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ADNOTARE 

Autor – APOSTOL Irina. Titlul – Dezvoltarea cogenerării energiei, bazate pe tehnologia solar-

hibridă PVT. 

Structura lucrării: Lucrarea conține o introducere, cinci capitole, concluzii, bibliografie din 19 

titluri și 10 link-uri utilizate, 75 pagini, 32 figuri, 16 tabele. 

Cuvinte-cheie: Sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, Surse regenerabile de energie, 

panouri solar hibride, stocarea energiei termice, cogenerare. 

Problematica studiului: Determinarea fezabilității integrării surselor solar-hibride în sistemele de 

alimentare centralizată cu energie termică din Republica Moldova, particularități și caracteristici ale 

instalațiilor solar-hibride PVT. 

Obiectivele studiului: Implementarea surselor regenerabile de energie, reducerea impactului 

negativ asupra mediului, cercetarea panourilor solar-hibride. 

Rezultate obținute: În urma studiului s-au calculat cheltuielile aferente construcției unui SACET 

în or. Strășeni, cu folosirea surselor solar-hibride. S-a demonstrat că această tehnologie este una 

costisitoare în special din cauză că trebuie să fie acompaniată de sisteme de stocarea a energiei 

termice, deci se consideră mai puțin fezabilă în comparație cu integrarea pompelor de căldură în 

SACET, dar mai avantajoasă decât utilizarea combustibilului fosil. 

ABSTRACT 

Author – APOSTOL Irina. Title – Development of energy cogeneration, based on hybrid PVT solar 

technology 

Thesis structure: The paper comprises an introduction, five chapters, conclusions, 19 references 

and 10 links used, 75 pages, 32 figures, 16 tables. 

Keywords: District heating systems, renewable energy sources, hybrid solar panels, thermal energy 

storage, Combined Heat and Power. 

Study issues: determining the feasibility of integrating solar-hybrid sources in district heating 

systems in the Republic of Moldova, features and characteristics of PVT solar-hybrid installations. 

The study's objectives: Implementation of RES, reduction of negative impact on the environment, 

research of solar-hybrid panels. 

Result obtained: Following the study, the expenses related to the construction of a DHS in using 

solar-hybrid sources were calculated. This technology has been shown to be expensive, because it 

must be accompanied by heat storage systems, so it is considered less feasible compared to the 

integration of heat pumps into DHS, but better than using fossil fuels. 
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INTRODUCERE 

Cu toții cunoaștem că societatea umană a intrat într-o nouă era a energiei în care generarea 

centralizată nu mai este o prioritate, iar în locul tehnologiilor de generare centralizată vin cele de 

generare distribuită (sau descentralizată). La nivel european, acestea în mare parte includ sursele 

noi, regenerabile de energie, numite prescurtat SER.  

O sursă cu popularitate crescândă de valorificare a energiei regenerabile sunt panourile fotovoltaice. 

Acestea sunt o tehnologie de transformare a energiei luminoase din razele solare în energie 

electrică, datorită stratului semiconductor de la suprafața panourilor. Cu toate acestea, principalele 

dezavantaje ale panourilor fotovoltaice sunt costul ridicat și randamentul scăzut.  

Panourile fotovoltaice disponibile la moment au un randament de circa 15-20%, iar în cazul 

supraîncălzirii acestora, randamentul se poate chiar înjumătăți. Din această cauză apare necesitatea 

răcirii forțate a panourilor solare. Răcirea poate avea loc cu un agent termic suplimentar, care va 

prelua căldura, care ulterior ar putea fi valorificată.  

În acest sens, în ultimii ani tot mai intens au început să se dezvolte panourile solar-hibride, care 

produc în cogenerare energie termică și electrică. Panourile solar-hibride, sau prescurtat PVT, sunt 

o nouă tehnologie de cogenerare, care poate fi folosită atât la nivel casnic, cât și în cadrul 

Sistemelor de Alimentare Centralizată cu Energie Termică.  

În această lucrare ne-am propus drept scop efectuarea unei cercetări asupra dezvoltării cogenerării 

energiei bazate pe tehnologia solar-hibridă PVT, determinarea avantajelor și dezavantajelor 

tehnologiei și posibilitatea încadrării acesteia într-un SACET din Republica Moldova. 

Sursele de energie regenerabilă, într-un viitor mai îndepărtat, cu siguranță vor domina în balanța 

energetică europeană și mondială. Această tendință este determinată de mai mulți factori, principalii 

fiind necesitatea reducerii gazelor cu efect de seră și, respectiv, combaterii poluării și a schimbărilor 

climatice, epuizarea combustibililor fosili, creșterea costului energiei și sporirea continuă a 

consumului de energie. 
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