
Tehnologii noi pentru 
proiecte de energie 
regenerabilă

Finanţarea proiectelor 
de eficienţă energetică 
și energie regenerabilă

Programul inovaţional privind 
tehnologia curată pentru 
ÎMM și Start-up-uri în RM







CUPRINS
CUvÂNt de SalUt 

Nicolae SOLOVIOV  ........................................................................................................................7
Agenţia pentru Eficienţă Energetică

tehNologII NoI PeNtRU PRoIeCte de eNeRgIe RegeNeRabIlă
13 Noiembrie 2019

Vorbitori principali  ......................................................................................................................10 
Peter GRUBYI  ............................................................................................................................12
Instalaţiile solare fotovoltaice, soluţie pentru spitale
Nicolae SCARLAT  ......................................................................................................................13
Rolul bioenergiei în sistemele de decarbonizare a energiei
Matei STELIAN  .........................................................................................................................14
Evaluarea calităţii iluminării stradale conform EN 13201. Măsurarea luminanţei cu camera CCD
Carlo A GARUZZO  .....................................................................................................................15
Montarea instalaţiilor de panouri solare fotovoltaice în Moldova. Practici și rezultate

FINaNţaRea PRoIeCteloR de eFICIeNţă eNeRgetICă șI eNeRgIe RegeNeRabIlă
14 Noiembrie 2019

Vorbitori principali  ......................................................................................................................18
Antonio CASTILLO  ....................................................................................................................20
BEI în Moldova și suportul în proiectele de eficienţă energetică
Giangiacomo GUIDA  ..................................................................................................................21
Consolidarea ÎMM Moderne și Profitabile prin intermediul împrumuturilor cu susţinere  
sub formă de grant
Aliona FOMENCO  ......................................................................................................................22
Proiecte de conservare a energiei de scară mică în Europa de Est.  
Programul de Finanţare a Creditelor pentru Conservarea Energiei
Pintea ANGHEL  .........................................................................................................................23
Antreprenoriatul & Bănci. Scurt rezumat.
Jan WAANDERS  .......................................................................................................................24
Convenţia Primarilor - Est (CoM East). Proiecte demonstrative

PRogRamUl INovaţIoNal PRIvINd tehNologIa CURată 
PeNtRU Îmm șI StaRt-UP-URI ÎN RePUblICa moldova
15 Noiembrie 2019

Alois Posekufa MHLANGA  ..........................................................................................................26
Moldova se alătură Global Cleantech Innovation Program (GCIP),  
Secţia Tehnologia în materie de climă și inovaţii (UNIDO)
Sabrina FASSBENDER  ................................................................................................................28
Secţia Tehnologia în materie de climă și inovaţii Departamentul pentru energie,  
ONU pentru Dezvoltarea Industrială (UNIDO)



SECTORUl AGRICOl
Gheorghe CARPOV  ....................................................................................................................34
Utilizarea panourilor solare în agricultură
Alexei PIANIH  ...........................................................................................................................35
Peleţi din reziduuri agricole
Liubomir VAIPAN  ......................................................................................................................36
Implementarea tehnologiilor de energie regenerabilă pentru asigurarea autonomiei  
gospodăriilor ţărănești în regiuni izolate (îndepărtate, în afara comunităţilor)

SECTORUl ICT & IT
Igor IONEL  .................................................................................................................................38
Sistemul inteligent pentru controlul iluminării publice prin detectarea  
densităţii traficului rutier
Maxim TOPAL  ............................................................................................................................39
Iluminarea inteligentă a parcării
Vitalie VISCU  .............................................................................................................................40
IT localitate Eco

SECTORUl INDUSTRIAl
Natalia CHEPTANARU  ..............................................................................................................42
Reducerea impactului ambiental al industriilor poluante prin creșterea eficienţei  
energetice și instalarea centralelor electrice de energie regenerabilă pentru  
a asigura autonomia energetică 
Nicolae COVALENCO  ................................................................................................................43
Design-ul, producerea, instalarea și întreţinerea sistemelor hibride PV (PVT) 
Iurie PANFIL  ..............................................................................................................................44
Start-up REAEGR privind arderea curată

  
SECTORUl TRANSPORT

Viorel ANDONI  ..........................................................................................................................46
Utilizarea surselor de energie regenerabilă în transport vor asigura un mediu mai curat
Victor DAMASCHIN  ...................................................................................................................47
Mașina mea electrică
Gheorghe GORENCO  .................................................................................................................48
Inovaţii în sectorul transport

FEMEI ÎN SECTORUl ENERGETIC
Svetlana FAINA  ........................................................................................................................50
Conceptul de teatru economic bazat pe lămpile lED & corpuri de iluminat
Luminita LOMACA  ....................................................................................................................51
Aplicarea contractului de performanţă energetică (EPE) la creșterea eficienţei  
energetice în locuinţele sociale
Olga OANCEA  ............................................................................................................................52
Iluminarea inteligentă

ÎNCheIeRe
Alexandru CIUDIN  .......................................................................................................................53
Directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică





7

În situaţia în care Republica Moldova este un importator net de 
energie și se confruntă cu numeroase provocări în domeniul dat, 
implementarea măsurilor de eficienţă energetică în principalele 
sectoare ale economiei naţionale și sprijinul producerii energiei 
din surse regenerabile, sunt acţiunile esenţiale care pot 
contribui la dezvoltarea sustenabilă a ţării. 
În ultimii ani Guvernul întreprinde acţiuni concrete pentru 
asigurarea cadrului legislativ și normativ în domeniul eficienţei 
energetice și surselor regenerabile de energie, iar Agenţia pentru 
Eficienţă Energetică, implementează cu succes proiectele în 
sectorul public și privat. 
Fiind instituţia care dezvoltă, finanţează, cofinanţează și 
implementează proiecte-pilot în domeniul eficienţei energetice 
și energiei din surse regenerabile, Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică cooperează cu instituţiile și organizaţiile care 
desfășoară activitatea la nivel naţional și internaţional. 
Așa, în anul 2016 a fost iniţiată cooperarea cu Organizaţia 
pentru Dezvoltare Industrială Naţiunilor Unite (UNIDO) prin 
implementarea unui proiect demonstrativ. 
Proiectul “Consolidarea capacităţilor locale privind producţia 
colectoarelor solare în Republica Moldova” a cărui obiectiv 
a fost promovarea utilizării energiei regenerabile în ţară 
și crearea locurilor de muncă prin instalarea unei linii de 
producere a colectoarelor solare s-a dovedit a fi unul de succes. 

Nicolae SOLOVIOV
agenţia pentru eficienţă energetică

Activităţile proiectului, focusând-se pe instalarea și punerea 
în funcţiune a unei linii de producere a colectoarelor solare, 
acordarea suportului consultativ necesar unei companii locale 
pentru iniţierea unei afaceri de producere și comercializare 
a colectoarelor, în doar 6 luni de la lansare, au atins toate 
obiectivele stabilite.
Implementarea cu succes a primului proiect au pus bazele 
cooperării dintre Agenţia pentru Eficienţă Energetică și 
Organizaţia pentru Dezvoltare Industrială Naţiunilor Unite 
(UNIDO) iar din anul 2019, pe platforma Moldova Eco Energetică, 
noi începem implementarea proiectului „Cleantech innovation 
programme for SMEs and start-ups”.
Conceptul „Cleantech innovation programme for SMEs and 
start-ups” din anul 2019 începe a fi implementat de către 
UNIDO în 10 ţări. Aceasta va permite companiilor din Moldova 
să interacţioneze cu cele mai inovatoare companii din lume și să 
dezvolte noi proiecte cu suportul celor mai notorii mentori din 
domeniul tehnologiilor curate.
Din numele Agenţiei pentru Eficienţă Energetică felicităm 
învingătorii competiţiei Moldova Eco Energetică din acest an, le 
mulţumim participanţilor înscriși în concurs pentru participare 
și îi încurajăm pe toţi să se înscrie în noul apel de proiecte al 
anului 2020 care va fi lansat în scurt timp.   





tehNologII NoI 
pentru proiectele de energie regenerabilă
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TEZAURUL ENERGIEI ASCUNSE
Datorită soarelui, Moldova este bine cunoscută în lume 
pentru fructele și legumele sale, pentru lanurile extinse de 
floarea soarelui, pentru strugurii și viile sale.
Soarele în Moldova mai are un potenţial enorm de energie 
datorită poziţiei sale geografice ideale. Ţara are o cantitate 
de energie solară disponibilă, mai mare decît majoritatea 
vecinilor europeni. Provocarea este că acest potenţial mare 
încă nu este pe deplin utilizat. Imaginaţi-vă un titlu de primă 
pagină anunţînd despre descoperirea unui cîmp enorm cu 
rezerve de petrol în raionul Orhei. Adevărul este că chiar și 
o rezervă mare de petrol se va termina mai devreme sau mai 
tîrziu, iar petrolul pe lîngă aceea că este o sursă de energie, 
este de asemenea și o sursă a emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Din contra, energia de la soare este curată și o sursă 
nelimitată de energie. Și această energie este în abundenţă 
în Moldova. 
Tehnologiile solare emană energie la un cost mai redus decît 
economia bazată pe combustibili fosili. Și domeniul solar 
energetic este sectorul cu cea mai rapidă creștere în lume. 
Dar această schimbare radicală, nu se întîmplă de la sine, ea 
trebuie pusă în mișcare.   
PROPUNEREA DE VALOARE „SOLAR ELECTRIC” 
Solar Electric permite clienţilor să utilizeze avantajele 
energiei solare prin furnizarea expertizei tehnice și celor mai 

bune echipamente  PV.
Noi oferim două soluţii fără multe bătăi de cap pentru clienţii 
noștri, în funcţie de preferinţele lor:

1. Vînzarea sistemului PV la cheie
a. În baza primirii comenzii de achiziţie Solar Electric se 

va ocupa de toate acţiunile de la investigaţia locului, la 
planificare, instalarea și evaluarea sistemului PV.

2. Sistemul PV în leasing
a. Închirierea PV solare reprezintă o metodă accesibilă 

pentru clienţi de a avea acces la beneficiile tehnologiei 
solare.

b. Cu un contract de leasing solar sau achiziţie de energie 
(PPA) clientul nu trebuie să achite în avans costul înalt 
al panourilor solare, echipamentul și instalarea. În 
locul plăţii pentru sistemul solar, clientul achită o plată 
fixă pentru electricitatea pe care panourile solare o 
generează. Este simplu și accesibil.

ACUM ESTE TIMPUL PENTRU SOLAR
Energia solară este semnificativ mai ieftină decît 
electricitatea pe care clientul o cumpără de la compania de 
furnizare a energiei electrice. Pentru un consumator calificat, 
să primească un sistem PV pe acoperișul propriei clădiri este 
la fel de simplu ca și cum ar cumpăra un smartfon. Comandaţi 
acum sistemul PV și deveniţi parte a revoluţiei energetice.

Peter GRUbyI
Instalaţii solare  
fotovoltaice, soluţie  
pentru spitale
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Uniunea Europeană a stabilit de mult timp, obiective 
ambiţioase în materie de energie și climă, cu scopul de 
a construi o economie competitivă cu emisii scăzute de 
carbon către 2050. Pentru anul 2020, UE a stabilit obiective 
ambiţioase în materie de energie și climă care vor fi probabil 
atinse: (i) o reducere a emisiilor de GES cu cel puţin 20%, (ii) 
o creștere a energiei regenerabile ca energie finală cu cel 
puţin  20%, și (iii) o îmbunătăţire a eficienţei energetice cu 
20% în 2020. Pe termen mai lung, în cadrul UE 2030 cu privire 
la schimbările de climă și energie, au fost stabilite obiective 
UE și mai ambiţioase și obiective pentru politici pentru anul 
2030: 1) cel puţin 40% reduceri de emisii de gaz; 2) cel puţin 
32% de energie regenerabilă în energie pentru consum final  
și 3) cel puţin 32.5% îmbunătăţire de eficienţă energetică.
bioenergia deţine un rol principal în sectorul energetic 
UE (60% din toată energia renovabilă), în rezultatul unei 
creșteri semnificative de biomasă (de la 74 Mtop în 2005 la 
144 Mtop in 2017). 
Pentru a asigura durabilitatea bioenergiei, RED II furnizează 
criterii noi consolidate ce acoperă toate utilizările energetice 
ale biomasei (căldură, energie electrică și transport) pentru 
biomasele lichide, de gaz și solide, praguri minime pentru 
emisiile GES reducerile și restricţiile pentru utilizarea 
biomasei în anumite sectoare, precum și criteriile de 
eficienţă pentru instalaţiile pe bază de biomasă. 

Nicolae SCARLAT
Rolul bioenergiei  
în sistemele de  
decarbonizarea a energiei

Cu scopul de a obţine cele mai bune utilizări a biomasei, 
prioritizarea folosirii biomasei  trebuie să asigure în primul 
rînd fabricarea de produse ale bioeconomiei de înaltă valoare  
(bio-chimicate și biomateriale), urmate de combustibili 
durabili avansaţi (pentru aviaţie, transport maritim, și 
transportul rutier de greutate) precum și eficienţă înaltă 
de căldură și energie. bioenergia cu captarea și depozitarea 
carbonului poate elibera “emisii de gaz negative cu efect de 
seră GES” ceea ce este esenţial pentru a îndeplini obiectivele 
pe termen lung în materie de climă. biomasa poate juca un 
rol important în domenii în care alte opţiuni nu există sau 
sînt limitate, precum aviaţia, navigaţia și transportul de 
greutăţi.  Plus la aceasta, bioenergia aduce beneficii sociale, 
de mediu și beneficii economice agriculturii, pădurilor și 
altor sectoare industriale, determinînd dezvoltarea rurală în 
contextul dezvoltării durabile.
Cu scopul de a accelera dezvoltarea și desfășurarea tehnologiilor 
cu emisii scăzute de carbon UE a lansat Planul Strategic de 
Tehnologie Energetică (Plan SET) pentru a promova avansarea 
tuturor tehnologiilor renovabile nu doar bioenergia. Noile 
tehnologii care se dezvoltă rapid, oferă noi oportunităţi și multe 
companii sînt interesate să construiască noi instalaţii (pentru 
biocombustibili avansaţi etc) în domenii cu potenţial înalt de 
biomasă, creînd noi oportunităţi de business conducătoare spre 
dezvoltarea rurală.
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Calitatea iluminării stradale este un aspect important 
pentru a asigura securitatea traficului pe drumurile publice. 
Iluminarea bună pe timp de noapte pe rute circulate 
poate reduce accidentele cu 30%. De aceea, suprafaţa 
trasei trebuie să fie clar vizibilă pentru conducătorii auto. 
Această strălucire, numită în alt mod luminanţă, depinde 
de cantitatea de lumină direcţionată pe suprafaţa străzii de 
echipamentele iluminatoare și de proprietăţile reflectoare 
ale suprafeţei drumului. 
Designul iluminării stradale, calculul și măsurările în Europa 
sînt bazate pe Raportul Tehnic TR EN 13201:1 și Standardul 
European EN 13201:2-5. Raportul tehnic specifică clasele 
de iluminare stabilite ţn standard și oferă îndrumări pentru 
aplicarea categoriilor de iluminări. Standardul oferă valori 
pentru nivelul mediu de luminanţă a suprafeţei de drum, 
uniformitatea generală a luminanţei UI, pierderea vizibilităţii 
cauzate de orbire (Praguri de Creștere TI), și lumina pe 
împrejurimi (Rata Înconjurătoare SR). 
La fel este scopul acestui Standard European a defini 
indicatorii de performanţă energetici pentru instalaţiile de 
iluminare stradală. Standardul include doi indicatori, indicatorul 
densitatea puterii (PDI) Dp și indicatorul consumului anual de 
energie (AECI) de care trebui folosite întotdeauna împreună.
Pentru a cuantifica potenţialele economisiri obţinute 
prin îmbunătăţirea performanţei energetice și reducerea 

impactului asupra mediului, este esenţial să calculăm atît 
indicatorul densităţii puterii [Dp) precum și indicatorul 
consumului anual de energie [De). În afară de aceasta, 
eficacitatea instalaţiei de lumină poate fi folosită pentru 
a compara performanţele energetice ale instalaţiilor de 
iluminare stradală alternative.
În scopul de a desfășura sarcinile de măsurare folosind o 
tehnică de măsurare de la un punct la altul, o cantitate mare 
de timp este necesară sau poate fi făcută doar reţea, sau este 
imposibilă. De aceea dezvoltarea fotometrelor cu cameră CCD 
a făcut posibilă soluţionarea acestor probleme de măsurare. 
Aceasta poate include evaluarea UGR, analiza condiţiilor de 
vizibilitate rutieră, înregistrarea contrastelor și altele.
Luminanţa a fost măsurată folosind un fotometru pentru 
măsurarea luminanţei LMK Mobile Advanced (bazat pe 
Canon EOS 550D) și un program de computer asociat 
LMK Labsoft. The LMK Mobile Advance este proiectat să 
transforme imaginile direct în valori de luminanţă cu ajutorul 
programului de software, care folosește reţeaua optică a 
lentilelor aparatului de fotografiat.
Concluzii. Alegerea atentă a claselor de iluminare în timpul 
designului și fazei de specificare vor ajuta să se obţină la 
maxim economii de energie prin asigurarea doar a nivelurilor 
necesare de iluminare furnizate la timpul potrivit și pentru o 
perioadă minimă de timp.

Matei STELIAN 
evaluarea calităţii 
iluminării stradale  
conform eN13201. 
măsurarea luminanţei  
cu camera CCd
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Carlo Arturo Garuzzo este directorul Companiei Flyren, 
lider în domeniul producerii energiei regenerabile în Italia. 
Activitatea de bază a acesteia o reprezintă producerea 
de energie solară, dar și dezvoltarea altor tehnologii 
regenerabile, cum ar fi cele bazate pe hidroenergie, biogaz 
și biomasă. 
Referitor la potenţialul pieţei în Republica Moldova Carlo 
Arturo Garuzzo a punctat câteva teze de care trebuie să ţină 
cont investitori şi Guvernul de la Chișinău:

- Capacitatea cumulativă a instalaţiilor  fotovoltaice până 
în 2018 este de  2,3 Mw – ceea ce ne vorbește despre o 
piaţă ecologică cu potenţial ridicat.

-  În 2012, Moldova s-a angajat să realizeze un obiectiv 
obligatoriu de energie din surse regenerabile de 17% 
până în 2020.

- Dependenţa foarte mare de  importul de gaze  dintr-o 
singură sursă.

- Importul resurselor primare cât și preţurile de achiziţionare  
a energiei electrice peste nivelul UE.

- Legea pentru promovarea energiei din surse regenerabile 
a fost adoptată în februarie 2016, dar intrarea ei în 
vigoare a fost amânată până în mai 2018 pentru a 
permite autorităţilor să propună adoptarea unor acte 
complementare.

Astfel, Flyren, fiind  primul investitor de talie mare în 
domeniul energiei regenerabile, în 2018 construiește și 
operează cea mai mare instalaţie fotovoltaică din Republica 
Moldova. Parcul solar este amplasat în comuna băcioi și 
este construit din circa 4 mii de panouri solare. Acesta are o 
putere  de circa 1 Mw, ceea ce  permite asigurarea cu energie 
electrică a două-trei blocuri locative cu 5 etaje. Astfel de 
proiecte vin să reducă din gradul de dependenţă faţă de 
resursele importate.  
Potrivit lui Carlo Arturo Garuzzo, investiţia în crearea acestui 
parc solar a constituit circa un milion de euro. Totodată el a 
spus că aceasta va putea fi recuperată în maxim 7 ani şi a 
promis noi investiţii în domeniu.
Menţionăm că o instalaţie de 1 Mw poate genera, pe 
perioada unui an calendaristic, suficientă energie electrică 
pentru acoperirea consumului anual al unui număr de circa 
350 de familii. Potrivit informaţiilor oficiale, în ţara noastră 
există peste 50 de unităţi de generare fotovoltaice, instalate 
pe o suprafaţă de peste 30 ha, care au o putere cumulativă 
de 3,92 Mw. Numarul instalaţiilor este în continuă creștere.
„Am văzut că aveţi spaţiu pentru dezvoltarea acestui 
domeniu. Deja nu mai pot fi acceptate scuze ca să nu 
producem energie curată din panouri solare„ - a menţionat 
la finalul prezentării Carlo Arturo Garuzzo.

Carlo Arturo GARUZZO
montarea instalaţiilor  
de panouri solare 
fotovoltaice în moldova. 
Practici și rezultate





FINaNţaRea PRoIeCteloR 
de eficienţă energetică şi energie regenerabilă

14 Noiembrie 2019



18

Vorbitori principali

Antonio CASTILLO
Reprezentantul Băncii Europeane de Investiţii  
în Republica Moldova

BEI în Moldova și suportul în proiectele  
de eficienţă energetică

Giangiacomo GUIDA 
Reprezentantul Uniunii Europene pentru afaceri 

Consolidarea ÎMM Moderne și Profitabile prin 
intermediul împrumuturilor cu susţinere  
sub formă de grant



19

Aliona FOMENCO
Manager de proiecte NEFCO  

Credite pentru eficienţă energetică (CEE)

Pintea ANGHEL
Directorul departamentului Întreprideri Mici și Mijlocii 
(IMM) în cadrul băncii Victoria Bank din Transilvania

Antreprenoriatul & Băncile.  
Scurt rezumat.

Jan WAANDERS 
Şef de echipă al tratatului primarilor

Convenţia  primarilor - Est (CoEast).  
Proiecte demonstrative



20

banca Europeană de Investiţii (bEI), banca UE, este ramura 
financiară a Uniunii Europene (UE). Fondată în 1958 prin 
Tratatul de la Roma pentru  realizarea dezvoltării și coeziunii 
între diferitele regiuni ale Europei, aceasta este cel mai mare 
creditor multilateral și debitor din lume. 
După mandatul UE, de a sprijini Republica Moldova, grupul 
bEI și-a început activităţile în 2007. Din acel moment, 
peste 875 milioane EUR au fost furnizaţi prin împrumuturi și 
limitele de garanţie, punând accent pe infrastructura publică, 
dezvoltarea sectorului privat și proiecte de acţiune climatică. 
În cadrul infrastructurii, bEI a finanţat investiţii în reţele 
de transport (drumuri și căi ferate), diversificarea surselor 
în cadrul strategiei de securitate energetică a Republicii 
Moldova (pentru furnizarea de gaze și electricitate) și în 
proiecte municipale de lungă durată. Dezvoltarea sectorului 
privat este dirijată către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
uri) prin intermediul creditelor intermediare cu instituţiile 
financiare locale prin politici de credit sau facilităţi de 
partajare a riscurilor. Proiectele de acţiuni climatice se 
concentrează pe infrastructură, surse alternative de energie 
și măsuri preventive pentru reducerea consumului.
În conformitate cu această politică, bEI sprijină 
municipalitatea orașului Chișinău cu un împrumut - cadru 
pentru recondiţionarea clădirilor municipale termale. 

Proiectul include două componente: o primă componentă 
axată pe renovarea unei liste de clădiri publice identificate în 
prealabil și o a doua componentă care vizează atât sectorul 
public, cât și cel rezidenţial. Obiectivul principal al acestui 
proiect este creșterea eficienţei energetice a clădirilor, care 
vor avea un impact semnificativ asupra reducerii emisiilor de 
CO2 și, prin urmare, va contribui la atenuarea schimbărilor 
climatice. Pe lângă aceasta, investiţiile în eficienţa 
energetică vor spori bunăstarea utilizatorilor acestor clădiri 
și vor genera o activitate economică locală / regională, în 
special în industria construcţiilor și, prin urmare, vor sprijini 
dezvoltarea IMM-urilor. 
În 2020, planificăm implementarea  unui proiect similar la 
nivel naţional pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice 
clădirilor publice (deţinute de stat și municipalitate) din 
toată ţara. Acest proiect va finanţa măsuri de eficienţă 
energetică, cu accent pe îmbunătăţirea sistemelor de 
încălzire, ventilaţie și climatizare. Programul va include, 
de asemenea, sisteme de iluminat, distribuţia căldurii și 
integrarea surselor regenerabile de energie. Proiectul este 
destinat să aducă beneficii pentru mediu prin sprijinirea 
măsurilor de reducere a consumului de energie în clădirile 
publice, contribuind astfel la atenuarea schimbărilor 
climatice, precum și la îmbunătăţirea confortului cetăţenilor.

Antonio CASTILLO
beI în moldova și suportul 
în proiectele de eficienţă 
energetică
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Linia de Creditare EU4business-bERD este un program 
elaborat special pentru a oferi suport Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii din Georgia, Moldova și Ucraina întru valorificarea 
oportunităţilor oferite de către DCFTA/AA (Acordul de 
Asociere privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător.)
„EU4business credit line” a fost creată pentru IMM-urile care 
doresc să actualizeze facilităţile sale, să fie într-un pas cu 
directivele Uniunii Europene, s ă fie mai competitive acasă, 
dar şi pe piaţa europeană.  În acest sens, „EU4business 
credit line” finanţează proiecte care sunt în concordanţă cu 
directivele Uniunii Europene.
Prima directivă promovează eficienţa energetică, și prevede 
reguli care înlătură barierele și obstacolele din pieţele de 
energie. A doua directivă se referă la promovarea utilizării 
energiei din resurse regenerabile pentru ţările Uniunii Europene.
Avem de asemenea o directivă ECO DESIGN care stabileşte 
cerinţe minime pentru eficienţă energetică, pentru produse, 
pentru tehnologii informaţionale sau inginerie. În final avem 
directiva care stabileşte marcarea obligatorie pentru aceste 
produse. Ultima însă pare cea mai importantă deoarece  
prevede inclusiv performanţa energetică a clădirilor. Aceasta 
reprezintă principalul instrument în promovarea inovaţiei. 
Scopul nostru este să descoperim și să ajutăm companiile, 
care prin implementarea proiectelor prietenoase cu mediul, 

Giangiacomo GUIDA 
Consolidarea Îmm moderne  
și Profitabile prin  
intermediul împrumuturilor  
cu susţinere sub formă  
de grant

vor să fie conforme cu directivele şi standardele Uniunii 
Europene.
Astfel putem diviza produsele noastre în 3 categorii diferite:

1.  Lista Terminologiilor Eligibile (LAT) - eventualul 
proiect trebuie să aibă tangenţe cel puţin cu un punct 
din lista  tehnologiilor eligibile, care conţine câteva 
mii de elemente şi echipamente preaprobate. Acestea 
sunt predestinate companiilor care doresc să procure 
echipament cu investiţii de până la 300 de mii de euro, 
dar şi asistenţă la credit de până la 10%.

2.   Investiţii  specifice, cu scop clar, şi anume cele ce au 
tangenţe cu DCFTA. Suma pentru proiect este  de până la 
300 de mii de euro, cu partea de grant de până la 15 %.

3.  Proiecte complexe care pot fi finanţate cu unul sau 
mai multe credite pentru fiecare companie cu valoare 
cumulativă de până la 3 milioane de euro. Cerinţele 
pentru proiectul de finanţare sunt următoarele: să aibă 
tangenţe cu una sau mai multe direcţii de protejare a 
mediului, eficienţă energetică şi  siguranţă în alimentare. 
După verificare și aprobare, compania poate accesa un 
grant de până la 15%. 

Până acum au fost finanţate 188 de proiecte (65 în Chişinău), 
majoritatea fiind din domeniul agriculturii, foarte multe legate 
de alimentare, dar şi  din sectorul construcţiilor. În acest scop 
au fost alocate mai mult de 25 de milioane de euro.
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NEFCO este o instituţie financiară internaţională (IFI) înfiinţată 
în 1990 de cinci ţări nordice: Danemarca, Finlanda, Islanda, 
Norvegia și Suedia. Scopul NEFCO este de a promova 
creșterea economică și acţiunile climatice, care ajută 
guvernele și ceilalţi cofinanţatori să își atingă obiectivele 
de mediu și durabilitate. Concentrându-se pe proiecte 
mici și mijlocii cu rezultate tangibile, NEFCO oferă valoare 
adăugată sporită părţilor interesate. De-a lungul anilor, 
NEFCO a implementat mai mult de 900 proiecte publice și 
private din diferite sectoare a 51 de ţări din Europa de Est, 
Marea baltică și regiunea Arctic și barents. 
În procesul său de extindere NEFCO oferă finanţare și pentru 
proiecte investiţionale din Republica Moldova. În acest sens, 
un prim pas a fost lansarea unui program dedicat investiţiilor 
în eficienţă energetică și iluminare stradală. 
Programul de creditare „Credite pentru Conservarea 
Energiei” reprezintă un instrument de finanţare la scară mică 
destinată municipalităţilor din Armenia, belarus, Georgia, 
Rusia , Ucraina și Republica Moldova pentru investiţii în 
clădiri publice cu menire socială, cum ar fi școli, grădiniţe, 
spitale, dar și pentru iluminatul stradal.
Finanţarea poate fi utilizată pentru măsuri de conservare 
a energiei, urmare a renovării clădirilor publice precum și 
modernizării iluminatului stradal. Măsurile eligibile pot 
include renovarea generatoarelor de căldură existente, 
instalarea de puncte termice individuale, termoizolarea 

Aliona FOMENCO
Proiecte de conservare  
a energiei de scară mică  
în europa de est
Programul de Finanţare a Creditelor 
pentru Conservarea Energiei

clădirilor, podurilor, ţevilor precum și înlocuirea ușilor și 
ferestrelor cu alternative eficiente din punct de vedere 
energetic, dar și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente 
și/sau mercur cu LED-uri.
Obiectivele finanţării:

· Renovarea obiectelor de menire socială cu scopul de a 
reduce consumurile de energie și de a crește durata de 
viaţă a clădirilor

· Economii anuale de energie de aproximativ 35-40%
· beneficii de mediu, cum ar fi reducerea emisiilor de CO2, 

oxizi de azot, dioxid de sulf și praf
· Economii anuale de aproximativ 25% din costul investiţiei
· Dezvoltarea de practici bune de achiziţii și implementare 

a proiectelor.
Valoarea maximă a împrumutului acordat de acest Program de 
Finanţare este de 500,000 EURO, echivalentul în MDL. NEFCO 
poate finanţa până la 90% din costurile proiectului. Perioada de 
rambursare a investiţiei este de până la 5 ani, creditul se acorda 
in lei, cu o rată a dobânzii de 3%. Rambursarea proiectului 
este calculată prin împărţirea costului total al proiectului la 
economiile anuale de cost anticipate de proiect. Pentru mai 
multă informaţie accesaţi www.nefco.org.
Contribuabili: Programul de împrumut Credite pentru 
Conservarea Energiei este finanţat de Fondul Nordic de 
Dezvoltare a Mediului, care include contribuţiile tuturor ţărilor 
nordice, NEFCO și Consiliului Nordic de Miniștri. 

https://www.nefco.org/proiecte-de-conservare-a-energiei-de-scara-mica-in-europa-de-est/
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Pintea ANGHEL
antreprenoriatul & bănci. 
Scurt rezumat

„Victoriabank” a fost onorată să participe la Gala Moldova 
Eco Energetică, din acest an, un eveniment care susţine 
cele mai importante iniţiative în producerea, transmiterea, 
distribuţia și consumul eficient de energie.
Înţelegem și susţinem iniţiativele antreprenoriale 
care creează un avantaj competitiv și sustenabil, prin 
implementarea tehnologiilor de eficienţă energetică și a 
surselor de energie regenerabilă. Victoriabank vrea să fie 
alături de antreprenorii eco-responsabili și să le ofere la 
rândul său sprijinul necesar în realizarea ideilor lor.
A fost o plăcere să mă aflu printre juraţi și am rămas profund 
impresionat de munca intensă a celor 78 de companii 
participante la concurs. Sunt extrem de bucuros pentru cei 
15 finaliști și cei 5 câștigători, care au primit câte 10 000 
de dolari, fiecare. Credem că acest premiu este un suport 
important pentru fiecare dintre ei, întru realizarea viitoarelor 
proiecte ce susţin ideea sustenabilităţii”.

Cred că iniţiativele prezentate în cadrul concursului Moldova 
Eco Energetică 2019, reprezintă iniţiative de succes, în primul 
rând pentru viitorii antreprenori, cât şi pentru ecosistemul 
IMM-urilor. Cred că, cu cât mai multe iniţiative vor fi lansate, 
cu atât mai mult vor creşte capacităţile, dar până la urmă nu 
trebuie să uităm că IMM-urile reprezintă peste 90 la sută din 
modelurile de business  din Republica Moldova. De remarcat 
că inclusiv la nivel de Uniune Europeană, 9 din 10 angajaţi 
activează în IMM-uri. Faptul că creştem zona de început a 
afacerilor este un mod de a contribui la creşterea economică 
a ţării. Ce ţine de evenimentul Moldova Eco Energetică 2019, 
este lăudabilă organizarea, cât şi prezentarea proiectelor. 
Cred că este de îmbunătăţit în zona de cunoştinţe, de 
argumentare, de modul în care antreprenorii pot să înţeleagă 
de unde îşi pot finanţa afacerea, tocmai de aceea, sunt 
organizate astfel de evenimente - pentru ca participanţii să 
le  cunoască şi să le implementeze. 
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Domeniul eficienţei energetice şi al schimbărilor climatice a 
început să fie promovat şi discutat cu mult timp în urma, la 
Rio de Janeiro, încă în anii ’90, însă fără schimbări majore 
până în 2006, când câţiva primari s-au adunat în Franţa 
și au decis să preia iniţiativa. Aşa a fost creată Convenţia 
primarilor, care astăzi este o organizaţie internaţională, 
unde primăriile s-au  angajat să reducă consumul de  energie 
cu 20% către anul 2020 şi cu 30% către 2030, ceea ce este în 
conformitate cu acordul de la Paris.
În 2009, primele primării din Europa de Est, care au aderat la 
Convenţia Primarilor au fost din Ucraina, apoi din Republica 
Moldova. În 2010, Uniunea Europeană a început să sprijine 
financiar Convenţia primarilor.
Acum avem aproape 400 de părţi semnatare din ţările 
Parteneriatului Estic inclusiv oraşe mari, cum ar fi Tbilisi 
şi Erevan. Orașele Kiev și Chisinău încă nu au reuşit să 
devină membri. În Georgia localităţile semnatare a tratatului 
reprezinta 50% din populaţia ţării. Oraşele, care doresc să 
adere la acestă Convenţia, trebui să pregătească un plan 
de eficienţă energetică, care ar include o listă de proiecte 
pentru scăderea  consumului de energie. 

Jan WAANDERS
Convenţia primarilor -  
est (Com east).  
Proiecte demonstrative

În mare parte, Uniunea Europeană a înţeles că dacă dorește 
să promoveze Convenţia primarilor, trebuie să ofere granturi 
părţilor semnatare. De aceea, s-a decis să se investească în 
proiecte de tip vitrină, care pot fi promovate ca proiecte de 
eficienţă energetică.
În ţările Parteneriatului Estic am început să lucrăm în 2014 . 
Cu 16 milioane de euro am finanţat 19 proeicte. Și deoarece a 
fost un succes,  UE a găsit bani pentru următoarea fază – 10 
milioane de euro pentru 14 proiecte.
Noi nu dăm granturi de 100  %, doar 80 %, restul trebuie 
să constituie contribuţia dumneavoastră. Noi avem 
municipalităţi, care sunt foarte curajoase şi își finaţează 
proiectul chiar şi cu 40%.  
Dacă ne uităm din punct de vedere geografic majoritatea 
proiectelor sunt în Ucraina,  această ţară fiind una mare, dar 
şi având cei mai mulţi semnatari ai Convenţiei primarilor. În 
Moldova noi am implementat 4 proiecte, dintre care 3 încă 
sunt în curs de dezvoltare.
Municipalităţile, care derulează proiectele în mare parte 
trebuie să facă totul singuri, astfel fiind create capacităţi/
echipe de realizare a proiectelor în cadrul primăriilor.



PRogRamUl INovaţIoNal  
de tehNologII CURate 
IMM şi Start-up-uri în Republica Moldova

15 Noiembrie 2019
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United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO) și Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) 
salută Moldova în cadrul programului Global Cleantech 
Innovation Programme și sărbătorește împreună 
cu inovatorii ecologici din Moldova la „Moldova Eco 
Energetica”, ediţia 2019.
UNIDO are plăcerea de a saluta Republica Moldova în 
calitate de ţară partener al programului Global Cleantech 
Innovation Programme (GCIP). GCIP este fondat de 
Global Environment Facility (GEF), și tinde să transforme 
inovatorii ecologii la stadiu incipient în întreprinderi de 
succes, precum și să construiască inovaţii ecologice și 
ecosisteme antreprenoriale.
În calitate de agenţie specializată a Naţiunilor Unite, 
cu mandatul de a consolida Inclusive and Sustainable 
Industrialization (ISID), UNIDO aduce o contribuţie vitală 
la United Nations Sustainable Development Goals cu 
referire la energie curată, acţiuni climaterice, inovaţii, 
generarea venitului și crearea locurilor de muncă. Prin 
urmare, UNIDO, prin intermediul GCIP, se dedică susţinerii 
tranziţiei la o energie durabilă și făurirea unei căi 
rezistente în materie de climă prin inovaţii tehnologice și 
antreprenoriat.

Inovaţia tehnologică iese la iveală ca și un impuls principal 
în creșterea economică și durabilitatea de mediu în 
Moldova. Identificînd potenţialul acesteia parteneriatul 
GCIP–Moldova a fost conceput pentru consolidarea 
suportului pentru identificarea soluţiilor ecologice cu 
potenţial de impact și pentru a le susţine în crearea 
afacerilor responsabile, cu emisii reduse de carbon și 
competitive în Republica Moldova.
Prin susţinerea transformării inovaţiilor ecologice la 
stadii incipiente în întreprinderi cu dezvoltare rapidă, 
scalabile și și investibile, UNIDO de asemenea va 
susţine Moldova în creșterea accesului la energie pe tot 
teritoriul ţării. Parteneriatul are drept principiu de bază 
promovarea durabilităţii de mediu, și are drept scop să 
reducă emisiile de gaz cu efect de seră, concomitent 
cu catalizarea industriilor verzi și crearea locurilor de 
muncă, toate acestea fiind de importanţă critică pentru  
Moldova.
Pentru a pune în prim plan succesul inovatorilor ecologici 
autohtoni din Moldova și pentru a saluta  Moldova în cadrul  
GCIP, UNIDO a fost partener cu Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică pe durata evenimentului recent Moldova Eco 

Mr. Alois MHLANGA
moldova se alătură la 
global Cleantech  
Innovation Program (gCIP)
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Energetica 2019, pentru a găzdui  o ceremonie de premiere 
pentru recunoașterea inovaţiilor ecologice care au primit 
suport prin Programul GCIP.
Ca și parte a ceremoniei și o demonstraţie clară a tranziţiei 
energetice a Moldovei, treisprezece antreprenori și-au 
prezentat soluţiile și produsele inovatoare ecologice, 
demonstrînd cum dezvoltarea inovaţiilor de energie 
curată are drept scop catalizarea creșterii economice, 
asigurarea durabilităţii energetice și promovarea 
incluziunii în Moldova.

La deschiderea ceremoniei, UNIDO și-a exprimat 
angajamentul de a colabora în continuare cu Moldova 
și părţile interesate prin intermediul GCIP, care va ajuta 
la consolidarea susţinerii pentru identificarea soluţiilor 
ecologice cu înalt impact potenţial, și să-i sprijine în 
crearea afacerilor responsabile, cu emisii reduse de 
carbon și competitive. În concluzionarea acestor remarci, 
UNIDO a apreciat inovatorii ecologici și și-a exprimat 
încrederea în abilitatea lor de a aduce o contribuţie vitală 
la tranziţia spre o economie cu emisii scăzute de carbon 
în Republica Moldova.
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Sabrina FASSbENDER
Secţia tehnologia în  
materie de climă și 
inovaţii, departamentul 
pentru energie,  
oNU pentru dezvoltare 
Industrială (UNIdo)

UNIDO și GEF colaborează la Cleantech Global Innovation 
Program (GCIP) pentru a accelera inovaţia și antreprenoriatul 
cleantech din ţările în curs de dezvoltare.
GCIP promovează un ecosistem de inovare și antreprenoriat 
prin identificarea antreprenorilor din domeniul cleantech 
și prin consolidarea capacităţii în cadrul partenerilor 
naţionali pentru implementarea ecosistemelor cleantech. 
Parteneriatele și consultările strânse cu toate părţile 
interesate naţionale sunt considerate critice pentru 
maximizarea sinergiilor și schimbul de cunoștinţe, și bune 
practici.
O componentă cheie a GCIP este acceleratorul bazat pe o 
competiţie anuală, care identifică cei mai promiţători și 

inovatori antreprenori. Un număr selectat de start-up-uri 
participă la un program de accelerare riguros și competitiv, 
în care sunt îndrumaţi și instruiţi continuu.
Programul de mentorat este asigurat de un grup de 
specialiști din sectoarele cheie, industrii, universităţi și 
instituţii profesionale.
Începând cu anul 2019, în colaborare cu Agenţia pentru 
Eficienţă Energetică, am iniţiat activităţile acestui program 
în Moldova. În anul următor, acest program va avea mai 
multe componente, va fi mai dezvoltat și va avea mai multe 
activităţi. Anul acesta am avut ocazia să studiem situaţia 
locală, să înţelegem nevoile pieţei locale și să înţelegem 
cum să acţionăm mai eficient în 2020.











SECTORUL  
agRICol
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Un depozit frigorific, care să fie alimentat cu energie 
regenerabilă obţinută din cele aproape 300 de panouri 
fotovoltaice, ce ar produce 500 de kw pe oră şi care urmează 
să fie instalate pe acoperişul frigiderului, este planul de 
afacere al antreprenorului Gheorghe Carpov. Acesta este 
angajatul unei companii care comercializează echipament de 
producere a energiei electrice din surse regenerabile. Lucrând 
zi de zi cu aceste echipamente, şi cunoscând problema 
producătorilor agricoli, care se plâng că nu au unde păstra 
fructele şi legumele pe un timp mai îndelungat, omul a decis 
să construiască propriul depozit frigorific, care va servi drept 
o sursă de venit pentru familia sa. Depozitul frigorific va fi 
alimentat cu energie regenerabilă obţinută din cele aproape 
300 de panouri fotovoltaice, care ar produce 500 de kw pe 
oră şi care urmează să fie instalate pe acoperişul frigiderului. 
Gheorghe Carpov spune, că depozitul va fi construit în 
apropierea oraşului Orhei şi ar avea nevoie de aproximativ 
400 de mii de dolari, bani pe care speră să îi obţină de la 
investitori. Carpov spune, că chiar dacă nu va câştiga premiul 
mare, de 10 mii de dolari, oferit în cadrul concursului Moldova 
Eco Energetică 2019, este mulţumit că în cadrul seminarelor 

de instruire, din cadrul proiectului organiazat de Agenţia 
pentru Eficienţă Energetică, în perioada 13-15 noiembrie, a 
aflat cine ar putea fi potenţialii investitori pentru afacerea 
sa, dar şi modalităţile de creditare.

Gheorghe CARPOV
Utilizarea panourilor  
solare în agricultură
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Centralele încălzite cu peleţi sunt tot mai întâlnite în 
Republica Moldova şi nu doar, iar acest lucru se datorează 
în primul rând avantajelor pe care combustibilul folosit îl 
are. Peleţii sunt consideraţi a fi o sursă de energie verde, 
curată şi totodată regenerabilă, reprezentând o alternativă 
foarte economică dar şi comodă.  O astfel de afacere ar dori 
să îşi iniţieze şi Alexei Pianîh, care este manager de proiect 
al start-up-ului “Pellets from agricultural residues”, proiect 
cu care a participat la concursul Moldova Eco Energetică. 
Tânărul spune, că această idee de a-şi iniţia propria afacere, 
care presupune lansarea unei linii de producere a peleţilor, 
i-a venit la începutul anului 3 de studii la Universitatea 
Tehnică a Moldovei şi după ce a participat la mai multe 
conferinţe şi expoziţii internaţionale. Alexei Pianîh spune că 
este pregătit din punct de vedere al cunoştinţelor şi acum 
lucrează la business planul afacerii sale, doar că pentru a 
lansa afacerea are nevoie de 380 de mii de dolari, buget 
care include achiziţionarea liniei de producţie, instalarea 
panourilor fotovoltaice cu o capacitate de 75 kw, pentru a 
furniza energie electrică liniei de producţie, procurarea a 20 
de ha de teren agricol, pe care să planteze salcie energetică 
şi desigur pentru materie primă. Tânărul spune că s-a gândit 

şi la profiturile pe care le-ar putea avea în cadrul afacerii 
sale. El susţine că linia sa de producere va genera peste 
88 de mii de kg de peleţi pe lună, care ar putea fi vândute 
cu 9.500$.  Totodată, tânărul spune că un alt beneficiu 
substanţial în afacerea sa ar fi şi producerea energiei 
electrice din panourile fotovoltaice, care ar aduce un venit 
anual de peste 11 000$. 
Ideea de a produce peleţi nu este una nouă, există tehnologii 
modernizate, dar peleţii pe care îşi propune să îi producă 
Alexei Pianîh vor fi calitativi şi duri, graţie salciei energetice 
care va servi drept materie primă. Tânărul susţine că 
afacerea sa se va dezvolta în satul Chiperceni, raionul Orhei, 
iar la fiecare 2 ani îşi propune să ofere câte 2 locuri noi de 
muncă. Alexei menţionează, că în Republica Moldova există 
un potenţial major al resurselor de energie pe biomasă, 
care trebuie să fie valorificate pentru a obţine energie 
curată, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, 
dar şi pentru a asigura eficienţa economică a ţării. Alexei 
mai spune, că peleţii pe care îşi propune să îi producă vor 
fi vânduţi atât instituţiilor de învăţământ,  care sunt dotate 
cu aparate de încălzire cu biocombustibili, cât şi cetăţenilor, 
care au instalate cazane  de încălzire cu combustibil solid. 

Alexei PIANIH 
Peleţi din reziduuri  
agricole
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Liubomir Vaipan este antreprenorul care doreşte să instaleze 
turbina eoliană în primăvara anului 2020 şi să fie un exemplu 
demn de urmat şi pentru ceilalţi antreprenori, care pot folosi 
puterea vântului pentru producerea energiei verzi, astfel 
protejând mediul înconjurător şi facând economii ce ar putea 
fi folosite pentru alte performanţe în afacere. Liubomir 
Vaipan este directorul unei companii de producere şi 
ambalare a fructelor, care se află în orăşelul Căinari, raionul 
Căuşeni. Din 2007, antreprenorul, împreună cu familia sa, 
creşte şi comercializează fructe, cum ar fi, struguri, mere, 
prune şi cireşe. Pe lângă creşterea fructelor, Liubomir 
Vaipan, comercializează fertilizanţi, lăzi şi ambalaje pentru 
fructe şi legume. Cele aproape 50 de hectare de plantaţii 
de struguri și livezi sunt îngijite la standarde europene 
cu ajutorul celor mai moderne tehnologii, cum ar fi, 
sistemul de irigare prin picurare şi sisteme de protecţie 
antigrindină. Graţie tehnologiilor moderne, antreprenorul 
spune că anual, obţine o producţie calitativă care este 
exportată în Italia, Spania şi România. Dar o bună parte 
din veniturile afacerii sale sunt cheltuite pe consumul 

de energie electrică, pentru întreţinerea sistemului de 
irigare, dar şi a frigiderelor care păstrează fructele în 
stare proaspătă, pe tot parcursul anului. Astfel, pentru a 
optimiza cheltuielile, familia Vaipan, a decis să instaleze 
propria turbină eoliană cu o putere totală de 40 kw. Pentru 
aceasta, antreprenorul spune că are nevoie de aproximativ 
40 de mii de dolari, bani pe care îşi doreşte să îi obţină 
din anumite investiţii, dar şi din programul Moldova Eco 
Energetică 2019. Libomir Vaipan susţine, că în regiunea 
unde îşi desfăşoară afacerea există posibilitatea instalării 
unei astfel de turbine eoliene, care, graţie curenţilor 
de vânt, ar putea să producă energia necesară pentru 
sistemul său de irigare și frigidere. Liubomir Vaipan spune 
că turbinele eoliene de putere mică ar putea fi soluţia optimă 
pentru agricultorii, care îşi dezvoltă afacerea la o distanţă 
mai mare faţă de reţeaua electrică centralizată. Agricultorii 
pot folosi turbinele eoliene, în special, pentru sistemele de 
irigare a terenurilor, precum şi pentru sistemele de păstrare 
a producţiei agricole direct în câmp. 

Liubomir VAIPAN 
Implementarea  
tehnologiilor de energie 
regenerabilă pentru  
asigurarea autonomiei 
gospodăriilor ţărănești  
în regiuni izolate (îndepărtate, 
în afara comunităţilor)
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Igor Ionel participă la Moldova Eco Energetică 2019 cu un 
proiect recent iniţiat şi în ţările Uniunii Europene. Proiectul 

presupune instalarea pe străzi a unui sistem inteligent 
pentru controlul iluminatului public prin detectarea 
densităţii traficului rutier. Igor Ionel spune, că acest sistem 
lucrează în baza unor camere video care sunt instalate 
la intersecţii şi fiind conectate la ecosistemul software, 
transmit informaţii la fiecare pilon, astfel ca lampile LED să-
şi adapteze lumina în funcţie de intensitatea traficului rutier 
de pe străzi. bărbatul spune, că acest sistem inteligent de 
iluminare a străzilor va aduce administraţiei publice locale 
economii de peste 30 la sută. Totodată, sistemul poate 
ajuta şi la gestionarea traficului rutier. Fiind conectat şi cu 
semafoarele, sistemul poate regla şi timpul de aşteptare la 
semafoare. Igor Ionel îşi doreşte să aducă această invenţie 
şi în Republica Moldova, iar un prim sistem ar putea fi 
montat pe șoseaua de Centrură a municipiului Chişinău. 
bărbatul susţine, că iluminatul stradal cu lămpi vechi are 
efecte negative asupra mediului înconjurător şi contribuie 
la încălzirea globală. Iată de ce, atât APL-urile cât şi 
Administraţia de Stat a Drumurilor, trebuie să insiste pe 
instalarea sistemului inteligent de iluminare a străzilor, fapt 
ce va aduce doar beneficii. 

Igor IONEL 
Sistemul inteligent  
pentru controlul iluminării 
publice prin detectarea  
densităţii traficului rutier
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Iluminatul inteligent este esenţial pentru o experienţă 
plăcută a şoferilor, pietonilor dar şi a agenţilor economici. 
Lumina intensă și uniformă, generată de LED-uri reduce 
umbrele și mărește vizibilitatea sporind astfel senzaţia 
de siguranţă și încredere a șoferilor şi aducând reduceri 
esenţiale la consumul de energie și costurile operaţionale. Cu 
o astfel de ofertă vine şi Maxim Topală, care este managerul 
proiectului “Smart Parking Light”, şi care vine cu ideea de a 
instala în parcările hypermarketurilor din ţară, lămpi LED a 
căror intensitate de iluminare poate fi controlată şi reglată 

de la un calculator sau de la un telefon conectat la internet. 
Pentru o parcare cu lumini inteligente este nevoie de 4 
componente: lămpi LED, controller, gateway și software. 
bărbatul spune că astăzi, pentru iluminatul exterior, oamenii 
folosesc în mare parte, cele mai ieftine lămpi cu vapori de 
sodiu de înaltă presiune (HPS) şi care utilizează doar 20% 
din energia consumată pentru iluminat, pe când celelalte 
80% merg pentru încălzire și au o durată de viaţă mică, 
de doar un 1 - 2 ani. Soluţia de a instala lămpi inteligente 
va aduce multe beneficii, spune Maxim Topală. Potrivi lui, 
introducerea sistemului de iluminare Smart, va contribui 
la scăderea costurilor pentru energia electrică de 2,5 ori, 
lămpile LED vor funcţiona 15 ani fără să fie înlocuite, nu 
necesită costuri de întreţinere şi vor reduce emisiile de CO2. 
Topală spune că ideea de a-şi lansa o astfel de afacere i-a 
venit acum 2 ani, după ce a participat la mai multe expoziţii 
internaţionale de LED-uri iar revenind în Republica Moldova 
a citit un articol în presă despre cum luminile inteligente 
ar putea aduce beneficii Chişinăului. Graţie acestui proiect, 
timp de 15 ani pot fi reduse considerabil emisiile de CO2, 
iar o persoană care este conectată la internet poate să 
monitorizeze concomitent iluminarea de la 100 de parcări. 
Maxim Topală spune că împreună cu echipa sa din 4 membri, 
este gata, în timpul cel mai apropiat, să implementeze 
,,Smart Parking Light,, şi în Republica Moldova.

Maxim TOPAL 
Iluminarea inteligentă  
a parcării
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Încet dar sigur, satele din Republica Moldova se depopulează, 
iar această tendinţă este în creştere, spun experţii. Astfel, 
pentru a reânvia satele, Vitalie Vişcu care este programator 
de specialitate îşi propune să reconstruiască un sat destinat 
programatorilor. Proiectul presupune amenajarea pe un 
teren de 2,35 de ha, a unui sat cu aproape 40 de case, 
construite din materiale eco doar pentru programatori, 
la 15 km distanţă de Chişinău, mai exact în satul bălţata, 
raionul Criuleni. Ideea de proiect pornește de la faptul  că 
în Republica Moldova sunt multe companii IT, şi toate cu 
sediul în capitală, unde traficul este intens, preţul pentru 
procurarea unui apartament fiind mare dar şi aerul poluat. 
Vitalie Vişcu, spune că construcţia unui astfel de sat eco ar fi 
o soluţie optimă pentru programatori, designeri dar şi pentru 
familiile tinere, care pot să muncească de la distanţă, fără să 
piardă timp şi nervi până se vor deplasa la sediul companiei 
IT. Satul urmează să fie dotat cu panouri fotovoltaice şi 
turbine eoliene, care ar genera energie electrică verde, iar la 
intrarea în localitate să fie construită o parcare cu staţii de 
alimentare a maşinilor electrice. Costul mediu al unei case cu 
o suprafaţă de 72 de metri patraţi ar fi de 20 de mii de euro. 
Acest proiect ar contribui la repopularea satelor, la stoparea 
migraţiei, la dezvoltarea unui mediu sănătos de viaţă, fără 
să polueze mediul înconjurător, dar şi la dezvoltarea unor 
afaceri pentru tinerii din domeniul IT. Vitalie Vişcu crede că în 

Republica Moldova există un potenţial enorm de dezvoltare 
şi reânviere a satelor, acolo unde pot fi construite pensiuni 
turistice, acolo unde pot fi construite case ecologice cu 
o infrastructură modernă şi cu cheltuieli minime pentru 
energie electrică. 

Vitalie VIŞCU 
It localitate eco
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Natalia Cheptănaru îşi propune să ofere servicii de instalare 
şi întreţinere a panourilor fotovoltaice pentru instituţiile 
publice şi nu doar. Femeia spune că are deja primii investitori, 
care sunt cointeresaţi să investească în aceste proiecte, 
implementate pentru început la Spitalul Clinic Municipal 
de Copii “Valentin Ignatenco” şi la fabrica de ciment din 
oraşul Rezina. Natalia Cheptănaru reprezintă compania 
intermediară care atrage investitorii, instalează şi întreţine 
panourile fotovoltaice pentru o perioadă de 15 ani. Veniturile 
aduse de instalaţiile fotovoltaice, în primii 11 ani vor merge 
la investitor şi la firma intermediară iar în următorii 4 ani, 
veniturile vor merge doar la firma intermediară. Deja după 
15 ani de exploatare a panourilor fotovoltaice, utilajul şi tot 
venitul vor fi ale instituţiilor, care au contractat compania 
şi care se vor bucura de reduceri la energia electrică,  de 
aproape 85 %.  Potrivit  start-up-ului prezentat de Natalia 
Cheptănaru, industria moldovenească consumă 189  de mii 
de tone de combustibili, care ajută la formarea energiei 
electrice, ceea ce reprezintă 6,1% din consumul total de 
energie. Acest lucru duce la un impact negativ asupra 
mediului. Femeia spune, că pentru fiecare 10 tone de ciment 

Natalia CHEPTANARU 
Reducerea impactului  
ambiental al industriilor 
poluante prin creșterea  
eficienţei energetice și 
instalarea centralelor electrice 
de energie regenerabilă pentru  
a asigura autonomia energetică 

pe care le produce fabrica, sunt eliminate 9 tone de CO2. 
Așadar, în loc să fie ars combustibilul fosil, antreprenoarea 
vine cu propunerea ca aceste instituţii să investească în 
instalarea tehnologiilor de energie regenerabilă care vor 
reduce considerabil emisiile de CO2.  



43

Panourile fotovoltaice hybrid au un avantaj enorm comparativ 
cu panourile fotovoltaice clasice. Cele hibride pot produce 
concomitent atât energie, cât şi încălzi apa la o temperatură 
de 60 de grade. Aceste panouri solare ocupă o suprafaţă mică 
pe acoperiş şi cântăresc mai puţin.  Astfel de panouri propune 
să realizeze şi Nicolae Covalenco, care este specialist în 
inginerie electrică şi autorul a 2 monografii şi 25 de invenţii. 
bărbatul a participat la concursul Moldova Eco Energetică 
2019 cu propria sa invenţie, care este brevetată şi se referă 
la fabricarea, instalarea și întreţinerea sistemelor hybrid al 
panourilor fotovoltaice, care oferă concomitent trei tipuri 
de energie dintr-o singură sursă, electricitate, apă caldă şi 
aer rece. Nicolae Covalenco spune, că instalaţia PVT conţine 
panou fotovoltaic, capilare tubulare conectate la conductele 
de intrare și ieșire ale stratului de răcire și de izolare termică, 
iar toate acestea sunt monitorizate de sistemul de control 
care va genera zilnic 100 de litri de apă caldă la temperatura 
de 60 ° C, apă care este utilizată pentru răcirea panoului 
fotovoltaic. Nicolae Covalenco menţionează, că aces tip de 
panou solar fotovoltaic hybrid, este soluţia problemei care 
se întâlneşte la clasicele panouri fotovoltaice, care pe timpul 
verii, atunci când temperatura celulelor solare, atinge 80° 
C, randamentul panoului fotovoltaic scade foarte mult şi în 

Nicolae COVALENCO 
design-ul, producerea, 
instalarea și întreţinerea 
sistemelor hibride Pv 
(Pvt) 

plus, chiar îl poate deteriora. De aceea acest produs, poate 
menţine constantă temperatura celulelor solare, ajutând 
panoul fotovoltaic să producă energie la capacitate maximă, 
indiferent de temperatură. bărbatul spune, că randamentul 
mediu anual al sistemului propus de panoul fotovoltaic 
hybrid (PVT) va fi de 44%, comparativ cu randamentul de 
11% oferit de Panouri fotovoltaice obişnuite (PV).  Panourile 
fotovoltaice cu sistemul hybrid pot fi utilizate cu succes în 
gospodării casnice, în instituţii publice precum şi în cadrul 
întreprinderilor industriale şi agricole. Nicolae Covalenco 
spune că şi-a propus să instaleze în curând astfel de panouri 
fotovoltaice, la un spital din Iaşi şi la un sanatoriu din 
Chişinău. bărbatul susţine, că această idee i-a venit acum 30 
de ani, dar recunoaşte că oamenii simpli, din lipsă de bani, 
nu îşi permit să instaleze propriul panou fotovoltaic hybrid. 
Costul instalaţiei complete pentru un astfel de panou solar 
fotovoltaic hybrid ar fi de 1000-1200 de euro.  Aceste panouri 
majorează esenţial termenul de recuperare al investiţiei, cu 
până la 80 %. Adică aceasta poate fi recuperată în termen 
de 3 ani. Un alt beneficiu al panourilor fotovoltaice cu 
sistem hybrid este greutatea redusă. Ele cântăresc 13 kg/
m2 comparativ cu panourile solare obişnuite care ajung la 
27 kg/ m2.
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Iurie Panfil este managerul proiectului “Clean Combustion 
REAEGR” cu care a participat şi la concursul Moldova Eco 
Energetică 2019. bărbatul vine cu o invenţie, care a fost 
brevetată atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.  
Scopul invenţiei este de a atenua schimbările climatice prin 
producerea de energie curată, fără poluanţi nocivi ai aerului, 
precum NOx sau emisiile de CO2. Iurie Panfil susţine, că una 
dintre principalele surse de poluanţi nocivi ai aerului, sunt 
cazanele centralelor termice, care nu pot arde combustibil 
fără exces de aer din exterior, astfel că excesul de oxigen 
din zona de combustie creează poluanţi nocivi ai aerului, 
precum NOx. În scopul atenuării acestei probleme, bărbatul 
propune producătorilor şi furnizorilor de energie termică să 
folosească dispozitivul REAEGR, care constă dintr-un canal 
de recirculare şi care permite menţinerea unui regim durabil 
de ardere curată a combustibilului, ceea ce contribuie la 
reducerea semnificativă a formării de NOx cu aproape 90 %  
și de CO2 precum, economie de energie, dar şi costuri mai 
mici de exploatare și întreţinere a cazanelor. Dispozitivul 
REAEGR este format dintr-o conductă de recirculare, o 
supapă de acţionare pe conductă, un analizor de gaz complex 
pentru „O2” și pentru „CO” și panou de control. Iurie Panfil 
spune că dispozitivul REAEGR poate fi folosit şi în condiţii 
industriale - la fabricile care produc cărămidă, sticlă sau 
hârtie. 

Iurie PANFIL 
Start-up ReaegR  
privind arderea curată
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12 staţii de încărcare a maşinilor electrice ar putea fi 
construite, în curând, în oraşul Sângerei. Viorel Andoni 
este proprietarul unui atelier de servicii auto din Sîngerei. 
De câţiva ani, bărbatul îşi propune să instaleze în atelierul 
său 2 staţii de încărcare a maşinilor electrice, iar drept sursă 
de energie pentru acestea vor servi panourile fotovoltaice 
pe care preconizează să le instaleze pe acoperişul service-
lui. Viorel Andoni, spune că, pentru început, îşi doreşte să 
achiziţioneze 3 maşini electrice, care să presteze servicii de 
taxi, la un preţ mai mic decât cel existent pe piaţă, iar plinul 
pentru baterii să-l facă de la propriile staţii electrice de 
reâncărcare, adică practic gratis. Costul total al proiectului 
este de 166 de mii de euro, dintre care 49 de mii sunt 
preconizate pentru instalarea panourilor fotovoltaice, 27 
de mii - pentru staţiile de încărcare, iar restul, 90 de mii 
de euro - pentru procurarea celor 3 maşini electrice. Prin 
implementarea acestui proiect, Viorel Andoni îşi propune 
să producă energie curată, contribuind astfel la reducerea 

Viorel ANDONI 
Utilizarea surselor  
de energie regenerabilă  
în transport vor asigura 
un mediu mai curat

emisiilor de CO2, să ofere servicii de taxi la un preţ accesibil, 
susţinând astfel, prin acţiuni concrete, tendinţa societăţii 
moderne de a locui într-un un mediu mai curat şi mai sănătos. 
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Vă întrebaţi ce să faceţi cu maşina a cărui motor este defect? 
Să o daţi la metal uzat sau să îi schimbaţi motorul care costă 
aproape cât o maşină? Victor Damaschin a găsit soluţia 
optimă, care este eficientă din toate punctele de vedere. 
Victor vine cu Proiectul “Maşina mea electrică” cu care a 
partipat în cadrul programului Moldova Eco Energetică 2019. 
Tânărul propune ca mașinile cu motoare cu ardere internă, 
care sunt defecte şi nu mai pot fi salvate, să le transforme 
în maşini electrice instalând un motor electric şi baterii.  
Victor Damaschin spune, că astfel de maşini sunt destinate 
persoanelor fără permis de conducere, întrucât acestea au 

Victor DAMASCHIN 
mașina mea electrică

o viteză maximă de 35 de km/h şi ar costa până la 5 mii de 
euro. Tânărul susţine, că prin crearea unor astfel de maşini, 
va contribui la reciclarea şi reutilizarea maşinilor uzate şi 
totodată va reduce emisiile de CO2 prin reducerea la zero a 
gazelor de eșapament. Victor Damaschin spune, că vrea să 
lanseze şi un curs la Univesitatea Tehnică a Moldovei, unde 
să-i înveţe pe studenţi să asambleze o astfel de maşină. 
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Sectorul Transportului rămâne a fi unul dintre cei mai mari 
poluatori ai mediului în Republica Moldova. În acelaşi timp, 
Transportul rutier ramâne a fi unul dintre factorii principali 
ai economiei naţionale şi ai comerţului internaţional. De 
aceea, pentru a reduce emisiile de gaze şi pentru a conduce 
inteligent, Gheorghe Gorenco îşi doreşte să lanseze un 
nou curs, numit “Eco Drive” în cadrul  Centrul de Instruire 
a Personalului pentru Transporturi Internaţionale (CIPTI) 
al Agenţiei Naţionale Transport Auto. Cursul este destinat 
tuturor şoferilor şi companiilor de transport. La acest curs 
şoferii vor învăţa cum să utilizeze tehnologiile moderne de 
monitorizare a maşinilor sau mai bine zis, vor învăţa cum 
să citească computerul de bord. Astfel, şoferii vor înţelege 
care este consumul de carburanţi, dar și problemele legate 
de defecţiunile maşinii. Cursul “Eco Driving” va ajuta şoferii să înţeleagă cum să şofeze astfel, ca maşina pe care o 

conduc să consume combustibilul eficient, reducând astfel 
cantitatea gazelor de eşapament. beneficiile cursului 
constau în reducerea costurilor pentru combustibil, reparaţii, 
anvelope, mentenanţă, asigurări, dar şi pentru a crește 
eficacitatea motorului, ceea ce va reduce efectele negative 
asupra mediului. Cursul durează 10 zile, iar şoferii care vor 
trece acest curs, vor achita câte 242 de euro, comparativ cu 
preţul de 900 de euro pentru un astfel de curs în România.  
La sfârşitul cursului fiecare şofer va primi un certificat, 
recunoscut la nivel internaţional. 

Gheorghe GORENCO
Inovaţii  
în sectorul transport
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Svetlana Faina este femeia care ştie să aranjeze luminile în 
scenă, astfel ca cele mai importante secvenţe din spectacol 
să prindă viaţă iar publicul să rămână cu amintiri plăcute. Din 
2007, femeia împreună cu soţul, au o afacere ce presupune 
asigurarea evenimentelor cu echipament tehnic de aranjare 
a luminilor. Sveltana Faina spune, că principalii clienţi 
ai afacerii sale sunt majoritatea teatrelor din Republica 
Moldova. Antreprenoarea susţine, că îşi doreşte să aducă, 
din Statele Unite ale Americii, lămpi LED care includ tot 
spectrul de lumini necesare pentru scenă. Aceste lămpi 
nu emană vapori de sodiu, consumă mai puţină energie 
electrică, au o durată de viaţă mai mare şi pot fi manevrate 
de la un pupitru. Femeia spune că, pentru început, îşi 
doreşte să amenajeze scena unui teatru cu astfel de lămpi şi 
să-i instruiască pe regizori şi pe tehnicienii de lumini cum să 
utlilizeze noile corpuri de iluminat LED și cum să beneficieze 
de multiplele sale avantaje.

Svetlana FAINA
Conceptul de teatru  
economic bazat pe lămpile 
led &corpuri de iluminat
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Pierderea de energie semnificativă dau mari bătăi de cap 
atât locuitorilor, cât şi agenţilor economici, care activează în 
blocuri vechi construite cu zeci de ani în urmă. Pentru a reduce 
pierderile consumului energetic, Luminiţa Lomaca, oferă 
servicii de eficienţă energetică (ESCO) în bază de contract.  
Clienţii companiei de servicii energetice sunt instituţiile 
publice, care au fost construite cu zeci de ani în urmă şi care 
aduc pierderi energetice enorme din cauza infrastructurii 
învechite a blocurilor. Astfel, Luminiţa Lomaca, îşi propune 
să caute investitori ai companiilor ESCO şi să vină cu un plan 
de renovare a clădirilor, pentru ca blocurile vechi să devină 
eficiente energetic – o practică foarte răspândită în Uniunea 
Europeană. Serviciile oferite de compania Luminiţei Lomaca 
includ, auditul energetic, achiziţionarea echipamentelor 
şi materialelor de construcţii, lucrări de instalare, dar şi 
monitorizare, timp de un an, a lucrărilor şi eficienţei acestora. 
Femeia spune, că prin proiectele de eficienţă energetică 
concepute şi implementate pentru diferiţi clienţi, companiile 
de servicii energetice de tip ESCO, asigură reducerea 
cheltuielilor la energie astfel, încât economia realizată 
să acopere în scurt timp costurile finanţării proiectului. 
Luminiţa Lomaca explică, că compania pe care o reprezintă 
încheie contracte de furnizare a energiei, care reprezintă o 

formă extremă a proiectelor ESCO, care preiau în totalitate 
responsabilitatea asigurării serviciilor energetice, iar taxa 
pe care trebuie să o plătească clientul vine din reducerile 
obţinute în baza facturilor. Astfel, clientului îi este garantată 
o economie imediată la factura de energie, compania fiind 
partea, care preia responsabilitatea asigurării în totalitate 
cu energia necesară. Luminiţa Lomaca susţine că a discutat 
deja cu câţiva investitori, care sunt gata să finanţeze astfel 
de proiecte.

Luminita LOMACA
aplicarea contractului  
de performanţă energetică 
(ePe) la creșterea eficienţei  
energetice în locuinţele  
sociale
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Cu ajutorul unei aplicaţii, instalate în telefon sau în oricare 
gadget, poţi controla atât iluminatul, cât şi securitatea 
casei. Unii spun că odată ce instalezi un astfel de sistem, 
casa devine inteligentă. Olga Oancea, este proprietara 
unei companii, care instalează sisteme smart în locuinţe. 
Antreprenoarea spune, că afacerea sa a fost iniţiată încă 
din 2015, iar cei care instalează sistemul “casă inteligentă”, 
pot controla, printr-un singur click, lumina, clima, porţile 
sau ușile, roletele sau draperiile automate, pot monitoriza 
încăperile, pot afla rapid despre scurgerile de gaze sau 
apă, despre accesul persoanelor străine în locuinţă, sau pot 
fi preveniţi despre declanșarea unui incendiu. La concursul 
Moldova Eco Energetică 2019, Olga Oancea vine cu o idee 
alternativă la afacerea pe care o are, astfel că, femeia îşi 
doreşte să implementeze iluminatul inteligent în baza 
protocolului DALI. 
Protocolul DALI este utilizat în automatizarea locuinţelor 
pentru controlarea corpurilor şi a grupurilor de iluminat. 
DALI maximizează flexibilitatea prin adaptarea uşoară a 
controlului iluminatului prin software, la noile condiţii. Toate 
dispozitivele DALI au adresă logică, prin care dimmerul îl 
poate utiliza. Un dimmer permite conectarea şi gestionarea 

a 64 de dispozitive. De asemenea, toate dimmerurile sunt 
conectate la o magistrală, deci pentru administrarea tuturor 
acestor dispozitive este nevoie doar de două cabluri. Acest 
lucru simplifică foarte mult şi reduce costurile de montare 
a cablurilor.  Olga Oancea spune că sistemul de iluminat 
inteligent, în baza protocolului DALI, uşor de programat şi 
gestionat, poate aduce economii la consumul de energie 
electrică de aproape 50 % şi nu necesită costuri mari pentru 
mentenanţă. Un sistem de iluminat inteligent în baza 
protocolului DALI, pentru un apartament cu 2 odăi ar costa 
de la 1000 până la 1500 de euro.

Olga OANCEA
Iluminarea inteligentă
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Anul 2019 este unul important pentru Agenţie, începem un 
nou capitol într-un format nou și cu mai multe obiective 
ambiţioase. 
Guvernul Republicii Moldova își focusează activităţile 
din sectorul energetic pe implementarea consecventă a 
unei strategii de valorificare a energiei regenerabile și 
implementarea masurilor de eficienţă energetică la nivel 
naţional. 
În 2019, după reformarea sa,  Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică vine mai aproape de sectorul public și privat 
din toată ţara. Preluând proiectele Fondului pentru 
Eficienţă Energetică am înţeles cât este de important 
sa fim mai aproape de cetăţenii noștri, și sa le venim în 
suportul dezvoltării prin finanţarea proiectelor de eficienţă 
energetică la nivel local. Republica Moldova are un 
potenţial energetic regenerabil major, care din anul 2018, 
după intrarea in vigoare  a noii legi privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, va căpăta un nou 
vector de dezvoltare. 

Din 2019 aprofundăm dialogurile cu donatorii externi și 
implementăm noi proiecte în domeniul eficienţei energetice și 
energiei regenerabile. Au fost iniţiate negocierile cu donatorii 
locali și internaţionali, au fost semnate Memorandumuri de 
Înţelegere care au pus bazele cooperării la nivel instrucţional. 
Evenimentul anual, competiţia Moldova Eco Energetică 
va avea un format nou, un nou mecanism de susţinere a 
iniţiativelor antreprenoriale și un nou model de promovare 
a tehnologiilor din domeniul dat. 
Lucrăm intens și la dezvoltarea noilor instrumente de 
finanţare a sectorului public. În anul 2019, am evaluat 
necesităţile sectorului dat și am identificat noi soluţii 
cu care putem interveni financiar, pentru a susţine 
implementarea măsurilor de eficienţă energetică pentru 
Autorităţile Publice Locale din ţară. 
Vrem să le mulţumim tuturor celor care au venit în suportul 
nostru în anul 2019, vrem sa-i încurajăm pe toţi cei cu 
iniţiative și noi idei să participe la competiţia Moldova 
Eco Energetică din 2020 care va fi lansată în scurt timp.

Alexandru CIUDIN
directorul agenţiei pentru eficienţă energetică

Încheiere




