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Cercetarea şi promovarea generării de înaltă eficienţă prin
trigenerare, bazate pe utilizarea resurselor regenerabile solare, pentru
obţinerea energiei electrice, termice si a frigului, inclusiv achiziţia
echipamentului
Obiectivul general este acela de a intensifica cooperarea la nivel economic, social şi de mediu în
regiunea transfrontalieră România – Republica Moldova, prin dezvoltarea unui sistem generator
de energie electrică, termică şi a frigului cu panouri fotovoltaice prin trigenerare. Scopul
proiectului este acela de a stimula utilizarea eficientă a energiei regenerabile.
Obiectivele specifice ale proiectului:


Cercetarea de sisteme noi în domeniul energiei regenerabile prin crearea unui

sistem inovativ de trigenerare instalat pe două clădiri (Răducăneni şi Vadul lui Vodă).


Demonstraţie practică asupra posibilităţii de a genera aer rece folosind apă fierbinte

obţinută folosind energia solară.

Parteneriat:
 Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în calitate de lider de proiect
 Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de partener a inclus ca obiectiv, dotarea Unităţii MedicoSociale Răducăneni.
 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în calitate de partener
Sursa de finanţare
Programul Operaţional Comun (POC) România-Republica Moldova 2014 – 2020
Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
Prioritatea 2.1: Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare

Valoarea proiectului

JUDEŢUL IAŞI - CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, cod poştal 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100;

Fax: 0232 - 210336;

www.icc.ro

Valoarea totală a proiectului este 173.698 euro.

Stadiul proiectului
Cererea de Finanțare a fost depusă la BRCT Iași, care este Organismul Intermediar și este în
EVALUARE.
Organismul Intermediar: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România –
Republica Moldova: B.R.C.T. Iaşi
Adresa: Str. Dimitrie Ralet, nr. 2A, Iaşi, judeţul Iaşi
E-mail: office@brctiasi.ro
Telefon: +40 232 270646
Web: http://www.brctiasi.ro

