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ȘTIRI PROIECT

PE 10 sEPTEMBRIE vA fI lAnsATă REvIsTA 
MOldOvA ECO-EnERgETICă

Revista conţine istoriile de succes ale finaliștilor 
Competiţiei Moldova Eco-Energetică, 2012, articole 
despre activitatea actorilor cheie în sectorul ener-
giei regenerabile şi eficienţei energetice, precum şi 
noutăţile competiţiei din 2013. 

La eveniment vor participa finaliștii Competiției 
Moldova Eco-Energetică, ediția 2012, miniştri, amba-
sadori, reprezentanți ai instituțiilor statului conexe 
sectorului energiei regenerabile și eficienței ener-
getice, ai organizațiilor internaționale din sector, 
parteneri, mass media. 

Revista este la prima ediţie. Ea va fi tipărită anual 
după decernarea premiilor Moldova Eco-Energetică. 

Evenimentul este organizat de Ministerul Economiei, 
Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Proiectul UE-
PNUD “Energie şi Biomasă”.

dOsARElE PEnTRu MOldOvA  
ECO-EnERgETICă, 2013,  
POT fI dEPusE Până PE 20 sEPTEMBRIE

Instituţii publice, reprezentanţi ai sectorului privat, 
ONG, fundaţii, grupuri de inițiativă, asociaţii, mass 
media şi persoane fizice se pot înscrie în Competiţia 
MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, ediţia 2013 - cel mai 
mare concurs de premiere a iniţiativelor de succes în 
sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice.

La competiţia MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ  
se pot înscrie:

 instituţii publice 
 reprezentanţi ai sectorului privat 
 ONG, fundaţii, grupuri de inițiativă, asociaţii

 mass media 
 persoane fizice

În 2013, premiile Moldova Eco-Energetică vor fi 
conferite pentru următoarele categorii: 

Moldova Eco-Energetică este realizată la iniţiativa 
Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă” în 
parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică 
şi Ministerul Economiei.

 Cel Mai Bun Proiect în Energia solară:

	 Fotovoltaică

	 Termică

 Cel mai Bun Proiect în Energia Eoliană

 Cel Mai Bun Proiect în Bioenergie:

	 Producerea	biocombustibililor	solizi
	 Producerea	biocombustibililor	lichizi
	 Asamblarea	şi/sau	instalarea	echipamentelor	 
	 aferente	producerii	de	bioenergie
	 Producerea	energiei	termice
	 Producerea	energiilor	prin	cogenerare

 Cel mai Bun Proiect în Energia Hidraulică

 Cel mai Bun Proiect în Energia geotermală

 Cel Mai Bun Proiect de Eficienţă Energetică în:

	 Sectorul	energetic
	 Sectorul	industrial
	 Sectorul	construcţiilor
	 Sectorul	transporturilor
	 Sectorul	public

 Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare

 Cea mai bună Iniţiativă Educaţională

 Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor

 Premiul special
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Toată informaţia, inclusiv formularele 
de aplicare sunt plasate pe pagina web a 
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică 

www.aee.md	la	rubrica	Moldova	Eco-Energetică.	

Câştigătorii vor fi premiaţi la gala Moldova 
Eco-Energetică ce va avea loc în decembrie 
2013 în Chişinău.

doritorii de a  
primi gratuit 
revista sunt rugaţi 
să se adreseze la 
Proiectul Energie  
şi Biomasă 

tel:	022	839983	
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un nOu ATElIER PRIvInd CAlITATEA 
BIOCOMBusTIBIlIlOR sOlIzI

Producători de brichete şi pelete, dar si de cazane ce 
ard biocombustibil, experţi de la ministere, instituţii 
de stat, mediul academic vor participa pe 5 sep-
tembrie la cel de-al doilea atelier naţional dedicat 
calităţii biocombustibililor solizi din Republica Mol-
dova. Evenimentul este organizat de Agenţia pentru 
Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-
PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova”.

„Instalăm	centrale	termice	moderne	pe	biomasă,	venim	
cu	tehnologii	noi	în	şcolile,	grădiniţele,	centrele	comu-
nitare	din	satele	Republicii	Moldova.	În	acest	sezon	de	
încălzire,	cel	puţin	100	de	instituţii	publice	rurale	se	vor	
putea	încălzi	cu	energie	din	biomasă.	Pentru	buna	funcţi-
onare	şi	asigurarea	eficienţei	maxime	a	centralelor	termi-
ce	pe	biomasă	este	important	ca	biocombustibilul	folosit	
să	fie	calitativ	şi	să	corespundă	standardelor”, afirmă 
Nicolae Zaharia, expert în dezvoltarea afacerilor în 
cadrul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”.

În prezent, Republica Moldova are aprobate 37 de 
standarde europene voluntare de calitate a bio-
combustibililor solizi. Acestea au fost elaborate 
de comitetul Tehnic 32, creat în cadrul Institutului 
Naţional de Standardizare. Ministerul Economiei a 
creat un grup de lucru responsabil de elaborarea 
Reglementărilor tehnice ce vor stabili parametrii 
tehnici minimi ai biocombustibililor solizi. Aceştia vor 
fi obligatorii pentru toţi producătorii de combusti-
bil din biomasa solidă din Republica Moldova şi vor 
prevedea cerinţele esenţiale de calitate, regulile de 
plasare pe piaţă a produselor, evaluarea conformită-
ţii precum şi supravegherea acesteia.

În ultimii doi ani, numărul producătorilor de brichete 
şi pelete a crescut de 10 ori, ajungând la 65.

CuMPăRAţI-vă un CAzAn PE BIOMAsă 
PEnTRu CAsă şI 30% dIn CHElTuIElI vOR fI 
RAMBuRsATE dIn fOnduRI EuROPEnE

Continuă Programul de subvenţionare a achiziţionă-
rii cazanelor moderne pe biomasă pentru gospodări-
ile casnice din orăşelele mici şi comunităţile rurale.

Amintim că Guvernul, cu suportul Proiectului UE-
PNUD „Energie şi Biomasă” a lansat în aprilie Progra-
mul de acordare în condiţii avantajoase a cazanelor 
pe bază de biomasă pentru gospodăriile casnice.

În total, 600 de familii vor putea cumpăra cazane de 
ardere a peletelor, brichetelor sau cazane mixte, 30% 
din costuri fiind rambursate din fonduri europene.

Cazanele ce pot fi procurate în cadrul acestui 
program trebuie să fie produse şi/sau asamblate în 
Republica Moldova. Până în prezent, 12 companii 
au fost acreditate de către Agenţia pentru Eficien-
ţă Energetică să ofere cazane pentru gospodării 
casnice în cadrul programului. Companiile respective 
au în portofoliu o	gamă	variată	de	cazane produse în 
Republica Moldova sau asamblate local de la pro-
ducători renumiţi din Europa, cum ar fi Germania, 
Polonia, Cehia, România, Letonia, Grecia. Procesul 
de acreditare a companiilor ce vor livra cazane pe 
biomasă este unul continuu.

Bugetul total al programului este de 640.000 de 
Euro. Valoarea maximă rambursată din fondurile pro-
gramului este de 1.000 de Euro per cazan instalat.
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doritorii de a cumpăra cazane pe biomasă 
sunt rugaţi să apeleze Agenția pentru 
Eficiență Energetică:

2068,	or.	Chişinău,	str.	Alecu	Ruso	1,	et.10,	 
Tel:	+373	22	31-00-12;	49-94-44,	Mob.:	+373	
67430436;	Email:	dumitru.galetchi@aee.md

http://www.biomasa.aee.md/biomass-boilers-ro/
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14 şCOlI şI gRădInIţE dIn TARAClIA, CălăRAşI, 
CăuşEnI, IAlOvEnI, nIsPOREnI şI sTRăşEnI 
TREC lA EnERgIA dIn BIOMAsă

Primarii din 14 sate au semnat pe 1 august memoran-
dumuri de colaborare cu Proiectul UE-PNUD „Energie 
şi Biomasă”, document ce dă startul lucrărilor de ra-
cordare a instituţiilor publice la energia din biomasă.

14 şcoli şi grădiniţe din raioanele Taraclia, Călăraşi, 
Căuşeni, Ialoveni, Nisporeni şi Străşeni vor avea sis-
tem alternativ de energie celui existent. Lucrările de 
proiectare şi de instalare a noilor centrale termice vor 
fi demarate în toamnă.

„Grădiniţa	noastră	a	fost	renovată	acum	3	ani.	Nu	ne-
au	ajuns	însă	fonduri	pentru	instalarea	sistemului	de	
încălzire.	Iernile	eram	nevoiţi	să	încălzim	încăperile	cu	
convectoare	electrice.	Mă	bucur	că	am	reuşit	să	câştigăm	
concursul	şi	în	sezonul	următor	de	încălzire	cei	70	de	
copii	şi	angajaţii	grădiniţei	vor	simţi	beneficiile	energiei	
curate.	Vom	crea	şi	3	noi	locuri	de	muncă	datorită	centra-
lei	pe	biomasă”,	spune Parascovia Antoniuc, primar în 
satul Cârnăţenii Noi, rl Căuşeni.

Proiectul Energie şi Biomasă va acoperi, din fonduri 
europene, cheltuielile de proiectare a centralei termi-
ce, de achiziţionare şi instalare a cazanelor moderne 
pe brichete/pelete cu capacitate în funcţie de supra-
faţa instituţiei, instalarea punctului termic, conexiu-
nea la rețelele de electricitate și de apă, construcția 
traseelor termice exterioare subterane, asigurarea 
măsuri lor de protecție anti-incendiară ş.a.

La rândul lor, şi comunităţile vor veni cu contribuţia 
sa de minim 15% din volumul total al lucrărilor. În sa-
tul Brătuleni, rl Nisporeni, de exemplu, comunitatea 
va renova sistemul interior de încălzire, schimbând 
ţevile, caloriferele, şi va renova depozitul în care va fi 
păstrat biocombustibilul.

„Pentru	cei	240	de	copii	de	la	şcoală	iernile	erau	o	
adevărată	povară.	Vechea	centrală	termică	pe	cărbune	
funcţiona	la	capacitate	minimă.	Din	acest	motiv	cu	greu	
reuşeam	să	încălzim	puţin	doar	clasele,	coridoarele,	
grupurile	sanitare	şi	bucătăria	rămânând	în	frig.	De	acum	
înainte	totul	va	fi	altfel.	Pe	lângă	centrala	modernă	de	
încălzire	pe	biocombustibil,	am	reuşit	să	obţinem	finanţe	
de	la	Fondul	de	Eficienţă	Energetică	pentru	schimbarea	
geamurilor	şi	izolarea	termică	a	pereţilor.	Abia	aştept	să	
văd	şcoala	schimbată	la	faţă”, susţine Nicolae Cherche-
ja, primarul satului Brătuleni.

Vedeţi aici harta	comunităţilor	rurale	ce	şi-au	conectat	
instituţiile	publice	la	energia	din	biomasă cu sprijinul 
financiar al Proiectului Energie şi Biomasă în Moldo-
va. Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un 
proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul 
total al proiectului este de 14 mln. 560 mii Euro, 
acordați de Uniunea Europeană (14 mln Euro) și 
PNUD Moldova (560,000 Euro).

AnTREPREnORII dIn TARAClIA învAţă CuM să 
PROduCă BIO-COMBusTIBIl

Antreprenorii agricoli din raionul Taraclia au învaţăt 
cum să producă combustibil bio din deşeuri agricole. 
Zeci de deţinători şi administratori de terenuri agrico-
le s-au reunit pe 26 iulie la Taraclia pentru a cunoaşte 
experienţa producătorilor de brichete şi pelete din 
Republica Moldova şi pentru a obţine informaţii 
valoroase pentru startul unei afaceri. Trainingul 
de instruire este organizat de Proiectul UE-PNUD 
”Energie şi Biomasă” la iniţiativa viitorilor producători 
de biocombustibil din regiunea de sud.

Participanţii au fost informaţi despre paşii pe care 
urmează să îi întreprindă pentru a lansa o afacere 
de producere a brichetelor și peletelor din bioma-

*Lista satelor ce au semnat memorandumuri de colaborare: Hârbovăţ, Săseni (raionul Călăraşi), Ciufuleşti, Cârnăţenii Noi, Tănătarii Noi (raionul Căuşeni), 
Ruseştii Vechi (raionul Ialoveni), Brătuleni, Soltăneşti (rl Nisporeni) , Micleuşeni, Vorniceni (rl Străşeni), Cairaclia, Cealîc, Ciumai, Novoseolovca (rl Taraclia)

http://www.biomasa.aee.md/map-map-2/
http://www.biomasa.aee.md/map-map-2/
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TEndER dE ACHIzIţIE PuBlICă A 
ECHIPAMEnTuluI dE BRICHETARE

Pe 30 august curent a fost lansată procedura de 
achiziție publică a echipamentului de brichetare 
ce va fi procurat în cadrul activității de stimulare a 
sectorului producerii de combustibil din biomasă, 
iniţiată de Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă” 
şi implementată de Agenția pentru Eficiență 
Energetică. Documentele de tender vor fi deschise 
pe 16 august curent. Tot atunci vor fi identificați 
ofertanții câștigători ce vor furniza echipament 
viitorilor beneficiari ai programului. 

Programul vizează stimularea pieţei de producere a 
combustibilului din biomasă în Republica Moldova 
şi este destinat facilitării procurării în regim de 
leasing de către subiecţii sectorului privat a unui 
vast sortiment de echipamente de producere a 
brichetelor din biomasă. Echipamentul	va	fi	acordat	
în	condiţii	avantajoase	pe	o	perioadă	de	3	ani,	cu	0%	
comision,	0%	dobândă	şi	0%	TVA.	

lA TABăRA dE vARă EnERgEl COPIII 
Au învățAT CuM să PROduCă EnERgIE 
REgEnERABIlă ȘI CuM să O COnsuME EfICIEnT

120 de copii din 13 raioane au învăţat cum să 
producă energie regenerabilă şi cum să o consume 
eficient la Tabăra de Vară ENERGEL, organizată 
în acest an în satul Ivancea, rl Orhei. Timp de zece 
zile (1-10 iulie), copiii au avut mai multe activităţi 
interactive şi practice. „Avem	o	agendă	pe	cât	de	
încărcată	pe	atât	de	captivantă.	Am	construit	machete	
de	panouri	fotovoltaice,	de	turbine	eoliene,	vom	colecta	
gunoiul	din	comunităţile	vecine,	vom	face	o	prezentare	
de	modă	din	materiale	eco,	vom	juca	spectacol	la	tema	
energiei	regenerabile,	noi	fiind	regizorii	şi	actorii	piesei”, 
ne spune Mihai Vdovicenco, elev venit la tabăra de 
vară din s. Prodăneşti, rl Floreşti.
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să, inclusiv aspectele legale şi de infrastructură ce 
trebuie luate în calcul înainte de iniţierea unei afaceri 
de brichetare şi/sau peletizare a biomasei în cazul 
Republicii Moldova. 

Iată subiectele acoperite la trainingul de instruire:

• Cerinţe privind securitatea anti-incendiară şi pro-
tecţia muncii în cadrul întreprinderilor de produce-
re a combustibilului din biomasă 

• Necesităţile de personal în cadrul afacerii de 
producere a combustibililor din biomasă (raportat 
la capacitatea de producere a utilajului şi tipul 
acestuia)

• Cerinţele faţă de spaţiile de depozitare a materiei 
prime, spaţiile de producere şi de depozitare a 
produsului finit

• Amplasarea liniei de producere a brichetelor şi 
peletelor. Elemente de proiectare. 

• Costurile afacerii: ponderea optimă a fiecărei eta-
pe de producere raportată la costul total al afacerii 
de producere a combustibilului din biomasă.

• Organizarea procesului de colectare a biomasei. 
Echipamente specializate în funcţie de tipul de 
biomasă. Optimizarea procesului de colectare a 
biomasei.

• Transportarea biomasei. Optimizare a procesului 
de transportare a biomasei. 

• Tocarea primară a biomasei pentru brichetare și 
peletare – echipamente specializate.

• Procesul tehnologic de producere a brichetelor și 
peletelor din biomasă.

• Tocarea finală a biomasei, limitele de umiditate 
pentru diferite tehnologii de compactare

• Combinații admisibile de biomasă la producerea 
brichetelor și peletelor

• Asigurarea funcționării optime a utilajului de bri-
chetare și peletare

• Parametrii de calitate a combustibilului solid din 
biomasă, evaluarea calității brichetelor și peletelor. 
Metode de asigurare și sporire a calității

• Ambalarea produsului finit (ambalaj pentru consu-
matori casnici și industriali, diferențe).

• Comercializarea brichetelor și peletelor. Tehnici de 
vînzare și marketing. Canale de distribuție. Nive-
lurile de prețuri pentru brichete și pelete pe piața 
locală

Participanţii la seminar au primit şi Ghidul pentru fur-
nizorii de bio-combustibil, elaborat în cadrul Proiectu-
lui Energie şi Biomasă.

la cuprins
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„Copiii	sunt	forţa	motrice	a	schimbării.	Ei	sunt	deschişi	
spre	tot	ce	e	nou	şi	modern.	Soluţiile	oferite	de	tinerii	
de	la	această	tabără	de	vară	eco	pentru	folosirea	
inteligentă	a	energiei	regenerabile	m-au	convins	încă	o	
dată	de	această”,	a declarat Valeriu Lazăr, Viceprim-
ministru, Ministru al Economiei în cadrul unei vizite 
la tabăra de vară ENERGEL, desfăşurată pe 4 iulie.

Tabăra de vară ENERGEL este parte a Iniţiativei 
Educaţionale de promovare a energiei regenerabile 
şi eficienţei energetice demarată de Proiectul 
Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de Uniunea 
Europeană şi co-finanţat, implementat de PNUD 
Moldova. Inițiativa educațională cuprinde localitățile 
ce îşi conectează instituţiile publice la sisteme de 
încălzire pe bază de biomasă în cadrul Proiectului 
Energie și Biomasă în Moldova. 

„Mă	bucur	să	văd	că	acest	proiect,	pe	lângă	tehnologiile	
moderne	pe	biomasă,	aduce	cu	sine	şi	un	bagaj	enorm	
de	cunoştinţe	în	regenerabile	şi	eficienţă	energetică	
în	rândul	copiilor.	Copiii	ştiu	deja	ce	viitor	energetic	
îşi	doresc	pentru	comunitatea,	ţara	lor	şi	vin	cu	soluţii	
concrete	pentru	securitatea	energetică	şi	pentru	un	
mediu	mai	curat”, susţine Wicher Slagter, şef adjunct 
al Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova.

În anii de studii 2011-2013, elevii din 106 de 
şcoli cuprinse de iniţiativa educaţională au fost 
antrenaţi în activităţi interactive dedicate energiei 
regenerabile şi eficienţei energetice. Copiii au 
participat la dezbateri în cadrul şcolii, au avut lecţii 
în format webinar unde au discutat on-line cu sute 
de colegi din alte şcoli pe teme de energie eco, 
au vizitat gospodării casnice, instituţii publice ce 
utilizează energia regenerabilă ş.a. Cei mai activi 
dintre ei, selectaţi în urma unui conc urs, au obţinut 
invitaţie la tabăra de vară ENERGEL.

„Copiii	de	la	Tabăra	de	vară	ENERGEL	sunt	promotori	
valoroşi	ai	energiei	regenerabile.	Ei	ştiu	beneficiile	
utilizării	energiei	solare,	eoliene,	hidraulice	sau	din	
biomasă	şi	le	promovează	în	propria	familie,	comunitate,	
ţară.	Sunt	convinsă	că	pe	lângă	noii	prieteni	ei	vor	pleca	
de	aici	cu	noi	cunoştinţe,	abilităţi,	convingeri	ce	îi	vor	
ajuta	în	îndeplinirea	cu	succes	a	misiunii	de	a	fi	avocat	al	
energiei	din	natură”, afirmă Nicola Harrington-Buhay, 
reprezentant rezident PNUD Moldova.

Tabăra de vară ENERGEL se află la a doua ediţie, 
prima având loc în vara 2012 în raionul Ştefan 
Vodă. Inițiativa educațională pe regenerabile și 
eficiența energetică este desfășurată cu susținerea 
Institutului de Formare Continuă și a Centrului 
Republican pentru Copii și Tineret ”Gutta-Club”.
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HARTA InTERACTIvă A PROIECTuluI  
EnERgIE şI BIOMAsă POATE fI ACCEsATă PE  
www.BIOMAsA.AEE.Md

Harta interactivă a proiectului, accesibilă pe  
www.biomasa.aee.md, a fost completată cu date 
noi, acoperind, astfel, 118 comunităţi rurale din 
26 de raioane şi UTA Gagauz Yeri. Blocul pentru 
fiecare comunitate în parte conţine informaţie 
despre: instituţia publică beneficiară, suprafaţa 
încălzită, capacitatea centralei termice, modelul 
şi randamentul cazanului,  ţara de origine a 
echipamentului, tipul de combustibil, investiţia 
proiectului şi a comunităţii, beneficiarii. De 
asemenea, harta conţine imagini cu centralele 
termice existente, de la lucrările de instalare a 
sistemelor de încălzire pe biomasă, precum şi 
fotografii de la centralele vechi de încălzire.

www.biomasa.aee.md%20
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la	instalarea	centralelor	termice	pe	biomasă	nu	ştiau	
ce	e	asta	Gigacalorie.	Ei	plăteau	pe	gaz	în	funcţie	de	
consumul	de	gaz,	nu	şi	de	puterea	calorică/calitatea	
acestuia.	Acum,	ei	ştiu	că	vor	plăti	pentru	o	anumită	
capacitate	calorică.

-Ce i-ar ajuta asta?

-	 O	gigacalorie	de	gaz	e	1200	de	lei,	pe	biomasă	nu	
poate	depăşi	900	lei.	În	cazul	în	care	contorul	de	căldură	
arată	depăşiri	a	acestei	sume,	atunci	operatorii	pot	ges-
tiona	consumul,	identifica	eventualele	lacune	(combus-
tibil	de	proastă	calitate,	deservirea	greşită	a	centralei	
termice	etc.),	să	minimizeze	pierderile	de	căldură.

PARTEnERII nOşTRI 

- Domnule Miscu care este portofoliul  
companiei Dvs.?

-	 Ne-am	lansat	în	2001.	Atunci	eram	20	de	angajaţi	
ce	instalau	şi	deserveau	centrale	termice	pe	gaz	şi	
cărbune.	În	câţiva	ani	ne-am	extins	spectrul	de	activi-
tăţi,	acoperind	şi	construcţia	de	reţele	de	gazificare,	
reţele	de	apă	şi	canalizare,	staţii	de	epurare,	precum	
şi	proiectarea	şi	deservirea	obiectelor		construite.	Am	
construit	şi	cartiere	locative	în	satele	Nemţeni,	Obileni	
şi	Cotul-Morii	din	raionul	Hânceşti	ce	au	fost	inundate	
în	2010.	În	trei	luni	au	fost	construite	24	de	case	de	
locuit	cu	3	camere	şi	10	case	cu	4	camere.	Mă	bucur	
că	şcoala	din	Cotul	Morii,	construită	din	temelii,	se	va	
încălzi		în	această	iarnă	cu	energie	din	biomasă.	

- Care este prima experienţă de instalare a 
tehnologiilor ce utilizează energia regenerabilă?

-	 De	ani	buni	cercetăm	experienţa	ţărilor	europene	
în	valorificarea	energiei	regenerabile,	am	organizat	
pentru	angajaţi	vizite	de	studiu	în	România	pentru	a	
vedea	pe	viu	cum	poţi	avea	energie	din	biomasă,	de	
la	soare,	vânt.	Prima	experienţă	am	avut-o	în	2011	în	
raioanele	Cantemir	şi	Leova	unde	am	proiectat	şi	con-
struit	centrale	termice	moderne	pe	biomasă	pentru	5	
şcoli	şi	grădiniţe.	Sunt	tehnologii	moderne,	cazane	cu	
regim	automatizat	de	lucru,	contoare	termice.		Centra-
lele	pe	gaz	nu	au	contoare	termice.		Mulţi	manageri	ai	
instituţiilor	publice,	dar	şi	reprezentanţi	ai	APL	până	

AlExEI MIsCu,  
dIRECTOR „IzOdROM gAz”: 

„Mă BuCuR Că şCOAlA dIn COTul 
MORII, COnsTRuITă dIn TEMElII, sE 
vA înCălzI  în ACEAsTă IARnă Cu 
EnERgIE dIn BIOMAsă”

„Izodrom Gaz” este compania ce a instalat centrale 
termice pe biomasă din primul an de activitate al pro-
iectului. Echipa Izodrom Gaz a oferit alternativă eco de 
încălzire pentru 23  şcoli, grădiniţe, centre comunitare 
din raioanele Cantemir, Leova, Hânceşti, Soroca şi Cahul.

6



77

la cuprins

CAlEndARul EvEnIMEnTElOR PROIECTuluI EnERgIE şI BIOMAsă

06 septembrie
Vizita de supraveghere la proiectele din rl Ungheni, 
Contract ITB12/00571

s. Bumbăta
s. Buşila
s. Sculeni
s.  Zagarancea
s. Valea Mare
s. Floriţoaia Veche

10 septembrie Lansarea revistei Moldova Eco-Energetică
15.00 – 16.30.
Hotelul Codru, sala 
Mozzart, 

13 septembrie Consiliul Proiectului Energie și Biomasă Ministerul Economiei

16 septembrie
Deschiderea ofertelor pentru echipamentul de 
brichetare achiziționat prin mecanismul de vânzare in 
rate. 

Agenția pentru Eficiență 
Energetică

Buletinul electronic este produs de Proiectul Energie și Biomasă în Moldova. Proiectul, implementat în 
2011-2014, are un buget total de 14,56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 milioane Euro) 
și de PNUD Moldova (560.000 Euro).

Opiniile exprimate în publicație nu reflectă neapărat punctul de vedere al uniunii Europene 
şi al Pnud Moldova

Contacte: 

str. Sfatul Țării 29, etaj 3, bir. 304, Chișinău, Moldova. Tel.: (+373 22) 839985, Tel./Fax: (+373 22) 839983
www.biomasa.aee.md, e-mail: ina.zglavuta@undp.org

- Acum, câte centrale termice pe bază de biomasă 
aveţi instalate?

-	 23	de	şcoli,	grădiniţe,	centre	comunitare	rurale	au	siste-
me	moderne	de	încălzire	cu	biomasă,	proiectate	şi	instala-
te	de	echipa	noastră.	Planificăm	să	instalăm	la	întreprinde-
re	un	sistem	alternativ	de	încălzire	-	pe	biomasă	.	Vrem	să	
promovăm	energia	din	biomasa	şi	prin	propriul	exemplu.

- Acasă cu ce vă încălziţi?

-	 Cu	energie	electrică.	Apartamentul	procurat	e	
debranşat	de	la	reţeaua	de	gaz	şi	avem	sistem	de	
încălzire	cu	utilizarea	energiei	electrice.	Costurile	muşcă	
dureros.	Casa	pe	care	o	construim	acum	cu	siguranţă	se	
va	încălzi	pe	biomasă.

- Vă mulţumim pentru interviu!


