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B
ine	v-am	găsit	pe	paginile	revistei	Moldova	
Eco	 Energetică!	 Revista	 care	 vă	 prezintă	
cele	 mai	 reuşite	 iniţiative	 ale	 oamenilor,	

companiilor	şi	comunităţilor	în	domeniul	eficienţei	
energetice	şi	energiei	regenerabile,	desemnate	în	
cadrul	Concursului	Moldova	Eco	Energetică.	

Împreună	cu	Agenţia	de	Eficienţă	Energetică	şi	
partenerii	 noştri	 de	 dezvoltare	 ne-am	 propus	
să	 promovăm,	 prin	 intermediul	 acestei	 Com-

petiţii,	 proiectele	 care	 ne	 ajută	 să	 devenim	
mai	eficienţi	din	punct	de	vedere	energetic,	să	
producem	mai	mult,	să	consumăm	mai	puţină	
energie,	să	fim	mai	prietenoşi	cu	mediul	şi	chiar	
să	 asigurăm	 independenţa	 energetică	 a	 ţării.	
Aşa	cum	am	văzut	în	multe	ţări	europene,	orice	
localitate	 îşi	poate	asigura	necesarul	de	ener-
gie	din	deşeurile	agricole,	iar	Moldova,	teoretic,	
poate	 acoperi	 din	 biomasă	 aproape	 jumătate	
din	importurile	de	gaze	naturale.	

De	la	lansarea	primei	ediţii	a	Concursului	şi	până	
în	prezent	ne-am	convins	că	ideea	de	a	promova	
eficienţa	energetică	 şi	 sursele	de	energie	 rege-
nerabilă	nu	numai	a	prins	rădăcini,	dar	a	dat	şi	
roade.	 Mă	 refer	 la	 interesul	 crescând	 al	 antre-
prenorilor	pentru	afaceri	performante	şi	inovative	
în	domeniul	 regenerabilelor.	Am	remarcat	acest	
fapt	şi	 în	cadrul	concursului,	după	evoluţia	cali-
tăţii	şi	a	numărului	proiectelor	de	succes	depuse.	
Din	2012,	de	când	a	fost	lansată	Competiţia	Mol-
dova	Eco	Energetică,	şi	până	în	prezent,	au	fost	
depuse	200	de	proiecte	de	eficienţă	energetică	şi	
surse	de	energie	regenerabilă,	dintre	care	65	au	
ajuns	să	fie	premiate.

În	rezultatul	eforturilor	de	a	fi	mai	eficienţi	ener-
getic	atât	 în	sectorul	public,	cât	şi	 în	cel	privat,	
dependenţa	 noastră	 de	 importul	 de	 resurse	
energetice	s-a	redus	cu	8	la	sută	în	ultimii	cinci	
ani,	până	la	88	la	sută	din	consumul	final.	Aceas-
tă	 performanţă	 denotă	 faptul	 că	 măsurile	 de	
eficienţă	energetică	şi	proiectele	de	energie	re-
generabilă	pot	deveni	alternativa	pe	care	mizăm	
toţi.

Republica	Moldova	a	 făcut	 paşi	 concreţi	 pentru	
a	se	alinia	 la	standardele	europene	şi	a	susţine	
obiectivele	 Uniunii	 Europene,	 de	 a	 spori	 până	
în	 anul	 2020	 ponderea	 energiei	 regenerabile	 în	
consumul	total	de	energie	până	la	20	la	sută.	În	
acest	sens,	am	aderat	la	Comunitatea	Energeti-
că	şi	 intenţionăm	să	beneficiem	de	calitatea	de	
membru	al	Pieţei	Energetice	Europene	integrate.	
Avem	un	potenţial	enorm	în	producerea	surselor	
regenerabile,	care,	utilizat	eficient	va	aduce	ce-
tăţenilor	beneficii	considerabile,	cum	ar	fi:	surse	
adiţionale	de	venit,	noi	locuri	de	muncă,	un	con-
fort	 termic	 sporit	 şi	 reducerea	 impactului	 nociv	
asupra	mediului.

Îmi	 exprim	 certitudinea	 că	 succesul	 proiecte-
lor	 premiate	 în	 cadrul	 Competiţiei	Moldova	 Eco	
Energetică	2015	şi	prezentate	în	paginile	acestei	
reviste,	va	determina	atât	mediul	de	afaceri,	in-
stituţiile	 implicate	 în	 procesul	 de	 eficientizare	 a	
sectorului	 energetic,	 cât	 şi	 partenerii	 noştri	 de	
dezvoltare	 să	 continue	modernizarea	 sectorului	
energetic	şi	să	diversifice	sursele	de	energie.	Ast-
fel,	împreună	vom	asigura	o	viaţă	mai	bună	pen-
tru	cetăţenii	Moldovei.

Stephan Christophe Bride,  
Viceprim-Ministru, Ministru al Economiei
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Pirkka TaPiola,  
Şeful delegaţiei Uniunii 

Europene în Moldova

E
ste	 o	 plăcere	 să	 particip	 la	 ceremonia	
de	premiere	a	Competiţiei	Moldova	Eco	
Energetică,	 care	 a	 devenit	 o	 tradiţie	
frumoasă	 pentru	 Republica	 Moldova.	

Vreau	 să	 felicit	 toţi	 participanţii	 la	 competiţie.	
Este	 un	mesaj	 de	 gratitudine	 pentru	 proiectele	
lor	 inovative,	care	ajută	să	 transformăm	 împre-
ună	 sectorul	 energetic	 în	 vederea	 asigurării	 de	
energie	mai	ieftină,	mai	sigură	şi	mai	curată	pen-
tru	toţi	cetăţenii	Republicii	Moldova.	Premiile	Mol-
dova	Eco	Energetică	oferite	campionilor	îi	inspiră	
şi	 pe	alţii	 să-i	 urmeze.	Sunt	bucuros	 să	văd	 că	
acest	 concurs	 câştigă	 interes	 şi	 beneficiază	 de	
sprijin	sporit	pe	an	ce	trece.	De	patru	ani,	el	este	
o	istorie	de	succes	datorită	colaborării	temeinice	
dintre	partenerii	naţionali	şi	cei	de	dezvoltare.

Amploarea	pe	care	a	luat-o	Competiţia	Moldova	Eco	
Energetică	 demonstrează	 că	 domeniul	 eficienţei	
energetice	şi	a	surselor	regenerabile	de	energie	se	
dezvoltă	foarte	repede,	iar	acest	lucru	ne	ajută	să	
sporim	competitivitatea	economiei	ţării	şi	să	o	facem	
mai	independentă	din	punct	de	vedere	energetic.

Republica	Moldova	dispune	de	cantităţi	suficiente	
de	deşeuri	ce	pot	fi	folosite	în	scop	energetic,	iar	
bioenergia	îi	oferă	o	oportunitate	remarcabilă	de	
a-şi	diversifica	 livrarea	de	energie	şi	de	a	susţi-
ne	utilizarea	energiei	produsă	local.	Acest	sector	
oferă,	de	asemenea,	posibilitatea	de	a	crea	noi	
locuri	de	muncă	în	ţară.	Acesta	este	unul	dintre	
raţionamentele	care	explică	de	ce	Uniunea	Euro-
peană	este	un	susţinător	activ	al	sectorului	eco	
energetic	în	Republica	Moldova.	

În	 cadrul	 Programului	 “Suport	 Bugetar	 pentru	
energie”,	demarat	în	2011,	Uniunea	Europeană	a	
alocat	Republicii	Moldova	suma	de	42,6	milioane	
de	euro	 atât	 pentru	diversificarea	energetică	 şi	
conectarea	la	piaţa	energetică	UE,	cât	şi	pentru	
promovarea	eficienţei	 energetice	 şi	 energiei	 re-
generabile.	O	parte	din	această	sumă	s-a	mate-
rializat	 în	 cadrul	proiectului	Energie	 şi	Biomasă,	
realizat	 împreună	cu	PNUD.	 	Pe	măsură	ce	veţi	
răsfoi	 această	 revistă,	 vă	 veţi	 convinge	 că	 tot	

Dafina GerCheva, 
Coordonator Rezident ONU şi Reprezentant 

Permanent PNUD în Republica Moldova

P
rogramul	Naţiunilor	Unite	pentru	Dezvol-
tare	sprijină	Republica	Moldova	în	evolu-
ţia	sa	spre	o	piaţă	energetică	inteligen-
tă,	ce	sporeşte	accesul	la	energie	curată	

disponibilă	 local	 şi	 reduce	 dependenţa	 faţă	 de	
furnizorii	externi.	Altfel	spus,	o	piaţă	energetică	
ce	ar	dezvolta	economia	propriei	ţări	prin	crearea	
de	noi	locuri	de	muncă,	lansarea	de	noi	afaceri	şi,	
nu	în	ultimul	rând,	ar	asigura	un	mediu	mai	curat.	

Drept	 mărturie	 a	 acestui	 sprijin	 stă	 şi	 proiectul	
Energie	şi	Biomasă,	care	reprezintă	una	dintre	cele	
mai	ambiţioase	iniţiative	de	promovare	a	energiei	
regenerabile	din	Moldova.	Lansat	acum	patru	ani	
de	PNUD,	cu	sprijinul	financiar	al	Uniunii	Europe-
ne,	proiectul	Energie	şi	Biomasă	a	 reuşit	 să	asi-
gure	cu	sisteme	moderne	de	încălzire	pe	biomasă	
peste	130	de	grădiniţe,	şcoli	şi	centre	comunitare.	
Numărul	 persoanelor	 care	 beneficiază	 de	bio-în-
călzire	este	de	aproape	90.000.	Faptele	sunt	mai	
elocvente	 decât	 cuvintele.	 Cheltuielile	 lor	 pentru	
încălzire	s-au	redus	cu	30	 la	sută,	aşa	cum	s-au	
diminuat	şi	emisiile	de	gaze	cu	efect	de	seră.	Tot	
în	această	perioadă	a	crescut	de	10	ori	numărul	
producătorilor	de	brichete	şi	pelete	din	Moldova.		

O	realizare	la	fel	de	valoroasă	a	proiectului	este	
şi	 lansarea	Competiţiei	Moldova	Eco	Energetică,	
la	care	sunt	premiate	cele	mai	valoroase	iniţiative	
din	domeniul	energiei	regenerabile.	Ne	bucurăm	
să	vedem	că	cea	de-a	patra	ediţie	a	concursu-
lui	a	adunat	un	număr	 impresionant	de	oameni	
care	au	reuşit	să	pună	energia	soarelui,	vântului	
şi	apei		în	serviciul	comunităţilor	într-un	mod	cre-
ativ	şi	inovativ.	Suntem	încântaţi	să	vedem	că	pe	
an	ce	trece	concursul	capătă	o	rezonanţă	tot	mai	
mare	 şi	 cred	 că	 acest	 lucru	 se	 datorează	 unui	
parteneriat	 strategic	 stabilit	 între	 actorii	 cheie	
din	sector,	incluzând	reprezentanţi	ai	Guvernului,	
sectorului	privat,	mediului	academic,	societăţii	ci-
vile	şi	partenerilor	de	dezvoltare.	

Adevăratele	 reforme	se	produc	atunci	 când	oa-
menii	din	sectorul	privat	şi	societatea	civilă	 lan-
sează	 iniţiative	 ce	 vin	 să	 completeze	 eforturile	

Guvernului	de	a	 reforma	sectorul	energetic.	 Is-
toriile	 de	 succes	 prezentate	 în	 această	 broşură	
reprezintă	 o	 dovadă	 impresionantă	 a	 acestor	
eforturi	comune.	

Ţin	să	felicit	şi	să	mulţumesc	câştigătorilor	care	
au	 făcut	 schimbarea	 în	 casele,	 instituţiile,	 co-
munităţile	lor,	trecând	la	energia	regenerabilă	şi	
sporind	eficienţa	energetică	a	clădirilor,	care	pro-
movează	un	mod	sănătos	de	viaţă	şi	inspiră	altă	
lume	să	trăiască	în	armonie	cu	natura.

Aşa	cum	exemplele	bune	sunt	molipsitoare,	spe-
răm	ca	istoriile	prezentate	în	revistă	să	devină		un	
exemplu	demn	de	urmat	şi	pentru	alţi	promotori	
ai	energiei	regenerabile,	pentru	ca	 împreună	să	
creăm	o	viaţă	mai	bună	pentru	toţi	oamenii	din	
Moldova.		

efortul	pe	care	îl	depunem	împreună	în	sectorul	
energetic	 pentru	 a	 îmbunătăţi	 viaţa	 cetăţenilor	
Republicii	 Moldova,	 poate	 da	 roade	 şi	 poate	 fi	
unul	de	succes	doar	odată	cu	angajamentul	tu-
turor	actorilor:	al	consumatorilor	ce	doresc	să	îşi	
eficientizeze	consumul	de	energie,	dar	şi	al	an-
treprenorilor	ce	vin	cu	idei	şi	iniţiative	în	sprijinul	
acestui	proces.		

Uniunea	Europeană	va	rămâne	în	continuare	un	
partener	 devotat	 în	 calea	 unei	 dezvoltări	 dura-
bile	de	care	să	beneficieze	toţi	oamenii	din	Mol-
dova.	 Beneficiile	 acţiunilor	 susţinute	 de	 UE	 vor	
fi	 resimţite	 de	 cetăţenii	 Republicii	Moldova	 prin	
accesul	la	surse	de	energie	mai	diverse	şi	o	infra-
structură	mai	calitativă,	care	vor	reduce	costurile	
energiei.
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Monica BaBuC, 
Ministrul Culturii

P
arafrazând	 ce-
lebrul	 vers	 a	 lui	
Eminescu	“Nu	cre-
deam	 să	 învăţ	 a	

muri	vreodată”,	eu	nu	cre-
deam	să	învăţ	a	vorbi	des-
pre	eficienţa	eco	energeti-
că.	Dar	iată	că	se	întâmplă,	
deja	 pentru	 a	 treia	 oară.	
Vă	 întrebaţi	 ce	 legătură	 are	 cultura	 cu	 eficienţa	
energetică?	Să	ştiţi	că	are.	Mai	ales	că	edificiile	de	
cultură	găzduiesc	Galele	Moldova	Eco	Energetică.	
Mă	bucur	că	această	mişcare	a	energiei	curate	cu-
prinde	şi	 instituţiile	de	cultură,	or,	anume	ele	fac	
biografia	de	glorie	 a	 culturii	 noastre	naţionale	 şi	
sunt	edificii	cu	o	istorie	foarte	lungă.	Unele	dintre	
aceste	 instituţii	 sunt	 chiar	 monumente	 de	 arhi-
tectură	şi	numără	sute	de	ani	de	biografie.	Faptul	
că	 sunt	mari,	 bineînţeles	 că	 influenţează	 asupra	
calităţii	 serviciilor	 termice,	electrice	etc.,	pe	care	
le	 prestează,	 iar	 oamenii	 care	 vin	 să	 se	 bucure	
de	talentele	noastre	naţionale	au	nevoie	de	con-
fort	 termic.	 De	 aceea,	 este	 foarte	 important	 ca	
aceste	 instituţii	 să	 participe	 la	 această	 mişcare	
eco-energetică	şi	să	câştige,	aşa	cum	s-a	întâm-

plat	 cu	 Teatrul	 Naţional	 de	 Operă	 şi	 Balet	 “Ma-
ria	 Bieşu”,	 care	 a	 reuşit	 să	 îşi	 schimbe	 viziunea	 
vis-a-vis	de	iluminarea	edificiului.	Ce	altceva	încă	
mă	bucură	este	faptul	că	s-a	reuşit	efectuarea	ce-
lor	47	de	auditări	energetice	la	instituţiile	de	cul-
tură	din	Republica	Moldova,	iar	aceasta	înseamnă	
o	economie	de	circa	20	mln	lei.	Sunt	fericită	că	şi	
Teatrul	Naţional	 “Mihai	Eminescu”,	gloriosul	 local	
care	a	găzduit	 în	acest	an	evenimentul	anual	de	
decernare	a	premiilor	în	domeniul	eco	energetic,	
va	profita	în	2016	de	un	proiect	de	peste	trei	mili-
oane	lei	pentru	schimbarea	geamurilor.	Într-un	cu-
vânt,	mă	bucur	mult	că	colegii	din	Agenţia	pentru	
Eficienţă	Energetică,	de	rând	cu	partenerii	noştri	
de	dezvoltare,	au	reuşit	o	acţiune	excepţional	de	
importantă	pentru	cultura	noastră	naţională.	Invit	
toată	lumea,	în	special	autorităţile	publice	locale,	
să	îşi	amintească	că	avem	peste	500	de	case	de	
cultură	în	Moldova	care	necesită	reparaţii	capitale	
şi	fără	de	care	această	ţară	nu	va	deveni	niciodată	
un	adevărat	stat	de	drept	şi	democratic.	

valeriu TriBoi, 
Viceministrul Economiei

Î
n	 Moldova	 se	 im-

plementează	 pro-
iecte	 importante	 şi	
inedite,	 care	 nu	 ar	

avea	succes	şi	continuita-
te	 fără	 suportul	 partene-
rilor	 noştri	 de	 dezvoltare,	
mai	exact	 fără	contribuţia	
Delegaţiei	Uniunii	Europe-
ne	 în	Republica	Moldova,	PNUD	Moldova,	amba-
sadelor	acreditate,	colegilor	din	Parlament	şi	Gu-
vern,	Ministerului	Economiei,	agenţilor	economici.	
Dacă	nu	erau	cei	menţionaţi	mai	sus,	nu	erau	nici	
performanţele	prezentate	în	cadrul	Galei	Moldova	
Eco	Energetică.	Ştim	bine	că	avem	încă	multe	de	
făcut,	 de	modernizat,	 de	 implementat	 în	 aceas-
tă	ţară,	dar	realizările	de	azi	ne	demonstrează	că	
avem	succes	şi	putem	merge	înainte.	Un	exemplu	
în	acest	sens	este	magazinul	“Fidesco”,	unde	s-a	
realizat	un	proiect	inedit	şi	modern.	Prin	succesul	
lor,	au	demonstrat	nu	doar	grija	faţă	de	clienţii	lor,	
prin	confortul	termic	pe	care	îl	grantează,	ci	şi	eco-
nomii	 substanţiale.	 Doresc	 un	 asemenea	 succes	
nu	doar	colegilor	de	la	Fidesco,	ci	şi	altora,	ca	să	
implementeze	tehnologiile	moderne.		

vasile BîTCa, 
Ministrul Dezvoltării  

Regionale şi Construcțiilor

C
ea	 de-a	 cincea	
Gală	 Moldova	
Eco	 Energetică	
este	 pentru	 toţi	

cetăţenii	Republicii	Moldo-
va	un	pas	înainte,	datorită	
proiectelor	realizate	de	toţi	
participanţii	acestui	eveni-
ment.	 Vreau	 să	 felicit	 compania	 Ştefancu	 Com	
SRL,	care	a	reuşit	să	ia	un	loc	de	frunte.	Aproxi-
mativ	90	%	din	clădirile	care	sunt	în	Moldova	sunt	
de	pe	timpul	sovietic.	Asemenea	proiecte	ne	vor	
oferi	posibilitatea	să	renovăm	şi	să	aducem	as-
pectul	oraşelor	şi	localităţilor	noastre	la	un	nivel	
european.	Termolectrica	este	o	altă	întreprindere	
care	a	reuşit,	în	urma	implimentării	proiectului,	să	

economisească	8	mln	lei	şi	să	facă	o	altă	econo-
mie	de	1,5	m3	de	gaze	naturale,	care	azi	nu	sunt	
atât	de	ieftine.	Ministerul	Dezvoltării	Regionale	şi	
Construcţiilor	are	un	domeniu	important	în	acti-
vitatea	dezvoltării	 regionale	şi	anume	“Eficienţa	
Energetică	 pentru	 Clădirile	 Publice”.	 În	 aceeaşi	
ordine	de	 idei,	am	un	mesaj	pentru	 toţi	agenţii	
economici,	 participanţi	 la	 concurs:	 Vrem	 să	 vă	
vedem	cât	mai	activi,	astfel	încât	să	construim	o	
ţară	puternică.			

Nadejda liTvaC, 
Expert, BERD Moldova 

P
roiectele	sunt	im-

presionante.	 E	 o	
plăcere	 deosebi-
tă	 să	 fiu	 aici,	 cu	

atât	 mai	 mult	 că	 suntem	
câştigătorii	 acestui	 con-
curs.	 Compania	 Ştefancu	
Com	 este	 cea	 care	 a	 be-
neficiat	 de	 finanaţare	 în	
cadrul	programului	Moreeff,	implementat	de	Ban-
ca	Europeană	pentru	Reconstrucţie	şi	Dezvolta-
re,	împreună	cu	băncile	comerciale	din	Moldova.		
Când	am	conceput	acest	proiect,	am	operat	cu	
mare	grijă	cu	cifre	şi	acte,	dar	acum	avem	o	plă-
cere	deosebită	 să	 vedem	 rezultate	 atât	 de	 fru-
moase	 şi	 să	 vedem	că	proiectele	de	acest	gen	
aduc	beneficii	reale	cetăţenilor	Republicii	Moldova	
şi	locuitorilor	oraşului	Chişinău,	în	special.	Aş	vrea	
să	mulţumesc	donatorilor	noştri	din	Uniunea	Eu-
ropeană,	care	au	oferit	finanţare	ca	să	menţinem	
o	 echipă	 de	 consultanţă	 extrem	 de	 bună,	 care	
ajută	la	implementarea	acestui	proiect	şi	permit	
şi	achitarea	granturilor	beneficiarilor.	

roxana Ţurcanu-Toloney, 
Agenția Universitară a Francofoniei

V
reau	 să	 felicit	
Agenţia	 pentru	
Eficienţă	 Energeti-
că	 şi	 partenerii	 ei	

pentru	 evenimentul	 minu-
nat,	care	s-a	încheiat	cu	Gala	
Moldova	 Eco	 Energetică,	 la	
care	am	fost	prezentă	şi	eu.	

Am	fost	onorată	să	înmânez	premiul	pentru	“Cea	
mai	bună	iniţiativă	de	tineret”	tânărului	Dorin	Pri-
săcaru,	cu	atât	mai	mult	că	organizaţia	pe	care	
o	reprezint	–	Agenţia	Universitară	a	Francofoniei,	
susţine	la	rândul	ei,	tinerii	prin	diferite	proiecte.	
E	vorba	de	energie,	e	vorba	de	resurse...	Cred	că	
veţi	fi	de	acord	cu	mine	când	spun	că	tinerii	sunt	
una	dintre	resursele	cele	mai	importante	ale	unei	
societăţi.	Felicit	toţi	câştigătorii	şi	le	doresc	mult	
succes	în	continuare!

henrik huiTfeldT,
Şef adjunct de misiune,  

Ambasada Suediei în R. Moldova

D
ragi	 inova-
tori,	 prieteni	
şi	 colegi!	 Su-
edia	 este	 o	

entitate	 de	 suport	 pe	
termen	 lung	 în	 cadrul	
reformelor	 sectoriale	 şi	
îmbunătăţirea	 eficienţei	
energetice	 în	 Republica	
Moldova.	Ne	dorim	ca	acest	proces	de	premie-
re	al	participanţilor	de	succes,	pentru	proiecte	
de	 eficienţă	 energetică	 nu	 doar	 să	 continue,	
dar	şi	să	se	extindă,	să	atragă	participare	spo-
rită	 pentru	mai	multe	 categorii	 de	 investitori.	
Susţinătorii	ar	putea	spune	că	investiţiile	dura-
bile	în	sectorul	energetic	vor	fi	posibile	doar	în	
cazul	unui	raport	puternic	al	reformelor	regla-
toare	de	integrare	a	Moldovei	pe	piaţa	energe-
tică	europeană.	Mecanismele	de	sprijin,	regle-
mentările	şi	condiţiile	electrice	pentru	energia	
provenită	 din	 surse	 regenerabile	 şi	 eficienţă	
energetică	 conferă	 un	 statut	 independent	 şi	
competent	 de	 funcţionare	 la	 nivel	 mondial,	 o	
autoritate	de	 reglementare	 şi	 o	piaţă	energe-
tică	 funcţională.	 Fiind	 un	 partener	 pe	 termen	
lung	în	domeniul	eficienţei	energetice,	suntem	
în	aşteptarea	acestei	reforme	atât	de	necesa-
re	sectorului	energetic.	Astfel,	vom	putea	crea	
condiţii	 ulterioarelor	 inovaţii	 în	 eficienţa	 ener-
getică.	Vreau	să	felicit	participanţii	din	această	
categorie,	dar	şi	toate	celelalte	categorii.	A	fost	
foarte	 interesant	să	urmăresc	 toate	prezentă-
rile	frumoase.
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G
ala	Moldova	Eco	Energetică,	ajunsă	în	
acest	an	la	cea	de-a	cincea	ediţie,	ne-a	
prezentat	succesele	noilor	promotori	ai	
energiei	regenerabile	şi	eficienţei	ener-

getice	din	Republica	Moldova.	În	primul	rând,	ne	
bucurăm	că	am	reuşit	să	asigurăm	continuitatea	
competiţiei.	 Suntem	 mulţumiţi	 de	 faptul	 că	 au	
fost	depuse	zeci	de	proiecte	în	cadrul	concursu-
lui,	calitative,	inovative	şi	utile	societăţii.	

Suntem	mândri	că	am	reuşit,	inclusiv	prin	inter-
mediul	 competiţiei	 Moldova	 Eco	 Energetică,	 să	
generăm	noi	industrii,	care	acum	cinci	ani	păreau	
puţin	 realizabile	 în	Republica	Moldova.	Succesul	
a	 fost	atins	 cu	ajutorul	muncii	 şi	 eforturilor	 co-
lective	ale	autorităţilor	naţionale,	partenerilor	de	
dezvoltare,	 sectorului	privat,	precum	şi	datorită	
celor	care	au	investit	bani,	timp	şi	cunoştinţe	în	
realizarea	 proiectelor	 de	 eficienţă	 energetică	 şi	
de	valorificare	a	surselor	de	energie	regenerabilă.		

Cu	fiecare	an,	proiectele	ce	participă	la	Compe-
tiţia	Moldova	Eco	Energetică	devin	tot	mai	calita-
tive.	Agenţia	pentru	Eficienţă	Energetică	va	oferi	
şi	în	continuare	suport	şi	asistenţă	celor	care	au	
reuşit	să	implementeze	proiecte	de	succes,	în	ve-
derea	promovării	acestora	în	rândul	actorilor	eco-

nomiei	naţionale.	Totodată,	propunerile	de	pro-
iecte	 investiţionale	 în	 domenile	 de	 competenţă	
ale	Agenţiei	vor	avea	suport	în	ceea	ce	priveşte	
asistenţa	 tehnică,	 cât	 şi	 facilitarea	 conexiunii	
acestora	cu	potenţiali	finanţatori.		

Dorinţa	 noastră	 de	 a	 susţine	 lansarea	 tot	 mai	
multor	afaceri	prospere	în	domeniu,	care	să	aco-
pere	necesităţile	atât	din	zonele	urbane,	cât	şi	pe	
cele	din	zonele	rurale,	este	din	ce	în	ce	mai	evi-
dentă.	Satele	şi	comunele	dispun	de	un	potenţial	
important	de	exploatare	a	resurselor	energetice.	
Aici	însă,	apare	necesitatea	valorificării	corecte	şi	
utile	a	acestora.	O	astfel	de	abordare	ne	poate	
aduce	tuturor	nu	doar	beneficii,	dar	şi	economii	
esenţiale,	ocrotind	în	acelaşi	timp	mediul	încon-
jurător.	Studiile	arată	că,	potenţialul	de	biomasă	
din	ţara	noastră	poate	acoperi	circa	25	la	sută	din	
necesarul	total	de	resurse	energetice	sau	aproxi-
mativ	jumătate	din	importurile	de	gaze	naturale.	
Exploatarea	 corectă	 a	 resurselor	 din	 localităţile	
Republicii	 Moldova,	 ne	 va	 permite	 să	 redu-
cem	 semnificativ	 emisiile	 de	 CO2,	 să	micşorăm	
dependenţa	de	importurile	de	resurse	energetice	
şi,	nu	în	ultimul	rând,	să	generăm	apariţia	noilor	
industrii,	creând	noi	locuri	de	muncă.	

Dezvoltarea	 durabilă	 a	 societăţii	 depinde	 şi	 de	
eficienţa	consumului	energetic.	De	aceea,	în	ca-
drul	Săptămânii	Moldova	Eco	Energetică	am	avut	
ca	scop	promovarea	tehnologiilor	eco	responsa-
bile,	precum	şi	informarea	publicului	larg	despre	
potenţialul	 de	 cogenerare	 ca	 instrument	 ce	 va	
permite	implementarea	autonomiei	energetice	la	
nivel	local.	Agenţia	pentru	Eficienţă	Energetică	va	
susţine	şi	în	continuare	strategii	şi	acţiuni	respon-
sabile,	stimulând	astfel	noi	oportunităţi	de	afaceri	
în	domeniul	energetic.		

Ediţia	din	acest	an	a	Concursului	Naţional	Moldo-
va	Eco	Energetică	a	demonstrat	pentru	a	patra	
oară	 că	 putem	 fi	 eficienţi,	 inovativi	 şi	 competi-
tivi.	Un	lucru	ne-a	mai	fost	confirmat,	indiferent	
că	 este	 vorba	 de	 instituţii	 publice,	 de	 companii	
private	sau	de	consumatori	casnici,	de	la	mic	la	
mare,	suntem	uniţi	de	un	scop	comun,	cel	de	a	
pune	bazele	unei	dezvoltări	durabile	a	societăţii	
noastre,	 depăşind	 provocările	 şi	 dificultăţile	 ce	
vor	apărea	de-a	lungul	acestui	parcurs.	

}n spiritul dezvolt=rii durabile

Mihail STraTaN
Directorul Agenției pentru 
Eficiență Energetică
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PROIEcTUL EnERGIE şI BIOMaSĂ 

C
ele	 câteva	 componente	 ale	 Proiectului	
abordează	 în	 complexitate	 situaţia	 de	
pe	piaţă,	necesităţile	acesteia	şi	amplifi-
că	impactul	acţiunilor	anterioare.	În	pri-

ma	fază	au	fost	instalate	144	de	centrale	termice	
pe	biomasă	 în	 instituţii	publice,	cu	o	capacitate	
sumară	de	49	MW.	Acestea	au	avut	au	un	impact	
de	cca	1%	din	consumul	final	total	de	energie	pe	
ţară,	sau	9%	din	consumul	final	anual	de	energie	
termică.	În	etapa	a	doua,	urmează	a	fi	instalate	
alte	 80	 de	 centrale	 termice	 în	 instituţii	 publice,	
în	special	în	grădiniţe,	care	funcţionează	pe	par-
cursul	întregului	an	şi	asigură,	astfel,	utilizarea	la	
maximum	a	resurselor	alocate.	De	ce	trebuie	să	
funcţioneze	şi	vara?	Pentru	că	noua	strategie	a	
Proiectului	presupune	o	sinergie	între	tehnologiile	
de	utilizare	a	diferitelor	surse	de	energie	regene-
rabilă	 şi	 va	 instala,	 pe	 lângă	 cazane	pe	bioma-
să	ce	asigură	confortul	termic	în	sezonul	rece,	şi	
panouri	solare	ce	vor	produce	apă	caldă	pentru	
necesităţile	menajere	ale	21	de	 instituţii.	Nece-
sarul	de	apă	caldă	al	unei	grădiniţe	este	de	cca	
15	 litri	pe	zi	pentru	o	persoană	şi	poate	fi	uşor	

După un drum de patru ani, în care a reușit să pună umărul la lansarea unei noi indus-
trii în Moldova – cea a combustibilului din biomasă solidă, Proiectul Energie și Biomasă 
(PEBM) și-a setat noi obiective la fel de ambițioase. În cea de a doua fază a Proiectului, ce se 
desfășoară în perioada 2015–2017, Proiectul Energie și Biomasă în Moldova și-a propus să 
consolideze actorii pieței, calitatea biocombustibililor, să promoveze tehnologii noi și să se ex-
tindă în regiunea transnistreană, cu accent pe orașele mici de aici și din alte regiuni ale țării.

acoperit	 cu	 ajutorul	 panourilor	 solare.	 Pe	 lângă	
economiile	 directe	 în	 factura	 pentru	 energie	 a	
instituţiei,	astfel	va	spori	confortul,	se	vor	îmbu-
nătăţi	condiţiile	sanitare	pentru	elevii	şi	copiii	din	
şcoli	şi	grădiniţe	şi,	respectiv,	starea	de	sănătate	
a	acestora.	

Aceste	sisteme	vor	fi	instalate	în	special	în	oraşele	
mici	din	ţară,	cu	accent	pe	regiunea	transnistrea-
nă,	autonomia	Găgăuză	şi	Taraclia.	Ultimele	două	
regiuni	au	un	potenţial	semnificativ	pentru	ener-
gia	 din	 biomasă,	 de	 ~2,169	 TJ,	 iar	 în	 regiunea	
transnistreană	 nu	 sunt	 înregistraţi	 producători	
sau	consumatori	de	biocombustibil.	

O	 altă	 componentă	 inovativă	 pentru	 Republica	
Moldova	este	promovarea	parteneriatelor	publice-
private	(PPP)	în	furnizarea	energiei	termice	produ-
să	din	biomasă.	Fiind	recomandarea	principală	a	
unui	studiu	de	fezabilitate	 în	domeniul	 respectiv,	
modelul	PPP	ar	putea	servi	drept	exemplu	şi	ofe-
ri	soluţii	pentru	sporirea	durabilităţii	investiţiilor	în	
sisteme	moderne	de	încălzire	cu	biomasă,	creând	
premise	 pentru	 dezvoltarea	 echilibrată	 a	 pieţei	

prin	intermediul	serviciilor	de	calitate	şi	reducând	
riscurile	de	gestionare	neadecvată	a	sistemelor	de	
către	angajaţii	instituţiilor	publice.	În	faza	a	doua	a	
proiectului	va	fi	facilitată	lansarea	a	şapte	PPP-uri	
în	regiuni,	existând	şi	un	interes	viu	în	acest	sens	
din	 partea	 autorităţilor	 publice	 locale.	 În	 prima	
etapă,	 Proiectul	 Energie	 şi	 Biomasă	 a	 cofinanţat	
lansarea	unui	PPP	în	Raionul	Leova,	iar	la	etapa	de	
preselecţie	au	participat	12	raioane.	În	cadrul	pro-
iectului,	partenerul	privat	a	instalat	19	cazangerii	
pe	bază	de	biomasă	în	instituţiile	publice.	În	cadrul	
contractului,	compania	va	furniza	anual	de	la	6	la	9	
mii	Gcal	către	instituţiile	sociale	din	raion,	timp	de	
11	ani,	după	care	acestea	vor	trece	în	gestiunea	
autorităţilor	publice	locale.
Tot	 pe	 partea	 de	 cerere,	 Proiectul	 continuă	 să	
finanţeze	 linia	 de	 subvenţionare	 a	 cazanelor	 pe	
biomasă	pentru	gospodării	casnice	şi	microîntre-
prinderi.	Astfel,	PEBM	rambursează	până	la	1300	
de	euro	pentru	achiziţionarea	şi	instalarea	caza-
nelor	pe	biomasă,	dacă	acestea	au	un	randament	
egal	 sau	mai	mare	 de	 85%,	minim	 36	 ore	 au-
tonomie	de	 lucru	şi	panou	automatizat	de	con-
trol.	Pentru	cazanele	mai	puţin	performante,	cu	
randamentul	de	minim	75%,	autonomie	de	lucru	
de	6	ore	şi	care	funcţionează	doar	pe	brichete,	
subvenţia	 va	 fi	 de	 700	 de	 euro.	 În	 prima	 fază	
a	 proiectului	 de	 subvenţii	 au	 beneficiat	 600	 de	
gospodării	casnice,	 iar	 în	cea	de	a	doua	–	300.	
Programul	de	subvenţionare	s-a	dovedit	a	fi	atât	
de	popular,	încât	chiar	în	prima	zi	de	depunere	a	
documentelor	numărul	cererilor	a	depăşit	capaci-
tatea	liniei	de	finanţare.	
În	 domeniul	 industrial,	 Proiectul	 Energie	 şi	 Bio-
masă	promovează	o	altă	soluţie	inovativă	şi	efi-

cientă	–	cogenerarea.	În	special,	industria	agro-
alimentară	 este	 un	 domeniu	 cu	mare	 potenţial	
pentru	dezvoltarea	cogenerării.	Industria	alimen-
tară	din	Moldova	include	circa	280	de	întreprin-
deri	 în	 cadrul	 cărora	muncesc	 peste	 26,000	de	
persoane	 şi	 consumă	 cantităţi	 mari	 de	 energie	
pentru	procesarea	produselor	agricole.	Totodată,	
în	acest	domeniu	există	şi	un	potenţial	semnifi-
cativ	 pentru	 cogenerarea	de	 energie	 termică	 şi	
energie	electrică	pe	bază	de	biomasă	prin	arde-
rea	biocombustibilului	solid	sau	biogazului,	 folo-
sind	deşeurile	obţinute	după	prelucrarea	produ-
selor	agricole,	cum	ar	fi	deşeurile	din	industria	vi-
nicolă,	din	prelucrarea	fructelor,	precum	şi	astfel	
de	deşeuri	cum	sunt	cioclejii,	sâmburii/seminţele,	
rumeguşul,	cojile	de	fructe,	coaja	şi	crengile	de	
copac.	În	prima	etapă,	Proiectul	Energie	şi	Bio-
masă	a	sprijinit,	prin	finanţarea	studiului	de	 fe-
zabilitate,	 lansarea	 unei	 fabrici	 de	 biogaz,	 care	
alimentează	 centrala	 electrică	 cu	 termoficare	 a	
Fabricii	de	zahăr	din	Drochia,	gestionată	de	Su-
edzucker.	Compania	produce	1,2	MW	de	energie	
electrică,	 livrată	 în	 reţea,	 iar	 energia	 termică	 o	
utilizează	în	procesul	de	producere	a	zahărului.

Încă	un	element	 important	pentru	consumatorii	
de	combustibil	din	biomasă	-	cu	sprijinul	Proiectu-
lui,	a	fost	lansat	un	laborator	de	testare	a	calităţii	
peletelor	şi	brichetelor,	după	ce	anterior	au	fost	
elaborate	şi	aprobate	reglementări	 tehnice	obli-
gatorii	privind	parametrii	de	calitate	a	combusti-
bililor	din	biomasă	solidă.	Acum	consumatorii	vor	
putea	alege	cele	mai	calitative	produse,	iar	pro-
ducătorii	de	biocombustibil	vor	avea	posibilitatea	
de	a	extinde	concurenţa	de	pe	tărâmul	preţurilor	
pe	cel	al	calităţii.	

PartEnErii ProiECtului
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a
plicabilă	 nu	 doar	 unei	 gospodării	 cas-
nice,	 ci	 şi	unei	 instituţii	 sau	chiar	 ţări,	
sărăcia	 energetică	 se	 lasă	 remediată	
doar	 prin	 instrumente	 complexe,	 unul	

dintre	cele	mai	eficiente	fiind	serviciile	energetice	
prestate	de	companii	specializate	–	ESCO.	

Pentru	beneficiarii	care	nu-şi	pot	permite	să	inves-
tească	o	anumită	sumă	în	efectuarea	măsurilor	de	
eficienţă	energetică,	ESCO	sau	companiile	de	ser-
vicii	energetice	identifică	acţiunile	cu	cel	mai	mare	
impact	de	reducere	a	consumurilor	de	energie,	pla-
nifică	consumurile	viitoare	şi	 lucrările	necesare,	 le	
finanţează	şi	le	implementează.	Apoi,	în	baza	unui	
contract	de	performanţă	energetică	(CPE),	benefi-
ciarul	achită,	pe	parcursul	unei	perioade	convenite	

de	 comun	acord,	aceeaşi	 sumă	 lunară	pe	 care	o	
plătea	furnizorului	de	energie	anterior,	iar	diferenţa	
o	reprezintă	venitul	companiei	ESCO.	După	recu-
perarea	 investiţiei,	 instalaţiile	 şi	 bunurile	 obţinute	
trec	în	gestiunea	beneficiarului,	care	începe	să	plă-
tească	facturi	reduse	furnizorului	de	energie.

O	schemă	simplă	la	prima	vedere,	dar	lansarea	
pe	scară	 largă	a	acesteia	 în	Moldova	 implică	o	
serie	de	intervenţii	legislative	şi	normative	care	
să	 reglementeze	 astfel	 de	 servicii	 complexe,	
să	faciliteze	achiziţiile	de	bunuri	şi	servicii	„ver-
zi”	 în	 instituţii	publice	şi	accesul	 la	finanţare	 în	
condiţii	acceptabile,	pentru	companii	ce	vor	să	
investească	pe	termen	mediu	şi	lung	în	servicii	
energetice.	Anume	o	astfel	de	abordare	comple-
xă,	cu	intervenţii	de	politici	şi	chiar	financiare	îşi	
propune	Proiectul	„ESCO	Moldova.	Transforma-
rea	pieţei	energetice	prin	introducerea	compani-
ilor	de	servicii	energetice”.	Strategia	proiectului	
de	dezvoltare	ESCO	se	axează	pe	consolidarea	
furnizorilor	de	 servicii	 energetice	prin	 interme-
diul	 a	 trei	 acţiuni	 principale:	 asistenţă	 tehnică	
intensivă	din	partea	experţilor	naţionali	şi	inter-
naţionali;	un	program	comprehensiv	de	instrui-
re;	crearea	mecanismului	necesar	de	finanţare.	

Având	în	vedere	rolul	de	model	al	statului	în	astfel	
de	procese	 inovative,	Proiectul	 „ESCO	Moldova”	
este	în	proces	de	identificare	a	20	de	clădiri	publi-
ce	în	municipiul	Chişinău,	urmând	să	sprijine	reali-
zarea	măsurilor	de	eficienţă	energetică	în	acestea	
de	către	companiile	ESCO.	Într-un	final	proiectul	
urmează	să	creeze	o	piaţă	funcţională,	durabilă	şi	
eficientă	prin	convertirea	companiilor	de	inginerie	
în	societăţi	ESCO,	care	să	servească	drept	bază	
pentru	eforturile	de	atenuare	în	întregul	sector	de	
construcţii	urbane	din	Moldova	în	conformitate	cu	
Planul	ecologic	de	dezvoltare	urbană.	Proiectul	ur-
mează	să	conducă	 la	 reducerea	emisiilor	directe	
de	CO2	cu	cel	puţin	68	000	tone	şi	la	reducerea	
emisiilor	 indirecte	 de	 CO2	 cu	 cel	 puţin	 240	 000	
tone	în	perioada	de	impact	a	acestuia.	

Proiectul	„ESCO	Moldova”	va	ajuta	Primăria	Muni-
cipiului	Chişinău	să	elaboreze	şi	să	pună	în	aplica-
re	un	Plan	Ecologic	de	Dezvoltare	Urbană	(PEDU),	
care	va	servi	ca	o	umbrelă	extinsă	sub	care	iniţi-
ativele	de	proiecte	de	eficienţă	energetică	vor	fi	
văzute	 ca	 o	 componentă	 importantă.	 Totodată,	
„ESCO	Moldova”	va	crea	un	fond	de	garantare	a	
împrumuturilor	pentru	companiile	de	servicii	ener-
getice,	 astfel	 încât	 acestea	 să	 nu	 fie	 nevoite	 să	
aplice	pentru	credite	la	dobânzi	exorbitante,	prac-
ticate	în	prezent	de	băncile	comerciale.	

„Analizând	practicile	europene	de	implementa-
re	 a	 unor	 proiecte	 similare,	 s-a	 constatat	 că	
dobânda	maximă	ce	poate	fi	aplicată	unui	CPE	
este	de	5-6%,	aşa	 încât	acesta	să	fie	profita-
bil	şi	atractiv	pentru	investitor.	Atât	timp	cât	în	
Republica	Moldova	costul	capitalului	va	fi	mare,	
posibilitatea	 implementării	 contractelor	 de	
performanţă	energetică	prin	intermediul	siste-
mului	bancar	local	este	puţin	posibilă.	În	aces-
te	circumstanţe,	Fondul	pentru	Eficienţă	Ener-
getică	este	unicul	si	cel	mai	potrivit	partener”,	
susţine	Nicolae	Zaharia,	managerul	Proiectului	
„ESCO	Moldova”.

Fondul	de	garantare,	 în	valoare	de	un	milion	de	
dolari,	va	fi	gestionat	de	către	Fondul	de	Eficienţă	
Energetică.	 În	 prezent,	 procedurile	 specifice	 de	
acordare	a	garanţiilor,	sunt	în	proces	de	elaborare.

Pe	parcursul	anului	2015,	Proiectul	„ESCO	Mol-
dova”	a	organizat	o	serie	de	sesiuni	de	instruire	
pentru	 toţi	 actorii	 pieţei	 de	 servicii	 energetice,	
printre	 care	 administraţia	 publică	 locală,	 com-

panii	 private,	 companii	 din	 sectorul	 bancar.	 In-
struirile	au	 fost	 facilitate	de	experţi	străini	cu	o	
bogată	experienţă	de	implementare	a	contracte-
lor	de	performanţă	energetică.	În	special,	com-

panii	cu	renume	din	Cehia	au	prezentat	în	detalii	

experienţa	acestei	ţări	la	instruirile	organizate	în	
cadrul	Agenţiei	pentru	Eficienţă	Energetică.	Ulte-
rior,	participanţii	 la	 instruiri	au	avut	posibilitatea	
de	a	vedea	 în	acţiune	proiecte	 implementate	 în	
Cehia,	în	cadrul	unei	vizite	de	studiu.		

Cu	sprijinul	Proiectului	„ESCO	Moldova”,	în	anul	
2016,	urmează	a	fi	introduse	o	serie	de	modificări	
în	legislaţie	şi	actele	normative,	astfel	încât	să	fie	
facilitată	achiziţia	de	bunuri	şi	servicii	„verzi”	de	
către	instituţiile	publice.	De	asemenea,	urmează	
să	fie	actualizat	Regulamentul	privind	furnizarea	
serviciilor	 energetice	 şi	 lansate	 licitaţiile	 de	 se-
lectare	a	companiilor	de	servicii	energetice	pen-
tru	sectorul	municipal.	Tot	în	2016	vor	fi	lansate	
primele	 licitaţii	 privind	 achiziţionarea	 serviciilor	
energetice	în	sectorul	public	al	municipiului	Chi-
şinău.	În	acest	context	vor	fi	organizate	instruiri	
pentru	specialişti	din	diverse	domenii,	astfel	 în-
cât	 implementarea	modelului	dat	de	finanţare	a	
proiectelor	de	eficienţă	energetică	să	devină	unul	
comun	şi	pe	înţelesul	tuturor.	

După	 implementarea	 în	 Chişinău	 a	 serviciilor	
energetice,	 Proiectul	 „ESCO	 Moldova”	 îşi	 pro-
pune	 să	 extindă	 aplicarea	 acestora	 în	 sectorul	
rezidenţial	şi	cel	puţin	încă	într-un	oraş	din	ţară.	
Sectorul	rezidenţial	este	cel	mai	mare	consuma-
tor	de	energie,	fiind	responsabil	pentru	cca	45%	
din	consumul	final	de	energie	în	Moldova,	blocuri-
le	locative	cu	multe	etaje	însumând	aproape	160	
milioane	m.p.	sau	60%	din	fondul	locativ.	Fiecare	
al	treilea	bloc	locativ		are	nevoie	de	renovare	ca-
pitală,	însă	indiferent	de	condiţiile	tehnice,	peste	
70	la	sută	din	blocurile	locative	cu	multe	etaje	au	
o	performanţă	termică	foarte	scăzută	(în	special,	
blocurile	construite	în	anii	1950–1980):	pierderile	
termice	constituie	aproape	50	la	sută	din	consu-
mul	de	energie	termică.	

Fondul	locativ	şi	clădirile	publice	actuale	au	fost	
construite	 după	 aceeaşi	 logică	 şi,	 practic,	 în	
acelaşi	 timp,	 ambele	 având	un	 consum	specific	
mult	mai	mare	 decât	media	 europeană.	 Astfel,	
valoarea	 consumului	 de	 energie	 per	m2	 pe	 an,	
este	de	aproximativ	2-2,5	ori	mai	mare	decât	va-
loarea	medie	pe	statele	UE	şi	de	7	ori	mai	mari	
decât	 în	 ţările	 cele	mai	 dezvoltate	 în	 domeniu,	
cum	este	Germania.	

Proiectul	 „ESCO	 Moldova,	 transformarea	 pieţei	
energetice	prin	introducerea	companiilor	de	servicii	
energetice”	are	o	perioadă	de	implementare	de	4	
ani	(2014-2018),	cu	un	buget	total	de	1.450.000	do-
lari	SUA,	finanţat	de	Fondul	Global	de	Mediu	(GEF)	
şi	cofinanţat	şi	implementat	de	Programul	Naţiuni-
lor	Unite	pentru	Dezvoltare	(PNUD)	Moldova.	

eSCo Moldova – cum să reduci consumul 

de energie fără a investi banii proprii

„Sărăcia energetică” este o problemă ma-
joră a Republicii Moldova, despre care se 
vorbește mai puțin și care este un concept 
mai puțin familiar publicului larg. Definită 
ca o cotă ridicată a cheltuielilor legate de 
energie într-un buget, sărăcia energetică 
este cauzată de trei factori – nivelul scăzut 
al veniturilor, eficiența energetică redusă 
și prețul înalt al energiei. Toate trei compo-
nente sunt cât se poate de actuale pentru Re-
publica Moldova. 

ESCO	(companie	de	servicii	energetice)	este	o	
companie	privată	ce	oferă	soluţii	 tehnice	şi	fi-
nanciare	 integrate	pentru	 reducerea	costurilor	
la	energie	(economii	de	energie),	beneficiile	că-
reia	sunt	în	dependenţă	directă	de	performanţa	
măsurilor	de	eficienţă	energetică	implementate	
(Contract	de	Performanţă	Energetică).

Nicolae Zaharia,
managerul Proiectului „ESCO Moldova”
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S
tandardul	de	 casă	pasivă	a	 fost	dezvol-
tat	în	Darmstadt	(Germania)	la	începutul	
anilor	90	al	veacului	trecut	de	către	pro-
fesorii	 Bo	 Adamson	 din	 Suedia	 şi	Wolf-

gang	Feist	din	Germania.	Ulterior	a	fost	elaborată	
aplicaţia	PHPP	(Passive	House	Planning	Package),	
care	conţine	toate	instrumentele	necesare	pentru	
proiectarea	unei	case	pasive	funcţionale.	Princi-
palele	rezultate	oferite	de	acest	software	includ:
•	Necesarul	 anual	 de	 energie	 pentru	 încălzire	
[kWh/m²·an]	şi	sarcina	maximă	de	încălzire	[W/	
m²];

•	Confortul	termic	vara	cu	răcire	activă:	cererea	
anuală	de	răcire	[kWh/m²	an]	şi	sarcina	maxi-
mă	de	răcire	[W/m²];

•	Confortul	termic	vara	cu	răcire	pasivă:	frecvenţa	
evenimentelor	de	supraîncălzire	[%];

•	Necesarul	anual	de	energie	primară	pentru	în-
treaga	clădire	[kWh/m²·an].

CASA	PASIVĂ	este	o	clădire	care	trebuie	să	asi-
gure	confortul	interior	pe	toată	perioada	anului,	
cu	consumuri	reduse	de	energie	şi	să	corespundă	
următoarelor	criterii:

1.	Consumul	anual	de	energie	pentru	încălzire	NU	
trebuie	să	depaşească	15	kWh/m2	an;

2.	Consumul	anual	de	energie	pentru	răcirea	spa-
ţiului	NU	trebuie	să	depaşească	15	kWh/m2	an;

3.	Consumul	total	de	energie	primară	pentru	toţi	
consumatorii	din	locuinţă	(încălzire,	apă	caldă,	
ventilaţie,	 pompe,	 iluminat,	 gătit	 şi	 aparate	
electrocasnice)	NU	trebuie	să	depăşească	120	
kWh/m2	an;

4.	Testul	de	etanşeitate	(la	diferenţa	de	presiune	
de	50	Pa)	a	anvelopei	casei,	realizat	dupa	nor-
mele	EN	13829,	trebuie	să	indice	un	schimb	de	
aer	de	maxim	0,6	h-1;

5.	Coeficientul	global	de	transfer	termic	al	tuturor	
elementelor	de	construcţie	opace	ale	anvelopei	
U≤0,15	W/m2K;

6.	Coeficientul	global	de	transfer	termic	al	părţii	
vitrate	ale	anvelopei	U≤0,8	W/m2K,	vitraj	low-
e,	cu	gaze	inerte	(argon	sau	cripton);

7.	Recuperarea	 căldurii	 din	 aerul	 refulat	 la	 nivel	≥	
75%	prin	intermediul	unui	schimbător	de	căldură;

8.	Absenţa	punţilor	termice.

este casa pasivă o locuinţă  
a viitorului în Republica Moldova?
Casa pasivă (passive house)  este o clădire care asigură un climat interior confortabil pe 
tot parcursul anului, cu aport continuu de aer proaspăt (pre-încălzit sau răcit) și cu un 
consum foarte redus de energie. Clădirea trebuie să funcționeze ca un tot unitar, luându-se 
în considerație coeficienții reduși de transfer termic ai pereților, podelelor, acoperișului, 
tâmplăriei, dar și amplasarea geografică, materialele de construcție calitative, sistemul de 
încălzire și ventilare, precum și sursele regenerabile de energie. Consumul de energie nu 
trebuie să depășească valoarea de 15 kWh/m2 an.

CaraCteristiCile de Bază Care 
deoseBesC o Casă Pasivă:
	Formă	 compactă	 (factorul	 de	 compactitate	
≤0,7	m2/m3);

	Orientare	sudică	cu	elemente	de	umbrire;
	Termoizolare	bună	a	părţii	opace	a	anvelopei;
	Ferestre	 cu	 geamuri	 şi	 tâmplărie	 eficiente	
energetic;

	Etanşeitate	bună	a	anvelopei	clădirii;
	Recuperare	 de	 căldură	 extrem	 de	 eficientă	
din	aerul	evacuat	(refulat)	prin	utilizarea	unui	
schimbător	de	căldură	aer-aer;

	Preîncălzire	pasivă	a	aerului	proaspăt	(aspirat);
	Aparatură	 electrocasnică	 şi	 de	 gătit	 eficientă	
energetic;

	Sistem	 de	 încălzire	 a	 apei	 calde	menajere	 în	
bază	 de	 surse	 regenerabile	 de	 energie	 (de	
exemplu:	colectoare	solare).

Pe	 lângă	 toate	 acestea	 trebuie	 de	 luat	 în	
consideraţie	 că	 proiectarea	 şi	 construcţia	 unei	
case	pasive	este	un	proces	holistic	şi	pedant	de	
planificare	şi	realizare.

Deoarece	clădirile	noi	sunt	doar	o	mică	parte	din	
fondul	 existent,	 inginerii	 au	 luat	 în	 consideraţie	
şi	necesitatea	de	a	elabora	un	standard,	căruia	
ar	trebui	să-i	corespundă	clădirile	acestea	după	
o	reabilitare	majoră.	Standardul	EnerPHit	admite	
mici	scăderi	a	exigenţelor	faţă	de	criteriile	impuse	
caselor	pasive	nou	construite,	fapt	conex	cu	feza-
bilitatea	economică	a	acestor	proiecte.	Criteriile	
impuse	de	standardul	EnerPHit	diferă	de	cele	a	
standardului	de	case	pasive	cu	următoarele:

•	 Consumul	anual	de	energie	pentru	încălzire	NU	
trebuie	să	depaşească	25	kWh/m2	an;

•	 Consumul	total	de	energie	primară	pentru	toţi	
consumatorii	din	locuinţă	(încălzire,	apă	caldă,	
ventilaţie,	 pompe,	 iluminat,	 gătit	 şi	 aparate	
electrocasnice)	NU	trebuie	să	depăşească	va-
loarea	120	kWh/m2	an	+	(consumul	anual	de	
energie	pentru	încălzire	–	15	kWh/m2	an)*1,2).	
Pentru	 valoarea	maximă	de	25	 kWh/m2 an a 

consumului	anual	de	energie,	valoarea	consu-
mului	maxim	total	de	energie	primară	este	de	
132	kWh/m2	an;

•	 Testul	de	etanşeitate	(la	diferenţa	de	presiune	
de	50	Pa)	a	anvelopei	casei,	realizat	dupa	nor-
mele	EN	13829,	trebuie	să	indice	un	schimb	de	
aer	de	maxim	1,0	h-1	

Restul	 criteriilor	 sunt	 similare	 celor	pentru	 casa	
pasivă.	Actualmente,	în	lume	există	circa	30	mii	
de	case	pasive,	majoritatea	din	care	au	fost	con-
struite	 în	 secolul	 21.	 Clădirile	 care	 îndeplinesc	
aceste	criterii	stricte	pot	fi	certificate	drept	clădiri	
pasive	de	orice	certificator	de	construcţii	acredi-
tat	de	către	Passive	House	Institute	(Darmstadt,	
Germania).	Informaţia	referitor	la	criteriile	de	cer-
tificare	 şi	 lista	 certificatorilor	 acreditaţi	 o	 puteţi	
accesa	la	www.passive.de

Când va aPărea Prima  
Casă Pasivă în moldova?  

Este	prematur	 să	vorbim	despre	o	dată	anume	
când	vom	avea	o	asemenea	casă	în	Moldova.	Dar	
este	îmbucurător	că	unele	companii	de	construc-
ţii	au	luat	în	calcul	faptul	că,	deşi	costul	estimativ	
al	construirii	unor	case	pasive	este	cu	7-10%	mai	
mare	decât	al	unei	case	convenţionale,	costurile	
operaţionale	pot	fi	drastic	micşorate.	De	exem-

plu,	 conform	 unor	 calcule	 referitoare	 la	 consu-
murile	locuinţelor	din	Austria,	în	timp	ce	costurile	
pentru	încălzire	şi	apă	caldă	ale	unei	case	famili-
ale	tradiţionale	cu	suprafaţa	de	130	m.p.	sunt	de	
800-900	EUR,	 în	 cazul	 unei	 case	 pasive	 aceste	
costuri	 se	 situează	 doar	 în	 jurul	 valorii	 de	 120	
EUR.	 Un	 avantaj	 important	 este	 că	 emisiile	 de	
gaze	cu	efect	de	seră	ale	unei	case	pasive	sunt	
de	7-10	ori	mai	reduse	faţă	de	o	casa	obişnuită.	

Astfel,	 pentru	 a	 aduce	 la	 cunoştinţa	 cât	 mai	
multor	persoane	fizice	şi	juridice	avantajele	unei	
case	pasive,	a	 fost	 fondată	Asociaţia	Obşteas-
că	 „Institutul	 Casei	 Pasive”	 ale	 cărei	 obiective	
sunt:	 promovarea	 conceptului	 casei	 pasive	 în	
Republica	Moldova	prin	instruirea,	sensibilizarea	
şi	diseminarea	de	informaţii	cu	privire	la	utiliza-
rea	 eficientă	 a	 energiei	 şi	 surselor	 de	 energie	
regenerabilă	 în	 clădiri;	 creşterea	 conştientizării	
importanţei	 reducerii	 consumului	 de	 resurse	
energetice	în	clădiri;	crearea	cadrului	organiza-
toric	pentru	о	mai	bună	cunoaştere	reciprocă	a	
specialiştilor	 din	 domeniul	 eficienţei	 energetice	
şi	surselor	de	energie	regenerabilă;	promovarea	
valorilor	europene	şi	celor	mai	bune	practici	de	
management	 în	 afaceri	 în	 comunitatea	 antre-
prenorială	 de	 profil;	 promovarea	 standardelor	
europene	şi	a	celor	mai	bune	practici	în	dome-
niul	eficienţei	energetice	şi	valorificării	surselor	
de	energie	regenerabilă	în	clădiri.

PartEnErii ProiECtului
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Moldova eco energetică  

din perspectiva trupei  
“Zdob şi Zdub”

Î
n cadrul turneelor, aţi vizitat mai mul-
te ţări. Care sunt cele mai interesante 
lucruri pe care le-aţi aflat despre sur-
sele regenerabile de energie? 

Am	 admirat	 câmpuri	 “plantate”	 până	 la	 orizont	
cu	turbine	de	vânt	în	Austria,	România,	Olanda	şi	
chiar	în	Crimeea.	Am	văzut	automobile	electrice	în	
Franţa	şi	Norvegia,	dar	şi	staţii	de	alimentare	pen-
tru	ele.	Ţările	sudice	din	Europa	folosesc	de	foarte	
mult	timp	energia	solară,	ca	exemplu,	în	Atena	poţi	
vedea	panouri	solare	pe	acoperişul	fiecărei	clădiri.	
Am	fost	uimiţi	să	vedem	în	oraşele	mici	din	Româ-
nia	 iluminare	 stradală	 pe	 bază	 de	 baterii	 solare.	
Am	văzut	în	Cehia	case	construite	din	cărămizi	din	

Zdob și Zdub este celebra trupă ethno-rock, care a devenit renumită datorită legendarelor 
sale show-uri live. Depun trup și suflet în ceea ce fac, fapt pentru care au primit titlul de 
„Cea mai plină de zel trupă din Europa de Est”. Susțin nu doar concerte, ci și cauze nobile, 
participă la festivaluri și promovează idei. Este și cazul Competiției Naționale ”Moldova 
Eco Energetică”, care a fost una deosebită, datorită prestației acestei trupe, pentru care 
noțiunea de energie regenerabilă nu este deloc una străină. Interviul de mai jos vine să 
confirme această ipoteză. 

lut	 şi	 paie	 -	 o	 tehnologie	 tradiţională	 folosită	de	
oameni	de	când	e	lumea,	dar	modernizată.	Aces-
te	 cărămizi	 nu	 sunt	 costisitoare,	 însă	 protejează	
eficient	casa	de	frig	şi	de	căldură.	Dar	am	văzut	şi	
cazane	de	încălzire	pe	bază	de	biomasă	(pelete	şi	
brichete)	la	noi,	în	satele	Moldovei.

republica moldova este la început de cale 
în utilizarea resurselor regenerabile de 
energie şi necesită multă implicare şi pro-
movare din partea întregii societăţi. Cum 
vedeţi dumneavoastră promovarea surse-
lor alternative de energie de către artiştii 
din ţara noastră?  

Credem	că	fiecare	om,	 indiferent	de	profesie	şi	
activitate,	trebuie	zilnic	să	facă	acel	minim	posi-
bil:	să	arunce	bateriile	în	locuri	speciale,	să	eco-
nomisească	 apa,	 să	 selecteze	 gunoiul	 conform	
regulilor	 -	 hârtie,	 plastic,	 resturi	 menajere	 etc.	
Noi	iubim	natura,	ea	ne-a	inspirat	să	creăm	me-
lodii	 şi	 versuri.	 Când	petrecem	 timpul	 pe	malul	
Nistrului	sau	în	Codri	obligatoriu	lăsăm	totul	cu-
rat	după	noi.	Sunt	lucruri	elementare	pe	care	le	
putem	face	zi	de	zi	cu	 toţii.	Doar	astfel,	 îi	vom	
învăţa	şi	pe	copiii	noştri	să	facă	la	fel.

energia verde şi schimbările climatice sunt 
acum la tema zilei pe întreg mapamondul. 
Cum se implică la acest capitol membrii 
formaţiei zdob şi zdub? 

Unii	 dintre	 noi	 avem	biciclete.	Când	avem	 timp	
liber	 şi	 suntem	 la	Chişinău,	 lăsăm	maşinile	 la	o	
parte	şi	folosim	bicicletele.	Încercăm	să	învăţăm	
şi	copiii	să	meargă	cu	bicicleta,	nu	doar	pentru	
plăcere	sau	sport,	ci	şi	pentru	a	diminua	volumul	
de	gaze	nocive	produse	de	maşini.	

la moment, este la modă să ai un gadget 
eco. Cineva din membrii formaţiei foloseş-
te sursele regenerabile de energie, precum 

ar fi bateriile solare, automobilele electrice 
sau alte dispozitive?  

Credem	că	termenul	“modă”	nu	este	potrivit	aici.	
Doar	e	vorba	de	o	problemă	majoră	şi	crucială	a	
întregii	omeniri	–	resursele	pentru	7	miliarde	de	
homo	sapiens!	Roman,	vocalistul	trupei	noastre,	
a	reusit	sa	instaleze	colectoare	solare	pe	acoperi-
şul	casei	sale.	Astfel	îşi	asigură	apa	caldă	pe	timp	
de	vară.	Prietenii	noştri	au	motociclete	cu	baterie	
electrică.	 Câteodată	 ne	 distrăm	 cu	 copiii	 noştri	
pe	Segway.	Ne	bucură	faptul	că	acest	transport	
a	apărut	şi	în	Moldova.	Vrem	să	amintim,	mai	în	
glumă,	mai	în	serios,	timpurile	când	la	ţară	sau	la	
vile	aveam	instalaţii	de	duş	în	curte,	cu	un	butoi	
de	apă	care	se	încălzea	de	la	razele	solare.	De	ce	
nu?	Să	fim	mai	aproape	de	mama-natură	şi	să	ne	
bucurăm	de	darurile	sale!	

Competiţia naţională ”moldova eco ener-
getică” ajunsă la a cincea ediţie, premiază 
cele mai bune iniţiative şi proiecte din do-
meniul eficienţei enegetice şi utilizării sur-
selor de energie regenerabilă. Cu ce mesaj 
veniţi către organizatorii Concursului, dar 
şi către participanţii la Competiţie? 

Credem	 că	 umanitatea	 se	 află	 într-un	 moment	
crucial,	a	ajuns	la	o	nouă	etapă	a	folosirii	resur-
selor	naturale.	Sperăm	că	se	va	termina	“epoca	
monopolistă	a	petrolului”.	Credem	că	mama-na-
tură	ne	dă	toate	şansele	şi	posibilităţile	să	trăim	
în	armonie	cu	ea!	Noi	oamenii	simpli,	cât	şi	voi	
-	 profesioniştii	 din	 domeniu,	 trebuie	 să	 deschi-
dem	minţile	şi	ochii	la	darurile	pe	care	ni	le	oferă	
natura	şi	să	le	folosim	inventiv	şi	conştient!	A	ve-
nit	timpul	ca	omenirea	să	nu	„paraziteze”	planeta	
spre	folosul	său,	dăunând	florei	şi	faunei,	aerului	
şi	solului.	A	venit	timpul	să	fim	conştienţi	de	acţi-
unile	noastre!	Noi	suntem	doar	nişte	“oaspeţi”	pe	
Pământ,	noi	nu	suntem	stăpâni	aici.		

PartEnErii ProiECtului
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D
e	 la	 lansarea	 primei	 ediţii	 şi	 până	 în	
prezent	ne-am	convins	că	 ideea	de	a	
promova	eficienţa	energetică	şi	surse-
le	 de	 energie	 regenerabilă	 nu	 numai	

a	prins	rădăcini,	dar	a	dat	şi	roade.	Mă	refer	 la	
interesul	crescând	al	antreprenorilor	pentru	afa-
ceri	 performante	 şi	 inovative	 în	 domeniul	 rege-
nerabilelor.	Am	remarcat	acest	 fapt	 şi	 în	 cadrul	
concursului,	după	evoluţia	calităţii	 şi	a	număru-
lui	proiectelor	de	succes	depuse	la	concurs.	Din	
2012,	de	când	a	fost	lansată	Competiţia	Moldova	
Eco	Energetică,	 şi	 până	 în	prezent,	 au	 fost	de-
puse	200	de	proiecte	de	eficienţă	energetică	şi	
surse	de	energie	regenerabilă,	dintre	care	65	au	

20 de inițiative de succes în utilizarea și promovarea energiei regenerabile și eficienței 
energetice au fost premiate la Gala Moldova Eco Energetică ediția 2015, eveniment ce a 
avut loc în seară zilei de 4 decembrie, la Teatrul „Mihai Eminescu”. Peste 400 de invitați, 
reprezentanți ai conducerii de vârf a Republicii Moldova, miniștri, ambasadori, reprezen-
tanți ai organizațiilor internaționale, sectorului privat, mediului academic și societății civi-
le au participat la eveniment.

Cele mai bune iniţiative 
eco energetice din anul 2015

ajuns	să	fie	premiate”,	a	declarat	Stephane	Bride,	
Viceprim-Ministru,	Ministru	al	Economiei	în	Repu-
blica	Moldova.
76	de	dosare	depuse	la	Moldova	Eco	Energetică,	
ediţia	2015,	au	concurat	pentru	cele	trei	blocuri	
de	premiere:	Cea	mai	bună	Istorie,	Idee	şi	Teh-
nologie	Eco	Responsabilă.	Dosarele	au	fost	depu-
se	de	persoane	fizice,	instituţii	publice,	companii	
private,	mass	media	şi	ONG-uri	în	perioada	activă	
a	concursului.	Dosarele	înscrise	în	competiţie	au	
fost	examinate	 în	 trei	etape:	(1)	examinarea	de	
către	panelurile	de	evaluare	a	dosarelor	depuse,	
(2)	vizita	de	verificare	în	teren	şi	(3)	decizia	Con-
siliului	de	Coordonare.
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pelete	(circa	60	tone	anual).	În	acest	fel,	cheltu-
ielile	pentru	încălzire	s-au	redus	cu	20%	pentru	
perioada	rece	a	anului.	

„În	 al	 treilea	 an	 am	 decis	 să	 trecem	 la	 eta-
pa	de	economisire	a	energiei	electrice,	aşa	că	
am	instalat	350	de	module	fotovoltaice	pentru	
producerea	electricităţii	(20	kW).	Concomitent	
au	fost	procurate	30	de	radiatoare	cu	infraroşu	
pentru	încălzirea	încăperilor,	fapt	ce	ne	permi-
te	să	 începem	sezonul	de	 încălzire	mai	 târziu,	
iar	 pe	 timpul	 vacanţei	 de	 iarnă,	 să	 încălzim	

doar	sălile	administraţiei.	Investiţia	a	constituit	 
40	000	euro”,	spune	Nicolae	Răileanu.	De	men-
ţionat	este	nivelul	înalt	de	deservire	a	sisteme-
lor	 regenerabile,	 fapt	 ce	 asigură	 funcţionarea	
lor	eficientă.

Recent,	 IMI-NOVA	 a	 obţinut	 aprobarea	 Agenţi-
ei	Naţionale	pentru	Reglementare	 în	Energetică	
(ANRE)	a	tarifelor	pentru	producerea	de	energie	
electrică	din	resurse	regenerabile	-	1,90	lei	pen-
tru	un	kWh	(fără	TVA)	şi	speră	ca	 în	curând	să	
înceapă	să	livreze	energie	electrică	în	reţea.		

energia solară

IMI-noVa, o instituţie eficientă 
din punct de vedere energetic

Î
n	toamna	anului	2011	au	fost	instalate	trei	ca-
zane	pe	bază	de	peleţi.	„Deşi	au	fost	cheltuiţi	
aproximativ	178	000	lei,	investiţia	şi-a	meritat	
toţi	banii.	Chiar	din	primul	an	de	la	instalare,	

am	observat	o	reducere	cu	10	la	sută	a	cheltuielilor	
pentru	 încălzire,	 iar	 consumul	 gazului	 a	 scăzut	 în	
jumătate,	până	la	13	900	m3	de	gaz”	povesteşte	Ni-
colae	Răileanu,	responsabil	de	relaţiile	cu	publicul.	

Reducerea	cheltuielilor,	obţinute	după	primul	an	
de	la	instalare,	i-a	determinat	pe	cei	responsabili	
să	renunţe	totalmente	 la	consumul	de	gaz.	Aşa	

Acum patru ani, Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA” – instituție de învă-
țământ superior care oferă studii în economie pentru ciclul I  (licență) și ciclul II (masterat), 
era totalmente dependent de încălzirea pe bază de gaze naturale. Astfel, pentru încălzirea 
celor 2500 m2, anual se cheltuiau circa 30 700 m3 de gaz. În urma tensiunilor politice legate 
de furnizarea gazului rusesc, administrația instituției a decis să se asigure cu agent termic 
pe perioada rece a anului și a instalat o centrală termică pe bază de peleți. 

premiul i

Cel mai bun proieCt  

energia solară  

fotovoltaică

că,	următorul	pas	a	fost	modernizarea	sistemu-
lui	de	încălzire	la	nivel	de	distribuţie,	fapt	ce	le-a	
permis	să	devină	 independenţi	de	consumul	de	
gaze	şi	să	treacă	integral	la	încălzirea	pe	bază	de	

Cei de la imi-nova au reuşit să renunţe 
la consumul de gaze, trecând integral 
la încălzirea pe bază de pelete. de ase-
menea, au reuşit să facă mari economii 
de energie electrică, datorită panourilor 
solare instalate.

Nicolae Răileanu,

şef Relaţii cu Publicul,
„iMi-nOVa”, or. Chişinău
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„Ziua	 panourile	 solare	 produc	 energie	 electrică	
şi	totodată	înmagazinează	energie	în	baterii	pen-
tru	a	fi	 folosită	noaptea”,	susţine	energeticianul	
Dumitru	 Galiţ.	 „Energia	 electrică	 se	 generează	
mai	bine	atunci	când	este	frig	şi	 insolaţie	maxi-
mă.	Vara,	de	asemenea,	panourile	sunt	eficiente,	
pentru	 că	 zilele	 sunt	mai	 lungi	 şi	mai	 însorite”,	
completează	energeticianul.	

Energia	electrică	produsă	este	livrată	în	reţeaua	
naţională	de	distribuţie	la	un	tarif	de	1,9	lei	pen-
tru	1kWh,	preţ	aprobat	de	ANRE.	Directorul	com-

paniei	„Acvila	Group”,	deţinătoarea	parcului	foto-
voltaic	din	Ungheni,	Elena	Cebanenco,	susţine	că	
investiţiile	ar	fi	recuperate	în	4-5	ani,	aşa	cum	a	
fost	preconizat,	dacă	ANRE	ar	aproba	un	tarif	de	
3	lei	pentru	1kWh.	Însă,	din	cauza	tarifului	mic	şi	
a	devalorizării	leului,	investiţiile	vor	fi	recuperate	
cam	în	şapte	ani,	susţine	ea.

Scopul	principal	al	parcului	fotovoltaic	este	crea-
rea	unui	complex	energetic	eficient,	care	să	asi-
gure	securitatea	energetică	a	ţării,	modernizarea	
infrastructurii	 energetice	 şi	 integrarea	 pe	 piaţa	
energetică	europeană.

energia solară

elena CeBanenCO,
director „acvila Group”,

or. ungheni

Parc fotovoltaic  
pe o suprafaţă de 3 ha în Ungheni

l
a	Ungheni,	pe	o	suprafaţă	de	circa	3	ha	se	
întinde	unul	dintre	cele	mai	mari	parcuri	
fotovoltaice	din	Republica	Moldova,	care	
a	 devenit	 funţional	 din	 anul	 2014.	 Par-

cul	solar	a	fost	construit	de	I.C.S.	„Covoare	Lux”	
S.R.L.	şi	este	realizat	pe	baza	celulelor	fotovoltaice	
monocristaline.	Pe	parcursul	unei	zile	însorite,	pa-
nourile	solare	pot	genera	circa	3000kWh.

Proiectul	а	fost	implimentat	în	două	etape	a	câte	
250kW.	Prima	etapă	a	fost	 implementată	 în	ca-

O cantitate imensă de energie solară ajunge zilnic la suprafața pământului. Aceasta poate fi 
captată și transformată direct în electricitate cu ajutorul celulelor fotovoltaice. Energia electrică 
produsă prin tehnologie fotovoltaică s-a afirmat ca o sursă de electricitate viabilă din punct de 
vedere economic pe piața mondială. În Republica Moldova numărul anual de ore însorite ajun-
ge până la 3000, ceea ce face ca acest domeniu să fie unul avantajos în țara noastră.

premiul ii
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energia solară  

fotovoltaică

drul	proiectului	MoSEFF,	 cu	finanţare	de	100%,	
în	valoare	de	9	milioane	de	lei,	iar	a	doua	etapă	
a	 fost	 realizată	 din	 surse	 de	 creditare	 şi	 surse	
proprii.

Pe	teritoriul	parcului	sunt	instalate	320	de	seturi	a	
câte	6	panouri	solare,	fiecare	cu	o	capacitate	de	
250Wh.	Acestea	generează	în	jur	de	800	mii	kWh	
pe	 an.	 Panourile	 sunt	 dotate	 cu	mecanisme	de	
orientare	 pseudoecuatorială,	 care	 poziţionează	
optimal	panourile	faţă	de	soare,	aşa	încât	ele	să	
convertească	maximum	de	energie	solară.	

Tot	aici	 se	află	şi	 staţia	de	 trasformare,	care	 in-
clude	 17	 invertoare,	 fiecare	 având	 o	 putere	 de	 
15	000W.	Aici	curentul	electric	continuu	obţinut	de	
la	panouri	 se	 transformă	 în	curent	electric	alter-
nativ,	care	apoi	se	transmite	în	reţeaua	electrică.	

Pe o suprafaţă de circa 3 ha se întinde 
unul dintre cele mai mari parcuri fotovol-
taice din republica moldova, care a deve-
nit funţional din anul 2014.
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Proiectul		a	avut	un		impact	pozitiv	în	activitatea	
grădiniţei.	Copiii	 au	parte	de	condiţii	mai	bune,	
iar	costul	serviciilor	comunale	a	scăzut.	Conform	
calculelor,	în	urma	instalării	colectoarelor	solare,	
cheltuielile	pentru	energia	electrică	au	scăzut	cu	
40%,	iar	acum	copiii	şi	angajaţii	se	pot	bucura	de	
apă	caldă	pe	tot	parcursul	anului.	

Grădiniţa	“Tereza	Sobolevschi”	din	oraşul	Ungheni	
este	cunoscută	pentru	proiectele	de	dezvoltare,	
pe	 care	 le	 realizează.	 Administraţia	 grădiniţei,	
cu	 susţinerea	 părinţilor,	 a	 autorităţilor	 publice	
locale,	 a	 fundaţiei	 comunitare	 din	Ungheni	 şi	 a	
instituţiilor	europene,	au	 reuşit	până	 în	prezent	
să	realizeze	mai	multe	proiecte,	care	au	avut	ca	
finalitate	crearea	unor	condiţii	mai	bune	pentru	

copii,	cheltuieli	mai	mici	şi	grijă	faţă	de	un	mediu	
ecologic.	

„Numai	în	baza	unui	parteneriat	eficient,	grădiniţă	
–	familie	–	autorităţi	publice	locale,	putem	asigu-
ra	un	învăţământ	preşcolar	de	calitate”,	a	accen-
tuat	Claudia	Sîrbu,	directoarea	instituţiei.

În	 ultimii	 ani,	 la	 grădiniţa	 „Tereza	 Sobolevschi”	
s-au	 făcut	mai	multe	 lucrări	de	 renovare,	 inclu-
siv,	înlocuirea	geamurilor	vechi	cu	termopane,	în	
cadrul	unor	blocuri.	În	perspectivă,	administraţia	
planifică	mai	multe	lucrări	–	termoizolarea	pere-
ţilor	şi	schimbarea	geamurilor	la	celelalte	blocuri,	
pentru	o	mai	bună	eficienţă	energetică.

energia termică

Grădiniţa  
„Теrеzа Sobolevschi”,  

or. ungheni

Ca rezultat al instalării colectoarelor 
solare, cheltuielile pentru energia 
electrică a scăzut cu 40%

Parteneriate ecologice pentru 
un învăţământ preşcolar de calitate
Grădinița „Теrеzа Sobolevschi” din orașul Ungheni a devenit o a doua casă pentru mii de 
copii, încă din anul 1980, când a fost fondată. Doar în acest an, aproape 360 de copii vin zi 
de zi la grădiniță, fiind în grija a 50 de angajați. De doi ani, copiii se pot bucura de condiții 
mai bune și de apă încălzită de soare. 

Î
n	2013	în	urma	unui	proiect	susţinut	de	Fon-
dul	 de	 Investiţii	 Sociale	 din	Moldova	 şi	 de	
autorităţile	locale,	grădiniţa	a	fost	dotată	cu	
o	instalaţie	solară	termică,	ce	a	contribuit	la	

creşterea	 serviciilor	 în	 cadrul	 instituţiei.	Au	 fost	
instalate	6	colectoare	Apricus-AP30	a	câte	30	de	
tuburi	fiecare,	care	asigură	grădiniţa	cu	apă	caldă	
pe	parcursul	întregului	an.	

Investiţia	 totală	 a	 proiectului	 a	 fost	 de	 291	 000	
lei,	 dintre	 care	 contribuţia	 FISM	a	 fost	 de	 59%,	
iar	contribuţia	primăriei	şi	a	comunităţii	de	41%,	o	
cotă	parte	substanţială	pentru	asemenea	proiecte.	

„Avantajele	 utilizării	 tehnologiilor	 regenerabi-
le	 sunt	 evidente:	 reducerea	 emisiilor	 de	 bioxid	
de	 carbon,	 micşorarea	 volumului	 de	 utilizare	 a	
energiei	 tradiţionale	–	gazului	natural	 şi	energi-

premiul i
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energia solară  

termică

ei	 electrice	 şi	 economisirea	 surselor	 financiare,	
care	pot	fi	utilizate	pentru	alte	lucrări	şi	pentru	o	
bună	întreţinere	a	instituţiei”,	susţine	directoarea	
grădiniţei,	Claudia	Sîrbu.	

Sistemul	solar	Apricus		a	fost	instalat	la	grădiniţă	
în		аnul	2013,	iar	pâna	în	prezent	acesta	lucrează	
fără		întrerupere.	Sistemul	asigură	cu	apă	caldă	
blocul	alimentar,	spălătoria	grădiniţei,	dar	şi	80%		
din	grupele	de	copii.	Chiar	şi		ре		timp		dе		iarnă,	
în	zilele	însorite,	ара	este	саldă.

„Angajaţii	 grădiniţei	 sunt	mulţumiţi	 că	acum	au	
apă	 caldă.	 Este	 un	 beneficiu	 enorm	 pentru	 lu-
crători.	Utilizăm	apa	caldă	pentru	a	spăla	vasele,	
podeaua,	adică,	pentru	a	menţine	sălile	de	grupă	
în	condiţii	curate	şi	igienice”,	susţine	Svetlana	Ga-
iduc,	metodistă.	
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alexei BiVOl, director
Spitalul Raional,  

or. Teleneşti

o	temperatura	de	70-80	grade	Celsius	şi	reduce	
considerabil	 cheltuielile	 pentru	energie	 electrică	
şi	gaz.	

„În	blocul	de	chirurgie	avem	necesităţi	mai	specifi-
ce.	Aici	se	află	sălile	de	operaţie,	secţia	de	terapie	
intensivă,	de	chirurgie	septică	şi	antispetică.	Aici	
ajung	pacienţii	în	cazuri	de	urgenţă,	iar	condiţiile	
igienice	sunt	foarte	stricte.	Apa	caldă	este	foarte	
necesară,	iar	bateriile	solare	ne	sunt	de	mare	aju-
tor”,	susţine	Ana	Patraşcu,	asistentă	principală.		

Vara,	pentru	a	cheltui	cât	mai	multă	apă	şi	a	evi-
ta	supraîncălzirea	sistemului,	medicii	spun,	mai	în	
glumă,	mai	în	serios,	că	„obligă”	pacienţii	să	facă	
baie	de	trei	ori	pe	zi.	

La	 Spitalul	 Raional	 Teleneşti,	 rând	 pe	 rând,	 au	
fost	renovate	secţiile	chirurgie,	pediatrie,	gineco-
logie,	maternitatea,	iar	recent	s-au	finalizat	lucră-
rile	de	reparaţie	a	secţiilor	de	internare	şi	terapie.	
Deocamdată,	doar	blocul	de	chirurgie	beneficia-
ză	de	panouri	solare,	însă	administraţia	instituţiei	
susţine	 că	 intenţionează	 să	mai	 facă	 lucrări	 de	
eficientizare	energetică.	

energia termică

condiţii sanitare  
cu apă încălzită de soare
În blocul de chirurgie al Spitalului Raional Telenești anual primesc îngrijiri medicale cca 
1800 de pacienți, procesul curativ fiind asigurat de către 45 de lucrători medicali. Pentru 
asigurarea condițiilor sanitar-igienice, apa curgătoare rece și caldă este indispensabilă.

i
niţial,	aici	au	fost	instalate	trei	boilere	elec-
trice,	pentru	încălzirea	apei	în	sălile	preope-
ratorii	şi	cabinele	de	duş.	Această	modalita-
te	de	asigurare	cu	apă	fierbinte	s-a	dovedit	

însă	 prea	 costisitoare,	 preţul	 energiei	 electrice	
fiind	în	continuă	creştere.	

În	 această	 situaţie,	 soluţia	 ideală,	 eficientă	 şi	
avantajoasă,	s-a	găsit	în	utilizarea	energiei	rege-
nerabile	prin	instalarea	colectoarelor	solare.	Ast-
fel,	în	anul	2012	la	spitalul	raional	din	Teleneşti	a	
fost	 instalat	un	sistem	de	colectoare	solare	 for-
mat	din	8	baterii	solare	de	tip	Apricus	–	AP	30,	
utilizate	pentru	încălzirea	apei	menajere.	

Colectoarele	solare	au	fost	montate	la	blocul	chi-
rurgical	în	cadrul	proiectului	„Promovarea	strate-

giilor	de	dezvoltare	durabilă	 în	domeniul	 tehno-
logiilor	de	energie	renovabilă”.	Investiţia	totală	a	
fost	de	250	917	lei,	dintre	care	contribuţia	FISM	a	
fost	de	80%	şi	contribuţia	Consiliului	Raional	şi	al	
comunităţii	de	20%.		

În	 urma	 realizării	 proiectului,	 cheltuielile	 pentru	
energie	 electrică	 au	 scăzut	 cu	 40%.	 „Când	mă	
întreabă	cineva	dacă	sistemul	este	avantajos,	le	
spun	să	încerce	să	încălzească	măcar	o	tonă	de	
apă	cu	gaz.	Nouă	ne-o	încălzeşte	gratis	soarele...	
Cum	să	nu	fie	eficientă	şi	avantajoasă?	Cheltu-
ielile	 au	 fost	 demult	 recuperate”,	 susţine	Alexei	
Bivol,	directorul	spitalului.	

Acest	sistem	aprovizionează	blocul	chirurgical	cu	
1,5	tone	de	apă	caldă	menajeră	timp	de	24	ore	la	
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acest sistem aprovizionează blocul 
chirurgical cu 1,5 tone de apă 
caldă menajeră timp de 24 ore la o 
temperatura de 70-80 grade Celsius şi 
reduce considerabil cheltuielile pentru 
energie electrică şi gaz.
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ză	de	apă	caldă,	iar	costurile	sunt	reduse”,	spune	
Alexandra	Magariu,	director	interimar.	

Instalaţia	 asigură	 cu	 apă	 caldă	 primul	 nivel	 al	
instituţiei,	spălătoria	şi	blocul	alimentar,	aşa	încât	
ajutoarele	 de	 educatori	 îşi	 fac	 lucrul	 în	 condiţii	
confortabile	anul	împrejur.	

Pe	timp	de	iarnă,	căldura	generată	de	la	instalaţie	
este	uneori	insuficientă,	de	aceea	apa	este	încălzi-
tă	suplimentar	de	o	instalaţie	termică	tradiţională.	

Pe	 lângă	 beneficiul	 ecologic	 şi	 economic,	 mai	
există	şi	aspectul	educativ-instructiv.	Copiii	şi	co-
munitatea,	în	general,	este	informată	despre	be-
neficiile	utilizării	tehnologiilor	renovabile.		Se	fac	
şi	activităţi	pe	aceste	teme,	iar	prin	aceasta	tână-
ra	generaţie	este	educată	într-un	spirit	ecologic.	

Utilizarea	energiei	solare	la	producerea	apei	calde	
menajere	în	instituţiile	publice	are	o	serie	de	bene-
ficii:	condiţii	şi	servicii	îmbunătăţite,	număr	sporit	
de	beneficiari,	igienă	asigurată,	economii	la	buge-
tul	local.	Cei	100	de	copii	şi	20	de	angajaţi	se	pot	
bucura	din	plin	de	beneficile	sistemului	instalat.

Instalaţia	 solară	 de	 la	 grădiniţa	 „Soricel”	 a	 fost	
o	 premieră	 pentru	 localitate,	 iar	 administraţia	

energia termică

Grădiniţa „Soricel”  
s. Recea, r. Străşeni

grădiniţei	 recomandă	şi	altor	 instituţii	 instalarea	
unor	astfel	de	dispozitive.	

Conform	 studiilor,	 în	 Republica	 Moldova,	 pe	 o	
suprafaţă	orizontală	de	1	m2,	fluxul	mediu	anual	
de	energie	solară	este	de	cca	1300	de	kWh.	Sis-
temul	de	colectoare	solare	este	unul	dintre	cele	
mai	 eficiente	 instalaţii	 de	 convertire	 a	 energiei	
solare	 în	 energie	 termică	 cu	 un	 randament	 de	
peste	77%	pentru	întreaga	durată	a	anului.	

Datele	 confirmă	 că	 bateriile	 solare	 au	 viitor	 în	
Republica	Moldova,	iar	pentru	instituţiile	publice,	
acestea	sunt	o	soluţie	accesibilă,	eficientă	şi,	mai	
ales,	 ecologică.	 Iar	 copiii	merită	 ce	 e	mai	 bun,	
merită	să	crească	într-un	mediu	sigur	şi	sănătos.

Soarele este mai darnic 
la grădiniţa „Soricel”
Inițiativa comunităților de a utiliza tehnologii noi în sfera energiilor alternative pornește de 
la angajamentele europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și continuă 
cu grija pentru viitorul ecologic al copiilor. 

Î
n	 urma	 unui	 proiect	 finanţat	 de	 FISM,	 la	
grădiniţa	de	la	Recea,	ca	şi	în	alte	localităţi,	
au	fost	instalate	baterii	solare,	aşa	încât	co-
piii	de	aici	să	poată	beneficia	de	apă	caldă	

şi	condiţii	mai	bune	de	igienă.	

În	anul	2010	aici	au	fost	instalate	două	colectoare	
cu	 tuburi	 vidate	de	 tip	Apricus	 -	AP30	 şi	AP20.	
Investiţia	a	constituit	60	000	lei,	dintre	care	10%	
au	fost	asigurate	de	comunitate	şi	90%	de	Fon-
dul	de	Investiţii	Sociale	din	Moldova.	

Pe	 lângă	 condiţii	 de	 îngrijire	mai	 bune,	 energia	
soarelui	a	contribuit	şi	la	economii	substanţiale.	

„Suntem	foarte	mulţumiţi	de	proiectul	realizat	şi	
ne	bucurăm	că	acum	copiii	şi	angajaţii	beneficia-
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sistemul de colectoare solare este unul 
dintre cele mai eficiente instalaţii de 
convertire a energiei solare în energie 
termică, cu un randament de peste 77%. 
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deosebire	de	un	boiler,	pompa	geotermală,	trans-
feră	căldura	şi	nu	o	produce,	datorită	colectoa-
relor	geotermale,	care	se	găsesc	 la	o	adâncime	
de	până	la	100	m,	în	adâncul	scoarţei	terestre	şi	
care	sunt	folosite	pentru	încălzirea	directă.	Pen-
tru	aceasta	au	fost	forate	9	sonde,	a	câte	87	me-
tri	fiecare,	în	total,	783	m	liniari.”	

Cum funCţionează? 

Instalaţia	are	un	panou	de	comandă,	care	reglea-
ză	în	mod	automat	temperatura	din	încăpere	în	
dependenţă	 de	 temperatura	 de	 afară,	 fără	 a	 fi	
necesară	 intervenţia	 personalului.	 De	 exemplu,	
pentru	sala	de	comerţ	a	supermarketului	Fidesco	
este	stabilită	temperatura	de	17OC.	Dacă	termo-
metrul	 de	 afară	 arată	mai	mult	 de	 atât,	 atunci	
pompa	geotermală	în	mod	automat	se	conectea-
ză	la	sistemul	de	răcire,	şi	viceversa,	dacă	afară	
sunt	mai	puţin	de	17OC	–	pompa	se	conectează	la	
sistemul	de	încălzire.	

avantajele unei PomPe 
geotermale

“Avantajele	pompelor	de	căldură	sunt	nenumărate”,	
ne	spune	Alexei	Gorbuleac,	director	general	Cvadro	
Term.	“În	primul	rând	pentru	că	 lucrează	cu	zero	
emisii	şi	produce	energie	curată.	Este	cel	mai	mo-
dern	sistem	de	încălzire	şi	răcire,	fiind	considerat	o	
sursă	regenerabilă	ce	absoarbe	din	sol,	dar	şi	din	
apă	sau	aer	-	energie	gratuită.	Asigură	funcţia	de	
răcire	 şi	 încălzire,	 are	 cele	mai	 reduse	 costuri	 de	
operare.	Datorită	sistemului	său	de	încălzire/răcire	
prin	ventiloconvectoare,	pompa	de	căldură	asigură	
un	 confort	 termic	 ridicat,	 nu	 produce	 antrenarea	
curenţilor	de	aer	sau	a	prafului.	Are	costuri	de	men-
tenanţă	scăzute.	Termenul	de	garanţie	depăşeşte	
25-30	ani	pentru	instalaţia	din	pământ	şi	20	de	ani	
pentru	pompa	propriu-zisă	şi	este	independentă	de	
temperatura	de	afară”,	susţine	el.	

Alexei	Gorbuleac	mai	spune	că	instalarea	pompei	
geotermale	de	la	supermarketul	Fidesco	a	costat	
18	mii	euro.	Consum	anual	este	de	16	800	kWh,	
iar	termenul	de	recuperare	e	de	aproximativ	2-4	
ani;	 raportul	 dintre	 energia	 furnizată	 şi	 energia	
consumată	SCOP	este	4,2,	iar	economiile	faţă	de	
sistemul	tradiţional	de	încălzire/răcire	-	60-65%.

energia geotermală

Serghei STihaenCO,  

manager supermarket Fidesco
or. Chişinău

Pompele de căldură sunt o sursă 
regenerabilă ce absoarbe din sol,  
dar şi din apă sau aer - energie gratuită.

S
erghei	 Stihaenco,	 managerul	 supermar-
ketului,	 spune	 că	 pompa	 de	 căldură	 a	
fost	 instalată	 cu	 scopul	 de	 a	 economisi	
la	 încălzirea	 şi	 la	 climatizarea	 încăperii.	

“Pompa	geotermală	cu	puterea	de	35	kW,	împre-
ună	cu	sistemul	de	ventiloconvectoare,	montate	
în	tavan,	oferă	căldură	pe	timp	de	iarnă	şi	clima-
tizare	 în	perioada	caldă	a	anului,	 în	sala	de	co-
merţ	a	supermarketului,	de	680	m2	(pentru	sala	
de	producere	este	folosită	centrala	pe	gaz).	Spre	

Odată cu creșterea prețurilor la facturile de gaz și electricitate, pompele de căldură au în-
ceput să fie privite tot mai des drept soluții optime pentru amenajarea spațiilor comerciale. 
Este și cazul supermarketului Fidesco, amplasat pe strada Nicolae Costin 44/1, deschis în 
vara anului 2015. Supermarketul are instalată o pompă geotermală, care  asigură confort 
termic anul împrejur – aer condiționat vara și căldură iarna. 
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echivalentul confortului termic



38 39

bioenergie

colectarea	materiei	prime	–	a	biomasei		lemnoase	
şi	paielor.	Materia	primă	din	care	acum	se	produc	
brichetele	este	colectată	din	raionul	Orhei.

Pe	lângă	munca	titanică	pe	care	au	depus-o	pen-
tru	 a	 pune	 pe	 roate	 această	 companie,	 familia	
Volcu	 a	 reuşit	 să	 ofere	 şi	 noi	 locuri	 de	muncă,	
atât		pentru	femei,	cât	şi	pentru	barbaţii	din	sate-
le	de	la	periferia	oraşului	Orhei.	

„Activitatea	companiei	noastre	 include	pe	 lângă	
componenta	economică,	şi	pe	cea	ecologică.	Li-
nia	tehnologică	de	care	dispunem	este	caracte-
rizată	printr-o		performanţă	mărită,	care	demon-
strează	calitatea	produsului	finit,	o	calitate	garan-
tată	de	noi	şi	confirmată	de	consumatorii	noştri”,	
a	menţionat	proprietarul	Anatolie	Volcu.	

Au	 început	 de	 la	 zero,	 iar	 acum	 compania	 are	
o	 capacitate	 de	 producere	 de	 până	 la	 500-800	
kg/h,	 în	dependenţă	de	materia	primă	utilizată.	
“La	moment,	după	scumpirea	energiei	electrice,	
preţul	unei	 tone,	produsă	din	biomasă	 lemnoa-
să,	ajunge	la	2.500	de	lei,	preţ	ce	poate	fi	trecut	
cu	 vederea	 datorită	 numeroaselor	 avantaje	 ale	
brichetelor	spre	deosebire	de	lemn,	cărbune	sau	
gaz.	Brichetele	produse	de	Vogoenerg	sunt	eco-
logice,	comode	în	utilizare,	ocupă	un	spaţiu	rela-
tiv	mic	de	depozitare	şi	au	un	potenţial	energetic	
sporit,	aducând	economii	de	până	la	40%”,	spune	
Anatolie	Volcu.

Acest	tip	de	combustibil	a	fost	pus	la	dispoziţia	mai	
multor	persoane	fizice,	care	au	apreciat	eficienţa	
brichetelor,	dar	şi	a	unor	întreprinderi	care	au	tre-
cut	 la	 încălzirea	 cu	 brichete.	 Printre	 beneficiarii	
companiei	se	numără	şi	câteva	instituţii	publice:	
grădiniţe,	şcoli	şi	centre	de	sănătate.

Familia	Volcu	vrea	să-şi	extindă	afacerea	într-un	
viitor	apropiat	prin	 instalarea	unei	 linii	 noi	pen-
tru	producerea	peletelor,	pentru	că	viitorul	bio-
combustibililor	 în	 Republica	 Moldova	 este	 unul	
promiţător.

premiul i

C
ompania	 SRL	 Vogoenerg	 a	 instalat	 în	
anul	2013	o	linie	tehnologică	de	produ-
cere	a	biocombustibililor	solizi,	sub	for-
mă	de	brichete.	Această	idee	s-a	născut	

într-o	seară,	în	sânul	familiei,	atunci	când	mem-

brii	acesteia	şi-au	spus:	„De	ce	nu?”.	Astfel,	au	
procurat	o	linie	de	brichetare	cu	ajutorul	Progra-
mului	de	asistenţă	acordat	Guvernului	Republicii	
Moldova	de	către	Guvernul	Japoniei,	întru	spori-

rea	capacităţilor	de	producere	şi	modernizare	a	
sectorului	întreprinderilor	mici	şi	mijlocii	din	ţara	
noastră.	 Investiţia	 totală	 în	acest	proiect	a	 fost	
de	peste	133	de	mii	de	euro,	 investiţiile	proprii	
ridicându-se	la	suma	de	60	000	de	euro.

Odată	 procurată	 linia	 de	 brichetare,	 tractoarele,	
presa	de	balotat	paie	şi	un	camion,	familia	Volcu	a	
investit	încă	10	000	de	euro	pentru	procurarea	şi	

Brichetarea   
o soluţie pentru consolidarea  
securităţii energetice
În Republica Moldova, o țară agrară, cea mai accesibilă și potrivită sursă de energie este 
biomasa, sursă pe care încă o valorificăm modest. În țări precum Germania, Suedia și Fin-
landa circa 20 la sută din energia termică pentru încălzire este obținută din biomasă. Iar 
în regiunile agrare ale Serbiei, Croației, Ungariei, Cehiei și Poloniei – până la 70 la sută. 
Compania Vogoenerg și-a propus să urmeze această cale, iar prin activitatea sa să reducă 
dependența de importuri, să îmbunătățească securitatea energetică a țării și să contribuie 
la crearea a noi locuri de muncă.

Cel mai bun proieCt  

biocombustibili solizi

Dumitru şi anatolie VOlCu,  
S.R.l. Vogoenerg, or. Orhei

Brichetele produse de vogoenerg sunt 
ecologice, comode în utilizare, ocupă 
un spaţiu relativ mic de depozitare şi au 
un potenţial energetic sporit, aducând 
economii de până la 40%”
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de	încălzire	–	mult	mai	curată	în	utilizare	decât	alte	
tipuri	de	combustibili,	în	special	cărbunele,	pentru	
că	nu	conţine	sulf,	reduc	riscul	de	poluare,	dar	şi	
pericolul	de	foc	şi	explozie”,	spune	Vladimir	Saca-
liuc,	managerul	întreprinderii.	

După	 mai	 multe	 consultări,	 a	 fost	 procurată	 o	
maşină	de	brichetat	de	producţie	italiană,	ce	are	
o	putere	de	45	kW	şi	o	capacitate	de	producere	
de	300	kg/oră.	Investiţia	a	constituit	1	209	000	
lei,	bani	proveniţi	din	surse	proprii.	

Principalii	furnizori	de	materie	primă	ai	Artiviax	Nord	
Com	au	devenit:	rezervaţia	naturală	“Pădurea	Dom-

nească”		(500	m3	lemn),	ÎS	“Întreprinderea	pentru	
silvicultură	 Glodeni”	 (500	 m3	 lemn),	 ÎM	 “Xiamar”	
SRL,	 care	 oferă	 rumeguş	 de	 lemn	 (400	 t	 anual).	
Brichetele	obţinute	din	rumeguş	sunt	cumpărate	de	
şcoli,	primării,	dar	şi	alte	instituţii	bugetare,	agenţi	
economici	şi	persoane	fizice,	din	raioanele	de	nord	
ale	Moldovei.	Distribuirea	pe	cote	părţi	a	producţi-
ei	de	brichete	este	următoarea:	50%	din	producţia	
totală	ajunge	în	raionul	Glodeni;	20%	în	raionul	Flo-
reşti;	10%	 în	 raionul	Făleşti;	10%	 în	 raionul	Dro-
chia;	10%	în	raionul	Râşcani.	

Preţul unei tone de brichete este de 2500 
lei pentru o tonă. dacă facem o comparaţie 
între suma de 3400-3600 lei pentru o tonă 
de cărbune, economia este vizibilă.  

În	anul	2011,	odată	cu	lansarea	Proiectului	„Ener-
gie	 şi	Biomasă	 în	Moldova”,	finanţat	de	Uniunea	
Europeană	şi	cofinanţat	şi	implementat	de	PNUD	
Moldova	în	domeniul	de	producere	a	energiei	re-
generabile,	 întreprinderea	şi-a	propus	să	extindă	
activitatea	 în	domeniul	producerii	brichetelor	din	
rumeguş	de	lemn	de	tip	NESTRO,	care	să	sporeas-
că	volumul	comercializării	acestora	pe	piaţa	inter-
nă.	Proiectul	investiţional	a	fost	lansat	în	anul	2013	
în	comun	cu	partenerul	principal	de	finanţare,	Mol-
dova	Agroindbank	S.A.,	filiala	Glodeni,	cu	o	cotă	
de	finanţare	de	70%	din	împrumut	bancar	şi	30%	
surse	proprii.	Proiectul	a	fost	finalizat	şi	dat	în	ex-
ploatare	în	noiembrie	2014.	Anul	curent	întreprin-
derea	beneficiază	de	un	grant	nerambursabil	din	
partea	Organizaţiei	pentru	Dezvoltarea	Sectorului	
Întreprinderilor	Mici	şi	Mijlocii	(ODIMM)	în	valoare	
de	187	000	lei	în	baza	proiectului	“PARE	1+1”.	

În	urma	implementării	proiectului,	au	fost	crea-
te	9	locuri	de	muncă,	iar	pentru	perioada	anilor	
2015-2017,compania	şi-a	pus	drept	scop	de	a	ma-
jora	numărul	 locurilor	de	muncă	până	 la	30	de	
angajaţi.	„Planificăm	să	ne	extindem	activitatea.	
Astfel,	în	viitorul	apropiat	intenţionăm	să	procu-
răm	un	 tocător	pentru	producerea	 rumeguşului	
de	 lemn,	 fapt	 ce	 ne-ar	 permite	 să	 economisim	
pentru	transportarea	materiei	prime	şi	ar	eficien-
tiza	cu	mult	procesul	de	muncă”,	concluzionează	
Vladimir	Sacaliuc.

Vladimir SaCaliuC, manager 

 artiviax nord Com 

s. Balatina, r. Glodeni
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a
nume	aceasta	a	fost	ideea	de	la	care	şi-a	
pornit	afacerea	Iulian	Sacaliuc,	un	tânăr	
antreprenor	din	comuna	Balatina,	raionul	
Glodeni.	“În	2008,	a	fost	deschisă	între-

prinderea	de	producere	a	brichetelor	din	rumeguş	
de	lemn	-	Artiviax	Nord	Com,	dar	nu	înainte	de	a	
studia		experienţa	altor		ţări		privind		resursele	al-
ternative	de	energie.	Am	ales	rumeguşul	de	lemn	
din	mai	multe	 considerente:	mai	 întâi	 pentru	 că	
este	materia	 primă	 care	 poate	 fi	 găsită	 cel	mai	
uşor.	Apoi,	pentru	că	brichetele	din	rumeguş	înlo-
cuiesc	cu	succes	lemnul	de	foc,	gazul	sau	oricare	
altă	sursă	tradiţională	de	încălzire.	Au	o	putere	ca-
lorică	mare,	dar	şi	o	perioadă	de	ardere	mai	înde-
lungată,	comparativ	cu	alţi	combustibili	obţinuţi	din	

biomasă	solidă.	Sunt	uşor	de	depozitat,	 iar	după	
ardere	rămâne	puţină	cenuşă,	care	ulterior	poate	
fi	 folosită	 în	 calitate	de	 fertilizator.	Nu	 în	ultimul	
rând,	pentru	că	brichetele	sunt	o	sursă	ecologică	

Cel mai economic combustibil
Ţara noastră nu deține zăcăminte de cărbune, de aceea suntem nevoiți să îl importăm din 
țara vecină. În schimb, nu ducem lipsă de deșeuri agricole - coji de copaci, tulpini de plante 
(floarea soarelui, porumb etc.), coji de nuci, ghindă, paie, rumegușul de lemn ș.a., care pot 
fi transformate în brichete – reprezentând o modalitate ecologică de încălzire. 
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iCS natur Bravo
or. Floreşti
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la iCS Natur Bravo, 
deşeurile sunt transformate în 
combustibil  
De mai bine de 50 de ani, compania ICS Na-
tur Bravo S.A. este liderul ramurii de pre-
lucrare a legumelor și fructelor, precum și 
unul dintre cei mai mari producători din 
Moldova. Producția lor ajunge atât pe pia-
ța internă, cât și pe cea externă. Unitățile 
de producere amplasate în orașele Cupcini, 
Florești și Ungheni, activează în mai multe 
segmente cheie precum producerea concen-
tratului de suc de mere, a conservelor de le-
gume și fructe, a sucurilor și piureurilor. 

Necesităţile	sporite	de	resurse	energetice	în	pro-
cesul	de	producţie,	a	contribuit	la	apariţia	proble-
melor	legate	de	regimul	de	furnizare	şi	majorare	
periodică	a	preţurilor	la	gazele	naturale.	De	ace-
ea,	s-a	decis	trecerea	la	un	combustibil	alternativ,	
în	locul	gazului	natural,	care	ar	fi	minimizat	costul	
producţiei.	Problemele	apărute	au	fost	soluţiona-
te	prin	instalarea	şi	testarea	în	2012	la	fabrica	din	
Floreşti	a	două	arzătoare	pe	biomasă	la	cazanul	
DE-10/14,	dat	în	exploatare	în	anul	2013.	

„Întreprinderea	este	una	producătoare	de	con-
serve,	în	special	de	mere,	iar	în	urma	prelucră-
rii	lor	se	produc	deşeuri.	În	acest	scop	s-a	decis	
instalarea	unei	uscătorii	de	tip	ABM-0,65	pentru	
prelucrarea	deşeurilor,	care	ulterior	sunt	folosi-
te	 în	calitate	de	combustibil	 la	obţinerea	abu-
rului.	Uscătoria	a	fost	 instalată	 în	2015.	Are	o	
putere	de	72	kW	şi	este	echipată	cu	arzător	pe	
bază	de	biomasă.	Iniţial,	în	calitate	de	combus-
tibil	a	servit	tescovina	de	mere,	transportată	de	
la	întreprinderi	echipate	cu	aparataj	de	uscare.	
Ulterior,	 au	 fost	 efectuate	 lucrări	 de	 echipare	
a	 cazanului	 cu	 arzător	 pe	 bază	 de	 biomasă.	
Astfel,	 s-au	 economisit	 resursele	 energetice”,	
spune	 Radu	 Ceapa,	 inginer	 şef	 în	 cadrul	 ICS	
Natur	Bravo.	

Investiţia	totală	a	constituit	1	826	104		lei.	Surse-
le	de	finanţare	ale	acestui	proiect	sunt	proprii,	re-
zultate	din	activitatea	de	bază	a	întreprinderii.	Ca	
urmare	a	 instalării	acestor	sisteme	pe	biomasă,	
s-a	obţinut	o	economie	de	30%	la	gazele	natura-
le,	iar	prelucrarea	deşeurilor	a	dus	la	minimizarea	
plăţii	pentru	transportarea	şi	depozitarea	lor.
Nu	poate	fi	negată	nici	 relevanţa	ecologică.	 În-
locuirea	 combustibililor	 tradiţionali,	 la	 arderea	
cărora	se	degajă	emisii	sporite	de	CO2,	cu	com-

bustibili	solizi	din	biomasă,	contribuie	semnificativ	
la	 reducerea	 emisiei	 de	 gaze	 cu	 efect	 de	 seră,	
deoarece	 în	urma	arderii	 biomasei	 în	 cazan,	 se	
degajă	aproximativ	aceeaşi	cantitate	de	CO2	ca	
şi	 în	procesul	 de	putrefacţie	 a	 acestora.	Astfel,	
schimbarea	 combustibilului	 	 reduce	 emisiile	 de	
gaze	cu	efect	de	seră	cu	peste	60%.
Analizând	 cheltuielile	 pentru	 gazelor	 naturale	
pentru	perioada	anilor	2012-2013	şi	luând	în	con-
sideraţie	faptul,	că	s-a	produs	aceiaşi	cantitate	de	
suc	concentrat,	se	constată	o	economie	de	30%		
la	gaze	naturale.
Uscătoria	instalată	la	întreprindere,	pe	parcursul	
sezonului	2015	a	produs		99.630	tone	de	tescovi-
nă	uscată,	care	au	fost	folosite	pentru	produce-
rea	aburului	industrial.

Nr d/o 2012 2013 2014
1 Tescovina	uscată	(tone) 455.708 435.860

2 Gaze	naturale	(m3) 283.079 180.311 126.103
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Primăria s. Crişcăuţi, r. Donduşeni

Paiele balotate au rezolvat  
problema încălzirii gimnaziului
Încălzirea sălilor de clasă în sezonul rece a anului a fost până acum câțiva ani o proble-
mă destul de mare pentru adminstrația gimnaziului din satul Crișcăuți, raionul Don-
dușeni. Însă, odată cu instalarea cazanului pe paie balotate, elevii au parte de condiții 
confortabile în sălile de clasă, iar conducerea școlii a rezolvat și problema încălzirii ate-
lierului, bibliotecii, bucătăriei și a coridoarelor. 

administraţia cheltuie 75 000 lei anual,  
dar beneficiază de o temperatură 
constantă de +18OC, în sezonul rece, 
atât în sălile de clasă, cât şi în bibliotecă, 
atelier, coridoare.

P
ână	în	2012	clădirea	gimnaziului	era	în-
călzită	cu	lemne	şi	cărbune	prin	interme-
diul	celor	18	sobe	vechi	(unele	dintre	ele	
fiind	înlocuite	chiar	cu	plite	de	metal).	În	

calitate	de	combustibil	era	folosit	lemnul	şi	cărbu-
nele.	Astfel,	se	cheltuia	o	tonă	de	cărbune	şi	1	m3 

de	lemn	pentru	fiecare	sobă	în	parte	în	perioada	
rece	a	anului.	În	aceste	condiţii,	suma	pentru	în-
călzirea	gimnaziului	se	ridica	la	cifra	de	65	000	lei	
anual.	Cu	toate	acestea,	pe	coridoare,	în	atelier,	
bibliotecă	şi	bucătărie	se	înregistrau	temperaturi	
destul	de	joase”,	spune	Alina	Semeniuc,	primarul	
satului	Crişcăuţi.

Situaţia	 s-a	 schimbat	 atunci	 când	 direcţia	 gim-

naziului	 şi	 primăria	 au	 participat	 la	 seminarele	
organizate	 de	 Agenţia	 pentru	 Eficienţă	 Energe-
tică,	 în	 cadrul	 proiectului	 “Energie	 şi	 Biomasă”.	
Seminarele,	care	s-au	petrecut	la	nivel	raional	şi	
regional,	 s-au	soldat	 cu	 instruirea	unui	grup	de	
iniţiativă,	care	a	depus	o	cerere	pentru	proiectul	
“Energie	şi	Biomasă”,	în	scopul	de	a	beneficia	de	
un	cazan	alimentat	cu	paie	balotate.	

Proiectul	a	demarat	în	primăvara	lui	2012,	iar	în	
luna	octombrie	a	aceluiaşi	an,	în	gimnaziu	a	fost	
instalat	cazanul	nou,	cu	o	capacitate	de	250	kW.	

“Am	ales	paiele,	deoarece	în	teritoriu	avem	sufi-
cienţi	agenţi	economici,	care	ne	pot	livra	baloturi	
de	paie.	Astfel,	pentru	a	încălzi	cei	1419	m2	câţi	
are	gimnaziul,	 folosim	 în	fiecare	 iarnă	100	 tone	
de	baloturi	de	paie”,	explică	Alina	Semeniuc.	In-
vestiţia	totală	a	fost	de	1	308	692	lei,	bani	pro-
veniţi	din	două	surse	-	APP	„Viitorul	Nostru”	APL,	
dar	şi	din	partea	comunităţii.

Alina	Semeniuc	ne	asigură	că	îmbunătăţirile	con-
diţiilor	 de	 studii	 au	 apărut	 imediat	 după	 imple-
mentarea	proiectului.	“În	primul	rând	am	obţinut	
o	temperatură	constantă	în	toate	sălile	de	clasă.	
Dacă	anterior	încălzirea	nu	permitea	o	tempera-

tură	mai	mare	de	+10oC,	iar	uneori	se	mai	înre-
gistrau	şi	degajări	ale	gazului	de	cahlă,	odată	cu	
conectarea	cazanului,	se	păstrează	o	temperatu-
ră	constantă	de	+18oC,	atât	în	sălile	de	clasă,	cât	
şi	 în	bibliotecă,	atelier,	coridoare.	Pentru	aceste	
comodităţi,	 administraţia	 cheltuie	 75	 000	 lei,	 o	
sumă	rezonabilă,	ţinând	cont	de	condiţiile	în	care	
învaţă	copii”,	susţine	primarul.	

Cladirea	 gimnaziului	 din	 satul	 Crişcăuţi,	 raionul	
Donduşeni	a	fost	construită	în	anul	1964.	Are	o	
capacitate	de	280-300	locuri.	La	moment,	benefi-
ciarii	acestui	proiect	sunt	96	de	elevi,	15	profesori	
şi	12	lucrători	auxiliari.

premiul ii
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Dumitru RuSu,
director Ştefancu-COM SRl

or. Chişinău

E
ste	posibil	însă	ca	un	bloc	familiar,	con-
struit	încă	în	anii	60	ai	secolului	trecut	şi	
care	nu	a	fost	reparat	decenii	la	rând,	să	
devină	unul	eficient	din	punct	de	vedere	

energetic?	Deşi	pare	incredibil,	totuşi	se	poate!	

De	asta	ne-am	convins	când	am	ajuns	pe	stra-
da	I.	Creangă	43	din	capitală,	unde	am	găsit	un	
bloc	renovat,	care	se	înscrie	în	lista	clădirilor	efi-
ciente	energetic.	 “Acest	bloc	a	 fost	 construit	 în	
anul	1965	şi	este	un	fost	cămin	pentru	muncitori,	
în	prezent	locuit	de	circa	60	de	locatari.	Până	la	
renovare,	casa	ajunsese	 într-o	stare	deplorabilă	

–	geamuri	 stricate,	 fisuri	 şi	 chiar	găuri	 în	pere-
te,	pe	lângă	grupurile	sanitare.	Deşi	clădiri	într-o	
situaţie	similară	mai	sunt	în	Chişinău,	totuşi	anu-
me	această	clădire	a	beneficiat	de	banii	oferiţi	de	
programul	MOREFF.	 Criteriul	 de	 selectare,	 con-
form	expertizei	făcute,	a	fost	gradul	de	uzură	şi	
starea	avariată	a	 clădirii”,	 spune	Dumitru	Rusu,	
directorul	firmei	SRL	Ştefancu	Com,	care	s-a	ocu-
pat	de	reconstrucţie.	

Blocul	locativ	a	fost	renovat	timp	de	doi	ani,	înce-
pând	cu	luna	octombrie	2012	şi	până	în	octombrie	
2014,	 iar	 reparaţiile	 au	 început	 cu	 construirea	 a	

eficientizarea energetică
a blocurilor vechi
O clădire eficientă din punct de vedere energetic înseamnă o clădire cu un consum mai mic 
de energie, respectiv, un cost al facturilor mai redus, dar fără a încălca actele normative în 
vigoare, asigurând locatarii cu condiții optime de confort. 

două	anexe	ale	clădirii	existente,	din	temelie	până	
la	etajul	cinci	 (pereţii	exectuaţi	din	blocuri	BCA),	
permiţând	astfel,	fiecărei	familii	să	beneficieze	de	
un	grup	sanitar	şi	de	o	bucătărie	individuală.	Apoi,	
a	fost	construită	o	mansardă	şi	un	acoperiş	nou,	
izolat	cu	vată	minerală	Rockwool,	au	fost	conso-
lidaţi	 şi	 izolaţi	 termic	pereţii	 cu	polistiren	expan-
dat	(5	cm),	au	fost	 instalate	alte	geamuri	marca	
Dekko,	 în	 locul	 celor	 de	 tâmplărie	 veche,	 s-au	
efectuat	lucrări	de	renovare	a	subsolului	şi	conso-
lidare	a	planşeelor.	De	asemenea,	a	fost	montat	
din	nou	sistemul	de	ventilare,	cel	de	încălzire,	de	
alimentare	cu	apă	şi	canalizare	a	întregului	bloc.

Până	să	fie	dat	startul	renovării,	a	fost	convocată	
adunarea	generală	a	 locatarilor,	unde	s-au	pre-
zentat	toate	avantajele	de	care	vor	beneficia	oa-
menii	după	reconstrucţie	şi	renovare.	Locatarilor	
li	s-a	cerut	să	achite	doar	câte	80	euro	pentru	1	
m2	de	suprafaţă	nou	construită.	

Investiţiile	necesare	pentru	renovarea	unor	astfel	
de	clădiri	variază.	În	cazul	dat,	valoarea	creditului	
oferit	de	programul	MOREFF	a	fost	suma	de	170	
700	dolari	USA,	 iar	costul	 lucrărilor	 în	 întregime	
a	constituit	suma	de	8	090	000	lei.	Recuperarea	
investiţiei	 depinde	de	durata	de	 viaţă	a	 clădirii.	
Potrivit	primelor	calcule	obţinute	după	un	an	de	
exploatare,	eficienţa	energetică	a	clădirii	a	cres-
cut	 cu	30	 la	 sută,	or	aceasta	 înseamnă,	 facturi	
mai	mici	cu	30%	şi	confort	termic	anul	întreg.	

Potrivit	lui	Dumitru	Rusu,	renovarea	blocurilor	de	
locuit,	 asemeni	 celui	 de	pe	 strada	 Ion	Creangă	
43,	 este	o	 idee	 care	merită	 să	fie	 implementa-
tă,	 din	 două	 puncte	 de	 vedere:	 în	 primul	 rând	
pentru	a	 spori	eficienţa	energetică,	 ceea	ce	 în-
seamnă	nemijlocit	facturi	mai	mici	la	întreţinere,	
şi	 desigur	pentru	a	da	o	a	doua	viaţă	 clădirilor	
construite	în	anii	60	ai	secolului	trecut	şi	pentru	a	
îmbunătăţi	aspectul	oraşului.
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Teatrul naţional de Operă şi Balet 
„MaRia BieŞu”, or. Chişinău

t
eatrul	Naţional	de	Operă	şi	Balet	„Maria	
Bieşu”	 este	 una	 dintre	 clădirile	 impor-
tante	cu	caracter	cultural	din	Republica	
Moldova	al	cărei	consum	lunar	de	ener-

gie	 electrică	 se	 ridică	 la	 cifra	miilor	 de	 lei.	 Din	
acest	considerent,	 s-a	decis	schimbarea	 tuturor	
surselor	 interioare	de	 iluminat.	Astfel,	 începând	
cu	 luna	mai	2015,	mai	multe	 lămpi	de	tip	vechi	
(incandescente,	 fluorescente,	 cu	 descărcări	 în	
vapori	de	mercur	de	înaltă	presiune	(DRL),	pro-
iectoare)	au	fost	înlocuite	cu	lămpi	şi	proiectoare	
de	tip	led,	dintre	care:	

Tehnologia de iluminat de tip led
Tehnologia pentru iluminat nu mai este cea de altădată, datorită varietății de produse dis-
ponibile. Astfel, prin intermediul tehnologiilor noi se poate asigura nivelul de iluminare nece-
sar, conform destinației încăperilor, dar cu un consum mai mic de energie electrică. Datorită 
acestui fapt, blocurile de locuit, clădirile publice cu caracter educațional, cultural și adminis-
trativ își pot controla mai bine cantitatea de energie consumată pentru iluminat. 

•	 E27	de	7W	–	160	lămpi,	care	înlocuiesc	lămpi	
vechi	de	75W;

•	 E27	 de	 9W	 –	 8	 lămpi,	 care	 înlocuiesc	 lămpi	
vechi	de	100W;

•	 E27	de	15W	–	24	lămpi,	care	înlocuiesc	lămpi	
vechi	de	125W;

•	 E14	de	 4W	–	11	 lămpi,	 care	 înlocuiesc	 lămpi	
vechi	de	30W;

•	 E14	de	3W	–	39	lămpi,	care	înlocuiesc	lămpi	de	
25W;

•	 Proiector	led	de	50W	–	6	buc,	care	înlocuiesc	
proiectoarele	vechi	de	500	W;

•	 Proiector	 led	de	10W	-	4	buc,	care	înlocuiesc	
proiectoare	vechi	de	125W;

•	 Proiector	led	de	100W	-	2	buc,	care	înlocuiesc	
proiectoare	vechi	de	1000W;

•	 T8,	1200	mm	de	18W	–	260	lămpi,	care	înlocu-
iesc	lămpi	vechi	de	36	W;

•	 T8	600	mm	de	10W	–	210	lămpi	care	înlocuiesc	
lămpi	vechi	de	18W.

„Numărul	de	lămpi	care	au	fost	schimbate	ar	re-
prezenta	doar	15%	din	totalul	lămpilor	din	teatru.	
Cu	 toate	acestea,	acest	număr,	chiar	dacă	este	
unul	modest	la	prima	vedere,	a	condus	deja	la	o	
eficienţă	energetică	de	circa	30%	a	consumului	
de	 energie	 electrică”,	 spune	 Anatolie	 Dumitraş,	
merceolog,	manager	achiziţii,	 în	cadrul	Teatrului	
Naţional	de	Operă	şi	Balet	„Maria	Bieşu”.	

El	susţine	că	pe	parcursul	unui	an,	în	urma	schim-

bării	tehnologiei	de	iluminat,	s-au	economisit	98	
736kW/an,	 adică	 aproximativ	 159	 000	 lei	 (98	
736kW	x	2.56	lei,	preţul	energiei	electrice	la	mo-

mentul	 calculării,	 minus	 investiţia	 făcută	 de	 93	
000).	Puterea	instalată	constituie	8	kWh,	iar	nu-
mărul	orelor	de	funcţionare	–	3000	h/an.	

„Pentru	 a	 asigura	 condiţii	 confortabile	 în	 inte-
riorul	 clădirii,	 e	 nevoie	 de	 un	 consum	mare	 de	
resurse	energetice,	iar	eficientizarea	acestora	ar	
permite	 reduceri	 considerabile	 ale	 costurilor	 de	
întreţinere	şi	a	impactului	negativ	asupra	mediu-
lui”,	spune	Anatolie	Dumitraş.

În	afară	de	consumul	redus	de	energie	electrică,	
printre	avantajele	surselor	de	lumină	de	tip	LED	
se	numără:	durată	de	viaţă	mare	comparativ	cu	
alte	 surse	 de	 lumină;	 eficienţă	 luminoasă	mare	
cca.	100lm/W;	lumină	direcţionată;	aprindere	in-
stantanee;	capacitate	de	a	rezista	la	numeroase	
cicluri	de	aprindere	–	stingere;	rezistenţă	sporită	
la	şocuri;	fără	emisii	infraroşii	sau	ultraviolete;	nu	
au	un	impact	negativ	asupra	mediului,	nu	produc	
zgomot,	garanţie	de	la	producător	până	la	5	ani	
în	funcţie	de	produs.	
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Gimnaziul 
 s. Gradişte, r. Cimişlia

a
ni	de	 zile,	elevii	gimnaziului	 au	 învă-
ţat	în	frig,	iar	situaţia	devenea	tot	mai	
dramatică	de	la	un	an	la	altul.	„În	ulti-
mii	ani,	temperatura	în	clase	ajungea	

până	 la	+14	 grade	 C,	 în	 condiţiile	 când	 afară	
se	 înregistrau	 -10	 grade	 C.	 Ne	 aflam	 perma-
nent	 în	căutarea	soluţiilor	de	finanţare	pentru	
schimbarea	uşilor	şi	geamurilor,	precum	şi	pen-
tru	 izolarea	 pereţilor.	 Astfel,	 am	 aflat	 despre	
Fondul	 pentru	 Eficienţă	 Energetică	 (FEE).	 Am	
aplicat	şi	am	avut	norocul	să	ne	înscriem	prin-

tre	cei	86	de	câştigători,	dintre	cei	peste	300	
de	 aplicanţi,	 care	 au	 beneficiat	 de	 banii	 ofe-
riţi	pentru	implementarea	proiectelor	în	dome-
niul	eficienţei	energetice.	În	2013,	am	finanţat	
efectuarea	 unui	 Audit	 Energetic	 şi	 elaborarea	
devizelor	de	cheltuieli	pentru	efectuarea	lucră-
rilor	de	construcţii.	În	baza	acestora	am	depus	
documentele	 solicitate	 de	 FEE	 pentru	 etapa	
de	Descriere	Detaliată	 de	 Proiect,	 iar	 în	 2014	
am	început	procedura	de	achiziţii”,	explică	Ion	
Musteaţă,	directorul	instituţiei.	

Cheltuieli mici  
pentru temperaturi confortabile
Acum doi ani, gimnaziul din comuna Gradiște, raionul Cimișlia, se înscria în lista insti-
tuțiilor ineficiente din punct de vedere energetic. Mai exact, rezistența termică a pereților 
exteriori ai clădirii, precum și geamurile și ușile care nu au fost schimbate niciodată în cei 
aproape 40 de ani de la fondare, făceau ca pierderile de energie să fie destul de mari.

Reabilitarea	termică	a	instituţiei	de	învăţământ	a	
început	cu	instalarea	ferestrelor	şi	uşilor	moder-
ne,	care	sunt	net	superioare	din	punct	de	vedere	
energetic,	comparativ	cu	cele	din	lemn,	care	pe	
parcursul	anilor	au	ajuns	într-o	stare	deplorabilă.	

„Din	 cauza	 infiltrărilor	 mari	 de	 aer	 rece,	 care	
pătrundeau	în	clasele	de	studii	prin	rosturile	fe-
restrelor,	pierderile	de	energie	erau	colosale.	În	
asemenea	condiţii,	menţinerea	unei	temperaturi	
de	confort	termic	era	imposibilă,	cu	toate	că	ape-
lam	la	diferite	metode	alternative,	care	însă	nu	ne	
permiteau	aerisirea	claselor	de	studii”,	mai	spune	
Ion	Musteaţă.	

Astfel,	 în	 cadrul	 proiectului,	 au	 fost	 schimba-
te	 148	 de	 ferestre,	 cu	 o	 suprafaţă	 totală	 de	
534,7	m2,	fiind	 înlocuite	cu	geamuri	 termopan	
din	 	 PVC	 cu	 cinci	 camere	 şi	 sticlă	 Low-E.	 De	
asemenea,	au	fost	schimbate	şapte	uşi	exteri-
oare,	având	suprafaţa	totală	egală	cu	30	m2.	În	
scopul	asigurării	unei	ventilaţii	 controlabile,	 în	
fiecare	clasă	s-au	făcut	câte	două	guri	de	ven-
tilare	 naturală	 prin	 pereţii	 exteriori,	 care	 sunt	
reglabile	manual.	

A	doua	etapă	de	eficientizare	energetică	a	constat	
în	 izolarea	termică	a	pereţilor	exteriori	ai	clădirii,	
care,	construită	în	perioada	sovietică	nu	mai	făcea	

faţă	cerinţelor	moderne	de	economisire	a	resurse-
lor	energetice.	Ştiind	că	pierderile	de	energie	au	
loc	 inclusiv	 prin	 pereţii	 exteriori	 a	 clădirii,	 admi-
nistraţia	 gimnaziului	 din	 Gradişte	 a	 hotărât	 să	 îi	
izoleze	termic	cu	polistiren	expandat	de	10	cm.	

„Costul	total	al	proiectului	a	constituit	2	600	000	lei,	
dintre	care	1	700	000	lei	au	fost	alocaţi	de	FEE,	iar	
perioada	de	implementare	a	proiectului	a	fost	de	4	
luni.	Astfel,	începând	cu	1	septembrie	2014,	elevii	
învaţă	 într-o	clădire	termoizolată.	Chiar	din	primul	
an,	cheltuielile	pentru	consumul	de	gaze	au	scăzut	
cu	peste	30	la	sută.	În	schimb,	a	crescut	tempera-
tura	în	clase,	aceasta	menţinându-se	în	permanen-
ţă	între	+19,	+20oC,”	adaugă	directorul	gimnaziului.	

Clădirea	gimnaziului	a	fost	construită	în	anul	1977	
şi	dispune	de	624	de	locuri	pentru	elevi,	numărul	
dat	variind	anual.	În	prezent,	în	această	instituţie	
îşi	fac	studiile	circa	200	de	copii.	Gimnaziul	are	trei	
blocuri,	cu	două	şi	trei	etaje,	care	includ	şi	o	sala	
de	sport,	blocul	alimentar	şi	sala	de	festivităţi.

în cadrul proiectului, au fost 
schimbate 148 ferestre, cu o 
suprafaţă totală de 534,7 m2
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Î
nsă,	 situaţia	 nu	 a	 fost	 dintotdeauna	 aşa.	
Acum	câţiva	ani,	grădiniţa	era	frecventată	
doar	 de	 70	 de	 copii	 de	 vârstă	 preşcolară	
în	două	din	cele	şapte	blocuri	existente	ale	

grădiniţei.	 „Grădiniţa	 se	 afla	 într-o	 situaţie	 de-
plorabilă:	acoperişul	era	spart,	uşile	şi	geamurile	
nu	erau	schimbate	de	aproape	30	de	ani,	nu	era	
apă,	nici	sistem	de	canalizare.	În	perioada	rece	a	
anului	sălile	se	încălzeau	de	la	o	sobă,	de	aceea,	
în	 încăperi	niciodată	nu	era	o	temperatură	con-

stantă,	iar	o	bună	parte	din	încălzire	se	pierdea.	
Din	cauza	încăperilor	mari,	pierderile	energetice	
erau	la	fel	de	mari.	Din	acest	considerent,	o	bună	
parte	a	bugetului	instituţiei,	circa	270	mii	lei	anu-
al,	 era	alocat	pentru	 facturile	 la	gaz	 şi	 lumină”,	
explică	Tatiana	Cociu,	directoarea	grădiniţei.	

Reparaţia	capitală,	precum	şi	eficientizarea	ener-
getică	a	clădirii	presupunea	o	sumă	enormă	de	
bani,	pe	care	administraţia	grădiniţei	nu	o	avea.	

energia eficientă 
a intrat în grădiniţă

Pentru	asta	au	fost	implementate	mai	multe	pro-
iecte	investiţionale,	sponsorizate	de	diferite	orga-
nizaţii,	cum	ar	fi:	Fondul	de	Eficienţă	Energetică,	
Ministerul	 Educaţiei,	 Banca	 Mondială,	 UNICEF	
etc.	„Datorită	susţinerii	financiare	a	fost	posibilă	
schimbarea	reţelele	de	apeduct,	instalarea	siste-
mului	de	canalizare	şi	încălzire	autonomă.	La	fel,	
au	 fost	 renovate	capital	 toate	blocurile	sanitare	
şi	schimbat	utilajul	sanitar.	A	fost	reparat	parţial	
acoperişul,	schimbată	faţada.	S-a	efectuat	reno-
varea	interioară	a	pereţilor,	tavanului	şi	podelei.	
În	urma	acestui	proiect	s-a	reuşit	extinderea	acti-
vităţii	grădiniţei,	s-au	deschis	grupe	noi	de	copii”,	
mai	spune	directoarea.

Ultimul	 şi	 cel	 mai	 mare	 proiect	 implementat	 a	
presupus	lucrări	de	eficienţă	energetică	a	clădirii.	
El	a	demarat	în	anul	2013	şi	a	constat	în	imple-
mentarea	 unui	 parteneriat	 dintre	 Consiliul	 Oră-
şenesc,	agenţi	economici,	precum	şi	părinţii	din	
cadrul	 Asociaţiei	 Obşteşti	 „Povestea”.	 Datorită	
parteneriatului	 s-a	acumulat	 suma	de	 circa	556	
000	lei.	Astfel,	timp	de	doi	ani	la	grădiniţă	au	fost	
efectuate	mai	multe	lucrări.	

„Am	 început	 cu	 termoizolarea	 pereţilor	 verticali	
exteriori,	deasupra	cărora	a	fost	aplicat	un	sistem	
de	izolare	cu	polistiren	expandat	de	150	mm	gro-
sime	şi	a	soclului	-	150	mm	polistiren	extrudat,	
pentru	care	am	cheltuit	suma	de	250	mii	lei.	Apoi	
a	fost	termoizolat	planşeul	de	sub	acoperiş,	fiin-
du-i	aplicat	un	sistem	de	izolare	cu	vată	minerală	
cu	grosimea	de	200	mm	şi	cu	un	strat	superior	de	
protecţie.	 Suplimentar	 au	 fost	 necesare	 acţiuni	
de	reparaţie	a	acoperişului	 în	pantă,	pentru	ex-
cluderea	pătrunderii	apei	în	interior.	Ultima	etapă	
pentru	eficientizarea	clădirii	a	fost	 înlocuirea	fe-

restrelor	şi	uşilor	exterioare	de	tâmplărie	veche	
cu	 ferestre	 şi	 uşi	 tip	 termopan	PVC	 (pachet	de	
sticlă	dublă	cu	straturi	 termoreflectoare	LOW-E,	
rame	PVC).	Astfel,	în	urma	schimbărilor,	s-a	putut	
obţine	o	economie	de	20	%	 la	gazele	naturale,	
precum	şi	15%	la	electricitate.	Banii	economisiţi	
din	bugetul	grădiniţei	vor	fi	folosiţi	pentru	îmbu-
nătăţirea	 procesului	 educaţional”,	 susţine	 direc-
toarea.	

Graţie	renovării,	astăzi,	grădiniţa	„Povestea”	are	
înscrişi	260	de	copii.	Totodată,	a	 fost	mărit	nu-
mărul	de	angajaţi	ai	instituţiei,	cifra	ajungând	la	
44	de	persoane,	comparativ	cu	15	angajaţi	câţi	
erau	anterior.	Au	 fost	deschise	şapte	grupe	noi	
de	copii,	dintre	care	una	pentru	copii	de	creşă,	cu	
vârsta	cuprinsă	între	doi	şi	trei	ani.	

„Această	 practică	 a	 contribuit	 semnificativ	 la	
economisirea	 banilor	 publici	 şi	 asigură	 servicii	
calitative	şi	moderne	din	punct	de	vedere	teh-
nic,	care	corespund	standardelor	actuale	la	cre-
area	condiţiilor	şi	securitatea	copiilor	de	vârstă	
preşcolară”,	 spune	 Tatiana	 Cociu.	 Directoarea	
instituţie	 susţine	 că	 pentru	 anul	 viitor	 au	 mai	
rămas	 câteva	 lucrări	 de	 eficienţă	 energetică,	
care	au	fost	deja	incluse	în	agendă.	Este	vorba	
de	 două	 proiecte	mai	mici,	 în	 urma	 cărora	 va	
fi	 termoizolat	 subsolul	 şi	 vor	fi	 instalate	baterii	
solare	pentru	a	asigura	grădiniţa	cu	apă	caldă.	
„Preconizăm	ca	cele	patru	blocuri	să	fie	renova-
te	şi	în	interior,	pentru	a	face	ca	grădiniţa	să	fie	
totalmente	funcţională.	Acest	fapt	ne	va	permite	
să	deschidem	alte	patru	noi	grupe	de	copiii,	lu-
cru	ce	va	putea	fi	realizat	mult	mai	uşor,	întrucât	
aceste	blocuri	sunt	deja	reparate	şi	termoizolate	
din	exterior”,	susţine	ea.		

Grădinița „Povestea” din orașul Nisporeni este una dintre cele mai mari instituții de învăță-
mânt preșcolar din localitate, fiind frecventată de 260 de copii, dintre care 19 copii cu nevoi 
speciale. Tot această grădiniță este prima instituție de învățământ din Nisporeni care a 
obținut rezultate benefice în domeniul eficienței energetice - lucrări de renovare a clădirii, 
reparația și termoizolarea acoperișului, termoizolarea pereților exteriori, înlocuirea ușilor 
și geamurilor exterioare din lemn cu termopane. 



54 55

premiul i

Cel mai bun proieCt  

sector energetic

eficienţă energetică

Termoelectrica Sa

Î
ntr-o	 situaţie	 similară	 s-a	 pomenit	 şi	 S.A.	
Termoelectrica,	ale	cărei	activităţi	de	bază	
sunt	producerea	energiei	electrice	şi	termi-
ce,	precum	şi	livrarea	energiei	termice	con-

sumatorilor	municipiului	Chişinău.	Cele	trei	caza-
ne	energetice	TGM	–	96B	din	cadrul	subdivizunii	
CET	 au	 capacitatea	 de	 producţie	 a	 480t/h	 de	
abur	supraîncălzit.	Preîncălzitoarele	de	aer	(PAR)	
sunt	parte	a	cazanelor	energetice	şi	au	fost	mon-
tate	şi	puse	în	funcţiune	odată	cu	ele	în	1976.	

„Specificul	preîncălzitoarelor	regenerative	de	aer	
constă	în	încălzirea	aerului	pentru	combustie	într-
un	fel	de	butoi	căptuşit	cu	plăci	metalice	care	se	
roteşte	pe	un	ax	vertical.	Prin	fiecare	jumătate	a	
acestui	butoi	trec	pe	rând	fluxul	gazelor	de	arde-

re	care	încălzeşte	plăcile	preîncălzitorului	şi	fluxul	
aerului	 pentru	 combustie”,	 explică	 Vitalie	 Mîţa,	
Şef	 Serviciu	 Gestiune	 Producere.	 „Acest	 fapt,	
permite	 economisirea	 unei	 cantităţi	 substanţia-
le	 de	 energie.	 Însă	 acest	 tip	 de	 preîncălzitoare	
are	şi	un	dezavantaj.	Datorită	unui	volum	mare	
aflat	în	mişcare,	locurile	de	apropiere	între	partea	
aflată	 în	mişcare	 şi	 cea	 statică	 reprezintă	 nee-
tanşeităţi	prin	care	aerul	deja	încălzit	pătrunde	în	
gazele	de	ardere.	În	acest	fel,	o	parte	din	energie	
este	 pierdută	 suplimentar	 cu	 gazele	 de	 ardere.	
Ţinând	 cont	 de	 faptul	 că	 tehnologiile	 existente	
la	momentul	construcţiei	cazanului	au	fost	depă-
şite,	modernizarea	preîncălzitoarelor	a	devenit	o	
oportunitate	importantă	de	eficientizare	energe-
tică.”	Conform	documentaţiei	de	proiect,	pierde-

Modernizare cu costuri mici
Argumentul forte al investițiilor la capitolul eficiență energetică al unei companii este posi-
bilitatea acesteia de a scădea la maximum cheltuielile aferente resurselor energetice. Astfel, 
în condițiile creșterii prețurilor la resursele energetice, această investiție este privită nu 
doar ca un efect imediat din punct de vedere al profitului, dar și ca o măsură de securitate 
pentru orice companie care dorește să își asigure competitivitate în viitor.

rile	de	energie	prin	gazele	de	ardere	constituiau	
5,91%	din	totalul	energiei	consumate	de	cazan.	O	
parte	esenţială	din	aceste	pierderi	erau	datorate	
construcţiei	specifice	a	PAR.

Din	fericire,	tehnologiile	utilizate	pentru	moderni-
zarea	preîncălzitoarelor	de	aer	sunt	relativ	noi	şi	
cunosc	o	continuă	dezvoltare.	Analizând	propune-
rile	de	reconstrucţie	parvenite	din	partea	compa-
niilor	specializate,	s-a	efectuat	o	evaluare	a	rezul-
tatului	 implementării	unei	reconstrucţii	a	etanşă-
rilor	PAR.	La	baza	deciziei	de	a	implementa	acest	
proiect	au	stat	economiile	de	combustibil	în	volum	
de	1	 047	mii	m3/an	de	gaze	naturale	 şi	 energie	
electrică	în	volum	de	585	mii	kWh/an,	care	urmau	
să	fie	obţinute.	Astfel,	în	perioada	mai-octombrie	
2014	 au	 avut	 loc	 lucrări	 de	 reconstrucţie.	 Suma	
investiţiei	 a	 constituit	 14	 543	 404	 lei.	 Aceasta	 a	
presupus		micşorarea	scurgerilor	de	aer	în	gazele	
de	ardere	de	la	25%	la	15%,	precum	şi	micşorarea	
rezistenţei	dinamice	a	fagurilor	PAR	(căptuşeală).	

Modernizarea	 efectuată	 are	 ca	 scop	 şi	 extinde-
rea	 duratei	 de	 viaţă	 a	 instalaţiei	 cu	 10	 ani	 prin	
înlocuirea	şi	reabilitarea	componentelor	PAR	cum	
ar	 fi:	 acţionările	 electrice	 şi	mecanice,	 rulmenţii,	
compensatoarele,	carcasele	PAR	şi	izolaţia	termi-
că	exterioară.	Pe	termen	scurt	şi	mediu,	proiectul	
dat	va	avea	un	 impact	pozitiv	asupra	 intensităţii	
energetice	a	producerii	de	energie	termică	şi	elec-
trică,	acţionând	favorabil	asupra	nivelului	tarifelor	
la	aceste	produse.	Va	apărea	posibilitatea	evitării	
de	majorare	substanţială	a	tarifelor.	Iar	emisiile	de	
gaze	cu	efect	de	seră	vor	fi	micşorate	cu	2242,39	
tone	CO2	echivalent/an,	ceea	ce	se	încadrează	în	
strategia	 de	 dezvoltare	 a	 Republicii	 Moldova	 cu	
emisii	reduse	de	gaze	cu	efect	de	seră.

În	cadrul	proiectului	de	modernizare	a	fost	utili-
zat	echipament	şi	materiale	produse	de	companii	
din	Rusia	şi	Ucraina,	iar	lucrările	de	montaj	şi	de-
servire	au	 fost	efectuate	de	o	companie	 locală,	
astfel	încât	S.A.	„Termoelectrica”	poate	beneficia	
de	serviciile	companiei	repede	şi	cu	cheltuieli	mi-
nime	folosind	personal	calificat	local.	
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Cu	toate	astea,	unele	companii	încă	mai	ezită	să	
se	 înregistreze	pe	acest	portal,	 chiar	dacă	este	
gratis,	 iar	 interesul	 consumatorilor	poate	fi	mo-
nitorizat	 doar	 urmărind	 statistica	 accesărilor	 pe	
site.	“Oamenii	acceptă	mai	greu	ceva	nou.	Cred	
că	 lipsa	 unei	 astfel	 de	 platforme	până	 acum	 şi	
neînţelegerea	 impactului	 pe	 care	 îl	 poate	 avea	
asupra	consumatorului,	îi	stopează.	Dar	dupa	ce	
le	oferim	toată	informaţia	necesară,	revin	la	noi	şi	
se	înregistrează”,	recunoaşte	Nicolae	Fetco.

Pentru	 că	 veridicitatea	 informaţiei	 primite	 este	
foarte	 importanta	 pentru	 consumatorii	 de	 pro-
duse,	 Ecoportal.md	 a	 stabilit	 parteneriate	 cu	
instituţiile	de	stat,	asociaţiile	şi	ONG-urile	locale.	
Pe	viitor,	fondatorii	portalului	vor	să	conlucreze	şi	
mai	activ	cu	Agenţia	pentru	Eficienţă	Energetică,	
în	cadrul	proiectului	Energie	şi	Biomasa	şi	a	altor	
proiecte	 de	 promovare	 a	 energiei	 regenerabile,	

comunicare

eCOPORTal.md

Vadim CeBanNicolae FeTCO

Sectorul eco energetic  
pe un singur portal

i
deea	de	bază	a	apărut	atunci	când	am	în-
ceput	 să	 căutam	 aici,	 la	 noi	 în	 ţară,	 pro-
duse	ecologice	pentru	familiile	noastre.	La	
scurt	timp	după	ce	am	realizat	că	nu	există	

o	platformă,	care	ar	aduna	toate	companiile,	mici	
şi	mari,	din	domeniul	agriculturii	ecologice	şi	din	
domeniul	 eficienţei	energetice,	am	zis	 că	poate	
reuşim	noi	să	facem	un	pas	în	această	direcţie”,	
povesteşte	Nicolae.	

Fondatorii	 au	 ales	 drept	 scop	 pentru	 platformă	
Ecoportal.md	-		informarea	şi	ghidarea	consuma-
torului	în	lumea	produselor	ecologice	autohtone,	
dar	 şi	 promovarea	producătorilor	 şi	 companiilor	
naţionale	care	comercializează	produse	eco.	Mo-
dul	de	viaţă	sănătos	pentru	care	optează,	i-a	mo-
tivat	pe	Nicolae	şi	Vadim	să	ofere	consumatorilor	
şi	un	catalog	de	produse,	disponibile	pe	piaţa	din	
Republica	Moldova.	

Rețelele de socializare, magazinele online și presa electronică sunt tot mai solicitate, iar 
consumatorii și producătorii din orice domeniu aleg să consulte internetul atunci când tre-
buie să facă o alegere. Nicolae Fetco și Vadim Ceban, fondatorii portalului www.ecoportal.
md, au reacționat promt când au realizat că domeniul ecologic este mai puțin mediatizat în 
țara noastră. Astfel, în vara anului 2015, a luat naștere primul și unicul portal din Republi-
ca Moldova, destinat consumatorilor și producătorilor de produse ecologice.
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Cu	un	design	atractiv	şi	o	diversitate	de	categorii,	
cu	noutăţi	locale	şi	internaţionale	despre	eficienţa	
energetică,	energia	durabilă	şi	agricultura	ecolo-
gică,	Ecoportal.md	adună	zilnic	noi	utilizatori.	De	
la	 lansarea	 proiectului,	 au	 fost	 accesate	 peste	
180.000	de	pagini.	Deşi	e	un	indice	nu	prea	mare,	
Nicolae	şi	Vadim	speră	că	numărul	lor	va	creşte	
considerabil,	odată	cu	creşterea	companiilor	care	
se	vor	 înregistra	 şi	 a	proiectelor	pe	care	 le	vor	
mediatiza.

Ecoportal.md	 devine	 şi	 mai	 atractiv	 datorită	
fluxului	de	ştiri	şi	articole	care	ţin	la	curent	uti-
lizatorii	cu	evenimentele	şi	noutăţile	din	dome-
niile	eco,	dar	şi	datorită	hărţii	interactive	“Har-
ta	companiilor”,	unde	pot	fi	găsite	cu	uşurinţă	
punctele	de	comercializare	a	companiilor	înre-
gistrate	pe	site	şi,	respectiv,	produsele	sau	ser-
viciile	dorite.

atât	 informaţionale,	 cât	 şi	 financiare,	 pentru	 a	
realiza	cât	mai	multe	 idei	 în	domeniul	eficienţei	
energetice	şi	energiei	durabile	în	Republica	Mol-
dova.

“Ne	bucurăm	că	numărul	consumatorilor	de	pro-
duse	 ecologice	 creşte.	 Cei	 mai	 mulţi	 dintre	 ei	
sunt	 cei	 locali,	 care	 caută	 produse	 ca:	 sisteme	
de	încălzire	pe	biomasa,	panouri	solare,	brichete,	
peleţi	şi	sisteme	de	iluminare	LED.	O		altă	cate-
gorie	de	consumatori	îi	revin	agriculturii	ecologi-
ce,	care	caută		produse	organice	cu	amănuntul.	
Toate	astea	ne	arată	că	populaţia	noastră	începe	
să	realizeze	importanţa	implimentării	proiectelor	
de	eficienţă	energetică.	Sperăm	că	numărul	celor	
care	contribuie	 la	viitorul	ecologic	al	 ţării	 să	fie	
în	continuă	creştere,	 iar	noi	vom	fi	mereu	gata	
să-i	ghidăm	corect	şi	uşor”,	a	concluzionat	Nico-
lae	Fetco.	
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Numărul	mare	de	apeluri	telefonice	ре	parcursul	
emisiunilor	realizate	de	redactorul	Anatol	Caciuc,	
dar	şi	după	acestea,	este	un	argument	аl	impac-
tului	acestora	în	contextul	promovării	demersului	
iniţiat	de	proiectul	„Energie	şi	Biomasa”.	Întrebă-
rile	adresate	de	ascultătorii	Radio	Moldova,	fiind	
în	contextul	tematic,	confirmă	сă	aceste	emisiuni	
şi-au	atins	scopul	–	au	 informat	detaliat	despre	
proiect	şi	beneficiile	acestuia.

„Am	realizat	emisiuni	 în	cadrul	cărora	am	abor-
dat	un	spectru	tematic	foarte	vast.	Fiind	emisiuni	
interactive,	ascultătorii	aveau	posibilitatea	să	te-
lefoneze	 în	 direct,	 adresând	 întrebări	 invitaţiilor	
–	reprezentanţi	ai	proiectului,	specialişti	în	dome-
niu,	distribuitori	de	cazane	pe	biomasă.	Astfel,	era	
o	 interacţiune	 foarte	bună.	Ascultătorii	primeau	
răspunsuri	competente.	Cele	mai	multe	întrebări	
erau	despre	modalitatea	de	verificare	a	 calităţii	
produselor	din	biomasă,	despre	 funcţionalitatea	
cazanelor	 şi	 sursele	 alternative	 de	 obţinere	 a	
energiei”,	precizează	redactorul.

Emisiunile	şi	interviurile	care	permit	comunicarea	
cu	 ascultătorii	 sunt	 foarte	 importante	 pentru	 a	
putea	vedea	feedback-ul	în	urma	realizării	aces-
tora.	 Astfel,	 specialiştii	 în	 domeniu	 şi	 realizato-
rul	emisiunilor	au	obţinut	o	statistică	importantă	
a	 problemelor	 care	 încă	 necesită	 a	 fi	 rezolvate	
sau	explicate,	cât	şi	a	teritoriilor	de	unde	sunt	cei	
mai	mulţi	locuitori	interesaţi	de	eficienţa	energe-
tică.	Cei	mai	activi	 la	capitolul	 întrebărilor	către	
specialiştii	 în	 domeniul	 energetic,	 au	 fost	 locui-
torii	din	Nord	şi	Centru,	inclusiv	din	Chişinău,	în	
special,	atunci	când	era	vorba	despre	instalarea	
cazanelor.

Şi	 pentru	 că	 un	 jurnalist	 responsabil	 şi	 care,	
nu	 doar	 aduce	 la	 cunoştinţa	 radioascultători-
lor	 anumite	 informaţii,	 dar	 le	 trece	prin	 propria	
experienţă,	Anatol	 Caciuc	 a	 continuat	 să	 se	 in-
formeze	din	prima	 sursă	despre	 tematicile	 care	
urmează	să	le	abordeze	în	emisiunile	sale.

„Am	 avut	 norocul	 să	 fac	 parte	 din	 grupul	 de	
jurnalişti	 care	 au	 efectuat	 vizite	 de	 studiu	 în	

două	ţări	europene,	în	care	nivelul	de	utilizare	a		
energiei	regenerabile	este	foarte	ridicat,	Austria	
şi	Danemarca.	A	fost	o	oportunitate	unică	de	a	
ne	 familiariza	 direct	 cu	modalităţile	 de	 utilizare	
a	energiei	 alternative.	O	experienţă	 foarte	utilă	
pentru	jurnaliştii	care	abordează	această	temati-
că”,	afirmă	Anatol	Caciuc.

Dar	informaţia	obţinută	din	vizitele	în	Danemarca	
şi	Austria,	precum	şi	emisiunile	de	sensibilizare	şi	
informare	în	domeniu	eficienţei	energetice	reali-
zate	la	postul	Radio	Moldova,	nu	sunt	suficiente	
pentru	 ca	Republica	Moldova	 să	atingă	 rezulta-
tele	 altor	 ţări.	 În	 acestă	 ordine	 de	 idei,	 Anatol	
Caciuc,	cel	care	a	promis	să	continuie	acest	su-
biect	în	emisiunile	sale,	crede	că	mai	este	nevoie	
de	timp	pentru	a	putea	vorbi	de	succes.

„Dacă	 ţinem	 cont	 că	 Danemarca,	 ţara	 care	
utiliează	 energia	 regenerabilă	 într-un	 procent	
foarte	mare,	a	ajuns	la	aceste	rezultate	pe	par-
cursul	a	peste	40	de	ani,	să	sperăm	că	Repu-
blica	Moldova	va	putea	obţine	succese,	măcar	
în	 tot	 atât	 timp	 sau,	 de	 ce	 nu,	mai	 degrabă.	
Mai	ales	că	avem	ca	exemplu	experienţa	celor	
care	deja	au	 reuşit.	Prin	proiectul	 ,,Energie	şi	
Biomasă“	 s-a	 pus	 temelia.	Urmează	 să	 fie	 în-
terprinse	acţiuni	şi	din	partea	statului	ca	ceea	
ce	s-a	obţinut	până	la	moment	să	continue!”,	a	
concluzionat	Anatol	Caciuc

comunicare

Anatol Caciuc: „Continuitatea  
disciplinează şi motivează”

a 
realizat	emisiuni	despre	proiectul	,,Energie	
şi	Biomasă”		chiar	de	la	lansarea	acestuia.	
Şi	nu	doar	pentru	că	ştie	că	moldovenii	
pot	avea	succes	când	e	vorba	de	resur-

sele	naturale,	ci	şi	pentru	că	îl	consideră	unul	im-

portant	printre	proiectele	finanţate	de	partenerii	de	
dezvoltare,		foarte	vizibil	şi	cu	impact	direct.	În	plus,	
acest	proiect	 sporeşte	nivelul	de	 responsabilitate,	
căci	şi	beneficiarii	trebuie	să	contribuie	la	realizarea	
proiectului	–	fie	că	e	vorba	de	administraţia	locală,	
fie	de	gospodăriile	particulare.

„Pe	parcursul	anilor,	chiar	am	fost	interesat	să	ur-
măresc	evoluţia	acestui	proiect	şi	m-am	bucurat	că	
a	trecut	la	etapa	a	II-a.	La	concurs	am	participat	
la	două	ediţii	consecutiv	pentru	a	asigura,	într-un	
fel,	continuitate	activităţii	mele,	conştient	fiind	de	
faptul	 că	un	 concurs	disciplinează	 şi	motivează”,		
afirmă	redactorul	Radio	Moldova,	Anatol	Caciuc.			

Realizează emisiuni care sunt ascultate pe întreg teritoriul țării, iar impactul asupra ra-
dioascultătorilor îl poate simți imediat, în direct pe undele Radio Moldova. Anatol Caciuc, 
obține al doilea an consecutiv titlul pentru cea mai buna inițiativă de comunicare în dome-
niul eficienței energetice. 

premiul ii

Cinci	emisiuni	şi	15	reportaje,	comentarii	şi	intervi-
uri,	precum	şi	zeci	de	invitaţi	din	domeniu:	mana-
geri	de	proiecte,		experţi	în	domeniu,	beneficiari	şi	
ambasadori	de	ţări,	în	care	s-au	înregistrat	succe-
se	la	acest	capitol.	Toate		acestea	au	dat	roade.	
Rezultatele	 fiind	 vizibile	 imediat,	 prin	 reacţia	 as-
cultătorilor	radio	la	subiectele	abordate,	cât	şi	prin	
indicii	ulteriori	ai	apelanţilor	la	proiect.	

„Numărul	 tot	 mai	 mare	 de	 aplicanţi	 la	 acest	
proiect,	mai	mulţi	 doritori	 de	 a-şi	 instala	 caza-
ne	pe	biomasă	este	argumentul	forte	că	nivelul	
de	atractivitate	în	utilizarea	energiei	regenerabile	
este	în	creştere,	precum	şi	încrederea	populaţiei	
în	acest	domeniu.	Probabil,	cetăţenii	au	 început	
mai	clar	să	vadă	cum	stau	lucrurile	în	cazul	im-

pactului	 bioenergiei	 asupra	 mediului	 înconjură-
tor”,	comunică	redactorul	celui	mai	ascultat	post	
de	radio	din	ţară.

Cel mai bun proieCt  

comunicare

anatol CaCiuC, redactor 
iPna „Teleradio-Moldova”  
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Jurnalistul	este	convins	că	mediatizarea	clară	şi	
într-un	 limbaj	 cât	mai	 accesibil	 a	evenimentelor	
şi	proiectele	care	sunt	implimentate	în	domeniul	
energetic	din	ţara	noastră,	dar	şi	relatarea	succe-
selor	în	obţinerea	energiei	a	unor	companii	care	
sunt	novice	în	ceea	ce	priveşte	domeniu	energe-
tic,	 vor	 face	 ca	oamenii	 să	devină	mai	deschişi	
către	noile	tehnologii	în	obţinerea	energiei.

”Pe	parcursul	ultimilor	ani,	am	încercat	să	prezint	
într-un	limbaj	cât	mai	accesibil	cetăţenilor	de	rând	
importanţa	 proiectelor	 de	 eficienţă	 energetică,	
implementate	 pe	 teritoriul	 Republicii	 Moldova,	
dar	şi	a	surselor	alternative	de	obţinere	a	energi-
ei.	Am	oferit	istorii	şi	interviuri	care	nu	au	putut	
fi	găsite	în	alte	surse	media.	Mă	refer	la	compa-
nii	mici,	care	nu	au	nici	o	 legătură	cu	domeniul	
energetic,	dar	care	au	folosit	surse	alternative	de	
energie	şi	au	obţinut	economii	substanţiale”.	

Potrivit	lui	Serghei	Moiseev,	mediul	de	afaceri	din	
Moldova	are	toate	cele	necesare	pentru	a	pune	în	
aplicaţie	practica	altor	ţări,	la	capitolul	eficienţei	
energetice.	Ba	mai	mult,	ţara	noastră	dispune	de	
suficiente	resurse	de	obţinere	a	energiei	din	sur-
se	alternative.	Tot	de	ce	este	nevoie,	e	dorinţa	şi	
iniţiativa	oamenilor	de	afaceri,	dar	şi	informarea	
şi	suportul	mass-mediei	de	specialitate.	

”Oamenilor	le	este	frică	să	experimenteze	sau	să	
se	avânte	într-un	domeniu	nou,	iar	atunci	când	le	
explici	şi	le	demonstrezi	avantajele,	îi	motivezi	să	
se	implice.	Eu	am	scris	despre	cei	care	s-au	impli-
cat	în	domeniul	energetic,	paralel	cu	activitatea	în	
alte	domenii,	dar	şi	despre	avantajele	acestor	rea-
lizări.	Şi	cu	cât	mai	mulţi	oameni	de	afaceri	vor	re-
aliza	importanţa	implicării	în	domeniului	energetic,	
cu	atât	vom	putea	vorbi	despre	impactul	nostru,	
ca	jurnalşti	şi	persoane,	cărora	ne	pasa	despre	vii-
torul	acestei	ţări”,	susţine	Serghei	Moiseev.

comunicare

Informăm şi explicăm, 
deci motivăm la succes

S
erghei	 Moiseev,	 redactor	 la	 publicaţia	
săptămânală	”Economicescoe	Obozrenie	
-	Logos	Press”,	este	unul	dintre	finaliştii	
concursului	Moldova	Eco	Energetica	2015	

la	categoria	”Cea	mai	bună	iniţiativă	de	comuni-
care	şi	sensibilizare”.

Serghei	 urmăreşte	 domeniu	 energetic	 din	 ţara	
noastră	de	peste	20	de	ani	şi	are	o	mulţime	de	
articole	 scrise	 la	 acest	 capitol.	Despre	eficienţa	
energetică	 şi	 sursele	 alternative	 de	 obţinere	 a	
energiei	a	început	a	scrie	chiar	de	la	apariţia	pri-
melor	discuţii	în	domeniu.	

În contextul situației pe piața energetică din Republica Moldova și a creșterii tarifelor la 
energia electrică, devine tot mai discutat și mai solicitat subiectul obținerii acesteia din 
surse alternative. Nu există, practic, surse media care să nu mediatizele proiectele din 
acest domeniu. Presa formează o punte de legătură între consumatori, întreprinzători și 
specialiștii în domeniu. 

premiul iii

”Publicaţia	noastră	apare	într-un	tiraj	de	6,5	mii	
de	 exemplare	 pe	 săptămână,	 iar	 fiecare	 număr	
este	 citit	 de	mai	 multe	 persoane,	 printre	 care,	
specialişti	în	domeniu	energetic,	analişti,	condu-
cători	de	 întreprinderi,	profesori	universitari	ş.a.	
La	articolele	noastre	se	fac	trimiteri	în	presa	de	la	
noi	şi	de	peste	hotare.	Ele	sunt	citite	în	ministe-
re	şi	ambasade.	Iată	de	ce,	eficienţa	energetică,	
precum	 şi	 celelalte	 subiecte	 ce	 ţin	 de	 domeniu	
energetic	din	Republica	Moldova	au	fost	abordate	
pe	larg	în	publicaţia	noastră”.	

Cel mai bun proieCt  

comunicare

Serghei MOiSeeV, redactor

economicescoe Obozrenie – logos Press
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educaţie

Nicolae SPînu, 
 profesor, liceul Teoretic  
„n. Casso”, s. Chişcăreni,  

r. Sângerei

eduCaţia eCo-energetiCă la ni-
vel de Comunitate a dat roade

De	rând	cu	elevii,	şi	părinţii	acestora	au	efectuat	
lucrări	practice	cum	ar	fi	„Paşaportul	energetic	al	
familiei”	şi	„Paşaportul	energetic	al	şcolii”.	„Drept	
rezultat,	mulţi	părinţi	îmi	mulţumesc	pentru	eco-
nomiile	făcute,	iar	Consiliul	de	Administraţie	al	li-
ceului	a	decis	să	schimbe	toate	uşile	şi	ferestrele,	
instalând	 termopane.	 Datorită	 acestei	 renovări	
pe	 parcursul	 sezonului	 2014-2015,	 temperatura	
în	toate	 încăperile	a	fost	nu	mai	mică	de	20-22	
grade	C,	 iar	consumul	de	biomasă	s-a	redus	cu	
30%”	spune	Nicolae	Spânu.	

Odată	 cu	 promovarea	 culturii	 consumului	 de	
energie,	 Nicolae	 Spînu	 îşi	 încurajează	 elevii	 să	
creeze	instalaţii	pentru	captarea	sau	producerea	
energiei	din	surse	regenerabile.	Pentru	aceasta,	
ei	dispun	şi	de	materiale	demonstrative:	centrală	
termică		pe	biomasă,	panou	fotovoltaic	0,5	kwh	
cu	toate	modelele	de	lămpi	electrice,	colector	so-
lar	demonstrativ,	turbina	eoliană	etc.		

Încurajările	au	dat	roade	atunci	când	elevul	Dorin	
Prisăcaru,	împreună	cu	tatăl	său,	a	construit	un	re-
actor	experimental	de	producere	a	biogazului	din	
dejecţii	animaliere	cu	volumul	de	200	litri.	Rezultatul	
pozitiv	i-a	încurajat	să	construiască	un	reactor	mai	
mare,	de	1700	litri.	Nu	s-au	oprit	aici,	ci	au	utilizat	
instalaţia	pentru	scrierea	şi	implementarea	proiec-
tului	„Ferma	de	prepeliţe	ecologic	curată”,	obţinând	
la	concursul	republican	de	bussines	planuri	pentru	
tineri	în	2014	premiul	mare	(150	000	lei).	

Un	alt	elev,	Cătălin	Beţivu,	în	anul	2014	a	constru-
it	o	turbină	eoliană	dintr-un	butoi	metalic	de	200	
litri.	Cu	această	turbină	a	rezolvat	problema	ilu-
minării	vagonetei	de	la	iazul	tatălui	său,	aducân-
du-i	o	economie	de	150	000	lei	(atâta	i	s-a	cerut	
de	către	Red-Nord,	pentru	conectarea	vagonetei	
la	reţelele	sale).	Elevii	Mihaela	Tabarcea,	Dragoş	
Drăgan,	Roman	Beţivu	şi	Ion	Gâscă	au	construit	
un	colector	solar,	care	încălzeşte	apa	pentru	spă-
latul	veselei	de	la	cantina	liceului.	

imPaCtul ProieCtului are 
efeCt triPlu asuPra tuturor 
Cetăţenilor

În	condiţiile	dependenţei	tot	mai	mari	de	impor-
turi,	 utilizarea	 raţională	 a	 energiei	 şi	 resurselor	
energetice	tradiţionale,	cât	şi	valorificarea	resur-
selor	regenerabile	de	energie	sunt	la	ordinea	de	
zi	pentru	majoritatea	membrilor	comunei.	Elevii,	
părinţii,	 membri	 ai	 APL,	 managerii	 de	 instituţii	
sunt	atenţi	şi	percep	corect	mesajul	promovat	de	
proiect,	incluzându-se	activ	în	realizarea	obiecti-
velor	acestuia.	Astfel,	comuna	Chişcăreni	se	ali-
niază	la	politicile	naţionale	din	domeniul	energiei	
regenerabile	şi	a	eficienţei	energetice	promovate	
de	către	Agenţia	de	Eficienţă	Energetică.	Membrii	
comunităţii	îşi	schimbă	uşile	şi	ferestrele	vechi	cu	
termopane,	instalează	cazane	pe	biomasă	şi	co-
lectoare	solare	pentru	 încălzirea	apei	menajere,	
termoizolează	pereţii	caselor	în	care	locuiesc.	În	
toamna	anului	2015	la	Chişcăreni	a	început	con-
strucţia	primei	case	din	cofraje	de	polistiren	es-
pandat.	Iar	cu	un	an	mai	devreme,	 la	grădiniţa	
„Îngeraşul”	au	fost	instalate	panouri	fotovoltaice	
(10,5kW/h)	şi	colectoare	cu	tuburi	vidate,	care	în-
călzesc	300	litri	apă	pe	oră	până	la	temperatura	
de	55	grade.	Anul	acesta	au	fost	schimbate	toate	
uşile	şi	ferestrele	pe	termopane.	

Din	punct	de	vedere	economic,	beneficiarii	pro-
iectului	au	reuşit	să	reducă	consumul	de	ener-
gie	electrică	şi	 să	 facă	economii	semnificative	
în	buget.	Din	punct	de	vedere	social,	 trecând	
la	utilizarea	resurselor	regenerabile	de	energie,	
membrii	 comunităţii	 devin	 independenţi	 din	
punct	de	vedere	energetic,	se	crează	noi	locuri	
de	muncă,	iar	resursele	financiare	economisite	
pot	fi	utilizate	 în	alte	scopuri.	La	capitolul	 im-

pact	ecologic,	reducerea	cantităţii	de	CO2	emi-
să	din	combustibilii	 fosili	prin	 înlocuirea	 lor	cu	
resurse	 regenerabile,	 care	 au	 emisia	 de	 CO2	
egală	cu	0	rezolvă	cea	mai	gravă	problemă	la	
nivel	mondial	 –	 încălzirea	globală	a	 climei,	 cu	
toate	consecinţele	ei	nefaste.

premiul i
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iniţiativă educaţională

i
nteresul	pentru	consumul	raţional	de	ener-
gie	 a	 apărut	 după	 ce	 a	 participat	 în	 anii	
1974,	1983	şi	1990,	la	trei	expediţii	turistice	
în	munţii	Caucaz,	când	a	remarcat	că	la	fi-

ecare	vizită,	cota	de	jos	a	gheţarului	Maruh	avea	
stabilit	un	nivel	tot	mai	înalt.	„Aceasta	era	o	do-
vadă	incontestabilă	a	creşterii	temperaturii	medii	
anuale,	 deoarece	 partea	 de	 jos	 a	 gheţarilor	 de	
munte	se	află	la	cota	izotermei	anuale	de	0	grade	
C.	Încă	atunci	mi-am	pus	drept	scop	să	contribui	
la	reducerea	şi	chiar	stoparea	procesului	de	încăl-
zire	globală	a	climei”,	spune	Nicolae	Spînu.	„Iată	
de	ce,	în	2006,	când	mi	s-a	propus	să	aplic	la	un	
concurs	pentru	o	 instalaţie	de	 încălzire	pe	bază	
de	deşeuri	agricole,	pentru	liceul	pe	care	îl	con-
duceam,	nu	am	ezitat	nici	un	minut.	Ba	mai	mult,	
am	câştigat	concursul.	Astfel,	satul	Chişcăreni	a	
devenit	prima	localitate	din	Moldova,	care	îşi	în-
călzeşte	şcoala	cu	biomasă.	În	anul	2009	m-am	
înscris	la	un	stagiu	de	formare	în	cadrul	proiec-
tului	 internaţional	 SPARE,	 unde	 am	 fost	 instru-

it	 pentru	 a	 preda	 materia	 şcolară	 Conservarea	
energiei”	,	mai	adaugă	profesorul.	

elevii din CHişCăreni, Premi-
anţi ai mai multor ComPetiţii 
internaţionale la CaPitolul 
„Conservarea energiei” 

De	 când	a	 început	 să	predea	acest	 curs	 opţio-
nal,	 circa	255	de	elevi	au	 fost	 informaţi	despre	
faptul	că	utilizarea	eficientă	a	energiei	electrice,	
precum	şi	înlocuirea	combustibililor	fosili	cu	bio-
masă,	energie	solară,	eoliană	şi	geotermică,	este	
cheia	pentru	soluţionarea	reuşită	a	problemelor	
ecologice.	Cei	mai	activi	elevi	au	realizat	proiec-
te	importante	în	acest	domeniu,	care	le-au	adus	
locuri	de	frunte	la	concursurile	naţionale	şi	inter-
naţionale,	 cum	ar	 fi	 „Protecţia	 climei	 începe	 cu	
soluţii	energetice	simple”	,	„Energia	şi	mediul	de	
trai”	organizate	de	Societatea	Norvegiană	Pentru	
Protecţia	Naturii	şi	CRCT	„GUTA-CLUB”.	

educaţia despre consumul  
raţional de energie începe din şcoală
Nicolae Spînu este profesor în cadrul Liceului Teoretic „Nicolae Casso” din satul Chișcăreni, 
raionul Sângerei și deja al șaselea an predă elevilor cursul opțional „Conservarea energiei”. 
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educaţie

Maxim PijeVSkii,  

director executiv, aO ecoVisio 

Programul	„activEco”	este	conceput	drept	un	ci-
clu	de	lungă	durată	ce	are	loc	în	fiecare	an	şi	se	
desfăşoară	în	perioada	ianuarie-decembrie	(faza	
activă:	aprilie	-	noiembrie).	Ciclul	constă	din	semi-
nare	şi	activităţi	adiacente	ce	presupun:	educaţie	
non-formală,	 învăţare	prin	descoperire	(learning	
by	doing),	impact	social	local,	efect	multiplicator,	
activităţi	 de	 implicare	 a	 absolvenţilor	 cursuri-
lor	„activEco”,	precum	şi	IarmarEco	(Iarmarocul	
oportunităţilor	Ecologice	şi	Antreprenoriatului	So-
cial).

„O	 atenţie	 deosebită	 este	 acordată	 practicării	
unei	gestionări	durabile	 în	cadrul	seminarelor	şi	
activităţilor	„activEco”,	cum	ar	fi	alimentaţia	din	
produse	locale	şi	sezoniere,	folosirea	produselor	
cu	ambalaj	redus	sau	fără	ambalaj,	evitarea	fo-
losirii	obiectelor	de	unică	folosinţă,	folosirea	mij-
loacelor	 de	 transport	 public,	 utilizarea	 raţională	
a	resurselor	–	măsuri	direct	legate	de	conştien-
tizarea	valorii	energetice	a	tuturor	produselor	şi	
serviciilor	ce	ne	înconjoară”.	

Principalul	rezultat	al	programului	a	fost	acela	că,	
la	sfârşitul	fiecărui	an	de	activităţi,	tot	mai	mulţi	
tineri	au	devenit	părtaşi	ai	strategiilor	de	dezvol-
tare	durabilă	în	întreaga	ţară,	având	drept	scop,	
implicarea	 activă	 în	 tranziţia	 societăţii	 noastre	
spre	o	 societate	 rezilientă.	Astfel,	 dacă	 în	2013	
erau	înscrişi	doar	25	participanţi,	în	2015	cifra	a	
ajuns	la	90.

Datorită	valorii	educative	şi	impactului	de	mediu,	
„activEco”	 а	 primit	 susţinere	 activă	 din	 partea	
Ministerului	 Educaţiei	 Republicii	 Moldova.	 „Acti-
vEco”	 se	aliniază	 cu	obiectivele	 specifice	3	 şi	 6	
din	 „Strategia	 de	 Mediu”	 pentru	 2014-2023	 şi	
are	 drept	 scop	 sporirea	 nivelului	 de	 cunoştinţe	
privind	protecţia	mediului	în	rândul	elevilor,	stu-
denţilor	şi	angajaţilor	cu	cel	puţin	50%	până	 în	
anul	2023	şi	asigurarea	accesului	la	informaţia	de	
mediu	şi	asigurarea	utilizării	raţionale	protecţiei	şi	
conservării	resurselor	naturale.	

premiul ii

Cel mai bun proieCt  

iniţiativă educaţională

i
deea	de	a	crea	acestă	platformă,	a	apărut	
în	 2013,	 după	 ce	 reprezentaţii	 organizaţiei	
EcoVisio	din	Moldova	au	participat	la	o	serie	
de	seminare	în	Germania	oferite	de	progra-

mul	Teodor	Heuss	Kolleg	pe	tema	Activism	Civic.	

„În	 viziunea	 noastră,	 Moldova	 este	 potrivită	
pentru	 a	 dezvolta	 un	 “paradis	 ecologic”,	 avem	
potenţial	 pentru	 a	 crea	 o	 Moldova	 sustenabilă,	
dar	 şi	oameni	deschişi	pentru	a	 realiza	această	
viziune”,	spune	Maxim	Pijevskii,	director	executiv	
AO	EcoVisio.	În	2014	proiectul	a	necesitat	apro-
ximativ	30	000	euro,	bani	care	au	fost	investiţi	în	
organizarea	programulului	şi	oferirea	de	granturi	
pentru	participanţi.

Programul,	 implementat	 pe	 întreg	 teritoriul	 Mol-
dovei:	Nord,	Sud,	Centru,	Transnistria	şi	Găgăuzia,	
oferă	participanţilor	abilităţi	în	domeniul	manage-
mentului	proiectelor	şi	îi	instruieşte	să	îşi	realizeze	
ideile	prin	implementarea	unor	proiecte	ecologice.	

„Scopul	„activEco”	este	de	a	oferi	tinerilor	o	plat-
formă	sigură	unde	pot	învăţa,	face	schimb	şi	re-
aliza	 inovaţii	 în	 domeniul	 dezvoltării	 durabile	 şi	
activismului	 social.	Temele	de	bază	abordate	 în	
cadrul	seminarelor,	în	special	în	cadrul	seminaru-
lui	de	impuls,	sunt:	agricultura	organică,	eficienţa	
şi	independenţa	energetică,	viaţa	în	comunitate,	
gestionarea	deşeurilor,	stilul	de	viaţă	durabil,	ac-
tivismul	social	etc.”,	mai	spune	Maxim	Pijevskii.	

activeco 

o platformă pentru tinerii pro ECO
Tinerii activi și cu idei inovative pentru dezvoltarea durabilă a Moldovei au de acum înco-
lo o platformă unde își pot implementa ideile. Este vorba de „activEco” - un program care 
dezvoltă și consolidează cunoștințe și capacități necesare pentru a înțelege complexitatea 
problemelor și soluțiilor în domeniul mediului și antreprenoriatului social. 
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tineret

Dorin PRiSăCaRu
s. Chişcăreni, r. Sîngerei

Reactorul	 a	 fost	 construit	 timp	 de	 o	 lună,	 apoi	
încărcat	 cu	masă	organică	de	 la	 ferma	de	pre-
peliţe,	care	aparţine	familiei.	A	fost	pus	în	func-
ţiune	după	trei	luni,	dar	nu	înainte	de	a	demara	
procesul	de	fermentare	aerobă	a	deşeurilor,	fără	
eliminarea	metanului,	apoi	cel	de	fermentare	an-
aerobă	(în	lipsa	oxigenului	a	avut	loc	fermentarea	
combustibilului	 inflamabil,	metanul).	 Astfel,	 bio-
gazul	obţinut	este	transformat	în	energie	electri-
că	şi	termică	şi	permite	fermei	să	fie	independen-
tă	din	punct	de	vedere	energetic.	

Noua	invenţie	are	un	volum	de	1,7	m3	şi	conţine	
o	cameră	de	alimentare	a	reactorului,	un	sistem	
de	 fărâmiţare	 a	 masei	 organice,	 un	 sistem	 de	
mestecare	şi	un	sistem	de	 încălzire	a	 reactoru-
lui.	Bioreactorul	mai	este	dotat	cu	o	cameră	de	
acumulare	a	digestantului.	Vara	instalaţia	este	în-
călzită	prin	 intermediul	colectoarelor	solare.	Pu-
terea	instalată	a	reactorului	este	de	100kw	lunar,	
numărul	de	ore	de	funcţionare	–	8760	h	pe	an,	
investiţia	a	constituit	15	mii	lei.	

premiul i

Cel mai bun proieCt  

iniţiativă de tineret

i
nvenţia	cu	care	a	participat	tânărul	la	con-
curs,	ţine	de	domeniul	energiei	alternative	
–	este	vorba	de	o	instalaţie	de	obţinere	a	
biogazului	din	deşeurile	organice,	proveni-

te	de	la	ferma	de	prepeliţe.	Ideea	de	a	construi	
această	 instalaţie	 pentru	 producerea	 biogazu-
lui,	 i-a	 venit	 inventatorului,	 după	 ce	 a	 vizionat	
o	 emisiune	 TV.	 Văzând	 că	 astfel	 de	 instalaţii	
funcţionează	în	alte	regiuni	ale	lumii	şi	ştiind	că	
masa	organică	necesară	pentru	producerea	bio-
gazului	se	află	în	cantităţi	mari	fără	a	fi	folosită	

Biogazul din deşeuri  
asigură independenţa energetică 
După ce a obținut, câțiva ani la rând, locuri de frunte la mai multe olimpiade raionale și 
republicane, la concursuri naționale și internaționale în domeniul ecologiei, Dorin Prisă-
caru din Chișcăreni, Sângerei a decis să își încerce puterile și la competiția „Moldova Eco 
Energetică 2015”. 

de	nimeni,	a	decis	că	neapărat		va	construi	şi	el	
una	similară.	După	ce	a	citit	multe	despre	modul	
în	care	funcţionează	acest	gen	de	instalaţii	(si-
te-uri	specializate	în	domeniul	ecologic,	cărţi	de	
ecologie,	 reviste	etc.),	s-a	consultat	cu	Nicolae	
Spînu	(profesor	la	liceul	„N.	Casso”	din	aceeaşi	
localitate,	 care	 predă	 cursul	 de	 „Conservare	 a	
energiei”),	Dorin	Prisăcaru	a	 construit	 o	primă	
instalaţie	cu	un	volum	de	0.2	m3,	care	a	funcţi-
onat	bine.	Şi	atunci	a	apărut	ideea	de	a	face	un	
reactor	mult	mai	performant.	
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în	 modul	 stand-by,	 izolarea	 termică	 a	 ferestre-
lor,	dar	şi	deconectarea	curentului	electric	de	la	
contor	atunci	când	nimeni	nu	este	acasă.	Într-un	
final,	 cu	 ajutorul	 fratelui	mai	mic,	 Alexandru,	 a	
elaborat	o	 listă	de	reguli	de	conservare	a	ener-
giei,	afişată	în	locuinţa	familiei	Beţivu	şi	de	care	
trebuiau	 să	 ţină	 cont	 atât	membrii	 familiei,	 cât	
şi	musafirii.	Pe	 lângă	această	parte	 tehnică,	cei	
doi	fraţi	au	privit	proiectul	şi	din	punct	de	vedere	
creativ,	înscriind	regulile	ca	afirmaţii	personificate	
ale	aparatelor	casnice:	“Dezgheaţă-mă	periodic”	
(frigiderul);	 “Deconectează-mă	 când	 nu	 mai	 ai	
nevoie	de	mine”	(calculatorul,	televizorul)	etc.

Încă	de	la	începutul	proiectului,	părinţii	au	apre-
ciat	munca	şi	au	fost	foarte	receptivi	la	toate	ide-
ile	 fiilor	 lor,	 iar	 prin	 respectarea	 regulilor	 impu-
se	de	cei	mai	mici	ai	casei,	au	contribuit	şi	ei	la	
obţinerea	economiilor.	

Chiar	 după	prima	 lună	de	 implementare	 a	 idei-
lor,	rezultatul	nu	a	întârziat	să	se	facă	observat.	
Astfel,	dacă	în	luna	mai	2014	suma	către	plată	a	
energiei	a	constituit	916,56	lei,	în	luna	mai	2015	
aceasta	a	atins	cifra	de	383,19	lei.	Timp	de	doar	
2	luni,	familia	Beţivu	a	făcut	o	economie	de	759	
de	 lei,	 ceea	 ce	 constituie	 suma	 de	 aproximativ	 
4	560	lei	anual,	echivalentul	a	2	666	KW.	Estimând	
cantitatea	de	CO2	care	nu	este	emisă	în	atmosfe-
ră	 datorită	 economiilor	 înregistrate,	 aceasta	 va	
constitui	aproape	3	000	kg.	„Folosim	exact	atâta	
energie	de	câtă	avem	nevoie,	în	nici	un	caz	mai	
multă,	iar	graţie	acestuit	fapt	reducem	şi	cantita-
tea	de	CO2,	protejând	clima”,	spune	Cătălin.

Pentru	obţinerea	acestui	rezultat,	investiţiile	ma-
teriale	au	fost	minime,	dar	eficiente,	reducându-se	 
la	cumpărarea	lămpilor	led	pentru	toată	locuinţa.	
Iniţiativa	familiei	Beţivu	a	fost	preluată	şi	de	alte	
familii	din	comunitate.

Cătălin	 însă	nu	se	opreşte	aici,	urmând	să	 înlo-
cuiască	electrocasnicele	vechi	cu	cele	de	o	clasă	
energetică	mai	eficientă	şi	chiar	conectarea	uno-
ra	dintre	ele	la	o	sursă	alternativă	de	energie.	În	
planurile	sale	de	viitor	este	prezentă	şi	utilizarea	
surselor	renovabile	de	energie.

“Nu	este	greu	 să	 controlezi	 consumul	 de	 surse	
energetice	în	casa	ta,	ai	nevoie	doar	de	dorinţă,	
responsabilitate	şi	iniţiativă.	Îndemn	toată	lumea	
să	procedeze	la	fel,	întru	beneficiul	fiecăruia	şi	al	
tuturor”,	spune	Cătălin	Beţivu.

tineret

timp de doar 2 luni, familia Beţivu a 
făcut o economie de 759 de lei, ceea ce 
constituie aproximativ 4 560 lei anual, 
echivalentul a 2 666 KW.

“Suntem mici, dar ne pasă”

i
deea	acestui	proiect	i-a	venit	din	dorinţa	de	
a	proteja	mediul	ambiant	prin	economisirea	
resurselor	 de	 orice	 tip,	 promovată	 în	 ca-
drul	cursului	opţional	Conservarea	Energiei.	

„Am	pornit	chiar	de	la	proverbul	din	prima	pagină	
a	manualului	–	Economia	este	mai	de	preţ	decât	
bogăţia”,	spune	Cătălin.

Un	alt	 imbold	care	 l-a	determinat	pe	Cătălin	să	
îşi	 implementeze	 ideile,	au	 fost	 facturile	consis-

“Suntem mici, dar ne pasă” este proiectul care și-a propus conservarea energiei de toate 
tipurile, pentru reducerea cantității de CO2 eliminată în atmosferă. În acest scop, Cătălin 
Bețivu, un elev de 15 ani, a început această schimbare de la sine însuși, învățând să folo-
sească energia pe care o avem în cel mai inofensiv mod posibil, iar modelul său a fost pre-
luat și de alte familii din comunitate.

tente	pe	care	trebuiau	să	 le	achite	 lunar,	dar	şi	
dorinţa	de	a-şi	demonstra	sieşi,	dar	şi	celorlalţi,	
că	se	poate.	S-a	pus	pe	treabă	şi	a	făcut	o	listă	a	
electrocasnicelor	din	casă,	iar	într-un	tabel	a	în-
scris	anul	producerii	acestora,	consumul	şi	clasa	
energetică	a	aparatului,	cu	scopul	de	a	controla,	
pe	cât	este	posibil,	consumul	curent	de	energie.	
Următorul	pas	a	fost	înlocuirea	lămpilor	obişnuite	
cu	 lămpi	 led,	 reducerea	 consumului	 de	 energie	

iniţiativă de tineret

Cătălin BeţiVu

s. Chişcăreni, r. Sângerei

premiul special
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maiB şi american express 
AJUTĂ	PARTENERII	SĂ-ŞI	CREASCĂ	CLIENTELA	ŞI	PROFITURILE	

a
cum	 un	 an,	 BC	 „Moldova	 Agroindbank”	 SA	
şi	 American	 Express	 au	 lansat	 un	 partene-
riat	strategic	exclusiv,	în	cadrul	căruia	a	fost	
realizat	 proiectul	 de	 acceptare	 a	 cardurilor	

American	Express	în	reţeaua	comercianţilor	-	clienţilor	
MAIB.	 Totodată,	 Moldova	 Agroindbank	 este	 singura	
bancă	care	emite	cardurile	brandului	American	Expre-
ss	pe	teritoriul	Republicii	Moldova.

La	moment,	peste 400	de	comercianţi	-	clienţi	ai	MAIB	ac-
ceptă	pentru	achitarea	mărfurilor	sau	serviciilor	cardurile	
American	Express	de	la	MAIB,	iar	reţeaua	de	acceptare	a	
acestora	se	extinde	în	continuu	-	nu	doar	în	capitală,	ci	şi	
în	teritoriu.	Companiile	reprezintă	cele	mai	diverse	dome-
nii:	centre	comerciale,	restaurante	şi	cafenele,	hoteluri,	
agrement,	 fitness,	 sănătate	 şi	 frumuseţe,	 automobile,	
shopping,	turism,	bilete	avia,	etc.		

motive de acceptare a cardurilor  
american express de către comercianţi

1.	Atragerea	de	clienţi	noi,	selecţi	şi	loiali,	aflaţi	în	spe-
cial	în	călătorii	de	afaceri.	Cardurile	American	Express	
sînt	preferate	de	turiştii	din	străinătate	care	călătoresc	
frecvent,	mulţi	din	ei	avînd	doar	cardul	American	Ex-
press	şi	fiind	foarte	motivaţi	să-şi	asigure	cheltuielile	de	
călătorie	achitînd	cu	aceste	carduri.	
2.	Atragerea	numeroşilor	clienţi	cu	venituri	înalte	care	
tind	să	cumpere	produsele/serviciile	de	o	valoare	mai	
mare,	cum	ar	fi	camerele	de	lux	ale	hotelelor,	vinurile	
de	colecţie,	bucatele	alese	sau	mărfuri	şi	servicii	ex-
clusive,	indiferent	de	preţul	lor.	Comparativ	cu	deţină-
torii	obişnuiţi	ai	cardurilor,	studiile	arată	că	deţinătorii	
cardurilor	American	Express	sînt	predispuşi	sa	viziteze	
de	4	ori	mai	frecvent	restaurantele,	iar	valoarea	con-
sumaţiei	este	semnificativ	mai	mare	decît	media.
	3.	Atragerea	segmentului	oamenilor	de	afaceri	care	
preferă	să	achite	cu	American	Express	nu	doar	prîn-
zuri	de	afaceri,	evenimente	corporative,	servicii	de	ca-
tering,	ci	şi	cadouri	inedite,	buchete	de	flori	exclusive,	
produse	şi	servicii	de	lux	care	sînt	frecvent	solicitate	
de	către	deţinatorii		acestor	carduri.	American	Express	
este	cel	mai	important	emitent	a	cardurilor	de	afaceri	
din	lume.	Multe	companii	solicită	angajaţilor	să	utilize-
ze	cardul	American	Express	pentru	toate	cheltuielile	
de	afaceri.	Astfel	serviciile	şi	produsele	comercianţilor	
pot	fi	comercializate	acestor	clienţi	cu	o	valoare	adau-
gată	mai	mare,	fiind	o	sursă	importantă	de		profit.		
4.	Americam	Express	în	colaborare	cu	Moldova	Agroind-
bank	ajută	comercianţii	să-şi	dezvolte	afacerea	creînd	şi	
promovînd	programe	inteligente	de	marketing,	menite	să	
întrunească	necesităţile	agenţilor	economici	şi	ale	deţină-

torilor	de	carduri.	MAIB	asigură	materiale	promoţionale	
de	marketing,	pentru	a	comunica	eficient	cu	clienţii,	pen-
tru	a	promova	oferte	şi	produse	noi.	

important!
•	Toate	materialele	promoţionale	sînt	oferite	gratis	de	
către	Moldova	Agroindbank

•	Toate	lucrările	de	semnare	a	acordurilor	de	colabo-
rare,	setări	tehnice	şi	instruire	personal	sînt	gestio-
nate	de	către	Moldova	Agroindbank

•	Nu	este	nevoie	de	terminale	noi	sau	soluţii	software	
suplimentare

•	Nu	este	o	taxă	de	conectare
•	Nu	este	o	taxă	pentru	rapoarte/extrase	periodice
•	Singurul	 cost	 pentru	 companie	 este	 un	 comision	
procentual,	 aplicat	 atunci	 cînd	deţinătorul	de	 card	
American	Express	efectuează	tranzacţii.

Ce zic sondajele?
•	63%	din	deţinătorii	de	carduri	caută	logoul	Ameri-
can	Express	înainte	de	a	intra	într-un	local

•	37%	afirmă	că	decizia	de	a	vizita	un	local	este	influ-
enţată	de	faptul	acceptării	sau	neacceptării	carduri-
lor	American	Express

•	58%	din	deţinători	sînt	înscrişi	în	programul	de	loiali-
tate	Rewards	oferit	de	American	Express	şi	utilizează	
cardurile	 lor	 la	 efectuarea	 cumpărăturilor	 pentru	 a	
colecta	puncte	de	loialitate	sau	bonusuri.

Detalii	-	pe	site-ul	www.maib.md	 
sau	la	Serviciul	Call	Center	+373	22	/	268	999

LUMEA MARILOR POSIBILITĂȚI
Cardurile de credit American Express® de la MAIB deschid

"American	Express"	este	marcă	comercială	 
a	companiei	"American	Express"
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J
uriul	 calificat	 şi	 profesionist	 a	 selectat	
7	 idei	 care	 merită	 atenţia	 şi	 susţinerea	
autorităţilor	 din	Moldova.	 Iată	 care	 sunt	
acestea:

1.	Model	de	clădire	cu	consum	scăzut	de	energie	
-	Gazproiect	SRL

2.	 Sistemul	de	telegestiune	a	iluminatului	stradal	
–	Orange	

3.	 Instalaţii	de	cogenerare	–	Elteprod	SRL

4.	 Energia	verde	din	biomasa	agricolă	–	GILM.

5.	 Complex		Rezidenţial	Social		Energetic	Eficient	
–	Interactiv	SA

6.	 Staţii	de	alimentare	pentru	automobile	electri-
ce	–	Habsev	Grup

7.	 Gestionarea	iluminatului	stradal	prin	unde	ra-
dio	–	Proemisa	SA

Târgul ideilor eco responsabile

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate de către diferite companii, 10 
idei eco responsabile, care merită a fi implimentate în Republica Moldova. 
Fiecare dintre companii au prezentat mai întâi problema existentă, apoi 
soluția propusă, planul financiar, punctele forte ale ideii, dar și exemple de 
proiecte similare implimentate în alte țări. 
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Încălzirea centralizată este metoda dominantă de încălzire a spațiilor rezidențiale (apartamente, case) în Chișinău.
Peste 500 000 de persoane  777 de agenţi economici beneficiază de încălzirea cetralizată oferită de și
societatea pe acțiuni Termoelectrica prin .Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică

Întreprinderea Termoelectrica S.A. tinde spre modernizare, dar și spre o îmbunătățire
a serviciilor prestate. Prin eforturi comune și un management calificat, obiectivele
stabilite astăzi, vor fi realizări reale ale zilei de mâine.

Cu susținerea Băncii Mondiale

întreprinderea  beneficiază de un

proiect investițional în SACET.

Proiectul susține investițiile

p r i o r i t a r e  c a r e  v i z e a z ă

modernizarea rețe le lor  de 

termoficare, cum ar fi trecerea de

la Punctele Termice Centrale

(PTC) la  Punctele Termice

Individuale (PTI) moderne cu

scopul de a furniza mai calitativ

și mai eficient energia termică

și apa caldă consumatorilor finali.

Agenția de implementare a 

proiectului propus este Ministerul

Economiei prin intermediul

Unitatății Consolidate pentru

Implementarea şi Monitorizarea

P r o i e c t e l o r  î n  D o m e n i u l

Energeticii (UCIPE) care i se

subordonează. UCIPE are peste

1 0  a n i  d e  e x p e r i e n ț ă  î n

implementarea proiectelor Băncii

Proiectul include per ansamblu

lucrări de înlocuire/instalare a cca

24 km de rețe le  termice

(respectiv cca 48km de țevi

preizolate moderne), instalarea

a mai mult de 340 de PTI în

sectorul locativ, o racordare

suplimentară între circuitele

Sursa-1 și Sursa-2 printr-o rețea

termică magistrală cu diametrul

de  700  m m  ș i  cons t ruc ț i a

u n e i  s t a ț i i  d e  p o m p a r e

p e n t r u  a c e s t  t r o n s o n ,

m o d e r n i z a r e a  t e m e i n i c ă  a

3 stații principale de pompare

S P - 8 ,  S P - 1 2  ș i  S P - 1 3  ș i

reconectarea la SACET a 40

de clădiri publice cu reabilitarea

rețelelor termice și instalarea

de PTI printre care sunt: un complex

studenţesc de pe str. Malina Mică,

ministere, instituţii medicale ş.a.

Mondiale.
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D
upă	 ce	 s-au	 convins	 de	 beneficiile	
energiei	 regenerabile,	 reprezentanţii	
Institutului	 de	 Proiectări	 „Gazproiect”	
au	hotărât	să	 împărtăşească	şi	celor-

lalţi	din	experienţa	lor	de	peste	20	de	ani.	Astfel,	
s-a	născut	ideea	de	a	transforma	sediul	compani-
ei	într-un	showroom	funcţional,	unde	oamenii	ar	
putea	vedea	pe	viu	cum	funcţionează	şi	care	sunt	
avantajele	 noilor	 tehnologii	 energo-eficiente.	
„Proiectul	nostru	constă	dintr-un	şir	de	măsuri	pe	

Institutul de proiectări 
„Gazproiect” – exemplu de clădire  
cu consum scăzut de energie 

„Noi nu povestim cum poa-
te fi valorificată energia na-
turii, noi demonstrăm acest 
lucru prin forța propriului 
exemplu”. Asta și-au spus-
o reprezentanții compani-
ei „Gazproiect” în vara lui 
2013, când au început trans-
formarea sediului companiei 
într-o clădire cu un consum 
scăzut de energie.   

care	le-am	întreprins	pentru	a	scădea	consumul	
de	energie	până	aproape	de	zero.	În	primul	rând,	
am	izolat	termic	clădirea	şi	am	dotat-o	cu	un	sis-
tem	nou	de	 încălzire,	 climatizare,	ventilare	care	
combină	 cele	mai	 noi	 tehnologii	 şi	 utilaje	 ener-
go-eficiente	pentru	încălzire	şi	răcire”,	ne	spune	
Iurie	Moldovanu,	 director	 al	 Companiei.	 Efectul	
acestor	 schimbări	 s-a	 văzut	 imediat	 în	 facturi	 -	
cheltuielile	pentru	încălzire	şi	energie	electrică	au	
scăzut	cu	40%	faţă	de	anul	2011.	

Proiectul	este	alimentat	şi	de	un	alt	raţionament,	
care	devine	tot	mai	actual	în	condiţiile	încălzirii	glo-
bale.	„În	Europa	40	la	sută	din	consumul	total	de	
energie	revine	fondului	clădirilor.	În	acelaşi	timp,	
36	la	sută	din	cantitatea	totală	de	emisii	de	CO2	
eliberate	în	atmosferă	revine	tot	clădirilor.	Tocmai	
din	 acest	 motiv,	 Uniunea	 Europeană	 impune	 o	
nouă	cerinţă,	cea	de	a	construi	clădiri	cu	un	con-
sum	de	energie	aproape	de	zero,	care	urmează	a	
fi	pusă	în	aplicare	începând	cu	anul	2019	pentru	
clădirile	publice	şi	din	2021	pentru	toate	clădirile	
nou	construite.	În	acest	context	a	devenit	actuală	
valorificarea	surselor	de	energie	regenerabilă,	mai	
ales	a	energiei	solare,	având	în	vedere	că	numă-
rul	de	ore	cu	soare	în	Republica	Moldova	este	de	
aproximativ	2215	ore/an”,	explică	Iurie	Moldovanu.	

Urmând	 această	 logică,	 „Gazproiect”	 şi-a	 mai	
propus	instalarea	unui	sistem	fotovoltaic,	cu	pu-
tere	maximă	 de	 112,75kW,	 pe	 acoperişul	 şi	 pe	
faţada	clădirii.	Panourile	vor	juca	un	rol	dublu.	Pe	
de	o	parte,	vor	genera	energie	electrică,	 iar	pe	
de	altă	parte,	vor	umbri	partea	însorită	a	clădirii.	

Deoarece	sistemul	fotovoltaic	va	produce	energie	
electrică	din	energie	solară,	compania	îşi	propune	
să	utilizeze	pentru	încălzirea	şi	răcirea	încăperilor	
alte	câteva	utilaje,	cum	ar	fi	pompe	de	căldură,	
centrală	 de	 tratare	 a	 aerului,	 cazan	 pe	 bioma-
să.	Astfel,	energia	electrică	produsă	de	sistemul	
fotovoltaic	va	fi	utilizată	atât	de	instalaţiile	elec-
trice,	cât	şi	de	sistemele	de	încălzire/ventilare/cli-
matizare.	Ca	şi	rezultat,	cheltuielile	pentru	încăl-
zire	se	vor	reduce	la	zero,	iar	cele	pentru	energia	
electrică	se	vor	diminua	cu	80	la	sută.				

Investiţiile	necesare	pentru	realizarea	proiectului	
se	ridică	la	115	000	euro.	Din	calcule	estimative,	
instalaţia	va	produce	anual	echivalentul	a	12	000	
euro.	Prin	urmare,	investiţia	va	putea	fi	recupera-
tă	timp	de	9,5	ani.	Durata	de	exploatare	a	insta-
laţiei	este	în	mediu	de	20	de	ani,	adică	în	ceilalţi	
10,5	ani	instalaţia	va	genera	venit.							

„La	momentul	de	faţă,	în	Republica	Moldova	nu	
există	un	sistem	fotovoltaic	de	aşa	putere,	insta-
lat	 pe	 o	 clădire.	 Pentru	 viitor	 ne	 propunem	 să	
replicăm	această	combinaţie	de	sisteme,	deoare-
ce	vom	dispune	de	utilaje	la	preţuri	competitive,	
oferite	direct	de	producător,	iar	specialiştii	noştri	
vor	fi	instruiţi	pentru	a	le	proiecta,	instala	şi	da	în	
exploatare”,		mai	spune	Iurie	Moldovanu.			

Reprezentanţii	 companiei	 îşi	 doresc	 replicarea	
acestui	proiect	eco-responsabil	la	scara	naţională.	
Iar	exemplul	lor	de	valorificare	a	energiei	naturii	
să	 inspire	 şi	 să	 încurajeze	 atât	 persoane	 fizice,	
cât	şi	persoane	juridice	din	toată	Moldova.	
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Undă verde pentru iluminatul  
stradal inteligent în Moldova 

Un sistem inteligent de telegestiune a iluminatului stradal - asta își doreș-
te compania Orange Moldova, atunci când propune o alternativă econo-
mică, ecologică și eficientă energetic pentru sistemul actual de iluminat 
public din Moldova. Proiectul propus de companie presupune implemen-
tarea unui sistem integrat de telegestiune a iluminatului public, care ar 
crește calitatea serviciului și ar reduce costurile de mentenanță și consu-
mul de energie electrică. 

S
istemele	 de	 telegestiune	 a	 iluminatului	
stradal	devin	tot	mai	populare	în	Europa,	
inclusiv	în	România.	Şi	asta	pentru	că	re-
spectivul	 sistem	oferă	 posibilitatea	 con-

trolului	interactiv	al	iluminatului	public	şi	permite	
controlul	de	la	distanţă	a	aprinderii/stingerii	ilumi-
natului	stradal,	precum		şi	programarea	reducerii	
graduale	a	 intensităţii	fluxului	 luminos	 în	zonele	
cu	trafic	nocturn	redus.	

Fiecare	 corp	 de	 iluminat	 poate	 fi	 	 controlat	 şi	
monitorizat	 individual	 sau	 pe	 grupe	 de	 interes:	
aprindere/stingere,	 reducere	 a	 intensităţii	 lu-
minoase.	 Principalul	 beneficiu	 al	 acestui	 sistem	
este	reducerea	consumului	de	energie	electrică.	
Or,	sistemul	de	telegestiune	a	iluminatului	asigu-
ră	alocarea	cantităţii	 exacte	de	energie	 la	 locul	
necesar	 şi	 în	momentul	 necesar.	 La	 fel	 de	 im-

portant,	este	asigurarea	managementului	reţelei	
de	iluminat,	ceea	ce	oferă	o	monitorizare	în	timp	
real	 a	 oricărei	 schimbări	 petrecute	 în	 interiorul	
reţelei,	 reducând	pierderile	 şi	 furturile	 de	 ener-
gie,	oferind,	în	acelaşi	timp,	optimizări	ale	scena-
riilor	de	mentenanţă.	În	plus,	sistemul	promovat	
de	Orange	Moldova	 ar	 putea	 pune	 suplimentar	
la	 dispoziţia	 autorităţilor	 un	 set	 de	 instrumente	
de	 monitorizare,	 analiză	 şi	 planificare	 care	 au	
ca	 obiectiv	 reducerea	 costurilor	 de	 operare	 şi	
întreţinere	a	reţelei	cu	până	la	40	la	sută.	

„Republica	Moldova	se	află	încă	la	o	distanţă	de	
câţiva	ani-lumină	faţă	de	alte	ţări	din	Europa	în	
ceea	 ce	 priveşte	 iluminarea	 străzilor.	 Proiectul	
de	telegestiune	a	iluminatului	public	reprezintă	o	
soluţie	 nu	 doar	 pentru	 conformarea	 la	 cerinţe-
le	Uniunii	Europene,	dar	şi	pentru	eficientizarea	
costurilor,	reducând	consumul	de	energie	electri-

că	cu	aproximativ	30	la	sută.		Acest	proiect-pilot	
poate	 fi	 implementat	 în	 cadrul	 unei	 localităţi	 şi	
apoi	poate	fi	replicat	în	toată	ţara”,	spune	Andrei	
Preaşca,	 Director	 Vânzări	 Corporative	 Orange	
Moldova.

„Prin	acest	sistem	se	pot	obţine	informaţii	în	timp	
real	privind	disfuncţionalităţile	din	reţelele	de	ilu-
minat	 public,	 şi	 astfel	 se	 poate	 interveni	 rapid	
pentru	 remedierea	 lor.	 De	 asemenea,	 costurile	
pot	fi	reduse	prin	diminuarea	valorii	facturilor	de	
energie	 electrică,	 dar	 şi	 prin	 creşterea	 duratei	
de	 funcţionare	 a	 corpurilor	 de	 iluminat”,	 spune	
Anatolie	Bulgaru,	Manager	Soluţii	Automatizate	în	
cadrul	companiei	Orange.	

Potrivit	unor	calcule	estimative,	investiţia	într-un	
astfel	 de	 sistem	 de	 telegestiune	 a	 iluminatului	
stradal	 format,	 de	 exemplu,	 din	 10	mii	 de	 cor-
puri	de	iluminat	se	ridică	la	aproximativ	2	milioa-
ne	euro.	Această	investiţie	ar	putea	fi	recuperată	
într-o	perioadă	de	4	ani.

Orange	Moldova	 este	 o	 companie	 care	 promo-
vează	politicile	prietenoase	mediului	şi	prin	acest	
proiect	urmăreşte	scopul	de	a	reduce	emisiile	de	
CO2	şi	de	a	dezvolta	în	viitor	conceptul	de	Smart	
City,	atât	de	popular	în	Europa.				
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S
pecialiştii	 companiei	 „Elteprod”	 au	 mai	
multe	argumente	pentru	promovarea	bi-
ogazului	ca	fiind	una	din	principalele	sur-
se	de	energie	regenerabilă.	„Find	o	ţară	

agrară,	 potenţialul	 producţiei	 de	 biogaz	 în	Mol-
dova	este	unul	semnificativ.	Însă,	numai	o	parte	
infimă	din	 totalul	 cantităţii	 de	biomasă	produsă	
la	 nivel	 naţional	 este	 utilizată	 pentru	 obţinerea	
energiei	termice	şi	electrice.	Şi	asta	în	condiţiile	
în	care	biomasa	este	şi	 cea	mai	 ieftină	materie	
primă	 pentru	 a	 genera	 electricitate	 şi	 căldură,	
care	pot	fi,	la	rândul	lor,	folosite	în	diverse	aplica-
ţii”,	susţine	Oleg	Lozovan,	directorul	Companiei.	
El	este	de	părerea	că	o	centrală	de	biogaz	ar	pu-
tea	să	rezolve	adiţional	şi	alte	probleme,	cum	ar	fi	
cea	a	depozitării	deşeurilor	agricole,	care	pot	fi	în	
acest	fel	eficient	şi	economic	reciclate,	precum	şi	

ar	reduce	semnificativ	mirosul	specific	de	borhot	
şi	ar	diminua	emisiile	gazelor	cu	efect	de	seră.

Motivaţi	de	aceste	raţionamente,	în	vara	lui	2015	
reprezentanţii	 Companiei	 „Elteprod”	 au	 început	
lucrările	de	proiectare	a	fabricii	de	biogaz.	Potri-
vit	proiectului,	 centrala	va	putea	prelucra	anual	
aproximativ	 60	de	mii	 de	 tone	de	 tescovină	de	
sfeclă	de	zahăr,	urmând	să	producă	peste	7	mi-
lioane	de	metri	cubi	de	biogaz.	Aceasta	va	per-
mite	 fabricii	de	zahăr	să	 reducă	consumul	 local	
de	energie	cu	aproximativ	20	la	sută	pe	an.	Po-
trivit	lui	Oleg	Lozovan,	investiţia	necesară	pentru	
construcţia	şi	utilarea	fabricii	de	biogaz	ar	putea	
fi	amortizată	 în	aproximativ	7	ani.	 „Centrala	pe	
biogaz	este	o	alternativă	durabilă	pentru	sectorul	
termoenergetic	 instabil	 din	 Republica	Moldova”,	
susţine	Oleg	Lozovan.		

Tehnologia care transformă  

resturile de sfeclă de zahăr în biogaz

După ce au construit la nordul Moldovei prima turbină eoliană de capacitate 
mare și o instalație de cogenerare în cadrul unei fabrici de lactate, iată că 
specialiștii companiei „Elteprod” lansează un nou proiect din domeniul ener-
giei regenerabile - construcția unei centrale de biogaz pe teritoriul fabricii de 
zahăr din Cupcini, Edineț. 

Centrala	pe	bază	de	cogenerare	a	 întreprinderii	
va	produce	energie	 termică	 şi	 energie	electrică	
pentru	necesităţile	fabricii	de	zahăr	din	Cupcini	în	
sezonul	de	producere,	iar	în	restul	timpului	ener-
gia	electrică	va	fi	livrată	în	reţeaua	de	distribuţie.	
Pe	parcursul	primilor	doi	ani	vor	fi	prelucrate	doar	
deşeurile	comprimate	de	sfeclă	de	zahăr,	iar	mai	
apoi	 vor	fi	utilizate	 toate	deşeurile	organice	 re-
zultate	în	urma	procesului	de	prelucrare	a	sfeclei	
de	zahăr.	Totodată,	în	urma	procesului	tehnologic	
vor	 fi	 obţinute	 anual	 peste	 60	 000	 de	 tone	 de	
îngrăşăminte	organice	de	cea	mai	bună	calitate.	

Beneficiile	acestei	staţii	de	producere	a	biogazu-
lui	 însă	nu	se	opresc	aici.	 „O	astfel	de	 investiţie	
contribuie	la	dezvoltarea	economiei,	la	crearea	de	
locuri	noi	de	muncă,	la	promovarea	noilor	tehnolo-
gii,	mai	eficiente	energetic.	Astfel,	ajutăm	Moldova	
să	devină	o	ţară	mai	curată,	în	pas	cu	Europa”,	mai	
spune	Oleg	Lozovan.	Centrala	din	Ciupcini	va	de-
veni	a	doua	fabrică	de	biogaz	de	capacitate	mare	
din	Moldova.	 O	 fabrică	 de	 producere	 a	 energiei	
„verzi”	 din	 biogaz	 a	 fost	 lansată	 acum	un	 an	 în	
Drochia.	„Viitorul	aparţine	energiei	ecologice.	Pen-
tru	ca	acest	adevăr	să	prindă	rădăcini	şi	în	Moldo-
va	e	nevoie	de	o	politică	tarifară	stabilă	în	ceea	ce	
priveşte	energia	electrică	de	alternativă	şi	atunci	
oamenii	vor	promova	tehnologiile	prietenoase	me-
diului”,	susţine	directorul	Companiei.	
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S
istem	 termoenergetic	 de	 cogenerare	 -	
chiar	 dacă	 sună	 sofisticat,	 principiul	 de	
funcţionare	a	acestuia	este	cât	se	poate	
de	 simplu.	Gazele	produse	prin	 arderea	

biomasei	au	tempereraturi	ridicate,	deci	sunt	fo-
losite	atât	pentru	producerea	energiei	electrice,	
cât	 şi	 pentru	 încălzirea	 apei	 menajere.	 Staţiile	

de	 cogenerare	 sunt	 folosite	 în	 prezent	 sub	 for-
ma	unor	centrale	electrice	cu	termoficare,	unde	
energia	electrică	obţinută	prin	arderea	combusti-
bililor	fosili	este	utilizată	la	antrenarea	pompelor	
pentru	recircularea	agentului	termic	între	centrala	
termică	şi	consumatorul	extern	sau/şi	pentru	fur-
nizarea	de	energie	electrică	în	sistemul	naţional.	

Proiectul	 propus	 de	 grupul	 de	 companii	 GILM	
prevede	însă	înlocuirea	combustibililor	fosili	cu	bi-
omasa	în	procesul	de	producere	a	energiei	elec-
trice	şi	agentului	termic.	În	general,	se	urmăreşte	
îmbinarea	avantajelor	economice	cu	cele	ecolo-
gice.	Fapt	 realizabil	 în	 instalaţiile	cu	cogenerare	
prin	utilizarea	biomasei,	care	este	mult	mai	acce-
sibilă	decât	combustibilii	tradiţionali.	Iar	datorită	
utilizării	unor	filtre	de	fum	preformante	se	reduce	
cantitatea	de	noxe	emise	în	mediul	ambiant.	

Grupul	de	companii	GILM	propune	două	opţiuni	
de	 instalaţii	 de	 cogenerare	 cu	 putere	 diferită.	
Instalaţia	de	dimensiuni	mici	(5,5	MWt	nominali	1	
MWe		sau	0,6	MWe	+	2,5	MWt),	care	ar	consuma	
2,3	t/oră	de	biomasă	agricolă	cu	putere	calorifică	
de	2	 000	 kcal/kg,	 adică	 18	400	 t/an.	Cea	de-a	
doua	instalaţie,	de	dimensiuni	medii	(35	MWt	no-
minali	9	MWe	sau	4	MWe	+	20	MWt),	ar	consuma	
15	t/oră	de	biomasă	agricolă	cu	putere	calorifică	
de	2	000	kcal/kg,	adică	120	000	t/an.	

Dorin	Cibotaru,	reprezentantul	grupului	de	com-

panii	GILM,	spune	că	preţul	unei	instalaţii	de	di-
mensiuni	mici	poate	ajunge	până	la	8-10	milioane	
euro.	„Perioada	de	recuperare	a	investiţiei	pentru	
astfel	de	sistemele	de	cogenerare,	bazate	pe	bi-
omasă	este	de	la	5	la	7	ani	(experienţa	italiană)	
şi	depinde	mult	de	posibilitatea	vânzării	energi-
ei	termice	consumatorului	final.	Este	o	investiţie	
sigură	şi	avantajoasă,	deoarece	biomasa	este	o	
resursă	complet	renovabilă,	se	găseşte	în	abun-
denţă	 în	Moldovaşi	 poate	 reduce	mult	 costurile	

Energie verde  
din biomasă agricolă

Paiele de cereale, resturile de porumb și floarea soarelui, tescovina, dar și 
alte reziduuri agricole luau până mai ieri drumul gunoiștilor. Astăzi, dato-
rită unor noi tehnologii eco-responsabile, ne încălzesc și ne luminează case-
le la prețuri minime, fără a polua mediul înconjurător. Printre promotorii 
acestor tehnologii inovative în Moldova se numără și grupul de companii 
GILM, care vine cu soluții concrete pentru transformarea gunoiului agri-
col în combustibil pentru sisteme termoenergetice de cogenerare. GILM 
este un grup de companii italiene de performanță în sectorul energetic, cu 
experiență vastă la scară europeană și mondială în domeniul energiei re-
generabile, ce fac parte, la rândul lor, din Clasterul Energetic al Tehnologi-
ilor Curate al regiunii Lombardia. 

pentru	obţinerea	energiei.	Acest	lucru	ar	spori	in-
dependenţa	energetică	a	ţării,	ar	echilibra	tarifele	
la	energie	şi	chiar	ar	contribui	la	crearea	localită-
ţilor	 şi	 întreprinderilor	 autonome	 energetic”,	 ne	
spune	Dorin	Cibotaru.	

Compania	pe	care	o	reprezintă	este	printre	primii	
promotori	ai	biomasei	 în	Moldova.	Folosind	tac-
tica	paşilor	mici,	 dar	 siguri,	 grupul	 de	 companii	
GILM	a	demonstrat	eficienţa	şi	avantajele	econo-
mice	 ale	 energiei	 regenerabile.	 „Pentru	 început	
propunem	producerea	baloţilor	la	recoltare,	ceea	
ce	va	ajuta	 totodată	 să	fie	eliberarte	 terenurile	
agricole	de	deşeuri	şi	să	convingă		moldovenii	de	
eficienţa	biomasei.	Aceşti	baloţi	de	biomasă	agri-
colă,	formată	la	recoltarea	cerealelor,	porumbu-
lui,	floarei	soarelui	şi	altor	culturi	tehnice,	precum	
şi	deşeurile	de	la	prelucrarea	strugurilor,	fructe-
lor,	pot	fi	utilizate	la	ardere	directă	în	instalaţiile	
propuse,	 evitând	 necesitatea	 de	 a	 produce	 din	
ele	 peleţi	 sau	 brichete.	 Aceasta	 ne	 permite	 să	
folosim	la	producerea	energiei	termice	şi	electri-
ce	biomasa	practic	neprelucrată	de	pe	o	rază	de	
20-30	km	de	la	instalaţie	la	un	preţ	semnificativ	
mai	mic	comparativ	cu	utilizarea	peleţilor	sau	bri-
chetelor”,	ne	mai	spune	Dorin	Cibotaru.	

Moldova	 şi-a	 asumat	 obligaţia	 faţă	 de	 Uniunea	
Europeană	ca	energia	din	surse	regenerabile	să	
constituie	aproape	20	la	sută	din	consum	până	în	
2020.	Reprezentanţii	grupului	de	companii	GILM	
sunt	convinşi	că	biomasa	ar	fi	soluţia	reală	care	ar	
ajuta	Moldova	să-şi	onoreze	acest	angajament.		  



84 85

a
cum	un	an,	compania	Interactiv	SA	a	înce-
put	în	Chişinău	proiectarea	şi	construcţia	
unui	ansamblu	rezidenţial	care	va	utiliza	
surse	de	energie	regenerabilă	pentru	în-

călzirea	şi	climatizarea	spaţiilor,	precum	şi	pentru	
producerea	apei	calde	menajere	şi	a	energiei	elec-
trice.	Alexandru	Covalenco,	 directorul	Companiei	
şi	autorul	proiectului,	spune	că	este	primul	com-

plex	 imobiliar	total	verde	din	Republica	Moldova,	
deoarece	tot	ansamblul	de	locuinţe	va	fi	dotat	cu	
un	sistem	complex	de	generare	a	energiei	rege-
nerabile	compus	din	panouri	fotovoltaice	şi	turbine	
eoliene	cu	ax	vertical,	colectoare	solare,	pompe	de	
căldură	aer-apă	şi	sol-apă.

„Utilizarea	surselor	de	energie	regenerabilă	este	un	
trend	ce	ia	amploare	şi	în	Republica	Moldova,	însă	
nimeni	n-a	folosit	până	acum	în	domeniul	imobiliar	
surse	 de	 energie	 regenerabilă,	 asamblate	 într-un	
sistem	unic	 şi	 în	 aşa	 proporţii	 cum	o	 facem	noi.	
Casa	verde	este	mult	mai	confortabilă,	mai	puţin	
costisitoare	şi,	cel	mai	 important,	oferă	un	stil	de	
viaţă	sănătos	din	contul	utilizării	energiei	nepoluan-
te.	Economia	la	utilităţi	în	asemenea	locuinţe	este	
de	aproximativ	45-50	la	sută,	faţă	de	cât	consumă	o	
casă	normală”,	ne	mai	spune	Alexandru	Covalenco.	

Sondele,	 care	 vor	 fi	 amplasate	 sub	 cele	 22	 de	
blocuri	 ale	 complexului	 rezidenţial,	 şi	 pompele	

de	căldură,	vor	asigura	tot	necesarul	de	energie	
termică	pentru	încălzirea	şi	climatizarea	spaţiilor	
locative.	Colectoarele	solare	şi	panourile	fotovol-
taice,	împreună	cu	turbinele	eoliene	instalate	pe	
acoperiş,	vor	asigura	tot	necesarul	de	apă	caldă	
şi	energie	electrică	pentru	întreţinerea	sistemului	
energetic	eficient	şi	inteligent.	

Altfel	spus,	energia	vântului,	soarelui,	aerului	şi	
a	 pământului	 va	 fi	 pusă	 în	 slujba	 omului,	 fără	
însă	a	dăuna	mediului	înconjurător	şi	fără	a	epu-
iza	sursele	de	energie.	De	exemplu,	apartamen-
tele	vor	fi	 încălzite	 iarna	şi	 răcite	vara	 folosind	
ca	 sursă	 de	 energie	 -	 temperatura	 solului.	 Cu	
alte	 cuvinte,	 temperatura	 solului	 preluată	 de	
apa	care	circulă	într-un	circuit	închis	vine	de	la	
sute	de	metri	adâncime	şi	încălzeşte	sau	răceşte	
agentul	termic,	iar	acesta	este	transmis	mai	de-
parte	în	reţea	(pardoseli	calde,	calorifere,	siste-
mele	de	ventilare	etc).	Panourile	fotovoltaice	vor	
prelua	 lumina	 trimisă	 de	 soare	 şi	 o	 vor	 trans-
forma	în	energie	electrică;	turbinele	eoliene	vor	
transforma	energia	vântului	în	energie	electrică;	
colectoarele	 solare	 vor	 prelua	 energia	 soarelui	
pentru	 încălzirea	 apei	 menajere.	 Toate	 aceste	
reţele	vor	fi		unite	într-un	tot	întreg,	numit	sistem	

Imaginați-vă o casă care poate să-și producă singură încălzire, curent elec-
tric, apă caldă și aer condiționat și în care facturile la întreținere ar fi de cel 
puțin două ori mai mici decât cele pe care le achitați acum. Chiar dacă pare 
neverosimil, iată că un astfel de complex de locuințe prinde contur și în Repu-
blica Moldova. 

Inovaţia care reduce în jumătate 
facturile la întreţinere

eficient	 energetic	 inteligent	 (SEEI).	 Cheltuielile	
de	 implementare	 a	 sistemului	 dat	 influenţează	
substanţial	la	costul	unui	apartament,	în	medie	
cu	18-20	la	sută.	
În	total,	complexul	rezidenţial	verde	„Eco	Moldo-
va”	este	prevăzut	pentru	1	640	de	 familii	 şi	 va	
dispune	de	parcări	 subterane	 în	2-3	nivele	pre-
văzute	cu	1	800	de	locuri,	spaţii	comerciale,	alei	
şi	zone	de	relaxare	amenajate,	terenuri	de	joacă	
şi	sport.	
Proiectul	 blocurilor	 locative	 prevede	 mai	 multe	
apartamente	 sociale	 cu	1	 şi	 2	odăi	pentru	per-
soane	cu	venituri	mici,	care	nu	sunt	 în	stare	să	
acopere	costurile	mari	de	întreţinere.	„Dacă	sta-
tul	şi	organizaţiile	internaţionale	de	mediu	ne	vor	
susţine	financiar,	atunci	aceste	case	vor	fi	accesi-
bile	ca	preţ	pentru	toate	categoriile	de	populaţie	
din	 Moldova”,	 ne	 spune	 Alexandru	 Covalenco.	
Realizarea	proiectului	se	efectuează	 în	4	etape,	
urmând	ca	tot	complexul	rezidenţial	să	fie	dat	în	
exploatare	în	anul	2020.	Chiar	dacă	este	un	pro-
iect	costisitor,	autorul	consideră	că	acesta	va	fi	
amortizat	 în	decurs	de	5-6		ani	şi	va	câştiga	 în	
faţa	concurenţilor	prin	eficienţă	energetică,	con-
fort	şi	siguranţă.	
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M
aşinile	electrice	reprezintă	viitorul	în	
ceea	ce	priveşte	transportul.	Şi	asta	
pentru	 că	 pe	 lângă	 avantajul	 unui	
consum	 foarte	mic,	 comparativ	 cu	

cele	pe	carburant,	maşinile	electrice	nu	poluea-
ză	aerul	şi	oferă	posibilitatea	unei	călătorii	mult	
mai	confortabile	şi	fără	zgomot.	Un	alt	avantaj	îl	
reprezintă	costurile	de	întreţinere,	care	sunt	mai	
mici	decât	la	maşinile	tradiţionale.	

„Automobilele	electrice	au	deja	o	autonomie	de	
parcurs	destul	de	mare,	fapt	pentru	care	numă-
rul	 lor	e	 în	continuă	creştere	 în	 lume.	Cu	 toate		

acestea,	moldovenii	nu	se	grăbesc	să	le	procure	
din	 cauza	 reticenţei	 faţă	 de	 inovaţie,	 dar	 şi	 de	
frică	că	nu	le	vor	putea	alimenta	sau	deservi	în	
Moldova.	Considerăm	că	numărul	de	automobile	
eco	importate	în	ţară	va	creşte	semnificativ	oda-
tă	cu	dezvoltarea	 infrastructurii	de	 întreţinere	a	
acestora,	de	aceea	venim	cu	o	soluţie	inovatoa-
re”,	spune	Gheorghe	Habed,	directorul	companiei	
Habsev	Grup	SRL.	

Staţiile	de	alimentare	pentru	autoturisme	Ensto	
Chago	pe	care	le	propune	compania	Habsev	Grup	
SRL	sunt	o	premieră	pentru	Republica	Moldova,	

Staţiile de alimentare  
a electromobilelor ar putea  
avea priză şi în Moldova 

Ce-ați zice dacă am cheltui doar 70 de lei în loc de 350 pentru o călătorie cu 
automobilul din Chișinău până la Briceni? Imposibil, ați fi spus acum câțiva 
ani. Astăzi însă acest lucru poate deveni realitate și în Moldova datorită noilor 
tehnologii eco-responsabile propuse de compania Habsev Grup SRL – stațiile 
de încărcare a electromobilelor.

însă	au	devenit	destul	de	populare	 în	Europa	şi		
Finlanda,	ţara	de	origine	a	acestei	tehnologii.	Po-
trivit	lui	Gheorghe	Habed,	staţiile	sunt	dotate	cu	
protecţie	 anti-vandal,	 carcasă	uşor	 de	 îngrijit	 şi	
curăţit.	Staţiile	de	alimentare	electrică	pot	func-
ţiona	 impecabil	 în	 orice	 condiţii	 climaterice,	 de	
aceea	 pot	 fi	 instalate,	 atât	 în	 case	 particulare,	
cât	şi	în	parcările	centrelor	comerciale	sau	chiar	
pe	 teritoriul	 unor	 benzinării	 de	 pe	 traseele	 pu-
blice.	Acestea	au	două	opţiuni	de	conectare	cu	
prize	potrivite	pentru	toate	mărcile	de	automobile	
electrice	–	încărcare	lentă,	conectată	la	tensiune	
monofazată	16	A,	sau	rapidă	la	tensiune	trifaza-
tă	 32	 A.	 Staţia	 identifică	 şoferul	 printr-un	 card	
magnetic	 prin	 care	 se	 poate	 plăti	 consumul	 de	
energie,	 dar	 şi	 prin	 intermediul	 telefonului	mo-
bil.	 În	asemenea	 staţii	 de	alimentare,	 şoferii	 îşi	
pot	 face	 plinul	 printr-un	 cablu	 electric	 în	 cca	 4	
ore,	 iar	alimentarea	unui	electromobil	 i-ar	costa	
de	aproximativ	5	ori	mai	ieftin	în	comparaţie	cu	
un	automobil	care	consumă	cca	7	litri	de	benzină	
per	100	km.	

O	staţie	de	alimentarea	a	automobilului	cu	ener-
gie	 electrică	 costă	 aproximativ	 8	 mii	 de	 euro.	
„Investiţia	într-o	astfel	de	staţie	se	răscumpără	
în	 câţiva	 ani,	 nu	 necesită	 cheltuieli	 suplimen-
tare	 de	 întreţinere	 şi	 are	 o	 garanţie	 bună.	 De	
nouă	 ani	 distribuim	 pe	 piaţa	 Moldovei	 materi-
ale	 şi	 echipamente	 electrice	 europene	 de	 cea	

mai	 înaltă	calitate	şi,	 respectiv,	putem	garanta	
o	viaţă	 lungă	şi	pentru	staţiile	de	alimentare	a	
automobilelor	electrice,	în	cazul	în	care	sunt	ex-
ploatate	 adecvat”,	 spune	 directorul	 companiei	
Habsev	Grup	SRL.	

Gheorghe	Habed	consideră	că	montarea	de	sta-
ţii	electrice	de	încărcare	în	Chişinău	este	doar	o	
chestiune	de	 timp,	deoarece	a	propus	deja	pri-
măriei	 un	 proiect-pilot	 în	 vederea	 dezvoltării	 în	
parteneriat	a	infrastructurii	necesare	electromo-
bilelor.	 „Noi	 venim	 nu	 doar	 cu	 o	 idee	 eco-res-
ponsabilă,	ci	şi	cu	o	soluţie	concretă	şi	 fezabilă	
pentru	ca	Republica	Moldova	să	economisească	
resursele	energetice	fosile	şi	să	devină	mai	prie-
tenoasă	mediului	 ambiant.	 Staţiile	 de	 încărcare	
vor	contribui	la	sporirea	numărului	de	maşini	eco	
pe	traseele	din	Moldova,	iar	aceasta	ar	însemna	
aer	curat,	 linişte	pe	străzile	oraşului	şi	economii	
considerabile	pentru	transport”.	
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Ş
tiţi	cum	este	gestionat	în	prezent	un	sistem	
de	 iluminare	 stradală?	 În	 Moldova,	 con-
trolul	reţelei	de	iluminare	publică	se	face	
printr-un	întrerupător	general,	acţionat	fie	
manual,	fie	pe	baza	unor	orare	predefinite,	

fie	pe	baza	unor	senzori	de	lumină.	Astfel	de	siste-
me	au	o	flexibilitate	redusă,	permiţând	doar	por-
nirea	sau	oprirea	simultană	a	întregului	sistem	de	
iluminat	public.	În	plus,	pentru	a	identifica	even-
tualele	 defecţiuni	 ale	 lămpilor	 sau	 ale	 sistemului	
de	alimentare	cu	energie,	echipele	de	întreţinere	
trebuie	 să	 le	verifice	personal,	 ceea	ce	uneori	e	
destul	de	complicat	şi	consumă	mult	timp.	

Potrivit	 lui	 Dumitru	 Buliga,	 reprezentantul	 Com-

paniei	 „Proemisa”,	 problemele	 enumerate	 pot	 fi	

evitate	prin	 instalarea	unui	sistem	de	gestionare	
a	 iluminatului	 stradal	 prin	 unde	 radio.	 „Corpurile	
de	iluminat	pe	care	le	propunem	sunt	echipate	cu	
un	sistem	de	gestionare	digitală	radio-regulatorie,	
fapt	ce	permite	controlul	permanent	al	fluxului	lu-
minos	de	la	distanţă”,	explică	Dumitru	Buliga.	

Promovând	 soluţia	 de	 gestionare	 a	 iluminatu-
lui	 stradal	 prin	 unde	 radio,	 reprezentanţii	 com-

paniei	 urmăresc	 două	 beneficii	 majore.	 Astfel,	
se	 	 realizează	 o	 importantă	 economie	 de	 ener-
gie	 electrică,	 prin	 pornirea/oprirea	 şi	 prin	 redu-
cerea	 intensităţii	 luminoase	 pentru	 fiecare	 corp	
de	 iluminat	 în	 parte.	 Altfel	 spus,	 în	 funcţie	 de	
necesităţi,	unele	lămpi	pot	fi	stinse,	în	timp	ce	al-
tora	li	se	poate	reduce	nivelul	de	intensitate.	Da-

Lumina stradală încă provoacă dureri de cap locuitorilor din Republica Mol-
dova. Unora - pentru că lipsește cu desăvârșire în localitatea lor, iar altora - 
pentru că întreținerea rețelelor de iluminat public este destul de costisitoare. 
Reprezentanții Companiei „Proemisa” propun o soluție pentru ambele proble-
me - gestionarea iluminatului stradal prin unde radio. 

un sistem inteligent de iluminare 

stradală cruţă buzunarul consumatorului

torită	acestei	 tehnologii,	 este	posibilă	 regularea	
autonomă	a	fluxului	 luminos	pentru	diferite	ore	
ale	zilei,	în	dependenţă	de	nivelul	de	luminozitate	
naturală.	Astfel,	tehnologiile	respective	de	radio-
gestionare	 permit	 eficientizarea	 consumului	 de	
energie	electrică,	fiind	optimizate	 cheltuielile	 cu	
65-70%	 faţă	de	 corpurile	de	 iluminat	 existente,	
dacă	se	utilizează	corpuri	de	iluminat	cu	LED.	

Un	alt	beneficiu	 imediat	este	reducerea	costuri-
lor	de	operare	şi	întreţinere,	obţinută	prin	moni-
torizarea	de	 la	distanţă	a	 funcţionării	 corpurilor	
de	 iluminat	 şi	 a	 reţelei	de	distribuţie	a	energiei	
electrice.	 Acest	 sistem	 inteligent	 monitorizează	
non-stop	reţelele	de	iluminat	stradal,	fără	partici-
parea	omului	şi	anunţă	imediat	dacă	detectează	
unele	 defecţiuni.	 Se	 înlătură	 astfel	 nevoia	 veri-
ficărilor	 zilnice	pe	 teren,	 îmbunătăţind	 timpii	 de	
remediere	 şi,	 per	 ansamblu,	 reducând	 costurile	
operaţionale	cu	peste	40	la	sută.	Un	alt	avantaj	
al	acestor	becuri	este	şi	durata	lor	de	viaţă,	care	
este	de	2-3	ori	mai	mare	decât	cea	a	becurilor	
obişnuite.	

„Acest	 produs	 este	 potrivit,	 atât	 pentru	 clienţii	
publici,	cât	şi	pentru	cei	privaţi.	Iar	investiţia	poa-
te	fi	răscumpărată	în	aproximativ	4	ani.	Mai	mult	
decât	atât,	corpurile	de	iluminat	cu	radio-gestio-
nare	pot	fi	integrate	într-o	reţea	deja	existentă	de	
iluminat	public.	Este	tehnologia	viitorului	apropiat	
şi	se	înscrie	perfect	în	conceptul	Smart	City.	Fapt	
dovedit	prin	experienţa	mai	multor	ţări	europene,	
cum	ar	fi	şi	Spania”,	spune	Dumitru	Buliga.
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P
rintre	 clienţii	 permanenţi	 ai	 companiei	
se	 numără	 „Valexchimp”	 SRL,	 „Moldo-
va	 Gaz”	 SA,	 Glas-Container-Company”	
SA,	„Rotalin	Gaz	Trading”	SRL.	Pe	lângă	

acestea,	compania	SA	„Darnic	Gaz”	activ	conlu-
crează	cu	obiecte	de	Stat	şi	fonduri	străine,	finan-
ţate	atât	de	Uniunea	Europeană,	cât	şi	de	BERD.	
În	 2013	 S.A.	 „Darnic-Gaz”	 a	 fost	 acreditată	 ca	
furnizor	 eligibil	 de	 cazane	pe	biomasă,	produse	
sau	 asamblate	 în	 Republica	 Moldova,	 în	 cadrul	
programului	UE-PNUD	„Energie	şi	Biomasă”,	 re-
prezentat	de	Agenţia	pentru	Eficienţă	Energetică,	
finanţat	de	Uniunea	Europeană.

În	 anul	 2012	 prin	 proiectele	 finanţate	 de	Uniu-
nea	Europeană	şi	coordonate	de	PNUD	Moldova,	
compania	SA	„Darnic	Gaz”	a	proiectat	şi	construit	
centralele	termice	pe	biomasă	din	satele	Bilicenii	
Noi,	Alexandreni,	Pepeni,	Dumbrăviţa,	Bursuceni	

din	raionul	Sîngerei;	Camencea,	Morezeni,	Bieşti,	
Mitoc	din	raionul	Orhei;	Camenca,	Cuhneşti,	Fun-
durii	Vechi,	Petrunea	şi	Ustia	din	raionul	Glodeni.	

În	anul	2013	SA	„Darnic-Gaz”	a	început	constucţia	
centralelor	 termice	pe	biomasă	din	satele	Hîrbo-
văţ,	Săseni,	Vorniceni	din	raionul	Străşeni,	lucrările	
fiind	finalizate	în	prima	jumătate	a	anului	2014.

În	2014	a	început	construcţia	cazangeriilor	pe	bi-
omasă	 din	 satele	 Hădărăuţi	 din	 raionul	 Ocniţa,	
Cotiujeni	 şi	Grimăncăuţi	din	 raionul	Briceni,	Ru-
seni	şi	Parcova	din	raionul	Edineţ,	satul	Nicoreni	
din	 raionul	 Drochia	 prin	 intermediul	 proiectului	
finanţat	de	Uniunea	Europeană	şi	coordonat	de	
PNUD	Moldova.	De	asemenea,	în	cadrul	aceluiaşi	
an,	a	fost	începută	asamblarea	a	25	de	centrale	
pe	 bază	 de	 biomasă	 cu	 o	 putere	 totală	 de	 8,7	
MW		 în	cadrul	Acordului	de	ultilizare	eficientă	a	

Servicii all in one  

în domeniul instalaţiilor inginereşti
S.A. „Darnic-Gaz” își are începutul în anul 1997, cînd compania a fost reorga-
nizată în societate pe acțiuni. În 1998 în funcția de director al companiei a fost 
numit Filaret Mereacre, compania a început să se dezvolte rapid și în scurt 
timp a devenit unul dintre liderii de pe piața Republicii Moldova în domeniul 
instalațiilor inginerești.

combustibilului	solid	din	biomasă,	derulat	de	că-
tre	Unitatea	de	Implementare	a	Proiectului	2KR	
ca	 parte	 a	 Grantului	 de	 Ajutor	 extins	 de	 către	
JICA	(Japan	International	Cooperation	Agency).	

În	 luna	 decembrie	 2015	 	 a	 început	 construcţia	
centralelor	termice	pe	bază	de	biomasă	în	sudul	
ţării,	în	localităţile	Leova,	Cimişlia,	Căuşeni,	Bau-
rci,	 Copceag,	Congaz,	Cazaclia,	Corten,	Ciumai,	
Taraclia,	Albota	de	Jos,	Sofievca.	În	februarie	cu-
rent	au	 fost	date	 în	exploatare	 centralele	de	 la	
şcoala	 sportivă	din	 Leova	 şi	 de	 la	 gradiniţa	 din	
Cimişlia.

În	sectorul	privat,	pe	parcursul	anului	precedent,	
compania	a	 livrat	şi	 instalat	cazane	cu	o	putere	
sumară	de	13,5	MW.

De	asemenea	a	fost	construite	şi	alte	cazangerii	
finanţate	de	 instituţiile	publice,	printre	care	Ca-
zangeria	din	şcoala	profesională	din	s.	Rezeni,	ra-
ionul	Ialoveni,	Cazangeria	din	şcoala	profesională	
din	or.	Vulcăneşti,	Cazangeria	din	s.	Cupcui,	raio-
nul	Leova,	Cazangeriile	de	la	gradiniţa	şi	primăria	
din	com.	Pepeni,	raionul	Sîngerei.

În	2014	a	 fost	finalizată	construcţia	apeductului	
din	satul	Căbăieşti	din	raionul	Călăraşi	cu	o	lun-
gime	totală	de	10	km,	care	de	asemenea	a	inclus	
lucrări	 de	 construcţie	a	 staţiei	 de	pompare	 sub	
formă	de	fântână,	a	14	cămine,	montarea	a	două	
rezervoare	subterane:	unul	de	30	m3	şi	unul	de	
50	m3	şi	alimentarea	cu	energie	electrică	a	staţiei	
de	pompare.

Datorită	 perseverenţei,	 punctualităţii	 şi	 corecti-
tudinii	tehnice	a	lucrărilor	executate	de-a	lungul	
anilor,	compania	SA	„Darnic	Gaz”	are	în	activ	Me-
ritele	de	Stat	„Cel	mai	bun	antreprenor	al	anului	
în	construcţii”	pe	ultimii	4	ani,	iar	în	2010	pe	în-
treaga	republică.

În	anul	2013,	compania	„Darnic	Gaz”	a	fost	deco-
rată	cu	Diplomă	pentru	construcţia	şi	proiectarea	
centralelor	termice	pe	biomasă,	în	cadrul	progra-
mului	„Energie	şi	Biomasă”.

De	asemenea,	personalul	companiei	participă	la	
traininguri	organizate	de	către	diferite	ONG-uri	şi	
instituţii,	precum	urmează:	CEED	Grow	Moldova,	
Export-Akademie	Baden-Wurterburg,	Invent	Mol-
dova,	GIZ,	US	Embasse	Alumni	Resource	Center,	
Camera	de	Industrie	şi	Comerţ	a	Moldovei.

În	ultimii	ani,	SA	„Darnic	Gaz”	s-a	implicat	activ	
în	numeroase	acte	de	caritate	pentru	casele	de	
batrâni	şi	orfelinatele	din	Republica	Moldova.

luCrările de Bază Pe Care le 
ProPune ComPania sunt:
•	 Lucrări	complexe	de	termoficare	şi	apă	caldă	de	
consum	(cazangerii,	sisteme	de	încălzire,	punc-
te	şi	reţele	termice,	colectoare	solare	etc.);

•	 Construcţia	reţelelor	de	gaze	(reţele	interioare	
şi	exterioare,	staţii	de	reglare-măsurare	etc.);

•	 Sisteme	de	alimentare	cu	apă	şi	canalizare	(re-
ţele	interioare	şi	exterioare,	staţii	de	tratare	şi	
epurare,	staţii	de	pompare	etc.);

•	 Darnic-Gaz	este	o	campanie	care	activează	pe	
baza	modelului	 “All	 in	One”,	prestând	servicii	
consultanţă,	 proiectare,	montare	 şi	 deservire	
ulterioară	a	obiectului	în	caz	de	necesitate.

ComPania este distriBuitor 
ale urmatoarelor Brand-uri 
Pe Piaţa rePuBliCii moldova:
Galmet	 (cazane	pe	 combustibil	 solid,	 încălzitoa-
re	de	apă,	 instalaţii	 solare,	pompe	de	 căldură),	
Stropuva	(cazane	pe	combustibil	solid),	Regulus	
(armatură	de	reglare),	SAS	(cazane	pe	combus-
tibil	 solid),	 Enrad	 (radiatoare	 din	 oţel),	 Mitanox	
(elemente	pentru	coş	de	fum),	Alfa-Laval	(schim-

bătoare	de	căldură),	Blowair	(aeroterme,	perdele	
de	aer),	Agroresurs	(cazane	pe	combustibil	solid),	
Tehnoworld	(ţeavă	şi	fitinguri	PE),	Valrom	(ţeavă	
şi	fitinguri	PE),	D’alessandro	Termomecanica	(ca-
zane	pe	combustibil	solid).
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astfel	de	instalaţie		a	furnizat	în	total	circa	10	
000	kWh.	

Deşi	 proiectele	 sunt	 similare	 ca	 şi	 concept,	 la	
Brânzenii	Noi	sistemul	fotovoltaic	este	instalat	pe	
pământ,	 iar	 la	Ghiliceni,	pe	acoperiş.	Respectiv,	
la	 cel	 de-al	 doilea	 proiect,	 productivitatea	 este	
mai	bună,	datorită	înălţimii	şi	orientării	favorabile	
spre	sud.	

Menţionăm	 că	 întreprinderea	 a	 fost	 fondată	 în	
1997	 sub	 numele	 de	 S.R.L.	 ViitComp-Electronic	
şi	a	activat	în	domeniul	sistemelor	IT.	Începând	
cu	anul	2005	întreprinderea	îşi	schimbă	denumi-
rea	şi	domeniul	de	activitate,	orientându-se	spre	
sistemul	electroenergetic	al	Republicii	Moldova.	

„Suntem	 un	 colectiv	 tânar,	 generator	 de	 idei	
constructive,	 aflat	 în	 permanentă	 interacţiune	
şi	căutare	de	tehnologii	inovative,	pentru	a	oferi	

servicii	 de	 calitate.	 Avantajele	 companiei	 noas-
tre	 sunt	 oferirea	 de	 proiecte	 “la	 cheie”,	 a	 unor	
pachete	complete	de	servicii,	precum	şi	găsirea	
de	 facilităţi	 financiare	 pentru	 serviciile	 oferite”,	
susţin	administratorii	Andra	Electro-Service.	

Pe	parcursul	timpului,	întreprinderea	a	construit	şi	
montat	instalaţii	de	alimentare	cu	energie	electrică	
a	diferitor	obiecte,	a	construit	linii	electrice	aerie-
ne	şi	subterane,	dar	şi	posturi	de	transformare.	În	
2013	în	parteneriat	cu	francezii	au	construit	şi	co-
nectat	la	reţeaua	electrică	primele	obiecte	cu	sis-
teme	fotovoltaice	la	case	particulare.	Iar	în	2014-
2015	compania	a	achiziţionat,	montat	şi	conectat	
la	reţeaua	electrică	instalaţii	fotovoltaice	germane	
la	ferma	de	bovine	din	satul	Brânzenii	Noi	şi	din	
satul	Ghiliceni,	 ale	 Î.I.	 “Prenco	Grigorii”	 şi	S.R.L.	
“Goloseevo”,	cu	care	au	şi	obţinut	trofeul	în	cadrul	
competiţiei	Moldova	Eco	Energetică.

la fermele din Teleneşti  
se produce nu doar lapte,  
ci şi energie electrică

F
erma	din	satul	Ghiliceni	şi	cea	din	satul	
Brânzenii	Noi,	sunt	„înfrăţite”	prin	două	
proiecte	similare,	care	au	fost	implemen-
tate	la	fiecare	dintre	acestea,	şi	anume,	

prin	instalarea	unor	sisteme	fotovoltaice.

Proiectele	 au	 fost	 finanţate	 de	 către	 Agenţia	
Naţională	 de	 Dezvoltare	 Rurală	 (ACSA),	 cu	
asistenţa	 Poloniei,	 în	 proporţie	 de	 70%,	
contribuţia	 proprie	 fiind	 de	 30%.	 Ambele	 pro-
iecte	 au	 fost	 executate	 în	 două	 etape.	 În	 anul	
2014	a	fost	 instalat	sistemul	 fotovoltaic	on-grid,	
cu	puterea	instalată	de	5	kW,	cu	perspectiva	ma-
jorării	până	la	20	kW,	iar	în	anul	2015,	puterea	a	

Este al doilea an când categoria „Tehnologii Eco Responsabile” a fost inclusă 
în Gala premiilor Moldova Eco Energetică, acest compartiment fiind prevăzut 
pentru companiile naționale, care promovează soluții și tehnologii inovative și 
eficiente în domeniul energiei regenerabile. Câștigător la această categorie, în 
2015, a devenit compania Andra Electro-Service, care a implementat cu succes 
două proiecte similare la două ferme de bovine din raionul Telenești. 

fost	majorată	cu	încă	10	kW.	La	momentul	actual,	
sistemul	 fotovoltaic	are	15	kW	putere	 instalată.	
Investiţia	totală	pentru	fiecare	dintre	aceste	pro-
iecte	a	fost	de	27	mii	de	euro.	

„Obiectivele	proiectelor	sunt:	diminuarea	consu-
mului	de	energie	electrică,	precum	şi	 injectarea	
surplusului	 de	 energie	 în	 reţeaua	 electrică	 „în	
avans”	şi	utilizarea	acesteia	în	perioada	pasivă	a	
sistemului	fotovoltaic,	cum	ar	fi	perioada	noctur-
nă	sau	înnorată”,	susţine	Andrei	Cojocaru,	direc-
torul	tehnic	al	companiei	Andra	Electro-Service.	

Actualmente,	energia	electrică	produsă	de	sis-
temul	fotovoltaic	este	utilizată	pentru	consumul	
propriu,	fiecare	fermă	având	circa	100	de	bovi-
ne.	Surplusul	de	energie	este	livrat	în	reţeaua	
naţională	de	distribuţie,	doar	că,	deocamdată,	
fără	 nici	 un	 venit	 suplimentar,	 deoarece,	 încă	
mai	 are	 loc	 procedura	de	 obţinere	 a	 tarifului.	
Din	decembrie	2014	până	în	octombrie	2015,	o	

din decembrie 2014 până în octombrie 
2015, o astfel de instalaţie  a furnizat 
în total circa 10 000 kWh. 

andrei COjOCaRu,  
director tehnic 

andra electro-Service
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n
e-am	 început	 activitatea	 în	 2012,	 ori-
entându-ne	 iniţial	 pe	 producerea	 bri-
chetelor.	Pentru	aceasta,	am	procurat	
din	China	utilajul	 necesar	 în	 sumă	de	

20	000	dolari,	marca	Pini&Kay.	Din	păcate	eram	
începători	 şi	 neexperimentaţi,	 de	 aceea	 am	 cla-

cat	 din	 prima.	 Nu	 am	 reuşit	 să	 folosim	 tehnica	
de	producţie	chinezească	pe	care	am	procurat-o,	
pentru	că	aceasta	nu	conlucra	cu	materia	primă	
din	Moldova.	După	opt	luni,	îmi	era	clar	că	că	aş	
putea	să	nu	îmi	mai	recuperez	banii	investiţi”,	spu-
ne	Vladimir	Popa,	directorul	companiei	Eco-Tronex.

echipamente pentru brichetare  
fabricate acasă 

Compania Eco-Tronex este una dintre cele 20 de inițiative de succes în utili-
zarea și promovarea energiei regenerabile și eficienței energetice, premiate la 
Gala Moldova Eco Energetică 2015, secțiunea Tehnologii Eco Responsabile. 
Succesul se datorează faptului că de mai bine de trei ani, compania produce 
echipament pentru brichetare, de cea mai înaltă calitate, având la moment 
peste zece instalații realizate. 

Dar	 pentru	 că	 în	 joc	 a	 fost	 deja	 pusă	 o	 sumă	
impunătoare	de	bani,	fondatorul	companiei	a	de-
cis	să	nu	se	oprească	aici.	Aşa	că	a	luat	un	nou	
împrumut	de	25	000	dolari	şi	a	început	să	adap-
teze	 utilajul	 de	 brichetat	 la	materia	 primă	 care	
se	găseşte	în	Moldova.	“Am	instalat	mijloace	de	
măsurare	a	temperaturii,	calculatoare	care	au	re-
gulat	viteza	de	încărcare	a	materiei	prime	în	us-
cător,	tuburi	reactive	etc.	După	opt	luni	de	mun-
că,	vechiul	utilaj	de	brichetare	a	fost	schimbat	în	
proporţie	de	90	la	sută.”	

La	scurt	timp	a	apărut	şi	primul	client,	care	s-a	
dovedit	a	fi	unul	dintre	furnizorii	de	materie	pri-
mă	a	companiei	Eco-Tronex,	care	s-a	ciocnit	de	
aceeaşi	problemă	–	nu	putea	folosi	utilajul	de	bri-
chetare	adus	din	China.	

De	atunci	au	trecut	aproape	trei	ani,	timp	în	care	
compania	 a	 elaborat	 mai	 mult	 de	 zece	 utilaje	
de	brichetare,	marea	majoritate	fiind	construite	
de	la	zero,	dintre	care	ultimii	patru	-	“CT	Sârbu	
Serghei	Andrei”,	“Î.I	Raza”,	“Fung	Delicios	SRL”,	
“Smart	Energy	Solutions”,	 în	anul	2015.	Cei	mai	
mulţi	 dintre	 clienţii	 companiei	 Eco-Tronex	 sunt	

producătorii	de	lăzi	de	lemn,	care	au	mereu	sur-
plus	de	rumeguş.

“Astăzi,	după	trei	ani	de	 la	deschiderea	compa-
niei,	 oferim	 clienţilor	 noştri	 la	 cheie	 o	 întreagă	
linie	 de	 fabricat	 brichete	 tip	 Pini&Kay.	 Aceasta	
conţine:	presă	de	brichetat,	uscător	de	rumeguş,	
dispozitiv	de	tăiere,	selector	de	rumeguş,	tablou	
electric	pentru	presa	de	brichetat,	tablou	electric	
pentru	uscătorul	de	rumeguş	şi	multe	alte	piese”,	
spune	 Vladimir	 Popa.	 Reprezentanţii	 companiei	
spun	că	pentru	elaborarea	unei	astfel	de	linii	de	
fabricat	brichete	au	nevoie	de	aproximativ	30	de	
zile	lucrătoare.	

Vladimir POPa,  

director
eco-Tronex.
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S
cuterele	 electrice	 sunt	 extreme	de	 po-
pulare	atât	 în	ţările	europene,	cât	şi	 în	
SUA,	dar	mai	ales	 în	 ţările	unde	 trans-
portul	pe	două	roţi	este	o	tradiţie,	pre-

cum	India	sau	China.	Din	2015,	tehnologia	eco	a	
ajuns	şi	în	ţara	noastră,	iar	transportul	nepolu-
ant	a	devenit	posibil	datorită	companiei	Meldava	
Grup	SRL,	care	este	primul	distribuitor	oficial	al	
scuterelor	electrice	în	Republica	Moldova.	Astfel,	
toţi	pasionaţii	de	transport	ecologic	au	posibili-
tatea	să	procure	unul	din	cele	11	scutere	marca	
MASC	Moto,	de	producţie	coreeană,	prezente	pe	
piaţa	noastră.	

“Scuterele	 electrice	 MASC	 Moto	 pot	 fi	 utilizate	
atât	pentru	deplasările	zilnice,	cât	şi	pentru	lucru,	
pretabile	atât	pentru	tineri,	cât	şi	pentru	persoa-
nele	de	o	vârstă	mai	 înaintată.	Cele	11	modele	
oferă	 soluţii	 pentru	 toate	 tipurile	 de	 utilizare	 şi	
o	gamă	diversă	de	design	şi	motorizare”,	spune	
Andriana	Braşoveanu,	directorul	companiei	Mel-
dava	Grup.

Scuterele electrice
ecologice, ieftine şi accesibile

Odată cu creșterea numărului de automobile în Republica Moldova, mijloa-
cele de transport de mici dimensiuni au început să câștige tot mai mult te-
ren. Și dacă motoreta și scooter-ul clasic, propulsate de motoare cu benzină, 
sunt în dezavantaj – sunt poluante, deservirea este costisitoare, iar prețul 
carburantului e mereu în creștere, scuterele electrice devin tot mai atrăgă-
toare pentru deplasările scurte.

avantajele sCuterelor eleCtriCe 
faţă de Cele oBişnuite

Scuterele	 electrice	 sunt	 în	 avantaj	 faţă	 de	 cele	
obişnuite,	datorită	faptului	că	sunt	mai	econome.	
Astfel,	 100	 km	parcurşi	 cu	 scuterul	 electric	 vor	
costa	mai	puţin	de	şapte	lei.	Sunt	de	două	ori	mai	
econome	decât	transportul	urban,	de	peste	şapte	
ori	mai	econome	decât	un	scuter	de	benzină	şi	de	
30	ori	mai	econome	decât	un	autoturism.	

Un	 alt	 avantaj	 al	 acestei	 tehnologii	 este	 faptul	
că	scuterele	electrice	sunt	ecologice.	Demarează	
delicat	şi	energic,	silenţios	şi	fără	emanarea	ga-
zelor	de	eşapament,	cu	o	viteză	de	peste	50	km/
oră.	Puterea	motorului,	permite	ridicarea	în	orice	
pantă	fără	dubii,	dau	asigurări	producătorii.

În	 plus,	 nu	 au	 nevoie	 de	 o	 întreţinere	 scumpă	
precum	motorul	cu	ardere	internă,	alimentare	cu	
benzină	şi	ulei.	Tot	de	ce	este	necesar	e	o	pri-
ză	electrică	obişnuit,	de	220v,	pentru	a	reîncărca	
acumulatorul	 scuterului.	 Odată	 încărcat,	 acesta	
poate	 parcurge	minim	 50	 km,	 cu	 o	 sarcină	 de	
până	la	250	kg.

Noile	mijloace	de	transport	sunt	mult	mai	fiabile	
comparativ	cu	cele	obişnuite.	Au	un	termen	de	
garanţie	de	1	an	sau	5	000	kilometri	parcurşi.	
Nu	are	cutie	de	viteză,	respectiv	are	risc	minim	
de	a	se	defecta,	 iar	transmisia	este	extrem	de	
simplificată.

O	reîncărcare	completă	a	motorului	durează	6-8	
ore,	dacă	bateria	e	descărcată	complet.	Dacă	ba-
teria	se	descarcă	mai	puţin	de	10	la	sută,	atunci	
se	încarcă	în	2	ore.	Consumul	bateriei	este	de	20	
amperi	pe	oră.

sCuterele masC moto –  
o investiţie efiCientă

“Transportul	electric	este	o	investiţie	de	5-10	ori	
mai	mare	decât	cel	cu	motorizare	de	ardere	in-
ternă.	 Scuterele	 electrice	 MASC	 Moto	 distrug	
acest	stereotip,	având	un	preţ	de	pornire	de	 la	
870	Euro,	inclusiv	TVA,	ce	este	foarte	apropiat	de	
preţul	unui	scuter	pe	benzină,	reprezentat	oficial	
pe	piaţa	Republicii	Moldova.	Din	fericire,	tot	mai	
mulţi	moldoveni	înţeleg	asta.	Astfel,	în	cele	5	luni	
de	 prezenţă	 pe	 piaţă,	 scuterele	 electrice	MASC	
Moto	au	inregistrat	vânzări	de	peste	3	unităţi	lu-
nar,	şi	asta,	luând	în	consideraţie	că	sezonul	de	
vânzare	a	lor	s-a	finalizat	în	luna	octombrie	şi	re-
începe	 în	 luna	martie”,	concluzionează	Andriana	
Braşoveanu.	Majoritatea	utilizatorilor	au	preferat	
scuterele	MASC	Moto	pentru	uz	propriu	şi	depla-
sări	zilnice	la	serviciu,	dar	sunt	şi	4	scutere	MASC	
Moto,	 care	 se	utilizează	pentru	 livrare	 în	oraşul	
Chişinău.		

andriana 
BRaŞOVeanu,  

director Meldava Grup
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P
roiectul	„Ecolibri”	a	demarat	în	ianuarie	
2011,	când	a	devenit	tot	mai	stringentă	
necesitatea	 de	 a	 concepe	 un	 genera-
tor,	care	să	ducă	la	scăderea	costurilor	

de	 producere	 a	 curentului	 electric	 şi,	 totodată,	
să	corespundă	cerinţelor	de	calitate	de	pe	piaţa	
internaţională.	Drept	exemplu,	 serveau	miile	de	
staţii	de	producere	a	energiei	verzi,	răspândite	în	
toată	Europa	(România,	Bulgaria,	Ungaria,	Franţa,	

Italia,	Germania	etc.).	Visul	a	putut	fi	realizat	da-
torită	companei	 italiene	A.C.E.	SRL,	specializată	
în	 producerea	 cablajului	 industrial,	 în	 frunte	 cu	
fraţii	Donatella	şi	Roberto	Scarpa	şi	inginerul	Car-
lo	Lodigiani,	care	au	proiectat,	construit	şi	imple-
mentat	proiectul	dat.	

„Astfel,	patru	ani	mai	târziu,	la	data	de	21	mar-
tie	 2015,	 la	 periferia	 oraşului	 Chişinău,	 a	 fost	
instalată	 prima	 turbină	 microeoliană	 „Ecolibri”	

ecolibri, un nou tip de generatoare 
pe piaţa moldovenească

Tot mai mulți antreprenori, gospodari sau pur și simplu entuziaști din Re-
publica Moldova au început să îmblânzească puterea vântului, pentru a o 
transforma în energie regenerabilă. Printre ei se numără și compania „Eco-
libri”, filială a companiei italiene A.C.E. SRL. - specializată de mai bine de 
50 de ani în special în producerea cablajului electric industrial de înaltă 
calitate. „Ecolibri” a adus pe piața din Moldova un generator microeolian cu 
puterea nominală generată de 3kW cu axă verticală, care îi poartă numele. 
Turbina „Ecolibri” este prevăzută pentru generarea energiei în versiune izo-
lată și în versiune hibrid, fără livrarea energiei în rețea, dar cu posibilitatea 
de a stoca și, ulterior, de a  consuma energia electrică din „rezervă”.  

cu	putere	nominală	generată	de	3kW/oră,	 fără	
livrarea	 energiei	 în	 reţea,	 dar	 cu	 posibilitatea	
de	a	consuma	energie	electrică	din	reţea	în	caz	
de	 necesitate.	 Beneficiarii	 acestui	 proiect	 pilot	
sunt	S.C.	”Melanto	&	Co”	SRL,	din	or.	Codru,	str.	
Grenoble	176.	Curând	urmează	să	elaborăm	un	
studiu	pentru	a	stabili	capacitatea	de	produce-
re	a	energiei	electrice	zilnic,	lunar	sau	sezonier,	
şi	 care	 sunt	 economiile	 companiei	 pe	 teritoriul	
căreia	 a	 fost	 instalată	 această	 turbină”,	 spune	
Lilian	Granciuc,	reprezentantul	companiei	„Eco-
libri”	în	Moldova.	

„Ecolibri”	este	diferit	de	celelalte	generatoare	eo-
liene	de	la	noi	din	ţară,	datorită	axelor	sale	verti-
cale,	iar	avantajele	ei	sunt	nenumărate.	

„În	primul	rând,	acest	generator	microeolian	se	
caracterizează	prin	funcţionare	constantă	indife-
rent	de	direcţia	vântului.	Are	o	viteză	redusă	de	
pornire	 (3	m/s)	 şi	 o	 rezistenţă	mare	 la	 puterea	
vântului	 (se	blochează	automat	 la	viteza	vântu-
lui	de	16m/s).	Este	o	sursă	de	energie	curată	şi	
renovabilă.	Zgomotul	emanat	de	axele	verticale	

lilian GRaniuC,

ecolibri Moldova

este	mai	mic	comparativ	cu	cele	orizontale,	care	
nu	depăşeşte	20	Db	la	viteza	maximă	de	gene-
rare	a	curentului	(<16M/S)	şi	este	imperceptibilă	
dacă	 turbina	 este	 instalată	 pe	un	 catarg	de	10	
metri.	 Generatorul	 se	 instalează	 perpendicular	
suprafeţei	 solului”	 susţine	 Lilian	 Granciuc.	 „In-
stalarea	turbinei	„Ecolibri”	cu	toate	accesoriile	în	
ansamblu	necesită	 investiţii,	 însă	acestea	vor	fi	
recuperate	 în	 câţiva	 ani	 datorită	 economiilor	 la	
energia	electrică	din	reţea”,	mai	spune	el.	

Astfel,	 în	 condiţiile	 în	 care	 resursele	 energetice	
se	scumpesc	de	la	o	zi	la	alta,	utilizarea	energiei	
vântului	poate	contribui	considerabil	la	diminuare	
independenţei	energetice	a	ţării,	care	la	moment	
este	asigurată	de	importul	din	Ucraina	şi	centrala	
Hidroelectrică	de	la	Cuciurgan.	
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M
inistrul	 în	 exerciţiu	 al	 Dezvoltării	
Regionale	 şi	 Construcţiilor,	 Vasile	
Bîtcă,	 a	 declarat	 în	 cadrul	 eveni-
mentului	 că	 imobilele	 din	 Moldova	

au	un	potenţial	de	sporire	a	eficienţei	energetice	
cu	50%,	majoritatea	 lor	fiind	construite	 în	peri-
oada	sovietică,	atunci	când	costurile	energiei	nu	
reprezentau	o	constrângere.	Eficienţa	energetică	
redusă	a	 clădirilor	 reprezintă	 însă	o	 importantă	
oportunitate	de	afaceri	pentru	companiile	de	ser-
vicii	energetice	(ESCO),	piaţa	cărora	abia	a	înce-
put	să	se	dezvolte.

În	 cadrul	 atelierului	 au	 fost	 prezentate	 Foaia	
de	 parcurs	 pentru	 implementarea	 legii	 privind	
performanţa	energetică	a	clădirilor.	Prin	această	
lege,	Republica	Moldova	a	transpus	directiva	eu-

Atelier de lucru: 
Performanţa energetică a clădirilor 
şi mecanisme de sprijin

Mecanismele de sporire a performanței energetice a clădirilor au fost discutate 
în cadrul unui atelier cu același nume, care s-a desfășurat în cadrul Săptămânii 
Eco Energetice, între 1-4 decembrie 2015.

ropeană	în	domeniu	şi	s-a	angajat	ca,	 începând	
cu	30	iunie	2019,	toate	clădirile	publice	nou-con-
struite	să	aibă	un	consum	de	energie	„aproape	
egal	cu	zero”.		Experţii	locali	şi	internaţionali	au	
vorbit	despre	importanţa	planificării	urbane	dura-
bile,	oportunităţile	de	protecţie	termică	a	clădiri-
lor,	modulele	de	instruire	în	domeniul	eficientiză-
rii	energetice	a	clădirilor	publice.	De	asemenea,	
reprezentanţii	companiilor	de	servicii	energetice	
cehe	au	prezentat	evoluţiile	pieţei	ESCO	în	Repu-
blica	Cehă	şi	lecţiile	de	urmat	pentru	companiile	
moldoveneşti.

Reprezentanţii	 Proiectului	 „ESCO	 –	 transforma-
rea	 pieţei	 de	 eficienţă	 energetică	 urbană	 prin	
lansarea	 companiilor	 de	 servicii	 energetice”	 au	
informat	 despre	 elaborarea,	 în	 2016,	 a	 Planului	

de	 Dezvoltare	 Urbanistică	 Verde	 a	 municipiului	
Chişinău	şi	a	unei	serii	de	documente	standardi-
zate	care	vor	facilita	activitatea	ESCO	în	Moldova.	
Printre	acestea	se	numără	ghidul	pentru	compa-
niile	ESCO,	un	ghid	şi	set	de	documente	standard	
privind	 achiziţiile	 publice	 de	 servicii	 energetice,	
contract	model	de	performanţă	energetică	etc.

De	asemenea,	a	fost	prezentat	Fondul	de	garan-
tare	ce	urmează	a	fi	instituit	cu	sprijinul	Proiectului	
ESCO,	 în	valoare	de	un	milion	de	dolari,	care	va	

servi	drept	instrument	de	facilitare	a	accesului	la	
finanţare	pentru	companiile	de	servicii	energetice.

Atelierul	 de	 lucru	 „Performanţa	 energetică	 a	
clădirilor	 şi	mecanisme	 de	 sprijin”	 este	 parte	 a	
Săptămânii	 Eco	 Energetice.	 Organizatorii	 eveni-
mentului	sunt	Ministerul	Economiei,	Agenţia	pen-
tru	 Eficienţă	 Energetică	 şi	 Proiectul	 „Energie	 şi	
Biomasă”,	finanţat	de	Uniunea	Europeană	şi	im-

plementat	de	Programul	Naţiunilor	Unite	pentru	
Dezvoltare.
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Î
n	 cadrul	 acestui	 eveniment	 s-a	 discutat	
despre	 experienţa	 ţărilor	 europene	 în	 do-
meniul	 exploatării	 energiei	 regenerabile	 şi	
perspectivele	ei	pentru	Republica	Moldova.	

S-a	discutat	despre	premisele	pentru	o	autono-
mie	energetică	locală	şi	evaluarea	potenţialului	de	
biogaz	din	ţară;	despre	independenţa	energetică	
asigurată	de	promovarea	energiei	 regenerabile;	
despre	 evaluarea	 potenţialului	 de	 cogenerare	
în	Moldova	şi	cum	poate	fi	asigurată	autonomia	
energetică	deplină	a	localităţilor	din	ţară.	

Pirkka	Tapiola,	Ambasadorul	Uniunii	Europene	în	
Republica	Moldova,	 a	 declarat:	 „Tot	 efortul	 pe	
care	îl	depunem	împreună	în	sectorul	energetic	
pentru	a	 îmbunătăţi	viaţa	cetăţenilor	Republicii	
Moldova	poate	da	roade	şi	poate	fi	unul	de	suc-
ces	doar	o	dată	cu	angajamentul	tuturor	actori-
lor:	al	consumatorilor	ce	doresc	să	îşi	eficienti-
zeze	consumul	de	energie,	dar	şi	al	antrepreno-
rilor,	asemeni	Dvs,	ce	vin	cu	idei	şi	 iniţiative	în	
sprijinul	acestui	proces”.			

Bioforum
ediţia a treia

Zeci de companii și adepți 
ai resurselor de energie 
regenerabilă, demnitari de 
stat și funcționari publici 
au participat în data de 2 
decembrie la cea de-a treia 
ediție a Bioforumului. 
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E
venimentul	 a	 întrunit	 o	 expoziţie	 im-

presionantă	 de	 tehnologii	 de	 energie	
regenerabilă:	 turbini	 eoliene,	 colectoa-
re	 solare,	 panouri	 fotovoltaice,	 pompe	

geotermale	şi	cazane	pe	biomasă.	

Tinerii	eco	şi-au	prezentat	inovaţiile	care	ne	ajută	
să	producem	energie	curată	şi	să	reducem	con-
sumul	de	energie.	Bunăoară	copiii	de	la	tabăra	de	
vară	ENERGEL,	au	prezentat	pas	cu	pas	într-o	pân-
ză	de	peste	20	de	metri,	pictată	de	ei,	ce	putem	
face	pentru	a	valorifica	energia	naturii	şi	a	păstra	
ţara	mai	curată.	Iar	alţi	entuziaşti	au	făcut	prezen-
tări	eco,	au	plimbat	copiii	cu	tricicleta	solară,	au	
făcut	tatuaje	cu	henna	şi	au	organizat	o		dezbatere	
publică	cu	tema	„Energia	regenerabilă:	de	la	SciFi	
în	ograda	noastră”,	precum	şi	concursuri	cu	premii	
eco,	sau	jocuri	pentru	copii	şi	maturi.

Omul	de	afaceri	Vlad	Brăgaru	a	adus	în	parc	co-
pacii	de	salcie	energetică	care	cresc	cu	o	viteză	
uluitoare	(circa	3,5	cm	pe	zi)	şi	care	sunt	folosiţi	
în	calitate	de	combustibil	ecologic,	concurând	cu	
gazul	şi	cărbunele.

Tot	 în	 cadrul	 acestui	 eveniment	au	 fost	 expuse	
spre	vânzare		obiecte	decorative,	bijuterii,	tablo-
uri	create	din	produse	naturale,	caiete,	pixuri	din	
carton	 reciclat,	 ceasuri	 ce	 se	alimentează	de	 la	
energia	apei	sau	a	soarelui,	 încărcătoare	solare	
pentru	telefonul	mobil	etc.

Evenimentul	 	a	culminat	cu	muzică	sută	 la	sută	
live,	 cu	 instrumente	 muzicale	 alimentate	 de	 la	
energia	 solară,	 în	 interpretarea	 trupelor	 locale	
„Miriam”,	„FlashBlood”,	 „AmberTraps”,	 „Alex	Ca-
lancea	&	Rupt”,	dar	şi	a	oaspeţilor	din	Marea	Bri-
tanie	-„Heymoonshaker”.

Hai să ne alimentăm şi anul acesta  

Sub acest generic s-a desfășurat la 21 iunie 2015 evenimentul SUN DĂ-I 
FEST, în Grădina Publică Ștefan cel Mare. El a culminat seria de întruniri or-
ganizate în cadrul  Săptămânii Europene a Energiei Durabile. Organizatori 
au fost Agenția pentru Eficiență Energetică și Proiectul Energie și Biomasă, 
în parteneriat cu Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova, Ambasa-
da Republicii Cehe în Moldova, Fondul pentru Eficiență Energetică, Fondul 
Global pentru Mediu, Efes Vitanta Moldova Brewery, POT Music, Biroul de 
Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Solartech Energy, YARD SALE. 
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Ne aflăm la momentul în care trebuie să începi să ne urmărești îndeaproape.  
Intră chiar azi pe www.brIkstoN.ro și fii la curent cu noutățile pe care le pregătim pentru tine. 

Cu o paletă largă de nuanțe și variate moduri de punere în operă, brIkstoN kLINkEr este 
perfect utilizabil atât pentru amenajarea interioarelor, cât și pentru zona de fațadă a cămi-
nului tău. Iar acum te anunțăm în premieră că pentru anul 2016 brIkstoN îți pregătește noi 
motive de bucurie. Având un statut consolidat la capitolul inovație și experiență, precum și 
un aport important la creșterea dinamicii pieței materialelor de construcții, brIkstoN va 

introduce nuanțe noi în gama brIkstoN kLINkEr pentru o varietate și mai mare a paletei de 
culori, dar și alte noi produse în gama de soluții pentru acoperișuri și altele.


