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Moldova ECO-ENERGETICĂ 2011
MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, ediția 2011
Ministerul Economiei şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică a organizat pe 7 Decembrie 2011 prima ediție
”MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ”. Peste 200 de persoane – reprezentanți ai Guvernului, ambasadori, donatori,
agenți economici, academicieni și societatea civilă – au participat la primul eveniment de anvergură de
promovare a energiei regenerabile şi eficienţei energetice.
MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ se va desfăşura anual şi va avea drept scop recunoaşterea realizărilor
proeminente în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice din Republica Moldova. Începând cu
2012, MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ va acorda anual premii persoanelor şi organizaţiilor care au avut contribuţii
semnificative în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie, în dezvoltarea şi
promovarea tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice.
MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ 2011 a fost organizată cu sprijinul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova,
finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
sens, adoptând Legea privind eficienţa energetică,
Legea privind resursele regenerabile de energie şi
creând Agenţia pentru Eficienţă Energetică. În acest
context, lansarea MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ este
o iniţiativă extrem de importantă. Mulţumesc pentru
acest eveniment premieră Ministerul Economiei,
Uniunea Europeană şi PNUD Moldova, partenerii
cheie în lansarea MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ.

Utilizarea surselor alternative de energie şi
promovarea eficienţei energetice sunt o prioritate
pentru Republica Moldova
Marian Lupu, Președinte al Parlamentului, Președinte
interimar al Republicii Moldova:
La începutul anului 2006 am mers într-o localitate
din centrul republicii pentru a inaugura un prim
sistem termic pe bază de biomasă, în special paie,
cu un efect economic, ecologic şi energetic evident.
Atunci, mass media, dar şi opinia publică au ironizat
pe seama ideii de a produce energie din paie şi din
alte resturi agricole. Mă bucur că astăzi, peste 5 ani,
subiectele privind utilizarea resurselor regenerabile
de energie sunt o prioritate pentru ţară, acceptate
şi încurajate de societate. Pentru R. Moldova, care
depinde în totalitate de importurile de energie
termică şi electrică, utilizarea surselor alternative
de energie şi promovarea eficienţei energetice sunt
elemente cheie pentru sporirea securităţii energetice
a ţării. R. Moldova a făcut deja primii paşi în acest

UE sprijină Guvernul în reformarea sectorului
energetic
Dirk Shuebel, șeful Delegației Uniunii Europene în
Republica Moldova:
Sunt foarte bucuros să fiu prezent la acest eveniment
de promovare a eficienţei energetice şi energiei
regenerabile. Eu cred că acesta este un moment
important şi salut cu căldură iniţiativa Guvernului
de face posibilă organizarea evenimentului de
azi. Europa, la fel ca şi Moldova, recunoaşte faptul
că cetăţenii noştri au nevoie de energie furnizată
sigur şi la preţuri accesibile. Din aceste considerente
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politicile UE se axează pe crearea unei pieţe interne
competitive în domeniul energetic, oferind servicii
de calitate la preţuri mici, pe dezvoltarea surselor
de energie regenerabilă şi promovarea măsurilor de
eficienţă energetică. În acelaşi timp, cu toţii înţelegem
necesitatea diminuării poluării mediului ambiant ca
urmare a consumului de combustibili fosili. Moldova,
ţară dependentă de importul de energiei (peste 95%
din necesităţile energetice ale Moldovei sunt asigurate
prin importuri), are intenţia clară de a-şi diversifica
sursele energetice, după cum se stipulează în câteva
documente de politici, mai cu seamă în Strategia
Energetică 2007-2020, care prevede convergenţa
treptată cu politicile şi regulile UE. Obiectivele fixate
sunt provocatoare pentru Moldova, totuşi, UE şi alţi
donatori sunt gata să susţină calea aleasă de Guvern.
Vreau să prezint succint cele mai importante iniţiative
din sectorul energetic finanţate de UE şi coordonate în
strânsă legătură cu alţi donatori: (1) Proiectul Energie
şi Biomasă cu un buget 14,56 mln. Euro (implementat
şi co-finanţat de PNUD) care-şi propune să sporească
utilizarea tehnologiilor pe bază de energie
regenerabilă în Moldova; (2) “Suport pentru Reforma
Sectorului Energetic” cu un buget de 42,6 mln. Euro,
document co-semnat de Prim-ministru pe 6 decembrie
curent. Acest program se va axa, în mod primar, pe
sporirea eficienţei energetice şi utilizarea energiei
regenerabile în Republica Moldova.
Aspectul social este important în reforma
sectorului energetic:
Valeriu Lazăr, Ministru al Economiei, preşedinte în
exerciţiu al Comunităţii Energetice
— Domnule Ministru, anul acesta R. Moldova
a deţinut preşedinţia Comunităţii Energetice,
avansând, astfel, pe segmentul de politici europene
energetice. Ce înseamnă pentru Republica Moldova
filozofia energetică europeană?

dintre operatorii energetici ce trebuie interesaţi
să facă investiţii pentru a dezvolta infrastructura,
necesară pentru transportarea eficientă şi calitativă
a energiei la consumator, dar şi de consumatorii
casnici sau industriali ce trebuie să cunoască cum
se elaborează tarifele. Cea de-a treia parte a acestei
filosofii este mediul. În strategia energetică a R.
Moldova regăsim această triadă, de asemenea.
Or „Energia livrată sigur” înseamnă diversificarea
surselor şi a mixului energetic, utilizarea eficientă a
energiei, dar şi dimensiunea socială.
— Domnule Ministru, am avut doar de învăţat
de la europeni sau am dat şi noi nişte lecţii, fie şi
modeste?
— Lecţii e prea ambiţios spus. Cu siguranţă, am
transmis nişte mesaje. Noi tindem să ne integrăm
în piaţa europeană, dar am adus la cunoştinţa
partenerilor europeni realităţile specifice
regiunii estice europene în care ne regăsim noi
şi alte ţări. Reformele sunt ireversibile pentru
R. Moldova. Trebuie să ne racordăm la regulile
energetice europene, legislaţia europeană,
reforme ce vor conduce în timp la creşterea
tarifelor mai repede decât creşterea capacităţii de
cumpărare a populaţiei şi a sectorului industrial.
Deloc întâmplător, pe durata preşedinţiei
Comunităţii Europene, aspectele sociale ale
reformelor sectorului energetic au fost una din
priorităţile R. Moldova ce au condus şi la semnarea
Memorandumului social. Republica Moldova şi
alte state din regiune au nevoie de o perioadă de
tranziţie în care consumatorii să beneficieze de
suportul din partea statului pentru a depăşi situaţia
în care veniturile lor reale cresc mai încet decât
tarifele de pe piaţa energetică.

— Strategia energetică europeană „20-20-20” are
drept moto mesajul „Pentru o energie competitivă,
durabilă şi sigură”. Este e o triadă reuşită. Deloc
întâmplător UE pune accent pe crearea unei pieţe
energetice pan europene integrate. Or piaţa ce
uneşte mai mulţi operatori, consumatori, mai multe
ţări reprezintă o piaţă competitivă. Iar competiţia
este o precondiţie pentru existenţa unor tarife
juste, corecte. Cel de al doilea mesaj ce vizează
durabilitatea poate fi analizat din perspectiva
mediului ambiant. Or, tehnologiile energetice
trebuie să fie prietenoase cu natura, altfel nu avem
viitor. Durabilitate are şi o altă conotaţie: atunci
când consumatorii au posibilitatea financiară să
achite aceste servicii. Această triadă se poate
regăsi şi într-un sistem echilibrat de coraporturi
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Energia este esenţială în tot ceea ce facem
Kaarina Immonen,reprezentant rezident al
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare:

favorabil pentru sectorul privat, o cultură a
inovaţiilor şi ideilor bune care să fie susţinute, o
societate civilă activă şi o mass-medie interesată,
precum şi cetăţeni activi în promovarea energiei
regenerabile şi eficienţei energetice.
Sporirea consumului de energie regenerabilă
contribuie la dezvoltarea economică a
comunităţilor
Gabriela Creţu, expert, Comunitatea Energetică:

Energia este esenţială în tot ceea ce facem – de
la demararea activităţilor economice până la
asigurarea condiţiilor adecvate pentru copiii noştri
în şcoli, de la crearea locurilor de muncă până la
garantarea securităţii. Moldova, după cum am auzit,
se confruntă cu multe provocări: (1) eficienţa în
producerea, distribuirea şi consumul energiei este
redusă şi continuă să fie o povară pentru economia
şi populaţia ţării; (2) cele mai sărace gospodării
din Moldova sunt nevoite să plătească aproape un
sfert din venitul lor pentru a-şi încălzi casele, iar
majorarea constantă a preţurilor la combustibilii fosili
exacerbează situaţia; (3) de exemplu, în condiţiile
dificile de iarnă, instituţiile publice precum şcolile,
grădinițele şi centrele comunitare sunt deseori
menţinute la temperaturi joase. În acelaşi timp,
sunt şi multe oportunităţi ce pot fi valorificate: (1)
Există un potenţial mare pentru utilizarea sporită a
surselor interne de energie regenerabilă, majoritatea
lor rămânând a fi neexploatate. Multe beneficii pot
fi obţinute mai cu seamă în localităţile rurale – noi
oportunităţi de venituri, noi locuri de muncă, confort
sporit şi diminuarea poluării mediului ambiant; (2) Pot
fi realizate rapid nişte obiective care nu necesită multe
eforturi. De exemplu, consumul energetic al clădirilor
reprezintă aproape jumătate din utilizarea totală
de energie şi proiectele pilot ne arată că investiţiile
în performanţa energetică a clădirilor pot rezulta în
economii de 40-50% la nivel de consumatori.

În martie 2010, Republica Moldova a devenit
membru al Comunităţii Energetice, iar pe durata
acestui an a deţinut preşedinţia Comunităţii
Energetice, un mandat recunoscut a fi drept de
succes. Promovarea energiei din surse regenerabile
şi a eficienţei energetice are drept scop abordarea
provocărilor din regiune, cum ar fi creşterea
dependenţei faţă de importurile de energie şi
fragilitatea securităţii energetice a furnizorilor.
Sporirea consumului de energie regenerabilă
asigură durabilitatea dezvoltării economice pentru
comunităţile locale şi diminuează impactul asupra
mediului indus de sectorul energetic şi cel al
transporturilor. În plus, eficienţa energetică este
unul din pilonii cheie în asigurarea durabilităţii
şi a cererii de pe piaţa viitorului. Secretariatul
Comunităţii Energetice recunoaşte paşii întreprinşi
de Republica Moldova în promovarea energiei
din surse regenerabile şi încurajează autorităţile
să intensifice şi să împuternicească, încurajeze
instituţiile relevante să ajusteze cadrul legal
şi regulator astfel încât să fie creat un mediu
investiţional propice lansării de noi proiecte în
domeniul energiei regenerabile. Noi vom intensifica
în următoarea perioadă asistenţa acordată
instituţiilor relevante din Republica Moldova pentru
a atinge scopurile comune privind implementarea
acquis în domeniul energiei regenerabile şi
eficienţei energetice.

Depăşirea barierelor, valorificarea energiei
regenerabile şi sporirea eficienţei energetice
necesită acţiuni concrete din partea tuturor
actorilor reprezentaţi azi aici. Pentru aceasta
este necesar angajamentul Guvernului, un mediu
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Decât să lupți cu „Gazprom” pentru prețuri mai
mici la gaz mai bine reduci din consumul de energie
Mihai Stratan, Preşedinte al Agenţiei pentru Eficienţă
Energetică:
Miliarde de lei ar putea economisi Republica
Moldova dacă va aplica cu succes Programul de
eficiență energetică. Decât să lupți cu „Gazprom”
pentru prețuri mai mici la gaz, e mai simplu să
reduci din consumul de energie pe intern. Cea mai
mare reducere a consumului de energie poate fi
realizată în sectorul rezidențial. Acesta consumă
circa 45% din resursele energetice și aici este
marele potențial pentru conservarea energiei. De
cealaltă parte, industria în Moldova este de 4 ori
mai energofagă decât în țările UE. Companiile vor
fi încurajate să instaleze utilaje eficient energetice,
prin subvenționare din Fondul pentru eficiență
energetică, în care avem la dispoziție anul viitor cca
180 de milioane de lei. Transporturile reprezintă
23% din consumul de energie. Aici reducerea
consumului se va baza pe utilizarea progresivă a
cauciucurilor cu nivel scăzut de rezistență la rulare și
a biocombustibililor. Cota acestora ar urma să ajungă
la 10% din totalul combustibililor către anul 2020.

http://www.youtube.com/watch?v=TClD17rXhJ0
Priviţi filmul de promovare a energiei
regenerabile şi eficienţei energetice pe:
http://www.youtube.com/watch?v=TClD17rXhJ0
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Istorii de succes

În cadrul ediţiei MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ 5 istorii de succes în producerea, utilizarea şi consumul
eficient de energie din surse regenerabile au beneficiat de premii simbol.

EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

ENERGIA EOLIANĂ

Au sistem centralizat de energie termică, dar plătesc cu
40% mai puţin pentru consumul de gaze

Nicolae Constantinov a construit şi instalat 20 de
generatoare eoliene de capacitate mică

Un bloc ca atâtea altele. Nou şi modern. Se pare
că e plină ţara de edificii de acest fel. Doar că
anume în blocul din strada Maria Drăgan 38/2
insistă să se stabilească cu mult mai mulţi locatari.
Secretul constă în sistemul de încălzire nou. Aici
funcţionează sistemul de distribuire a agentului
termic pe orizontală. Acesta permite reducerea
de două ori a cheltuielilor pentru căldură. După
majorarea tarifului, în ianuarie 2011 costul pentru
încălzirea unui metru pătrat în str. Maria Drăgan,
38/2, constituia 10-15 lei pe când media în oraş
– 20 lei. Locatarii acestui bloc sunt primii care au
încheiat contracte individuale cu furnizorul de agent
termic – Termocom. În fiecare apartament sunt
instalate robinete termostatice. Acestea permit
reglarea consumului de agent termic. La fel, fiecare
apartament dispune de contor individual. Blocul
locativ este termoizolat şi dispune de punct termic
individual, achiziţionat cu sprijinul Agenţiei Suedeze
pentru Dezvoltare Internaţională. Actualmente, în
mun. Chişinău sunt 4 blocuri locative în care locatarii
dispun deja de avantajele acestui sistem, iar două
blocuri proiectate la fel sunt în fază de construcţie.

Nicolae Constantinov, preşedintele Asociaţiei
Energiei Eoliene, şi-a manifestat încă din copilărie
interesul faţă de metodele alternative de obţinere
a energiei. Acum el este considerat un entuziast al
surselor alternative de energie, în special, energia
produsă din puterea vântului. Constantinov şi-a
construit prima sa instalaţie eoliană chiar în propria
curte, prin anii 70. Până în prezent, el a construit
şi instalat în sudul ţării 20 de generatoare eoliene
de capacitate mică. Acestea funcţionează la
întreprinderi mici – ferme, plantaţii viticole, ferme
de oi – şi sunt o soluţie de aur în condiţiile în care
trasarea şi instalarea liniilor de asigurare cu energie
electrică reprezintă o investiţie enormă. Visul lui
Nicolae Constantinov este să transforme Comratul
natal în centrul energiei alternative din Moldova.
Istoria poate fi accesată pe acest link:
http://www.youtube.com/watch?v=saVqWt3pbzw

Istoria poate fi accesată pe acest link:
http://www.youtube.com/watch?v=NptYr41RsHM
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BIOGAZ

ENERGIA SOLARĂ

Vasile Moraru produce biogaz şi energie electrică din
deşeuri animale

Preventoriul CONSTRUCTORUL are apă caldă datorită
energiei soarelui

În satul Coloniţa despre fermierul Vasile Moraru
se vorbeşte că a renăscut din cenuşă. Aplicarea
surselor alternative de energie este a doua
tentativă a lui de a se lansa în afaceri. Prima s-a
soldat cu eşec. Gospodăria decăzută a fost salvată
de o idee nouă. Moraru a decis să se ocupe de
producţia biogazului. Pentru aceasta a luat un credit
de 37 de mii de euro prin intermediul MOSEFF.
Nu are probleme cu materia primă. Vacile şi porcii
furnizează bălegarul care e adus din gospodăriile
din vecinătate. Instalaţia lui Moraru prelucrează
până la 40 de tone de biomasă pe zi. Materia primă
este plasată în reactoare speciale în care începe
procesul de fermentare. Biogazul obţinut conţine
metan în proporţie de 70 la sută.

În instituţiile medicale contează nu doar calitatea
serviciilor prestate, ci şi condiţiile în care sunt
găzduiţi pacienţii. Sanatoriul preventoriu
„Constructorul” a soluţionat problema asigurării cu
apă caldă într-un mod mai puţin obişnuit pentru alte
instituţii medicale, dar foarte eficient. În anul 2007
pe acoperişul clădirii au fost instalate colectoare
solare. Sanatoriul a investit în proiect, din propriii
bani, 50.000 de lei. Datorită energiei solare apa se
încălzeşte până la temperaturi de 60-65 de grade
Celsius. Sistemul asigură livrarea non-stop a apei
calde din aprilie până în octombrie inclusiv. Proiectul
implementat de preventoriul „Constructorul” poate
fi considerat unul econom, care a adus beneficii
vizibile din primul an. Managerii instituţiei au
simţim pe propria piele şi pe facturile de întreţinere
avantajele colectoarelor solare. Ei nu se opresc aici.
În următorii ani vor să instaleze colectoare solare
pe toată suprafaţa acoperişului şi să acopere, astfel,
necesarul de apă caldă obţinută din energia soarelui
pentru toate blocurile preventoriului.
Istoria poate fi accesată pe acest link:
http://www.youtube.com/watch?v=LCVdvqZ1kEU

La rândul său, el e utilizat pentru încălzirea
încăperilor şi pentru producerea energiei electrice.
Energia electrică produsă este livrată în reţeaua
GazUnion Fenosa în baza tarifului de 1, 73 lei kWh
fixat de ANRE. Producţia lui Vasile Moraru este
fără deşeuri. Biomasa fermentată este supusă
unei prelucrări suplimentare şi e transformată
în îngrăşăminte organice. Acestea sunt foarte
solicitate de vecinii lui. Şi sunt cu mult mai scumpe
decât cele minerale. Avantajele sunt evidente.
Istoria poate fi accesată pe acest link:
http://www.youtube.com/watch?v=4YgzjsnL0Qg
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BIOMASA
Satul Antoneşti şi-a declarat independenţa energetică
Satul Antoneşti din raionul Ştefan Vodă şi-a declarat
independenţa. Independenţa energetică. Şcoala,
grădiniţa, centrul de arte şi Biserica din sat se
încălzesc cu energie produsă din biomasă, paie în
special. Preţurile tot mai mari la gazele naturale şi
insuficienţa de bani de la buget îi făceau pe copii să
îngheţe în sălile de şcoală şi de grădiniţă. În perioada
rece a anului procesul de învăţământ se retrăgea
în faţa frigului. Acum 5 ani Antoneşti a participat
la un concurs al Băncii Mondiale în care a ieşit
învingător. Suma primită a ajuns pentru instalarea
a 4 cazane. Cel mai mare, de 300 kW, este destinat
şcolii. Avantajul încălzirii pe bază de paie a fost
apreciat nu doar de copiii din Antoneşti. Maturii
au înţeles că paiele nu sunt deşeuri, ci sursă de
combustibil şi de venit suplimentar. Acum, în satul
Antoneşti paiele sunt cumpărate de la antreprenorii
locali. Compactate în baloturi acestea servesc
drept sursă de căldură pentru cele 4 instituţii din
Antoneşti. Mai nou, în sat paiele vor fi vândute şi

atelierului de producere de brichete deschis recent
aici. Linia de brichetare este o nouă etapă pentru
pionerii încălzirii cu utilizarea surselor alternative
de energie. Ea va aduce noi locuri de muncă în
Antoneşti, tehnologii moderne şi combustibil
ecologic.
Priviţi istoria pe:
http://www.youtube.com/watch?v=Sf00WRfMX9s

la cuprins

8

MOLDOVA eCO-eNERGETICĂ 2012
Începând cu 2012, MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ
va fi o ceremonie anuală de premiere a celor
mai proeminente realizări în domeniul energiei
regenerabile şi eficienţei energetice din Republica
Moldova. Premiile vor fi conferite persoanelor şi
organizaţiilor care au avut contribuţii semnificative
în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul
eficient de energie, în dezvoltarea şi promovarea
tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul
energiei regenerabile şi eficienţei energetice.
Cine poate aplica la competiție?
Concursul este deschis pentru toţi, inclusiv pentru:
•

Companiile private

•

Autorităţile şi instituţiile publice

•

Întreprinderile de stat

•

Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri)

•

Persoane fizice

Cum vă puteți înscrie în competiție?
Instrucţiunile detaliate cu privire la modul de
aplicare şi criteriile de premiere vor fi disponibile pe
pagina web a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică
(www.aee.md) începând cu martie 2012. Dosarul
complet de concurs urmează a fi prezentat Agenţiei
pentru Eficienţă Energetică până pe 30 iunie 2012.
Care sunt categoriile de premiere?

•

Inovaţia anului

•

Iniţiativa anului în comunicare şi sensibilizarea
opiniei publice

•

Cel mai bun proiect al anului în domeniul
eficienţei energetice

•

Cea mai bună iniţiativă educaţională în
domeniul energiei regenerabile şi eficienţei
energetice

•

Leadership: contribuţie în dezvoltarea de
politici şi în dezvoltarea durabilă

•

Cea mai bună iniţiativă a tinerilor

Cum vor fi selectaţi câştigătorii?
Câştigătorii din fiecare categorie vor fi selectaţi de
un panel independent format din experţi naţionali
şi internaţionali, reprezentanţi ai Agenţiei pentru
Eficientă Energetică, mediul academic, donatori
şi membri ai societăţii civile. Câştigătorii vor fi
anunţaţi în luna noiembrie în cadrului evenimentului
MOLDOVA ECO-ENERGETICA 2012.
Premiile MOLDOVA ECO-ENERGETICA vor juca un rol
important în recunoaşterea şi promovarea celor mai
notabile, inovative și ambiţioase inițiative în sectorul
energiei regenerabile şi eficienţei energetice.
Acestea vor recunoaşte campionii sectorului ecoenergetic şi-i vor inspira pe alţii să-i urmeze.

Premiile Moldova Eco-Energetică vor fi conferite
pentru următoarele categorii:
•

Cel mai bun proiect al anului în domeniul energiei
solare, eoliene, din biomasă, biocombustibil,
biogaz, energie geotermală şi hidroelectrică
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