
 
 
 
 
 
 
 Proiectul  EMS ENI Code 2SOFT/1.2.66  
Cercetarea și promovarea generării eficiente de energie prin trigenerare și 
utilizare a resurselor solare regenerabile pentru obținerea energiei electrice, 
căldură și frig și achiziționare de echipamente”  
 
Beneficiarul lider:        Institutul de Energetică din Moldova 
Beneficiari:                    Universitatea Tehnică ”GH. Asachi” din Iași 
                                         Consiliul Județean Iași  
 
Bugetul:     170,808€ 
Durata de implementare:   18 luni  



 
 
Rezultatul obținut:  
Generarea energiei prin trigenerare cu 
utilizarea solare pentru obținerea energiei 
electrice, căldurii și frigului. 
Eficiență mărită a generării rnergiei electrice. 
 
Implementat în cadrul proiectului „Cercetarea și promovarea generării 
înalt eficiente a energiei  prin trigenerare cu utilizarea resurselor 
regenerabile solare pentru obținerea energiei electrice, căldurii și 
frigului și achiziționarea de echipamente”, cod 2SOFT/1.2.66 finanțat de 
Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România 
- Republica Moldova 2014–2020. 



 Avantajele tehnologiei 
Avantaje: 

• Generare pe tot parcursul anului; 
• Electricitate cu randament mai mare 

cu 10-15%; 
• Apă caldă pentru incalzire (50°C si 

mai înaltă); 
• Apă caldă menajeră (50°C și mai 

înaltă); 
• Condiționare cu aer rece;  
• Sistem de dezghețare pentru topirea 

zăpezii și a gheții; 
• Modul automat de funcționare;  
• Protectie sistemului de incalzire de 

inghet; 
• Ecologic curat (fără emisii de gaze 

nocive, funcționare fără zgomot); 
• Funcționează eficient noaptea și 

ziua, pe frig și cald, vara și iarna. 
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Diagrama tehnologică  

 



 Application and results 

Domenii de aplicare:   
Case familiale   

Blocuri de apartamente   
Clădiri publice: grădinițe, spitale, școli, clădiri 

administrative și sociale   
Clădiri de birouri, întreprinderi industriale   

Clădiri de tratament și agrement (sanatorii, 
centre de agrement, cabane etc.)   

Sere sezoniere și permanente 
Uscătorii de legume și fructe, întreprinderi 

de prelucrare a produselor agricole   

Clădiri de păsări și animale 
Crescătorii de pește 

Rezultate măsurate   
Apa caldă 50°C - 800-1600 litri/zi*kWp 
Electricitate - 1200kWh/an*kWp 
Eficiență fotovoltaică mai mare – 10% 

annual 
Pornirea răcirii aerului - fără întârziere 
Reducerea consumului de gaze - 

3,3m3/zi*kWp 
Lemn de foc economisit - 5,0m3/an*kWp 
Reducerea CO2 - 6,2 kg/zi*kWp 



Componentele sistemului și procesul de instalare 



ECHIPA 

Covalenco Nicolae – Managerul 
proiectului, doctor în științe 
tehnice 

Tîrsu Mihai – Cercetător-lider al 
proiectului, doctor în științe 
tehnice 

Negura Ion – Inginer-șef al proiectului, 
inginer electrician 

Zaiţev Dmitrii – Cercetător-lider al 
proiectului, doctor în științe 
tehnice 

Gavrilaş Mihai– Profesor 
Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” 
Iaşi 

Corodescu Cristian – Consilier, 
Consiliul Judeţean Iaşi 
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