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ADNOTARE 

Autor – DASCAL Ștefan. Titlul – Studiul privind utilizarea generatoarelor de energie electrică 

mascate sub formă de barier pentru limitarea vitezei a vehicolelor rutiere. 

Structura lucrării: lucrarea conține o introducere, cinci capitole, concluzii, bibliografie din 0 titluri 

și 28 link-uri utilizate, 12 anexe, 66 pagini, 35 figuri, 26 tabele. 

Cuvinte-cheie: instalație de generare a energiei electrice, autovehicul, limitator de viteză, 

hibridizarea instalației, trafic rutier. 

Problematica studiului: în orașul Chișinău lipsesc instalații pentru generarea energiei electrice din 

efectele traficului rutier ambudent. 

Obiectivele studiului: proiectarea a unei noi instalații pentru generarea energiei electrice datorită 

trficului rutier abundent. 

Rezultate obținute: Prim prototip proiect a instalației este cu succes finisat cu succes. Instalația 

este destul de rentabilă cu perioada de rambursare a cheltuelilor mai mică de 3 ani. Sa adeverit 

posibilitatea amplasării instalației și pe alte străzi ale chișinăului cu traficul normal sau redus. 

ABSTRACT 

Author – DASCAL Ștefan. Title – The study on the utilisation of masking electricity generators in 

the form of the limiting speed for road vehicles. 

Thesis structure: The paper comprises an introduction, four chapters, conclusions, 0 references and 

28 links used, 12 annexes, 66 pages, 35 figures, 26 tables. 

Keywords: power generation installation, motor vehicle, speed bumps, hybridization of the 

installation, road traffic.  

Study issues: The city of Chisinau lacks facilities to generate electricity from the effects of smelly 

road traffic. 

The study's objectives: design of a new installation for electricity generation due to heavy road 

traffic. 

Result obtained: The first project prototype of the installation is successfully completed. The 

installation is quite cost effective with a payback period of less than 3 years. The possibility of 

locating the installation on other streets of Chisinau with normal or low traffic was proven. 
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INTRODUCERE 

Odată cu asimilarea energiei electrice, omenirea a devenit dependentă de electricitate și în același 

timp, gradul de asimilare a energiei electrice reprezintă gradul de dezvoltare a omenirii. La 

momentul acela energia electrică era o alternativă a combustibilului fosil, care era mai accesibil dar 

și mai dăunător atât din punct de vedere a atmosferei cât și din punct de vedere a biosferei, pe când 

energia electrică era o formă de energie scumpă și încă necunoscută oamenilor, avea o perspectivă 

de viitor care trebuia dezvoltată activ în toate ramurile. Ultimii 20 de ani urmărim aceeași situație în 

privința energiei regenerabile, care prezintă o sursă scumpă. Deși ultimii 2-3 ani situația a fost puțin 

schimbată datorită promovării active a energiei regenerabile, eu consider că ea încă nu și-a atins 

punctul de dezvoltare și abia e la început de carieră. 

După cum am mai menționat, în ultimii 3 ani energia regenerabilă a făcut un salt în promovarea 

surselor de energie verde. Astfel, în cadrul companiei ,,Aselectrica”, am observat o creștere 

semnificativă a cererii pentru surse de energie regenerabile, atât de către persoanele juridice cât și 

de persoanele fizice care își instalează câțiva kW pe acoperișurile propriilor case. La începutul 

anului 2019 procentajul energiei regenerabile generată în Republica Moldova a atins 27.8 %, ceea 

ce nu poate fi comparată cu procentajul venit din România, 42 %, care ocupă locul 7 în topul țărilor 

europene și totuși are unde crește atât calitativ cât și cantitativ. Energia regenerabilă a pătruns și s-a 

dezvoltat în multe alte ramuri: sisteme fotovoltaice instalate în carcasa smartphoanelor noi, panouri 

solare în laboratoarele unde se efectuează electroliza, plantații eoliene de GW, ferme de bovine și 

porcine ce produc biogaz, lentile solare cu ajutorul cărora se acumulează căldura vara și se consumă 

iarna. O multitudine de instalații și posibilități de a face planeta și viața noastră mai pură, mai 

frumoară și curată. Pentru aceasta mi-am propus să dezvolt o ramură comparativ nouă, care prezintă 

sursele de energie regenerabilă în cadrul domeniului rutier sau autovehicular. Ideea constă în 

dobândirea energiei, cu preferință a energiei electrice din mișcarea autovehiculelor sau a efectelor 

ce urmează după trecerea unui autovehicul: fie o instalație eoliană cu axă verticală sau panourile 

solare instalate chiar pe acoperișele automobilelor. 

Ideea unei instalații de generare a energiei electrice care va fi mascat sub forma unei denivelări de 

limitare a vitezei vehiculelor rutiere, presupune rezolvarea unei probleme, crearea unei incomodități 

și promovarea unei soluții. Acest Generator Electric Mascat (GEM) combină în sine instalația de 

generare a energiei electrice și o denivelare ce servește drept marcaj rutier și limitator de viteză. 

Aceste particularități impun instalarea GEM-ului în zone urbane cu densitate mare de circulație a 

autovehiculelor și viteza medie mică a acestora, cum ar fi unele străzi din centrul orașului. Cu 

părere de rău o așa denivelare în centrul orașului va provoca o incomoditate tuturor șoferilor, însă 

partea bună este că aceste neplăceri sunt de scurtă durată. Înafară de acestea, instalația va servi drept 

promovare a energiei regenerabile pentru locuitorii orașului Chișinău și a întregei regiuni pe 

platforma europeană, ca punctul de dezvoltare a unei noi instalații de generare a energiei 

regenerabile. În perspectiva de dezvoltare a instalației poate fi proiectată o variantă pentru 

drumurile cu viteza medie ridicată cum ar fi șoseaua Chișinău-Orhei sau alte drumuri cu o densitate 

mare de vehicule. Deci ca și orce invenție, proiect sau idee pornește de la ceva mic, brut și 

neeconomic iar pe parcursul anilor devine fiabil, rentabil și economic.  
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