AGENDA
evenimentului de lansare a proiectului transfrontalier România-Moldova
„Cercetarea și promovarea generării eficiente de energie prin trigenerare și
utilizare a resurselor solare regenerabile pentru obținerea energiei electrice,
căldurii și frigului și achiziționare de echipamente” , cod 2SOFT/1.2.66
Noi cu toţii ne dorim să locuim într-un mediu curat şi să asigurăm un viitor
durabil copiilor noştri, să lăsăm o planetă curată pentru viitoarele generaţii. Acest
lucru poate fi făcut prin efortul fiecărui din noi, şi în special, prin regândirea
tehnologiilor utilizate actual, care au un nivel înalt de poluare. Este important ca
acest principiu de utilizare a tehnologiilor curate şi eficiente să fie adoptat şi
implementat şi la nivel regional/global.
Energia solară este una din posibilităţile de reducere a consumului de energie
obţinut din arderea combustibililor fosili, care şi reprezintă cea mai mare cotă de
poluare la nivel global, iar Moldova și România nu sunt excepţie. Dacă vom învăţa
să utilizăm cât mai pe larg şi la o eficienţă înaltă sursele de energie curată, cum este
energia soarelui sau a vântului, atunci cu siguranţă vom avea o planetă sănătoasă!
Uniunea Europeană a dezvoltat multiple instrumente, inclusiv financiare menite
să asigure un viitor mai bun. Un astfel de instrument, îl constituie şi Programul
Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014–2020.
Institutul de Energetică în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi, România, şi Consiliul Judeţean Iaşi, România, în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate
(ENI) pe anii 2014–2020, au câştigat acest proiect şi vor realiza două sisteme
fotovoltaice-termice cu diferite capacităţi în Republica Moldova şi Iaşi pentru a
demonstra eficienţa tehnologiei propuse.
Evenimentul dat are ca scop prezentarea generală a conceptului proiectului dat
şi informarea publicului despre beneficiile estimate în urma realizării ale astfel de
instalaţii.
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6 iulie 2021, mun. Chişinău, ora 10:00, format online
Nr.

Denumire acţiune

Prezentator,
Durata, min

1

Cuvânt de deschidere

Director Tîrşu Mihai
5 min

2
3

Beneficiile utilizării surselor regenerabile de Director Tîrşu Mihai
energie pentru Moldova

15 min

Prezentarea conceptului proiectului

Dr.

,

Manager

proiect,

COVALENCO Nicolae
30 min
4

Sesiune Întrebări şi răspunsuri

Participanţii
15 min

5

Concluzii

Director Tîrşu Mihai
5 min

Evenimentul va avea loc în regim online!!!
Pentru participare la eveniment rugăm să accesaţi linku-ul:

https://us02web.zoom.us/j/88675991264?pwd=Nm40Mm9aR1h6SklQOTB
LRjRNVks3UT09

