Pirkka Tapiola
Șeful delegației
Uniunii Europene în Moldova

Sunt mândru să fiu alături de participanții competiției Moldova EcoEnergetică, o inițiativă frumoasă ce se transformă deja în tradiție.Vreau
să felicit atât organizatorii, cât şi participanții pentru acest proiect şi vă
îndemn să-l continuați şi mai departe, deoarece aduceți plus valoare
întregii țări, promovând sursele de energie regenerabilă și creșterea
eficienței energetice.
Țin să subliniez că Republica Moldova a făcut pași importanți pentru
creșterea securității sale energetice, dar și pentru diversificarea pieței
energetice, inclusiv prin resurse de energie regenerabilă care se găsesc la nivel local.

“

O parte din fondurile
alocate sectorului energetic s-au utilizat în cadrul
proiectului Energie și
Biomasă, implementat de
Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare, proiect
ce a înregistrat realizări
frumoase care au un impact vizibil nu doar asupra
industrie energetice, dar
direct asupra oamenilor.

În cadrul suportului financiar pentru sectorul energetic, Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova să devină mai eficientă din punct
de vedere energetic, să dezvolte sectorul energiei regenerabile și să
asigure accesul la energie verde și accesibilă din punct de vedere al
costului.
Uniunea Europeană a oferit suport tehnic și a contribuit la dezvoltarea
legislației în domeniul eficienței energetice, iar după o lungă perioadă
în care a fost doar un proiect în Parlament, în sfârșit, în acest an a fost
adoptată Legea cu privire la energia regenerabilă, care reglementează
activitatea economică în acest domeniu.
O parte din fondurile alocate sectorului energetic s-au utilizat în
cadrul proiectului Energie și Biomasă, implementat de Programul
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiect ce a înregistrat realizări frumoase care au un impact vizibil nu doar asupra industrie energetice,
dar direct asupra oamenilor. Pe lângă scopul primordial de a promova resursele de energie regenerabilă locală și asigurarea cu sisteme
de încălzire moderne în instituții publice, proiectul a creat locuri de
muncă. Oamenii muncesc pentru a producere energie locală și acesta
este raționamentul investițiilor Uniunii Europene să creeze proiectele
sustenabile.
Mă bucur să știu că o altă realizare valoroasă a proiectului este Concursul Moldova Eco Energetică, care adună an de an inovații prin
intermediul cărora reușim să folosim energia vântului, soarelui și apei,
iar utilizarea resurselor regenerabile nu înseamnă doar economie, dar și
accesul la energie verde și inofensivă. Să nu uităm că încălzirea globală și schimbările climatice cauzează nenumărate calamități naturale cu
efecte economice ireversibile și pierderi de vieți omenești.
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Țin să mulțumesc concurenților pentru creativitate și inovație, iar istoriile frumoase pe care le veți citi în
revistă să vă inspire și să devină exemple demne de urmat și pentru alți promotori ai unui mediu curat.
Vreau să menționez că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova în vederea dezvoltării politicilor de eficiență energetică și implementării proiectelor ce asigură energie mai ieftină, mai
curată și mai sigură pentru cetății Republicii Moldova.
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Octavian Calmîc
Viceprim-ministru, Ministru
al Economiei Repulicii Moldova

„Săptămâna Moldova Eco Energetică” aduce în discuție subiecte
importante, de interes comun, atât pentru noi, cei care facem politica
în domeniu, cât și pentru instituțiile care gestionează aceste resurse
financiare, cum ar fi Fondul pentru Eficiență Energetică sau Agenția
pentru Eficiență Energetică. Este un eveniment la fel de important și
pentru beneficiarii resurselor financiare alocate, cărora li se dă posibilitatea de a cerceta instrumentele de finanțare din Republica Moldova
și de peste hotarele acesteia, dar și de a-și forma o viziune obiectivă în
ceea ce privește avantajele și potențialele riscuri ale aplicării la acest
domeniu al dezvoltării durabile.

“

Vom continua implementarea proiectelor ce
țin de sectorul public.
Și aici mă refer la școli,
grădinițe și alte spații de
utilizare publică, cum ar
fi primăriile în vederea
implicării acestora în
procesele de economisire
de resurse energetice.
În așa fel, toate părțile
au de câștigat, căci pe
de o parte economisim
resursele energetice, iar
pe de altă parte - resursele financiare.

Această Săptămână este un element de consolidare a pozițiilor și de
identificare a soluțiilor pentru Republica Moldova. Sunt ferm convins
că această experiență de importanță națională, în scurt timp, va deveni
una de importanță regională, având în vedere că participă experți atât
din țară, cât și de peste hotare.
Chiar dacă ne aflăm la doar cea de a doua ediție a „Săptămânii
Moldova Eco Energetică”, acest fapt nu trebuie să ne împiedice să
ne afirmăm pe harta europeană în domeniul eficienței energetice.
Motto-ul săptămânii: „Energie sigură, curată și la prețuri accesibile”,
ar trebui să devină unul dintre motto-urile naționale și să fie respectat atât de consumatori, cât și de agenții economici din Republica
Moldova.
Până de curând, dezvoltarea durabilă și energia sustenabilă erau
doar niște cuvinte generice, vag înțelese de către utilizatorii acestora.
Între timp, lucrurile au evoluat, iar aceste cuvinte au obținut conținut.
Conținut care se manifestă printr-un cadru juridic elaborat, de comun
acord, de către instituțiile guvernamentale responsabile, dintre care:
Ministerul Economiei – instituție de bază responsabilă, cu suportul
Agenției pentru Eficiență Energetică, care vine cu tot instrumentarul,
necesar, de modificări și de amendamente pentru cadrul juridic și
cadrul normativ, asigurând buna funcționare a tot ceea ce ține de dezvoltarea durabilă, energia sustenabilă și multe alte elemente conexe
procesului de eficiență energetică.
Suntem foarte recunoscători că avem alături parteneri importanți
de dezvoltare, cum ar fi Comisia Europeană, țările membre UE și nu
numai, care, prin asistența financiară (sub formă de granturi și împrumuturi) susțin orice inițiativă lansată de noi în acest domeniu. Acest
fapt ne-a permis să ne aliniem la cele mai importante decizii luate în
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spațiul european în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și energia sustenabilă, precum și în alte domenii
conexe.
Țin să menționez că, în ultimii ani, s-au depus eforturi comune atât la nivel național, cât și la nivel local
pentru implementarea politicilor europene în domeniul eficienței energetice. Statisticile naționale notează primele rezultate ale planificării și implementării diferitor proiecte de eficiență energetică de către
autoritățile locale. Lucrurile nu se vor opri aici, avem un șir de proiecte elaborate de sectorul public, dar și
de cel privat care urmează să fie revizuite și implementate.
În ceea ce privește eficiența energetică, pentru următorii ani, Ministerul Economiei și-a stabilit prioritățile.
O atenție sporită se va acorda sectorului clădirilor (prin îmbunătățirea modului de utilizare a spațiului
locativ), sectorului industriei (care este un mare consumator de resurse energetice) și sectorului transportului (care a fost neglijat în ultima perioadă). Aceste sectoare sunt foarte risipitoare din punct de vedere
al resurselor de energie, dar pot fi eficientizate cu anumite investiții. De asemenea, vom continua implementarea proiectelor ce țin de sectorul public. Și aici mă refer la școli, grădinițe și alte spații de utilizare
publică, cum ar fi primăriile în vederea implicării acestora în procesele de economisire de resurse energetice. În așa fel, toate părțile au de câștigat, căci pe de o parte economisim resursele energetice, iar pe de
altă parte - resursele financiare.
Țin să menționez că eforturile comune ale Ministerului Economiei și ale Agenției pentru Eficiență Energetică au influențat înscrierea Republicii Moldova la un șir de proiecte internaționale (platforme de comunicare, schimb de experiență, transfer de know-how) care țin de autonomia energetică locală, dar și la
proiecte de importanță regională. Acest lucru a fost posibil datorită sprijinului acordat de către donatori
și organizatori, cărora, pe această cale, vreau să le mulțumesc pentru implicare. De asemenea, vreau să
încurajez reprezentanții sectorului privat și public – să fie cât mai inovatori în tot ceea ce ține de eficiența
energetică, pentru că eu cred în potențialul nostru de a ne alinia la cele mai bune practici internaționale.
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Dafina Gercheva

Coordonatoarea Rezidentă și
Reprezentantă Permanentă PNUD
în Republica Moldova

„Săptămâna Moldova Eco Energetica” a devenit o inițiativă foarte interesantă care se bucură de o participare masivă și care ne oferă ocazia
să celebrăm diverse inovații și să omagiem învingătorii competiției
Eco. Promovarea surselor de energie regenerabilă și combaterea
impactului negativ al schimbărilor de climatice sunt centrale Agendei 2030 și celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), care au
început să fie aplicate în viață începând cu Ianuarie 2016.
Noua Agendă 2030 reprezintă un program de acțiune transformativ și
normativ, care oferă linii directoare îndreptate spre protejarea oamenilor și
planetei, și de asemenea, în vederea promovării păcii, prosperității și parteneriatelor. Agenda 2030 reprezintă un angajament prin care se asigură că
„nimeni nu este lăsat în urmă”, acest principiu stă la baza eforturilor depuse
de Organizația Națiunilor Unite, de către statele-membre și alte organisme
de dezvoltare. Aceste organizații își îndreaptă eforturile spre dezvoltarea
democrației, respectarea drepturilor omului și a egalității de gen.

“

Până la momentul de față,
am înregistrat rezultate,
într-adevăr, remarcabile;
spre exemplu, am reușit
să sporim cota surselor
regenerabile de energie
în sistemul energetic al
țării, de la 5% la 14%. De
asemenea, am dotat 160
școli, grădinițe și alte
clădiri publice cu sisteme
moderne de încălzire pe
biomasă

Promovarea utilizării resurselor de energie regenerabile și combaterea
consecințelor schimbărilor climatice are o deosebită relevanță pentru Republica Moldova, care este deosebit de vulnerabilă la condiții
meteo instabile, precum sunt seceta și inundațiile. Pierderile economice anuale datorate dezastrelor climatice sunt estimate la suma de
peste 4 milioane USD. Iată de ce eforturile noastre comune, în vederea
soluționării acestei probleme și asistența acordată Republicii Moldova
pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Convenției UE
privind Schimbările Climatice și Tratatulului European privind politica
energetică, precum și în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice, recent semnat, sunt atât de importante.
Am început să promovăm Agenda 2030 acum 5 și jumătate de ani în
urmă, în cadrul Proiectului de Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea
Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Până la momentul de față, am înregistrat rezultate, într-adevăr,
remarcabile; spre exemplu, am reușit să sporim cota surselor regenerabile de energie în sistemul energetic al țării, de la 5% la 14%. De
asemenea, am dotat 160 școli, grădinițe și alte clădiri publice cu sisteme moderne de încălzire pe biomasă. În prezent, peste 1000 familii
moldovenești își încălzesc casele cu energie ecologică. Într-adevăr,
rezultatele impresionează, dar mai avem încă multe de făcut. Provocările care ne așteaptă sunt într-adevăr formidabile; iată de ce trebuie
să continuăm munca noastră împreună astfel încât să ne asigurăm că,
mai devreme decât mai târziu, Moldova va deveni o țară modernă și
prosperă, în care nevoile tuturor cetățenilor vor conta și nimeni nu va
fi lăsat în urmă. Ard de nerăbdare să aflu de la Dvs. cu ce idei inovative veniți, despre experiențele voastre și practicile cele mai bune.Vă
mulțumesc din tot sufletul pentru angajamentul vostru și dedicația
pentru o cauză nobilă, care ne va ajuta să protejăm oamenii și planeta.

6

Mihail Stratan
director al Agenției
pentru Eficiență Energetică

Au fost cinci ani productivi, de care suntem mândri. Ani care nu au
fost lipsiți de provocări, dar împreună cu experții, colegii și susținătorii
acestui domeniu mare și important pentru Republica Moldova, am
reușit să depășim toate problemele și să atingem obiectivele stabilite
inițial.

“

Pe lângă cele deja existente, apar tot mai multe
companii producătoare.
Fapt ce poate fi interpretat drept un indicator că
piața bioenergetică crește
exponențial și ne întărește
convingerea că până în
anul 2020, vor fi atinși
indicatorii pe care Guvernul Republicii Moldova
s-a angajat să-i realizeze
față de comunitatea
energetică.

În anul 2011, importul de resurse energetice era de cca 96%, astăzi putem anunța cifra de 88%. Pe parcursul ultimilor cinci ani, am reușit să
diminuăm consumul de energie cu 8%. Deși această reușită nu poate
să nu ne bucure, totuși, mai avem de muncit foarte mult. Nu ne putem
poziționa drept niște consumatori responsabili de energie, în cazul în
care suntem de trei ori mai energofagi decât media țărilor europene.
Din păcate, grosul resurselor energetice consumate încă se importă.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare este partenerul care de
cinci ani contribuie la promovarea activă a surselor de energie regenerabilă. Tot cu sprijinul lor a fost inițiată și prima Gală: Gala de premiere
a celor mai bune proiecte și practici în domeniul eficienței energetice
și surselor de energie regenerabilă. Suntem extrem de recunoscători
partenerilor noștri – Proiectului „Energie și Biomasă” pentru implicare
și pentru că, împreună, am reușit, ceea ce la început părea imposibil –
să lansăm o piață nouă.
Unul dintre participanții de la expoziția din cadrul Săptămânii Eco
Energetice a reușit să vândă 22 de utilaje de producere a combustibilului din biomasă solidă. Pe lângă cele deja existente, apar tot mai
multe companii producătoare. Fapt ce poate fi interpretat drept un
indicator că piața bioenergetică crește exponențial și ne întărește convingerea că până în anul 2020, vor fi atinși indicatorii pe care Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să-i realizeze față de comunitatea
energetică, și anume o cotă de 17% energie regenerabilă în totalul
consumului intern.
Scopul final al eficientizării energetice este în primul rând ecologic,
dar și economic în același timp. Ne dorim ca fiecare cetățean din Republica Moldova să resimtă beneficiile acestea în propriul buget. Totul
e realizabil doar în strânsă colaborare cu partenerii de dezvoltare, care
ne-au oferit suport și foarte multe proiecte sub formă de împrumuturi
sau asistență nerambursabilă.
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Christophe Frering
Manager Senior de
proiecte, Convenția
Primarilor din Est

David Barstow
Scriitor senior la ziarul
The New York Times

Viorel Bostan

Cu această ocazie, aș dori să transmit sincere mulțumiri organizatorilor și reprezentanților Inițiativei Europene a Convenției
Primarilor. De asemenea, țin să evidențiez rolul important al
autorităților publice locale, care reprezintă, într-adevăr, temelia
sistemului în care fiecare dintre noi poate produce și economisi
energie.

Sunt deosebit de onorat să omagiez o activitate jurnalistică de
cea mai înaltă probă. Una dintre cele mai mari provocări pentru o
agenție de știri este să evoce, să mențină și să raporteze în retrospectivă subiecte complexe. Au fost acordate distincții jurnaliștilor
și agențiilor care, pe parcursul a câtorva luni de muncă asiduă și
concentrată, au reușit performanța de a aborda din toate perspectivele și de a relata știri pe marginea subiectului de energie
regenerabilă. Din acest considerent, aș vrea să-mi exprim sincerele felicitări și admirația deosebită pentru munca și efortul depus.

Sunt mândru că studenții de la Universitatea Tehnică sunt
foarte implicați în activități ce țin de eficientizarea energetică.
Vreau pe această cale să le mulțumesc pentru efortul pe care îl
depun zi de zi pentru a promova energiile regenerabile și noile
tehnologii.

Rector al Universității
Tehnice din Moldova

Claudiu Trandafir
Business Development
Director - Managing
Partner, BESEN & BRILL
FINANCIAL GROUP

Vreau să-i felicit pe toți cei care au avut curaj și au participat la
această competiție. Eu, personal, încurajez inițiativa și sugerez
tuturor să-și testeze limitele și să încerce să facă și mai mult
decât au făcut până acum. Încercați să țintiți cât mai sus și
bucurați-vă de succesele obținute.
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Roxana Țurcanu-Tolomey
Responsabilă a Antenei
Agenției Universitare a
Francofoniei în Moldova

Veaceslav Moldovanu
Director General,
Furnizarea Energie
Electrică Nord S.A.

Octavian Apostol
Director AGEPI

Moldova Eco Energetică este o adevărată sărbătoare. Este
o sărbătoare a colaborării, o sărbătoare a ideilor inovatoare,
este o sărbătoare a parteneriatelor durabile pentru dezvoltare.
Moldova Eco Energetică este în același timp un mesaj adresat nouă, tuturor, un mesaj despre necesitatea acțiunilor în
direcția protecției mediului și a construcției unui viitor mai curat.
Agenția Universitară a Francofoniei a dorit să se alăture și anul
acesta Agenției pentru Eficiență Energetică și partenerilor săi în
transmiterea acestui mesaj. Prezentă în peste 100 de țări, de pe
cinci continente, organizația internațională pe care am onoarea
să o reprezint promovează la rândul său, prin proiecte universitare, inovația și cercetarea în toate domeniile, printre care și în
domeniul energetic.

Compania FEE Nord e la prima sa experiență de participare
și de susținere a unui proiect de acest gen. Este o onoare să
facem parte din acest club de oameni speciali, oameni care se
gândesc la viitorul acestei țări, la viitorul omenirii, în general.
Vreau să aduc mulțumiri și Guvernului Republicii Moldova și
Agenției pentru Eficiență Energetică pentru faptul că au depus
efort ca să creeze o astfel de platformă, unde oamenii cu idei și
tehnologii noi au posibilitatea de a se întâlni și de a face schimb
de exepriență sau unde pot crea parteneriate durabile. Noi vom
face tot ce ne stă în puteri ca aceste tehnologii, implementate în
Republica Moldova să ajungă în casa fiecărui consumator.

Le mulțumesc, mai întâi de toate, organizatorilor pentru că au
reușit să formeze o platformă unde ideile fezabile se pot întâlni
cu potențialii investitori. Pentru asemenea inițiative e nevoie de
acțiune și de perseverență. După cum spunea Brâncuși,,,nu este
greu să faci un lucru, este foarte greu să te pui în situația de a-l
face”. Orice realizare începe de la o simplă participare/implicare,
este foarte important să aveți o motivație puternică. Așa cum a
avut-o Edison (inventatorul becului cu incandescență ) care a
trecut prin peste 11 000 de încercări până a reușit să inventeze
acest bec. Când era aproape de 5000 de încercări eșuate a
venit la el un reporter și l-a întrebat „Ați eșuat de 5000 de ori,
de ce nu renunțați?” – Nu, domnule, eu nu am eșuat de 5000
de ori, eu pur și simplu am găsit 5000 de moduri în care acest
lucru nu funcționează. Eu vă doresc ca fiecare idee pe care o
aveți în domeniu energiei să-și găsească implementarea. Să
acționați, să perseverați și să faceți un pas spre realizarea acestui
vis. Cu siguranță la AGEPI aceste idei sunt susținute și le puteți
înregistra și primi susținerea pe care v-o doriți.
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„În ultimele decenii importanţa unei dezvoltări durabile a sectorului energetic în Republica Moldova a devenit un fundament al strategiei sale. Astfel, începînd cu 2011, eforturile Ministerului Economiei au fost concentrate
pe crearea cadrului instituțional și normativ aferent măsurilor de sporire a
eficienţei energetice (EE) şi valorificare a surselor de energie regenerabilă
(SER). Un pas important în consolidarea cadrului instituțional, în domeniu,
l-a avut instituirea Fondului pentru Eficiență Energetică (FEE, Fond) – un
instrument-cheie în implementarea politicilor statului în domeniul energetic. Acest scop poate fi atins doar prin certitudinea unei abordări realiste
în funcție de potențialul economic, iar atragerea şi gestionarea resurselor
financiare în vederea finanţării şi implementării proiectelor în domeniul EE
şi SER în conformitate cu strategiile şi programele elaborate de Guvern,
reprezintă provocarea prioritară pentru atingerea obiectivului principal de
activitate a Fondului. Prin urmare, drumul parcurs de la aceste momente
până astăzi se cuvine a fi recunoscut și apreciat, iar Fondul vine să reafirme,
în cel mai responsabil mod, caracterul ireversibil al acestui parcurs și al angajamentelor pe care el le presupune”, a declarat Directorul executiv al FEE,
Octavian Crestin.

Evoluţia Fondului a fost una succesivă, într-o perioadă scurtă de timp, a înregistrat schimbări calitative
notabile, marcate de un mecanism funcțional care a asigurat continuitatea și funcționalitatea instituției
și a permis implementarea unui proces transparent și echidistant de evaluare și aprobare a proiectelor
spre finanțare în cadrul Apelurilor de Propuneri de Proiect (APP, Apel) lansate din perspectiva respectării
conformității administrative și a cerințelor tehnice minime. Dirijarea efectivă a procedurilor operaționale în
cadrul APP-lor lansate au susținut atingerea unor rezultate progresive odată cu avansarea în procesul de
lansare succesivă a fiecărui Apel.
În cadrul primului Apel lansat în anul 2012, destinat sectorului public, cu un buget alocat de 150 milioane de lei au fost colectate 303 propuneri de proiect în valoare de 562 milioane lei, fiind aprobate spre
finanțare 87 propuneri de proiect de către Consiliul de administrare (CA) al FEE.
Având în vedere interesul înalt manifestat de către solicitanții de finanțare în cadrul APP nr. 1, FEE a decis
lansarea în anul 2013 a unui alt Apel pentru sectorul public, cu un buget inițial de 150 milioane lei, suplinit pe parcurs prin decizia CA al FEE cu încă 100 milioane lei. În limita bugetului alocat, au fost aprobate
spre finanțare 162 propuneri de proiect care vizează implementarea măsurilor de eficiență energetică și
valorificare a surselor de energie regenerabilă în cadrul clădirilor publice - obiective de menire socială.
Până în prezent au fost finalizate 77 proiecte, fiind efectuată procedura de recepție la terminarea lucrărilor,
iar pentru celelalte proiecte în cadrul Apelurilor pentru sectorul public continuă monitorizarea implementării.
Realizările Fondului însă nu s-au oprit aici. În lumina actelor naționale de politică energetică privind lansarea unor programe privind îmbunătățirea iluminatului stradal, în anul 2014 FEE a lansat APP nr. 5 care
are ca obiectiv eficientizarea sistemelor de iluminat public prin implementarea proiectelor care prevăd
realizarea măsurilor de eficiență energetică aferente sistemelor de iluminat public. Bugetul alocat în cadrul acestui apel a constituit 50 milioane lei.Valoarea finanțării solicitate din partea FEE pentru proiectele
depuse a constituit aproximativ 79 milioane lei. Până la momentul actual, CA a aprobat spre finanțare 22
propuneri de proiect în cadrul cărora FEE va acoperi un necesar de finanțare de circa 43 milioane lei.
În cadrul Săptămânii Europene a Energiei Durabile ediția 2016, într-o atmosferă festivă, FEE a a reușit
semnarea primelor nouă contracte de grant cu beneficiari de proiecte, reprezentanți ai administrațiilor
publice locale, care vor îmbunătăți iluminatul public cu suportul financiar al FEE.
Astfel, în cadrul celor cinci Apeluri de propuneri de proiect lansate au fost depuse 850 de proiecte, în valoare de circa 1,7 miliarde lei, dintre care circa 1,2 miliarde lei reprezintă aportul Fondului solicitat. Membrii
CA al Fondului au aprobat, unanim, finanțarea a 271 proiecte de eficiență energetică, în valoare de circa
604 milioane lei, dintre care circa 445 milioane lei reprezintă contribuția Fondului.
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Având în vedere necesitatea și responsabilitatea sectorului public de a reprezenta un exemplu de promovare a eficientei energetice, prin obținerea unor rezultate vizibile și semnificative se preconizează
contribuția la creșterea progresivă a numărului de proiecte în domeniul eficienței energetice și valorificare a surselor de energie regenerabilă. Proiectele eligibile trebuie să conducă la reducerea consumului de
energie, reducerea emisiilor de CO2 şi, în general, la îmbunătăţirea utilizării raţionale a energiei în clădirile
publice - obiective de menire socială.
Prioritățile Fondului pentru viitorul apropiat notează lansarea unui nou Apel de Propuneri de Proiect,
destinat sectorului privat, în special companiilor de prestare a serviciilor energetice (ESCO). Apelul dat
va derula în colaborare cu proiectul „ESCO Moldova - Transformarea pieței pentru eficiență energetică
urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice”, prin implementarea măsurilor de EE și SER
pentru 20 de clădiri publice din mun. Chișinău, selectate în cadrul Proiectului ESCO Moldova.
Fondul urmează să faciliteze accesul companiilor ESCO la mijloacele financiare pentru implementarea
măsurilor EE și SER în cadrul Proiectului ESCO Moldova, prin acordarea de împrumuturi preferențiale
și oferirea de stimulente financiare sub formă de grant, ca instrumente de finanțare a contractelor de
performanță energetică.
Se preconizează alocarea a 50 milioane lei pentru acordarea împrumuturilor și 20 milioane lei pentru
acordarea unei componente de grant pentru companiile eligibile.
Apelul este ghidat și de Acordul încheiat între FEE și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în
Moldova în cadrul unui parteneriat pe termen lung, care vine să promoveze instrumente noi de finanțare
a activității de EE prin crearea unui Fond de Garantare a Împrumuturilor, cu un buget de 900 mii dolari
SUA, utilizat drept garanție pentru împrumuturile acordate companiilor ESCO, selectate să implementeze
proiecte de EE în cadrul proiectului ESCO Moldova.
Pe acest temei proactiv, printre schimbările instituționale planificate se menționează adoptarea Legii nr.
10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care a generat premisele
necesare de reformare a FEE, odată ce va intra în vigoare în data de 25.03.2017.

11

Orange Smart City –
conectăm oraşul la viitor
Orange Moldova conectează oraşele la viitor. În
premieră, în ţara noastră a fost implementat conceptul de Smart City – platformă ce presupune utilizarea soluţiilor digitale pentru dezvoltarea urbană.
Hînceşti este prima localitate în care conceptul de
Orange Smart City a avansat cel mai mult. Primul
pas a fost transformarea localităţii într-un
„oraş conectat”, cu acces la internet de mare
viteză prin fibră optică, 4G, dar şi WiFi gratuit.

Despre Orange Moldova
Orange Moldova este parte a
Grupului Orange, unul dintre
liderii mondiali în servicii de
telecomunicații, cu sediul în Paris,
Franța. În Moldova, compania şi-a
demarat activitatea în octombrie
1998, cu marca comercială VOXTEL
iar, ca urmare a rebranding-ului, pe
25 aprilie 2007, a devenit Orange
Moldova.
Orange este cel mai mare operator
de servicii voce şi Internet mobil
din Moldova. Actualmente peste
2,6 milioane de clienţi sunt conectaţi la reţeaua şi serviciile companiei, în care activează o echipă
de peste 900 de angajaţi. OMD
deţine cea mai extinsă şi avansată
reţea 3G+ şi 4G. Serviciile sale pot
fi accesate pe teritoriul întregii țări
prin intermediul rețelei de peste
3600 puncte de vânzări. Recunoscut drept un lider în inovaţii, OMD
deţine 2 premiere mondiale: HD
Voice şi HD Voice International.
În 2015, brandul Orange a evoluat pentru a răspunde noii sale
strategii la nivel de Grup, Essentials
2020, dar și promisiunii pe care a
făcut-o clienților: de a fi întotdeauna aproape pentru a-i conecta
la ceea ce este esenţial în viaţa
lor. Mai multe informaţii pe www.
orange.md

Recent, la Hânceşti, Orange şi partenerii săi au implementat
un proiect pilot destinat eficientizării consumului de energie
electrică. Soluţia funcţionează în baza reţelei LoRaWan, o inovaţie adusă pentru prima dată în Republica Moldova de către
Orange. Tehnologia pune bazele unei platforme deschise şi
interoperabile, ce poate fi extinsă şi adaptată nevoilor în schimbare ale cetăţenilor şi ale municipalităţilor. Vorbim despre soluţii
inteligente pentru transportul public, măsurarea calităţii aerului
sau a apei potabile, controlul traficului terestru, monitorizarea
video a oraşului, parcările inteligente sau managementul colectării gunoiului etc. Costurile de dezvoltare şi implementare ale
proiectului pilot sunt acoperite integral de Orange Moldova.
Julien DUCARROZ, Director General Orange Moldova:
„Orange Moldova este un lider consacrat la capitolul inovaţii
digitale iar implementarea acestui proiect pilot va ajuta autorităţile locale să eficientizeze consumul de energie electrică
stradală. Vreau să mulţumesc administraţiei oraşului Hînceşti
pentru receptivitatea de care a dat dovadă în dezvoltarea
acestui proiect inovativ, o investiţie sută la sută Orange. Acesta
este doar primul pas în crearea oraşelor inteligente în Moldova,
concept pe care ne dorim să îl dezvoltăm şi în alte localităţi ale
ţării în următorii ani”.
Loran MOZES, CEO Flashnet SRL: „Flashnet, companie românească de cercetare și dezvoltare în domeniul managementului inteligent al energiei, cu operațiuni în întreaga lume,
revoluționează piața iluminatului inteligent din întreaga lume
prin integrarea tehnologiei de ultimă generație LoRa. Folosind această tehnologie, stația de bază poate controla până la
20.000 de dispozitive într-o rază de până la 15 km, în funcție
de condițiile geografice. Implementarea sistemului de teleges-
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Andrei PREAŞCĂ,
DirectorVânzări Corporative
Orange Moldova:
„Un oraş inteligent este unul
accesibil pentru populație. Noi
am creat o legătură bine definită.Toți au nevoie de internet
iar primul lucru pe care îl face
această soluţie este accesul la
rețeaua de WiFi. Al doilea lucru
este iluminarea inteligentă.Treptat, posibilităţile platformei pot fi
extinse, astfel încât să fie adaptate la necesităţile oraşului”.
Alexandru BOTNARI,
Primarul oraşului Hînceşti:
„Cred că autoritățile publice
locale rămân în urmă cu noile
tehnologii, ceea ce astăzi demonstrează multe orașe europene. Astăzi agenții economici,
împreună cu autoritățile publice
locale, au reușit să coopereze
într-un proiect comun de succes.
Vreau să mulţumesc Orange
Moldova pentru contribuţia la
dezvoltarea oraşului Hînceşti”.

tiune a iluminatului public a devenit astfel mai rapidă ca niciodată şi mai economică.”
Conceptul de Smart City implementat la Hînceşti presupune
o gestionare inteligentă a sistemului de iluminat stradal pe 2
cele mai importante străzi ale oraşului. Pentru aceasta a fost
construită o infrastructură wireless dedicată proiectului iar pe
stâlpii de electricitate existenţi au fost instalate echipamente
inteligente la corpurile de iluminat. Toate acestea sunt controlate de la distanţă printr-un centru de regie ce supervizează
orice acţiune din reţea prin intermediul unei platforme de management al iluminatului stradal, online.
Implementarea conceptului de Smart City la Hînceşti asigură:
• buna funcţionarea a unui sistem unic de gestionare a evenimentelor din reţea şi monitorizarea în timp real a întregii reţele;
• punerea la dispoziţia echipelor de intervenţie a informaţiilor
exacte şi complete despre eventualele defecţiuni;
• reducerea intensităţii luminoase pe fiecare lampă în parte şi
configurarea unor programe personalizate de iluminat în funcţie de intensitatea traficului pe diferite intervale orare;
• prevenirea şi detectarea consumului neautorizat de energie şi
a fraudelor;
• creşterea calităţii serviciilor, scăderea costurilor de mentenanţă şi generarea unor economii de cca 50% la consumul de
electricitate etc.

Orange
Orange WiFi
WiFi
start
Orange
startWiFi
start
Sistem de management al iluminatului public
Sistem de management al iluminatului public
Sistem de management al iluminatului public

Oraș
Oraș conectat
conectat
Oraș
5 puncteconectat
acces gratis Wi-Fi
5 puncte acces gratis Wi-Fi
Viteza de acces la internet
Viteza
de acces
acces gratis
la internet
5
puncte
Wi-Fi
până
la 100
Mbit/s
până la 100 Mbit/s
Viteza de acces la internet
până la 100 Mbit/s

Oraș
Oraș iluminat
iluminat
Oraș
iluminat
Infrastructură
wireless dedicată
Infrastructură wireless dedicată

120 corpuri LED & econom
120
corpuri LED
& econom
Infrastructură
wireless
dedicată
2 puncte transformare de putere
2
puncte
transformare
de putere
120
corpuri
LED & econom
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2 puncte transformare de putere

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) este o
organizație internațională și o rețea de peste 800
de universități care realizează acțiuni în beneficiul
instituțiilor de învățământ superior care oferă studii de limba franceză sau în limba franceză: programe de burse, proiecte de cooperare, cercetare
și guvernanță, susținerea manifestărilor științifice,
sprijin pentru inserția profesională a tinerilor,
intervenții în vederea reconstrucției sistemelor de
învățământ în țările unde acest lucru este necesar.
Acțiunile AUF acoperă în prezent 104 țări de pe 5
continente.

Reprezentanța AUF de la Chișinău dezvoltă acțiuni de cooperare universitară în formare și cercetare în toate domeniile,
acordând o atenție particulară relației cu mediul de afaceri în
beneficiul studenților și absolvenților francofoni.
Acțiuni AUF în Republica Moldova:
* Formări pentru profesori și studenți; Formări de formatori;
Formare continuă;
* Susținerea cercetării: finanțarea de proiecte de cooperare
internațională în domeniul cercetării; proiecte vizând dezvoltarea capacităților echipelor de cercetare; susținerea organizării
manifestărilor științifice; burse de mobilitate pentru doctoranzi
și cercetători

CONTACT :
Agence universitaire
de la Francophonie
olesea.simion@auf.org
Tél.: + 373 22 237535
52, rue Vlaicu Parcalab, ULIM,
3ème étage, bureau 329,
Chisinau

* Proiecte de guvernanță universitară: Formări pentru cadrele
universitare; Organizarea de seminarii și ateliere de lucru în
parteneriat cu autoritățile naționale;
* Acțiuni în beneficiul relației universitate/întreprindere: burse de stagiu profesional local; burse de stagiu profesional
internațional; stagii cu recrutare personalizată în funcție de
profilul comunicat de întreprindere; recrutare și formare complementară pentru posturi de management; ateliere de formare
pentru studenți (redactare de CV, promovarea prin rețele sociale, vizite în întreprinderi etc.)

14

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Agence universitaire de la
Francophonie

en Europe centrale et orientale

100
plus de

établissements
membres

7

Formation
Recherche
Gouvernance
Rayonnement

7

24
pays

implantations

L’intelligence francophone
au service du développement :
www.auf.org
europe-centrale-orientale@auf.org
Facebook : aufeuropecentraleetorientale
15

Association mondiale d’universités
employant la langue française

Expoziția
Moldova Eco Energetică
Eficiența energetică și sursele de energie regenerabile trebuie sa fie pilonii de bază ai dezvoltării durabile a Republicii Moldova și în particular, ai dezvoltării sistemului energetic în viitor.
Importanți consumatori industriali și casnici,
reprezentanți ai administrației publice, agenți
economici conștientizează tot mai mult necesitatea sporirii eficienței energetice și avantajele
utilizării resurselor de energie regenerabile.

Pentru a susține aceste necesități și a oferi acces la tehnologii de ultimă oră, prezente pe piața din Moldova, în cadrul „Săptămânii Moldova Eco Energetică” a fost lansată, în premieră, expoziția tehnologiilor
eco responsabile.
Peste 20 de companii locale, participante la expoziție, contribuie la creșterea gradului de utilizare a energiei regenerabile și a eficienței energetice a clădirilor și, prin aceasta, a standardelor de viață. Produsele și
tehnologiile expuse publicului larg au fost unele performante pe piața locală, precum și diverse: sisteme
complexe de utilizare a biomasei solide; panouri solare; pompe de căldură; accesorii pentru instalații
termo-hidraulice; specii de plante energetice; stații de alimentare pentru automobile electrice etc.
Expoziția tehnologiilor eco responsabile vine să susțină dezvoltarea pieții din domeniu și să demonstreze
că Republica Moldova are capacitatea de a produce energie din surse regenerabile, care diversificată și
utilizată la scară largă, va contribui la creșterea economică durabilă.
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28.11.2016
„Săptămâna
Moldova Eco Energetică”
a ajuns la cea de-a II-a ediție
Cea de-a doua ediție a „Săptămânii Moldova Eco
Energetică” a reunit profesioniști din domeniu,
atât din ţară cât şi din străinătate, reprezentanți
ai autorităţilor publice locale, mediului academic
şi al sectorului privat, care au discutat subiecte
actuale de utilizare a surselor de energie regenerabile şi de promovare a eficienţei energetice, au
propus noi iniţiative eco şi au prezentat un plan al
investițiilor pentru următorii ani, în ceea ce priveşte dezvoltarea sectorului energetic al Republicii
Moldova.

Evenimentul de deschidere a „Săptămânii Moldova Eco Energetică”, ediția 2016, a adus la cunoștință publicului informații despre cele mai importante inițiative în producerea și consumul eficient de energie, în
implementarea, dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne în Republica Moldova. Astfel, invitațiile
de cooperare lansate în cadrul discuțiilor vor inspira implicarea întregii comunități pentru a obține rezultate notabile în sectorul energetic.
Republica Moldova este o țară energofagă, intensitatea energetică a căreia este de cca trei ori mai mare
decât în UE, iar aproximativ 88% din energia consumată este importată. Eficiența energetică trebuie să
devină o prioritate pentru cetățeni datorită nenumăratelor sale beneficii, precum: reducerea dependenței
de importul energetic străin; securitate energetică; emisii reduse de gaze cu efect de seră; sporirea
sănătății şi a confortului; creşterea locurilor de muncă; prețuri accesibile la energie etc.
Deschiderea „Săptămânii Moldova Eco Energetică” a fost un prilej bun pentru prezentarea planului de
acțiune în domeniul eficienței energetice. Acesta urmăreşte atingerea unor obiective ambițioase în ceea
ce priveşte politica în domeniul surselor regenerabile de energie, printre care se numără:
n asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale prin diversificarea căilor şi surselor de aprovizionare;
n consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit al gazelor naturale;
n îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea utilizării surselor regenerabile de energie;
n asigurarea cadrului legislativ, instituţional şi operaţional pentru o concurenţă reală; integrarea pieţei
energetice a Republicii Moldova în piaţa interna a UE;
n asigurarea cadrului instituţional modern şi competitiv pentru dezvoltarea industriei energetice.
Evenimentul de deschidere a fost un bun prilej de a discuta necesitatea și premizele promovării eficienței
energetice și surselor de energie regenerabilă, obiectivele naționale în materie de eficiență energetică, în
conformitate cu Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice 2013 - 2015 și 2016 - 2018,
dar și viziunile asupra modalităților de finanțare a dezvoltării durabile naționale.
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29.11.2016
Forumul Bioenergie,
ediția a IV-a: către o autonomie
energetică locală
Bioenergia câştigă din ce în ce mai mult teren pe
piață, și nu în zadar. Acest domeniu transformă
deşeurile organice în energie sau mai bine spus –
problemele în soluții. Conform cercetărilor elaborate de Biroul Național de Statistică în ceea ce
priveşte tendințele în consumul de energie în sectorul casnic, jumătate din gospodăriile casnice
din Republica Moldova se încălzesc cu sobe individuale ce funcționează pe cărbune sau lemne de
foc. Potențialul de economie în acest sector este
unul foarte mare, dar nevalorificat. Totuşi, piața
bioenergiei are nevoie de instrumente de sprijin şi
facilitare pentru a se dezvolta în continuare.

Ajuns la cea de-a IV-a ediţie, Forumul ,,Bioenergie”, cu mottoul „Către o autonomie energetică locală”, a
pus în discuție instrumentele de sprijin pentru dezvoltarea pieței de bioenergie, oportunitățile de valorificare în scopuri energetice a deşeurilor agricole şi menajere, producerea biogazului şi cultivarea plantelor
energetice.
Un pas spre dezvoltarea pieței bioenergetice este platforma online www.piata-biomasa.md, elaborată
de către Agenția pentru Eficiență Energetică şi Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, finanțat de UE
şi implementat de UNDP, care are drept scop facilitarea legăturii dintre producătorii şi consumatorii de
energie din biomasă prin intermediul plasării anunțurilor de vânzare-cumpărare a produselor şi serviciilor din sectorul energiei din biomasă. Iar avantajele platformei informaționale nu se încheie aici. Portalul
web pune la dispoziția vizitatorilor un calculator electronic ce permite estimarea capacității centralei
termice şi a costurilor pentru încălzirea unui imobil în funcție de mai mulți parametri, cum ar fi suprafața şi
înălțimea imobilului, gradul de izolare termică sau temperatura medie exterioară şi interioară.
Potrivit conceptelor prezentate în cadrul evenimentului de către experții internaționali, Republica Moldova poate fi eficientă din punct de vedere energetic în condițiile în care: obține independența față de gaze
şi petrol ca surse primoridale de alimentare; asigură un sistem stabil de alimentare cu energie; contribuie
constant la protecția climei; utilizează, pe cât e posibil, surse de energie regenerabilă, aşa cum dispune de
un potențial nevalorificat în acest sens.
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30.11.2016
Târgul ideilor eco responsabile
Târgul ideilor eco responsabile, care se desfăşoară
pentru al treilea an consecutiv, a adunat multă
lume bună interesată de ecologie - de la întreprinderi, instituții de stat, organizații non-guvernamentale, până la persoane fizice. S-a dat undă
verde creativității, cu o singură condiție – să se
inițieze un proiect din domeniul eficienței energetice sau al surselor de energie regenerabilă.

Ediția de anul acesta a târgului de idei eco responsabile s-a bucurat de o diversitate de proiecte inovative. Au fost prezentate proiecte fezabile, cu potențial de atragere a investitorilor sau a partenerilor de
dezvoltare, care aduc un plus de valoare domeniului, precum: izolații naturale din lână de oi; mijloace tehnice pentru producerea biocombustibililor solizi; fabrici de prelucrare a deşeurilor animaliere; prezentarea
colecției de plante energetice; parcuri fotovoltaice; stocarea energiei; aplicații mobile etc. Proiectele au
surpins prin ambiție şi perseverență.
Unul din proiectele prezentate este cel de la Aeroportul Internațional Chișinău, care intenționează să
instaleze cel mai mare parc de panouri fotovoltaice din țară, ce se va întinde pe o suprafață de șapte hectare și va asigura 100% din consumul propriu de energie electrică. Parcul fotovoltaic va avea o capacitate
de 3,64 MW și prevede instalarea a 14 mii de module policristaline, 175 invertoare a câte 20 kW și trei
posturi de transformare a câte 1600 kVA și poate fi realizat în 6 luni.
La fel, în cadrul târgului de idei, compania chineză Dynavolt Renewable Power Technology Co., Ltd. A
împărtășit experiența utilizării tehnologiilor moderne de stocare a energiei electrice.Dynavolt este o întreperindere High tech, axată pe generarea de energie electrică din surse regenerabile, dar și pe stocarea și
utilizarea acesteia. În ultimii ani, compania își dezvoltă afacerea prin intermediul bateriilor cu litiu, energia
din surse regenerabile și vehicule noi de energie.
Și o companie locală a propus pentru piața noastră un know-how pentru domeniul eficienție enegetice.
Astfel, Sandilana SRL a prezentat în cadrul evenimentului izolarea termică a imobilelor cu materiale naturale din lână de oi. Potrivit reprezentanților companiei, utilizate pe scară largă a materialelor radiționale
de izolare, datorită prețului scăzut, prezintă un pericol pentru sănătate, în timp ce cantități considerabile
de lâna de oi rămân nevalorificate și pot fi utilizate pe post de materiale de construcție. Mai mult ca atât,
izolația din lână este un produs ce face parte din clasa premium, sută la sută ecologic, care are capacitatea de a purifica aerul și o durabilitate de până la 100 de ani.
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01.12.2016
Atelierul investițional
„Instrumente financiare
în sprijinul dezvoltării durabile”
Atelierul investițional „Instrumente financiare în
sprijinul dezvoltării durabile” a oferit posibilitatea
participanților de a-și forma o viziune de ansamblu despre cadrul legal și normativ pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul eficienței energetice și
valorificării surselor de energie regenerabile, precum și de a identifica oportunități noi de finanțare.

În cadrul atelierului investițional au fost prezentate instrumente de sprijin pentru producerea și utilizarea
surselor de energie regenerabilă, în conformitate cu legislația recent aprobată. Este vorba de aplicarea
principiului contorizării nete, pentru ca producătorii casnici de energie electrică să poată vinde în rețea
excesul de energie, conform unui tarif plafon clasic, iar producătorii cu capacitatea instalată de peste 100
kW – în baza licitațiilor pentru stabilirea tarifului.
În cadrul prezentării, reprezentanții ministerului Economiei au enunțat că pentru realizarea țintei de 10%
biocarburanți utilizați în sectorul transporturilor, sunt necesare investiții de aproape 39 milioane euro.
Totodată, compania Orange Moldova a anunțat în cadrul evenimentului despre inițierea proiectului pilot
de creare a unui sistem de management al iluminatului public în orașul Hâncești. Prin propunerea unui
model viabil de business, reprezentanții companiei își propun să sporească eficiența de gestionare a
infrastructurii de iluminare și să reducă atât nivelul de consum, cât și costurile energiei electrice.
Un alt proiect important prezentat la atelier de către Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Guvernul Republicii Polone este producerea unui lot de sisteme solare de energie
termică. Proiectul se va derula în două faze, dintre care: în prima fază se vor produce colectoare solare cu
tuburi vidate instalate la o companie locală și în cea de-a doua fază – 100 de colectoare solare cu tuburi
vidate, cu o capacitate totală de 1,1 MW produse și pregătite pentru comercializare. Perioada de implementare a proiectului este 31.03.2017 - 31.03.2018, iar partenerii de implementare sunt Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Agenţia pentru Eficienta Energetică.
Ministerul Finanțelor a făcut o prezentare a proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2017, potrivit căreia
vor fi scutite de TVA automobilele cu motor electric și echipamentele instalate în parcuri de turbine eoliene sau
panouri fotovoltaice. În același timp, se va reduce la 8% pe întregul lanț valoric cota TVA pentru biocombustibil.
De asemenea, managerul de proiecte din sectorul energetic în cadrul Delegaţiei Uniunii Europene în R.
Moldova, Alexandre Darras, a informat despre finanţările în derulare şi cele viitoare din fonduri europene.
Printre acestea se numără accesul la interconexiunea sistemului energetic european, în special finanţarea
construcţiei gazoductului Iaşi-Ungheni şi Ungheni-Chişinău, pachetul Energetic IV, proiecte de sporire a
eficienţei energetice a clădirilor, de îmbunătăţire a interconexiunilor electrice ş.a.
Au fost prezentate oportunitățile contractelor de tip ESCO în Moldova și instrumentele de finanțare a contractelor de performanță energetică de către Fondul de Eficiență Energetică, prevederile legii privind performanța
energetică a clădirilor, etichetarea energetică și impactul acesteia asupra consumului de energie.
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01.12.2016
Gala Moldova Eco-Energetică 2016

Cele mai bune proiecte
au fost premiate la Gala
Moldova Eco Energetică
16 proiecte de succes în utilizarea şi promovarea
energiei regenerabile şi a eficienţei energetice
au fost premiate la Gala Moldova Eco Energetică,
ediția a VI-a. La ceremonie au participat peste
400 de invitaţi, reprezentanţi ai conducerii de
vârf a Republicii Moldova, miniştri, ambasadori,
reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, sectorului privat, mediului academic şi societăţii civile.

În cadrul ediției din 2016 a concursului „Moldova Eco Energetică” au concurat 48 de dosare, depuse la
cele trei nominații: Cea Mai Bună Istorie, Ideie şi Tehnologie Eco Responsabile. Dosarele au fost depuse
de persoane fizice, instituţii publice, companii private, mass-media şi ONG-uri, dosarele fiind examinate
minuțios de către juriul concursului.
Moldova Eco Energetică este cel mai mare concurs de premiere a iniţiativelor de succes în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Competiţia este la a şasea ediţie, ani în care a adunat peste 260
de proiecte de succes în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice, dintre care 70 au fost
premiate. Categoriile de premiere ale competiţiei reprezintă toate formele de utilizare a energiei regenerabile şi eficienţă energetică, dar şi de promovare a acestora.
Ceremonia de premiere culminează „Săptămâna Moldova Eco Energetică”, petrecută sub egida ministerului
Economiei, organizată de Agenția pentru Eficiență Energetică, la inițiativa Proiectul Energie şi Biomasă în
Moldova, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
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ISTORII ECO-RESPONSABILE
• Cel mai bun Proiect în Energia Solară:
 Fotovoltaică: Polimer Gaz Conducte SRL, Sera din s. Făleştii Noi, rl Făleşti
 Termică: Centrul Experimental de Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, Chişinău
Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, Chişinău
• Cel mai bun Proiect în Energia Geotermală: WT AgroProfi SRL , com. Stăuceni
• Cel mai bun Proiect în Bioenergie: T.B. Fruit SRL, or. Edineţ
• Cel mai bun Proiect de Eficienţă Energetică:
 În sectorul clădiri: Familia Borosan, raionul Căuşeni
 În sectorul industrial: Supraten SA
 În sectorul public: Grădiniţa din s. Izbişte, raionul Criuleni
 Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare: portalul de ştiri Agora,Vlad Vasilcov
 Cea mai bună Iniţiativă Educaţională: Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică
 Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor: ParanoicBot

TEHNOLOGII ECO-RESPONSABILE

• Darnic Gaz SA
• Eco Tronex SRL
• Habsev Grup SRL
• Sandilana SRL
• Strapit SRL

IDEI ECO-RESPONSABILE
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Alex Calancea este unul dintre cei mai cunoscuți
basişti de la noi. Ghidat de pasiunea pentru muzica
instrumentală, dar şi de dorința de a revoluționa
industria muzicală autohtonă a format un band
de profesionişti, împreună cu Serghei Ivanov, Saric
Vatavu, Nickel Russu şi Arcus Alexander, care este
extrem de apreciat şi solicitat de către interpreții
locali. Au acompaniat sute de concerte, colaborând cu artiști recunoscuți precum: Dan Bălan,
Natalia Barbu sau Geta Burlacu.

Alex, în primul rând,vrem să îți mulțumim pentru că ați fost alături de noi la„Gala Moldova EcoEnergetică”, unde ați avut o performanță superbă, dar și pentru faptul că sunteți eco-friendly.
Eco friendly trebuie să fim înotdeauna, pentru că de asta depinde viitorul întregii omeniri. Eu sunt yoghinul care crede în transmiterea energiei, iar dacă există energie pe care poți să o obții pe cale naturală –
trebuie să profiți, pentru că anume această energie nu aduce daune întregului sistem ecologic.
Ai crescut la nord și bănuiesc că ai avut parte de o copilărie plină de aventuri. La voi acasă, la vecini, ce gen de improvizații eco erau utilizate pentru a crește gradul de confort?
Chiar mă simt norocos că m-am născut lângă Pădurea Domnească, în satul Movileni, raionul Glodeni,
unde avem locuri superbe, care te inspiră să creezi. Îmi amintesc un caz din copilărie când au fost
schimbați stâlpii de electricitate din sat și, aproximativ, pentru o lună am rămas fără lumină. Fiind sfârșit
de iarnă, se lăsa întuneric destul de repede, iar noi ne petrecem serile în fața televizorului. Primele două
seri, fără de lumină, au fost foarte triste, pentru că nu prea știam cu ce să ne ocupăm timpul. Însă, în a treia
seară, tata ne-a povestit despre copilăria sa, iar mama ne-a spus povești. A fost o lună fericită, plină de
discuții și dragoste în familia noastră, iar acum realizez că n-am avut atâtea discuții de suflet cu familia pe
parcursul întregii mele copilării așa ca în luna în care am rămas fără lumină.
În aceeași perioadă, tatăl meu, care era un meșter foarte bun, a încercat să facă o mică turbină eoliană
pentru a produce energie și chiar i-a reușit. Noi eram exaltați de această șmecherie – să faci energie electrică din vânt…
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Ultimul tău proiect se numește„bassul capricios”. În acest context, poate există și chitara eco-friendly, inclusiv chitară bass?
Eu am vreo 20 de chitare și toate sunt eco, cu excepția unui Behringer, pe care l-am cumpărat pentru
deplasări. Când e frig afară, lemnul se comprimă și trebuie să reglezi, de fiecare dată, griful, dozele. De
asemenea, am și o chitară foarte veche, dintr-un lemn superb, care are un sunet extrem de cald.
În viața de zi cu zi, în ce măsură utilizezi energia regenerabilă?
În mod normal, mai puțin. Dar, soția mea,Viola, are o idee fixă legată de energia solară. Așa cum locuim la
ultimul etaj, ne gândim serios la posibilitatea de a instala panouri solare pe acoperiș. Ne dorim să facem
același lucru și la casa din sat.
Leonardo DiCaprio deja de doi ani este ambasador ONU pentru schimbările climatice. Iar când, în
sfârșit, a primit un premiu Oscar, după o așteptare de atâția ani, și-a dedicat discursul tot schimbărilor climatice. În ce măsură artiștii noștri se implică în combaterea schimbării climei și promovarea
beneficiilor energiei din surse regenerabile?
Având o industrie de showbiz atât de dezvoltată, un artist din occident câștigă, incomparabil, mai mult
decât artiștii din Moldova, respectiv își poate permite un mod de viață deosebit de restul societății.
Tocmai de aceea, putem să ne comparăm și să ne inspirăm de la ei în ceea ce privește produsul muzical,
sunetul etc, dar nu și stilul de viață, pentru că nu am fi, deloc, obiectivi. Aceeași concluzie e valabilă și în
cazul influenței artiștilor asupra gândirii și comportamentului eco.
Ar fi prea banal să spun că artiștii noștri ar putea influența, prin concerte, un stil de viață ecologic. Dacă,
de exemplu, voi ieși la unul dintre concertele mele și voi zice „economisiți lumina!”, fiind însă perfect
conștient de faptul că întregul sistem de lumini utilizat pe scenă consumă mii de kW, voi fi un ipocrit. Dar,
eu simt că, în timp, importanța acestui subiect va crește considerabil.
Eu, personal, am aflat de existența sistemelor fotovoltaice în Republica Moldova acum doi ani, în contextul
festivalului „Sun Dă-i Fest”.
Comportamentul eco trebuie promovat mai intens și atunci se vor implica nu doar artiștii, ci și întreaga
populație. Din punctul meu de vedere, ar fi bine ca, așa cum se predau orele de religie în școli, ar trebui să
existe și un curs specializat ce vizează sursele de energie regenerabilă și deprinderi de a te comporta cu
grijă față de pământ. Dacă aceste lucruri s-ar inocula puțin câte puțin, în fiecare zi, tinerei generații, peste
câțiva ani, probabil, lucrurile vor lua o altă întorsătură.
Revenind la ideea concertului alimentat cu energie solară. De multă vreme mă tot frământă ideea unui
festival muzical fără scenă, organizat în pădure, printre copaci. Știți, sunetul depinde de foarte multe
lucruri: de vânt, de ploaie etc. Boxele, în pădure, vor răsuna diferit, mult mai interesant, de ceea ce ne-am
obișnuit să auzim. Desigur, nu vreau să avem generatoare electrice în preajmă, iar panourile solare m-ar
putea ajuta mult în realizarea acestei dorințe.
Un curs opțional de energie regenerabilă a fost introdus în curricula școlară în ultimii ani, la
inițiativa Proiectului Energie și Biomasă. Peste 21 mii de elevi din peste 370 de școli din țară au
participat la activitățile școlare dedicate surselor de energie regenerabilă și eficienței energetice
pe parcursul anilor 2011-2015. Așa că dorințele se împlinesc, îți dorim ca și concertul din pădure să
se întâmple cât mai repede! Mulțumim pentru interviu!

31

Premiul I

Cel mai bun proiect
energia solară
fotovoltaică
32

Energia solară fotovoltaică

Polimer Gaz Conducte SRL: am instalat
panouri solare pentru a produce legume
biologice și a reduce cheltuielile
Întreprinderea Polimer Gaz Conducte SRL
are ca activitate de bază cultivarea în sere a
legumelor ecologice. Factura mare pentru
energia electrică consumată a determinat
conducerea să instaleze panouri fotovoltaice.
Exploatare
Întreprinderea Polimer Gaz
Conducte SRL folosește un sistem
de încălzire combinat al serei,
compus din centrală pe biomasă,
pompă geotermală, centrală
pe gaze naturale, precum
și panouri fotovoltaice.

Eficiență
Polimer Gaz Conducte SRL este
primul agent economic din țară
care îmbină agricultura ecologică
și eficiența energetică.

“

Datorită acestui proiect suntem
mai competitivi și putem concura
la capitolul preț și calitate cu legumele importate din străinătate.
Sergiu Cocîrla
directorul întreprinderii
Polimer Gaz Conducte

Centrala fotovoltaică a fost instalată la sera hidroponică din în satul
Făleștii Noi, din raionul Fălești și are o putere nominală de 80 kW.
Ideea de a pune în funcțiune un parc fotovoltaic a venit atunci când întreprinderea s-a confruntat cu probleme de alimentare cu energie electrică,
dar și din cauza facturii destul de mari pentru electricitatea consumată.
Grație acestui proiect s-a reușit reducerea costului de producție și
creșterea competitivității afacerii.
„Producerea legumelor pe teren protejat presupune cheltuieli directe pe
care ne-am propus să le micșorăm. Astfel, ne-a venit ideea să montăm un
parc fotovoltaic pentru consumul nostru intern, iar surplusul să-l livrăm în
rețea. În rezultat, factura pe care o achitam lunar s-a micșorat simțitor. Datorită acestui proiect suntem mai competitivi și putem concura la capitolul preț și calitate cu importurile din străinătate în perioada primăvară-vară”, afirmă directorul întreprinderii Polimer Gaz Conducte, Sergiu Cocîrla.
Această investiție a permis să fie create două locuri de muncă noi, suplimentar la cele circa 30 existente.
„Aș sugera persoanelor interesate să nu le fie frică de astfel de proiecte, fiindcă va exista garantat un beneficiu și o micșorare semnificativă a
consumului de energie electrică din rețea. De asemenea, aș dori ca cei
care elaborează legi și regulamente să adopte decizii îndrăznețe pentru a
susține dezvoltarea acestei ramuri”, remarcă Sergiu Cocîrla.

s. Făleștii Noi,
raionul Fălești
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Premiul II
Cel mai bun proiect energia solară fotovoltaică

Park Residence SRL: panourile noastre
solare sunt un motiv de mândrie
și o carte de vizită a întreprinderii
Compania Park Residence a investit în
instalarea unui sistem fotovoltaic care
contribuie la reducerea costurilor pentru
energia electrică consumată, precum și
creșterea independenței energetice.
Park Residence SRL gestionează două săli de evenimente și un restaurant
din Chișinău. Pentru a valorifica potențialul energiei solare pe acoperișul
clădirii a fost instalat un sistem fotovoltaic cu o putere nominală de 99 kW.
Astfel, întreprinderea reușește să acopere circa 30-40 % din factura la
energia electrica.
Investiții
Park Residence SRL
a investit in total 80 mii euro
în instalația fotovoltaică

Statistică
Cel mai mare parc fotovoltaic
din R. Moldova a fost construit
în orașul Ungheni și are o putere
instalată de 500 kW.

„Restaurantul este amplasat într-o zonă de parc, de aceea am considerat
că este necesar să atragem o atenție sporită în privința protecției mediului înconjurător”, susține Liviu Lupuleac administratorul întreprinderii Park
Residence SRL.
Agentul economic a utilizat surse financiare proprii pentru realizarea
acestui proiect. De asemenea, angajații au beneficiat de cursuri de instruire, peste hotarele țării, în ceea ce privește instalarea și mentenanța
sistemelor fotovoltaice.
„Acest proiect este un motiv de mândrie pentru toți angajații întreprinderii și o carte de vizită în același timp. Recomandăm persoanelor
și agenților economici interesați să implementeze proiecte similare, dar
să fie atenți atunci când selectează compania care va realiza proiectul”,
remarcă Liviu Lupuleac.

mun. Chișinău
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Premiul III
Cel mai bun proiect energia solară fotovoltaică

Colizei Vechi SRL: energia solară
ne-a oferit posibilitatea să facem
economii în procesul de producere
Randament
Întreprinderea Colizei Vechi SRL
a instalat panouri fotovoltaice
monocristaline, care au un randament de până la 15% mai mare
față de cele policristaline.

Exploatare
Termenul de exploatare a panourilor fotovoltaice este de cel puțin 25
de ani. În R. Moldova investițiile în
acest echipament se răscumpără,
aproximativ, în 10 ani.

“

„Panourile fotovoltaice reprezintă
o mare oportunitate de a face
economii, mai ales în situația când
tariful pentru energia electrică nu
este stabil”.
Ion Josan
reprezentant al întreprinderii
Colizei-Vechi SRL

Conducerea întreprinderii Colizei Vechi SRL
a instalat panouri fotovoltaice, care îi permit
să producă energia electrică necesară pentru prelucrarea pietrei naturale.
În perioada 2014-2015, Fabrica de Producere și Comerț Colizei Vechi SRL
a investit în tehnologii regenerabile, care să-i asigure producerea energiei
electrice necesare procesului de prelucrare a pietrei naturale, metalului și a
altor materiale.
Pe acoperișul clădirii, unde are loc procesul de producere, au fost montate
panouri fotovoltaice cu o putere de 145 kW. De asemenea, a fost instalat un
dispozitiv de orientare pentru a crește randamentul panourilor.
„Consider că acest echipament este o mare oportunitate de a face economii, mai ales în situația când tariful pentru energia electrică nu este stabil,
iar noi avem un consum destul de mare. Astfel, avem o stabilitate în activitatea noastră. Sistemul nostru este setat în așa mod ca energia produsă de
panourile fotovoltaice să fie consumată pentru necesitățile companiei și
doar surplusul e livrat în rețea”, susține Ion Josan reprezentantul întreprinderii Colizei-Vechi SRL.
El mai spune că se bucură foarte mult atunci când timpul este însorit, iar
sistemul fotovoltaic lucrează cu un randament maxim și produce cantitatea
necesară de energie pentru activitatea întreprinderii.

mun. Chișinău
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Premiul I

Cel mai bun proiect
energia solară
termică
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Energia solară termică

Centrul Republican Experimental
de Protezare, Ortopedie și Reabilitare:

metode ieftine și ecologice de încălzire a apei
au fost implementate într-un spital din Chișinău

Investiții
În cadrul proiectului, centrul a
beneficiat de asistența financiară
de trei milioane de lei din partea
Fondului pentru Eficiență Energetică. Investiția totală a proiectului a
fost de 1.169.577 de lei.

“

„Apa caldă menajeră este un lucru
indispensabil pentru spitalul nostru,
pentru că avem pacienți în baza
polițelor de asigurare medicală obligatorie: cu dizabilități, veteranii de
război, dar și oamenii cu afecțiuni ale
aparatului locomotor. Ceilalți doritori
care vor să beneficieze de tratament
în această instituție, trebuie să achite
o anumită sumă de bani. Dar, procedurile ar putea deveni mai ieftine din
contul economiilor la apă caldă”.
Veaceslav Tizu
directorul spitalului

Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare din Capitală
utilizează, zilnic, circa 20 de tone de apă
caldă menajeră. Instituția folosește această
cantitate de apă pentru efectuarea procedurilor hidroterapeutice, pentru igiena
pacienților internați și angajaților spitalului.
„Anterior, spitalul se alimenta de la o centrală termică pe bază de gaze
naturale. Evident, cheltuielile erau mari pentru că trebuia să încălzim
cantități imense de apă. Costurile pentru gazele naturale erau prea mari”,
a recunoscut directorul spitalul Veaceslav Tizu.
Pentru a micșora cheltuielile spitalului, administrația a implementat un
proiect pilot privind utilizarea colectoarelor solare pentru producerea
apei calde menajere. La scurt timp, pe clădirea spitalului au fost instalate
48 de colectoare solare cu tuburi vidate.
Temperatura apei variază în dependență de timpul de afară. „Avem în
total 48 de colectoare solare cu 724 tuburi vidate care ocupă o suprafața
de 73 m2, capacitatea termică este de circa 50 kW. E cel mai mare proiect
de acest gen în Republica Moldova”, a precizat coordonatorul proiectului,
Sergiu Roșca.
Cel mai important în acest sistem este faptul că nu se elimină substanțe
nocive în atmosferă în urma acestui proces. „Scopul nostru a fost de a
utiliza energia regenerabilă fără a emite poluanți în atmosferă. Se utilizează doar razele solare”, a precizat directorul spitalului.
Implementarea proiectului și instalarea colectoarelor solare aduc economii anuale în valoare de 213 282 lei.

mun. Chișinău
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Premiul II
Cel mai bun proiect energia solară termică

Grădinița numărul 2 din Bubuieci:
Copiii beneficiază de apă caldă
încălzită de razele solare

Proiecte
În grădiniță se planifică instalarea
lămpilor LED în toate încăperile
din grădiniță, pentru a economisi
energie electrică.

“

„Am recomandat grădiniței vecine
să instaleze astfel de colectoare.
Administrația liceului din localitate a
recunoscut că va lua exemplu de la
noi și va instala colectoare solare”.
Rodica Budeci
directorul grădiniței

com. Bubuieci,
mun. Chișinău

Copiii din grădinița numărul 2 din Bubuieci,
din anul 2015, beneficiază de apă caldă
în robinete pe tot parcursul anului. Apa
este încălzită de razele solare prin intermediul colectoarelor solare de tip tuburi
vidate, care au fost instalate pe acoperișul
grădiniței. Colectoarele solare asigură un
flux de căldură de circa 22 kW.
„Până să instalăm aceste colectoare, sistemul de alimentare cu apă caldă și rece era într-o stare deplorabilă. Am decis să reabilităm sistemul și
să instalăm colectoare solare pentru producerea apei calde menajere”, a
menționat directorul grădiniței, Rodica Budeci.
O dată cu instalarea celor nouă colectoare, grădinița a început să economisească considerabil. „Au fost îmbunătățite condițiile educative în toate grupele
preșcolare. În fiecare lună, noi economisim 50 % din energia termică. Grădinița
economisește, în special, în timpul verii”, a precizat directorul grădiniței.
În prezent, circa 300 de copii și angajați ai grădiniței beneficiază de condiții
bune pentru activități. „Nu regretăm, aceste colectoare ne oferă o serie de
beneficii, se păstrează căldura în timpul iernii. Este foarte cald. Pe parcursul
întregului an avem apă caldă”, a precizat directorul grădiniței, Rodica Budeci.
„Părinții sunt foarte mulțumiți, pentru că toți copiii pot folosi apă caldă
pentru a-și spăla mâinile. Angajații grădiniței nu se îmbolnăvesc, pentru că
vesela se spală cu apă caldă. Doar beneficii”, a conchis Budeci.
Investițiile în acest proiect au fost de 460.000 de lei. Pentru implementarea proiectului au fost implicate resurse locale și suportul financiar al
Fondului pentru Eficiență Energetică.
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Premiul III
Cel mai bun proiect energia solară termică

SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”:
Condiții mai bune pentru pacienți!
Promotor al energiei din surse regenerabile
Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel
Mihail” din Chișinău a devenit un exemplu
pentru o serie de instituții medicale din țară,
după ce a instalat colectoare solare de tip
tuburi vidate pentru producerea apei calde
menajere. Investiția totală în acest proiect a
fost de circa 4.600.000 milioane de lei.

“

„Pacienții și cei 470 de angajați ai
instituției beneficiază de apă caldă
menajeră la orice oră a zilei. Pe
parcursul implementării proiectului
au fost implicate resursele umane
locale - inginerii și tehnicienii
spitalului, pentru că și-au dorit să
contribuie la acest proiect”.
Mihai Ciobanu
directorul spitalului

mun. Chișinău

Din anul 2015, instituția medicală a devenit un adevărat promotor al energiei din surse regenerabile. În prezent, instituția medicală utilizează energia
solară pentru a obţine apă caldă pe tot parcursul anului.
„Am investit circa 12 milioane de lei. Acest proiect poate să convingă
societatea că este necesar să utilizăm rațional resursele naturale, cât și financiare. Centrala termică funcționează aproximativ 1300 de ore pe întreg
parcursul anului”, a declarat directorul Spitalului, Mihai Ciobanu.
Totodată, noul sistem instalat reduce semnificativ consumul de energie
electrică. Drept urmare, în sălile spitalului, temperaturile ajung până la 20
de grade Celsius.
„Temperaturile sunt optime pentru îngrijirea pacienţilor. Atât personalul medical, cât și pacienții se pot bucura de beneficiile acestui proiect”, a adăugat
Vasile Maloghin, chirurg la Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”.
Potrivit autorilor proiectului, conform calculelor făcute anterior cu considerarea radiației solare în partea centrală a Republicii Moldova, prin intermediul acestor colectoare este posibilă o aprovizionarea cu apă caldă pe o
perioadă de 9 luni.
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Energia geotermală

WT AgroProfi SRL a construit
unul dintre cele mai energo eficiente
complexe agrotehnice din Europa de Est
Conducerea întreprinderii WT AgroProfi
SRL a decis să construiască un complex
agrotehnic care să utilizeze cele mai eficiente tehnologii, pentru a reduce la maxim
cheltuielile de întreținere.
Compania AgroProfi SRL este dealer oficial în R. Moldova a tehnicii agricole produse de companiile Case IH, Maschio Gaspardo și Vaderstad.
Agentul economic și-a pus ca prioritate un nivel înalt de deservire a clienților.
„Politica noastră este să oferim clientului posibilitatea de a achiziționa echipamentul, piesele de schimb, precum și serviciile de deservire tehnică într-un
singur loc și cu un confort maxim. Anume acest lucru ne-a determinat să
construim acest complex unic în R. Moldova și chiar în Europa de Est”, afirmă
Vladimir Ghiliov, directorul întreprinderii WT AgroProfi SRL.

Investiții
Investițiile totale în acest proiect
sunt de 79 mii de euro.
Perioada de recuperare
a surselor financiare investite
este de circa 6,5 ani.

Exploatare
Pentru a obține un randament
maxim din utilizarea pompelor
de căldură, este necesar să fie
asigurată o termoizolare maximă
a încăperilor.

Complexul agrotehnic a fost construit în perioada septembrie 2014
- decembrie 2015, fiind utilizate cele mai noi tehnologii în domeniul
construcțiilor: iluminat LED, izolație din panouri sandwich cu umplutură
de vată minerală, sisteme de geamuri și porți energo eficiente.
„Achiziția pompelor geotermale pare o investiție destul de mare la prima
vedere. Totuși, noi am analizat foarte amănunțit caracteristicele acestui
echipament, iar alegerea pe care am făcut-o ne permite să facem economii semnificative. În plus, la construcția complexului agrotehnic am
utilizat materiale care ne permit să obținem economii suplimentare la
întreținere. Astfel, îmi permit să spun că acest complex este cel mai eficient, din punct de vedere energetic, din toată rețeaua de dealeri al companiei Case IH”, remarcă Vladimir Ghiliov.

mun. Chișinău
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Premiul II
Energia geotermală

Centrul de spijinire a afacerilor
transfrontaliere a Consiliului raional Ialoveni
Au fost instalate cele mai performante
tehnologii de climatizare
Utilizarea pompelor geotermale a permis
Centrului de Sprijinire a afacerilor Transfrontaliere din Ialoveni să economisească circa
40% din energia necesară pentru încălzirea
și răcirea încăperilor.

Investiții
Investiția totală în sistemul geotermal al Centrului de Sprijinire a afacerilor Transfrontaliere din Ialoveni
este de 2,4 milioane lei.

Exploatare
Instalarea pompelor geotermale
apă-sol necesită un teren liber, fără
construcții, cu o suprafață de două
până la de trei ori mai mare față de
cea care urmează a fi încălzită.

Cu suportul UE, prin intermediul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, în 2015 a fost deschis
Centrul de Sprijinire a afacerilor Transfrontaliere din raionul Ialoveni.
Proiectului are ca scop dezvoltarea raionului Ialoveni, atragerea de noi
investiții și construirea de parteneriate durabile la nivel transfrontalier.
În comparație cu sursele tradiționale, pompele geotermale cu o putere
instalată de 120 kW au permis economisirea a 40% din energie.
„Suntem foarte mulțumiți de acest sistem foarte performant, care poate fi
utilizat pe parcursul întregului an pentru încălzirea sau răcirea încăperilor.
În prezent noi căutăm oportunități de a aplica dosare și pentru alte proiecte, care să ne ofere finanțare pentru a instala panouri solare pe acoperișul
clădirii. Astfel, se vor reduce la zero cheltuielile pentru energia electrică
consumată. Experții care ne-au consultat până acum, au declarat că acest
proiect este fezabil”, a declarat consilierul raional Andrei Becciev.
De remarcat că la implementarea proiectului au fost implicate surse umane locale, care au fost instruite să implementeze un proiect de utilizare a
surselor de energie regenerabilă.

or. Ialoveni
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Premiul III
Energia geotermală

Școala sportivă din orașul Drochia:
Prima sală sport din Republica Moldova
încălzită cu ajutorul pompelor geotermale
Școala sportivă din orașul Drochia este
prima din țara noastră care a reușit să instaleze un sistem de încălzire care utilizează
pompele geotermale. Sistemul permite
economisirea surselor necesare menținerii
temperaturii optime în sala de sport.
Investiții
Instalarea pompelor geotermale
necesită investiții semnificative,
totuși în ultimii ani prețul acestor
utilaje a devenit mult mai accesibil.

Exploatare
Pompele de căldură geotermale
utilizează temperatura naturală
din interiorul pământului și sunt
folosite pentru încălzirea sau
răcirea încăperilor. Acest
echipament reduce cu 40 – 50 %
cheltuielile de energie în
comparație cu sistemele tradiționale.

Sprijinul din partea guvernului Suediei și a Consiliului Raional Drochia a
permis școlii sportive din orașul Drochia să instaleze pompe geotermale
pentru încălzirea sau răcirea sălii de sport.
Suprafața totală încălzită de pompele geotermale este de 1300 m2, iar
sala sportivă este utilizată peste 4000 ore pe an.
„Comparativ cu alte săli de sport asemănătoare, care sunt încălzite pe
gaze naturale, noi am reușit să obținem o economie de cel puțin 30 %.
Sperăm în viitor să găsim finanțare pentru a definitivă acest proiect, fiindcă inițial era prevăzut să instalăm și panouri fotovoltaice pe acoperișul
clădirii. Astfel, vom obține economii și mai mari la energia electrică consumată”, susține Vitalie Cuzub directorul școlii sportive din Drochia.
El estimează că pentru achiziția instalației fotovoltaice mai sunt necesare
20-25 de mii de euro.
În cadrul proiectului de eficientizare energetică a școlii sportive din
orașul Drochia au fost atrase resurse umane locale, care au beneficiat și
de o instruire în privința modului de implementare a tehnologiilor eco
responsabile.

or. Drochia
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Bioenergie

„T.B. Fruit” SRL: Compania care a instalat
cazane tehnologice pentru a economisi
bani și a câștiga sănătate
Compania „T.B. Fruit” S.R.L, care produce
sucuri concentrate, în anul 2015, a devenit
rezident al parcului Industrial Edineț. În
cadrul fabricii au fost instalate două cazane industriale de producere a aburului
pe bază de biocombustibil solid.
Dezvoltare
Proiectul Energie și Biomasă a pus
baza dezvoltării sectorului bioenergetic în Republica Moldova.
Numărul în creștere al instituțiilor
consumatoare de bioenergie a
stimulat apariția producătorilor
de combustibil din biomasă. Au
fost instalate cazane pe biomasă
în peste 160 de instituții publice și
gospodării private.

“

„Noi utilizăm biomasă, deoarece
constituie un avantaj economic
pentru întreprindere. În calitate
de biomasă folosim resturile după
producere. În alte întreprinderi
din ramură, acestea sunt aruncate,
dar noi le folosim la producerea
energiei”.

„Am urmat exemplul colegilor din Ucraina și Polonia, care sunt membri
ai aceluiași holding și am instalat două cazane cu aburi ce funcționează
exclusiv pe bază de biomasă”, a precizat Sergiu Jăpălău, coordonatorul
proiectului.
Materia primă utilizată la producerea aburului este 100% producție locală. „Utilizăm, în mare parte, biocombustibil care provine din resturile de
producție a sucurilor. Noi nu utilizăm gaze naturale, care sunt costisitoare
și dăunătoare pentru mediul înconjurător”, a spus Dl.Jăpălău.
Pentru instalarea celor două cazane pe bază de biocombustibil solid a
fost cheltuită o sumă de cca 105 mii de euro.„Noi am decis că o astfel
de investiție este mai rentabilă. Există suficientă materie primă”, a subliniat
Vasili Medvedi, director SRL „T.B. Fruit”.
Producția anuală a fabricii este de 516 milioane de lei.„O dată cu instalarea acestor cazane, economisim bani și câștigăm sănătate. Reușim să
economisim resurse financiare considerabile, pe care le putem investi în
proiecte noi de dezvoltare”, a adăugat Sergiu Jăpălău.
Compania planifică instalarea a încă două cazane tehnologice în cadrul
fabricii. Pentru următorul proiect se preconizează o investiție de circa 100
mii de euro.

Vasili Medvedi
directorul companiei

or. Edineț
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Premiul II
Bioenergie

SA „Alfa Nistru”: Reduc consumul de
combustibil tradițional! Povestea unei
companii de producere a sucurilor
Investiții
Investiția totală a proiectului a
fost de circa 10 milioane de lei.
Datorită implimentării acestui
proiect, în cadrul fabricii au mai
fost angajați 9 specialiști.

“

Construirea centralei termice este
planificată pentru două etape. Cea
de-a doua etapă urmează să fie
implementată - instalarea celui deal doilea cazan. Pe viitor, noi dorim
să utilizăm toată biomasa obținută
de la curățarea livezilor – circa
1200 de tone pe an. Astfel , anual
s-ar obține peste 4200 de tone de
biomasă, echivalentul a cca 638 mii
m3 gaze naturale, ceea ce reprezintă
33% din consumul total la întreprindere”.
Dumitru Ioniță
directorul tehnic

or. Soroca

Compania „Alfa Nistru” din Soroca a fost
fondată cu 50 de ani în urmă. Fabrica produce conserve, sucuri din fructe și legume
din Republica Moldova. În urma procesului
de prelucrare a merelor se obțin cantități
enorme de tescovină.
„Ne-am gândit să reutilizăm tescovina de măr. În anul 2014, în fabrică, am
instalat un cazan pe bază de biocombustibil solid”, a declarat directorul
tehnic al fabricii, Dumitru Ioniță.
Anual, cazanul utilizează circa 12300 tone de deșeuri-rumeguș de măr
umed pentru ca să obțină circa 3000 tone biomasă uscată. De asemenea, la producerea biomasei se utilizează și măcinătura de crengi de la
curățarea livezilor. Directorul a mai precizat că instalația a permis economisirea a peste 65 mii m3 de gaze naturale, ce constituie 40% din totalul consumului întreprinderii.
„Utilizăm energie regenerabilă și reducem consumul de combustibil
tradițional. Centrala termică are o putere de 7500 kW și poate produce
până la 24 de tone de abur pe oră. Am economisit 50% din cheltuielile
pentru gaz în luna septembrie și 35% - în octombrie și noiembrie”, a adăugat dl. Ioniță. În prezent, cazanul de bază cu gaze naturale funcționează
doar în cazuri de urgență.
Coordonatorul proiectului a declarat că: „Anterior, tescovina de măr era
evacuată la gunoiște și devenea o sursă de poluare a atmosferei cu metan
și bioxid de carbon. „În prezent, compania a devenit prietenoasă cu mediul
înconjurător”, a precizat Dumitru Ioniță.
Conform statisticilor Agenției pentru Eficiență Energetică, la începutul
anului 2016, circa 120 de firme produceau combustibil din biomasă solidă,
având o capacitate totală de 120 mii tone. Dintre acestea, peste 86 mii tone
reprezintă brichete, iar restul – pelete. Aceste cantități acoperă aproape 5%
din consumul intern de gaze naturale sau 42% din cel de cărbune.
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Eficiență energetică

SA „Supraten”: iluminatul LED - tot mai
popular în rândul companiilor private
Compania „Supraten” din Chișinău a implementat măsuri de eficiență energetică
în centrul comercial „Orașul Meșterilor”.
Scopul proiectului a fost de a reduce consumul de energie electrică a sistemului de
iluminat interior.
Economie
Datorită unui sistem optic mai special, LED-urile consumă cu până la
50%-90% mai puțină energie electrică și au o durată lungă de viață
- peste 50.000 de ore. Acestea au
nivel înalt de luminozitate și produc
lumină rece, spre deosebire de becurile incadescente care se încing
puternic și au o eficiență scăzută.

“

„Am renunțat la lămpile fluorescente
și astfel am contribuit la diminuare
poluării mediului cu mercur, fiind un
aspect important pentru compania
noastră. La fel a fost creat un sistem
de iluminat confortabil și eficient,
anterior fiind nevoiți să schimbăm
lămpile foarte des.”

Compania a înlocuit 1250 de corpuri de iluminat cu patru lămpi fluorescente de 18W, cu LED-uri tubulare de 9W.
„Am vrut să economisim energia electrică și să obținem o luminiscență
mai bună. Suprafața centrului comercial este de 5000 de metri pătrați
și achitam sume enorme pentru facturile la energie electrică, pentru că
lămpile erau conectate non-stop”, a precizat directorul pe exploatare,
Mihail Larionov.
După implementarea proiectului a fost redus consumul de energie
electrică cu circa 135 000 kW/h, ceea ce ar însemna o economie anuală
de peste 263 000 de lei. O dată cu reducerea consumului de energie
electrică a fost diminuată emisia de CO2 și a gazelor cu efect de seră în
atmosferă.
„Am renunțat la lămpile fluorescente și astfel am contribuit la diminuare
poluării mediului cu mercur, fiind un aspect important pentru compania
noastră. La fel a fost creat un sistem de iluminat confortabil și eficient,
anterior fiind nevoiți să schimbăm lămpile foarte des”, a precizat coordonatorul proiectului.
Investiția totală a proiectului a fost de 650 000 lei, iar conducerea întreprinderii preconizează noi proiecte în sălile celorlalte centre comerciale
din subordine.

Mihail Larionov
director pe exploatare

mun. Chișinău
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Eficiență energetică

Familia Borosan: consătenii au început
să-și izoleze termic locuințele,
după ce au observat efectele obținute
Familia Borosan a reușit să obțină economii
semnificative la încălzirea locuinței și un
confort termic sporit, după ce a efectuat
mai multe lucrări de termoizolare a casei
unifamiliale. Exemplul a fost preluat de
consăteni, care au înțeles beneficiile acestor măsuri de eficiență energetică.
Investiții
Investiția totală a familiei Borosan
în termoizolarea casei a fost de 44
mii lei. Perioada de recuperare a
surselor financiare este de 6,9 ani.

Economie
Sarcina termică de calcul pentru
încălzirea locuinței s-a redus de la
16,6 kW la 7,4 kW sau cu 55%.

“

„Vecinii din sat au început să facă
izoleze termic casele, după ce au
văzut efectele pozitive pe care leam obținut.”
Vitalie Borosan

satul Copanca,
raionul Căușeni

Începând din anul 2011, familia Borosan din satul Copanca, raionul
Căușeni a decis să sporească confortul termic al locuinței sale, deoarece
în perioada rece a anului în unele încăperi ale casei se înregistrau reduceri semnificative de temperatură.
În mai multe etape au fost efectuate lucrări de termoizolare a pereților exteriori, soclului, planșeului și subsolului. Locatarii erau motivați să continue
lucrările de termoizolare după ce au simțit beneficiile.
Astfel, după finisarea termoizolării locuinței, confortul termic în întreaga
casă putea fi menținut doar de un cazan mural. Anterior, era necesară
utilizarea suplimentară a două sobe pe lemne.
„Familia noastră este foarte mulțumită de efectele termoizolării casei.
Căldura se menține în casă și nu mai trebuie să stăm tot timpul lângă
sobă pentru a pune lemne pe foc. Acum avem o altă problemă, fiindcă
lemnele pe care le-am cumpărat anterior putrezesc. Astfel, chiar dacă ne
ajunge căldura cazanului, mai utilizăm și lemnele”, remarcă Vitalie Borosan.
Proprietarul locuinței a constituit un exemplu pentru mai mulți săteni,
care au decis să-și termoizoleze casele.
„Chiar și vecinul ne-a spus că planifică termoizolarea casei cu vată minerală. În rest, sătenii au început să izoleze fațadele caselor cu polistiren,
fiindcă este mai ieftin. Pe viitor ne gândim să mai instalăm un cazan pe
biomasă, dacă vom avea banii necesari”, a adaugat proprietarul casei.
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Eficiență energetică

Grădinița din satul Izbiște s-a împrietenit
cu eficiența energetică
Datorită lucrărilor de termoizolare a clădirii
și schimbării tâmplăriei, primăria satului
Izbiște a reușit să optimizeze cu 50% cheltuielile pentru încălzirea grădiniței din sat.

Investiții
Realizarea proiectului a fost posibilă datorită finanțării nerambursabile din partea Fondului pentru
Eficiența Energetică în valoare de
2 milioane de lei, precum și a surselor locale (697 mii lei) din partea
primăriei Izbiște, Consiliului raional
Criuleni și a părinților care-și duc
copii la această grădiniță.

Randament
Polistirenul expandat folosit pentru
termoizolarea locuințelor, reprezintă soluția care oferă cel mai
mare randament și cea mai mare
rată de amortizare a investiției,
comparativ cu celelalte materiale
existente pe piață.

În grădinița „Andrieș” s-a efectuat termoizolarea fațadelor, acoperișului și
a fost schimbată tâmplăria.
Implementarea măsurilor de eficiență energetică a permis reducerea consumului de gaze naturale utilizate pentru încălzirea instituției,
îmbunătățirea condițiilor educative, dar și redarea unui aspect plăcut
edificiului. Pentru a obține o eficiență energetică sporită, Consiliul raional
Criuleni a schimbat și rețeaua de încălzire.
„Datorită lucrărilor de termoizolare, precum și schimbarea gemurilor și
ușilor, am reușit să reducem cu 50% factura pentru încălzirea grădiniței
în sezonul 2015-2016, față de cel anterior. Până la implementarea acestui
proiect era dificil să menținem temperatura de 18 grade Celsius, fiind necesară utilizarea suplimentară a reșourilor. Acum în săli avem temperatura
de 21-22 de grade”, a declarat primarul satului Izbiște, Ion Plămădeală.
Primarul însă nu se oprește aici și spune că este în căutarea finanțărilor cu
scopul de a reduce cheltuielile de încălzire a apei calde menajere, care
este asigurată la moment de câteva boilere electrice.
„Ne dorim să instalăm colectoare solare pentru a micșora factura la energia electrică. Ar fi foarte bine dacă vom reuși în viitor să instalăm și un
cazan pe biomasă, care ne va aduce economii suplimentare”, mai spune
Ion Plămădeală.
Realizarea acestui proiect a permis extinderea suprafeței încălzite și deschiderea a două grupe noi de circa 60 de copii.

satului Izbiște,
raionul Criuleni
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Eficiență energetică

Instituția medico-sanitară publică
Asociația Medicală Teritorială Botanica:
Confortul termic nu mai este un lux
Instituția Medico-Sanitară publică Asociația
Medicală Teritorială Botanica ( ÎMSP AMT
Botanica) a reușit să implementeze cu succes un proiect de termoizolare a clădirii.
Astfel, s-a redus semnificativ consumul de
energie termică și s-au creat condiții confortabile pentru medici și pacienți.
Randament
Cu ajutorul termoizolaţiei se pot
economisi până la 50% din costurile de încălzire, ce reprezintă cea
mai costisitoare utilitate pentru
consumatorii casnici și industriali.

“

Până la implementarea proiectului de eficiență energetică, consumul anual
de energie termică la ÎMSP AMT Botanica era de circa 406 Gcal, echivalent
a 480 mii de lei, iar costurile pentru consumul de energie electrică constituiau 430 mii de lei.
Pentru a schimba situația, conducerea instituției a decis să termoizoleze fațadele
și să înlocuiscă tâmplăria veche al blocului terapeutic. Întreaga investiție a ajuns
la suma de peste 4 milioane de lei, fiind asigurată o contribuiție nerambursabilă
de circa 60 de procente din partea Fondul pentru Eficiența Energetică.

„Rezultatele pe care le-am obținut
se datorează, în mare parte, faptului
că totul a fost realizat transparent.”

Datorită implementării acestor măsuri, a fost creat un confort termic pentru
pacienți și angajații centrului medical, iar instituția a reușit înregistreze economii de peste 30% la energia electrică și termică.

Ion Nogai
directorul ÎMSP AMT Botanica

„Sunt satisfăcut de lucrările care au fost realizate calitativ și cu respectarea prevederilor contractuale. Cred că rezultatele pe care le-am obținut se
datorează, în mare parte, faptului că totul a fost realizat transparent. Ceea ce
am reușit să facem ne-a încurajat să depunem dosarele pentru finanțarea
termoizolării altor două blocuri care se afla în subordinea instituției”, a
menționat Ion Nogai, directorul ÎMSP AMT Botanica.

mun. Chișinău

Instituția nu este la primul proiect de eficiență energetică, anterior fiind realizată termoizolarea spitalul consultativ-diagnostic, gestionat de ÎMSP AMT
Botanica.

54

Premiul III
Eficiență energetică

Liceul teoretic „Petre Ștefănucă”:
Condiții mai bune pentru elevi, după
aplicarea măsurilor de eficiență energetică
Lucrările de termoizolare efectuate în liceul
teoretic „Petre Ștefănucă” din orașul Ialoveni,
au permis instituției să obțină economii
considerabile la întreținere, bani ce au fost
redirecționați pentru a crea condiții mai bune
de studii pentru elevi și cadre didactice.
Investiții
Proiectul a avut un cost total de
3,59 milioane lei, dintre care 25%
reprezintă surse proprii ale liceului.

“

„Acești bani pe care îi primim
sunt ai copiilor, iar noi trebuie
să-i utilizăm rațional, pentru că ei
merită să studieze și să se dezvolte
în condiții mai bune.”
Vera Balan
directoarea liceului

or. Ialoveni

Administrația liceului și-a propus minimizarea pierderilor de energie termică
și asigurarea respectării regimului de temperatură în sezonul rece al anului.
Astfel, instituția a beneficiat de termoizolarea fațadelor și înlocuirea tâmplăriei vechi cu una nouă din PVC, reușită cu suportul financiar al Fondului
pentru Eficiența Energetică. Datorită acestor lucrări, în sezonul de încălzire
2015-2016 s-a economisit aproape 30 de procente din consumul de gaze
naturale, comparativ cu sezonul precedent.
„Proiectul realizat este foarte important pentru instituția noastră. Acum este
mult mai ușor să menținem regimul de temperatura în sălile de studii. Până
la realizarea izolării termice cheltuielile pentru încălzire erau de circa 500
mii de lei pe sezon. Acum ele au ajuns la 300 - 330 mii de lei, chiar dacă
am majorat spațiul încălzit. Din banii economisiți am cumpărat mobilier nou,
proiector video și alte lucruri necesare liceului nostru”, a afirmat directoarea
liceului, Vera Balan.
Conducerea liceului susține că proiectul realizat este un prim pas, iar economiile la încălzire ar putea să ajungă în viitor și la 50%. „În acest sens dorim să
reparăm acoperișul la două blocuri și să izolăm planșeul și podeaua. Acești
bani care îi primim sunt ai copiilor, iar noi trebuie să-i utilizăm rațional, pentru că ei merită să studieze și să se dezvolte în condiții mai bune.”, a ținut să
specifice directoarea instituției.
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Inițiativă de comunicare

Agora.md: Sporirea eficienței energetice
și utilizarea surselor regenerabile
de energie reprezintă o șansă pentru
relansarea economiei moldovenești
Jurnalistul Vlad Vasilcov este convins de
faptul că domeniul eficienței energetice și cel al energiei regenerabile merită
o atenție sporită, fiindcă acestea au un
potențial foarte mare în țara noastră, ne pot
aduce mai multe locuri de munca, creștere
și stabilitate economica.
Statistică
Un studiu al Biroului Național de
Statistică arată că în zona rurală
din R. Moldova 83% din locuințe
sunt încălzite de sobe clasice, iar
43% din casele individuale sunt
construite din lut.

“

„Energia verde creează noi locuri
de muncă, stabilitate și creștere
economică.”
Vlad Vasilcov
jurnalist

Lipsa de informare și frica de ceva nou a creat mai multe mituri moderne,
susține jurnalistul portalului Agora.md.
„Am observat că anumite categorii de cetățeni din țara noastră sunt destul de sceptici în ceea ce privește implementarea măsurilor de eficiență
energetică și mai ales utilizarea tehnologiilor de producere a energiei din
surse regenerabile. Din păcate, mai persista convingerea că sobele clasice reprezintă cea mai eficientă soluție pentru încălzirea locuințelor, chiar
dacă eficiența lor este destul de scăzută și ele reprezintă una din cele mai
frecvente cauze a incendiilor”, remarcă Vlad Vasilcov.
El consideră că pentru a schimba această stare de lucruri sunt necesare ample campanii de informare din partea autorităților, ONG-urilor,
jurnaliștilor, agenților economici specializați și a altor entități care pot sa
contribuie decisiv la dezvoltarea acestei ramuri.
„Determinarea de a scrie articolele pe această tematică a fost întărită de
călătoriile în țările UE, unde aceste tehnologii s-au înrădăcinat și câștigă
teren pe an ce trece. Cel mai mult am fost motivat după vizita de studiu
din Danemarca. În această țară energia verde este la ea acasă, creează noi
locuri de muncă, stabilitate și creștere economică. Această schimbare
are loc fără subvenționare masivă, dar cu o susținere puternică la nivel
legislativ din partea autorităților”, mai spune jurnalistul.

mun. Chișinău
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Inițiativă educațională

Centrul de Excelență în Energetică și
Electronică: Un grup de studenți, inspirați
de profesor să utilizeze energie regenerabilă
Profesorul Dmitrii Iliev din cadrul Centrului
de Excelență în Energetică și Electronică din
Chișinău și-a propus drept scop, pe parcursul
mai multor ani, să promoveze utilizarea surselor energiei regenerabile în rândul tinerilor.
Împreună cu elevii săi, profesorul a realizat o serie de proiecte despre
beneficiile utilizării surselor regenerabile de energie.
Proiect
Ideia a fost concepută în urma
realizării voluntariatului la organizarea și desfășurarea celei
de-a III-a ediții a Galei Moldova
Eco Energetică din decembrie
2014, unde au participat circa
50 de elevi de la specialitatea
Electroenergetică.

“

„Mesajul de promovare a inițiativei
a fost, de fapt, că sursele regenerabile sunt inepuizabile, fără emisii
de substanțe poluante și gaze cu
efect de seră, datorită faptului că
nu se ard combustibilii fosili care
afectează mediul ambiant”.
Dmitrii Iliev
profesor

„Am construit o turbină eoliană cu ax vertical cu puterea de 300 W și
panouri fotovoltaice de tip policristalin cu puterea totală de 400 W, pe
care le-am instalat pe acoperișul instituției de învățământ”, a recunoscut
Dmitrii Iliev, profesor în cadrul Centrului de Excelență.
Proiectul a pornit în anul 2014. Investițiile în proiect au fost realizate de către profesorul Dmitrii Iliev și au constituit suma de 600 de euro. „Am contribuit financiar, pentru că mi-am dorit să promovez ideea utilizării energiei
regenerabile în rândul elevilor. Am motivat tinerii prin intermediul acestor
proiecte. Multe detalii au fost construite de către elevi”, a precizat Iliev.
Profesorul a recunoscut că predă, din anul 2005, obiectul „Resurse Regenerabile” în cadrul Centrului de Excelență. „Anul trecut am creat un generator de energie liberă, care permite o economisire colosală a energiei.
La o casă de locuit de 320 de metri pătrați se cheltuiește 1kW energie/h
și 5 litri de apă pe zi. Toți au zis că este imposibilă o astfel de economisire
a energie. Dar nouă ne-a reușit”, a precizat profesorul.
Coordonatorul proiectului a precizat că prin intermediul generatorului de
energie liberă se alimentează emblema colegiului.
Inițiativa profesorului a avut un impact social, deoarece profesorii de specialitate și elevii au sprijinit continuu ideea promovării surselor energiei regenerabile. Beneficiarii proiectului sunt 1270 elevi și 80 de cadre didactice.

mun. Chișinău
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Inițiativa tineretului

ParanoicBot: Scapă de sentimentul
de frică. Un grup de tineri
au creat o aplicația mobilă inedită
Un grup de tineri a realizat o aplicație
specială – ParanoicBot, care este dedicată
persoanelor care uită, în mod constant, să
deconecteze dispozitivele electrice din priză
atunci când pleacă la serviciu sau în vacanță.

Util
Potrivit echipei de tineri, componentele date pot fi montate în
orice spații care necesită monitorizate și nu necesită modificări de
infrastructură.

“

„Impactul psihologic: reduce starea de griji sau nelinişte în aspectul
stării locuinţei. lmpactul economic: reduce cheltuielile ulterioare
parvenite în urma prejudiciilor precum: inundaţie, foc, furt. Impactul
ecologic: reduce poluarea mediului şi consumului de energie”

„Mulți dintre noi, atunci când plecăm din locuință, suntem pătrunși de
sentimentul de grijă că am uitat ușa deschisă sau fierul de călcat conectat la energia electrică. Ideea lansării acestei aplicații este de a scăpa de
această stare”, a precizat coordonatorul proiectului,Vladimir Melnic.
Proiectul are drept scop informarea personelor despre starea locuinței
lor. Cu ajutorul unui echipament special, aplicația „ParanoicBot” colectează date de la senzorii de temperatură, umeditate, gaz, CO2, flăcări, apă,
mișcare, uși sau geamuri deschise și o vor transmite pe server, de unde
aceasta va ajunge direct la utilizator, prin rețea sau prin SMS în lipsa acesteia”, a subliniat coordonatorul proiectului,Vladimir Melnic.
Inițiativa are ca scop informarea de la distanță despre starea locuinței.
„Aplicația „ParanoicBot” are la baza două componente: hardware – echipamente/utilaje de control/comandă și componenta de software – un set
de aplicații care facilitează comunicarea cu senzorii, agregarea, stocare
și transmiterea informație pentru ulterioară notificare a utilizatorilor”, a
precizat unul dintre tineri.
Materialele folosite nu aduc prejudiciu mediului înconjurător sau persoanelor din încăperile monitorizate și au un consum redus de energie electrică.

Vladimir Melnic.
coordonatorul proiectului

mun. Chișinău
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Tehnologii eco-responsabile

Compania„Darnic-gaz”:
Spitalul raional din Căușeni utilizează
tehnologii de energie regenerabilă
Compania „Darnic-gaz” activează în domeniul rețelelor inginereşti şi construcţiilor de
pe piața Republicii Moldova. Firma a instalat o centrală termică pe bază de biocombustibil solid, echipată cu trei cazane cu
încărcare automată, la spitalul raional „Ana
și Alexandru” din Căușeni.
Economie
În cadrul proiectului „Energie și
Biomasă” au fost instalate centrale
moderne pe bază de biomasă
în 123 instituții publice în zonele
rurale ale Republicii Moldova, cu
căldură și confort termic la costuri
reduse de încălzire cu cel puțin
30% pentru mai mult de 37 mii de
persoane.

“

„Vom continua să susținem
proiectele ce țin de sursele regenerabile de energie, pentru că ne
pasă de mediul ambiant și vrem să
economism resurse financiare”.

„Pe lângă cazanele instalate, în anul 2016, au fost montate și 20 de colectoare solare pentru prepararea apei calde menajere”, a subliniat Alexandru
Cojocaru, directorul spitalului raional.
De asemenea, în cadrul proiectului au fost montate contoare termice
digitale și pompe eficiente energetic de clasa A.„Pentru a putea fi stocat
surplusul de căldură, precum şi pentru a putea fi depozitată apa caldă menajeră, s-a instalat un vas acumulator de căldură în cadrul spitalului”, a mai
adăugat directorul spitalului.
Potrivit autorilor proiectului, există o serie de avantaje pe care ți le poate
oferi o centrală pe biomasă.„Combustibilul din biomasă este eco şi nu
poluează atmosfera. Biocombustibilul este produs în Republica Moldova,
fapt care duce la susţinerea producătorilor autohtoni, creând noi locuri de
muncă”, a spus Alexandru Cojocaru.
De asemenea, încălzirea pe biomasă este mai ieftină decât cea pe bază de
gaze, iar Republica Moldova îşi sporeşte securitatea energetică.
Costul total al proiectului a fost de circa 159 mii de dolari.

Alexandru Cojocaru
directorul spitalului

mun. Chișinău
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„Eco Tronex” SRL: Firma din Moldova
care produce utilaj de brichetare –
economisim 75% din energia electrică
Dezvoltare
Potențialul de biomasă al Republicii Moldova, care se ridică la
peste 500 mii de tone echivalent
petrol, este valorificat în prezent
doar în proporție de 8%. Proiectul
Energie și Biomasă a pus temelia
dezvoltării sectorului bioenergetic
în Republica Moldova. Numărul
în creștere al instituțiilor consumatoare de bioenergie a stimulat în
paralel și apariția producătorilor
de combustibil din biomasă.

“

„Compania „Eco Tronex” produce
linii automatizate de brichetare.
Compania oferă o tehnologie de
producție a celor mai calitative brichete, precum și producerea liniilor
la comanda clienților”.

Firma „Eco Tronex” din Moldova produce
și asamblează utilaj de brichetare din anul
2012. Linia de brichetare are o productivitate
de circa 250 kilograme de biomasă pe oră.
Investițiile inițiale au fost de un milion de lei.
„Am găsit o tehnologie foarte bună care este cerută pe piață, produsele
sunt mereu în vânzare. Pentru un antreprenor, acest lucru înseamnă foarte
mult. Mai sunt producători de utilaj pentru brichetare, dar nu atât de calitativi”, a precizat directorul companiei,Vladimir Popa.
În 2016, echipamentul a fost modernizat. „La schimbarea a doar două
piese din utilaj, beneficiarul va avea posibilitatea să producă la dorință sau
necesitate bricheți sau peleți”, a precizat directorul.
Instalația de brichetare poate fi cumpărată la prețul de 15 000 euro.„Productivitatea utilajului este de 250 kg/oră și consumul de aproape 25 kWh/
oră”, a adăugat Popa.
În cadrul firmei activează cinci angajați. „Noi încercăm să ne modernizăm
în continuu. Anul viitor, linia va fi mai mare.Vrem să ne extindem”, a conchis
directorul companiei.
Potrivit lui Vladimir Popa, lunar, se obține o economie de 75% la energia
electrică.

Vladimir Popa
directorul companiei

com. Bubuieci,
mun. Chișinău
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SC Habsev Grup SRL:
A fost instalată prima stație de alimentare
a automobilelor electrice în Moldova
În anul 2016 în Chișinău a fost instalată prima staţie de alimentare cu energie electrică
a automobilelor. Stația de încărcare contribuie la sporirea numărului de mașini eco pe
traseele din țară. Acest lucru înseamnă aer
curat, liniște pe străzi și economii considerabile pentru sectorul transportului.
„Poluarea fonică și cu carburanți a mediului înconjurător a fost unul dintre
motivele pentru care ne-am dorit să instalăm o astfel de stație și în Moldova.Venim nu doar cu o idee eco-responsabilă, ci și cu o soluție concretă pentru ca Republica Moldova să economisească resursele energetice
fosile și să devină mai prietenoasă cu mediul ambiant”, a recunoscut
directorul companiei, Gheorghe Habed.

Investiții
Prețul unei stații de alimentare
pornește de la suma de 77 de mii
de lei. O stație de alimentare industrială costă 2500 de euro, iar una
pentru uz casnic - 450 euro.

mun. Chișinău

Potrivit directorului companiei, noile tendințe în Europa sunt mașinile
electrice.„Durata medie de reîncărcare a bateriei automobilului este de
cca patru ore. Staţia de alimentare cu energie electrică costă în jur de
4000 de euro şi a fost adusă din Finlanda. Față de alimentarea cu benzină, la 100 km de parcurs al automobilului, se înregistrează o reducere în
valoare de 62,5 % a consumului de combustibil sau energie.
Stația identifică șoferul printr-un card magnetic prin care se poate plăti
consumul de energie, dar și prin intermediul telefonului mobil. Habed a
precizat că toți șoferii cu automobile electrice care vin să se alimenteze
la stația lor o pot face gratuit.„Toți care vin, la noi, se alimentează gratis. Ne
promovăm cum putem”.
Alimentarea unui electromobil costă aproximativ de 5 ori mai ieftin în
comparație cu un automobil care consumă circa 7 litri de benzină la100
km distanță.
În prezent, în Moldova sunt peste 80 de automobile electrice.„La stația
noastră se alimentează circa 15 mașini, restul – acasă. La stația noastră te
alimentezi maxim 2 ore, pe când la o priză obișnuită de acasă – minim 8
ore. O alimentare la o stație specializată ține până la 500 km”, a subliniat
Habed.
În decembrie 2013, Estonia a devenit prima ţară, din fosta U.R.S.S., care
a construit o rețea de staţii de încărcare cu energie electrică pe întreg
teritoriul ţării.
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