
MOLDOVA

Revistă dedicată eficienței energetice și energiei regenerabile

EDIȚIA I, 2013

ECO-ENERGETICĂ





CUPRINS

3 Mesaj de deschidere 

4 Despre Moldova Eco-Energetică

6 Mesaje participanți:  
 Vlad Filat, Cihan Sultanoglu, Dirk Schuebel, Marian Lupu, Valeriu Lazăr 

10 Istoriile de succes ale finaliştilor:

10 Cel mai bun proiect în Energia Solară 

 I. Piața Agricolă, str. Calea Basarabiei, Chișinău

 II. Luca Secrii, s. Sănătăuca, Florești

 III. Fabrica de mobilă ”Confort”, Chișinău

16 Cel mai bun proiect în Energia Eoliană 

 I. Universitatea Tehnică din Moldova

 II. Anton Port, s. Popeasca, Ștefan-Vodă

20 Cel mai bun proiect în Energia  Geotermală

 I. Serghei Cocîrlă, Chișinău

 II. Filip Melnic, Chișinău

 III. Universitatea Tehnică din Moldova

26 Cel mai bun proiect în Biomasă

 I. „AgroBioBrichet” SRL, s. Feștelița, Ștefan-Vodă

 II. „Agromaxer” SRL , s. Onițcani, Criuleni

 III. Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro”

32 Cel mai bun proiect în Biogaz 

 I. Fabrica de biogaz, s. Colonița, Chișinău

34 Cel mai bun proiect de Eficiență Energetică în Sectorul Public

 I. Spitalul raional din Orhei 

 II. Școala și grădinița din satul Dumbrăvița, Sângerei

 III. Școala și grădinița din s. Cărpineni, Hânceşti 

40 Cel mai bun proiect de Eficiență Energetică în Sectorul Privat

 I. „Laiola” SRL, Chișinău

 II. „Ecopractic” SRL

 III. Fabrica de păsări, s. Floreni, Anenii-Noi



46 Cea mai bună Inițiativă Educațională

 I. Universitatea Tehnică din Moldova

 II. Institutul de Formare Continuă

 III. Camera de Comerț şi Industrie 

52 Cea mai bună Inițiativă de Comunicare

 I. Ion Muntean, Chișinău

 II. Alina Radu, „Ziarul de Gardă”

 III. Ala Coica, „Timpul”

58 Cea mai bună Inițiativă de Tineret

 I. Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Gutta-Club”

 II. Ion Cozma, Chişinău 

 III. Asociația „Bioenerg Group”, or. Hâncești

64 Premiul Special: „Nufărul” SA 

66 Agenția pentru Eficiență Energetică – principalul actor în implementarea politicii  
 statului în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie  
 regenerabilă

70 Proiectul Energie şi Biomasă— Cel mai cald proiect din Republica Moldova

74 Fondul pentru Eficiență Energetică — un Instrument–cheie în politicile statului în  
 domeniul Energetic

76 BERD: Managerii întreprinderilor şi oamenii de rând sunt principalii factori care pot  
 contribui la reducerea dependenței energetice a țării 

78 Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

81 Orange susține inovațiile în domeniul eficienței energetice

86 Baumit — lider pe piața producătorilor de materiale de construcție din Europa

87 Gaz Natural Fenosa 

88 Prezentare sponsori: Consocivil SA, Darnicgaz SA, Izodromgaz SRL, Polimer Gaz  
 Conducte SRL, Sarco–Service SRL, Techno Test SRL

94 Galerie foto



3

ompetiția națională Moldova Eco-
Energetică este locul unde se întâlnesc 
campionii sectorului eco-energetic. Iar 
istoriile de succes ai acestor campioni 
în domeniul eficienței energetice și 

valorificării surselor de energie regenerabilă se 
întâlnesc aici, în revista Moldova Eco-Energetică.
Este vorba de un spectru foarte larg de actori, care 
reflectă și oportunitățile oferite de competiție – de 
la companii din diverse sectoare, atât producătoare, 
cât și care excelează în prestarea serviciilor 
energetice, până la companii din transporturi 
sau construcții, jurnaliști și tineri și, nu în ultimul 
rând, gospodării casnice, care au o pondere de cca 
45% în consumul energetic al Republicii Moldova. 
Tot aici se regăsesc activitățile partenerilor cheie ai 
Republicii Moldova, naționali și din afară, care ne 
ajută să dezvoltăm politici publice în domeniu și, 
desigur, să le implementăm. 
Imi doresc ca istoriile de succes regăsite în paginile 
acestei reviste să vă inspire și să vă încurajeze să 
urmați exemplul protagoniștilor. Astfel încât să 
ajungem să trăim într-o țară ce are o economie 
competitivă și care știe să valorifice energia naturii.

C
“Imi doresc ca istoriile de succes regăsite în 
paginile acestei reviste să vă inspire și să vă 
încurajeze să urmați exemplul protagoniștilor.”

Valeriu Lazăr, Viceprim-Ministru,  
Ministru al Economiei
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MOLDOVA

ECO-ENERGETICĂ—

ȘI

CEL MAI MARE
CONCURS

DE PREMIERE
ÎN SECTORUL ENERGIEI REGENERABILE

EFICIENȚEI ENERGETICE

A INIȚIATIVELOR DE SUCCES

ine poate aplica la competiție? 
Concursul este deschis pentru toți, inclusiv 
pentru: 

• instituții publice 

• reprezentanți ai sectorului privat 

• ONG, fundații, grupuri de inițiativă, asociații

• mass media 

• mediul academic 

• persoane fizice 

Cum vă puteți înscrie în competiție? 
Fiecare participant depune un dosar-tip în format 
electronic sau tipărit pe adresa Agenției pentru 
Eficiență Energetică, cu indicarea categoriei la 
care concurează. Dosarul poate fi descărcat de 

C

4

MOLODVA ECO-ENERGETICĂ este cel mai mare concurs de premiere a inițiativelor 
de succes în sectorul energiei regenerabile și eficienței energetice. Competiția este deschisă 
pentru toți cei care au contribuții semnificative în producerea, transmiterea, distribuția 
și consumul eficient de energie, în dezvoltarea și promovarea tehnologiilor moderne, a 
inovațiilor în domeniul energiei regenerabile și eficienței energetice.

Pentru ediția din 2013 dosarele urmează a fi depuse în perioada 5 iunie – 20 septembrie.
Toată informaţia, inclusiv formularele de aplicare sunt plasate pe pagina web a 
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică -  www.aee.md, la rubrica Moldova Eco-
Energetica. Pentru mai multe informaţii, sunaţi la 0 800 88808 (apel gratuit de pe 
telefonul fix) sau scrieţi mail: office@aee.md.
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pe pagina web www.aee.md. Participanții pot 
înscrie în competiție unul sau mai multe proiecte 
concomitent. Același proiect nu poate fi înscris în 
mai multe categorii.

Care sunt categoriile de premiere?
Premiile Moldova Eco-Energetică, ediția 2013,  
vor fi acordate pentru următoarele categorii: 
• Cel Mai Bun Proiect în Energia Solară 

- Fotovoltaică
- Termică 

• Cel mai Bun Proiect în Energia Eoliană

• Cel mai Bun Proiect în Energia Hidraulică

• Cel mai Bun Proiect în Energia Geotermală 

•  Cel Mai Bun Proiect în Bioenergie: 
- Producerea biocombustibililor solizi
- Producerea biocombustibililor lichizi
- Asamblarea și/sau instalarea echipamentelor  
  aferente producerii de bioenergie 
- Producerea energiei termice 
- Producerea energiilor prin cogenerare 

• Cel Mai Bun Proiect de Eficiență Energetică în:
- Sectorul energetic
- Sectorul industrial 
- Sectorul construcțiilor 
- Sectorul transporturilor 
- Sectorul public 

• Cea mai bună Inițiativă de Comunicare

• Cea mai bună Inițiativă Educațională

• Cea mai bună Inițiativă a Tinerilor

• Premiul special 

Cum vor fi selectați câștigătorii? 
Dosarele depuse de către participanți sunt 
examinate în trei etape:

I etapă: Examinarea de către panelurile de 
evaluare a dosarelor

II etapă: Vizita de verificare în teren

III etapă: Decizia Consiliului de Coordonare

Panelurile de evaluare sunt constituite din 
reprezentanți ai instituțiilor statului conexe 
domeniului energiei regenerabile și eficienței 
energetice, specialiști cu renume din domeniul 
energeticii, reprezentanți ai mediului academic 
și ai societății civile, experți în mass media 
și comunicare și, după caz, reprezentanți ai 
sponsorilor și donatorilor.

Câștigătorii vor fi anunțați și premiați 
în cadrul Galei de Premiere MOLDOVA  
ECO-ENERGETICA, organizată la sfârșit de an. 

Premiile MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ 
joacă un rol important în recunoașterea și 
promovarea celor mai notabile, inovative 
și ambițioase inițiative în sectorul energiei 
regenerabile și eficienței energetice. 
Acestea recunosc campionii sectorului eco-
energetic și-i inspiră pe alții să-i urmeze.
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ursele regenerabile de energie şi 
eficienţa energetică înseamnă viitor 
atât pentru sistemul energetic, cât şi 
pentru economia naţională. Pentru 

dezvoltarea domeniilor respective am realizat 
foarte multe acţiuni, avem deja tehnologii şi mulţi 
oameni care au dedicaţie şi capacităţi pentru 
a implementa obiective în acest domeniu. Este 
vital să implementăm această viziune ce are ca 
finalitate sporirea securităţii energetice a ţării, 
reducerea dependenţei de importuri, crearea de 
noi locuri de muncă şi nu în ultimul rând protecţia 
mediului ambiant.
Proiectele din domeniul energiei regenerabile şi 
eficienţei energetice se dezvoltă dinamic. Avem 
parte de asistenţă suficientă şi, mai mult decât 
atât, şi condiţiile ne impun să fim rezultativi. Mă 
bucur că în acest sector s-au încadrat în mare 
parte tineri cu iniţiativă. Sper că iniţiativele lor 
şi aceste proiecte care au finanţare din Fondul 
de eficienţă energetică să aibă drept consecință 
o infrastructură reconstruită şi cu eficienţă 
energetică suficientă. 
Salut iniţiativa lansării competiţiei de premiere 
a celor mai notabile realizări în utilizarea şi 
promovarea energiei regenerabile şi din sectorul 
eficienţei energetice. Sunt convins că exemplele 
de succes promovate îi vor încuraja pe alţii să le 
urmeze exemplul. 
Mulţumesc organizatorilor competiţiei şi galei 
Moldova Eco-Energetică, iar celor implicaţi în 
proiecte de utilizare şi promovare a energiei 
regenerabile şi de eficienţă energetică le urez mult 
succes.

ă bucur că prima ediţie de premiere 
Moldova Eco Energetică are loc în 
anul 2012, declarat de Adunarea 
Generală a Naţiunilor Unite, drept 

an al Energiei Durabile pentru Toţi, iniţiativă la 
care au aderat 60 de guverne printre care şi cel 
al Republicii Moldova. Cu toţii ne-am propus 
să oferim oamenilor accesul la servicii moderne 
din sfera energetică, să reducem semnificativ 
intensitatea consumului de energie şi să dublăm 
consumul de energie din surse regenerabile 
la nivel global. Energia Durabilă pentru Toţi 
oferă beneficii substanţiale – de la stimularea 
creşterii economice, reducerea sărăciei, aer 
curat, mortalitate şi riscul schimbărilor climatice 
periculoase reduse. 
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 
favorabil pentru sectorul privat, o cultură a 
inovaţiilor şi ideilor bune care să fie susţinute, o 
societate civilă activă şi o mass-media interesată, 
precum şi cetăţeni activi în promovarea energiei 
regenerabile şi eficienţei energetice. 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
este un partener dedicat şi este onorat să 
muncească împreună cu Dvs. la realizarea 
angajamentelor asumate de Republica Moldova 
în valorificarea energiei regenerabile şi sporirea 
eficienţei energetice. 

S

M

Cihan Sultanoglu,  
Administrator adjunct şi Director  

al Biroului Regional PNUD  
pentru Europa şi CSI

Proiectele din domeniul energiei 
regenerabile și eficienței energetice se 
dezvoltă dinamic

Republica Moldova este parte a iniţiativei 
globale „Energie Durabilă pentru Toţi” 

Vlad Filat, Prim-Ministru
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nul trecut, tot pe 7 decembrie, de 
pe aceeaşi scenă vă spuneam cât 
de onorat sunt să particip la un 
asemenea eveniment demn de marile 

capitale europene. Mă bucur să văd că Moldova 
Eco Energetica ia o amploare incredibilă: în 
doar primul an de competiţie au fost depuse 65 
de dosare de către sectorul privat, instituţiile 
publice, ONG-uri, mass media şi persoane fizice. 
10 dintre ei au fost recunoscuţi drept campioni 
ai sectorului energiei regenerabile şi eficienţei 
energetice pentru anul 2012 şi îşi vor primi trofeul 
binemeritat.
Vreau să felicit Ministerul Economiei şi Agenţia 
pentru Eficienţă Energetică în calitatea lor de 
organizatori ai competiţiei celor mai de succes 
realizări în sectorul energiei regenerabile şi 
eficienţei energetice. Sunt mândru să recunosc 
că această competiţie şi ceremonie de premiere 
vine la iniţiativa unui proiect finanţat de UE şi 
partenerii noştri de la PNUD, fiind vorba despre 
Proiectul Energie şi Biomasă. 
Europa, la fel ca şi Moldova, recunoaşte faptul 
că cetăţenii noştri au nevoie de energie furnizată 
sigur şi la preţuri accesibile. Republica Moldova, 
ţară dependentă de importul de energiei (peste 
95% din necesităţile energetice sunt asigurate din 
importuri), şi-a asumat angajamente ambiţioase 
de a reforma sectorul energetic, reforme ce 
prevăd expres valorificarea surselor regenerabile 
de energie, dar şi sporirea măsurilor de eficienţă 
energetică. 
Succesul oricărei reforme urmează a fi măsurat în 
final nu doar de autorităţi, ci de fiecare membru al 

reau să mulţumesc şi să îmi exprim 
recunoştinţa şi admiraţia pentru 
organizatorii evenimentului. Am 
insistat să înmânez ultimul trofeu 

de la gală pentru a putea rămâne pînă la finalul 
evenimentului. 
Sectorul energiei regenerabile şi eficienţei 
energetice reprezintă forţa motrice pentru 
progres, dezvoltare, securitate energetică şi nu în 
ultimă instanţă securitate economică a Republicii 
Moldova. 
Vreau să exprim înalta gratitudine partenerilor  
de dezvoltare, organizaţiilor financiare donatoare 
pentru tot sprijinul, asistenţa tehnică şi financiară  
acordată Republicii Moldova pentru reformele 
lansate, inclusiv în sectorul energetic. Nu pot 
spune că aceste reforme ar fi fost imposibile, dar 
afirm cu certitudine că implementarea lor ar fi 
fost mult mai dificilă fără asistenţa din exterior.

A

V

Moldova Eco-Energetică – un eveniment 
demn de marile capitale europene

Securitatea energetică înseamnă şi 
securitate economică

Dirk Schuebel, şeful Delegaţiei 
Uniunii Europene în Moldova

Marian Lupu, preşedinte al 
Parlamentului Republicii Moldova

societăţii. Atunci când cetăţenii de rând, sectorul 
privat şi societatea civilă lansează iniţiative ce 
merg mână în mână cu eforturile Guvernului de 
a reforma sectorul energetic, atunci putem vorbi 
despre reforme adevărate. Istoriile de succes ce 
sunt premiate la Gala Moldova Eco-Energetică, 
ediţia 2012, reprezintă una din aceste dovezi. 
Vreau să felicit şi să mulţumesc oamenilor ce au 
făcut schimbarea în propria casă, instituţie şi 
comunitate în favoarea energiei regenerabile și 
eficienței energetice. Sunteţi adevăraţi campioni. 
Campioni ai sectorului eco-energetic. Trăiască 
campionii!!! 

7
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CONSUMULUI  
DE ENERGIE  
ȘI DIVERSIFICAREA 
SURSELOR  
DE ENERGIE  
NE FAC  
MAI COMPETITIVI 
ECONOMIC  
ȘI MAI PROTEJAȚI 
SOCIAL”

“REDUCEREA

ste o onoare pentru mine să deschid 
cea de-a II-a ediție a Galei de premiere 
în sectorul energiei regenerabile 
și eficienței energetice ”Moldova  

Eco-Energetică” și vreau să urez participanților, 
din numele organizatorilor, un energic bun venit la 
evenimentul de astăzi. 
Distinsul public prezent aici arată măsura 
interesului pe care îl manifestați pentru dezvoltarea 
sectorului energetic în Republica Moldova, inclusiv 
sub aspectul dezvoltării conceptelor de eficiență 
energetică și energie regenerabilă.
Dacă la ediția din anul trecut spuneam că „Moldova 
Eco-Energetică” este un apel la acțiune, în sensul 
eficienței energetice, acum mă bucur de amploarea 
pe care a luat-o competiția. Au fost depuse peste 60 
de dosare, în spatele cărora stă o industrie întreagă 
pe care am reușit să o lansăm pe parcursul acestui 
an. Prin această competiție vrem să demonstrăm că 
putem fi eficienți, inovativi și competitivi, fie că e 
vorba de instituții publice, fie de întreprinderi sau 
consumatori casnici.

Acest exercițiu trebuie privit ca un element al setului 
de politici publice promovate pentru realizarea 
obiectivelor din Strategia Energetică actuală și din 
Strategia Energetică a Republicii Moldova până în 
anul 2030. Dintre acțiunile pe care urmează să le 
înfăptuim până în anul 2020 amintim:
• eficientizarea consumului global de energie 

primară cu 20%; 
• creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul 

mixului energetic până la 20%; 
• reducerea cu cel puțin 25% a emisiilor de gaze cu 

efect de seră, comparativ cu anul 1990.
Totodată, există câteva probleme sistemice, care 
împiedică atingerea obiectivelor menționate. 
Însă, privite dintr-un alt unghi, devin veritabile 
oportunități pentru dezvoltare, inclusiv pentru 
business: 
• Consumul mare de energie în economie și 

gospodăriile casnice, drept consecință —
intensitatea energetică sporită (de 3 ori mai înaltă 
comparativ cu media din țările UE); 

E

Valeriu Lazăr,
Viceprim-Ministru,  

Ministru al Economiei

(Mesaj de la inaugurarea Ceremoniei de 
premiere Moldova Eco Energetică, ediția 2012)

8
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• Creșterea prețurilor la resursele energetice la 
nivelele mondial și regional;

• Tehnologiile și utilajele moral și tehnic uzate la 
întreprinderi;

• Construcții industriale și de locuit cu nivelul 
performanței energetice sub nivelul critic;

• Lipsa cunoștințelor și capacităților în domeniul 
eficienței energetice și utilizării surselor 
regenerabile de energie, dar și nivelul redus de 
conștientizare a necesității economisirii energiei 
din partea societății civile. 

Pentru a soluționa aceste probleme și, respectiv, 
a valorifica oportunitățile existente, în Republica 
Moldova s-au întreprins mai multe măsuri 
în domeniile eficienței energetice și energiei 
regenerabile. Astfel, un progres semnificativ îl 
constituie adoptarea Legii cu privire la eficiența 
energetică și a Legii cu privire la energia regenerabilă, 
armonizate cu normele Uniunii Europene. De 
asemenea, în noiembrie 2011, Guvernul a aprobat 
Programul Național pentru Eficiență Energetică  
2011–2020. 
Referitor la cadrul instituțional voi menționa 
operaționalizarea în anul 2011 a Agenției pentru 
Eficiență Energetică, autoritate cu atribuții în 
domeniul implementării politicilor de eficiență 
energetică și surselor regenerabile de energie.
În anul 2012 a fost creat și a devenit operațional 
Fondul pentru Eficiență Energetică cu o capitalizare 
inițială de 260 milioane de lei (din bugetul de stat 
pentru anul 2012 sunt alocate 100 milioane de lei și 
pentru 2013 — 160 milioane de lei), care are drept 
obiectiv finanțarea proiectelor investiționale în 
domeniul vizat. 
Putem constata că anul 2012 va intra în istorie drept 
an în care ne-a reușit să dăm startul industriei de 
eficiență energetică și surselor de energie regenerabilă, 
ceea ce înseamnă reguli de joc, cadru normativ și 
instituțional, operatori etc. Am sentimentul că a 
apărut piața pe partea de cerere și cea de ofertă. Astfel, 
la moment, avem aproximativ 60 de producători de 
peleți/brichete, numărul instituțiilor publice în care 
s-au instalat cazane pe biomasă a ajuns la 70, numărul 
de auditori energetici școlarizați - la 40, iar numărul 
de manageri energetici la nivelul autorităților publice 
locale – la 21. Totodată, această industrie, pentru a fi 
durabilă, necesită și crearea unui model economic 
viabil, dar și implicarea sistemului educațional. 
În acest sens, menționăm că pachetul de finanțare 
susținut de partenerii de dezvoltare pentru 
industria de eficiență energetică și sursele de 
energie regenerabilă din Republica Moldova 
constituie peste 100 milioane de Euro, inclusiv 
suportul bugetar din partea UE — 42,3 milioane 
de Euro, proiectele BERD — 57 milioane de Euro 
(MOSEFF — 22 milioane de Euro, MOREEFF — 
35 milioane de Euro), SIDA — 1,4 milioane de Euro, 
Banca Mondială etc. Profit de ocazie și vreau să aduc 
sincere mulțumiri partenerilor noștri de dezvoltare, 
în special UE și țărilor-membre.

Ca urmare a realizării obiectivelor în domeniul 
eficienței energetice, prevăzute de Strategia 
Energetică a Republicii Moldova și altor documente 
de politici, se planifică economii semnificative de 
resurse energetice. De exemplu, doar economiile 
de la aplicarea măsurilor de eficiență energetică în 
instituțiile bugetare (școli, grădinițe, spitale etc.) 
vor atinge cca 1,2–2,4 miliarde de lei. Cifra nu 
reflectă sectorul rezidențial și cel industrial, unde 
potențialul este și mai mare.
Calculele se bazează pe următoarele: în Moldova 
există cca 6000 de instituții bugetare. În medie, 
pentru măsurile de eficiență energetică la o 
instituție este nevoie de cca 1 milion de lei, deci, 
necesarul investițiilor este de 6 miliarde de lei. 
S-a estimat că, în urma implementării măsurilor 
de eficiență energetică, economiile de resurse 
energetice vor constitui 20–40%, ceea ce în valoare 
bănească constituie 1,2–2,4 miliarde de lei.
Aceste cifre denotă potențial și pentru companiile 
specializate, pentru ele investițiile valorificate 
însemnând cifre de afaceri, deci, locuri de muncă, 
salarii, impozite etc.
Este evident că, în absența resurselor proprii, 
eficiența energetică și valorificarea surselor 
regenerabile în Republica Moldova constituie o 
prioritate strategică continuă. De aceea țara noastră 
trebuie să acorde și în continuare o atenție deosebită 
acestor domenii. 
Onorată asistență, 
Îmi exprim certitudinea că evenimentul de astăzi 
va da un nou impuls în dezvoltarea industriei de 
eficiență energetică și SER în Republica Moldova, 
premianții de astăzi fiind campionii de mâine, 
pentru că reducând consumul și diversificând 
sursele de energie vom deveni mai competitivi 
economic, mai protejați social și mai durabili din 
perspectiva de mediu. 
 
Vă mulțumesc pentru atenție! 
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 celulă solară constă din două sau 
mai multe straturi de material 
semiconductor, cel mai întâlnit 
fiind siliciul. Aceste straturi, cu o 

grosime de la câteva unități până la câteva sute de 
microni, sunt dopate cu anumite elemente chimice 
pentru a forma joncţiuni „p” şi „n”. Această 
structură este similară cu a unei diode. Când 
stratul de siliciu este expus la lumina solară, se 
produce o „agitaţie” a electronilor din material  
şi drept urmare, este generat curent electric.

Celulele, numite şi celule fotovoltaice, au de obicei 
o suprafaţă foarte mică şi curentul generat de o 
singură unitate este mic, dar combinațiile în serie 
și în paralel ale acestor celule pot produce curenţi 
suficient de puternici pentru a putea fi utilizaţi 
în scopuri practice. Pentru aceasta, elementele 
respective sunt încapsulate în panouri, care le 
oferă rezistenţă mecanică şi la intemperii.

Parcul fotovoltaic — noutate absolută 
pentru Republica Moldova
Mai multe panouri interconectate pot furniza 
suficientă energie pentru uzul casnic al unei 
locuinţe. Pentru utilajele electrice de mare putere 
sau pentru aplicaţii industriale și de utilitate 
publică sunt necesare sute de panouri ce vor fi 
interconectate pentru a forma un sistem–PV unitar.

Deși la nivel mondial industria respectivă este 
reprezentată de parcuri cu zeci și sute de MW 

instalați, Republica Moldova face 
primii pași în acest domeniu, atât la 
capitolul capacități instalate, cât și în 
privința cadrului normativ. 

Unul dintre pionerii naționali 
în dezvoltarea acestui tip de infrastructură 
s-a dovedit a fi administrația Pieței Agricole 
de pe strada Calea Basarabiei, care a decis 
să plaseze panourile PV pe acoperișurile 
construcțiilor și halelor din piață. Valoarea totală 
a investiţiei în panouri şi restul echipamentului 
s-a ridicat la 2 141 milioane de lei, dintre care 20 %  
au fost oferite de Banca Europeană pentru 

Comercianții de la Piața Agricolă de pe strada Calea Basarabiei din Chișinău folosesc de 
aproximativ un an energie electrică produsă din radiația solară. Pe acoperișurile construcțiilor 
din piață, Compania ”Ecowatt Impex” SRL a creat cel mai mare parc fotovoltaic din Republica 
Moldova, de 100 kW, care asigură 80 % din necesarul de energie electrică al pieței agricole. 
Procesul de producere este automatizat şi poate fi monitorizat prin intermediul calculatorului în 
regim on-line, sau chiar cu ajutorul telefonului mobil.

O

PARCUL FOTOVOLTAIC  
CARE TRANSFORMĂ  
LUMINA SOARELUI  
ÎN ENERGIE ELECTRICĂ

Investitorii planifică să obțină o productivitate de 
aproximativ 130 mii kWh/an.

10



11

PARCUL FOTOVOLTAIC  
CARE TRANSFORMĂ  
LUMINA SOARELUI  
ÎN ENERGIE ELECTRICĂ

CEL MAI BUN 
PROIECT ÎN  
ENERGIA SOLARĂ

Reconstrucţie şi Dezvoltare sub formă de grant, 
prin intermediul programului MOSEFF. Investitorii 
planifică să obțină o productivitate de aproximativ 
130 mii kWh/an. Surplusul de energie generată va 
fi vândut operatorului rețelei de distribuție la un 
tarif stabilit de Regulatorul național. Investiția 
urmează să fie recuperată în aproximativ 5 ani.

Elementele fotovoltaice vor deveni  
o sursă accesibilă pentru consumatorii 
casnici
Managerul proiectului, Oleg Chișlaru, este de 
părere că, în condițiile în care tarifele pentru 
energia electrică sunt în continuă creștere, 
elementele fotovoltaice, care devin tot mai ieftine, 
vor constitui o sursă de energie accesibilă chiar și 
pentru consumatorii casnici. 

Compania dispune de resursele necesare 
pentru construcția unui parc fotovoltaic 
de 4 MW, însă managerul spune că nu 
știe deocamdată dacă va face această 
investiție în Republica Moldova sau 
România, a cărei legislație în domeniu 
o consideră „mai prietenoasă”. Oleg 
Chișlaru salută suportul autorităţilor 
pentru producerea energiei verzi, 
deoarece încurajează investiţiile în 
surse ecologice de energie, dar susține 
că legislația națională referitoare la 
generarea şi comercializarea energiei 
verzi necesită îmbunătățiri. Managerul 
consideră că Republica Moldova ar 
trebui să împrumute din practicile țărilor 
Uniunii Europene, unde instalarea 
unui kW în capacități fotovoltaice este 
subvenționată de stat. 

Proiectul implementat la Piața 
Agricolă de pe strada Calea Basarabiei 
urmează să contribuie la onorarea 
angajamentelor Republicii Moldova 
față de partenerii internaționali în 
ce privește atingerea țintei naționale 
în domeniul valorificării surselor de 
energie regenerabilă: 20 % din consumul 
final brut de resurse energetice să 
constituie, până în anul 2020, energia 
regenerabilă. De asemenea, obiectivul 
sectorial în domeniul producerii 
energiei electrice din SER este de 10 %.

Piața Agricolă,  
str. Calea Basarabiei, 
Chișinău
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n peisajul pitoresc pe care îl oferă așezarea 
satului Sănătăuca, privirea trecătorilor este 
atrasă de câteva panouri solare, instalate 
pe acoperișul unei case. Proprietarul, 

Luca Secrii, povestește cum a reușit să aducă în 
sat tehnologiile moderne, adică panourile care 
transformă energia solară în electrică: „Ideea 
a venit de la fiul meu, care locuiește în Franța.  
Acolo proiectele de eficiență energetică și de 
valorificare a surselor de energie regenerabilă 
sunt foarte dezvoltate. În special, sunt utilizate 
panourile fotovoltaice, care transformă razele 
soarelui în energie electrică. Fiul meu instalează 
asemenea panouri, care sunt foarte utile și eficiente.  
Le instalezi o dată, apoi nu mai ai griji.”

Experiență împrumutată din Franța
Aflând care sunt avantajele panourilor solare, 
Luca Secrii nu a stat mult pe gânduri și a decis 
să facă o investiție. „Pentru ca aceste panouri 

să funcționeze prezența soarelui nu este  
obligatorie. Celulele fotovoltaice produc curent 
electric chiar și atunci când vremea e ploioasă.  
De asemenea, materia primă utilizată de panouri, 
adică lumina soarelui, este gratuită și nelimitată. 
Este perfect ecologică — nu emite dioxid de carbon 
și nici gaze cu efect de seră”, spune proprietarul.

Cele 15 panouri solare instalate pe casa lui Luca 
Secrii produc zilnic până la 3 kWh. Familia sa 
utilizează doar jumătate din acest volum, restul  
fiind absorbit de rețeaua națională. În Franța, 
spune el, statul cumpără surplusul, nu și în 
Republica Moldova, unde producătorul este nevoit 
să îl livreze gratis. Legislația prevede că numai cei 

care au instalați mai mult de 10 kW pot 
depune cereri la Agenția Națională 
de Reglementare în Energetică  
pentru a vinde curentul. ”La noi 
puține persoane își permit să instaleze  
panouri cu o capacitate de peste 10 kW, 
de aceea cred că ar trebui încurajați 

cei care produc mai puțină energie. Astfel,  
oamenii ar fi motivați să facă investiții și, respectiv, 
s-ar produce mai multă energie ecologică”, spune  
Luca Secrii.

Autoritățile Republicii Moldova și-au propus să reducă, până în anul 2020, dependența energetică 
a țării cu peste 20 la sută. La acest obiectiv poate contribui fiecare, de exemplu, prin schimbarea 
geamurilor vechi pe altele de o calitate mai bună, sau prin înlocuirea becurilor obișnuite cu cele 
economice. Luca Secrii din satul Sănătăuca, Florești, este unul dintre moldovenii prietenoși 
mediului, care a ales să investească în utilaje ce transformă energia solară în electrică.

Î

UN LOCUITOR DIN FLOREȘTI 
OBȚINE CURENT ELECTRIC 
ECOLOGIC FOLOSIND  
LUMINA SOARELUI

Cele 15 panouri solare instalate pe casa lui Luca 
Secrii produc zilnic până la 3 kWh.
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UN LOCUITOR DIN FLOREȘTI 
OBȚINE CURENT ELECTRIC 
ECOLOGIC FOLOSIND  
LUMINA SOARELUI

CEL MAI BUN 
PROIECT ÎN  
ENERGIA SOLARĂ

Investiții de durată
Panourile instalate la Sănătăuca au costat 
aproape 3 mii de euro. Proprietarul spune 
că a adunat banii cu greu, dar că investiția a 
meritat — de acum înainte cel puțin 25 de ani 
factura pentru energia electrică nu va depăși 
câteva zeci de lei, cât constituie consumul 
curentului din rețea, pe care familia Secrii o 
folosește pe parcursul serii, când nu este soare. 
 
Soții Secrii spun că oamenii din sat au început 
să se intereseze de utilajul care produce curent 
ecologic. „Suntem întrebați destul de des ce 
instalații avem pe casă. Mulți tineri au aflat 
detalii și au spus că vor și ei să instaleze astfel de 
panouri, fiind interesați de tot ce este modern și 
nou. Dacă ar fi create condiții mai bune pentru cei 
care vor să realizeze proiecte și măsuri de eficiență 
energetică, bineînțeles că mult mai multă lume ar 
folosi energia solară și nu am mai depinde de alte 
state”, povestește Iulia Secrii.

Celulele fotovoltaice produc curent electric chiar și atunci 
când vremea e ploioasă. De asemenea, materia primă utilizată 
de panouri, adică lumina soarelui, este gratuită și nelimitată. 

Luca Secrii,  
s. Sănătăuca, Florești
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n anul 2012, administraţia fabricii a realizat, 
în urma unei analize, că încălzirea apei în 
perioada caldă a anului genera cheltuieli 
suplimentare semnificative. Pentru utilităţile 

întreprinderii sunt necesare zilnic circa 10 tone de 
apă caldă, iar cazanul de apă era încălzit cu deșeurile 
de lemn de la producerea mobilei. Acesta este și 
principalul combustibil folosit la întreprindere 
pentru încălzirea încăperilor în perioada rece. 

Atunci, managerii fabricii au decis să recurgă 
la utilizarea resurselor energetice alternative.  
Din start era clar că varianta optimă ar fi 
instalarea unor panouri solare. Problema consta 
însă în prețul destul de mare al acestora, ofertat 
de companiile specializate. În final, după mai 
multe negocieri, fabrica a ajuns la o înțelegere cu 
compania ”Ecopractic”, care s-a angajat să aducă 
panouri solare ce ar asigura necesităţile zilnice  de 
apă caldă ale întreprinderii.

Apă caldă produsă cu ajutorul panourilor 
solare 

Directorul ”Ecopractic”, Alexandru Trinca, spune 
că specialiştii săi au calculat că fabrica ar avea 
nevoie de un  sistem de panouri cu 16 colectoare 
solare, a câte 60 de tuburi fiecare. „Începea  
să devină un proiect inovaţional important nu 
doar pentru noi, ci şi pentru întreg domeniul de 

utilizare a resurselor regenerabile 
din țară, întrucât s-a calculat că va fi 
instalat un număr record de tuburi 
vidate”, explică Alexandru Trinca.

”Ecopractic” a importat sistemul 
de panouri, dar pentru realizarea 

proiectului mai erau necesare un controler cu 
senzori de temperatură, o pompă, ţevi şi un 
rezervor de apă. Astfel, specialiștii fabricii au căutat 
o serie de posibilități pentru a reduce costurile și a 
duce proiectul la bun sfârșit. „Confort” a antrenat 
propriii angajați la montarea sistemului, a reutilat 
un rezervor de apă de 14 tone, care fusese scos din 
uz, iar celelalte componente ale proiectului au fost 
achiziţionate de pe piaţa internă. În final, costul 
proiectului s-a ridicat la circa 200 mii de lei.

Povestea de succes a Fabricii de mobilă ”Confort” din capitală, care a reușit să-și eficientizeze 
resursele financiare implementând un proiect inovaţional pentru Republica Moldova a început în 
2012, când pe teritoriul întreprinderii a fost instalat un panou solar cu un număr-record de circa 
960 de tuburi vidate.

Î

UN SISTEM UNIC PENTRU 
MOLDOVA DE PANOURI SOLARE 
PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI LA 
FABRICA DE MOBILĂ CONFORT

Toată funcţionalitatea este asigurată de un controler, 
care analizează diferenţa de temperaturi dintre 
colectoare şi rezervorul de apă.
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UN SISTEM UNIC PENTRU 
MOLDOVA DE PANOURI SOLARE 
PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI LA 
FABRICA DE MOBILĂ CONFORT

CEL MAI BUN 
PROIECT ÎN  
ENERGIA SOLARĂ

Mecanismul este unul simplu. Toată funcţionalitatea 
este asigurată de un controler, care analizează 
diferenţa de temperaturi dintre colectoare şi 
rezervorul de apă, şi, care respectiv, porneşte sau 
opreşte pompa de circulaţie a apei. „Este un proiect 
durabil, iar în caz de ieşire din funcţiune, pompa sau 
controlerul pot fi uşor înlocuite cu piese de pe piaţa 
internă, suportând costuri minime”, precizează 
Alexandru Trinca. El spune că întreg sistemul de 
panouri  are o suprafaţă de circa 300 metri pătraţi  şi 
a fost amplasat pe acoperişul unei clădiri de pe 
teritoriul fabricii.

Experiența poate fi preluată, cu investiții 
mici, de alte întreprinderi
Cei 500 de angajați ai întreprinderii ”Confort” 
beneficiază de apă caldă doar de la energia solară. 
„Este cel mai ecologic proiect posibil, deoarece 
nu consumă resurse naturale, nu emite substanțe 
nocive în mediul înconjurător și nu necesită 
o deservire sofisticată”, spun reprezentanții 
”Ecopractic”. Un alt avantaj al proiectului este 
posibilitatea replicării lui la alte întreprinderi 
ce utilizează volume mari de apă. Acolo pot 
fi instalate panouri solare sezoniere, ce oferă 
randament termic sporit la costuri minime, un 
controler cu senzori de 
temperatură, o pompă, 
țevi de propilenă sau 
metal și un rezervor 
pentru apă caldă, 
ultimele izolate termic. 
Astfel de rezervoare 
pot fi găsite ușor în 
majoritatea localităților 
și, deseori, procurate la 
prețul metalului uzat. 

Fiabilitatea sistemului este asigurată și de faptul că, în afară 
de pompa de apă, nici o componentă a sistemului solar nu se 
uzează mecanic și de avantajul că o dată la trei ani ele pot fi 
înlocuite, suportând cheltuieli minime.

Fabrica de mobilă ”Confort”,  
Chișinău
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LA UTM AU ÎNCEPUT SĂ FIE 
FABRICATE TURBINE EOLIENE 
PENTRU A VALORIFICA 
POTENȚIALUL VâNTULUI 

ostul unei turbine fabricate în cadrul 
proiectului este de 15 - 20 mii de euro, 
în funcție de configurația solicitată, 
raportat la 53 de mii de dolari  pentru 

același produs fabricat în SUA. Durata de viață a 
unei turbine de acest fel este de 20 de ani, iar un 
kWh va costa, estimativ, 0,08 Euro. 

Au fost elaborate, proiectate şi fabricate 10 turbine 
eoliene cu puterea de 10 kW fiecare, pentru a fi 
integrate în diverse sisteme tehnologice. Dintre 
acestea, două turbine eoliene au fost integrate 
în sistemul de iluminare nocturnă a parcului 
dendrariu al UTM, iar o alta a fost instalată 
în sectorul Botanica. De asemenea, o turbină 
asigură cu electricitate sistemul de alimentare 
cu apă potabilă din comuna Brânza, raionul 
Cahul. Urmează instalarea unei turbine eoliene 
în sistemul de irigare din Grădina Botanică a 
Academiei de Ştiințe, una în sistemul de încălzire 
a spațiului stației de tratare a apei potabile din 
orașul Nisporeni, iar alta în sistemul de lansare a 
rachetelor antigrindină.

Turbinele eoliene de putere mică pot fi soluţia optimă pentru consumatorii din Republica 
Moldova aflați la distanță de rețeaua electrică centralizată. Cu ajutorul lor, pot fi irigate 
terenurile agricole, întreținute sistemele de păstrare a producției direct în câmp, puse în 
funcțiune sistemele de lansare a rachetelor antigrindină etc.  În Republica Moldova nu există 
o piață a turbinelor eoliene de putere mică (sub 20kW) din cauza costurilor relativ mari, de 
aceea la catedra „Bazele Proiectării Maşinilor” a Universităţii Tehnice din Moldova (UTM) 
a fost iniţiat un proiect ce prevede producerea turbinelor eoliene cu o putere de 10 kW.

C Piața de desfacere potențială  
este destul de vastă
Majoritatea componentelor pentru turbinele 
produse la UTM se fabrică din materii prime 
accesibile, furnizate de întreprinderile locale. 
Servicii de întreținere deocamdată lipsesc, însă 
grație organizării la catedră a cursurilor de 
masterat la specialitatea „Ingineria Sistemelor 
de Conversie a Energiilor Regenerabile” va fi 
rezolvată și această problemă. 

Reprezentanții UTM spun că la catedră ajung 
numeroase solicitări din partea autorităților 
locale, fermierilor sau persoanelor fizice, care vor 
să utilizeze turbinele pentru iluminarea stradală, 
irigare sau încălzirea spațiilor locative şi de 
menire socială, amplasate la distanțe mari de la 
rețelele electrice.
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CEL MAI BUN 
PROIECT ÎN 
ENERGIA EOLIANĂ

Universitatea Tehnică din 
Moldova

Au fost finanţate elaborările, testările 
fiind făcute pe cont propriu
Finanțarea elaborărilor a fost realizată din fonduri 
bugetare, prin intermediul proiectelor de cercetare 
şi de transfer tehnologic. La acestea s-au adăugat 
finanțări parțiale din proiecte internaționale, 
folosite pentru procurarea utilajului şi aparaturii 
de control.

Testarea a fost efectuată pe poligonul de încercări 
al UTM, iar componentele ei – în laboratoarele 
Centrului, din banii UTM. Inițiativa s-a dovedit 
a fi una de succes, obţinând premiul întâi la 
concursul naţional Moldova Eco-Energetică 
pentru cel mai bun proiect de valorificare a 
energiei eoliene. 

Ion Sobor, profesor la UTM, este convins că 
valorificarea întregului potenţial de energie 
eoliană ar reduce considerabil dependenţa 
Republicii Moldova de energia importată. 
„Resursele existente permit asigurarea 
consumului intern în proporţie de 40%. Dintre 
acestea, 90% pot fi oferite de energia eoliană. 
Pentru aceasta, este necesar, însă, sprijinul 
autorităţilor, crearea condiţiilor pentru atragerea 
investiţiilor în ramură, lichidarea barierelor 
birocratice şi facilitarea procesului de vânzare 
către distribuitori a energiei produse din resurse 
regenerabile”, spune Ion Sobor. 

Aceste măsuri ar facilita crearea parcurilor 
eoliene, care să producă energie la scară largă. 
Deocamdată însă, nu există condiții pentru 
funcţionarea turbinelor eoliene la scară restrânsă, 
pentru utilizatorii dispersaţi.
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nton Port este un ecologist convins 
și un promotor al modului de viață 
sănătos și al energiei alternative, despre 
care consideră că ar putea reduce 

dependența Republicii Moldova de combustibilul 
fosil importat. El a început să promoveze 
utilizarea surselor de energie regenerabilă încă 
acum câteva decenii, când gazul și cărbunele erau 
relativ ieftine. „Mi-am făcut serviciul militar în 
Germania și, în una din zile, într-un sătuc, am 
văzut un neamț care tăia lemne cu ajutorul unei 
mori de vânt. Am decis că îmi voi construi și 
eu una, chiar dacă atunci un kilowat-oră costa 4 
copeici”, își amintește profesorul. 

Moara care macină boabe, taie lemne și 
dă curent
De-a lungul timpului, Anton Port a construit mai 
multe stații eoliene pe care le-a cuplat la un motor 
multifuncțional. La schimbarea unui singur lanț 
se poate face ulei de floarea-soarelui sau măcina 

făină de grâu și porumb. Moara de vânt mai poate 
fi cuplată la un generator de 5 kilowați, la mașina 
de tăiat lemne sau la strung. 

Vara, motorul eolian este conectat la un sistem 
relativ simplu, cu ajutorul căruia apa este pompată 
dintr-un bazin într-o cisternă de patru tone, de 
unde este utilizată pentru irigarea grădinii. „Casa 
mea este situată pe vârful dealului și nu am nici 
o sursă de apă în apropiere, de aceea acumulez 
apă de ploaie, iar cu ajutorul vântului o ridic în 
cisternă, unde se încălzește la soare. Seara irig 
grădina prin metoda picurării. Astfel am creat un 
ciclu de irigare ecologic. Este un mecanism simplu 

pe care poate să și-l facă fiecare acasă. 
Toate elementele le-am luat de la metal 
uzat. Moara de vânt am făcut-o din 
parii de la vie”, spune profesorul. 

Ciorbă fiartă la 1500 grade Celsius
Un alt punct de atracție din curtea lui Anton 
Port este o oglindă parabolică cu diametrul de  
2,4 metri. Aceasta este „aragazul” exotic al familiei 
Port. Cu ajutorul razelor solare focusate, pot fi 
pregătite rapid diferite bucate. În focarul oglinzii 

Profesorul de matematică Anton Port din satul Popeasca, Ștefan-Vodă, și-a transformat 
gospodăria într-un laborator de producere a energiei regenerabile, cu ajutorul căruia își irigă 
grădina, încălzește apa ori gătește fără să scoată un ban din buzunar. Datorită invențiilor sale, 
curtea sa a devenit și atracție turistică. Acolo au fost construite, din obiecte pe care inventatorul 
le-a avut la îndemână sau le-a găsit la fier vechi, câteva instalații eoliene ce produc energie 
electrică și mecanică, un sistem solar de încălzire a apei și de uscare a fructelor, precum și un 
mecanism de irigare. 

A

Emisia de CO₂ și de alte gaze cu efect de seră este nulă. 

COMPLEX DE ENERGIE 
REGENERABILĂ ÎN CURTEA UNUI 
PROFESOR DE MATEMATICĂ 
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COMPLEX DE ENERGIE 
REGENERABILĂ ÎN CURTEA UNUI 
PROFESOR DE MATEMATICĂ 

temperatura poate ajunge până la 1500 C°, astfel 
că ciorba este gata în câteva clipe. Înainte de 
a o construi, matematicianul a făcut calcule 
și a decis că invenția lui trebuie să aibă o 
suprafață de 3,14 metri pătrați, adică numărul 
pi, ca să direcționeze mai multe raze solare.  
„Este o tehnologie netradițională de a pregăti 
bucate la soare, fără cheltuieli. Practic, jumătate 
din zilele anului sunt cu soare strălucitor, și astfel 
avem energia noastră”, spune profesorul.

Oglinzi folosite pe post de colector solar
Pentru a acoperi această suprafață a utilizat 
oglinzile de la trei șifoniere pe care le avea în casă.  
„Soția nu s-a supărat. I-am spus că și așa este 
frumoasă și că nu-i trebuie oglindă. Când vrea 
să facă mâncare, își pune ochelarii de soare, apoi 
gătește”, povestește Anton Port. 

Pe lângă celelalte invenții, profesorul de matematică 
a creat și o mini-uscătorie de fructe. A hotărât să facă 
acest lucru după ce a auzit că fructele uscate în fum 
ar fi cancerigene. Cât privește perspectiva utilizării 
surselor alternative de energie precum biomasa, 
soarele, apa și vântul, profesorul subliniază:  
„Energia regenerabilă este o soluție nu doar 
pentru Moldova, ci pentru tot globul, pentru că 
toate resursele de combustibil: cărbunele, petrolul 
și gazele se epuizează. În plus, gazele de seră ne 
otrăvesc și, vrem sau nu vrem, ca să trăim mai 
departe noi și urmașii noștri, trebuie să ne orientăm 
către resursele regenerabile”.

Pentru profesorul Anton Port ecologia este un 
principiu de viață pe care încearcă să-l promoveze 
și în rândul tinerilor. Deseori curtea lui se 
transformă într-un atelier de lucru pentru copii 
și studenți. Pe poarta casei este afișată inscripția: 
„Centrul energeticii de alternativă”.

Anton Port,  
s. Popeasca, Ștefan-Vodă

CEL MAI BUN 
PROIECT ÎN 
ENERGIA EOLIANĂ
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a prima vedere este greu de imaginat cum 
de sub pământul înghețat ar putea veni 
energia pentru încălzirea locuințelor. 
Pompele de căldură sunt utilizate pe larg 

în Europa, explică inginerul, însă în Republica 
Moldova își fac loc mai greu în casele oamenilor: 
„Când am început construcția casei, mi-am pus 
întrebarea: cât mă va costa întreținerea? Și după 
un calcul simplu mi-am dat seama că în condițiile 
noastre, când prețurile la resursele energetice cresc 
în permanență, va fi o povară nu pe un an-doi, ci pe 
toată viața. Așa că mi-am folosit toată experiența ca 
să găsesc o soluție”, povestește Serghei Cocîrlă. 

Soluția a venit din Europa, de unde inginerul a 
comandat o pompă geotermală. Era anul 2006. 
Până atunci nimeni în Moldova nu știa despre 
un asemenea sistem de încălzire locuinței și 
nici cum putea fi instalat. ”Dacă la început mi 
se părea aproape imposibilă procurarea unei pompe

geotermale, mai târziu, când, în sfârșit, am adus-o 
acasă, nu știam cum să o pun în funcțiune. O noapte 
chiar am dormit în frig în speranța să găsesc o 
soluție. Mai târziu, prin intermediul unor prieteni, 
l-am găsit pe inginerul de la firma care a produs 
pompa și el m-a îndrumat cum să pun sistemul în 
funcțiune. În scurt timp, inginerul și un specialist 
din Austria au venit în Moldova ca să vadă cine 
este moldoveanul care a încercat, în premieră, să-și 
instaleze acasă un asemenea sistem. Ei m-au ajutat 
să-l îmbunătățesc”, își amintește Serghei Cocîrlă. 

 Căldură în casă asigurată  
de energia pământului 

„Acum economia se vede. În timpul 
iernii, factura lunară pentru curentul 
electric, care pune în funcțiune pompa, 
a fost de 4 mii de lei. Cu acești bani am 
asigurat o temperatură de 22–23 de 

grade în toată casa, care are o suprafață de 450 de 
metri pătrați”, spune Serghei Cocîrlă.

Tuburile geotermale sunt amplasate în pământ 
la o adâncime unde temperatura ajunge la 20 de 
grade. Ele sunt pline cu apă și conectate la o pompă 

Știrile despre majorarea prețului la gazele naturale și cărbune nu îl mai îngrijorează pe inginerul 
Serghei Cocîrlă din Chișinău, care își încălzește locuința pe timp de iarnă și o răcorește pe timp de 
vară folosind energia termică a pământului. El este primul om din Republica Moldova care și-a 
instalat în curte un sistem geotermal ce transferă căldura din sol în calorifere.

L

PRIMUL PROIECT 
DE OBȚINERE  
A ENERGIEI GEOTERMALE  
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Tuburile geotermale sunt amplasate în pământ la o 
adâncime unde temperatura ajunge la 20 de grade. 
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Inginerul este convins că în condițiile în care prețul 
la gazele naturale sau cărbune crește cu fiecare 
an, sistemele de încălzire care utilizează energia 
alternativă sunt o soluție pentru Republica 
Moldova, întrucât i-ar scuti pe moldoveni de 
cheltuieli considerabile în timpul iernii. 

CEL MAI BUN  
PROIECT ÎN  
ENERGIA 
GEOTERMALĂ

electrică. Iarna, când afară e ger, apa pompată 
trece pe sub pământ, se încălzește și revine în 
caloriferele din casă. 

În 2006, inginerul a cheltuit în jur de 18 mii de euro 
pentru noul sistem de încălzire. El spune că pentru 
locuințele mai mici, de exemplu, de 150 de metri 
pătrați, ar fi nevoie de până la 7 mii de euro, iar 
investițiile în acest caz s-ar recupera în doar câțiva 
ani. 

Avantajele sistemului geotermal
Serghei Cocîrlă explică ce avantaje are un 
asemenea proiect și de ce moldovenii sunt 
tentați să renunțe la încălzirea cu gaze naturale  
sau cărbune. Inginerul pune în capul listei costurile 
mici la producerea energiei termice și faptul că 
instalația este funcțională o perioadă de până la  
50 de ani. El mai adaugă lipsa emisiilor de substanțe 
nocive în atmosferă, dar și un consum minim de 
energie electrică. 

Casele de locuit și clădirile de menire socială nu 
sunt singurele imobile în care pot fi instalate 
sistemele geotermale. În prezent, compania pe care 
o conduce Serghei Cocîrlă construiește un sistem 

pentru o seră din satul Făleștii Noi, care are la 
bază o pompă geotermală îmbinată cu o centrală 
termică ce funcționează pe bază de paie balotate.  
Inginerul dă asigurări că prețul unei gigacalorii 
produse de un asemenea sistem va fi de 10 ori mai 
mic decât cel produs prin arderea gazelor naturale. 

Soluții pentru asigurarea cu energie 
termică a locurilor publice 
După ce și-a asigurat confortul termic în casă, 
Serghei Cocîrlă se gândește la proiecte publice 
și propune acțiuni absolut noi pentru Republica 
Moldova, cum ar fi încălzirea unor spații utilizând 
energia umană. „Haideți să analizăm care sunt 
cele mai aglomerate stații de transport public și 
să creăm acolo un sistem de recuperare a energiei 
corpului uman. În Olanda și Germania există 
asemenea sisteme în stațiile de metrou. Fiecare 
corp uman degajă timp de o oră 100 de Wh. Dacă 
înmulțim energia emanată de miile de oameni care 
trec prin stații cu o sută de Wați putem obține, de 
exemplu, câteva sute de kilowați. În jur de 40 % din 
grădinițele din Moldova au nevoie de o sursă de 
putere de până la 500 de kW de energie termică”, 
propune Serghei Cocîrlă.

Serghei Cocîrlă,
Chișinău
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ilip Melnic este economist, de câțiva 
ani s-a apucat de afaceri și, în plus, este 
pasionat de tot ce e nou. Este la curent 
cu tehnologiile de ultimă generație, în 

special cu cele de utilizare a energiei alternative 
și nu ratează nici o expoziție de 
IT din Moldova, iar când are 
ocazia, merge și peste hotare.  
De aceea, când a început să 
proiecteze casa, s-a gândit ca 
locuința să fie în primul rând 
caldă și eficientă și să nu necesite 
mari cheltuieli de întreținere. 

Economie de bani  
și de timp
Căutând o metodă eficientă de 
a face economii, fără, însă, a 
renunța la confort, Filip Melnic 
a ales un sistem de termoficare 
inovativ, bazat pe energie 
geotermală, astfel că iarna își încălzește casa nu 
cu gaz sau lemne, ci folosind căldură din pământ. 
El a instalat o pompă cu o capacitate termică de  
19 kW și un coeficient de performanță de 4,3. 

„Am ales un sistem pe baza energiei pământului 
pentru că îl consider mai eficient. În plus, am avut 
suficient spațiu în curte pentru a fora cinci sonde 
de peste 52 de metri și pentru a înstala mecanismul. 
Pompa geotermală este absolut autonomă, o 

pornesc la 1 noiembrie și uit de 
ea până în primăvară. Când se 
încheie sezonul rece nu trebuie 
decât să apăs un singur buton și 
atât”, explică antreprenorul. 

Confort asigurat de 
energia netradițională
Pentru a face economie de 
căldură, Filip Melnic a instalat 
un colector deasupra țevii 
de canalizare, iar cu ajutorul 
sistemelor de tip fan-coil, iarna 
aerul din spațiile casei este filtrat 
și încălzit, iar vara — răcit. Astfel, 
se evită pierderile de căldură cu 

aerul care în sistemele tradiționale este aruncat 
în mediul ambiant. „De regulă, programez din 
timp sistemul și când vin acasă temperatura este 
optimă”, spune Filip Melnic.

Omul de afaceri Filip Melnic din Chișinău a început să-și transforme locuința într-un complex 
de dobândire a energiei alternative. El a găsit soluții pentru încălzirea ecologică a casei, 
instalând un sistem geotermal, și își propune ca în viitorul apropiat tot necesarul de energie să 
și-l asigure de sine stătător, din surse regenerabile. 

F
Costul total al gazului 
economisit depășește  
31 720 de lei pe an, 
în timp ce pentru 
funcționarea sistemului 
se cheltuie energie 
electrică în valoare de 
circa 16 000 de lei.  
Astfel, efectul economic 
net este de 15 720 de lei 
anual.

ENERGIA GEOTERMALĂ  
POATE ÎNLOCUI ÎNCĂLZIREA  
PE BAZĂ DE GAZ 
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În iarna 2011-2012 nu s-a folosit gaz natural pentru încălzire. 
Sistemul geotermal a produs circa 37 Gcal, iar subsistemul 
solar — 2,27 Gcal, ceea ce este echivalentul a 5100 metri cubi 
de gaz natural.

CEL MAI BUN 
PROIECT ÎN  
ENERGIA 
GEOTERMALĂ

Pentru că și-a dorit să excludă din consum gazul 
natural, Filip Melnic a decis să folosească și 
energia solară, de aceea a procurat trei colectoare 
care îl asigură anul împrejur cu apă caldă. „Gazul 
este periculos, poți să te intoxici, ori poate exploda, 
dar aici este simplu. Noi, în Moldova, avem cel 
puțin 260 de zile solare pe an și este păcat să nu 
utilizăm această energie, mai ales că e gratuită și 
se obține fără efort”, spune antreprenorul. 

Cheltuieli de 4-5 ori mai mici
„Instalarea sistemului geotermal nu este un 
lucru simplu, dar dacă respecți tehnologia, nu 
există dificultăți. Am investit în acest sistem  
10 mii de euro. Pare o sumă mare, dar merită. 
Tehnologiile pe baza energiei regenerabile 
micșorează cheltuielile lunare pentru întreținere 
a locuinței de 4-5 ori”, mai spune Filip Melnic. 
În prezent, întreținerea casei cu o suprafață 
de 400 de metri pătrați costă la fel de mult ca 
și atunci când era încălzit cu gaz un spațiu de  
doar 80 de metri pătrați.

Datorită energiei 
alternative, Filip Melnic 
a reușit să economisească 
pe parcursul unui an 
peste 5100 metri cubi 
de gaz natural, astfel 
micșorând semnificativ 
cantitatea de bioxid 
de carbon emisă în 
atmosferă. Antreprenorul planifică să monteze 
și câteva panouri solare fotovoltaice pentru 
a economici energia electrică. "Folosind toate 
aceste tehnologii, nu mai am nevoie să consum 
mult curent electric sau combustibil fosil. Este o 
economie colosală”, conchide Filip Melnic.

Filip Melnic, 
Chișinău
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ercetătorii de la UTM consideră că 
pompele de căldură geotermale 
pot asigura o securitate garantată a 
alimentării cu energie termică, sursa 

de căldură cu potenţial redus – solul – fiind 
disponibilă pretutindeni. Pompele de căldură 
sunt ecologice și nu degajă substanţe nocive 
sau gaze cu efect de seră și, un factor la fel de 
important, în Moldova deja există nu mai puțin 
de 10 întreprinderi ce pot importa, instala și 
întreține utilajul. În condițiile unor consumatori 

individuali cu solicitări de căldură între 5 și 50 
de kW, echivalentul unei suprafețe încălzite între 
100 și o mie de metri pătrați, pompele de căldură 
geotermale sunt competitive cu centralele termice 
pe gaze naturale. Pentru că în perioada rece a 

anului, solul în care este amplasat colectorul de 
căldură, la o adâncime de 1,5 m, se răcește cu 10-
15K, eficiența pompei se reduce cu până la 30%. 
Respectiv, pentru a spori eficiența pompelor 
de căldură în Republica Moldova, echipa de 
cercetători de la UTM a efectuat un experiment, 
suplimentând pompa geotermală cu un colector 
solar și, timp de un  sezon de încălzire, în anii 
2010-2011, a urmărit evoluția sistemului termic. 
Rezultatele arată că sistemul este fezabil în 
Republica Moldova, în condițiile actualelor tarife 
la gazele naturale, pentru utilizatori aflați la 
distanțe mari de rețeaua de gaze, care trebuie să 
investească în propriile rețele și să se racordeze 
la conducta de gaze. În plus, sistemul poate fi 
utilizat vara la răcirea încăperii și încălzirea 
apei menajere cu colectoarele solare, fapt care ar 
reduce costul mediu al unei Gigacalorii cu 20%.

Echipa de cercetători a elaborat schema 
termomecanică şi a implementat instalaţia 
experimentală de pompă de căldură geotermală 
cu productivitatea termică de 5,9 kW, cu colector 
orizontal. Studiul funcţionării pompelor 
de căldură în sezonul 2010-2011 a arătat că 
temperatura în zona colectorului s-a redus de la 

În Republica Moldova încălzirea încăperilor şi prepararea apei calde menajere se efectuează în 
proporție de 60% în baza gazului natural importat. Acest lucru afectează securitatea alimentării 
cu căldură a ţării, în timp ce creşterea vertiginoasă a preţurilor la gaz în ultimi ani a afectat 
economic populaţia. 

C

SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ȘI 
RĂCIRE GEOTERMALE DE LA 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ  
DIN MOLDOVA

Echipa de cercetători științifici ai UTM 
a efectuat un experiment, suplimentând 
pompa geotermală cu un colector solar.
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CEL MAI BUN 
PROIECT ÎN  
ENERGIA 
GEOTERMALĂ

14,20C la începutul sezonului până la 0,6 0C în luna 
martie, valoarea coeficientului de performanţă 
(COP) scăzând de la 4,77 la 3,75.

Conform calculelor, dotarea instalaţiei geotermale 
existente cu un captator solar cu suprafaţa 
absorbantă de 4 metri pătrați va permite păstrarea 
valorii COP la  nivelul iniţial (4,77) în luna 
decembrie şi sporirea ei cu 10-20 % în lunile 
februarie-martie şi cu până la 30 % în luna martie.

Colectorul orizontal cu 
lungimea de 300 m a fost 
instalat la adâncimea 
de 1,6 m. În calitate de 
corpuri de încălzire 
s¬au montat ventilo-
convectoare. Investiţiile 
totale au constituit 
aproape 183 mii de lei, 
inclusiv cheltuieli pentru 
dotarea instalaţiei experimentale cu aparatură 
suplimentară de cercetare, care a influenţat și costul 
căldurii obţinute ulterior. La producţia anuală 
de căldură de 54,7 GJ şi tariful actual la energia 
electrică, costul căldurii obținute cu ajutorul 
pompei termale este de 263,6 lei/MJ sau 1105 lei/
Gcal, mai mare decât tariful Termocom cu 118 lei.

Instalarea colectoarelor solare, cu investiţii de 
31 000 lei, va reduce costul până la 1095 lei/
Gcal şi plata anuală pentru energia electrică 
cu 1800 lei. Dacă tarifele la gazul natural şi 
energia electrică vor crește, aceşti indicatori se 
vor ameliora considerabil. Totodată, pompele 
termale de putere mică pot fi utilizate în localități 
unde consumatorii individuali sunt amplasaţi la 
distanţă mare de reţelele de gaze și sunt nevoiţi să 
facă investiţii suplimentare în reţelele proprii de 

Universitatea Tehnică  
din Moldova

gaze. În prezent, în unele localităţi rurale, costul 
gazului trece de 9 lei/m cub, iar costul căldurii 
produse în centrale termice individuale se ridică 
la 1250 lei/Gcal.  Utilizarea pe timp de vară a 
instalaţiei la producerea frigului pentru sistemele 
de climatizare şi a colectoarelor solare pentru 
încălzirea nemijlocită a apei menajere poate reduce 
costul specific al căldurii cu peste 20%. 
Pompele de căldură reprezintă o sursă de căldură 

ecologică, întrucât ele nu degajă substanţe 
periculoase, nu produc deşeuri, sunt compacte 
și silenţioase. Pompele de căldură  reduc emisiile 
de gaze cu efect de seră, comparativ cu o centrală 
termică pe gaz, cu 40 %, suplimentul de colectoare 
solare mărind această reducere până la 50 %.

Instalaţia experimentală de la Universitatea 
tehnică a substituit peste 1700 m3 de gaz 
natural într-un sezon de utilizare. Reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră a constituit 
2,04 tone. Utilizarea în calitate de agent frigorific 
a hidrocarburilor, practicată în ultima vreme, 
exclude pericolul poluării atmosferei cu gaze 
ozonoactive. Implementarea pe larg a pompelor 
de căldură va necesita crearea de noi întreprinderi 
pentru montarea şi întreținerea lor cu sute de 
locuri de muncă pentru specialişti calificaţi. 
Astfel, cercetătorii UTM recomandă statului să 
acorde o atenție sporită acestor surse, eventual 
subvenționându-le în mod prioritar din Fondul 
pentru Eficiență Energetică. 

Instalaţia experimentală de la Universitatea Tehnică a 
substituit peste 1700 m³ de gaz natural într-un sezon de utilizare. 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră a constituit 2,04 t. La 
realizarea proiectului a fost încheiat un contract de antrepriză cu 
întreprinderile din mun. Chişinău „Dina Cociug” şi „Termostal”.
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COMPANIA  
CARE ADUNĂ CĂLDURA  
DE PE COLINELE MOLDOVEI

mul de afaceri s-a convins că în 
afară de faptul că micșorează 
facturile pentru încălzire, folosirea 
combustibilului bio favorizează și 

deschiderea de noi locuri de muncă. În satul 
Feștelița, raionul Ștefan-Vodă, unde compania a 
deschis o fabrică de producere a brichetelor, au 
fost create 8 locuri de muncă. ”Am hotărât să le 
oferim țăranilor din localitate șansa de a munci 
și în perioada rece a anului, pentru că vara sunt 
ocupați în gospodăria țărănească. La finele 
anului 2011 aveam deja locuri de muncă pentru  
24 de oameni”, explică Oleg Donoagă.

Pe parcursul unui an, fabrica din Feștelița poate 
produce 4 mii de tone de brichete. Producătorul 
spune că această cantitate este suficientă pentru a 
încălzi pe timp de iarnă 30 de școli sau grădinițe. 
Brichetele reprezintă un combustibil solid, produs 
din deșeuri vegetale, în special din paie. 

Ele sunt considerate cel mai rentabil combustibil și 
sunt utilizate în majoritatea țărilor europene. ”Este 
un produs ecologic pur, deoarece la producerea 
lui nu se folosesc substanțe suplimentare. Paiele 
sunt presate la o temperatură înaltă, capătă 
formă cilindrică și o duritate ridicată, ceea ce 
permite păstrarea îndelungată a lor”, explică Oleg 
Donoagă. El afirmă că pentru utilizarea brichetelor 
nu este necesară neapărat procurarea unui anumit 
tip de instalații de încălzire. Brichetele ard chiar și 
în sobele obișnuite.

 Tot mai mulți moldoveni devin adepți 
ai combustibilului bio
Oleg Donoagă intenționează să-și 
extindă afacerea și a creat o nouă bază 
de producere a brichetelor în orașul 
Drochia, care ar urma să devină cea mai 
mare din Republica Moldova. El susține 

că în ultimii ani a observat un interes tot mai mare 
al moldovenilor față de combustibilul bio, întrucât 
acesta îi ajută să facă economii: „Oamenii care 
înțeleg ce beneficii aduce biomasa, se reorientează 
foarte rapid spre acest tip de combustibil.  
Dar, din păcate, la noi piața încă nu s-a stabilizat. 

În 2011, managerul companiei „AgroBioBrichet” SRL, Oleg Donoagă, a renunțat la slujba de 
funcționar public și s-a lansat în proiecte de valorificare a energiei regenerabile. Mai exact, s-a 
specializat în producerea brichetelor din resturi vegetale, iar de curând compania sa prestează 
și servicii de proiectare a centralelor termice care funcționează pe bază de biomasă.

O

O tonă de brichete este echivalentă cu 5 metri cubi 
de lemn și 800 kg de cărbune.

26



27

Cerera este foarte mare, se lansează tot mai multe 
afaceri, însă nu toate întreprinderile produc 
brichete calitative. In consecință, consumatorii 
se dezamăgesc și nu mai vor să investească în 
combustibilul bio”. 

Omul de afaceri spune că, anual, dealurile 
Moldovei pot genera peste 2 milioane de tone de 
bio combustibil, iar această cantitate ar acoperi 
jumătate din importul de gaze naturale și 20 
la sută din cele de energie electrică. Calculele 
sale arată că doar cu biomasa locală ar putea fi 
încălzite toate instituțiile publice din mediul 
rural, întrucât o tonă de brichete este echivalentă 
cu 5 metri cubi de lemn, 800 kg de cărbune sau cu 
aproape 500 de metri cubi de gaze naturale. 

Afacerile în domeniu trebuie susținute 
de stat
De când activează în domeniul energiei 
regenerabile, Oleg Donoagă a vizitat 
mai multe țări europene care utilizează 
pe larg combustibilul bio. El este de 
părere că Republica Moldova ar trebui 
să împrumute unele practici de succes 
de peste hotare, cum ar fi, de exemplu, 
subvenționarea la etapa inițială a celor 
care își deschid afaceri sau procură 
utilaj de producere a combustibilului 
ecologic. „În Europa afacerile în acest 
domeniu sunt susținute de stat. Din 
păcate, noi nu beneficiem de niciun 
ajutor. Ca investiție, afacerea este destul 
de costisitoare. Echipamentele costă cel 
puțin 50 de mii de euro. În 2011, când 
am creat compania, am avut nevoie de 
peste 150 de mii de euro”, își amintește 
omul de afaceri. 

Oleg Donoagă susține că  
Republica Moldova ar putea 
învăța din experiența Poloniei, 
care este lider european la 
producerea energiei regenerabile 
și brichetării. Acolo, spune 
managerul, pe lângă piața de 
combustibil bio, s-au format alte  
câteva — cea a muncitorilor care 
colectează deșeurile vegetale 
și a celor care le depozitează.  
Astfel, și statul ar fi în câștig, 
întrucât s-ar crea noi locuri de 
muncă.

CEL MAI BUN  
PROIECT ÎN  
BIOMASĂ

„AgroBioBrichet” SRL,

s. Feștelița, Ștefan-Vodă
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AGRICULTURĂ MODERNĂ  
PE BAZĂ DE  
COMBUSTIBIL ECOLOGIC

deea de a beneficia de oportunitățile 
programului MoSEFF i-a venit directorului 
Companiei ”Agromaxer” SRL din Strășeni, 
Iurie Balan. El a decis să construiască un 
complex de sere, care să fie întreținute cu 

energia termică produsă în cazane pe bază de 
biomasă. Împreună cu partenerul său de afaceri, 
Vitalie Căpățână, care tocmai revenise din 
Italia, unde a muncit câțiva ani, a cumpărat 4 ha  
de teren la Onițcani, raionul Criuleni, aproape de 
malul Nistrului.

„Am investit aproximativ 22 milioane de lei, 
cea mai mare parte fiind credite și granturi, iar 
o altă parte din investiții a fost subvenționată 
de Ministerul Agriculturii. În iarna anului 
2011 a început să funcționeze prima seră și în 
primăvara următoare aveam deja recoltă”, spune  
Vitalie Căpățână. 

În 2012 a fost construită cea de-a doua seră și a 
fost obținută prima recoltă, fiind utilizat cazanul 
pe bază de biomasă, cumpărat cu finanțarea 
MoSEFF. Energia termică furnizată de cazanul 
de ardere a peletelor este direcționată, printr-
un sistem de încălzire instalat pe sol, spre 
straturile în creștere. Astfel, „Agromaxer” poate 
utiliza serele anul împrejur. În afară de sezonul 
de cultivare extins, noul sistem, de asemenea, 
îmbunătățește calitatea plantelor. „În acest an 
vom începe lucrările mult mai devreme. Vom 

planta castraveți și sperăm ca la 
sfârșitul lunii martie să-i livrăm pe 
piață. Iar în altă seră, unde instalăm 
al doilea cazan, la sfârșitul lunii 
aprilie vom avea roșii coapte”, spune 
antreprenorul.

Investițiile se recuperează în 5-7 ani
Serele sunt dotate cu sisteme autonome și 
automatizate de asigurare cu apă, canalizare 
și energie electrică și termică. Valoarea  
totală a investiției constituie 32 milioane de lei.  
Folosirea surselor de energie regenerabilă permite 
economisirea a aproximativ 2 milioane de lei,  

O companie din Strășeni s-a antrenat acum câțiva ani într-un proiect îndrăzneț de construcție 
a serelor dotate cu sisteme de încălzire pe bază de biomasă. Proiectul s-a dovedit a fi de succes, 
iar în anul 2012 a fost obținută prima recoltă. Ca să pornească afacerea, compania a accesat un 
credit prin intermediul proiectelor de eficientizare energetică inițiate de Guvern și finanțate de 
programul MoSEFF al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). 

I

Folosirea surselor de energie regenerabilă a permis 
economisirea a aproximativ două milioane de lei.
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din contul reducerii cheltuielilor pentru 
combustibil. Compania se așteaptă să obțină 
în fiecare an o recoltă de 1300 tone de legume.  
Dacă antreprenorii vor reuși să asigure 
funcționarea neîntreruptă a serelor, 
în 5-7 ani investiția va fi recuperată.  
„Sperăm că din iarna viitoare vom începe să 
activăm fără întreruperi. Scopul nostru este să 
avem recoltă pe tot parcursul anului, inclusiv 
iarna, când vom cultiva salată”, mai spune Vitalie 
Căpățână.

Primele legume cultivate în serele de la Onițcani au 
fost comercializate, în cea mai mare parte, pe piața 
internă, doar câteva loturi mici fiind exportate.  
Antreprenorii planifică să încheie contracte 
de livrare cu rețelele mari de magazine, care 
le-ar asigura o piață de desfacere stabilă. 
Când va începe să funcționeze la capacitate 
maximă, afacerea va asigura 52 de locuri  
de muncă. 

Cazanele pe biomasă au contribuit la reducerea 
consumului de energie primară cu 91% și a 
emisiilor de CO₂ cu 1 322 tone pe an.

În total, pentru două minicentrale termice, dotate 
cu cazane produse în Italia, compania a cheltuit 
600 mii euro. Din această sumă, 15% la sută 
reprezintă un credit nerambursabil. 

CEL MAI BUN  
PROIECT ÎN  
BIOMASĂ

„Agromaxer” SRL , 
 s. Onițcani, Criuleni
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INSTITUTUL ”MECAGRO”  
A ELABORAT O LINIE  
DE PELETARE SUFICIENT  
DE COMPETITIVĂ ÎN RAPORT 
CU CELE DE IMPORT

arametrii tehnici și economici ai 
liniilor de producție a peletelor au fost 
argumentați științific în baza studiilor 
de marketing și lucrărilor de cercetare și 

inovare. Astfel, prețul de livrare al acestora către 
producătorii de pelete este cu aproximativ 40-50% 
mai mic decât costul celor de import. O linie de 
peletare cu parametri similari, produsă în orașul 
Voronej, Rusia, costă în jur de 840 de mii de lei, la 
care se adaugă cheltuielile de transportare și taxele 

vamale. În același timp, linia produsă de ”Mecagro” 
este pusă în vânzare cu 600 de mii de lei. „Diferenţa 
minimă dintre preţul liniei de peletare din Voronej 
şi al celei elaborate de Institutul „Mecagro” este de 
300 mii de lei. În cazul implementării a 936 de linii 
tehnologice, care este numărul localităților din 

Angajații Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro” au reușit să capitalizeze experiența 
acumulată pe parcursul a 40 de ani de activitate în domeniul producerii tehnicii agricole în 
propriile linii de fabricare a peletelor din biomasă solidă. Institutul a elaborat și brevetat linii 
cu o capacitate de 0,8 – 1,0 t/h. Prima linie a funcționat în cadrul Institutului, cu titlu de 
experiment, încă din anul 2011.

P

Economia comună de la implementarea mijloacelor tehnice 
pentru recoltarea resturilor vegetale agricole și liniilor 
tehnologice de peletare va fi de 365,8 milioane de lei.

țară, am obține o economie de 280,8 milioane de 
lei”, susține inventatorul Ion Hăbășescu, directorul 
ITA ”Mecagro”.

Linia de peletare execută toate funcţiile de 
condiţionare, procesare şi ambalare a produsului 
finit: mărunţirea baloturilor de paie, dozarea 
şi umezirea măcinişului, granularea, răcirea şi 
cernerea, dozarea şi ambalarea în saci. Procesul 
tehnologic este dirijat de un sistem electronic de 
comandă şi control.

În anul 2012, Institutul a fost 
contractat de 2 agenţi economici, 
unul din orașul Cupcini, r. 
Edineţ, şi altul din satul Bardar, r. 
Ialoveni, pentru confecționarea 
și montarea a două utilaje de 
peletare, cu mentenanţă tehnică 
a liniilor.

Utilajul de fabricare a combustibilului din biomasă 
este o evoluție logică a activității ”Mecagro”. 
În ultimii 10 ani, Institutul a acumulat o vastă 
experiență în elaborarea utilajelor de comprimare 
a furajelor pentru nutriţia animalelor şi fitomasei 
în scopuri energetice. Anterior angajații ITA 
„Mecagro” au elaborat şi implementat în producţie 
linia tehnologică pentru fabricarea nutreţurilor 
combinate granulate. Două seturi de utilaje ale 
liniei au fost confecţionate, montate şi ajustate la 
Institutul de Medicină Veterinară şi Zootehnie (s. 
Maximovca, Anenii-Noi) şi la SRL ”Cebacot-Agro” 
(s. Cozeşti, Sîngerei).
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Autorii invenției și-au patentat produsul, 
înregistrând la Agenția pentru protecția 
proprietății intelectuale 7 brevete de invenție. 

Planurile celor de la ”Mecagro” sunt în continuare 
ambițioase. Managementul Institutului ar dori 
să instaleze cel puțin câte o linie de peletare în 
fiecare localitate din țară. 

Cercetătorii Institutului au calculat și expus 
beneficiile punerii în practică a liniilor de 
peletare. Potrivit lor, dacă producătorii autohtoni 
ar folosi pentru producerea și comercializarea 
peletelor 50% din resturile vegetale obținute din 
culturile de câmp de pe suprafeţele actuale, ar 
obține anual un profit minim de 35 milioane de 
euro. Pentru colectarea şi procesarea iniţială a 

CEL MAI BUN  
PROIECT ÎN  
BIOMASĂ

Institutului de Tehnică Agricolă 
„Mecagro”

• Brevete de invenţie:
• MD Nr.163”Malaxor pentru condiţionarea în flux a biomasei”
• MD Nr.183”Utilaj pentru condiţionarea în flux a biomasei”
• MD Nr.209”Presa cu valţuri pentru extragerea mustului din 

tulpini de sorg zaharat”
• Hotărîri de acordare a brevetului de invenţie 
• „Răcitor pentru condiţionarea peletelor”Nr.7278 din 

08.07.2012
• „Tocător pentru baloturi de paie”Nr.7289 din 22.08.2012
• Cereri de acordare a brevetului de invenţii
• „Ciuruitor pentru separarea peletelor” Nr. De depozit 0114  

din 02.08.2012
• „Tocător de lemn” Nr. de depozit 0116 din 10.08.2012

biomasei în prima perioadă de implementare a 
proiectului (5-10 ani) vor fi create în jur de 3000 
de locuri de muncă în spaţiul rural. Un alt avantaj 

ar fi că datorită plantelor 
energetice va spori 
biodiversitatea în fitotehnie 
și astfel va fi asigurată 
creşterea potenţialului 
biomasei şi economiei 
agrare. Bioenergetica 
va stimula dezvoltarea 
industriei autohtone 
constructoare de maşini 
şi de mentenanţă tehnică, 
iar situaţia ecologică în 
bazinele aerian, terestru 
şi acvatic s-ar îmbunătăți 
în urma micşorării emisiei 
de CO2 în atmosferă de la 
arderea combustibililor 
fosili. Potrivit savanților de 
la ”Mecagro”, în procesul 
de fotosinteză hibrizii de 
sorg zaharat pot absorbi 

până la 55 t de CO2  la 1 ha, eliminând respectiv 
45-50t O2. Volumul este de 2 ori mai mare decât 
de pe o suprafaţă similară de păduri de conifere, 
de 5-6 ori mai mare decât din pădurile foioase şi 
de 6-7 ori mai mare decât de pe 1 ha de porumb.

Potrivit calculelor ”Mecagro”, numai resturile din 
fitotehnie obţinute pe parcursul unui sezon au un 
potenţial energetic de 110 PJ. Pentru comparație,  
conform Biroului Naţional de Statistică, în anii 
2000-2012 în Republica Moldova a fost consumată 
energia primară în volum de 91,6-95 PJ pe an.
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PRIMA FABRICĂ DE 
PRODUCERE A BIOGAZULUI 
DIN MOLDOVA 

abrica de producere a biogazului a 
început să funcționeze în 2004, deși Vasile 
Moraru afirmă că ideea i-a venit prin anii 
1999–2000. Atunci a aflat că o companie 

olandeză va implementa în Republica Moldova un 
proiect-pilot de producere a biogazului pe baza 
deșeurilor animaliere. Fiind de meserie inginer-
electrician și informându-se de pe internet, Vasile 
Moraru a înțeles că un asemenea proiect ar putea 
fi unul „de aur“ atât pentru agricultură, cât și 
pentru obținerea energiei electrice. 

Pentru construcția uzinei, antreprenorul a 
contractat un credit de 470 000 de euro, la care a 
adăugat economiile acumulate în mai mulți ani. 
El a făcut o vizită de documentare în Olanda și a 
fost ajutat de specialiști din această țară. Astfel, 
tehnologia de producere este similară cu cea 
aplicată de olandezi, iar utilajul a fost importat 
din Germania, Italia și Belgia.

Uzina de biogaz funcționează în baza unui reactor, 
care produce peste o mie de metri cubi de biogaz. 
Combustibilul este utilizat pentru producerea 
energiei electrice și termice. „Introducem zilnic în 
reactor aproximativ 40 de tone de biomasă, care 
reprezintă un amestec de 12% substanțe uscate 
și 88% apă. Aici, la o temperatură de 37 de grade 
Celsius, se fermentează materia primă și se produce 
biogazul“, explică Vasile Moraru. Deșeurile rămase 
sunt utilizate ca îngrășământ organic.

Materia primă — câte 4 tone de bălegar 
pe zi — este adusă de la o fermă 
din apropiere. În plus, este utilizat 
borhotul, reziduurile de la Stația de 
epurare din Chișinău și de la o fabrică 
de mezeluri. Totuși, Vasile Moraru 

spune că uzina nu funcționează la capacitate 
maximă, din cauza lipsei de materie primă. Astfel, 
deși poate funcționa 24 din 24 de ore, centrala de 
biogaz este utilizată doar 17 ore pe zi. 

Timp de câțiva ani, a livrat energie gratis
Vasile Moraru recunoaște că de multe ori s-a gândit 
să renunțe la proiect din cauza dificultăților. 

Fabrica de biogaz de la Colonița este primul și deocamdată singurul proiect de producere a 
energiei electrice din biogaz din Republica Moldova. Ideea inovatoare a fost pusă în aplicare 
de gospodăria țărănească a lui Vasile Moraru. Antreprenorul se poate mândri cu faptul că 
este primul care a reușit să producă energie electrică din deșeuri animaliere și a convins 
distribuitorul ”Gas Natural Fenosa” să cumpere curentul de la el. 

F

Instalația de la Colonița ar putea produce până la 
50.000 de kW pe lună.
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„O perioadă am livrat gratis surplusul de energie 
electrică în rețeaua de distribuție, din cauză că nu 
existau prevederi legale, dar și pentru că Agenția 
Națională pentru Reglementare în Energetică 
(ANRE) nu aproba un tarif la curentul produs 
aici. În anii 2007–2010 centrala a staționat pentru 
că gospodăria agricolă din localitate s-a destrămat 
și nu mai aveam materie primă”, povestește omul 
de afaceri.

Cu rețelele electrice de distribuție, gestionate de 
Compania ”Gas Natural Fenosa”, gospodăria 
țărănească a încheiat un contract de livrare a 
energiei electrice abia în octombrie 2011. Pentru 
aceasta, Vasile Moraru a trebuit să convingă 
compania, dar și autoritatea de reglementare, că 
uzina va putea livra energie neîntrerupt. Uzina 
de biogaz își vinde curentul electric la prețul de  
1,73 lei/kW/h, iar Vasile Moraru afirmă că 
intenționează să solicite ANRE majorarea tarifului. 

Sprijinul familiei l-a făcut să meargă 
mai departe
Antreprenorul spune că a putut menține proiectul 
funcțional datorită sprijinului familiei, care l-a 
susținut și financiar de multe ori. „Chiar și acum mă 
ajută cu bani. Periodic, instalația necesită ajustări, 
iar specialiști și piese de schimb nu găsim aici și 
suntem nevoiți să căutăm peste hotare, unde totul 
e mai scump. În plus, tariful aprobat de ANRE nu 
acoperă toate costurile“, mai spune Vasile Moraru.

După capacitatea de producere, instalația de 
la Colonița este una mică. În ultima perioadă, 
antreprenorul vinde aproximativ 7 000 de kW de 
energie electrică, dar dacă ar funcționa la capacitate 
maximă, instalația ar putea produce până la  
50 000 de kW pe lună.

Mini-centrală termoelectrică  
pe bază de biogaz:
• Cost – 470 000 de euro
• Putere instalată – 85 kW
• Volum de producere –  

670 000 de kW/h
• Volum de energie livrată în 

rețea – 570 000 de kW/h
• Tarif – 1,73 lei/kW/h

CEL MAI BUN  
PROIECT ÎN  
BIOGAZ

Fabrica de biogaz 
s. Colonița, Chișinău
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CONDIȚII MAI BUNE  
LA SPITALUL REGIONAL  
DIN ORHEI 

tunci când a acceptat, în 2009, funcția de 
director al spitalului, Elena Palanciuc 
și-a propus să îmbunătățească serviciile 
oferite pacienților. Cea mai dificilă 

problemă a fost temperatura joasă din saloane, 
în special din maternitatea spitalului. Centrala 
termică existentă nu reușea să asigure un nivel 
suficient de căldură.

Grație sprijinului oferit de proiectul 
„Modernizarea serviciilor publice locale în 
Republica Moldova” al Agenției de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ), oferit prin 
intermediul Agenției de Dezvoltare Regională 
(ADR) Centru, administrației spitalului i-au 
fost propuse soluții practice pentru creșterea 
eficienței energetice a instituției. Mai ales că 
10% din bugetul anual al spitalului, aproximativ  
4 milioane lei, erau cheltuite pentru plata 
facturilor la gaz, energie electrică și apă.

Schimbările au început cu 
raționalizarea consumului de energie
„Având în față studiile de fezabilitate, am început 
să punem în aplicare sfaturile oferite de experți. 
Primii care au răspuns la solicitările noastre au 
fost specialiștii Fondului de Investiții Sociale 
din Moldova. Am primit aproape 1 milion de lei 

pentru construcția unui nou acoperiș 
al maternității. Am ales să reparăm 
anume această clădire, pentru că 
nou-născuții sunt cei mai vulnerabili  
la frig”, spune Elena Palanciuc.

Astăzi, angajaților spitalului nu le vine 
să creadă câte s-au schimbat în trei ani: camerele 
răcoroase au rămas în istorie, iar condițiile 
pot fi comparate cu cele din clinicile private. 
Noul acoperiș al maternității a fost construit cu 
sprijinul Guvernului Republicii Moldova, din 
contul unui credit acordat de Banca Mondială 
și gestionat de către Fondul de Investiții (FISM), 
precum și datorită contribuției administrației 
raionale. Costul total al lucrărilor s-a ridicat la 
65 mii de euro. Pereții au fost termo-izolați cu 
resurse din Fondul de dezvoltare și modernizare  

În fiecare an, peste 16 mii de oameni care locuiesc în raioanele Șoldănești, Telenești și Rezina se 
adresează după ajutor la Spitalul raional din Orhei. Confortul și căldura din saloane reprezintă 
o schimbare majoră pe care pacienții o observă chiar de la internare. Acestea sunt asigurate de 
măsurile de eficiență energetică luate de administrația spitalului, care a schimbat acoperișul 
maternității, a izolat termic pereții, a instalat colectoare solare, iar în curând va pune în 
funcțiune un sistem inteligent de monitorizare a consumului de energie. Astăzi, spitalul din 
Orhei este considerat un model de eficiență energetică. 

A
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei a 
oferit spitalului circa 400 mii de euro pentru măsuri 
de eficiență energetică. 
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CEL MAI BUN 
PROIECT  
DE EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ÎN 
SECTORUL PUBLIC

a prestatorilor publici de servicii medicale al 
Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. 
Vara în spital este răcoare, iar iarna - cald.  
De asemenea, Agenția de Cooperare Internațională 
a Germaniei a oferit spitalului circa 400 mii de 
euro pentru măsuri de eficiență energetică. 

Elena Palanciuc susține că aplicarea acestor 
măsuri va reduce cheltuielile de întreținere 
a spitalului, iar banii economisiți vor putea fi  
investiți în modernizarea saloanelor. „Este 
foarte important ca acești bani să fie folosiți în 
beneficiul bolnavilor. În ultimii doi ani pacienții 
nu procură nimic pe perioada aflării în staționar. 
Tot de ce au nevoie, inclusiv medicamente și 
seringi, este pus la dispoziție de către spital.  
De asemenea, ne-am permis să procurăm și utilaj 
medical nou”, spune Elena Palanciuc.

Și pacienții sunt educați să 
economisească energia
În afară de acoperiș, la maternitate au fost 
schimbate ferestrele, iar în blocul secției de 
pediatrie au fost renovate rețelele de apă  

și canalizare. Mai urmează să fie înlocuite 
geamurile și ușile și termo-izolați pereții exteriori 
ai blocului terapeutic. Totodată, va fi instalat un 
sistem inteligent de monitorizare a consumului 
de energie la fiecare bloc al spitalului și a fost 
angajat un manager energetic, care îl va gestiona.  
Administrația spitalului este de părere că 
eficientizarea consumului de energie nu este 
doar responsabilitatea angajaților instituției,  
de aceea își propune să „educe” și pacienții. 
„Deseori, când merg prin spital, observ că în 
unele încăperi, chiar dacă sunt goale, lumina e 
aprinsă, iar în altele geamurile sunt deschise și 
atunci când nu este nevoie. De aceea vom instrui 
pacienții și personalul să utilizeze cât mai rațional 
sursele de energie electrică și termică”, mai spune 
Elena Palanciuc. 

Spitalul din Orhei, prin activitatea sa, a depășit 
statutul de instituție raională și este considerat 
spital de nivel regional, întrucât prestează 
servicii pentru locuitorii a trei raioane învecinate, 
cu o populație totală de aproximativ 300 de mii  
de locuitori.

Experiența de la Orhei va fi replicată și în alte 
spitale din Republica Moldova, care, cu sprijinul 
financiar al Guvernului Germaniei, vor aplica 
măsuri similare de eficiență energetică. 

Spitalul raional  
din Orhei
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ocalitatea Dumbrăvița, care are 2500 
de locuitori, a fost selectată pentru 
participare la proiectele de îmbunătăţire 
a sistemelor de producere a energiei 

termice din resurse regenerabile în sate. „Noi 
aveam nevoie de o cazangerie nouă, întrucât cea 
veche era defectă şi ineficientă. A fost construită 
cu aproximativ 40 de ani în 
urmă”, spune primarul Iurie 
Porcescu. Din această cauză, 
în grădiniță au fost construite 
sobe, iar pe timp de iarnă, toţi 
copiii stăteau într-o singură 
încăpere. În şcoală caloriferele 
mai funcţionau, însă efectul 
încălzirii era minim, întrucât 
pe țevile necurățite de-a lungul 
anilor s-a depus un strat gros 
de calcar. 

Sistem de încălzire renovat prin 
contribuția sătenilor
În total, construcţia cazangeriei a costat  
1,6 milioane de lei, dintre care comunitatea a 
adunat 225 mii de lei. Banii alocaţi de săteni 

au fost utilizaţi pentru termoizolarea grădiniţei, 
pentru măsuri de eficientizare a consumului 
și pentru schimbarea sistemului de încălzire. 
Din banii oferiţi sub formă de grant în cadrul 
Proiectului Energie şi Biomasă a fost construită o 
centrală termică pe bază de peleți, cu o capacitate de 
340 kW. Noul sistem a fost testat şi şi-a demonstrat 

performanţa. 

Deocamdată, căldura produsă ajunge 
doar parțial în încăperi, întrucât 
țevile prin care se repartizează 
agentul termic nu au fost schimbate.  
De aceea primarul planifică să 
elaboreze un nou proiect pentru 
ca împreună cu partenerii de  
dezvoltare să renoveze rețeaua  
de țevi. 

În sat s-au deschis două întreprinderi de 
producere a peleților
Pentru ca sistemul ecologic de încăzire instalat 
la grădiniță și școală să poată funcționa fără 
întreruperi, în localitate au fost deschise doua 

Până acum un an, școala și grădinița din satul Dumbrăvița, Sângerei, care aveau un sistem 
comun de termoficare ineficient, erau încălzite cu lemne și cărbune cu ajutorul sobelor construite 
în încăperi. În prezent, după instalarea unui sistem de termoficare ecologic, pe bază de peleți, 
cei 280 de elevi din școală și 120 de micuți de la grădiniță încep să înțeleagă ce înseamnă clase 
bine încălzite. Sistemul a fost instalat din contribuțiile sătenilor și cu sprijinul Proiectului  
UE-PNUD Energie și Biomasă. 

L
Din banii oferiţi sub 
formă de grant în 
cadrul Proiectului 
Energie şi Biomasă 
a fost construită o 
centrală termică pe 
bază de peleți, cu o 
capacitate  
de 340 kW.  

ŞCOALA ŞI GRĂDINIȚA  
DIN SATUL DUMBRĂVIȚA  
AU DEVENIT  
EFICIENT ENERGETICE 
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întreprinderi de fabricare a peleților, care au  
7 angajați. Din cauza secetei din vara anului 2012, 
au fost produși mai puțini peleți, iar prețul lor a 
crescut - de la 1800 de lei/tona în 2011 până la 2400 
de lei. ”O bună parte din săteni a început să-și 
încălzească locuințele cu paie. Este foarte rentabil”, 
povestește primarul care el însuși are acasă un 
sistem de termoficare pe bază de combustibil 
ecologic: „Încălzirea întregii case costă acum 
până la 500 de lei pe lună. Dacă aș folosi lemne, 
cheltuielile ar fi de 2-3 ori mai mari”. 

Becuri ecologice pentru iluminatul 
stradal
Primarul planifică să instaleze sisteme ecologice 
de încălzire și în clădirile Primăriei şi Casei 
de Cultură. Un alt proiect ecologic al lui Iurie 
Porcescu este iluminatul public. El a elaborat 
un proiect ce presupune iluminarea pe timp de 
noapte a principalelor străzi ale satului cu becuri 
ergonomice. Primarul speră că va reuși să convingă 
oamenii din sat să facă din nou mici donații de 
bani, la fel cum au făcut-o în cazul sistemului de 
termoficare de la grădiniță și școală. 

5

Școala și grădinița 
satul Dumbrăvița, Sângerei

CEL MAI BUN 
PROIECT DE 
EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ÎN 
SECTORUL PUBLIC 

„Încălzirea întregii case costă acum până la 500 
de lei pe lună. Dacă aș folosi lemne, cheltuielile ar 
fi de 2-3 ori mai mari”.
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COMUNA CĂRPINENI  
A GĂSIT SOLUȚIA PENTRU 
ÎNCĂLZIREA EFICIENTĂ
A INSTITUȚIILOR PUBLICE — 
COMBUSTIBILUL ECOLOGIC 

onstruite cu mai bine de 40 de ani în 
urmă, grădinița și gimnaziul Topor 
din Cărpineni, raionul Hâncești, 
nu au fost reparate niciodată, iar de 

aproximativ 30 de ani nici sistemul de termoficare 
nu mai funcționa, de aceea, ca să se încălzească, 
elevii erau nevoiți să se înghesuie lângă sobele 
improvizate în fiecare clasă. De multe ori, din 
cauza fumului, lecțiile erau întrerupte pentru a 
aerisi încăperile. Un studiu de fezabilitate a arătat 
că pierderile de căldură erau de 46%, echivalentul 
a 140 mii de lei anual. Acești bani se pierdeau 
din cauza sistemului de încălzire precar și a 
termoizolării proaste a clădirii.

Biomasă adusă în sat cu sprijinul 
partenerilor de dezvoltare
Din aceste motive, s-a decis înlocuirea vechiului 
sistem de încălzire a grădiniței și gimnaziului 
cu unul modern, care funcționează pe bază de 
biomasă. Primarul localității spune că a ales o 

metodă mai accesibilă și mai ieftină din cauza 
tarifelor mari la gazele naturale. „O centrală 
termică pe bază de gaz ar consuma tot bugetul 
alocat acestei instituții. Era necesară o sursă de 
alimentare cu căldură mai ieftină și noi am ales 
cazanele pe bază de peleți”, spune primarul Ion 
Cărpineanu. Astfel, în anul 2011, cu suportul 
Proiectului UE-PNUD Energie și Biomasă, a fost 
instalat noul sistem de încălzire și două cazane 
moderne, care asigură o temperatură confortabilă 
într-un spațiu de peste 2000 de metri pătrați. 

Au apărut primii producători de 
biomasă din Cărpineni

Din totalul de peste 
1,3 milioane de lei 
investiți, mai mult 
de jumătate au 

fost alocați din Proiectul Energie și Biomasă, 
restul fiind contribuția administrației locale 
și a oamenilor din sat. Locuitorii au participat 
la lucrările de construcție a cazangeriei și la 
reparația clădirii gimnaziului. Primarul spune 
că, odată cu montarea celor două cazane cu 
capacitate sumară de 160 kW, cheltuielile pentru 

Două instituții publice din Cărpineni, raionul Hâncești, — o grădiniță și un gimnaziu — sunt 
încălzite de aproximativ un an cu combustibil ecologic, iar cheltuielile pentru agentul termic 
au început să scadă. Primarul localității și-a propus să instaleze cazane pe bază de biomasă în 
toate instituțiile publice din sat. El este convins că o asemenea strategie este perfectă pentru 
mediul rural și va permite atât economisirea banilor, cât și dezvoltarea infrastructurii localității. 

C

A fost renovat sistemul de încălzire și reparată clădirea gimnaziului.
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Valoarea totală a 
proiectului este de 

1 319 230 lei, dintre 
care investiția 

UE-PNUD a fost în 
valoare de  
714 890 lei. 

CEL MAI BUN 
PROIECT DE 
EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ÎN 
SECTORUL PUBLIC 

încălzirea clădirilor gimnaziului și grădiniței se 
vor reduce cu aproximativ 60 mii de lei pe an. 

„După calculele făcute atunci, am înțeles că 
energia netradițională este viitorul Republicii 
Moldova. Astfel, am obține o independență față 
de combustibilul importat - gaz și cărbune. În 
plus, banii cu care se procură peleții rămân în 
Republica Moldova. Datorită acestei cazangerii, 
circa 300 mii de lei rămân anual la antreprenorii 
locali. Totodată, s-au creat noi ramuri industriale 
și locuri de muncă. Am obținut energie termică 
destul de ieftină și se dezvoltă și infrastructura 
satului”, spune primarul Ion Cărpineanu. 

Economii de 40-50%
Rezultatul investiției a început să se reflecte în 
cheltuielile pentru energia termică. Dacă în lunile 
noiembrie și decembrie 2012 pentru încălzire au 
fost cheltuite 10  mii de lei, în perioada similară a 
anului 2010 administrația locală a cheltuit de trei 
ori mai mult — 30 mii de lei. Primarul planifică 
să ajungă la o economie de 50% din banii alocați 
pentru încălzire. 

„Inițial, locuitorii satului au fost receptivi, dar 
foarte sceptici, și se întrebau cum este posibil să 
asiguri o încălzire bună cu paie. Le spuneam că am 
văzut acest lucru în Suedia, iar ei îmi răspundeau 
că acolo există tehnologii moderne. Până a fi făcută 
proba termică, toți se uitau cu neîncredere la acest 
proiect, dar acum mulți vor să-și cumpere cazane 
pe bază de peleți. Șase gospodării și-au instalat 
deja cazane de acest fel”, a adăugat Ion Cărpineanu. 

La Cărpineni, toate instituțiile publice 
vor fi încălzite cu paie
Primarul este încântat de investiția făcută și 
lucrează acum la alte două proiecte ecologice. Au 
început lucrările pentru instalarea cazangeriilor 
pe bază de biomasă la Centrul medicilor de 
familie și la Casa de cultură din localitate. 
„Sperăm că vom reuși, cu timpul, să trecem la 
încălzirea pe bază de biomasă toate instituțiile, 
pentru că este profitabil, ecologic și va aduce 
doar beneficii comunei. Cu ajutorul resurselor 
energetice alternative vom reuși să economisim o 
bună parte din banii publici și îi vom putea utiliza 
în alte domenii. Cred că Republica Moldova 
trebuie să promoveze intens metodele de utilizare 
a resurselor energetice alternative, în special în 
sectorul public, pentru a da exemplu și oamenilor 
de rând”, a conchis primarul. 

Școala și grădinița  
din s. Cărpineni,  
Hâncești
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ondată la sfârșitul anilor ‘90 de către 
Ghenadie Vizitiu și Ion Comanac, 
compania ”Laiola SRL” a devenit în 
scurt timp distribuitorul oficial în 

Republica Moldova al sistemelor de alimentare 
cu căldură pe baza energiei regenerabile —  
al panourilor solare, cazanelor prin condensare 
și al sistemelor de recuperare a energiei, produse 
de firme cu renume ca ”Daikin” și ”Buderus”.  

„Fiind distribuitori ai firmelor europene, care 
organizau în fiecare an seminare de informare și 
instruire, ne-am dat seama că aceste tehnologii 
inevitabil vor ajunge și în Moldova. În cazul nostru 
întârzierea nu a fost mare. Primele panouri solare și 
pompe termale le-am montat în anul 2006”, spune 
directorul general al companiei, Ion Comanac. 

Tehnologia care pune gazele la muncă
La centrul comercial ”Poșta Veche”, care include 
o brutărie, o farmacie, un restaurant și un 
supermarket, ”Laiola SRL” a realizat o serie  
de lucrări pentru utilizarea eficientă a resurselor 
energetice și diminuarea cheltuielilor de 
întreținere a blocurilor. Astfel, a fost modificat 
sistemul de încălzire, apeductul, rețeaua de 

canalizare și a fost montat un sistem 
de ventilare a încăperilor. În secția 
de producere, unde funcționează 
câteva cuptoare ce degajă gaze grele 
cu temperaturi extrem de ridicate, 
a fost instalat un recuperator de 
căldură. Aerul cald este folosit pentru 
încălzirea apei, fapt ce are efect 
pozitiv asupra mediului. Proiectul 
realizat de ”Laiola SRL” este unul 

inovator și ecologic datorită faptului că, în afară 
de sistemele instalate, se aplică și principiul 
utilizării resurselor solare fără emisii nocive. 
Energia existentă este conservată, iar cea apărută 
în procesul de producere nu se pierde, ci este 
recuperată și refolosită. 

Banii „degajați” în aer pot fi reinvestiți, iar acest lucru l-a demonstrat compania  
„Laiola” SRL din Chișinău, care a dotat centrul comercial „Poșta Veche” cu tehnologii de 
ultimă oră, bazate pe energie netradițională. Astfel, datorită schimbătoarelor de căldură aer-aer, 
aer-apă și a panourilor solare, centrul comercial consumă același volum de gaz natural, deși 
suprafața s-a extins cu 1 000 de metri pătrați. 

F

Încălzirea apei cu ajutorul energiei solare va aduce 
companiei ”Poșta Veche” SA o economie de 80 mii 
de lei anual și 5 luni suplinire din recuperatorul de 
energie termică din hote, ce presupune o economie de 
40-50 mii de lei anual.

INOVAȚII ECOLOGICE PENTRU 
PROSPERAREA AFACERILOR
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CEL MAI BUN 
PROIECT DE 
EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ÎN 
SECTORUL PRIVAT

gaz ne costă scump. Cu noul sistem practic șapte 
luni pe an avem apă caldă gratuit. În celelalte 
luni, o încălzim cu ajutorul recuperatoarelor de 
căldură, care folosesc temperatura de la gazele 
eliminate de cuptoare. Sunt foarte mulțumit 
de investiția făcută. Planific să instalez și 
câteva panouri fotovoltaice”, spune Valerii 
Postolachi, director general al centrului comercial  
”Poșta Veche”.

Ion Comanac spune că cererea pentru tehnologiile 
care utilizează energia alternativă crește cu fiecare 
an. „Cred că statul ar trebui să se implice mai mult 
în promovarea acestor tehnologii. Vă dați seama 
cât de mult scad emisiile nocive în atmosferă? 
E vorba de bani mulți, dar investiția merită”, 
mai spune Ion Comanac. În urma realizării 
complexului de lucrări pentru folosirea eficientă a 
energiei, ”Poșta Veche” SA a redus cheltuielile cu 
circa 40%. Investiția totală a constituit aproximativ 
4 milioane de lei și este planificat un termen  
de 4 ani pentru recuperarea ei. 

Recuperatorul de căldură  
păstrează aerul curat 
„Am utilizat o tehnologie mai puțin răspândită 
în Moldova, care constă în instalarea unui sistem  
de recuperare a temperaturii gazelor arse, emise 
de cuptoare. Practic 12 ore din 24 avem emisii de 
gaze cu o temperatură de până la 140 de grade. Am 
hotărât să le folosim și am montat un mecanism de 
ventilare cu recuperare a temperaturii și un sistem 
solar. Iar automatizarea procesului de aerisire 
a secției de producere a avut drept consecință 
creșterea capacității cazanelor cu condensare și 
evacuarea gazelor grele rezultate din procesul de 
producere”, explică Ghenadie Vizitiu.

„Șapte luni pe an avem apă caldă 
gratuit”
Pentru că agentul economic folosește zilnic 
cantități mari de apă, inginerii au decis să instaleze 
12 panouri solare care produc apa caldă necesară. 
„Am investit în energia regenerabilă pentru că 
este ieftin și profitabil. Consumăm lunar circa  
500 metri cubi de apă caldă și dacă o încălzim cu  

„Laiola” SRL, Chișinău

Cazanele prin condensare, montate de ”Laiola 
SRL”, produc circa 250 kWh care, combinate 
inteligent cu automatizările de origine germană, 
presupun o economie de circa 990 lei/24 h, ceea ce 
constituie 164 340 lei în fiecare sezon de încălzire. 
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stfel consideră Alexandru Trinca, un 
antreprenor din capitală, care în 2009, 
după ce a citit în presa străină un articol 
despre panourile solare, a decis să 

investească într-un domeniu necunoscut pentru 
moldoveni, dar care încet își face loc în economie. 
Inițial și-a început businessul cu importul 
instalațiilor solare din China, apoi Ecopractic 
SRL a devenit reprezentantul unei firme germane 
de panouri solare, iar în prezent, dispune de o 
gamă largă de instalații ce funcționează pe baza 
energiei regenerabile, precum: podele calde, vase 
de acumulare termice ori cazane pe biomasă.

Energia ECO, „descoperită” cu greu de 
moldoveni
„Când mi-am început afacerea, în multe cazuri 
lumea nici nu știa ce înseamnă un panou solar. În 
50% din cazuri trebuia să le explic oamenilor ce 
este și cum funcționează. Progresul se observă în 
ultimii doi ani, când subiectul a fost mediatizat, 
au apărut proiecte în domeniu, iar lumea a devenit 
mai informată. Atunci era ceva nou și interesant. 
Mi-am pus întrebarea: de ce nu este și la noi în 

Moldova așa ceva?”, își amintește Alexandru 
Trinca, director „Ecopractic”. El spune că avea 
așteptări mari și credea că aceste tehnologii vor 
fi asimilate mai rapid din Europa, dar puterea de 
cumpărare redusă împiedică dezvoltarea acestui 
sector. „Lucrurile merg mai bine atunci când se 
implică statul ori organizațiile străine care alocă 
anumite granturi, informează lumea și stimulează 
interesul pentru tehnologii și sisteme bazate pe 
energia regenerabilă. Persoanele fizice nu-și pot 
permite, în mare parte, chiar dacă își doresc, dar 
persoanele juridice, de multe ori nu au resurse 
libere pentru a face asemenea investiții. Totuși, 
în ultimii ani a crescut interesul pentru energia 
regenerabilă”, remarcă omul de afaceri. 

Sistemele combinate, aduc reduceri mari 
de cheltuieli
Alexandru Trica consideră că îmbinarea 
diferitelor sisteme de încălzire ce utilizează 
energia alternativă îi poate ajuta pe deținătorii 
de întreprinderi, mai ales din zonele unde 
resursele regenerabile sunt disponibile la prețuri 
avantajoase, să facă economii substanțiale. Un 

Energia regenerabilă nu este doar o soluție optimă pentru întreprinderile aflate la distanțe mari 
de sursele tradiționale de energie, dar și un factor care îi poate ajuta pe micii antreprenori să 
facă economii esențiale la cheltuielile de consum.

A

ENERGIA VERDE, SOLUȚIA 
OPTIMĂ PENTRU 
ÎNTREPRINDERILE DIN 
MEDIUL RURAL
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CEL MAI BUN 
PROIECT DE 
EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ÎN 
SECTORUL PRIVAT

exemplu este sistemul combinat instalat de către 
„Ecopractic”, la avicola din satul Iurievca, raionul 
Cimișlia. Întreprinderea se încălzea anterior pe 
baza climatizoarelor, iar încălzirea apei menajere 
se efectua prin intermediul aparatelor electrice, 
de aceea cheltuielile pentru consumul de curent 
electric erau considerabile. Astfel, s-a decis 
instalarea unui sistem combinat ce constă dintr-
un cazan pe lemne cu gazificare, cu un randament 
sporit și cu o capacitate de 24 kW și patru colectoare 
cu tuburi vidate(108 tuburi), ambele sisteme fiind 
unite printr-un vas de acumulare de tip kombi cu 
capacitatea de o mie de litri. Datorită combinării 
acestor două sisteme a fost posibil aportul termic 
al colectoarelor la încălzirea încăperii. Acest sistem 
încălzește blocul administrativ și aprovizionează 
cu apă caldă și abatorul. 

Ecologic și economic
Alexandru Trinca spune că, în pofida complexității 
sistemului, deservirea rămâne a fi simplă și ușoară, 

„Ecopractic” SRL

„Statul ar trebui să se implice și mai activ în 
promovarea resurselor energetice de alternativă. 
Clienții se adresează la noi pentru că văd că în 
Europa există așa ceva la fiecare pas. Când văd că 
în Germania sunt sute de metri pătrați cu panouri 
solare, vor așa ceva și aici, dar când află că un 
kilowat costă 1600 de euro, se întreabă de ce la 
noi este atât de scump? De fapt prețul este același, 
numai că acolo statul oferă subvenții substanțiale”.

grație faptului că umplerea cazanului cu lemne 
se efectuează de două ori pe zi. Mai mult, dacă 
cheltuielile lunare pentru curentul electric folosit 
la încălzirea clădirii și aprovizionarea cu apă 
caldă până la instalarea sistemului depășeau suma 
de 15 mii de lei după instalarea lui, beneficiarul 
proiectului s-a limitat doar la 13 metri cubi de 
lemne, care l-au costat mult mai puțin. 

„Costul proiectului a constituit 175 mii de lei. 
Calculele arată că perioada de recuperare a investiției 
nu va depăși 18 luni, ceea ce reprezintă un termen 
extrem de scurt pentru un astfel de proiect. Este un 
exemplu perfect pentru întreprinderi amplasate 
la o distanță mare de la surse de gaze naturale 
sau care utilizează apa caldă în cantități mari în 
procesele tehnologice. Atractivitatea proiectului 
se bazează pe termeni mici de recuperare a 
investițiilor, precum și pe comoditatea funcționării 
lui. Mai mult, implementarea sistemului i-a 
permis directorului avicolei să sporească gradul 
de autonomie energetică, să diversifice sursele 
de energie prin utilizarea resurselor regenerabile 

disponibile local la prețuri 
foarte avantajoase”, a remarcat 
Alexandru Trinca. 

Un astfel de proiect este și 
ecologice, datorită faptului că 
un cazan pe lemne cu gazificare 
emite o cantitate redusă de 
CO2, iar panourile solare sunt 
100% ecologice. Deșeurile din 
camera de ardere a cazanului 
sunt utilizate drept fertilizant în 
câmp. 
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a fel ca majoritatea întreprinderilor din 
industria alimentară moldovenească, 
fabrica avicolă din Floreni a avut de 
făcut față în ultimii ani dificultăților 

generate de politicile energetice vechi, care 
nu puneau preţ pe strategiile de economisire 
a energiei. Încălzirea încăperilor a început să 
înghită tot mai mult din bugetul întreprinderii și, 
implicit, să majoreze costurile de producere, iar 
acest lucru genera creșterea prețului produsului 
finit. Competitivitatea producției a scăzut și 
întreprinderea s-a pomenit în prag de faliment.

 Consumul raţional de energie, un pas 
spre sporirea competitivităţii 
Situaţia s-a schimbat în 2009, când fabrica a fost 
preluată de un nou investitor, iar acesta a început un 
amplu proces de reutilare în vederea efecientizării 

energetice. O parte din îmbunătățiri au fost efectuate 
din banii contractați prin intermediul programului 
MOSEFF al Băncii Europene pentru Reconstrucții 
și Dezvoltare. Generatoarele de căldură mari, de 
125–150 kW, au fost înlocuite cu arzătoare cu unde 
infraroşii. Acum în secţiile fabricii funcţionează 25 
astfel de arzătoare, care permit o economie de gaz 
de 35%–40% faţă de utilajele vechi. 

De asemenea, pentru a evita pierderile de energie, 
acoperişurile secţiilor au fost ermetizate şi 
termoizolate, fapt ce permite conservarea aerului 

cald iarna şi a celui rece vara. În trei 
ani au fost reconstruite aproape toate 
secţiile în scopul evitării pierderilor de 
energie. Investiţia a costat câte circa 1 
milion de lei pentru fiecare dintre cele 
15 secţii. Totodată, fabrica a majorat 
nivelul de producţie. SA “Floreni” 
livrează pe piață 6 milioane de pui 

broiler pe an - de două ori mai mult decît acum 
3 ani. În prezent, potrivit unui audit energetic, se 
consumă același volum de gaz ca și în perioada în 
care producția era de două ori mai mică.

Odată cu venirea unui nou investitor, la fabrica de păsări din Floreni, Anenii-Noi, a început 
un proces intens de modernizare şi reutilare în scopul sporirii competitivităţii producției. În 
primul rând, au fost luate măsuri de eficientizare a consumului de energie. După tot complexul 
de acțiuni și investiții, în 3 ani, fabrica și-a dublat volumul de producție, iar carnea livrată pe 
piață a devenit competitivă cu cea de import. 

L

Acum în secţiile fabricii funcţionează 25 astfel 
de arzătoare, care permit o economie de gaz de  
35%–40% faţă de utilajele vechi. 

LA FABRICA AVICOLĂ  
DIN FLORENI  
CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII 
A ÎNCEPUT CU 
EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ
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CEL MAI BUN 
PROIECT DE 
EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ÎN 
SECTORUL PRIVAT

Calitate înaltă la preţuri competitive
În urma eficientizării consumului de energie şi 
efectuării altor investiţii în infrastructură, SA 
“Floreni” poate face faţă concurenței cu produsele 
ieftine de import. Acest lucru este considerat 
o realizare, în condițiile în care prețul cărnii 
importate este destul de mic. Cei mai mulți pui 
de import sunt crescuţi în fermele din Brazilia, 
Argentina sau Peru, unde producătorii nu suportă 
cheltuieili pentru încălzire.

Planurile companiei nu se opresc la creșterea 
puilor broiler. Pe viitor se planifică deschiderea 
unei fabrici de ouă, de curcani şi de prepeliţe. 
De asemenea, compania intenționează să creeze 
o secţie de procesare şi afumare a cărnii. Astfel, 
după ce a fost soluţionată problema asigurării 
unui consum moderat de energie cu ajutorul 
proiectelor de eficientizare energetică din 
programul MOSEFF, SA ”Floreni” se află la 
începutul unui intens proces de dezvoltare.

Urmează uzina de biogaz
Tehnologul-şef de la SA ”Floreni”, Eduard 
Lambarski, spune că aceste cheltuieli se vor 
recupera în circa trei ani, însă întreprinderea va 
continua să facă investiții în efecienţa energetică. 
Tot cu ajutorul proiectului MOSEFF, administrația 
intenționează să construiască o centrală de 
producere a biogazului din deșeurile organice 
ale fabricii. În fiecare zi, de la păsările crescute 
aici se adună peste 70 de tone de resturi organice. 
Eduard Lambarski afirmă că un asemenea volum 
ar fi suficient pentru producerea biogazului 
necesar avicolei şi ar rămâne şi pentru vânzare. 
“Pentru uzina de producere a biogazului este 
necesară o investiţie de 2,5 milioane de euro. 
Este un proiect pe termen lung pe care vrem să-l 
punem în aplicare după altele două la care lucrăm 
acum. În acest an ne vom ocupa de construcţia 
propriei fabrici de nutreţuri combinate, care va 
costa 2,5 milioane de lei, şi a propriului incubator, 
în care vom investi alte 2 milioane de lei”, spune 
tehnologul-șef. 

Fabrica de păsări, 
s. Floreni, Anenii-Noi

Capacitatea fabricii din Floreni este de 10 milioane 
de pui broiler pe an. Fabrica are încă 13 secţii care 
în prezent nu funcţionează. Acum, carnea produsă 
la Floreni se vinde în Ialoveni, Străşeni, Chişinău, 
Căuşeni și Anenii Noi. Creșterea volumului de 
producţie ar asigura livrarea în alte câteva raioane 
a cărnii de pui. 
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VIITORII INGINERI  
STUDIAZĂ ȘI CERCETEAZĂ 
TEHNOLOGIILE DE OBȚINERE  
A ENERGIEI ECOLOGICE 

rimul curs care vizează energia alternativă 
a fost introdus la UTM în anul 2000, 
după modelul universităților din Suedia. 
Atunci UTM avea o colaborare strânsă cu 

instituții suedeze, de unde a împrumutat această 
experiență. ”Astfel, am anticipat acțiunile statului, 
demarând procesul de instruire în domeniul 
energiei netradiționale cu mult timp înainte de 
elaborarea Strategiei–2020”, spune prorectorul 
pentru masterat și doctorat, Larisa Bugaian.

Astfel, în planurile de instruire pentru 
studenții cu profil energetic și electric au fost 
incluse treptat cursuri ce vizează utilizarea 
surselor de energie regenerabilă. A fost deschis 
programul de masterat „Sisteme de conversie a 
energiilor regenerabile”, prin care administrația 
universității și-a propus să formeze tinerilor 
capacități de a cerceta și exploata cunoștințele 
deja dobândite în domeniul energiei regenerabile

și a eficienței energetice. De asemenea, o bună 
parte a cursului „Energie și mediu”, predat la 
Facultatea de Energetică, conține teme referitoare 
la noile tipuri de energie. 

Fiecare trebuie să știe avantajele 
energiei regenerabile
„La primul ciclu, studenții află că există un 
asemenea tip de energie și că trebuie să profităm 

de ea. Nu ne propunem să formăm 
specialiști care să construiască sisteme 
de produs energie netradițională, ci, 
pentru început, vrem ca absolvenții 
noștri să știe că așa ceva există și 
să cunoască avantajele. Ulterior,  

la ciclul II, la masterat, ei pot să-și aprofundeze 
cunoștințele și să facă cercetări în domeniu”, 
spune prorectorul Larisa Bugaian. 

Rectoratul UTM consideră educarea tinerilor 
în spiritul folosirii energiilor netradiționale o 
necesitate nu doar pentru cei care studiază la 
facultățile cu profil tehnic. „O simplă analiză a 
tarifelor ne motivează să promovăm acest tip 
de energie și măsurile de eficiență energetică.  

Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) a introdus în ultimii ani în programul de 
studii diferite cursuri referitoare la energia regenerabilă. Conducătorii instituției consideră 
că viitorii ingineri trebuie să cunoască noile tehnologii energetice, care sunt mai curate și 
economic eficiente. 

P

A fost deschis programul de masterat „Sisteme de conversie 
a energiilor regenerabile”
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CEA MAI BUNĂ 
INIȚIATIVĂ 
EDUCAȚIONALĂ 

Este o problemă a bugetului fiecărei familii și un 
lucru pe care trebuie să-l știe fiecare. Ar fi fost 
mult mai bine dacă am economisi de bună voie 
și nu forțați de facturile prea mari. Oricum, cred 
că educația privind sursele energetice și eficiența 
energetică trebuie să înceapă de la școală și abia 
după aceea să învățăm tinerii cum se construiesc 
sisteme care funcționează pe baza energiei 
pământului, soarelui, apei ori vântului”, a conchis  
prorectorul UTM. 

În cadrul proiectului internațional ARGOS, 
în 2009 profesori universitari din șase țări: 
România, Moldova, Bulgaria, Ucraina, Turcia 
și Italia, au realizat o platformă de cooperare 
pentru conceperea unui program comun de studii 
de masterat cu titlul „Managementul surselor 
energetice”. La o tabără de vară organizată la 
Constanța în 2012 masteranzi și profesori din 
aceste țări au prezentat diferite proiecte pe bază 
de energie a vântului și a mării, iar studenții  
din Moldova — pe bază de biomasă.

Universitatea Tehnică din 
Moldova

47



48

ELEVII ÎNVAȚĂ METODE 
PRIETENOASE MEDIULUI DE 
OBȚINERE A ENERGIEI 

untem nevoiți să muncim numai ca 
să achităm pentru încălzire, curent și 
carburanți importați la prețuri exagerate, 
chiar dacă o bună parte din energie 

poate fi produsă din surse locale. Dacă elevii 
vor cunoaște aceste posibilități, în câțiva ani, în 
Republica Moldova s-ar putea crea o industrie 
de producere a energiei din surse regenerabile”, 
consideră Simion Caisîn, rectorul Institutului 
de Formare Continuă (IFC) și unul dintre 
coordonatorii Inițiativei.

Activitățile au avut drept scop sensibilizarea 
elevilor și părinților din mediul rural în privința 
beneficiilor utilizării surselor alternative de 
energie, punându-se accent pe tehnologii noi și 
eficiente, curate și prietenoase mediului. Cursul 
experimentat în 38 de instituții școlare din opt 
raioane s-a bazat pe manualul „Surse de energie 
regenerabilă” elaborat de IFC. 

Producem energie din surse proprii!
În primul an, peste 1500 de elevi din clasele a 
VII-a și a VIII-a din diferite raioane au participat 
la ore de diriginție dedicate eficienței energetice 
și metodelor ecologice de obținere a acesteia. 
Inițiativa educațională a luat forma unui concurs 
de proiecte școlare cu genericul „Producem 
energie din surse proprii!”, la care participanții 
au făcut diverse propuneri de reducere a 
consumului energetic, în funcție de specificul 

localității de unde provin. În școlile 
participante, în luna mai 2012, au fost 
organizate expoziții. Învingătorii au 
fost la o tabără de vară tematică, unde 
au învățat cum să economisească 
energia și au mers în vizită la instituții 
și gospodării ce consumă energie 

termică, electrică sau apă fierbinte produse de 
soare, vânt, biomasă.

Proiectul educațional continuă și în 2013
„Calculele noastre arată că fiecare elev care 
a studiat după manualul „Surse de energie 
regenerabilă”, a comunicat cu 2-3 persoane  

Sute de elevi din localitățile care și-au conectat în 2011 instituțiile publice la sisteme de 
încălzire moderne, pe bază de biomasă, au învățat pe parcursul anului trecut cum să utilizeze 
rațional energia, realizând diferite proiecte de eficiență energetică. Copiii au construit machete 
de panouri fotovoltaice, turbine eoliene sau centrale pe biomasă, au participat la seminare și 
au jucat în spectacole pe teme ecologice. Cei mai activi 80 de elevi au participat la o tabără de 
vară, unde au putut experimenta metode de obținere a energiei regenerabile. Aceste acțiuni 
au fost organizate în cadrul Inițiativei educaționale de promovare a energiei regenerabile și 
eficienței energetice, parte a Proiectului UE-PNUD Energie și Biomasă.

„S

Pe parcursul anului de studii 2011–2012, peste 1500  
de elevi au obținut cunoștințe în domeniul surselor  
de energie regenerabilă și, în special, a biomasei.
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referitor la avantajele acestor metode de încălzire. 
Foarte multe produse care anterior se aruncau: 
crengi, frunze și alte deșeuri cu o înaltă capacitate 
energetică, acum se folosesc și de fapt, industria de 
producere a biomasei abia apare. Este important 
ca elevii să înțeleagă acest lucru, astfel ca peste  
5-6 ani, când vor deveni maturi, să inițieze afaceri 
cu biomasă, pentru că brichetele și peleții sunt 
foarte solicitați și pot fi exportați cu ușurință. 
În fiecare localitate poate fi deschisă o mini-
întreprindere de prelucrare a deșeurilor”, mai 
spune rectorul IFC. 

Activitățile privind familiarizarea elevilor cu 
sursele de energie regenerabilă continuă și în 
anul 2013, la ele participă 68 de școli. Pentru a 
crea o legătură între instituțiile participante, 
periodic sunt organizate seminare, mese rotunde 
și webinare — conferințe online. „De curând 
am avut un webinar cu elevii din Șoldănești. 
Toți participanții s-au pregătit extraordinar de 
bine. Îmbrăcați în costume naționale, copiii au 
cântat despre biomasă și au prezentat spectacole 
pe teme ecologice”, povestește Simion Caisîn. 
Profesorul este încântat de progresele înregistrate 
de elevi și de interesul de care dau dovadă pentru 
protecția mediului. El spune că mulți dintre cei 
care participă la activitățile din cadrul proiectului 
Energie și Biomasă și-au schimbat în timp 
comportamentul și atitudinea față de mediu, sunt 
mai atenți la consumul de energie de orice tip și 
preferă să meargă la școală cu bicicleta. 

70 de cadre didactice au fost instruite în domeniul utilizării surselor de 
energie regenerabilă în baza unui Ghid metodologic pentru profesori, 
elaborat în cadrul proiectului UE-PNUD Energie și Biomasă. 

Institutul  
de Formare Continuă 

49



50

MANAGERI ENERGETICI 
PENTRU COMPANIILE CE 
VOR SĂ-ȘI EFICIENTIZEZE 
CHELTUIELILE 

rogramul de studiu a fost elaborat de 
către Camera de Comerț și Industrie 
din Potsdam în baza cerințelor Uniunii 
Europene și aprobat de către Agenția 

pentru Eficiență Energetică (AEE) și Ministerul 
Educației, iar certificatele emise la finalul 
cursurilor sunt recunoscute de AEE și de către 
autoritățile țărilor membre ale Uniunii Europene.

„Pentru EUREM este caracteristic faptul că toate 
ţările utilizează aceleaşi metode şi materiale de 
instruire standardizate, adaptate doar puțin, 
pentru a satisface necesităţile specifice fiecărei ţări. 
EUREM garantează că fiecare Manager Energetic 
European posedă cunoştinţe de bază la toate 
subiectele relevante în energetică și, de asemenea, 
învaţă know-how-ul specific pentru a pune în 
practică proiectele de eficienţă energetică”, spune 

Din anul 2011, companiile din Republica Moldova beneficiază de cursurile EUREM 
pentru Manageri Energetici Europeni, recunoscuți pe întreg teritoriul Uniunii Europene. 
Întreprinderile obțin astfel angajați de calificare superioară și un proiect adaptat la necesitățile 
proprii de reducere a costurilor pentru energie. Cursurile sunt organizate de către Camera de 
Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI), care a obținut licenţă de la Consorţiumul 
EUREM.NET. 

P
Programul de instruire EUREM se derulează cu 
regularitate în 21 de țări, dintre care 13 sunt din Uniunea 
Europeană. Din anul 2011 programul este aplicat şi în 
Republica Moldova.

Victoria Cotici, directorul Centrului de Formare 
Continuă al CCI. 

Deși este standardizat, EUREM este un produs 
flexibil și aplicabil în orice ţară. Cursul constă 
din 160 de ore academice de seminare, studiu 
individual şi elaborarea proiectului de eficienţă 
energetică pentru propria companie, proces 

pentru care sunt alocate 80 de ore 
academice. În timpul cursului 
participanţii beneficiază de o bază 
teoretică în corespundere cu realitățile 
pieții, studiază exemple concrete şi 
modele aplicabile, utilizează programe 
speciale de calcul şi planificare și 
lucrează la un proiect individual ce va 
fi aplicat în cadrul propriei companii.  

Unul dintre beneficiarii cursului EUREM, Ruslan 
Țarină, de la întreprinderea „Efes Vitanta”, și-a 
concentrat atenția asupra necesității reducerii 
cheltuielilor întreprinderii prin economisirea 
energiei termice și electrice. „Am elaborat un 
proiect de reducere a cheltuielilor energetice prin 
recuperarea căldurii din apa utilizată la purjarea 
cazanelor. Până acum, această apă se scurgea în 
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Camera de Comerț  
și Industrie

sistemele de canalizare. Noi însă putem valorifica 
atât apa, cât și aburii. Investiția pentru aplicarea 
acestui plan va constitui circa 40 de mii de dolari. 
Însă, anual vom economisi circa jumătate din 
această sumă. Costurile pentru energie reprezintă 
o parte din costul de producere. Având în vedere 
concurența acerbă de pe piață, trebuie să reducem 
cheltuielile ca să fim mai competitivi", spune 
Ruslan Țarină.

Cursurile sunt utile nu doar inginerilor care 
vor să-și eficientizeze propriile companii. 
Întreprinderea „Esco Voltaj” este specializată 
în efectuarea auditului energetic al edificiilor și 
identificarea soluțiilor optime de economisire a 
energiei. Soluțiile propuse variază de la simpla 
izolare termică a pereților și acoperișului până la 
instalarea pompelor geotermale.

Valeriu Galețchi, reprezentant al „Esco Voltaj”, 
apreciază instruirea EUREM drept foarte utilă: 
"Asemenea cursuri sunt necesare specialiștilor de 
la noi, întrucât EUREM are o abordare complexă a 
domeniului, iar acest fapt ne permite să înțelegem 
mai bine unde avem probleme de eficiență 
energetică și ce putem face pentru a reduce 
cheltuielile. Am utilizat deja în practică abilitățile 
obținute, optimizând sistemele de ventilare de la 
câteva companii."

Potrivit reprezentanților oficiului central EUREM.
NET, potenţialul de economisire a energiei în 
baza unui proiect EUREM este de 750 MWH/a, 
potenţialul de reducere a costurilor este de 30,000 
Euro/a; potenţialul de reducere a CO2  - 200t/a, iar 
costul investiţiilor pentru măsurile implementate 
este de circa 100 de mii de Euro, cu o perioadă 
de recuperare de 3-4 ani. Proiectele realizate în 
Republica Moldova de către cursanți aduc reduceri 
de consum energetic în medie de 10 – 15 mii de 
Euro pentru fiecare companie, datorită mărimii 
companiilor moldovenești, în general mai mici decât 
cele europene. Costul unui curs pentru specialiștii 
din Republica Moldova este de aproape 11 mii de lei, 
acesta fiind cel mai mic preț din țările EUREM. Spre 
exemplu, în Germania cursul costă 3 mii de Euro, iar 
în Norvegia și Finlanda - 6 mii de Euro.

În cadrul programului EUREM au fost instruiți 
inițial 17 formatori locali, specialişti în domeniu 
Managementului Energetic, care organizează 
cursuri pentru doritori. Ulterior, au fost formate 
două grupuri de câte 10 și 11 cursanți, inclusiv 
din angajații Agenției pentru Eficiență Energetică, 
ce vor putea astfel aprecia și aviza în cunoștință 
de cauză proiectele elaborate de reprezentanții 
sectorului privat. Cele două grupuri își încheie 
cursurile în luna iunie. 

Cursul se desfășoară în colaborare cu 
Agenţia de Cooperare Internaţională 
a Germaniei (GIZ) și Comitetul 
de Est al Economiei Germane 
(Ost-Ausschuss).

Grupul ţintă al proiectului EUREM  
îl reprezintă persoanele cu:
• studii superioare în domeniul  
energeticii sau construcţiilor;
• experienţă de lucru în domeniul  
energetic, construcţii sau arhitectură;
• experienţă în gestionarea blocurilor 
locative sau a altor tipuri de clădiri.
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cest blog, administrat de expertul în 
domeniul energetic al Institutului 
pentru Dezvoltare și Inițiative 
Sociale „Viitorul”, Ion Muntean, a 

învins în competiția Moldova Eco-Energetică 
la categoria „Cea mai bună 
inițiativă de comunicare”. 
Este prima inițiativă specifică 
(pe lângă www.bloguvern.md,  
care a apărut mai târziu și tratează 
activitatea Guvernului în general)  
a unui tânăr, care își investește 
propriul timp, gratuit și 
dezinteresat, în explicarea 
unor termeni, legi, standarde 
internaționale, directive 
europene, situații și evoluții 
pe piața energetică internă și 
internațională.

„Deschiderea și atracția tinerilor față de sursele 
informaționale web necesită noi instrumente de 
alimentare cu informații, iar un blog specializat 
în eficiență energetică, energie regenerabilă și 
energetică în general are capacitatea de a apropia 
tinerii de acest domeniu”, spune Ion Muntean.  

Scopul principal al blogului www.ionmuntean.com 
este promovarea acestui domeniu în Republica 
Moldova și sensibilizarea opiniei publice, în 
special a tinerilor, referitor la importanța și 
actualitatea eficienței energetice și surselor 

regenerabile de energie.

Pe pagina principală sunt 
plasate cele mai importante acte 
legislative interne, dar și directive 
europene, explicate, facilitând 
accesul persoanelor interesate 
la o bibliotecă legislativă în 
domeniu. De asemenea, blogul 
oferă posibilitatea accesării 
directe a paginilor oficiale 
ale principalelor instituții 
din Republica Moldova din 
domeniul energetic, cum ar fi 
Ministerul Economiei, Agenția 

pentru Eficiență Energetică, Agenția Națională 
pentru Reglementare în Energetică etc. 

O atenție deosebită în articolele publicate pe blog 
se acordă cadrului de reglementare din domeniul 
eficienței energetice și energiei regenerabile, astfel 

Surprinzător sau nu, nu mass-media a câștigat la categoria „Cea mai bună inițiativă 
de comunicare” în anul 2012. Sursele de informare oficiale, începând cu paginile web 
ale instituțiilor de stat și terminând cu mass-media, se focusează pe evenimente curente 
și, deseori, oferă informație mai mult tehnică, iar nespecialiștii nu găsesc date suficiente 
dacă doresc să afle mai multe despre un fenomen în domeniul eficienței energetice și 
surselor de energie regenerabilă. Cu atât mai mult, tinerii, cunoscuți pentru predilecția 
față de lucruri mai puțin oficiale, au primit, odată cu lansarea în anul 2009 a blogului  
www.ionmuntean.com, o sursă de informații pe înțelesul lor.

A
Blogul conține articole 
structurate în câteva 
categorii:

• Eficiența energetică

• Energie regenerabilă

• Securitatea energetică

• Energetică

• Standarde

UN BLOG UTIL ATâT 
INVESTITORILOR,  
CâT ȘI STUDENȚILOR —  
WWW.IONMUNTEAN.COM
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că obiectivul de sensibilizare a opiniei publice 
prezent în politicile naționale corespunde cu 
obiectivul de bază al blogului. 

Principalii beneficiari sunt persoanele active 
pe internet interesate de diverse informații din 
domeniul eficienței energetice. Deoarece blogul 
este public, orice persoană poate avea acces la 
el, iar optimizarea pentru motoarele de căutare 
permite indexarea lui în rezultatele relevante 
căutărilor, astfel că vizitatorii ajung aici foarte 
ușor. De la lansare, blogul, a înregistrat peste  
44 de mii de vizitatori unici, iar geografia lor este 
destul de vastă — România, Italia, Germania, 
Rusia, Bulgaria, Marea Britanie etc.

„Un lucru legat de acest blog, la care nu m-am 
așteptat atunci când l-am creat, este interesul 
manifestat de mulți moldoveni plecați la 
muncă peste hotare, care, interesați de climatul 
investițional în domeniul eficienței energetice și 
energiei din surse regenerabile de acasă, au găsit 
aici informații utile”, se destăinuie Ion Muntean. 
Or, acest lucru demonstrează că cei plecați au 
nevoie de sprijinul celor de acasă și că sunt 
dispuși să investească nu doar în mașini, case 
și alte lucruri care nu contribuie la dezvoltarea 
economiei naționale. 

O altă categorie de beneficiari sunt experții și 
oamenii de afaceri din străinătate interesați de 
domeniul eficienței energetice și cel al surselor 
de energie regenerabilă din Moldova, în scop de 
afaceri sau de expertiză. 

De asemenea, studenții care accesează blogul 
pentru a se documenta pe diferite tematici au 
ocazia să găsească aici studii, analize și publicații 
utile, iar multe articole au fost scrise la solicitarea 

vizitatorilor. În același timp, blogul s-a dovedit a fi 
și o bună platformă de dialog între vizitatori, cele 
200 de articole publicate generând circa o sută de 
comentarii. 

Un alt scop al blogului este informarea 
persoanelor active din spațiul virtual despre 
diverse practici de eficientizare a consumului 
de energie, erori comise în procesul de 
implementare a acestora, inovații, dar și diverse 
analize efectuate de autor. Un capitol important 
este prezentarea standardelor internaționale 
dedicate sistemelor de management energetic. În 
condițiile în care rețelele unei întreprinderi sunt 
uzate, clădirile construite pe vremea sovietică 
nu țin cont de criteriile de eficiență energetică, 
iar angajații nu sunt obișnuiți să economisească, 
implementarea unor standarde în domeniu este 
deosebit de importantă. Nefiind un lucru scump, 
un standard poate fi cumpărat cu cca 10 euro, 
implementarea procedurilor prescrise de acesta 
permite economisirea semnificativă a resurselor. 

Administrarea unui blog nu mai prezintă 
o inovație, însă inovativ poate fi modul de 
promovare a eficienței energetice prin intermediul 
unui blog care, de fapt, este primul și unicul din 
Republica Moldova. De altfel, și reacția publicului 
spune același lucru — 68% din vizitatorii care au 
răspuns la chestionarul de pe blog l-au apreciat 
ca excelent. 

Ion Muntean, Chișinău
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„SE VORBEȘTE  
FOARTE PUȚIN  
DESPRE ALTERNATIVA 
ÎNCĂLZIRII CU GAZE”

ilmul, care a fost difuzat la postul public 
de televiziune, relatează experiențe 
internaționale și naționale de obținere a 
energiei alternative și explică inovațiile 

într-un limbaj accesibil. Reporterii au prezentat 
istoriile unor gospodari care au reușit să se 
convingă de beneficiile energiei regenerabile și 
au pus în practică diferite sisteme de încălzire — 
sobe care funcționează cu peleți și brichete, 
lemne, sau mecanisme moderne pe bază  
de energie geotermală. 

Reporterii de la „Ziarul de Gardă” au scos 
în evidență faptul că, în timp ce comunitatea 
europeană luptă pentru independență energetică, 
Republica Moldova face invers — cumpără 
din străinătate peste 90 la sută din resursele 
energetice. Cei mai mulți bani destinați procurării 
de gaze naturale, cărbune și petrol ajung în 
Federația Rusă.

Documentarul „Est-Vest. Marșul Sobei” scoate 
la iveală faptul că peste 70 la sută dintre satele 
moldovenești au fost conectate la rețelele de gaze 
naturale în baza unui Program național realizat 
în anii 2002–2009. Proiectul a costat peste 1 
miliard de lei, bani alocați din bugetul de stat, dar 
și din contribuțiile oamenilor. „Investiția a fost în 
van”, este concluzia la care au ajuns realizatorii 
documentarului, deoarece costurile lunare pentru 
încălzirea pe bază de gaz sunt în continuă creștere.  
 

Subiectele pe teme sociale se 
bucură de mare interes
„Reacțiile la documentar ne-au arătat 
încă o dată că subiectele pe teme 
sociale se bucură de cel mai mare 

interes. Mulți oameni ne-au căutat să ne spună 
că nu mai vor să plătească sume mari pe facturile 
la gaze și că își doresc sobe econome, pe bază de 
peleți. Din păcate, se vorbește foarte puțin despre 
metodele alternative de termoficare, iar atunci 
când în presă apar exemple pozitive, oamenii 
sunt foarte interesați să le preia pentru că vor să-
și cruțe banii”, spune Alina Radu. 

Printre investigațiile despre afacerile funcționarilor publici și actele de corupție, jurnaliștii 
de la săptămânalul „Ziarul de Gardă” își fac timp și pentru articolele dedicate eficienței 
energetice. Directoarea publicației, Alina Radu, spune că domeniul oferă mai multe întrebări 
la care presa încă nu a găsit răspunsuri. La o parte dintre ele reporterii au încercat să răspundă 
realizând documentarul „Est-Vest. Marșul Sobei”, care prezintă o varietate de posibilități 
alternative de încălzire a locuințelor și instituțiilor publice. 

F

Republica Moldova face invers — cumpără din 
străinătate peste 90 la sută din resursele energetice.
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Prin intermediul documentarului „Est-Vest. 
Marșul Sobei” reporterii „Ziarului de Gardă” 
și-au propus să promoveze principiile utilizătii 
energiei regenerabile și a eficienței energetice. 
Ei au prezentat istoria Tamarei Șchiopu, care 
a construit o casă în localitatea Căpriana și pe 
care a ales să o încălzească cu cel mai accesibil 
combustibil — lemnele bine uscate. Ea a procurat 
din Europa o sobă care îi încălzește locuința cu 
două nivele, inclusiv apa, pe care o utilizează în 
bucătărie și baie. 

„Cuptorul pentru sobă l-am adus din Marea 
Britanie nu pentru că ar fi deosebit, dar pentru 
că nu am găsit aici, pe piață, cuptoare ce ne-ar 
permite să reglăm volumul de aer și care ar fi ușor 
de utilizat. În spate are instalat un cazan special 
de încălzire a apei și anume acesta a fost motivul 
pentru care l-am importat. În rest, funcționează 
cu lemnele noastre, moldovenești, care ard foarte 
bine. Nu am instalat un sistem de gazificare 
pentru că știam că nu îl vom folosi. Prețul la gaze 
nu are decât să crească, noi am hotărât să utilizăm 
resursele locale de energie”, le-a spus Tamara 
Șchiopu reporterilor de la „Ziarul de Gardă”. 

„Oamenii trebuie informați despre  
energia alternativă”
Directoarea publicației, Alina Radu, spune că 
a vizitat mai multe state, inclusiv Finlanda și 
Norvegia, care dispun de rezerve de gaz natural, 
dar folosesc energia eoliană și bio combustibilul, 
întrucât se gândesc la un viitor în care aceste surse 
s-ar putea epuiza. „Deci nu e problema omului 
bogat sau sărac, ci e vorba de omul responsabil. 
Republica Moldova trebuie să-și educe cetățenii și 
să-i ajute să înțeleagă că nu se mai poate glumi 
cu starea ecologică a țării”, este de părere ziarista. 
Alina Radu spune că în alte state reprezentanții 
companiilor care vând utilajele necesare pentru 
încălzirea pe bază de combustibil bio fac lecții 
în școli, primării sau alte instituții publice și îi 
informează pe oameni despre cum își pot încălzi 
gospodăriile mai eficient și la prețuri minime. 
De asemenea, ziarista crede că statul are datoria 
să coordoneze comportamentul celor care, din 
diferite motive, renunță la consumul de gaze.  
Ei ar putea fi ajutați să deschidă întreprinderi de 
fabricare a peleților și altor tipuri de combustibil 
bio sau ar putea fi informați despre beneficiile 
sobelor econome.

Alina Radu, „Ziarul de Gardă”

„Oamenii trebuie informați despre posibilități 
și alternative, despre riscuri, dar și despre 
amenzi, dacă se recurge la tăiatul pădurii 
sau se comit alte infracțiuni ecologice”,  
spune Alina Radu.
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a orice ziarist, Ala își amintește foarte 
bine de primul material pe care l-a 
semnat, dedicat eficienței energetice: 
„Am scris despre locuitorii satului 

Feștelița, raionul Ștefan-Vodă, care au descoperit 
„arma” perfectă împotriva poluării planetei și 
dependenței energetice de Federația Rusă — 
paiele. Până la acest reportaj domeniul eficienței 
energetice era necunoscut atât pentru mine, cât și 
pentru presa din Republica Moldova.”

"Și subiectele despre energia 
regenerabilă pot fi atractive"
Ziarista recunoaște că nu i-a fost ușor să-și 
convingă editorul că subiectele despre eficiența 
energetică pot fi la fel de atractive ca și cele despre 
neînțelegerile dintre politicieni. Însă numărul 
de accesări și comentariile lăsate de cititori în 
dreptul fiecărui material au fost convingătoare:  

„Unii cititori de peste hotare ne-au descris cum se 
utilizează acolo energia regenerabilă, pentru a le 
sugera moldovenilor metode moderne de aplicare. 
Acum, cei care ne citesc sunt mai atenți atunci 
când publicăm vreun material despre energie, 
unii dintre ei chiar au testat anumite metode și 
povestesc experiența lor. Așa că am continuat să 
oferim materiale utile, în care sugerăm soluții 
privind modalitățile de reducere a facturilor 
prin consumul de biomasă, sau de lichidare a 

consecințelor secetei prin construirea 
unui sistem mai simplu de irigare.”

"A îmblânzit soarele,  
vântul și apa”

Ala rememorează cu drag pe fiecare dintre 
protagoniștii istoriilor sale despre eficiența 
energetică. Bunăoară, cu zâmbetul pe buze 
povestește despre micuții care merg la grădinița 
din satul Ermoclia, raionul Ștefan-Vodă.  
La numai câțiva ani, copiii știu deja ce înseamnă 
să economisești pentru căldură. Picii spun că, de 
când s-a trecut la încălzirea cu paie, „la grădiniță 
e mai cald decât acasă” și că ar vrea ca și părinții 

Ala Coica are 23 de ani și aproape cinci dintre ei i-a dedicat jurnalismului. Îi plac provocările, 
de aceea preferă să caute subiecte despre care alți jurnaliști nu au mai scris. Așa a ajuns să scrie 
despre măsurile de eficiență energetică: „Această ramură continuă să fie necunoscută și neînțeleasă 
pentru majoritatea populației. Am vrut să familiarizez oamenii cu potențialul energetic al țării 
noastre, cu tehnologiile de prelucrare și modalitățile de utilizare a energiei obținute din biomasă, 
vânt, apă sau de la soare, pentru a-i motiva să valorifice acest domeniu”.

C

Paiele pot substitui o parte din gazul importat și facturile 
pot fi mai mici dacă folosim energie regenerabilă 

"SUBIECTELE DESPRE 
ENERGIA REGENERABILĂ 
POT SCHIMBA ÎN BINE 
NIVELUL DE TRAI AL 
OAMENILOR"
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lor să încălzească sobele cu paie. Grădinița din 
Ermoclia, frecventată de 170 de copilași, este 
prima instituție încălzită cu energie din deșeuri 
agricole, cu sprijinul financiar al Proiectului 
Energie și Biomasă. Un alt adept al energiei 
curate este meșterul popular Anton Port din satul 
Popeasca, Ștefan-Vodă, matematician de meserie, 
care și-a transformat gospodăria într-un laborator 
de producere a energiei regenerabile. „De cum 
pășești în curtea lui te trezești într-o lume 
impresionantă în care vântul te ajută să macini 
boabe și să tai lemne, ploaia de luna trecută irigă 
grădina, iar soarele pregătește bucate alese”, 
spune Ala Coica. 

„Presa — mână-n mână cu statul”
De când scrie articole despre biomasă, Ala a 
devenit expert în domeniul eficienței energetice.  
Iată ce spune ziarista despre intenția Guvernului 
de la Chișinău de a reduce dependența energetică 
a țării cu 20 la sută, până în anul 2020. „Obiectivul 
este unul bun și ar trebui să tindem să-l realizăm. 
De asemenea, cred că statul ar trebui să se implice 
mai mult în susținerea agriculturii, domeniu fără 
de care biomasa nu are viitor”. Prin articolele 
publicate în „Timpul”, ziarista a încercat să-și 
aducă propriul aport în atingerea acestui obiectiv. 
„Am încercat să mediatizăm povești de succes,  

dar să abordăm și anumite probleme cu care 
se confruntă cei care activează în ramură, să 
prezentăm atât poziția autorităților față de 
exploatarea resurselor regenerabile de energie, 
cât și opinia simplilor cetățeni, a celor care deja 
activează în domeniu, dar și a celor care abia încep 
să cunoască ce reprezintă energia din natură”, 
explică ziarista.

"Am înțeles că avem combustibil prețios 
acasă, iar acest lucru trebuie promovat"
Paiele moldovenești pot substitui o parte din 
gazul importat și facturile pot fi mai mici dacă 
folosim energie regenerabilă — acestea sunt două 
dintre mesajele pe care Ala Coica a încercat să 
le aducă prin intermediul ziarului „Timpul” în 
casa fiecărui moldovean. Primul cititor pe care 
l-a convins a fost chiar mama ei: „După ce am 
publicat primele materiale la acest subiect mama 
mă tot întreba: dar ce înseamnă peleți, unde pot 
fi procurați, cât costă? Atunci mi-am dat seama 
cât de important este să le vorbim oamenilor mai 
des despre metodele de economisire a energiei.  
De fapt, astfel de subiecte, deși în prezent pot 
părea mai puțin „la modă”, în viitor vor schimba 
în bine nivelul de trai al oamenilor”, este de părere 
ziarista de la „Timpul”. 

CEA MAI BUNĂ 
INIȚIATIVĂ  
DE COMUNICARE

Ala Coica, „Timpul”
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„PROBLEME ECOLOGICE 
APAR DIN CAUZĂ  
CĂ OMUL UTILIZEAZĂ 
MEDIUL IRAȚIONAL”

entrul Republican pentru Copii și 
Tineret (CRCT) Gutta-Club a fost creat 
în anul 1996, iar de-a lungul timpului, 
sub umbrela acestuia au luat naștere 

numeroase organizații de copii și tineret care 
promovează eficiența energetică și diferite metode 
de conservare a resurselor. 

SPARE, un proiect de succes 

În anul 2002, la inițiativa Societății Norvegiene 
pentru Protecția Naturii, Gutta-Club a lansat 
programul School Project for Application for 
Resources and Energy (SPARE) în 5 școli. În 
cadrul programului, la fiecare început de an, 
Clubul organizează seminare cu profesorii, 
cărora li se propune să folosească la cursuri un 
manual adaptat în Republica Moldova. Ulterior, 
elevii din școlile în care profesorii au fost 
instruiți, au avut posibilitatea să completeze un 
pașaport energetic al casei, apoi să împărtășească 

și părinților cunoștințele obținute: despre faptul 
cum poate fi conservată căldura în apartamente 
și economisită energia electrică. 

Dezvoltarea spiritului civic la viitorii 
specialiști și politicieni

Clubul organizează în fiecare 
an în cadrul aceluiași program 
concursul pentru elevi „Energie 
și mediu înconjurător”. Vara, 
participanții se adună la o tabără, 
unde își aprofundează cunoștințele 

în domeniul eficienței energetice și energiei 
alternative. Acolo tinerii propun forme 
netradiționale de organizare a activităților, cum ar 
fi: flashmoburi, festivaluri, carnavaluri, spectacole 
teatrale improvizate, eco discoteci. „Proiectul 
le permite să se manifeste și îi încurajează să 
aibă inițiativă. În funcție de pasiunile fiecăruia, 
copiii desenează sau dansează, iar tinerii scriitori 
compun povești la teme ecologice. De asemenea, 
participanții împart foi volante, sădesc copaci, 
curăță parcurile, colectează maculatură și fac alte 
activități utile. Este foarte important să dezvoltăm 
spiritul civic și de inițiativă printre copii și tineri, 

S-a născut într-o familie în care protecția naturii era un principiu de viață, în studenție a 
făcut parte dintr-un grup de activiști care luptau cu braconierii, iar de 15 ani promovează, 
prin diverse proiecte, ideea consumului rațional de energie și utilizarea surselor regenerabile. 
Natalia Cravciuc, fondatoarea Centrului Republican pentru Copii și Tineret Gutta-Club, 
este o ecologistă convinsă, care consideră că educarea copiilor în spiritul protejării mediului 
trebuie să înceapă din primii ani de viață. 

C
Au fost organizate 8 tabere ecologice de vară pentru tineri, 
cu peste 500 de participanți. 
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pentru ca la maturitate să fie specialiști 
responsabili și atenți față de natură și consumul 
rațional de energie”, spune Natalia Cravciuc. 

Prima carte cu povești despre  
eficiența energetică
Din anul 2009 Gutta-Club participă la Acțiunea 
globală „Ora Pământului”, iar în parteneriat 
cu un furnizor național de energie a organizat 
și un concurs de povești despre economisirea 
resurselor energetice. În total, Clubul a primit 110 
povești scrise de copiii din toată țara. Ele vor fi 
editate într-o carte care va apărea în două limbi 
- română și rusă. Câștigătorul concursului a fost 
premiat cu o excursie în Spania. Povestea sa va fi 
transformată într-un desen animat fără cuvinte și 
va reprezenta un spot social, care va fi plasat la 
TV și în autobuze, troleibuze și pe ecrane publice.

”Noi formăm astăzi viitorul stabil  
de mâine”
Natalia Cravciuc consideră primordială educarea 
tinerilor în spiritul protecției naturii. „Probleme 
ecologice există pentru că omul utilizează mediul 
înconjurător irațional. Este important să educăm 
copiii ca să le formăm de timpuriu deprinderea 
de a se gândi și la cei din jur. Astăzi noi formăm 
viitorul stabil de mâine. Nu aș vrea ca ei să crească 
egoiști și zgârciți”, a conchis ecologista. 

În proiectul SPARE în Moldova au fost implicate 
250 de școli. S-au desfășurat 40 de seminare 
pentru profesori, 10 lecții practice, 8 concursuri 
anuale internaționale și naționale pentru elevi cu 
genericul „Energie și mediu înconjurător”.

Centrul Republican  
pentru Copii și Tineret  
Gutta-Club
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TâNĂRUL CARE ÎMBINĂ 
ȘTIINȚA CU ACTIVITATEA 
PRACTICĂ DE PROMOVARE 
A TEHNOLOGIILOR 
PRIETENOASE MEDIULUI 

rimul proiect ecologic în care Ion Cozma 
și-a investit toate economiile este o livadă 
de pomi fructiferi, pe care a sădit-o 
în curtea Școlii-internat pentru copii 

cu dizabilităţi locomotorii din oraşul Hânceşti. 
Tânărul a plantat 62 de puieți, întrucât atâția 
copii se aflau în instituție acum doi ani. Ion a 
dat și o denumire acțiunii — „Un pui de om —  
un pui de pom”. El spune că avea această idee 
încă din copilărie: „Am înţeles că una din cele 
mai mari probleme ale naturii este omenirea, de 
aceea am început de mic să fac diferite acțiuni  
pentru a o proteja”.

Își folosește banii pentru proiecte 
ecologice
După ce a sădit livada, tânărul cercetător a  

observat că seara curtea instituţiei este foarte 
prost iluminată, iar copiii, mai ales cei care 
se deplasează în scaunul cu rotile, nu văd pe 
unde să meargă. Astfel, şi-a folosit premiul 
pentru cel mai bun student al anului, pe care 
l-a primit în 2011 din partea Centrului pentru 
Informaţii Universitare şi a Consiliului Rectorilor 
din Republica Moldova — 12 mii de lei, pentru 
a procura şi instala pe o alee din curtea şcolii  
20 de lămpi solare. 

„Pentru energia electrică necesară iluminării 
clădirilor ce aparţin şcolii, administraţia 

instituţiei cheltuia lunar aproape  
20 de mii de lei. Prin urmare, bani 
pentru iluminarea curţii nu mai 
avea. Atunci am înţeles că instalarea 
unor lămpi solare reprezintă soluţia 
perfectă pentru o instituţie care este 
nevoită să numere fiecare bănuţ. 
Lămpile pe care le-am procurat au 
încorporate mici panouri solare care, 

în timpul zilei, transformă lumina soarelui în 
energie electrică, pe care o înmagazinează într-un 
acumulator. Noaptea, lămpile utilizează energia 
stocată peste zi”, explică tânărul cercetător. 

Ion Cozma este un tânăr cercetător la Universitatea Tehnică din Republica Moldova, care 
îşi face masteratul în domeniul ingineriei sistemelor de conversie a Energiei Regenerabile.  
De câțiva ani, Ion își cheltuiește bursele pentru acţiuni de popularizare a avantajelor energiei 
curate. Proiectul tânărului entuziast poartă denumirea „Prietenii Pământului”.

P

Lămpile au încorporate mici panouri solare care, în 
timpul zilei, transformă lumina soarelui în energie 
electrică, pe care o înmagazinează într-un acumulator. 
Noaptea, lămpile utilizează energia stocată peste zi. 
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Energia electrică poate fi şi ieftină, şi 
ecologică
Atunci când a instalat lămpile, Ion Cozma a cerut 
ajutorul elevilor. Astfel, crede tânărul, copiii 
implicaţi au văzut pe viu cum se obţine energia 
electrică din cea solară şi, prin urmare, au înţeles 
care sunt beneficiile energiei alternative. El speră 
că elevii vor împărtăşi colegilor experienţa de 
care au avut parte. 

Prin eco-proiectele sale, Ion Cozma își propune 
să aducă la cunoştinţa cât mai multor oameni 
informaţii despre eficienţa 
energetică și să demonstreze, 
de exemplu, că energia 
electrică poate fi şi ieftină, 
şi ecologică. Le-a vorbit 
și elevilor școlii-internat 
din Hâncești despre acest 
lucru. „Până acum, copiii știau câte ceva despre 
energia regenerabilă de la orele de educaţie civică 
şi geografie. Acest proiect a fost o noutate absolută 
pentru ei, întrucât le-a oferit posibilitatea să 
vadă în realitate un sistem energetic regenerabil 
inovativ. Având la dispoziţie o machetă a panoului 
solar fotovoltaic cu mecanism de orientare „şurub 
— piuliţă” cu celule solare, pe care am realizat-o 
pentru lucrarea mea de diplomă, şi lămpile solare 
instalate în curte, copiii din şcoala-internat vor 
putea însuşi mai bine materia la capitolul energie 
alternativă”, spune tânărul.

Putem reuşi numai dacă se implică tot 
poporul
Banii pe care îi câştigă lunar, Ion Cozma ar putea 
să-i cheltuiască pe distracţii, haine sau cărţi, 
aşa cum fac majoritatea tinerilor de vârsta sa.  

Ion Cozma, Chișinau

„Încerc să nu mă gândesc numai la ziua de azi, 
vreau ca ideile pe care le am și cunoştinţele pe care 
le deţin să aducă beneficii societăţii în care trăiesc.  
În copilărie îmi petreceam vacanţele la bunicii  
care locuiau într-un sat de pe malul Nistrului. Am 
văzut de mai multe ori cum oamenii aruncă în 
râu gunoiul adunat din gospodărie. Am înţeles că 
dacă sătenii vor continua să facă acest lucru, copiii 
mei nu vor ajunge să se mai scalde în acest râu. 
Atunci mi-am promis să promovez principiile 
energiei bio şi să fac tot ce îmi stă în puteri ca să 
păstrez mediul curat”, îşi aminteşte tânărul.

Astfel, Ion Cozma speră că va reuși să contribuie 
la realizarea obiectivului autorităţilor Republicii 
Moldova ca până în anul 2020 dependenţa ţării 
de energia de import să se micșoreze cu peste 20 
la sută: „Putem reuşi numai dacă se implică tot 
poporul. De aceea m-am gândit să merg în fiecare 
raion şi să le povestesc copiilor de la clasa a cincea 
până la clasa a noua despre energia regenerabilă. 
Ei trebuie să afle ce înseamnă să putem lua 
energie de la soare și de la vânt și să înțeleagă ce 
posibilități majore are Republica Moldova în acest 
domeniu, astfel ca pe viitor să putem dobândi un 
nivel ridicat al securităţii energetice.”

Prin eco-proiectele sale, Ion Cozma își propune să aducă la cunoştinţa 
cât mai multor oameni informaţii despre eficienţa energetică și  
să demonstreze, de exemplu, că energia electrică poate fi şi ieftină,  
şi ecologică.
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„TREBUIE SĂ SCOATEM BANI 
CHIAR ŞI DIN VâNT”

xperții de la „Bioenerg Group” încearcă 
să le explice tinerilor că pentru realizarea 
unor măsuri de eficienţă energetică nu 
e nevoie de foarte mulţi bani şi efort. 

Izolarea geamurilor, deconectarea curentului 
electric atunci când camera este goală sau 
înlocuirea lămpilor obişnuite cu cele economice 
sunt câteva măsuri care pot micşora cheltuielile 
lunare pentru lumină și căldură. 

„Am ales tinerii pentru că ei pot 
transmite mai ușor cunoștințele 
semenilor”
Consilierii Asociației au ales tinerii ca  
grup-țintă, întrucât consideră că ei pot promova 
în continuare, în rândul semenilor, cunoştinţele 
acumulate, iar acest lucru poate impulsiona 

dezvoltarea sectorului. Asociația a selectat 20 
de elevi din câteva licee din Hânceşti, pe care 
i-a învățat cum să utilizeze diferite tipuri de 
energie. Tinerii au aflat, de exemplu, cum îşi pot 
încărca bateria de la laptop sau de la telefon cu 
ajutorul soarelui sau cum să folosească acasă 
becuri eficiente din punct de vedere energetic. 
În martie 2012 Asociaţia a invitat un expert din 
Olanda care le-a vorbit elevilor despre beneficiile 

energiei ecologice.

Dragoş Bivol, consilier în cadrul 
Asociaţiei, spune că a ales să activeze 
în domeniul eficienţei energetice 
după ce şi-a făcut studiile în România, 
întrucât a înţeles că acest sector va 
contribui la dezvoltarea Republicii 
Moldova. El a participat la conferinţe 

internaţionale, vizite de documentare şi seminare 
de instruire. În 2012 Dragoş a reprezentat 
Asociaţia la o conferinţă internaţională 
în domeniul biomasei, organizată la Kiev, 
Ucraina, şi a vizitat Expoziţia Internaţională  
„Expoconfort — 2012” de la Milano, Italia, 
specializată pe energia regenerabilă.

Una dintre numeroasele inițiative de eficientizare energetică și folosire a energiei regenerabile 
desfășurate în Republica Moldova aparține Asociaţiei „Bioenerg Group” din Hânceşti. 
Organizația aduce la cunoștința tinerilor avantajele şi căile, de obicei simple, prin care se 
poate ajunge la un consum de energie redus. 

E

Tinerii au aflat, de exemplu, cum îşi pot încărca 
bateria de la laptop sau de la telefon cu ajutorul 
soarelui sau cum să folosească acasă becuri eficiente 
din punct de vedere energetic. 
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Un portal de promovare a energiei 
alternative
„Metaforic vorbind, noi aruncăm banii în 
vânt în loc să reuşim să scoatem bani din vânt.  
La conferinţa de la Kiev mulţi colegi mai tineri 
vorbeau deja despre tehnologii moderne și erau 
hotărâți, de exemplu, ca atunci când vor avea o 
casă, să-și instaleze baterii solare pe acoperiş.  
Prin cursurile pe care le-am organizat, i-am făcut 
pe tineri să înțeleagă că, la fel ca în medicină:  
e mai bine să previi boala, decât să ajungi să o 
tratezi”, spune Dragoş Bivol.

Instruirea tinerilor din Hânceşti nu este singura 
acţiune a membrilor Asociaţiei „Bioenerg Group”. 
Ei au lansat site-ul www.bioenerg.md, prin care 
promovează beneficiile utilizării energiei  
din surse regenerabile. 
„Galeriile foto şi video și 
articolele despre cele mai 
importante descoperiri 
constituie surse de inspiraţie 
pentru cei interesaţi de acest domeniu. Piaţa 
migrează spre internet, de aceea este important să 
fim prezenţi şi on-line 24 de ore din 24, şapte zile 
pe săptămână”, explică Dragoş Bivol. 

Să urcăm în trenul „Energia alternativă”
Asociaţia „Bioenerg Group” a fost creată la 
insistenţa omului de afaceri Victor Bujor, din 
Hânceşti, care crede că energia alternativă 
reprezintă viitorul Republicii Moldova.  
În opinia sa, rolul principal în promovarea acestui 
domeniu revine autorităților: „Dacă statele 
europene elaborează proiecte privind oferirea 
de facilităţi celor care vor să aplice tehnologiile 
energiei alternative, la noi, în Republica Moldova, 

Asociația „Bioenerg Group”, 
or. Hâncești

nu se vorbeşte deocamdată despre asta. Ar fi bine 
ca oamenii să fie încurajaţi la etapa iniţială să facă 
investiţii corecte.”

Victor Bujor speră că proiectele realizate de 
Asociaţie vor contribui la realizarea unor 
schimbări durabile în Republica Moldova.  
„În ciuda faptului că ţara noastră este situată între 
Ucraina şi România, care au un potenţial destul 
de mare de producere a energiei electrice, acest tip 
de energie devine accesibil pentru tot mai puţini 
oameni. Probleme similare apar şi la utilizarea 
gazelor naturale şi a cărbunelui din cauza prețului 
acestora, iar moldovenii au o putere de cumpărare 
tot mai scăzută”, spune omul de afaceri. 

Activităţile organizate de Asociaţia „Bioenerg 
Group” se desfăşoară cu genericul: „Informare, 
Iniţiativă şi Implicare”. 

Asociaţia urmărește să atragă cât mai mulţi adepţi 
ai energiei alternative pentru a genera schimbări 
în raionul Hânceşti. „Epoca de piatră s-a încheiat 
nu pentru că nu mai era piatră. La fel, epoca de 
fier s-a terminat nu pentru că a dispărut fierul 
din natură. Toate au avut un sfârşit pentru că era 
nevoie de altceva, de alternativă. Astăzi, trebuie 
să urcăm din mers în trenul numit „energie 
alternativă”, pentru că altfel îl putem scăpa”, 
conchide Victor Bujor. 

Astăzi, trebuie să urcăm din mers în trenul numit „energie 
alternativă”, pentru că altfel îl putem scăpa.
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OPTIMIZAREA CONSUMULUI 
DE ENERGIE LA SA 
”NUFĂRUL” PENTRU 
IEFTINIREA SERVICIILOR 
PRESTATE POPULAȚIEI

reţul la combustibil și la energia 
electrică creşte mai repede decât 
posibilitatea companiei de a majora 
preţurile serviciilor, care derivă din 

capacitatea de cumpărare a populaţiei”, spune 
directorul întreprinderii, Ion Negru. El a reușit 
să-i convingă pe acţionarii societăţii să accepte 
un plan ce prevede reconstruirea şi modernizarea 
întreprinderii, dar și reorganizarea amplă a 
producerii.

Măsuri de eficientizare a consumului 
cu impact ecologic
Conducerea companiei a decis să concentreze 
procesul de producere într-un singur loc şi 
să extindă numărul de puncte de colectare a 
comenzilor. Astfel, cheltuielile au fost reduse, iar 
serviciile - aduse mai aproape de clienţi. În paralel, 
în anul 2011 a început renovarea întregului proces 
tehnologic și implementarea unei serii de măsuri 
de eficientizare energetică. 

Prin intermediul programelor BAS şi MOSEFF ale 
Băncii Europene pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare, 
SA ”Nufărul” a accesat credite de 1,2 milioane de lei 
şi granturi în valoare de 450 mii de lei. 

Cea mai veche companie de pe piața serviciilor de curățare chimică din Republica Moldova, 
SA ”Nufărul”, a decis să devină accesibilă și pentru categoriile de clienți cu venituri mici. 
Reducerea prețurilor la serviciile prestate a început cu micșorarea costurilor de producere, din 
care în prezent 13% reprezintă plata pentru energie. Administrația a început cu optimizarea 
consumului de resurse energetice.

„P A fost proiectat un nou sistem de încălzire, 
întrucât întreprinderea a renunțat la termoficarea 
centralizată. De asemenea, a fost dată în 
exploatare o cazangerie care produce aburii 
necesari curațătoriei chimice și au fost instalate 
arzătoare noi. Cazangeria a înlocuit-o pe cea 
veche, care producea o cantitate mare de dioxid 
de carbon. Noul sistem dispune de un mecanism 
electronic de dirijare a consumului de gaze.

În secția de producere, care se amenajează în 
sectorul Ciocana din municipiul Chișinău, au fost 
făcute lucrări de reabilitare termică a încăperilor, 
printre care înlocuirea geamurilor și izolarea 
pereţilor. 

Economii anuale de 200 mii de lei
După ce toate măsurile din planul de renovare vor 
fi aplicate, conducerea întreprinderii se aşteaptă 
la o economie de circa 18% a cheltuielilor pentru 
resursele energetice, ceea ce constituie cel puţin 
200 mii de lei pe an.  

Ion Negru este optimist în ce priveşte impactul 
reorganizării asupra dezvoltării afacerii. „În 
prezent, doar 7-8% din populaţie apelează la 
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PREMIUL 
SPECIAL

Măsurile de eficientizare a consumului și de 
conservare a energiei vor permite SA ”Nufărul” să 
economisească anual 18% din cheltuielile pentru 
gaz și curent electric. După aplicarea unui plan de 
eficientizare energetică și reducere a consturilor, 
administrația întreprinderii se așteaptă la o 
creștere de 15% a profitului. 

„Nufărul” SA

serviciile noastre. Planul de eficientizare ne va 
permite să reducem cheltuielile şi, respectiv, 
preţurile pentru servicii, astfel ca acestea să 
devină accesibile unui număr mai mare de 
consumatori”, spune directorul. 

Pe viitor, Ion Negru intenționează să aplice la 
întreprindere și un proiect de utilizare a energiei 
solare. 

Pe lângă beneficiile proiectului de reorganizare, 
scopul final este de a obţine un profit mai mare. 
Anul trecut, până la modernizare, întreprinderea, 
care are o cifră de afaceri de circa 15 milioane de 
lei şi o rentabilitate de 14%, a achitat dividende 
de 11% din valoarea nominală a acţiunilor, care 
este de 10 lei. „Dacă în acest an vom reuși să 
aplicăm toate măsurile de eficientizare pe care ni 
le-am propus, la anul viitor profitul nostru va fi 
cu 15% mai mare şi acest lucru se va răsfrânge, 
evident, asupra mărimii dividendelor”, mai spune 
directorul SA ”Nufărul”, Ion Negru. 
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rimele activități orientate spre 
eficientizarea consumului de resurse 
energetice datează cu anii 90 ai secoului 
XX, odată cu proclamarea independenței 

și conștientizarea vulnerabilității Republicii  
Moldova la capitolul energetic. Primele acțiuni în 
adevăratul sens al cuvântului au fost întreprinse 
însă abia la începutul secolului XXI, odată cu 
restructurările începute în sectorul energetic. Un 
prim pas în acest sens a fost făcut în anul 2010, prin 
aprobarea Legii cu privire la eficiența energetică, 
urmat de Strategia Energetică a Republicii Moldova 
până în anul 2020, cu o ulterioară actualizare pînă 
în anul 2030, Programul național de eficiență 
energetică 2011-2020, Planul național de acțiuni în 
domeniul eficienței energetice 2013-2015, Strategia 
Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”. 

Agenția pentru Eficiență Energetică a fost 
înființată în anul 2011 și este organul administrativ 
în domeniul eficienței energetice și energiei 
regenerabile. Chiar dacă activitatea Agenției 
nu a fost subiectul predilect al știrilor, aceasta 
impresionează prin volumul de muncă efectuat în 
doi ani de la înființare, cu doar 11 angajați. În primul 

P

AGENȚIA PENTRU 
EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ – 
PRINCIPALUL 
ACTOR ÎN 
IMPLEMENTAREA 
POLITICII STATULUI 
ÎN DOMENIUL 
EFICIENȚEI 
ENERGETICE ȘI 
VALORIFICĂRII 
SURSELOR 
DE ENERGIE 
REGENERAbILĂ
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rând, e vorba de eforturile depuse la elaborarea 
cadrului normativ secundar în domeniu, practic 
de la zero. Aici trebuie menționate elaborarea și 
aprobarea Programului Naţional pentru eficienţa 
energetică și a Planului național de acțiuni în 
domeniul Eficienței Energetice pe anii 2013-2015, 
a Regulamentului privind autorizarea auditorilor 
energetici, Regulamentului privind auditul 
energetic, a Metodologiei de calculare a costului 
auditului energetic, a Ghidului de pregătire şi 
examinare a specialiştilor în domeniul efectuării 
auditului energetic și Codul de conduită al 
auditorului energetic. Totodată, a fost elaborat și 
aprobat Regulamentul Fondului pentru Eficienţă 
Energetică; proiectul Metodologiei de calcul a 
economiilor de energie pe țară, proiectele de legi 
privind energia termică, performanța energetică 
a clădirilor și privind etichetarea produselor 
cu impact energetic, Regulamentul privind 
activitatea societăților de servicii energetice 
(ESCO),  formularele-tip în baza cărora autoritățile 
publice locale își elaborează propriile Programe 
și Planuri locale de îmbunătățire a eficienței 
energetice și așa mai departe.

Specialiștii AEE sunt printre 
primii care au urmat cursurile 
de manager energetic european 
EUREM, organizate în Moldova 
de către Camera de Comerț și 
Industrie. De altfel, AEE este 
instituția preocupata de instruiri 
pentru participanții pieței – de la 
manageri energetici în sectorul 
public, la auditori energetici, care 
sunt până la urmă autorizați tot 
de către Agenție.

Cu sprijinul AEE, managerii 
energetici raionali au inițiat 
procedura de elaborare a 
programelor și planurilor de 
acțiune în domeniul eficienței 
energetice. Prin intermediul 
acestora urmează a fi identificate 
oportunitățile de reducere a 
consumului de resurse energetice 
prin implementarea măsurilor 
de eficiență energetică în toate 
sectoarele economiei naționale. 
Aceste măsuri sunt susținute 
generos din Fondul pentru Eficiență Energetică, 
însă presupun proceduri și criterii clare de 
eligibilitate, în primul rând fiind finanțate 
proiectele cu cel mai mare potențial de reducere 
a consumurilor energetice și cu o perioadă 
scurtă de recuperare a investițiilor. Anume aici 
intervine rolul auditorilor energetici, instruiți 
și autorizați de AEE, care propun măsuri de 
eficientizare a resurselor energetice în baza unor 
calcule tehnico-economice pentru fiecare dintre 
acestea, sau prin gruparea mai multor măsuri în 
pachete de măsuri. De altfel,  rapoartele de audit 

energetic stau la baza deciziei băncilor comerciale 
precum și a Fondului pentru Eficiență Energetică 
în procesul de selectare a proiectelor din domeniu 
și înaintarea spre finanțare. Merită de menționat 
faptul că până la crearea Fondului, Agenția 
pentru Eficiență Energetică a gestionat primul 
Program/ apel de propuneri de proiecte pentru 
sectorul public, în valoare de 25 de milioane lei. 

După ce Fondul pentru Eficiență Energetică 
a devenit funcțional, în 2012, acesta a preluat 
gestionarea următoarelor apeluri de proiecte, 
Agenției revenindu-i rolul de a aviza propunerile 
de proiecte depuse la Fond. 

În contextul pieței serviciilor energetice – de 
auditare energetică în special, în prezent, sectorul 
este reprezentat de 70 de auditori energetici 
persoane fizice, și un număr de peste 20 de 
auditori energetici persoane juridice – domeniu 
care se află într-o dinamică permanentă. În 
vederea facilitării procedurii de efectuare și 
redactare a raportului de audit energetic, Agenția 
pentru Eficiență Energetică a inițiat procedura de 

elaborare a structurii tip pentru raport de audit 
energetic pentru clădirile din sectorul public.

Un alt instrument, utilizat deja de Agenția pentru 
Eficiență Energetică întru promovarea surselor 
de energie regenerabilă este finanțarea procurării 
echipamentelor de brichetare și peletizare a 
biomasei pentru sectorul privat, precum și a 
subvenționării procurării cazanelor bazate pe 
arderea combustibililor solizi pentru gospodăriile 
casnice. Cu fonduri de la Proiectul Energie și 
Biomasă al UE și PNUD, aceste linii de finanțare 
permit procurarea în leasing pe o perioadă de trei 

 „La nivelul autorităţilor publice locale, acest 
Program, finanțat exclusiv din surse publice, a 
reuşit să schimbe atitudinea beneficiarilor faţă de 
consumurile de energie şi i-a ajutat să conştientizeze 
importanţa implementării măsurilor de eficienţă 
energetică şi valorificare a surselor de energie 
regenerabilă”, spune Mihail Stratan, directorul 
Agenției pentru Eficiență Energetică. În rezultatul 
acestuia, din 215 cereri de finanțare în valoare de 
peste 188 milioane lei, doar 74 au fost eligibile și 56 
au fost finanțate. Respectarea logicii și principiilor 
de gestionare a programului au permis reducerea 
consumului de energie în instituţiile publice 
cu aproximativ 3 GWh/an - o cifră extrem de 
conservativă, iar reducerea cumulativă a emisiilor 
de gaze cu efect de seră s-a ridicat la 743 de tone 

anual, precizează Mihail Stratan. 
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ani, fără dobândă și TVA, a utilajelor de brichetare 
și peletizare. În cadrul secundei activități, cca 
600 de gospodării casnice pot beneficia de 
rambursarea a 30% (dar nu mai mult de o mie de 
euro) din valoarea unui astfel de cazan.

Un efort considerabil a fost depus în vederea 
consolidării cadrului normativ în domeniul 
biocombustibililor solizi, fiind adoptate în 
acest sens 37 de standarde europene. Astfel, 
producătorii de biocombustibili solizi vor urma 
să facă dovada calităţii produsului lor în baza 
standardelor europene atunci când îşi vor vinde 
marfa în republică sau peste hotarele ei. În 
următoarele luni, grupul de experţi din cadrul 
Comitetului Tehnic 32, creat pe lângă Institutul 
Naţional de Standardizare și Metrologie, 
urmează să vină în suportul autorității centrale 
responsabile de elaborarea Reglementării 
tehnice privind biocombustibilii solizi. Odată 
cu aprobarea reglementării tehnice producătorii 
de biocombustibili solizi vor fi obligați să se 
conformeze prevederilor acesteia, care printre 
altele  va permite asigurarea unei bune calități  a 
biocombustibililor solizi, 

În cadrul unei alte activități, lansate în colaborare 
cu Proiectul Energie și Biomasă în Moldova, 
Agenția planifică asigurarea unui aport tehnico-
financiar la implementarea unui proiect de 
cogenerare, la un agent economic privat , a unei 
centrale electrice cu termoficare, pe biogaz, cu o 
putere de 2 MW. Beneficiile acestui proiect rezidă 
în reducerea importului de energie electrică cu 14 
mil. kWh; injectarea în sistemul electroenergetic 
a unui volum de 10,5 mil. kWh; asigurarea unui 
aport de 0,4% la obiectivul național pentru 
energia electrică produsă prin valorificarea SER; 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
6000 tone CO2 echivalent anual. 

Agenția pentru Eficiență Energetică are și rolul 
de Centru unic de informare a investitorilor 

în domeniul eficienței energetice și surselor 
de energie regenerabilă. Acesta a fost creat 
prin modificarea Hotărârii de Guvern cu 
privire la Agenția pentru Eficiență Energetică, 
funcționalitatea lui deplină fiind posibilă însă, 
odată cu alocarea de mijloace financiare de la 
bugetul de stat.

Între timp, în vederea facilitării accesului 
investitorilor la informații, a fost elaborat studiul 
privind estimarea potenţialului energetic al 
biomasei din culturile agricole, la nivel de regiuni 
şi raioane. Cu suportul companiei Exergia, care 
implementează asistența tehnică a UE, a fost 
elaborat un studiu privind potențialul energic 
solar în Republica Moldova, paralel fiind inițiată 
procedura de elaborare a studiului privind 
potențialul energiei eoliene.

Un alt concept lansat de AEE vizează edificarea 
unei baze de date în domeniul eficienței 
energetice și a surselor de energie regenerabilă, 
cu transpunerea acesteia într-un sistem de date 
georeferențiate. Astfel, absolut toată informația 
privind proiectele în domeniul SER, măsurile de 
EE implementate, informație privind proiectele 
finanțate și realizate în domeniul regenerabilelor, 
potențialul investițional în domeniu, vor 
putea fi regăsite în baza de date respectivă. 
Plasarea acesteia în Platforma M-Cloud, va 
permite reorganizarea și facilitarea operării 
interinstituționale, a schimbului de date, și nu 
numai. Crearea bazei de date respective este 
privită ca o premiză pentru atragerea investiţiilor 
în sectorul energetic din Republica Moldova, de 
altfel, precum instituirea în cadrul Agenției a 
Centrului unic de informare a investitorilor în 
domeniul eficienței energetice și a surselor de 
energie regenerabilă.

De asemenea, pentru promovarea proiectelor 
de succes în domeniul eficienței energetice și 
valorificării surselor de energie regenerabilă, 
Agenția pentru Eficiență Energetică, cu sprijinul 
Ministerului Economiei, a Proiectului Energie și 
Biomasă și a altor parteneri, a lansat Competiția 
Moldova Eco-Energetică– eveniment care anual 
vine să premieze cele mai notabile realizări în 
producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul 
eficient de energie, în dezvoltarea şi promovarea 
tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul 
energiei regenerabile şi eficienţei energetice.

Cât ține de crearea premiselor pentru asigurarea 
recuperării, în termene rezonabile, prin tarif, a 
capitalului investit în proiectele de valorificare a 
surselor de energie regenerabilă, au fost  analizate 
principalele mecanisme de suport în acest 
domeniu, aplicabile în cazul Republicii Moldova, 
constatându-se că un impact considerabil poate fi 
obținut în cazul implementării tarifelor fixe (eng. 
”feed-in tariffs”) pe o perioadă lungă de timp (15-
20 de ani). Până în prezent, operatorii rețelelor 
electrice de distribuție și transport au emis avize 
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Realizarea măsurilor de eficiență energetică și atingerea 
valorilor stabilite de Planul național de acțiuni în domeniul 
eficienței energetice ar genera economii de energie, 
valoarea monetară a cărora ar constitui aproximativ 830 
milioane de lei în valori curente, către anul 2020. 

de racordare la rețelele publice a peste 1 000 
MW capacități de valorificare a potențialului 
regenerabil.

Merită de menționat faptul că, toate aceste acțiuni 
se înscriu sub politica statului trasată prin 
Programul Național de Eficiență Energetică până 
în 2020, care stabilește obiective și măsuri specifice, 
pentru fiecare dintre sectoarele economiei 
naționale, astfel încât să se asigure obținerea unei 
economii de energie de aproximativ 14 PJ și o 
reducere a volumului de emisii de gaze cu efect 
de seră de aproximativ 760 kt CO2. Realizarea 
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măsurilor de eficiență energetică și atingerea 
valorilor stabilite de Planul național de acțiuni 
în domeniul eficienței energetice, ar genera 
economii de energie, valoarea monetară a cărora 
ar constitui aproximativ 830 milioane lei în valori 
curente, către anul 2020. Aceste economii pot fi 
canalizate spre noi investiţii, în diferite proporţii, 
în funcţie de sector. O estimare modestă sugerează 
că în urma noilor investiţii, rata de creştere anuală 
a PIB-ului pe termen mediu şi lung va fi mai mare 
cu cel puţin 0,2%, în comparaţie cu scenariul de 
bază, doar pe seama economiilor obţinute.
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PROIECTUL
ENERGIE

bIOMASĂ—
ȘI

CEL MAI CALD PROIECT
DIN

REPUBLICA MOLDOVA

Lansat în anul 2011, Proiectul Energie 
și Biomasă, cel mai mare în sectorul 
de regenerabile din Republica 
Moldova, și-a propus să asigure pentru  

cel puțin 130 de școli, grădinițe, centre 
comunitare din sate accesul la surse sigure de 
încălzire, prin instalarea centralelor termice 
moderne pe bază de biomasă. Iarna aceasta 
63 de instituții publice rurale din 13 raioane 

au cunoscut beneficiile încălzirii pe bază de 
biomasă. Altfel spus, peste 37 000 de persoane 
au petrecut iarna în încăperi încălzite, iar alte  
226 de persoane s-au ales cu un nou loc de muncă, 
inclusiv cele 60 de persoane care au devenit 
operatori ai noilor centrale termice pe biomasă. 
Datorită noii surse de încălzire și acțiunilor de 
eficiență energetică întreprinse, cheltuielile de 
încălzire s-au redus cu cel puțin 30%.

L

„Proiectul Energie și Biomasă a fost declanșator în lansarea industriei de utilizare a 
surselor de energie regenerabilă în Republica Moldova, fiind un real succes, atât în Moldova 
cât și în regiune.”

Valeriu Lazăr,
Viceprim-ministru, Ministru al Economiei

Banii plătiți pentru combustibili rămân în țară și contribuie la 
dezvoltarea de noi afaceri și la crearea de noi locuri de muncă. 
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Pe lângă beneficiul social și economic al fiecărei 
instituții centralele de încălzire pe bază de biomasă, 
instalate cu sprijinul financiar al Proiectului UE-
PNUD Energie și Biomasă, aduc noi oportunități 
comunităților și regiunilor. Școlile și grădinițele, 
centrele comunitare racordate la energia din 
biomasă marchează începutul utilizării pe scară 
largă a combustibililor din biomasă în Republica 
Moldova și creează premise pentru o întreagă 
industrie. Pe lângă reducerea consumului de 
surse energetice importate, în circuitul economic 
sunt introduși combustibilii produși din biomasă. 
Banii plătiți pentru combustibili rămân în țară și 
contribuie la dezvoltarea de noi afaceri și la crearea 
de noi locuri de muncă.  De asemenea, Proiectul 
Energie și Biomasă are un semnificativ impact de 
mediu: cele 130 de centrale termice pe biomasă 
instalate vor reduce emisiile de CO₂ cu 30 000 tone 
pe an. În bani, aceasta reprezintă echivalentul  
a 350 000 euro pe an.

„Am învățat din propriul efort și risc să 
producem combustibil din biomasă”
Oleg Donoagă este managerul companiei 
„Agrobiobrichet” din satul Feștelița, raionul 
Ștefan–Vodă. El este unul din primii producători 
de brichete în Republica Moldova. Oleg Donoagă, 
care este și președintele Asociației de promovare 
a biocombustibililor în Moldova, consideră că 
Proiectul Energie și Biomasă a fost un catalizator 
pentru businessul său. „Ați creat o adevărată 
cerere pe piață prin instalarea centralelor termice 
moderne în instituțiile publice din sate și prin 
acțiunile intense de promovare a beneficiilor 
utilizării energiei din biomasă”. În actualul sezon 
de încălzire, compania nu a putut face față cererii 
sporite de combustibil din biomasă. Pentru anul 
acesta, planurile de dezvoltare sunt grandioase: a 
lansat o filială de producere a biocombustibilului 
în regiunea de nord a țării, iar în această primăvară 
vrea să cultive plante energetice. De asemenea, 
„Agrobiobrichet” a devenit activ și pe piața de 
instalare a liniilor de brichetare/peletare, dar și a 
centralelor termice pe bază de biomasă, inclusiv 
la instituțiile publice beneficiare ale Proiectului 
Energie și Biomasă. 

„Agrobiobrichet” este una din primele cinci 
companii producătoare de combustibil lansată o 
dată cu Proiectul Energie și Biomasă. În mai puțin 
de doi ani de activitate a Proiectului numărul 
producătorilor de brichete și pelete a crescut de 10 
ori, ajungând în acest an la 50. Ei sunt în prezent 
furnizori siguri de combustibil pentru școlile și 
grădinițele racordate la sisteme de încălzire pe 
bază de biomasă în cadrul Proiectului. 

În mai puțin de doi ani de activitate a Proiectului Energie și Biomasă 
numărul producătorilor de brichete și pelete a crescut de 10 ori.
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Investim în potențialul producătorilor 
de biocombustibili 
Doritorii de a lansa afaceri de producere a 
combustibilului din biomasă sunt în constantă 
creștere în Republica Moldova. Zilnic, echipa 
Proiectului este contactată de persoane ce doresc 
să deschidă noi afaceri. Sporit a fost și interesul 
față de seminarele de instruire organizate de 
proiect în domeniul producerii combustibilului 
din biomasă la care au participat circa 300 de 
viitori și actuali producători de combustibil din 
biomasă. Participanții la instruiri au învățat cum 
să elaboreze un plan de afaceri, cum să estimeze 
perioada de recuperare a investițiilor și să capete 
aptitudini tehnice necesare pentru transformarea 
deșeurilor de plante în combustibil.

Proiectul Energie și Biomasă a organizat mese 
rotunde cu toți producătorii de biocombustibil din 
Republica Moldova. A fost pentru prima oară când 
aceștia s-au reunit la un eveniment comun la care 
au prezentat experiența lor în organizarea afacerii 
de brichetare și peletare a biomasei, tehnologiile 
utiliza te cu avantajele și dezavantajele lor, 
oportunitățile de extindere și modernizare a 
afacerii, posibilitățile de reducere 
a costurilor de producere și de 
asigurare a calității produsului 
finit. Totodată, un grup de 
antreprenori activi în sectorul 
de regenerabile din Republica 
Moldova au participat în 2012, cu 
sprijinul Proiectului, la cea de-a 
XX ediție a Conferinței și Expoziției Europene 
pentru Energie din Biomasă (European Biomass 
Conference and Exhibition) ce și-a desfășurat 
lucrările la Milano, unde au fost prezenți și cei 
mai mari jucători pe piața de biomasă din Europa 
și au stabilit relații de colaborare și parteneriat 
cu agenții economici europeni din sector. 
Iar în 2013, un alt grup de oameni de afaceri din 
Republica Moldova a mers la inițiativa Proiectului 

într-o misiune de afaceri în Cehia, Polonia și 
România pentru a studia experiența acestora în 
producerea-asamblarea cazanelor pe bază de 
biomasă. 

Un milion de Euro investiți pentru 
afaceri de producere a brichetelor 
Pentru o stimulare corectă și echilibrată a pieței 
de producere a combustibilului din biomasă 
solidă, Proiectul Energie și Biomasă, Ministerul 
Economiei și Agenția pentru Eficiență Energetică 
au decis crearea unui fond circulant care să ofere 
șanse egale antreprenorilor locali de a iniția și/sau 
dezvolta o afacere în domeniu. În total, un milion 
de Euro sunt acordați din fondurile Proiectului 
Energie și Biomasă pentru procurarea în leasing a 
unui vast sortiment de echipamente de producere 
a combustibilului, precum și de procesare a 
biomasei. Din bugetul proiectului, pe parcursul 
implementării activității vor fi finanțate minim 16 
instalații de brichetare cu o productivitate medie 
de 500 kg/h fiecare. În total, se estimează crearea 
de 200 – 250 noi locuri de muncă în rezultatul 
achiziționării liniilor de brichetare.

Condițiile de procurare sunt identice pentru 
toți antreprenorii care vor solicita procurarea 
echipamentului în rate: 3 ani perioada de 
rambursare, 0% TVA, 0% dobândă, 0% comisioane 
bancare. 

„Lansarea acestui Program este un exemplu 
de abordare complexă a Proiectului Energie și 
Biomasă, care pe lângă instalarea centralelor 
termice moderne în instituțiile publice, își propune 
să dezvolte și sectorul privat de producere a 
combustibilului din biomasă, astfel încât acesta 
să devină accesibil pentru fiecare”, susține Mihail 
Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență 
Energetică. 

Fondul circulant lansat în cadrul Proiectului 
Energie și Biomasă, aflat în gestiunea Agenției 
pentru Eficiență Energetică și a Unității de 
Implementare a Proiectului Japonez 2KR, va fi 
activ și după încheierea Proiectului.

„Oferta de leasing vine ca o mănușă 
pentru afacerea mea” 
Compania „Biovista” din s. Păpăuti, r-ul Rezina, 
este una din primele beneficiare ale programului 
de leasing lansat de Proiectul Energie și Biomasă. 
Acum doi ani, Sergiu Ochincă și-a vândut 
propriacasă, a luat împrumuturi și a pus pe roate 
o afacere de producere a peletelor și brichetelor.  
„Atunci, am crezut că voi vinde biocombustibilul 

Proiectul Energie și Biomasă are un semnificativ impact de 
mediu: cele 130 de centrale termice pe biomasă instalate vor 
reduce emisiile de CO₂ cu 30.000 tone pe an. În bani, aceasta 
reprezintă echivalentul a 350.000 euro pe an. 
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în statele europene, acolo unde acesta este solicitat. 
Mare mi-a fost uimirea și încântarea când am 
înțeles că nu pot face față cererii sporite în 
Moldova”, spune Sergiu Ochincă. Atunci și-a depus 
dosarul la Agenția pentru Eficiență Energetică și 
a fost selectat de rând cu primii 5 beneficiari ai 
programului de leasing. Sergiu Ochincă va mai 
cumpăra o linie de producere a brichetelor în 
condiții avantajoase. „Tehnologiile performante 
de producere a combustibilului din biomasă sunt 
costisitoare. Iată de ce m-am bucurat mult de 
oferta ce vine ca o mănușă pentru planul meu de 
dezvoltare a afacerii”, spune antreprenorul. 

600 de familii pot cumpăra cazane 
moderne pe bază de biomasă în condiții 
avantajoase
Proiectul Energie și Biomasă are o abordare 
inteligentă: pe lângă racordarea instituțiilor publice 
din satele Republicii Moldova la sisteme moderne 
de încălzire își propune să ofere și gospodăriilor 
individuale accesul la asemenea sisteme la prețuri 
avantajoase.

În Moldova, sectorul de regenerabile, în special cel 
din biomasă, se dezvoltă cu viteza luminii, lucru 
pe care acum 2-3 ani ar fi  fost considerat de ordinul 
fantasticului. Republica Moldova, cu sprijinul 
partenerilor de dezvoltare, pune bazele utilizării 
la scară largă a combustibililor din biomasă 
și creează premise pentru o nouă industrie ce 
stimulează dezvoltarea țării. Economisim bani, 
sporim securitatea energetică, lansăm noi afaceri, 
creăm noi locuri de muncă și, nu în ultimul, rând 
protejăm mediul ambiant.

În 2013 a fost lansat un 
Program de acordare în 
condiții avantajoase a 
cazanelor pe bază de biomasă 
pentru gospodăriile casnice. 
Peste 600 de familii pot 
cumpăra cazane moderne pe 
biomasă, 30% din costuri 
fiind rambursate din fonduri 
europene. Cazanele de ardere 
a brichetelor, peletelor sau 
mixte ce vor fi procurate în 
cadrul acestui program vor 
fi produse și/sau asamblate 
în Republica Moldova.
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PENTRU  
EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ —  
UN  
INSTRUMENT–CHEIE
ÎN POLITICILE 
STATULUI  
ÎN DOMENIUL 
ENERGETIC” 

”FONDUL

- Dle Sergiu Corin, cum a fost creat 
și cum funcționează Fondul pentru 
Eficiență Energetică (FEE)? 
Fondul pentru Eficiență Energetică a fost 
creat în conformitate cu Hotărârea de Guvern  
nr. 401 din 12 iunie 2012. Obiectivul Fondului 
este promovarea și finanțarea proiectelor în 
domeniul eficienței energetice și valorificării 
surselor de energie regenerabilă, proiecte ce vor 
asigură sustenabilitatea consumului de energie, 
precum și reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră. Astfel, Fondul este o instituție financiară 
utilă pentru realizarea politicilor statului de 
promovare a eficienței energetice și valorificării 
surselor de energie regenerabilă. Totodată, în 
conformitate cu Regulamentul de organizare și 
funcționare, Fondul este condus de un Consiliu 
de administrare, format din nouă membri. 
În urma stabilirii strategiei de dezvoltare 
a sectorului energetic și în conformitate cu 
Programul Național pentru Eficiență Energetică 
2011-2020, FEE, în baza resurselor și instrumentelor 
financiare disponibilele, a lansat Apelurile 
de propuneri de proiecte pentru colectarea, 
evaluarea și finanțarea proiectelor fezabile.

Interviu cu Directorul Executiv al 
Fondului pentru Eficiență Energetică, 
Sergiu Corin
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- Ce fonduri sunt disponibile și cine 
poate beneficia de ele?
- În anul 2012 au fost alocate 100 milioane de lei. 
Conform deciziei Consiliului de Administrare,  
80 milioane de lei au fost alocate pentru finanțarea 
măsurilor de eficiență energetică și valorificare a 
surselor de energie regenerabilă pentru sectorul 
public, iar 20 milioane de lei au fost alocate 
sectorului privat. Întrucât cadrul normativ ce 
vizează activitatea nemijlocită a Fondului a fost 
aprobat abia la sfârșitul anului 2012 și avînd în 
vedere faptul că FEE este un Fond „revolving”, 
acești bani urmează a fi valorificați pe parcursul 
anului 2013. În acest sens la începutul anului a 
fost lansat Primul Apel de Propuneri de Proiecte 
pentru sectorul public avînd o componentă de 
grant de 80%. Pentru valorificarea fondurilor 
disponibile pentru sectorul privat, în aprilie 2013 a 
fost lansat al doilea Apel de Propuneri de Proiecte.

- Cine sunt beneficiarii care au aplicat la 
Fond în cadrul Apelului de Propuneri 
de Proiecte pentru sectorul public și cel 
privat? 
- Potențialii beneficiari sunt consiliile raionale, 
primăriile și instituțiile de menire socială aflate în 
proprietate publică (grădinițe, școli, spitale etc.), iar 
beneficiari din sectorul privat pot fi întreprinderile 
private din orice domeniu al economiei naționale. 

- Ce măsuri de eficiență energetică sunt 
finanțate de către Fond?
- Fondul finanțează măsuri de eficiență energetică 
ce vizează, de exemplu, termoizolarea exterioară 
a pereților, termoizolarea acoperișurilor și 
planșeelor, înlocuirea ferestrelor și a ușilor 
învechite. De asemenea, finanțăm măsuri de 
modernizare a sistemelor de încălzire.

Cel mai mult ne axăm pe eficientizarea consumului 
de energie termică. Luând în considerare prețul 
ridicat al căldurii, care este într-o creștere continuă, 
considerăm că acesta este un domeniu prioritar. 

- Susțineți și utilizarea energiei 
regenerabile?
- Da, sprijinim instalarea cazanelor pe biomasă, 
colectoarelor solare, pompelor termice etc.

Aici avem parteneri, cum este proiectul  
UE-PNUD Energie și Biomasă, prin intermediul 
căruia până în 2014 vor fi instalate peste 130 de 
cazane pe biomasă în toată republica. Încercăm să 
determinăm primarii din localitățile unde vor fi 
instalate asemenea sisteme, să vină cu propuneri de 
proiecte de eficientizare a consumului de energie. 
Astfel nu vor exista situații în care sistemul nou de 
producere a energiei termice să devină ineficient 
din cauza faptului că energia nu este conservată. 

Apariția mai multor consumatori va stimula 
deschiderea mai multor linii de producere a 
peleților și brichetelor. Se planifică finanțarea 
acestor producători prin oferirea unui grant în 
mărime de 30% din valoarea investiției.

- Care este procedura de accesare a unei 
finanțări din Fondul pentru Eficiență 
Energetică?
- Solicitanții pot depune solicitarea de finanțare la 
Fond în momentul lansării Apelului de Propuneri 
de Proiecte. În cadrul Apelului sunt indicate toate 
actele necesare ce urmează a fi depuse, precum 
și condițiile necesare de a fi întrunite pentru a 
obține finanțare.

Principalul document pe care solicitantul trebuie 
să-l posede este raportul de audit energetic, 
efectuat de către un auditor autorizat. Pentru 
efectuarea auditului energetic, solicitantul trebuie 
să apeleze la managerul energetic din cadrul 
Consiliului Raional. Consiliile raionale, consiliul 
municipal Chișinău și Bălți, și administrația 
din UTA Gagauz Yeri sunt obligați să angajeze 
un manager energetic, cu studii superioare în 
domeniul energetic, în conformitate cu Legea  
nr. 142, art. 22, care să identifice soluții pentru ele. 
Împreună, solicitantul și managerul energetic fac 
un caiet de sarcini pentru audit. Documentul este 
expediat la Agenția pentru Eficiență Energetică, 
care stabilește un preț recomandat al lucrărilor de 
audit. În cadrul raportului de audit energetic este 
identificat volumul de pierderi de energie și sunt 
propuse recomandări spre reducerea acestora. 
Ulterior, solicitantul face o scrisoare de solicitare, 
în care indică pachetul de măsuri planificate, 
suma necesară, termenul și contribuția proprie. 
În baza raportului de audit se completează 
formularul, Propunerea inițială de Proiect, 
formularul privind impactul asupra mediului, de 
asemenea, se obține și un aviz de la Inspectoratul 
Ecologic. 

Solicitantul depune tot pachetul de documente 
la Fond, în cadrul Apelului de Propuneri de 
Proiecte, care este lansat de Fond cu dată limită 
prestabilită. 

- Din ce resurse este completat Fondul 
pentru Eficiență Energetică?
- Banii sunt oferiți de Comisia Europeană ca suport 
bugetar în domeniul energetic și sunt destinați 
Fondului pentru Eficiență Energetică. Aceasta 
a fost o precondiție a Comisiei Europene în 
momentul în care banii au fost alocați. Finanțările 
din partea Comisiei Europene sunt planificate 
pentru 4 ani, pe parcursul cărora Fondul va 
micșora treptat componenta de grant din proiecte 
și va identifica noi surse și instrumente financiare, 
similare fondurilor din Slovenia și Croația.
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ÎNTREPRINDERILOR 
ȘI 
OAMENII DE RÂND 
SUNT 
PRINCIPALII FACTORI 
CARE POT CONTRIBUI 
LA REDUCEREA 
DEPENDENȚEI 
ENERGETICE 
A ȚĂRII”

”MANAGERII

- Doamnă Julia Otto, Banca Europeană 
pentru Reconstrucții și Dezvoltare 
(BERD) acordă o mare atenție 
domeniului energetic în Republica 
Moldova și în lume. De ce? 
- Eficiența energetică este un domeniu foarte 
important pentru Banca Europeană pentru 
Reconstrucții și Dezvoltare. Oferim asistență nu 
doar Republicii Moldova, dar și altor țări din fostul 
spațiu sovietic. De asemenea, atenția noastră s-a 
îndreptat și spre țări în curs de dezvoltare, cum 
este Mongolia sau statele din Africa de Nord. 
Trebuie să recunoaștem că în trecut în fostele state 
sovietice, domeniului eficienței energetice nu i s-a 
acordat o atenție sporită. Însă când au devenit 
independente, și Moldova nu este o excepție, 
aceste țări au început să se confrunte cu dificultăți 
financiare datorate incapacității de a face față 
cheltuielilor energetice. Este din cauză că cele mai 
multe dintre aceste țări nu dețin resurse naturale 
de gaz sau petrol. Din aceste considerente, atunci 
cînd o țară este importatoare de energie, măsurile 
de eficiență energetică sunt foarte importante.

Interviu cu Julia Otto,  
șefa reprezentanței BERD  
în Republica Moldova
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- Ce proiecte de asigurare a eficienței 
energetice susține BERD în Republica 
Moldova? 
- Noi susținem, în primul rând, Strategia Energetică 
a Republicii Moldova. Ca instituție bancară 
internațională, avem la îndemână mai multe 
pârghii. Una ar fi investițiile directe în infrastructura 
energetică. Un foarte bun exemplu este finanțarea 
pe care o oferim în cadrul proiectului de reabilitare 
a rețelelor electrice interne de transport din cadrul 
Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”. Acordul de 
finanțare a fost semnat anul trecut și am oferit un 
împrumut de aproape 20 de milioane de dolari. 
De asemenea, cu o contribuție similară în acest 
proiect participă și Banca Europeană de Investiții. 
La fel, sunt implicați și colegii din cadrul Comisiei 
Europene. O altă metodă de finanțare este prin 
intermediul băncilor partenere. Banii pe care îi 
oferim sunt direcționați spre consumatori de către 
aceste bănci. Ele decid cît de viabile sunt proiectele 
care se solicită pentru realizarea măsurilor de 
eficiență energetică menite să reducă consumul de 
energie și să micșoreze plățile pentru facturi.

- BERD Moldova oferă doar finanțare? 
- Nu, de fapt, avem posibilitatea să apelăm la 
comunitatea internațională de donatori, de exemplu, 
la Guvernul Suediei, la Comisia Europeană sau la 
alte fonduri donatoare, pe care le rugăm să ofere 
suportul necesar programelor noastre. Acest lucru 
poate însemna și oferirea anumitor instruiri și 
consultații. Instruirea este o componentă foarte 
importantă, pentru că astfel potențialii debitori 
sunt învățați cum să întocmească auditul energetic 
al proiectului propus băncii și cum să formuleze 
cererea de finanțare. De asemenea, ei sunt ghidați în 
alegerea echipamentului potrivit și a tehnologiilor 
performante, astfel încât să-și micșoreze costurile 
pentru energie. Consultanța este un aspect 
foarte important al unei afaceri de succes, iar una 
profesionistă necesită finanțare. De aceea am 
atras doi donatori europeni foarte importanți – 
Comisia Europeană și Guvernul Suediei. Tot pentru 
susținerea inițiativelor de eficiență energetică 
am creat în Republica Moldova o echipă care 
are menirea, pe de o parte, să ofere consultanță 
întreprinderilor mici și mijlocii, iar pe de altă parte, 
să susțină femeile care vor să se lanseze în afaceri. 
Astfel, ne propunem să acoperim marile companii, 
care pot solicita împrumuturi prin intermediul 
băncilor, pe cele cu posibilități moderate, care pot 
accesa bani prin intermediul programelor MoSEFF 
și MoREEFF, dar și micile companii care sunt 
susținute de echipele noastre de consultanță.

- Dnă Julia Otto, în ce măsură sunt 
interesați managerii moldoveni să 
realizeze măsuri de eficiență energetică? 
- Întreprinderile care vor să-și eficientizeze 
consumul de energie pot solicita finanțare prin 
intermediul liniei speciale de creditare MoSEFF, 

lansată în decembrie 2010. Băncile partenere au 
solicitat credite în valoare de 20 milioane de euro, 
care au fost oferite întreprinderilor pe parcursul 
unui an. De aceea, în martie 2012 am lansat linia de 
creditare MoSEFF-II, în valoare de 22 milioane de 
euro. Dar nu ne vom opri după ce vor fi absorbiți 
acești bani. Vom continua să oferim finanțare, dacă 
vom vedea că există necesitate. Trebuie să recunosc 
că managerii moldoveni sunt foarte interesați să 
pună în aplicare măsurile de eficiență energetică și 
înțeleg că au nevoie de aceste investiții ca să reducă 
cheltuielile pentru energia consumată, și, implicit, 
prețul de cost al producției. Este adevărat că au 
nevoie de consultanță și ghidare, dar este un lucru 
normal, tocmai din acest motiv noi suntem aici.

- Câte proiecte a finanțat până în prezent 
BERD în Republica Moldova?
- Prin intermediul liniilor speciale de creditare 
MoSEFF și MoSEFF II, 129 de proiecte au fost 
aprobate de către consultanții noștri. Alte 75 de 
proiecte au fost semnate și li s-a oferit finanțare 
din partea băncilor partenere, cu valoarea totală de 
aproape 23, 4 milioane de euro. Am făcut și unele 
calcule. Ele au arătat că prin intermediul acestor 
proiecte de eficiență energetică a fost redusă emisia 
de CO₂, echivalentă cu cea produsă de 24 mii de 
automobile.

- Până în 2020, autoritățile Republicii 
Moldova și-au propus să reducă 
dependența energetică a țării cu 20 la 
sută. Cît de reală este, în opinia Dvs, 
realizarea acestui obiectiv și cum pot 
contribui oamenii simpli? 
- Noi lucrăm cu Ministerul Construcțiilor și 
Dezvoltării Regionale ca să ajusteze legislația 
moldovenească din domeniul energetic la standarde 
europene, să elaboreze un Cod al locuințelor. 
Specialiștii de la minister depun un efort imens 
pentru a realiza aceste modificări și sunt ajutați 
de consultanții noștri să găsescă propriul model 
de legislație. Sunt foarte multe modele care pot fi 
preluate, cum ar fi cele ale Slovaciei sau Germaniei, 
dar Republica Moldova trebuie să meargă totuși 
pe calea sa. Obiectivul de a reduce dependența 
energetică este unul foarte corect și Guvernul are 
tot suportul necesar pentru a-l atinge. Țara poate și 
trebuie să consume mai puțină energie. De asemenea, 
Republica Moldova are acces la energia regenerabilă 
locală, de aceea ar fi bine să dezvolte acest domeniu. 
Însă acest scop nu va putea fi atins fără ajutorul 
managerilor de întreprinderi și al oamenilor simpli. 
Guvernul nu poate veni în casa fiecăruia pentru a-l 
îndemna să-și schimbe geamurile. Această inițiativă 
aparține oamenilor. Guvernul poate oferi asistență, 
modificând legislația. Oamenii sunt cei care trebuie 
să se întrebe: ce pot face ca să reduc consumul de 
energie? Cu cât mai multe inițiative de acest fel 
vor exista, cu atît mai repede scopul pe care și l-au 
propus autoritățile va fi atins.
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I domeniu de intervenție
• Investiții și tehnologii inovatoare

• Capacități consolidate și management 
 modernizat al prestatorilor de servicii

• Consolidare a cooperării intercomunitare și  
 a participării la nivel local

Activități:
• Efectuarea unei evaluări comprehensibile a 

consumului de energie în spital

• Identificarea celor mai relevante necesități 
pentru creșterea eficienței energetice

• Pregătirea documentației tehnice necesare 
pentru procedurile de achiziții publice

• Documentarea tuturor proceselor, pentru 
a sprijini replicarea bunelor practici din 
domeniu

• Asistența managementului spitalului la 
creșterea capacității personalului de a gestiona 
corect consumul de energie

• Instalarea unui sistem inteligent de monitori-
zare a consumului de energie

• Schimbarea ferestrelor ușilor blocului 
maternității

• Renovarea rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare la blocul pediatric

• Termo-izolarea blocului terapeutic 

• Înlocuirea geamurilor și ușilor blocului  
terapeutic 

Proiectul GIZ sprijină extinderea și modernizarea serviciilor publice locale pe trei domenii de referință: 
apă și sanitație, eficiența energetică, gestionarea deșeurilor solide. Pe domeniul eficienței energetice, 
proiectul GIZ susține Programul „Managerul Energetic European" (EUREM).

Beneficiarii
• Ministerul Dezvoltării Regionale și 
 Construcțiilor

• Agențiile și Consiliile de Dezvoltare Regională

• Comunitățile din regiunile de Nord, Centru și  
 Sud ale Republicii Moldova

Durata proiectului
Ianuarie 2010 - Decembrie 2015

A II-lea domeniu de intervenție
• O mai bună coordonare dintre instituții la nivel  
 local, regional și național, prin planificarea și 
 programarea integrată a investițiilor

Servicii locale îmbunătățite în satele și orașele din Republica Moldova prin:

PROIECTUL "MODERNIZAREA SERVICIILOR PUbLICE LOCALE ÎN  
REPUbLICA MOLDOVA"

PROIECTE-PILOT

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SPITALUL RAIONAL  
DIN OR. ORHEI

Agenția de Cooperare Internațională a 
Germaniei (GIZ) implementează proiecte de 
dezvoltare din numele Ministerului Federal 
pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 
(BMZ), alte ministere federale, precum și 
alte instituții și organizații internaționale. 
Toate activitățile GIZ sunt orientate spre 
îmbunătățirea durabilă a condițiilor de trai și a 
perspectivelor oamenilor.
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Beneficiarii sunt partenerii locali:
• Aprox. 2200 de locuitori din cele 6 localități ale 

comunei Tătărăuca Veche

• Noul gestionar al serviciilor publice locale 
(întreprinderea municipală)

• Consiliul raional Soroca

Activități:
• Elaborarea unui studiu pe cea mai adecvată 

soluție tehnică pentru iluminarea stradală  
în comunitățile rurale mici

• Sprijin pentru identificarea celei mai potrivite 
forme juridice pentru prestatorul de servicii

• Asistența la crearea formală și operațională  
a prestatorului de servicii

• Oferirea de asistență la pregătirea 
documentației tehnice în procedurile de 
achiziții publice

• Asistența Agenției de Dezvoltare Regională 
la lansarea achizițiilor și supravegherea 
instalărilor

• Documentarea tuturor proceselor, pentru  
a sprijini replicarea bunelor practici

• Instalarea unui sistem eficient din punct  
de vedere energetic de iluminare stradală în 
cele 6 localități

Bugetul = 3,6 milioane MDL

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) sprijină desfășurarea programului de instruire 
EUREM, dedicat managerilor energetici. Programul, lansat la 4 aprilie 2011, este desfășurat de către 
Camera de Comerț și Industrie (CCI), cu susținerea Ministerului Economiei. Astfel, la prima etapă a 
fost instruit un grup de 17 formatori de la companii autohtone și reprezentanți ai sectorului public. 
Aceștia au beneficiat de un stagiu în Germania. Ulterior, formatorii și-au asumat responsabilitatea de a 
împărtăși cunoștințele cu beneficiarii cursurilor EUREM și de a activa în calitate de instructori. 

Licența este emisă de Camera de Comerț și Industrie a RM împreună cu CCI Nurnberg. Acest document 
îi permite deținătorului să activeze ca manager energetic pe teritoriul RM și UE.

Beneficiarii sunt partenerii locali:
• Apr. 16 mii de pacienți/an

• Apr. 700 de angajați ai spitalului din Orhei

• Primăria din Orhei

• Consiliul raional Orhei

Bugetul = 6,31 milioane MDL

ILUMINAREA STRADALĂ EFICIENTĂ ÎN COMUNA TĂTĂRĂUCA VECHE, 
RAIONUL SOROCA
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PLANIFICAREA ȘI PROGRAMAREA REGIONALĂ ÎN SECTORUL ENERGETIC

• Crearea grupurilor de lucru per regiuni, care vor fi responsabile de componenta energetică

• Analiza stării actuale a eficienței consumului de resurse energetice în clădirile publice

• Identificarea participativă a clădirilor publice cu cel mai înalt potențial de reducere a consumului de 
energie

• Elaborarea studiului de pre-fezabilitate privind potențialul de reducere a consumului de energie

• Identificarea programelor optime de eficiență energetică pentru a fi implementate de Agențiile de 
Dezvoltare Regională

• Racordarea planurilor regionale de optimizare a consumului de resurse energetice la țintele naționale pe 
termen lung (2020, 2030) Mașini electrice și despre Green-IT

Parteneri:
• Camera de Comerț și Industrie a RM

• Ministerul Economiei

• Agenția pentru Eficiență Energetică

Programul de formare cuprinde 
modulele:
• Bazele managementului energetic

• Cunoștințe de bază în domeniul energeticii

• Eficiența energetică a clădirilor

• Sursele de producere a energiei termice

• Tehnologia de încălzire

• Sisteme de încălzire și de căldură

• Ventilația și aerul condiționat

• Tehnologia de răcire

• Sisteme de aer comprimat

• Iluminarea

• Mașini electrice și despre Green-IT

• Utilizarea energiei solare

• Energia din biomasă

• Alte tipuri de energie regenerabilă

• Monitorizarea consumului și a datelor de energie

• Rentabilitatea

• Managementul proiectului

• Relațiile contractuale în sectorul energetic

Cursul a fost elaborat împreună cu Camera de Comerț și Industrie din Potsdam. Programul EUREM 
este implementat în 13 state europene, printre care Austria, Estonia, Franța, Grecia, Italia, Polonia, 
Portugalia, Spania ș.a. 
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bANCA  
COMERCIALĂ

„EXIMbANK — 
GRUPPO  
VENETO bANCA”  
S.A. 
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Banca Comercială „Eximbank - Gruppo Veneto Banca” S.A. reprezintă o instituţie 
financiară, care, graţie implementării standardelor europene de deservire stabilite 
în cadrul Grupului Veneto Banca şi utilizării unui sistem informaţional performant, 
îşi consolidează în permanenţă poziţiile în toate sectoarele businessului bancar.

ărgirea accesului Băncii la resursele 
financiare pe termen mediu şi lung ale 
instituţiilor financiare internaţionale 
permite Băncii să se conformeze 

standardelor  general acceptate de activitate 
bancară pe segmentul corporativ, iar clienţilor 
Băncii le asigură accesul la o gamă vastă de 
produse şi servicii prestate la nivel european şi la 
preţuri avantajoase.

La moment, „Eximbank - Gruppo Veneto Banca” 
S.A. dispune de o reţea teritorială formată din 
20 de filiale şi 5 agenţii, amplasate în cele mai 
accesibile sectoare ale capitalei şi în principalele 
centre raionale ale ţării.

Beniamino Contessotto, Vicedirector General:

„Eximbank - Gruppo Veneto Banca” susţine 
proiectele inovative din domeniul eficienţei 
energetice, încurajând, astfel, utilizarea raţională 
a resurselor energetice şi protecţia mediului 
înconjurător din Republica Moldova. Dorim să 
oferim clienţilor noştri posibilitatea de a achiziţiona 
cazane de ultimă generaţie la un preţ accesibil. Drept 
urmare, am lansat pe piaţă creditul Energia Verde, 
care reprezintă un produs destinat procurării şi 
instalării cazanelor pe bază de biomasă.

În acest scop, am încheiat un parteneriat cu Agenţia 
de Eficienţă Energetică, pentru a permite clienţilor 
să procure cazane direct de la producători. 
Banca poate finanţa până la 80% din valoarea 
proiectului, suma maximă acordată fiind de 80.000 
lei. Principalele avantaje ale produsului: creditul 
se acordă fără gaj şi la rate preferenţiale, există 
posibilitatea obţinerii unei perioade de graţie de 
maximum 6 luni şi, cel mai important, clientul 
poate beneficia de o porţiune de grant în mărime 
de până la 30% din valoarea proiectului, dar nu 
mai mult de 1.000 Euro, acordată din resursele 
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

În curând vom prezenta clienţilor, atât persoane 
juridice cât şi fizice, trei produse destinate 
investiţiilor în sectorul energiei regenerabile 
(Creditul ECO-Bio, Creditul ECO-Vento şi Creditul 
ECO-Sole).

Venim în întâmpinarea clienţilor noştri şi 
comunităţii în care ne desfăşurăm activitatea cu 
produse bancare accesibile, care să contribuie 
la reducerea consumului de energie şi la 
minimalizarea efectelor negative asupra mediului.

L
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bAUMIT — 
LIDER PE PIAȚA 
PRODUCĂTORILOR 
DE MATERIALE  
DE CONSTRUCȚIE 
DIN EUROPA

Nu putem vorbi despre eficiență energetică 
fără o termoizolare calitativă a construcțiilor. 
Termoizolarea făcută corect poate reduce cu 50% 
costurile destinate păstrării unui mediu confortabil 
și sănătos în interior, iar în așa-numitele “case 
pasive” termoizolarea specială poate conduce la 
un consum energetic apropiat de zero.

În acest context Baumit România se asociază 
activității de succes a Agenției pentru Eficiență 
Energetică din Republica Moldova, care, inclusiv 
prin proiectul ”Moldova Eco-Energetică”, se 
constituie într-un promotor al inovației și 
tehnologiilor avansate din domeniul eficienței 
energetice și energiei regenerabile, care sunt doi 
vectori esențiali ai creșterii economice și păstrării 
unui mediu înconjurător sănătos.

Cele 30 de milioane de metri pătrați de sisteme 
termoizolante produse și livrate, de la înființare, 
de Baumit România, face ca firma noastră sa se 
constituie într-un partener redutabil și performant 
al oricărei inițiative privind administrarea 
corectă a resurselor energetice, cu efect imediat, 
dar și de lungă durată în creșterea calității vieții 
concetățenilor noștri și în asigurarea unui mediu 
economic și ecologic sănătos generațiilor viitoare.
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Baumit România, parte a Grupului 
austriac Schmid Industrie Holding, 
unul dintre cei mai mari producători 
de materiale de construcție din Europa, 
a fost fondată în anul 1995 ca firmă 
românească, cu capital austriac.

n numai 18 ani de existență, Baumit România 
a devenit lider autoritar pe piața autohtonă de 
sisteme termoizolante, finisaje de fațadă și în 
domeniul mortarului, tencuielii și șapelor.

Baumit România are puternice relații de 
parteneriat cu filialele proprii și cu parteneri 
comerciali din Republica Moldova, Ungaria, 
Bulgaria și țări din Orientul apropiat, către 
care exportă sisteme și materiale de construcții 
inovative, de înaltă calitate, la nivelul standardelor 
armonizate ale Uniunii Europene.

În România, compania noastră dispune de 
două fabrici de mortar uscat cu o capacitate de 
producție de 600 mii tone pe an și o fabrică de 
finisaje de fațadă și interior cu o capacitate de 
peste 25 mii tone pe an.

Baumit România furnizează anual peste 3 milioane 
de metri pătrați de sisteme termoizolante pentru 
fațade ETICS. Sistemele înglobează materiale și 
tehnologii de ultimă oră, de înaltă performanță 
energetică, ultrainovative, unele dintre ele fiind 
unice pe piața de profil. 

Î

Laurențiu Lupușor, 
Director General, Baumit România 86
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Î.C.S. RED UNION FENOSA S.A. 
este cel mai mare distribuitor privat 
de energie electrică în Republica 
Moldova. Compania face parte din 
grupul multinațional GAS NATURAL 
FENOSA — lider în sectorul energetic, 
inițiator în integrarea gazului și 
electricității, cu o prezență în 25 
de țări, oferind servicii celor peste 
20 de milioane de clienți de pe cinci 
continente, cu o putere instalată de 15,5 
GW și o combinație diversificată de 
generare a electricității.

n Republica Moldova întreprinderea 
deservește peste 835 de mii de clienți, 
distribuie energie pe o arie de 70% din 
teritoriul țării — 21 de raioane (din cele 37) și 

municipiul Chișinău.

Inovația, eficiența energetică și durabilitatea 
constituie pilonii noștri fundamentali în societate. 
De aceea, considerăm ca fiind foarte importantă 
susținerea proiectelor de eficiență energetică 
și promovarea utilizării eficiente a resurselor 
naturale.

Strategia noastră este bazată pe eficiență, 
durabilitate și utilizarea responsabilă a 
energiei, trei principii respectate de furnizorii 
și colaboratorii noștri. Principiul ce stă la baza 
acestui mod de lucru este eco-eficiența, care 
presupune utilizarea rațională a resurselor 
naturale și energetice, minimalizarea impactului 
ambiental în urma activităților noastre, 
încurajarea inovației și utilizarea celor mai bune 
tehnologii. Atenuarea schimbărilor climatice 
joacă un rol dominant în protecția mediului.  

Î Astfel, grupul nostru contribuie la acest obiectiv 
prin utilizarea surselor de energie cu emisii 
reduse de carbon și regenerabile, prin promovarea 
economisirii și eficienței energetice și captarea 
carbonului.

Apreciem eforturile Agenției pentru Eficiența 
Energetică și susținem în special proiectul 
Moldova Eco-Energetică, în cadrul căruia 
se urmărește dezvoltarea și promovarea 
tehnologiilor moderne și inovațiilor în domeniul 
energiei regenerabile și eficienței energetice.

Pentru companie este important ca discuțiile 
referitoare la eficiența energetică să treacă la 
faza implementărilor, iar proiectele-pilot să 
devină exemple de succes, fiind urmate atât de 
agenții economici, cât și de consumatorii casnici.  
A schimba  astăzi mentalitatea și a trece de la 
vorbe la fapte înseamnă rezultate economice 
concrete și un mediu mai curat pentru ziua de 
mâine.

 
Silvia Radu, președinte 
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Spectrul de activități 
• Terasamente și lucrări de teren

• Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice 
(centrale termice echipate cu cazane de apă 
caldă, utilaje și instalații la obiective de 
aprovizionare și epurare a apei)

• Lucrări de finisare a construcțiilor

• Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor

Descrierea succintă a proiectului:
• Reconstrucții, construcții–finisaj 

• Lucrări de reparație a sistemului de încălzire 

• Instalarea sistemului de ventilare

• Reparația sistemului de apeduct și canalizare

• Instalarea sistemului de telecomunicații

• Instalarea sistemului de electricitate 

Descrierea succintă a proiectului:
• Reconstrucții, construcții–finisaj 

• Lucrări sanitar–tehnice

• Lucrări de electromontaj

Beneficiu: Un loc turistic bine amenajat ce 
atrage mai mulți vizitatori.

Descrierea succintă a proiectului:
• Proiectarea

• Investigarea geologică a localității

• Reconstrucții, construcții, finisaj 

• Montarea generatorului de încălzire pe 
biomasă si a echipamentului auxiliar

• Punctul termic /utilaj/

• Amenajarea teritoriului

• Rețele exterioare si interioare de apeduct și 
canalizare

• Instalarea sistemului de electricitate 

DATE DE CONTACT

„Consocivil” SA 
mun.Chisinău, str. București 23a
tel: + 373 22 276 840
fax: + 373 22 271 375
F_13Consocivil@yahoo.com
Tulbu Ion, director.

RECONSTRUCȚIA CENTRULUI DE REINTEGRARE SOCIALĂ PENTRU TINERET  
DIN OR. TELENESTI

REPARAȚIA ÎNCĂPERILOR SECȚIILOR DE PRODUCERE ALE COMBINATULUI  
DE VINURI „CRICOVA”

PROIECTAREA SI CONSTRUCȚIA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE PE BIOMASĂ LA 
GRĂDINIȚA DIN ERMOCLIA ȘI ȘCOALA DIN PALANCA, RAIONUL ȘTEFAN VODĂ

Beneficiu: Oportunități mai bune pentru tinerii 
din or. Telenești.

Beneficiu: Instituțiile publice au o sursă 
alternativă de energie, au asigurată securitatea 
energetică, plătesc mai puțin pentru consumul de 
energie și protejează mediul ambiant. 

TOP 3 PROIECTE DE SUCCES  
DIN PORTOFOLIUL COMPANIEI
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Spectrul de activități 
• Construcții rețele ingineresti, centrale termice, 

stații de epurare

• Proiectări, servicii de audit și consultanță în 
sectorul energetic

• Distribuția gazelor naturale 

• Dealer exclusiv al companiei „Stropuva”, 
Lituania

• Dealer regional al companiei „Galmet”, Polonia

• Dealer al companiei „Thermostahl”, Grecia 

Descrierea succintă a proiectului:
• Construcția centralelor termice în școli, 

grădinițe, gimnazii și centre ale medicilor de 
familie în 14 sate 

• Valoarea celor 3 contracte a depășit suma de 
1,36 milioane USD.

Finanțator: UE/PNUD Moldova

Beneficiu: Începând cu sezonul rece 2012–2013 
instituțiile publice au posibilitatea de a se încălzi 
dintr-o sursă alternativă de energie — biomasa.

Descrierea succintă a proiectului:
• Montarea gazoductului de presiune înaltă cu 

lungimea de  13 km

Finanțator: „Valiexchimp” SRL

Beneficiu: Locuitorii satelor Baimaclia, Cîietu, 
Ciobalaccia, Suhat și Dimitrova consumă gaze 
naturale moldovenești, neexplorate adecvat până 
la montarea gazoductului. 

Descrierea succintă a proiectului:
• Montarea țevii cu diametrul de 200 mm PN10 și 

cu o lungime de peste 4 km 

• Construcția unui bazin de acumulare 

Finanțator: IFAD/Banca Mondială

Beneficiu: Satul Manoilești și 2 gospodării 
țărănești au obținut posibilitatea de a-și iriga 
terenurile agricole pentru a spori fertilitatea și, 
respectiv, profitabilitatea afacerii.

PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA CENTRALELOR TERMICE ÎN SATELE DIN 
RAIOANELE SANGEREI, GLODENI ȘI ORHEI

MONTAREA GAZODUCTULUI DE PRESIUNE ÎNALTĂ DIN SATUL CIETU  ÎN SATUL 
BAIMACLIA DIN RAIONUL CANTEMIR

MONTAREA APEDUCTULUI DIN SATUL MANOILEȘTI, RAIONUL UNGHENI 

TOP 3 PROIECTE DE SUCCES  
DIN PORTOFOLIUL COMPANIEI

DATE DE CONTACT

„Darnicgaz” SA
or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a
tel.: + 373 23 725 726 
fax: + 373 23 725 727
www.darnicgaz.md
info@darnicgaz.md
Mereacre Filaret, director.
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Spectrul de activități 
• Rețele de gaz, rețele de apă și canalizare 
• Stații de epurare, 
• Termocentrale autonome, rețele termice 
• Servicii de proiectare
• Deservirea obiectelor construite

Descrierea succintă a proiectului:
• Construcția caselor de locuit pentru sinistrați 

• În trei luni au fost construite 24 de case de locuit 
cu 3 camere și 10 case cu 4 camere

Finanțator: Ministerul Construcției și 
Dezvoltării Regionale 

Costul proiectului: 7063 mii lei

Beneficiu: Au fost asigurate cu locuințe zeci de 
familii rămase fără adăpost după inundațiile din 
vara anului 2010.

Descrierea succintă a proiectului:
• Construcția și amenajarea stației de pompare și 

epurare a apelor menajere colectate 

• În perioada ianuarie 2012 – mai 2013 stația cu 
productivitatea de 63 m³/zi a fost dată în exploatare

Finanțatori: Guvernul României prin 
intermediul GIZ Moldova

Costul proiectului: 1220 mii lei

Beneficiu: Creșterea calității vieții în satul 
Ermoclia și protecția mediului ambiant.

Finanțatori: 
Guvernul României prin intermediul  
GIZ Moldova

Costul proiectului: 3160 mii lei

Beneficiu: Satisfacerea nevoilor de apă ale 
populației din satul Roșu prin extinderea 
infrastructurii de aprovizionare. 

Descrierea succintă a proiectului:
• Instalarea rețelei de 14186 m de apeduct 

• Construcția a 36 de cămine de vizitare

• Construcția a două stații de pompare

• Instalarea utilajului la stațiile de pompare

• Conectarea utilajului la sursa de energie 
electrică

CONSTRUCȚIA CARTIERELOR LOCATIVE ÎN SATELE NEMȚENI, OBILENI ȘI  
COTUL-MORII DIN RAIONUL HÎNCEȘTI ÎN URMA INUNDAȚIILOR DIN ANUL 2010

CONSTRUCȚIA STAȚIEI DE EPURARE DIN SATUL ERMOCLIA, RAIONUL ȘTEFAN–VODĂ

APROVIZIONAREA CU APĂ POTABILĂ A LOCUITORILOR SATULUI ROȘU,  
RAIONUL CAHUL

TOP 3 PROIECTE DE SUCCES  
DIN PORTOFOLIUL COMPANIEI

„Izodromgaz” SRL
or. Ialoveni, str. Ialoveni 2
tel.: + 373 268 257 55 
tel./fax: + 373 268 249 41
izodrom@gmail.com
Miscu Alexei, director.

DATE DE CONTACT
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DATE DE CONTACT

Spectrul de activități 
• Lucrări de construcție și montare a sistemelor 

de gaze naturale, apă și canalizare, construcția 
rețelelor de energie termică a cladirilor 

• Construcția și montarea centralelor termice pe 
bază de gaze naturale și biomasă

• Stații de epurare 

• Montarea sistemelor geotermale de încalzire și a 
bateriilor solare pentru alimentarea cu energie 
termică și preparare a ACM.

Descrierea succintă a proiectului:
• Lucrări de proiectare 
• Lucrări de construcție 
• Instalarea a 250 km de rețele inginerești

Beneficiu: Creșterea calității serviciilor acordate 
în institutiile medicale, micșorarea costului 
unei Gcal produse, efecientizarea consumului  
de energie termică, accesul fără restricții al 
pacienților la ACM, la spitalele raionale din 
Drochia, Briceni, Cimișlia, Șoldănești, Fălești, 
Spitalul Clinic Republican, Centrul Mamei și 
Copilului.

Finanțator: Banca Mondiala, SIDA, Guvernul 
Republicii Moldova 

Descrierea succintă a proiectului:
• Lucrări de proiectare 
• Lucrări de instalare a rețelelor de apă potabilă și 

canalizare cu o lungime totală de 500 km
• Montarea a 15 stații de epurare

Finanțatori: Investiție privată 

Beneficiu: Micșorarea costului de producție. 
Micșorarea emisiilor în atmosferă datorită 
reducerii consumului de gaze naturale. Folosirea 
combustibilului bio produs în teritoriu. Posibilitatea 
de condiționare pe perioada de vara a serei datorită 
sistemului geotermal.

Finanțatori: BERD, BEI, FEN, UNDP,  
Bugetul local 

Beneficiu: Creșterea nivelului de trai în 
localități, asigurarea accesului populației la 
apă potabilă, diminuarea gradului de poluare a 
mediului.

Descrierea succintă a proiectului:
• Construcția serelor
• Instalarea sistemului de generare a căldurii 

de 3,2 MWt, format din cazan biomasă  
600 kWt, pompă termică 300 kWt, panouri solare  
270 kWt, cazan gaze naturale 2,0 MWt

PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA CT ȘI A SISTEMELOR INTERIOARE/EXTERIOARE 
DE ÎNCĂLZIRE, ACM, AR ȘI CANALIZARE PENTRU SPITALELE RAIONALE

MONTAREA SISTEMULUI DE APROVIZIONARE CU APĂ POTABILĂ ȘI 
CANALIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN RAIOANELE ȘOLDĂNEȘTI, CRIULENI, 
CĂLĂRAȘI, STRĂȘENI, CEADÎR–LUNGA, ȘTEFAN–VODĂ, MUN. CHIȘINĂU

CONSTRUCȚIA COMPLEXULUI DE SERE DIN SATUL FĂLEȘTII NOI ȘI 
ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ PRIN COMBINAREA CENTRALELOR PE 
BIOMASĂ, POMPE TERMICE, PANOURI SOLARE ȘI GAZE NATURALE

TOP 3 PROIECTE DE SUCCES  
DIN PORTOFOLIUL COMPANIEI

DATE DE CONTACT
“Polimer Gaz Conducte” SRL
mun. Chisinau, Str. Varnița 18 
tel.: + 373 22 42 27 65
tel.: + 373 22 41 12 64
www.pgc.md
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Spectrul de activități 
• Sisteme de iluminare stradală
• Proiectarea și construcția cazangeriilor 

utilizînd combustibil solid
• Proiectarea și montarea sistemelor ce utilizează 

energie solară

Descrierea succintă a proiectului:
• Instalarea lămpilor econome pentru iluminatul 

stradal

Beneficiu: A fost atins un nou nivel al eficienței 
energetice. S-a obținut o economie de 7 ori față de 
lămpile DRL standard. 

Descrierea succintă a proiectului:
• Lucrări de montare a sistemului de iluminare 

stradală în satele Decebal, Tolocănești, Slobozia 
Nouă, Tătărăuca Nouă, Tătărăuca Veche,  
Niorcani

Beneficiu: Peste 3000 de locuitori beneficiază 
de lumină electrică pe străzi pe timp de noapte.

Descrierea succintă a proiectului:
• Lucrări de proiectare 
• Lucrări de construcție și instalare a sistemelor 

de încălzire pe biomasă în instituții publice 
(gărdinițe, școli, licee) 

Beneficiu: Instituțiile publice au posibilitatea să 
optimizeze cheltuielile pentru încălzire cu până 
la 30-40 % anual.

MONTARE A SISTEMULUI DE ILUMINARE STRADALĂ ÎN SATELE  
RAIONULUI SOROCA

PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA CAZANGERIILOR CU COMBUSTIBIL DIN BIOMASĂ 
ÎN RAIOANELE ANENII-NOI, LEOVA ȘI CANTEMIR

LUCRĂRI DE OPTIMIZARE A ILUMINATULUI STRADAL ÎN SATUL BAURCI,  
RAIONUL CEADÎR-LUNGA

DATE DE CONTACT

„Sarco–Service” SRL 
mun. Chișinău, bd. Gagarin 13
tel.: + 373 22 552 490; + 373 22 544 127
fax.: + 373 22 637 706
www.sarco.md

TOP 3 PROIECTE DE SUCCES  
DIN PORTOFOLIUL COMPANIEI
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Spectrul de activități 
• Proiectarea și montarea sistemelor de încălzire, 

inclusiv pe bază de biomasă și a punctelor 
termice 

• Audit energetic și studii de fezabilitate 
• Proiectarea și contrucția stațiilor de pompare, 

livrarea echipamentului de pompare
• Elaborarea și implementarea sistemelor de 

evidență și monitorizare a consumului de 
resurse energetice (energie electrică, energie 
termică , apa, abur, gaz s.a.) 

• Automatizari industriale

Descrierea succintă a proiectului:
• Lucrări de proiectare și construcție a centralelor 

termice pe bază de biomasă
• Lucrări de reabilitare a sistemelor de termoficare
• Punerea în funcțiune a cazangeriilor și 

montarea punctelor termice individuale

Finanțator: 
UE/PNUD, Proiectul Energie și Biomasă

Beneficiu: Îmbunătățirea sistemelor de 
încălzire din sectorul public rural, stimularea 
pieței locale pentru sisteme de încălzire eficiente, 
bazate pe energie alternativă. 

Descrierea succintă a proiectului:
• Livrarea și implementarea unui sistem de 

evidență și monitorizare, inclusiv contoare
• Instalarea stației de lucru și sistemului automat 

de transfer de date 

Finanțatori: GIZ/ADR-Centru

Beneficiu: Oferirea unei imagini clare asupra 
consumului individual, pentru identificarea 
și aplicarea măsurilor de eficiență energetică; 
posibilitatea evaluării proiectelor de eficiență 
energetică în derulare. 

Descrierea succintă a proiectului:
• Activități de identificare a echipamentelor cu 

eficiență redusă 
• Oferirea de soluții privind substituirea sau 

optimizarea
• Asigurarea implementării soluțiilor propuse cu 

utilizarea echipamentului modern. 

Beneficiu: Sporirea rentabilității înterprinderi-
lor „Apa-Canal” prin reducerea costurilor de în-
treținere a rețelelor și stațiilor de pompare. 

PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA/RESTABILIREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE 
PE BAZĂ DE BIOMASĂ DIN RAIOANELE BASARABEASCA ȘI RâȘCANI ȘI 
AUTONOMIA GĂGĂUZĂ

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A CONSUMULUI DE ENERGIE 
LA SPITALUL REGIONAL DIN ORHEI

AUDIT ENERGETIC LA REGIILE DE APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN 
ORAȘELE CAHUL, ORHEI, CĂUȘENI, UNGHENI, BĂLȚI ȘI FLOREȘTI

DATE DE CONTACT

“Techno Test” SRL 
mun. Chisinau, str. Mihai Eminescu 66
tel.: + 373 22 226 160
tel.: + 373 22 210 807
www.technotest.md
info@technotest.md
Gheorghe Burdila, director.

TOP 3 PROIECTE DE SUCCES  
DIN PORTOFOLIUL COMPANIEI
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1. Trofeele Moldova Eco-Energetică  
2. Marian Lupu, Preşedinte al Parlamentului; Vlad Filat, Prim-Ministru 
3. Peter Vlad Ianusevici  
4. Gheorghe Şalaru, Ministrul Mediului   
5. Vasile Botnaru, director Radio Europa Liberă  
6. Ludmila Andronic, expert în comunicare 
7. Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei  
8. Dirk Schuebel, şeful Delegaţiei UE
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9. Dirk Schuebel, şeful Delegaţiei UE; Ion Muntean, expert în energetică  
10. Natalia Cravciuc, Gutta Club; Vlad Filat, Prim-Ministru
11. Valentin Arion, Universitatea Tehnică  
12. Oleg Chişlaru, ”Ecowatt Impex” SRL; Sergiu Corin, directorul Fondului  
 pentru Eficienţă Energetică 
13. FurioSnails şi copiii de la Tabăra de Vară Energel 
14. Patrick Stalgren, SIDA; Ingrid Tersman, Ambasadoarea Suediei 
15. Vasile Moraru şi Julia Otto, director BERD 
16. Serghei Cocârlă, inginer; Laurenţiu Lupuşor, director Baumit România 
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17. Dorin Drăguţanu, Guvernatorul Băncii Naţionale;  
 Viorel Munteanu, Fondul pentru Eficienţă Energetică
18. Oleg Donoagă, Agrobiobrichet, şi Andrei Preaşcă,  
 Orange Moldova
19. Ion Comanac, director Laiola SRL;  Beniamino Contessotto,   
 vicedirector general "Eximbank- Gruppo Veneto Banca"
20. Ion Sobor, Valeriu Dulgheru, UTM şi Cihan Sultanoglu,  
 Director al Biroului Regional pentru Europa şi CSI al PNUD
21. Elena Palanciuc, directorul spitalului regional Orhei şi  
 Matthias Meyer, Ambasador al Republicii Federale Germania
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