
 

 

 

 

„Uniunea Europeană este alcătuită din 27 de state membre care au decis să 
își unească treptat cunoștințele, resursele și destinele. Împreună, pe o 
perioadă de extindere de 50 de ani, acestea au construit o zonă de 
stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă menținând, totodată 
diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană 
se angajează să împartă realizările și valorile sale cu țările și popoarele 
dincolo de granițele sale”.  

 

Acest proiect este finanțat 
de Uniunea Europeană 

www.ro-md.net   
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Str. Academiei 5, Chişinău, 
Republica Moldova,  
Tel. +373 22 735386 
 

Progresul 
construcţiei PVT 

 

Procesul de realizare a staţiei fotovoltaice-termice de 
10,5kWp. 
 

Institutul de energetică este la ultima etapă de realizare a instalaţiei fotovoltaice-termice de 10,5kWp, prevăzută în cadrul proiectului „Cercetarea ş  
promovarea generării de eficienţă înaltă prin trigenerare utilizând energia solară pentru obţinerea energiei electrice, căldură şi frig şi procurarea 
echipamentului”, cod 2SOFT/1.2.66, implementat împreună cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Romania şi Consiliul Judeţean Iaşi, România  

 

Ridicarea 
panourilor 
fotovoltaice 

 

 

Pregătirea 
acoperişul
ui pentru 
PV 
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Fabricarea 
PVT 

Panourile fotovoltaice sunt 
dotate cu muşamale capilare 
şi izolate termic 

 

 

Punctul 
termic 

Punctul termic este dotat cu 
toate accesoriile pentru a 
produce apă caldă şi apă/aer 
rece 

 
 

Instalaţia 
PVT  

Instalaţia PVT de 10,5kWp 
este asamblată şi deja 
produce energie electrică 

 

Acest material a fost elaborat cu suportul Uniunii Europene. Conţinutul acestui material este responsabilitatea integrală a Institutului de Energetică şi nici într-un caz nu reflectă punctul de 
vedere a Uniunii Europene sau a Autorităţii de Management a  Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 - 2020  
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