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Petru Lucinschi: „Unor
tâmpiţi li s-a montat un
tic în cap şi mă tot atacă”
Deputatul Chiril Lucinschi şi fratele său, Serghei, au fost botezaţi pe ascuns de către buneii lor. Tatăl
copiilor era secretarul CC pentru ideologie şi nu a asistat la eveniment, dar nici n-a fost împotrivă.
Deşi a lucrat cu intelectualitatea şi Biserica în timpuri de prigoană şi a fost şef printre prigonitori, el ne
asigură că a făcut numai bine. Apoi a ajuns împărat în ţara sa. Pe timpul lui, lumea
nu avea ce mânca, nici cu ce se îmbrăca, oamenii se temeau
să iasă din casă, fiindcă criminalii mişunau pe străzi. Atunci
oamenii au început să fugă disperaţi în lume, iar alţii mureau
pe drum... Petru Lucinschi lămureşte că nu a stat în
puterile sale să schimbe lucrurile, pentru că aşa
erau timpurile, dar că el, în schimb, a făcut tot ce
a putut pentru dezvoltarea ţării…
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OFERĂ CREDITE AVANTAJOASE
PENTRU OPTIMIZAREA
CONSUMULUI DE ENERGIE

Scumpirea resurselor energetice afectează activitatea
consumatorilor industriali
din Republica Moldova. În
aceste condiţii devine tot mai
actuală problema sporirii eficienţei energetice, inclusiv prin
reducerea consumului de energie electrică,
termică sau de combustibil. Acest fapt conduce la diminuarea costurilor şi respectiv
sporirea competitivităţii produselor sau serviciilor oferite. Însă pentru implementarea
unor proiecte viabile de creştere a eficienţei
energetice şi, implicit, de sporire a indicilor
economici şi financiari, întreprinderile au
nevoie de resurse financiare accesibile.
BC „Moldova Agroindbank” SA este o
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bancă care urmăreşte cu atenţie tendinţele din economia reală a ţării, lansînd mereu oferte
prompte şi sigure de creştere
a eficienţei întreprinderilor
din cele mai diverse domenii
de activitate. În acest context,
banca în parteneriat cu Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)
şi Comisia Europeană oferă companiilor
din Republica Moldova credite avantajoase
pentru reducerea consumului de energie
electrică, termică sau de combustibil.
Valoarea creditului constituite de la 10 mii
Euro pina la 2 milioane de Euro. Proiectele
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de investiţii propuse sînt
analizate individual şi gratuit
de experţii tehnici ai Liniei
de Finanţare pentru Eficienţă
Energetică în Moldova
(MoSEFF) şi a companiei
germane de consultanţă
Fichtner.
Pentru a face investiţiile în
proiecte de eficienţă energetică
mai atractive, creditele se oferă
cu o componentă de grant
care variază în funcţie de
economia de energie realizată,
reducerea emisiilor de CO2 şi
tehnologia aplicată. Valoarea
grantului poate fi de la 5% la
20% din suma creditului.
• Pentru a putea beneficia

de finanţare
pentru reducerea
consumului de
e n e rg i e, cl i e ntu l
trebuie să întrunească
următoarele
condiţii:
• Să fie o companie
privată înfiinţată
în baza legislatiei
GOLUBCIUC, directorul
Republicii Moldova Ştefan
general „ORHEI-VIT” SA
şi care operează pe
Cîteva exemple de proiecte eligibile sînt:
teritoriul şi în baza legislaţiei Republicii
• Izolarea termică a pereţilor, acoperişurilor
Moldova.
• Să fie comercial viabile şi cu o istorie de şi a podelelor
• Instalarea geamurilor noi
activitate de peste 12 luni.
• Reabilitarea şi înlocuirea cazanelor
• Să nu fie implicate în producerea şi
• Echipamentul şi componente noi ale cazadistribuirea produselor din tutun, produselor
alcoolice (cu excepţia industriei vinicole), nelor, micşorarea consumului de combustibil
convenţional.
jocurilor de noroс şi armamentului.
• Instalarea echipamentului de recuperare
a căldurii în sistemele de ventilare
• Trecerea de la încălzirea cu energie electrică la cea pe bază de combustibil
• Izolarea termică a conductelor de abur
si apă caldă
• Ameliorarea proceselor prin instalarea
echipamentului de control, evidenţă şi măsurare
• Restabilirea sistemelor de comprimare
a aerului
• Colectoare solare pentru producerea apei
calde
Un exemplu reuşit îl constituie proiectul de
reducere a consumului de energie, implementat
de ORHEI-VIT SA – cel mai mare producător de sucuri şi alimentaţie pentru copii din
Moldova. Întreprinderea a solicitat finanţarea
Moldova Agroindbank în cadrul MoSEFF
pentru schimbarea cazanelor de abur.
Ştefan GOLUBCIUC, directorul general
„ORHEI-VIT” SA: Scopul principal al proiectului a fost de a reduce consumul de gaze
naturale şi costurile suportate la generarea
aburului, care este necesar în procesul de
producţie. Odată cu schimbarea cazanelor,
510 metri de conductă de abur a fost scoasă
din exploatare, evitînd în aşa mod pierderile
semnificative legate de transportarea aburului.
Cu o investiţie de 850.000 euro, compania a
obţinut o economie anuală de energie în volum
de 24% şi o diminuare similară a emisiilor de
CO2. Noua transformare la „ORHEI-VIT”
semnifică nu doar o eficientizare a activităţii
întreprinderii, ci şi o nouă etapă pe calea
modernizării în conformitate cu practicile
companiilor prospere din Europa. Acest lucru
este posibil pentru oricare altă companie din
Moldova, avînd în vedere condiţiile avantajoase de creditare în cadrul MoSEFF, inclusiv
porţiunea de grant.
Apelînd la orice filială a BC „Moldova
Agroindbank” SA, agentul economic va
obţine consultaţii calificate referitoare la
modul de finanţare a proiectelor de eficienţă energetică. De asemenea, informaţii
suplimentare pot oferi serviciul Infotel al
băncii 85-65-65 sau reprezentantii MoSEFF
(22-34-99, www.moseff.org).
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