple studii în domeniul cultivării plantelor energetice, iar comunitatea ştiinţifică este interesată ca acestea să-şi găsească
utilizări practice în afaceri.
Dr. Ruben Budau de la „Energowood acasia” a vorbit despre eficienţa economică a plantaţiilor energetice de salcâm cu perioada de tăiere ultrascurtă.
Prima ediţie a Bioforum-ului s-a desfăşurat în vara anului 2014, iar la eveniment au
participat consumatori şi producători de
combustibil solid din biomasă.
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Sărbătoarea începe cu Nisporeni
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o deosebită admiraţie pentru generaţia tânără şi
cred cu tărie că vor reuşi să-şi realizeze proiectele şi visele. Nu ştiu dacă sunt în măsură să dau
sfaturi, dar ştiu că trebuie să crezi în visul tău, să
munceşti zi de zi pentru a-l realiza, să nu renunţi,
chiar şi atunci când se pare că toţi norii lumii sunt
împotriva ta. La fel, să nu oboseşti să baţi la uşi şi
să nu-ţi fie ruşine să ceri ajutor de la alţi oameni,
să perseverezi şi să crezi cu tărie în ceea ce faci,
mai ales dacă acest lucru este în beneficiul celor
din jur. Nu ştiu dacă vor avea succes, dar ştiu că
avem obligaţia să promovăm aceste practici şi să
le implementăm. Am mare încredere în tot ceea
ce înseamnă produse naturale. Sunt îngrozit de
faptul că mulţi oameni nu conştientizează riscurile şi pericolele ascunse ale unor tehnologii atât
de dăunătoare mediului nostru înconjurător. De
aceea, cred că este vital să promovăm orice proiecte eco energetice. Sunt gata să fac tot ce pot
pentru a promova şi a susţine ideea unui viitor
ecologic, adică sunt deschis pentru colaborare.”

Petru Hadârcă:
„Am moştenit un nume bun de la
părinţii mei şi multă iubire o sursă inepuizabilă de energie”
Regizorul şi actorul Petru Hadârcă nu îşi imaginează viaţa în afara teatrului. Scena este
locul de unde vede cel mai bine rezultatele muncii sale, aprecierea publicului şi speranţele în
viitor. Este sursa de energie inepuizabilă a actorului. Orice moment care are loc în scenă îl
provoacă la noi realizări şi colaborări.

D

irectorul Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, Petru Hadârcă, a participat la
evenimentul dedicat decernării proiectelor eco energetice şi a avut un mesaj de felicitare şi susţinere pentru câştigători şi
organizatori.
Pentru că este un creator de idei, cele mai multe
dintre acestea de succes, l-am întrebat ce crede
despre viitorul eco energetic al Moldovei.
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”Faptul că în aceste proiecte de promovare a
produselor şi serviciilor bio s-au implicat întreprinzătorii, mă face să cred că iniţiativa are multe şanse de succes şi în Republica Moldova. Am
mare încredere în potenţialul şi în spiritul practic
al acestor oameni. Sper că aceste proiecte atât
de necesare sănătăţii şi vieţii, despre care se vorbeşte mult în sălile academice şi în mediile ştiinţifice şi care au devenit practici bune în alte ţări, să
devină nişte afaceri de succes şi la noi acasă. Am

Deşi nu se consideră o persoană de succes, ci
mai degrabă un om care îşi face bine munca, Petru Hadârcă a jucat roluri în peste 50 de spectacole de teatru, filme televizate şi artistice. Se
poate lăuda deja şi cu unele realizări de succes
din acest an. Este vorba despre revista ”În culise”, lansată recent, care va fi urmată de apariţia
ziarului cu acelaşi titlu. Chiar la începutul anului
2015, actorul şi regizorul Petru Hadârcă a efectuat un turneu la Iaşi şi este implicat în montarea a
două spectacole noi: „Peppi Ciorap Lung” şi „Filumena Marturano sau divorţ în stil italian”.
Timpul are o altă noţiune pentru actori, aflaţi mereu în turnee. Totuşi, am reuşit să îi răpim câteva
clipe lui Petru Hadârcă, pentru a afla care este
definiţia succesului, idei care pot fi de ajutor pentru viitorii iniţiatori ai afacerilor de succes.

ranţă în inimile publicului, să-i fac pe spectatori
să mediteze asupra unor valori precum dorul de
părinţi şi de ţară, educaţia copiilor şi capacitatea
de a fi altruişti, deschiderea şi toleranţa faţă de
cultura lumii, dar şi respectul şi responsabilitatea
faţă de limba şi cultura română. Îmi doresc foarte
mult să realizez mai multe proiecte la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”. Mă îngrozeşte ideea că
aş fi putut avea o altă profesie. Nu-mi imaginez
viaţa în afara teatrului şi a meseriei de actor şi
regizor.
Dacă prin succes înţelegem bani şi o situaţie financiară, atunci probabil că acest lucru poate fi
moştenit. Nu exclud că unora succesul le pică
mai uşor. Vorba ceea, pară mălăiaţă în gura lui
Nătăfleaţă. Eu fac parte din categoria celor care
muncesc mult pentru a realiza şi obţine ceva.
Este adevărat că am moştenit un nume bun de
la părinţii mei şi multă iubire, o sursă inepuizabilă
de energie şi încredere până în ziua de astăzi.
Succesul nu este echivalent mereu cu ceva durabil, adevărat şi necesar oamenilor, adesea acesta
apare ca o iluzie. Istoria lumii cunoaşte o mulţime de exemple când marile opere sau marile
idei nu se bucură de o recunoaştere imediată, iar
promotorii lor adesea au fost persoane nerecunoscute şi nefericite printre semenii lor, de multe
ori sacrificate din cauza neînţelegerii şi ignoranţei umane. De exemplu, Galileo Galilei sau Mihai
Eminescu… Lista ar putea continua cu nefericiţi
talentaţi, care prin ideile şi produsele create de
ei au schimbat faţa lumii, dar nu s-au bucurat
de succes în timpul vieţii. Pentru a avea succes
într-un anumit domeniu trebuie să te implici şi să
crezi în ceea ce vrei să faci şi, desigur, să promovezi faptele şi produsele bune. ”

”Nu mă recunosc în formula om de succes. Cred
că succesul, raportat la o persoană, este o iluzie,
e ceva efemer ce nu durează în timp. Dacă prin
succes cineva înţelege popularitate şi celebritate,
este adevărat că am gustat din acest fruct, dar
nu m-am lăsat ameţit, ci am urmărit doar să-mi
fac cât mai bine munca. Este adevărat că, uneori,
ideile mele, mai ales cele creatoare, sunt acceptate de colegi şi atunci reuşim să realizăm lucruri
frumoase.
Dacă definim succesul drept fapte bune, vise
împlinite şi realizări, atunci cred că am reuşit să
acumulez câteva succese de acest fel. Am doi
copii minunaţi, am reuşit să montez mai multe
spectacole şi să aduc mai mult optimism şi spe-
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gie geotermală şi din biomasă, au lumină de la
energia solară şi eoliană, iar apă caldă datorită
energiei solare. Pasionaţii de motoare au putut
face câte o tură prin parc cu una dintre cele patru
motociclete care funcționează pe baza energiei
solare.
La festival, au fost propuse pentru vânzare produse birotice din materiale eco - caiete, pixuri din
carton reciclat, ceasuri de masă alimentate cu
ajutorul energiei apei sau a soarelui, încărcătoare solare pentru telefonul mobil, dar şi produse
hand-made din materiale naturiste. Cei mai curajoşi au participat şi la un master class cu tematica
„Dăm a doua viaţă deşeurilor”, iar copiii au colorat un cartier construit din carton reciclat.
“Sunt impresionat cum se încheie Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Moldova. A fost o
săptămână în care atenţia a mii de oameni a fost
focusată pe consumul rentabil de energie şi pe
valorificarea resurselor de energie regenerabilă,
astfel încât să păstrăm ţara şi planeta mai curată”, a declarat viceministrul Economiei, Tudor
Copaci.

Festivalul de Tehnologii şi Produse Eco

“SUN DĂ-I FEST”
Festivalul de Tehnologii şi Produse Eco “SUN DĂ-I FEST” a adunat, pentru
al doilea an consecutiv, mii de oameni interesaţi de noile tehnologii de energie regenerabilă. De această dată, vizitatorii au avut posibilitatea să asculte muzică alimentată de la energia solară. Evenimentul s-a desfăşurat în
perioada 23-29 iunie, în cadrul Săptămânii Europene a Energiei Durabile,
şi a fost organizat de Proiectul UE-PNUD “Energie şi Biomasă”, Agenţia
pentru Eficienţă Energetică şi formaţia Sunstroke Project.

Festivalul de Tehnologii şi Produse Eco s-a
încheiat cu un concert de muzică live alimentată de la energia solară. În faţa spectatorilor au evoluat trupele FurioSnails, Toulouse Lautrec (Romania), Winona Ryderz,
Laura Bodorin, Univox şi Concordia.
Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect
cu o durată de patru ani, implementat în perioada 2011-2014. Bugetul total este de 14 milioane
560 de mii de euro, bani acordați de Uniunea Europeană (14 milioane de euro) și PNUD Moldova
(560.000 de euro).

G

rădina Publică „Ştefan cel Mare” din
Capitală a devenit, astfel, neîncăpătoare pentru participanţii la festival,
care au putut vedea cum funcţionează
turbinele eoliene, colectoarele solare, panourile
fotovoltaice, pompele geotermale şi cazanele pe
bază de biomasă.
Cei prezenţi au avut ocazia să cunoască istoriile
oamenilor care îşi încălzesc locuinţele cu ener-
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