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FII  ÎN  PAS  CU  NOILE 

TEHNOLOGII  ECOLOGICE 

LA  TINE  ACASĂ ! 

La data de 09-10 noiembrie 

2013 în comuna Tohatin, mun. 

Chișinău, a avut loc seminarul 

teoretico-practic cu genericul 

,,Tehnologii inovaționale privind 

energia solară – tendințe și 

oportunități,,. Acțiunea este parte 

componentă a proiectului ,,Primul 

Centru Ecologic de Inovație 

Socială, promovarea tehnologiilor 

ecologice pentru dezvoltarea 

durabilă în Moldova,, susținut de 

Programul de Granturi Mici GEF, 

implementat de PNUD Moldova, 

sector REC, Church World Service, 

InterSolidar, WECF și implementat 

local de A.O. ,,Renașterea Rurală,, 

(Tohatin) în parteneriat cu ACT 

,,Ormax,, ( Drochia) și AO ,,Alianța 

Între Generații,, (Fălești). 

 

Seminarul a întrunit repre-

zentanți ai asociațiilor partenere, 

ai administrației publice locale, ai 

consiliului comunal Tohatin, ai 

oamenilor de afaceri din teritoriu, 

simpli cetățeni. A mai participat 

Coordonatorul Național  GEF SGP 

Moldova  dna Marina Mîndru.  

Invitații au venit cu o  

singură întrebare: este oare posibil 

a folosi surse alternative de 

energie, și anume, energia solară, 

pentru satisfacerea cerințelor unei 

anumite gospodării, instituții soci-

ale, și, de ce nu, a unei întreprin-

deri cu activitate economică, pri-

vind apa caldă menajeră, agentul 

termic, ș.a. 

 Răspunsul la aceste între-

bări cu plăcere a fost oferit de 

Oleg Rotari preşedintele ACT 

Ormax, r. Drochia, care a vorbit 

despre necesitatea promovării 

tehnologiilor ecologice pentru 

dezvoltarea durabilă în Republica 

Moldova, despre procesul de 

implementare a premiselor 

proiectului sus-menționat în 

raionul Drochia, despre cîți 

beneficiari deja folosesc eco-

tehnologiile moderne accesibile, 

propuse în cadrul acestui proiect, 

despre cererile și ofertele 

înregistrate în ultimele 6 luni de la 

demararea proiectului.  

Cu succesele obținute s-a 

împărtășit și Gheorghe Şova (AO 

Alianța Între Generații, Fălești), 

dumnealui a fost de-acord cu 

concluziile făcute de parteneri, și 

anume, de acțiunile Primului 

Centru Ecologic de Inovație Socială 

sunt cointeresați simpli cetățeni, 

conducători ai APL, agenți 

economici, șefi de instituții sociale 

din diferite regiuni ale Republicii 

Moldova, astfel promovîndu-se 

ideea departe de locurile propriu-

zise de implementare.  



Deoarece partea teoretică 

le-a trezit atît interesul, cît și 

curiozitatea celor prezenți la 

acțiune, în măsurile ce-au avut loc 

în partea practică ,,s-au avîntat,, 

cu toții. Mare le-a fost uimirea 

participanților la seminar cînd 

membrii AO ,,Renașterea Rurală,, 

(Tohatin), împreună cu membrii-

voluntari, pe loc au demonstrat 

cum se confecționează, și din ce se 

confecționează, un colector solar 

(primul din cele trei propuse de a 

fi confecționate de Asociația 

Obştească ,,Renașterea Rurală,, în 

cadrul acestui proiect). Întrebările 

și propunerile curgeau gîrlă, fapt 

ce a demonstrat organizatorilor, 

că ,,practica bate gramatica,, iar 

locuitorii sunt ,,însetați,, de noi 

cunoștințe, de noi oferte, de noi 

tehnologii accesibile (ținem să 

menționăm acest fapt). 

Partea culminantă a avut 

loc în ziua următoare, cînd 

colectorul solar, confecționat în 

cadrul seminarului, a fost montat 

beneficiarului: unei familii cu 

patru copii, unul din ei fiind invalid 

din copilărie. O familie cu venituri 

modeste, însă cu o dorință 

enormă de a veni în pas cu noile 

tendințe spre sursele alternative 

de energie. La cerințele 

beneficiarului, dlui Igor Sapescu, s-

a modificat proiectul inițial al 

colectorului solar, fiind adaptat să 

producă apă caldă menajeră nu 

doar în zilele însorite. Astfel, speci-

alistul AO ,,Renașterea Rurală,, a 

modificat și reproiectat întreg 

sistemul colectorului solar, cît și 

sistemul autonom de încălzire al 

gospodăriei respective, ca în final 

să obținem un colector solar activ 

anul întreg. Deci, și pe timp de 

iarnă, făcînd focul în sobă, 

gospodăria va beneficia de apă 

caldă menajeră, elementar por-

nind robinetul. 

 

Modificări au fost posibile 

cu contribuția modestă a benefi-

ciarului, însă care, ulterior se vor 

recupera, deoarece, făcînd parte 

din păturile social-dezavantajate, 

vor simți considerabil beneficiile 

sursei alternative de energie în cel 

mai scurt timp. 

În cadrul seminarului s-au 

mai discutat și alte puncte ale 

proiectului dat, cum ar fi, Zonele 

Umede Curate (ZUC), vece-urile 

EcoSan, construcția gropilor 

pentru compost. De altfel, ținînd 

cont, că prevederile proiectului 

sunt implementate în localități 

preponderant rurale, deja sunt 

înregistrate liste ale doritorilor, 

care vor beneficia de sprijin, 

suport informațional, suport 

practic pentru a lua parte la 

măsurile ce vor avea loc pe 

parcursul a încă 6 luni, ca ulterior 

unii din ei să devină beneficiari ai 

Primului Centru Ecologic de 

Inovație Socială. 

 

Viorica Ursu, 

AO ″Renașterea Rurală″ 

SĂ-I MULŢUMIM 

SOARELUI CHIAR DACĂ 

LUMINEAZĂ INCONȘTIENT 

 Destul de conștient, într-o 

zi însorită de duminică, 22 

decembrie 2013, în cadrul proie-

ctului ,,Primul Centru Ecologic de 

Inovație Socială, promovarea teh-

nologiilor ecologice pentru dezvol-

tarea durabilă în Moldova,, susți-

nut de Programul de Granturi Mici 

GEF, implementat de PNUD 

Moldova, sector REC, Church 

World Service, InterSolidar, WECF, 

a fost organizat și petrecut semi-

narul teoretico-practicde inițiere, 

informare, constucție, montare și 

promovare a absorber-ului 

(colectorului) solar și gropilor de 

compost. Seminarul a fost 

petrecut de membrii, membrii-

voluntari, invitații Asociației 

Obștești ,,Renașterea Rurală,, în 

satul Cimișeni, r-ul Criuleni, 

Moldova. 

 

Construcția, montarea, 

promovarea în localitățile rurale a 

gropilor de compost și colecto-

arelor solare  ține de implemen-

tarea prevederilor proiectului sus-

menționat cu susținerea organiza-

țiilor sus-numite și au drept scop 



inițierea locatarilor din localitățile 

rurale cu noile tehnologii ecolo-

gice pentru dezvoltare, accesibile 

pentru diferite pături sociale. 

 În cadrul seminarului au 

participat peste 30 de locatari ai 

s.Cimișeni, care deja cunoșteau 

despre noile tendințe de utilizare a 

energiei solare pentru obținerea 

unor rezultate în domeniul 

energetic, însă niciodată nu au 

avut posibilitatea să participe la 

construcția de la zero a acestor 

elemente și să se convingă ,,pe 

viu,, de eficiența lor. 

 

În gospodăria beneficiaru-

lui dlui Gheorghe Cotoman o zi 

întreagă, geroasă, însă însorită, s-a 

lucrat din plin, unde experții AO 

,,Renașterea Rurală,, au inițiat în 

domeniu, aducînd toate argumen-

tele cu plus în favoarea energiei 

solare, precum și au demonstrat 

cum din materiale simple, deloc 

sofisticate, accesibile după preț 

este posibilă construcția gropilor 

de compost, atît de actuale pentru 

gospodăriile din localitățile rurale, 

cît și confecționarea absorber-ului 

solar din aceleași materiale prin 

metodă manuală, în condiții 

casnice, fără a recurge la instru-

mente industriale-profesionale. 

 Nu întîmplător, la început 

de mesaj, am accentuat cînd 

anume a avut loc seminarul. Acest 

fapt a demonstrat tuturor celor 

prezenți, că indiferent ce tempera-

tură are aerul de afară, dacă ziua 

este însorită colectorul este activ, 

adică produce apă caldă menajeră 

pentru gospodăria unde este 

instalat. Astfel de zile sunt pe 

teritoriul Republicii Moldova cca 

279 din 365/an, deci 8-9 luni din 

an colectorul este activ, iar dacă 

să-l adaptezi la tehnologiile deja 

existente (montarea tenului ele-

ctric, pompei) atunci el devine 

permanent activ. 

 

 Indiferent cum este con-

struit colectorul solar: semi-activ 

sau activ permanent, gospodarul 

ce beneficiază de o astfel de 

tehnologie simte considerabil dife-

rența cheltuielilor pentru energie 

electrică, ele diminuîndu-se la cca 

60% / lunar. 

 

Acest lucru, deloc șmecher, 

a și fost obiectul discuțiilor și 

dezbaterilor din cadrul ședinței din 

satul Cimișeni – fapt demonstrat 

locatarilor atît teoretic cît și 

practic. 

 

Viorica Ursu, 

AO „Renașterea Rurală” 

UN MECI ÎMPOTRIVA 

RASISMULUI ŞI ELEMENTELOR 

ANTI-DISCRIMINARE 

 

La data de 27 octombrie 

2013, în cadrul săptămîinii 

acțiunilor (15-29.10.2013) Fotbalul 

împotriva rasismului în Europa, 

susținute de Organizația FARE 

(Football Against Racism in 

Europe) în comuna Tohatin a fost 

organizat și petrecut un meci de 

fotbal cu participarea echipei 

Tohatin (seniori) și echipa oaspete 

(fotbaliști-amatori seniori ai 

minorităților naționale din Repu-

blica Moldova, inclusiv fotbaliști 

originari din Africa, stabiliți cu 

traiul în Republica Moldova). 

Acțiunea a avut loc în 

cadrul proiectului Fotbalul împo-

triva rasismului în Europa, imple-

mentat local de AO ,,Renașterea 

Rurală,, – Vladimir Ursu, în parte-

neriat cu AO ,,Fatima,, – Keita 

Abdramane. Parțial proiectul a 

fost susținut financiar de FARE 

(Polonia) și sprijinit de oameni de 

afaceri din c. Tohatin cu suportul 

Primăriei comunei Tohatin. 

 

Această acțiune se mani-

festă prin faptul, că timp de două 

http://renasterearurala.vox.md/un-meci-impotriva-rasismului-si-elementelor-anti-discriminare/
http://renasterearurala.vox.md/un-meci-impotriva-rasismului-si-elementelor-anti-discriminare/
http://renasterearurala.vox.md/un-meci-impotriva-rasismului-si-elementelor-anti-discriminare/


săptămîni (15-29.10.2013) în cca 

44 de țări, concomitent, se petrec 

măsuri ce promovează în rîndurile 

tinerilor, cetățenilor toleranța, 

anti-discriminarea, anti-rasismul. 

Organizații din diverse țări în 

această perioadă petrec măsuri 

precum meciuri de fotbal cu 

participarea minorităților, perso-

anelor cu disabilități, răspîndirea 

pliantelor, broșurilor cu conținut 

anti-rasist, anti-discriminare, se 

organizează tabere de fotbal, se 

promovează participarea la acțiuni 

a grupurilor de oameni cu 

disabilități, minorităților naționale, 

petrecerea forum-urilor cu fanii, 

colectarea materialelor video anti-

rasism și anti-discriminare cu 

postarea filmulețelor pe rețelele 

de socializare în Internet. 

 

Scopul nostru a fost să 

provocăm discriminările, punînd 

accent pe contribuțiile aduse 

fotbalului de către fiecare din noi, 

fără a ține cont de locul de unde 

provenim, locul de trai, poziția 

socială, confesie religioasă și a 

rolului în meci.  

Împreună cu măsurile 

legate de activitatea ligilor și 

cluburilor profesioniste ca Liga 

Campionilor, Liga Europeană, 

săptîmînile acțiunilor anti-

discriminare (FARE) acordă 

suporterilor, reprezentanților 

grupurilor minorităților naționale, 

cluburilor de fotbal amatoare 

posibilitatea să simtă rolul 

integrant al fotbalului. 

 

Mai multe poze, video ale meciului 

susținut pe stadionul sportiv al 

satului Tohatin le puteți viziona 

accesînd site-ul asociației: 

http://renasterearurala.vox.md 
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