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CUPRINS
SUN Dă-I Fest a adus tehnologiile verzi și muzica de calitate
în inima Capitalei
Colaborare moldo-română în domeniul energiei din biomasă

Ziua Mondială a Mediului, din ce în ce mai populară în Chișinău

Jurnaliștii din ţările Parteneriatului Estic descoperă experienţa
Republicii Moldova în trecerea la energia din biomasă

ISTORIE DE SUCCES. Inovațiile eco ale tinerilor au fost premiate la
un concurs republican
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SUN Dă-I Fest a adus tehnologiile verzi
și muzica de calitate în inima Capitalei

Tehnologiile verzi și muzica de calitate au fost vedetele festivalului SUN Dă-I Fest, care s-a desfășurat
duminică, 10 iunie, în Grădina Publică Ștefan cel Mare.
Buna dispoziție a fost întregită de zeci de concursuri și
expoziții pentru copii și maturi. Ajuns la a șașea ediție,
Sun Dă-I Fest este organizat de Proiectul Energie și
Biomasă - finanţat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Agenţia pentru Eficienţă Energetică și Ministerul
Economiei și Infrastructurii. Festivalul a încheiat Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în R. Moldova,
care s-a desfășurat în perioada 4-10 iunie.

publicului larg ne dorim să sensibilizăm despre impactul pozitiv al energiei curate asupra vieţii oamenilor”, a
declarat Ambasadorul Peter Michalko, șeful Delegaţiei
Uniunii Europene în Republica Moldova.

„Sunt fericit să mă aflu pentru prima dată la SUN Dă-I
Fest în calitate de ambasador al Uniunii Europene în
Republica Moldova. UE sprijină cea de-a șasea ediţie
a festivalului, care este o sărbătoare distractivă, dar și
o posibilitate de a învăţa despre energia regenerabilă
și sustenabilă. Prin acest gen de evenimente adresate

„Este cu adevărat impresionant să vedem tehnologiile verzi expuse aici, care și-au găsit loc pe piaţa din R.
Moldova. Mă bucură și mai mult interesul sporit al oamenilor faţă de energia curată și consumul inteligent al
acesteia. Soarele, vântul, apa, biomasa sunt surse sigure de energie care ne ajută să păstrăm planeta curată.

La ediția din anul curent a festivalului au venit vizitatori
nu doar din Chișinău, dar și din diferite raioane ale republicii. Maturii au participat la concursurile interactive
la tema energiei regenerabile și la atelierele practice
de producere a energiei regenerabile și de valorificare
a deșeurilor, iar copiii s-au distrat și au învățat secretele energiei regenerabile.
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Ne ajută să avem propria energie, produsă la noi în ţară”,
spune Inga Podoroghin, specialistă de programe la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.
La eveniment au participat zeci de producători de tehnologii bazate pe energia curată, care au demonstrat,
în regim real, cum funcţionează panourile fotovoltaice,
colectoarele solare, cazanele pe biomasă, pompele
geotermale etc.
„Pot afirma cu încredere că „Sun Dă-I Fest” este unul
din cele mai inovative și reușite instrumente de a vorbi oamenilor despre un consum inteligent de energie. Acest festival vine să ne comunice despre felul în
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care poate fi schimbat modul de consum al resurselor
energetice în unul mult mai rațional, eficient și sustenabil pentru economia țării”, susţine Alexandru Ciudin,
directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.
Mai mulți tineri din licee și universităţi au amenajat o
expoziție de invenții eco, bazate pe utilizarea energiei soarelui, vântului, apei și biomasei. Turbină eoliană
construită din materiale reciclate ce produce energie
electrică, antene parabolice căptușite cu oglinzi ce pot
fi alternativă aragazului, casă inteligentă automatizată, ascensor cu consum redus de energie, echipament
de producere a gazului metan din substanţe organice,
staţie de autobuz alimentată cu panouri fotovoltaice,
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sunt doar câteva invenții prezentate de elevi și studenți
la SUN DĂ-i Fest.
Vadim Griciuc, masterand la Universitatea Tehnică
din Moldova, a prezentat în cadrul evenimentului macheta unui cartier locativ al unui oraș, dotat cu soluţii
inteligente de distribuţie a energiei electrice. „Am utilizat panouri fotovoltaice, care se rotesc după soare,
turbine eoliene, care produc energie electrică, surse
de acumulare a energiei, care ne permit să stocăm,
iar ulterior să vindem surplusul de energie. Totodată,
avem un sistem de iluminat inteligent, care acţionează
în funcţie de gradul de umbrire, luminând mai puternic
atunci când e mai întunecos afară. Este o soluţie care
ne permite nu doar să economisim energia, dar și să
obţinem venituri din vânzarea energiei”.
SUN Dă-I Fest a asigurat activităţi interactive și pentru
copii. Cei mai mici vizitatori ai festivalului s-au distrat
pe un teren special amenajat pentru ei, unde au învățat
să confecționeze măști și jucării din materiale reciclabile, au participat la concursuri de pictură și desen, dar
și la probe de rezistență fizică, inclusiv cursa printr-un
labirint de baloturi de paie. Atât copiii, cât și maturii, au
luat parte la o serie de experimente științifice distractive și au învățat cum să economisească energia acasă
și în locurile publice. Iubitorii de motoare au putut da
o tură prin parc cu unul dintre vehiculele care funcționează pe baza energiei solare.
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O altă secțiune a festivalului a fost repartizată pentru
expoziția lucrărilor meșterilor populari, care au propus
vizitatorilor obiecte decorative, bijuterii, tablouri create
din produse naturale. Câțiva artizani au organizat lecții în aer liber pentru amatorii de lucruri confecționate
manual. Gurmanzii s-au putut delecta cu specialități
eco și mâncăruri tradiționale în cadrul târgului gastronomic, organizat la festival.
SUN Dă-I Fest a culminat cu un concert de muzică live
alimentat de la energia solară susţinut de formaţiile:
Alex Calancea Band & RUPT, The Glimpse, Flash Blood,
Dandies, Delta pe Obraz, Tamala.
Partenerii evenimentului: Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor și Supravegherea Pieţei, Termoelectrica SA, Efes Vitanta, Compass, GSS Securitate,
Youth.md.
Partener media general: TV8, 999.md
Parteneri media: Moldova 1, Radio Studentus, Diez,
All Moldova, My Business.
Galeria foto de la eveniment poate fi accesată aici.
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Colaborare moldo-română în domeniul
energiei din biomasă

Un memorandum de colaborare în domeniul energiei
din biomasă a fost semnat pe 7 iunie la Chișinău
între Clusterul Energiei din Biomasă din R. Moldova
și Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy din
România, în cadrul Săptămânii Europene a Energiei
Durabile. Evenimentul se înscrie în misiunea economică
de valorificare a biomasei, efectuată de un grup de
antreprenori români în Republica Moldova.
„Subiectul biomasei este foarte important pentru
ţările din Estul Europei, inclusiv pentru R. Moldova.
Cooperarea dintre clustere ne deschide uși noi pentru
valorificarea de noi proiecte inter-regionale, cum ar
fi „InterReg Danube”, care să stimuleze dezvoltarea
sectorului energiei din biomasă”, susţine Lajos Vajda,
președintele Clusterului Green Energy din România.
Memorandumul stabilește domeniile-cheie și formele
de cooperare dintre ambele entităţi, iar scopul acestuia
este de a promova energia pe bază de biomasă și de

a consolida eforturile în combaterea schimbărilor
climatice. Documentul a fost elaborat cu asistența
oferită în cadrul Programului EaPlus.
„Platforma de cooperare a actorilor cheie ce au
activităţi conexe sectorului energiei din biomasă,
stabilită după modelul Clusterului din România, este
o formă eficientă de cooperare ce prinde rădăcini și
în R. Moldova”, crede Vladimir Brăgaru, președintele
Clusterului Energiei din Biomasă.
Clusterul Energiei din Biomasă din Republica Moldova a
fost creat în anul 2017, după modelul celui din România,
cu asistenţa Proiectului Energie și Biomasă, finanțat
de Uniunea Europeană și implementat de PNUD.
Structura este o platformă de discuții și colaborare în
domeniul biomasei și întrunește în prezent peste 20 de
membri: companii private, autorități publice, instituții
de cercetare, universități, asociaţii active în sectorul
energiei verzi etc. Ca bază pentru crearea platformei
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a fost luată expertiza Clusterului din România, care a
oferit sprijinul necesar: instruiri, schimb de experiență
și vizite de studiu.
Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy din
România a fost înființat în februarie 2011 și are în
prezent 37 membrii, care cooperează și fac schimb
de experiență pe segmentul inovațiilor și cercetării.
Din cluster-ul din România fac parte, pe lângă
reprezentanții economici, administrațiile publice locale,
universități, firme de consultanță și instituții care pot
să contribuie la obținerea și valorificarea biomasei ca
sursă de energie regenerabilă.
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Misiunea economică a antreprenorilor români se
desfășoară în perioada 6-8 iunie. La ea participă atât
antreprenori specializați pe valorificarea biomasei,
producători de energie din surse regenerabile, firme
care desfășoară activități conexe acestora, cât și
reprezentanți ai altor organizații care doresc să facă
transfer de know-how și schimb de experiență în
vederea dezvoltării unor proiecte comune. În afara de
semnarea memorandumului dintre cele două entități
din România și Republica Moldova, evenimentul
include întâlniri cu reprezentanții autorităților locale
și discuții privind posibilitatea demarării unor proiecte
comune, ateliere de lucru, vizite de studiu la proiecte de

la cuprins

8

valorificare a biomasei din regiunea Chișinău precum și
întâlniri de afaceri cu companii din Republica Moldova.
Proiectul Energie și Biomasă, etapa a doua, este un
proiect realizat în 2015-2018, cu un buget total de 9,41
milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană și este
implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare. El continuă prima etapă a proiectului
(2011-2014) ce a avut un buget total de 14,56 milioane
Euro, oferiţi de Uniunea Europeană (14 milioane
Euro) și PNUD (560 000 Euro). Partenerul naţional
al Proiectului Energie și Biomasă este Ministerul
Economiei și Infrastructurii.
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finanțării proiectelor și programelor care contribuie
la reformarea piețelor energetice și la reducerea
dependenței și consumului național de energie. Pe
termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie
mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel
deficitul energetic și facturile la energie atât pentru
cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă
informație pe: www.EU4Energy.eu

Mai multă informaţie despre Proiectul Energie și
Biomasă găsiţi pe www.biomasa.md și pe pagina
de Facebook Energie din Biomasă.
Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce
vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității
energetice și conectivității, precum și promovarea
eficienței energetice și a utilizării resurselor
regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova
și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul
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Ziua Mondială a Mediului, din ce în ce mai
populară în Chișinău

Proiectul Energie și Biomasă a participat la Ziua Mondială Mediului, marcată la Chișinău pe 2 iunie. Programul
cu odihnă în hamacuri, muzică pe vinil selectată de DJ
Gonzo, expoziții, confecționarea oalelor din lut, a decorațiunilor din obiecte reciclabile, cu echilibristică pe
sfoară, ateliere de turism, excursii în serele Grădinii Botanice, iarmarocul Yard Sale cu produse naturale, concertul formației Via Dacă și multe altele, a adunat sâmbătă, 2 iunie, la Grădina Botanică peste 2000 de oameni.
Ziua Mondială a Mediului din acest an a fost organizată de proiectele de mediu implementate de Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului, Asociaţia Jurnaliștilor de Mediu și Turism
Ecologic, Grădina Botanică, A.O. Ecospectru.

La eveniment au fost expuse și premiate cele mai sugestive desene despre natură ale copiilor din întreaga
țară, parte a concursului „Natura prin ochii copiilor”, organizat de Grădina Botanică.
Tot gazda evenimentului a desfășurat și excursii ghidate în serele sale, spații mai puțin accesibile vizitatorilor în zilele obișnuite, cu specii de plante din zona
tropicală și subtropicală a Terrei. La atelierele de turism, organizate de Mișcarea Ecologistă din Moldova,
participanții au învățat cum să amenajeze un popas
turistic, să instaleze un cort și regulile de salubrizare.
La info-pointul Proiectului Energie și Biomasă, oamenii au învăţat cum să aprecieze calitatea biocombustibilului și și-au testat cunoștinţele în materie de
energie regenerabilă, fiind răsplătiţi cu premii pentru
răspunsurile corecte.
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La fel de populare au fost și atelierele de olărit, ghidate
de meșterii populari Stoica Alena și Simion, confecționarea, împreună cu Vasiluța Vasilache de la atelierul
„Cocoșul Roșu”, a decorațiunilor și jucăriilor din materiale de plastic utilizat, iar asociația „Hai Moldova” a
reciclat tricouri, care au fost transformate în torbe.
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Ziua Mondială a Mediului este celebrată anual la 5 iunie. Tema anului 2018 este combaterea poluării cu
plastic, iar sloganul evenimentului de la Chișinău a fost
„Informează-te, iubește, trăiește!”.

La rândul lor, Asociația „Pomul Vieții” a venit cu un
eco-quest, o instalație cu exponate de deșeuri și reprezentarea numărului de ani în care acestea se descompun.
Iubitorii de distracții au făcut echilibristică pe sfoară, au
luptat pe terenul de stoguri cu hârtie mărunțită și au
dansat. Cei care au preferat mai multă intimitate, s-au
plimbat în împrejurimile Grădinii Botanice, au ascultat
muzică bună în hamacuri și pe covorașele din zona
amenajată pentru picnic.
Dj Gonzo a ales pentru Ziua Mediului un repertoriu elevat - jazz, funk și electronică, iar seara a culminat cu
un concert al formației Via Dacă, recunoscuți pe piață
pentru piesa „Paparuda”, o formație foarte dragă iubitorilor de mediu, care îmbină folclorul cu mitologia.
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Jurnaliştii din ţările Parteneriatului Estic
descoperă experienţa Republicii Moldova
în trecerea la energia din biomasă

12 jurnaliști din Ucraina, Belarus, Armenia, Georgia
și Azerbaidjan au vizitat Republica Moldova pentru
a se documenta despre rezultatele Proiectului
Energie și Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană
și implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru
dezvoltare. Vizita are loc în cadrul iniţiativei EU4Energy.
Timp de două zile, 22-23 mai, echipa de jurnaliști a
vizitat mai mulţi beneficiari și parteneri ai Proiectului
Energie și Biomasă. Grădiniţa "Povestea" din orașul
Nisporeni este una din locaţiile vizitate de ziariști.
Cei 270 de copii de la grădinița „Povestea" au apă
caldă datorită panourilor solare, instalate din fondurile
europene ale Proiectului Energie și Biomasă. Iarna
toată suprafaţa grădiniţei, de peste 2.500 m2, este
încălzită cu energie verde, produsă în R. Moldova.

Pentru încălzirea încăperilor, administraţia grădiniţei,
în comun cu primăria orașului, cumpără pelete
produs în Moldova, banii pentru energia consumată
rămânând în ţară.
Jurnaliștii au avut un schimb de informaţii și cu
reprezentanţii comunităţilor din raionul Nisporeni
parte a serviciului de Parteneriat Public Privat.
Un alt punct de destinaţie a fost și linia de producere
de brichete din or. Bălţi. Ludmila Abramciuc și Ivan
Damaschin sunt beneficiarii Programului de leasing al
Proiectului Energie și Biomasă datorită căruia au putut
cumpăra și rambursa în rate echipament necesar
pentru producerea biocombustibilului.
Ziariștii au asistat și la o lecţie de energie regenerabilă
la școala din s. Chișcăreni, rl Sângerei. De rând cu
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elevii școlii "Nicolae Casso", ei au răspuns la întrebări
din sectorul energiei verzi, dar și au confecţionat un
captator parabolic solar. În acest lucru, echipa a fost
ghidată de profesorul Nicolae Spânu. Amintim că elevii
școlii din Chișcăreni se numără printre câștigătorii
Competiţiei Moldova Eco-Energetică, mai multe ediţii.
Școala din satul Chișcăreni este prima instituţie publică
din R. Moldova ce a trecut la încălzirea pe biomasă.
În 2005, la școală, datorită unui proiect finanţat de
Banca Mondială, a fost instalată o centrală termică
pe biomasă ce utilizează baloturi de paie. Instituţia
continuă să beneficieze și acum de energie curată.
Între timp, comunitatea a racordat la energie verde alte
instituţii publice. Grădiniţa din sat are energie electrică
de la panouri fotovoltaice și apă caldă de la colectoare
solare. Următoarea iarnă, primăria va înlocui sobele
cu un sistem de încălzire pe biomasă, instalat din
fondurile europene ale Proiectului Energie și Biomasă.
Proiectul Energie și Biomasă, etapa a doua, este un
proiect realizat în 2015–2018, cu un buget total de 9,41
milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană și este
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implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare. El continuă prima etapă a proiectului
(2011–2014) ce a avut un buget total de 14,56 milioane
Euro, oferiţi de Uniunea Europeană (14 milioane Euro) și
PNUD (560 000 Euro). Partenerul naţional al Proiectului
Energie și Biomasă este Ministerul Economiei și
Infrastructurii.
Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce
vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității
energetice și conectivității, precum și promovarea
eficienței energetice și a utilizării resurselor
regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova
și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul
finanțării proiectelor și programelor care contribuie
la reformarea piețelor energetice și la reducerea
dependenței și consumului național de energie. Pe
termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie
mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel
deficitul energetic și facturile la energie atât pentru
cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă
informație pe: www.EU4Energy.eu
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Istorii de succes

Inovațiile eco ale tinerilor au fost premiate
la un concurs republican

...locul unde antena parabolică, imprimanta și
CD-urile uzate se transformă în dispozitive de producere de energie regenerabilă
Zeci de adolescenți pasionați de energia regenerabilă au participat în perioada 11-12 mai, la Chișinău, la un
concurs republican al inovațiilor eco. Concursul este
organizat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării,
în parteneriat cu Proiectul Energie și Biomasă, finanţat
de Uniunea Europeană și implementat de Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Elevii au „complotat” cu soarele, biomasa, apa și vântul ca să creeze
invenții bazate pe puterea energiei verzi și care ne pot
scuti de plata facturilor la energie. Majoritatea dispozitivelor au fost construite din materiale pe care mulți
dintre noi le aruncă la coșul de gunoi.

Casa viitorului a fost construită de un grup de elevi
din Costești
Elevii de la liceul din Costești, Ialoveni, au prezentat juriului prototipul unei case a viitorului - sută la sută ecologică. Locuința este conectată la două turbine eoliene și la câteva panouri fotovoltaice. Autorii proiectului
spun că oamenii care ar locui într-o astfel de casă ar
uita definitiv de grija facturilor și chiar ar putea câștiga
vânzând surplusul de energie pe care l-ar produce.
„Panourile solare se învârtesc la fel ca floarea soarelui,
captează radiaţia solară și o transformă în energie. Iar
turbinele eoliene folosesc energia vântului ca să furnizeze energie electrică”, povestește unul din autorii
proiectului, Dumitru Bortă, elev în clasa a VI-a.

la cuprins

14

Întreaga construcție este confecționată din materiale
care se găsesc în orice gospodărie – bucăți de plastic,
lemn, metal, dar și rămășițe de materiale de construcție.
Și chiar dacă energia pe care o produce casa de jucărie
e suficientă doar pentru a încărca telefoanele mobile
pe care le au, elevii sunt siguri că pe viitor invenția lor
va fi utilizată la scară largă. Ion Mereacre, elev în clasa
a VIII-a, speră că treptat tot satul lor va începe să folosească sursele regenerabile de energie pentru a încălzi
locuințele și a avea acces la electricitate. „Sperăm ca
maturii să ne urmeze exemplul și să realizeze în practică ideile pe care le propunem noi”, spune tânărul.
Interesul elevilor de la Costeși pentru sursele regenerabile de energie a apărut odată cu includerea în programul școlar a unei discipline opționale noi „Surse de
energie regenerabilă”, unde învață cum să valorifice
resursele naturale de energie, să folosească eficient
căldura și lumina, dar și să protejeze mediul ambiant.
O altă participantă la concurs – Cristina Bivol, elevă
în clasa a VII-a, a prezentat juriului modelele a două
turbine, una eoliană și alta – hidraulică. Le-a confecționat în timpul liber utilizând materiale care se află la
îndemâna oricui - stative de la un printer vechi, două
CD-uri defecte, o cutie din plastic, doi magneți și alte
câteva elemente simple. „Turbina eoliană pe care am
confecționat-o este una pe axă verticală, diferită de
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turbinele clasice, dar care captează mai ușor puterea
vântului. Construcţia mea alimentează un beculeț, dar
eu sper ca ea să fie punct de inspirație pentru cei care
vor dori să creeze o construcţie mai mare cu o capacitate sporită de energie”, spune adolescenta.
Din anul curent de studii, Cristina frecventează lecțiile
de energie regenerabilă alături de colegii din clasele
mai mari. „M-a fascinat din prima că noi putem să obținem energie de la soare, de la vânt, de la apă, și am
rugat profesorii să mă înscrie la acest curs. Energia
regenerabilă este șansa noastră de a salva planeta și
fiecare trebuie să se gândească ce poate face pentru
asta”, spune eleva.
Antena parabolică care ne conectează la energia
electrică
Andrei Lupașcu, elev în clasa a IX-a la Liceul „Constantin Stere” din Soroca, a prezentat invenția la care
a muncit cot la cot cu alți colegi - un dispozitiv care
captează energia solară și o transformă în energie
electrică. Pentru a-și construi invenția, copiii au utilizat
o antenă parabolică veche, bucăți de lemn, elemente
din metal de la niște jucării vechi și alte lucruri care, datorită lor, au căpătat viață nouă. „Sursele de petrol se
vor epuiza în curând. În afară de aceasta, este important ca oamenii să dobândească energia în așa fel încât
să nu dăuneze mediului”, crede Andrei. El și colegii săi
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știu exact unde anume poate fi utilizată invenția lor - în
regiunile unde conectarea la rețeaua electrică este dificilă, de exemplu în cabanele sau construcțiile în câmp
deschis, fără acces la rețea. Modelul propus de elevii de
la Soroca poate furniza energie suficientă pentru câteva becuri, dar ei sunt siguri că, dacă va fi construit la o
scară mai mare, acesta ar putea fi de un real folos oamenilor care caută soluții cost-eficiente și ecologice.
Cutiile de la bere pot încălzi casa
Mariana și Maxim Mereacre, soră și frate din Costești,
Ialoveni, au demonstrat juriului că banalele cutii pentru
bere și apă pot furniza căldură în locuință dacă sunt conectate la energia soarelui. Construcția are forma unei

Istorii de succes

sobe mai mici și este concepută în așa fel încât să capteze razele solare și să încălzească aerul dintr-o încăpere. „Cutiile de acest fel se găsesc la tot pasul și, de regulă, ajung la gunoi. Ideea propusă de noi ar fi o soluție
pentru reciclarea acestui tip de deșeuri”, afirmă echipa.
La fel ca și alți elevi care au trecut în etapa republicană
a concursului „Surse de energie regenerabilă” Mariana și Maxim Mereacre vor primi un bilet de participare la Tabăra de Vară ENERGEL, ediţia 2018 unde vor
face schimb de idei cu alți elevi interesați de domeniul
energiei regenerabile.
La etapa finală a concursului au participat elevi
din 26 de școli
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„În total, la etapa finală a concursului „Surse de energie
regenerabilă” au participat 57 de tineri din 26 de școli. Participanţii la etapa finală au fost selectaţi în urma
competiţiei locale/raionale. La concurs s-au putut înscrie școlile racordate la sisteme de încălzire pe biomasă din fondurile europene ale Proiectului Energie și
Biomasă, precum și elevii din clasele a 7-9-a care studiază disciplina opţională „Surse de energie regenerabilă””, spune Tatiana Crăciun, specialistă în mobilizarea
comunităţilor, Proiectul Energie și Biomasă.

Categoria

Nume

Câștigătorii competiţiei naţionale au fost selectați de
către un juriu format din reprezentanţi ai Ministerului
Educaţiei, Culturii și Cercetării, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Proiectului Energie și Biomasă, inițiativei
sociale „Hai, Moldova”, cadre didactice și manageriale.
Câștigătorii ediţiei 2018 ai Concursului naţional „Surse
de energie regenerabilă” au beneficiat de premii bănești, în valoare totală de 15 mii lei. Pe primele locuri
s-au plasat următorii elevi:

Instituţia

Premiul

Premiul mare

Ion Mereacre,
Ion Rusu

Liceul Teoretic Costești, rnl Ialoveni

1.400 lei

Locul I

Andrei Lupașco,
Andreea Ranga

Liceul Teoretic „Constantin Stere”, or. Soroca

1.200 lei

Mariana și
Maxim Mereacre

Liceul Teoretic „Olimp”, s. Costești, rnl Ialoveni

1.000 lei

Constantin Cazacu,
Dumitrița Harabagiu

Gimnaziul “D. Matcovschi”, s. Cotiujenii Mici,
rnl Sîngerei

1.000 lei

Vasile Ursu
Nicolae Chilianu

LT “M. N. Vornicescu” s. Lozova, rnl. Strășeni

1.000 lei

Locul II
(3 nominalizări)

Potrivit Marianei Goraș, șefă adjunctă a Direcției învățământ general în cadrul Ministerului Educației, Culturii
și Cercetării, scopul concursului este de a promova cele
mai bune proiecte energetice cu utilizarea resurselor
de energie regenerabilă și diseminarea bunelor practici
pentru sporirea interesului în rândul elevilor. „Ne bucurăm că și la ediția din acest an participanții au demonstrat creativitate și aptitudini deosebite în elaborarea și
prezentarea ideilor inovatoare în domeniul surselor de
energie regenerabile”.

Concursul „Surse de energie regenerabilă”, este la cea
de-a doua ediție și a fost organizat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, în parteneriat cu Proiectul
Energie și Biomasă.
Galeria foto de la concursul naţional „Surse de energie
regenerabilă” poate fi accesată aici.

Buletinul electronic este produs de Proiectul Energie și Biomasă 2.
Proiectul are un buget total de 9,41 milioane Euro, acordaţi de Uniunea
Europeană, și este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare în perioada 2015-2018.
Opiniile exprimate în publicație nu reflectă neapărat punctul
de vedere al Uniunii Europene și al PNUD Moldova

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