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Donatella SCARPA e suo fratello Roberto SCARPA si sono occupati con grande cura dell’azienda del padre, Dario SCARPA, l’ACE srl di 
Agrate Brianza, Italia, conducendola e riuscendo ad ampliarla. Così è nata la ACE Cabling Moldova. Donatella SCARPA, in questa interv-
ista esclusiva ci parla con fiducia e ottimismo dei risultati e delle prospettive di espansione della sua azienda.
La nostra azienda è stata fondata nel 1967, negli anni 2000 ha avuto l’esigenza di aumentare la propria produzione di cablaggi, sistemi 
elettrici, elettronici e meccanici.

Abbiamo pensato alla Moldova perché era un paese piccolo, relativamente vicino all’ Italia, geograficamente appena fuori dalla UE e nel 
contempo, anche se inquadrato nel blocco ex sovietico, l’influenza della Romania e della sua cultura lo rendeva a noi comprensibile per 
via della lingua neolatina e di alcune abitudini similari alle nostre. 
Nel 2005 la Repubblica di Moldova non era conosciuta agli occhi dell’Europa, era un Paese. I prezzi di acquisto degli immobili erano 
economici, il mercato immobiliare non era sviluppato e quindi pensammo di acquistare una struttura già esistente e di ristrutturarla com-
pletandola con impianti e macchinari italiani. 
Inizialmente ricordo che il Paese era molto diffidente verso gli stranieri, ad esempio, le banche erano utilizzate come depositi cassa e non 
erano commerciali, ma sin dall’inizio mi sono trovata bene; i moldavi sono un popolo molto accogliente. La burocrazia riconosco che era 
molto macchinosa, ma la verità è che noi fin da subito abbiamo operato seguendo sempre le regole non avendo, quindi, nessun tipo di 
problema.
Il nostro personale all’inizio non era preparato, ma col tempo è stato in grado di adeguarsi, di seguire le nostre linee guida e di qualificarsi, 
dandoci la possibilità di creare un Team di lavoro motivato e competente. Abbiamo iniziato la nostra attività con soli 10 dipendenti, nel 
corso degli anni sempre creduto nella formazione aziendale, e per questo motivo abbiamo favorito il nostro organico mandandolo in Italia 
o facendo venire i nostri tecnici qui in Moldova, creando il Gruppo e quindi una sinergia perfetta. Oggi la nostra fabbrica vanta 150 addetti.
Nella primavera del 2022 inaugureremo il nuovo Bulding, un’area di 3000mq con 800mq di uffici, che rappresenta l’annessa alla già es-
istente fabbrica di 2000 mq. 
Una struttura imponente composta da: sale multifunzionali per riunioni e conferenze, aule didattiche, spazi produttivi in grado di agevolare 
la collaborazione, la condivisione di idee e la presentazione di progetti. Spazi dedicati principalmente agli incontri per la comunità italiana 
che nel corso degli anni ha avuto la possibilità di conoscere la Repubblica di Moldova rendendosi conto che è un Paese sicuro, con prospet-
tive di investimento e possibilità di sviluppo, iniziando quindi percorsi imprenditoriali in tutti i settori.
Il Paese presenta un potenziale di sviluppo enorme. Io personalmente investirei nell’agroalimentare, anche se non è il mio settore, ma farei 
uno sforzo e inizierei questo mercato. Negli ultimi anni abbiamo notato un avanzamento tecnologico molto significativo che ha dato un 
impulso importante all’agricoltura. I prodotti agroalimentari moldavi infatti sono sempre più richiesti in Europa.
Oltre alla produzione di cablaggi, sistemi elettrici, elettronici e meccanici, abbiamo avuto alcuni anni fa l’intuizione di investire nel settore 
dell’energia rinnovabile, nell’eolico, nel mini eolico iniziando con 3 modelli di turbina da 3,5 da 10 e da 20Kw. siamo riusciti a iniziare nuovi 
mercati quali: Mozambico, Swaziland, sud Africa e Tanzania. 
Paesi questi con una carenza notevole di energia elettrica, avendo una rete di distribuzione inesistente, e il nostro sistema ibrido, eolico, 
solare e con batterie, permette infatti l’autoproduzione di energia e non ha bisogno della rete elettrica di distribuzione.
Con le difficoltà legate all’anno pandemico non ci è stato possibile lo spostamento e quindi, presso il nostro stabilimento italiano, ci siamo 
dedicati allo studio di un nuovo settore.
Abbiamo elaborato la “Recharge per macchine elettriche” ovvero la stazione di ricarica, riscontrando un notevole interesse. Pensiamo per 
il futuro di iniziare una produzione “Recharge” anche in Moldova.
Altri prodotti da noi in distribuzione sono i condizionatori a pompa di calore con pannelli solari e
le “ Luci street light” - luci solari per esterno che si installano senza cavo.
Ma la vera novità del prossimo anno sarà la “EcoSphera”, una casa indipendente, senza fondamenta, connessa con pannelli solari e rete 
idrica totalmente autonoma. 
Di sicuro ne saprete di più quando la inaugureremo in Moldova.
Il mercato dell’efficienza energetica è in continua espansione e noi abbiamo maturato un’esperienza tale che ci permette un sicuro van-
taggio.
Collaboriamo con il Politecnico di Milano, che è la terza Università al mondo per l’aspetto tecnico e proiettata sempre più a sviluppare 
questo tipo di prodotti.
Anche se l’anno pandemico ha penalizzato tutto il mondo del lavoro possiamo affermare che noi siamo stati fortunati, rigidi nel rispettare 
le regole anti-Covid, siamo riusciti a mantenere la situazione sotto controllo. I nostri clienti facendo parte di settori tecnologici che non 
hanno risentito molto la crisi ci hanno permesso di limitare le perdite, ma già da quest’anno abbiamo ripreso la marcia e recuperato avendo 
numerose richieste e nuovi progetti in cantiere.
Ad oggi in Moldova i costi della manodopera sono ancora relativamente bassi e competitivi rispetto ad altri paesi, ma constatiamo una 
grande carenza di manodopera che incide considerevolmente sullo sviluppo del Paese.
Inoltre limitano la crescita anche la mancanza di una buona infrastruttura e la carenza di standard europei nel settore della sanità. Questi 
sono alcuni problemi che l’attuale Governo deve in ogni modo affrontare e risolvere per il bene di tutti. 
Mi sento anche io Moldava avendo ricevuto molti anni fa la cittadinanza onoraria.
Anche per questo motivo mi sento orgogliosa di poter contribuire allo sviluppo ed al benestare della società moldava, e della Repubblica 
di Moldova.

L’EVOLUZIONE DI UN BUSINESS DI SUCCESSO
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Donatella SCARPA împreună cu fratele ei Roberto Scarpa au avut mare grijă de compania tatălui lor Dario Scarpa, ACE srl din Agrate 
Brianza, Italia. Și nu doar că au păstrat-o, dar au și extins-o. Astfel, a apărut și ACE Cabling Moldova. Despre realizări și perspective 
de extindere a acestei afaceri și nu numai, Donatella SCARPA vorbește cu încredere și optimism.
Stimată doamnă, care sunt reperele activității Companiei pe care ați fondată la Chișinău? De ce ați ales Republica Moldova pentru 
o nouă locație a Companiei?
Compania noastră a fost fondată în anul 1967, cu activitate în domeniul asamblării cablajului electric și confecționarea articolelor de 
cablaj pentru diferite industrii. Astfel, după o perioadă îndelungată de activitate am ajuns la concluzia că este necesară o extindere. Era 
la începutul anilor 2000 și am ales ca destinație Republica Moldova. Motivele au fost diverse. Ne-am gândit la Moldova pentru că era 
o țară mică, relativ apropiată de Italia, plasată geografic la hotarul cu UE și în același timp, chiar dacă a fusese încadrată în fostul bloc 
sovietic, influența României și a culturii sale ne-a făcut-o ușor de înțeles, grație limbii române, din aceeași grupă latină ca și italiana, 
precum și similitudinea unor obiceiuri și tradiții cu ale noastre.
Cum era Moldova când ați venit prima oară și cum îi vedeți dezvoltarea acum, din interior? A fost ușor să vă încadrați în mediul de 
afaceri moldovenesc? 
În anul 2005, Republica Moldova era în proces de transformare, de afirmare pe pe plan extern, dar moldovenii, am constatat chiar de la 
început, sunt un popor foarte primitor. Piața imobiliară nu era dezvoltată ca în țările europene  și, prin urmare, am decis să cumpărăm 
o structură existentă și să o renovăm completând-o cu instalații și utilaje italiene. La început, îmi amintesc, țara Dumneavoastră era 
foarte neîncrezătoare față de străini. De exemplu, băncile erau folosite ca depozite în numerar și nu erau comerciale. Recunosc că biro-
crația este întodeauna un impediment. Astfel, orice proces devine anevoios, însă respectînd in permanență regulile, nu am întâlnit pe 
parcursul anilor nici un fel de problemă la acest capitol.
Deci, v-ați adapat ușor și nu regretați alegerea făcută, de a deschide o afacere în Republica Moldova?
La început, personalul nostru nu avea experiență în acest domeniu, dar au reușit să se adapteze, să însușească toate procesele teh-
nologice, au urmat cursuri specializate de instruire, să urmeze liniile directoare și să se califice, oferindu-ne posibilitatea să creăm o 
echipă de lucru motivată și competentă. Și sunt mândră de echipa mea, cu care reușim să ne menținem prestanța, profesionalismul 
în domeniu.Ne-am început afacerea cu doar 10 angajați, de-a lungul anilor am crezut întotdeauna în formarea companiei și, din acest 
motiv, ne-am favorizat personalul trimitându-i în Italia sau făcând ca tehnicienii noștri să vină aici în Moldova, creând prin urmare o 
perfectă sinergie. Astăzi compania noastră are 150 de angajați.
Cum apreciați Republica Moldova din punct de vedere investițional? A devenit atractivă, dacă e să facem comparație cu începutul 
anulor 2000, când ați venit în țara noastră? 
Republica Moldova are un potențial enorm de dezvoltare. Eu personal aș investi în agroalimentare și chiar dacă nu este sectorul meu, aș 
face un efort și aș începe această piață. În ultimii ani, am observat un avans tehnologic foarte puternic care a dat un impuls important 
agriculturii. De fapt, produsele agroalimentare moldovenești sunt din ce în ce mai solicitate în Europa.
Cu siguranță, aveți planuri de dezvoltare a Companiei, de extindere? Ce presupune acest proces?
În primăvara anului 2022 vom inaugura noua clădire, cu o suprafață de 3000 de metri pătrați, cu 800 de metri pătrați de birouri, care 
reprezintă anexa la fabrica existentă de 2000 de metri pătrați. Va fi o mega structură compusă din săli multifuncționale pentru întâlniri, 
conferințe, birouri, spații de producție capabile să faciliteze colaborarea, schimbul de idei și prezentarea proiectelor. Spații dedicate 
întâlnirilor pentru comunitatea italiană care de-a lungul anilor a avut ocazia să se familiarizeze cu Republica Moldova, realizând că este 
o țară sigură, cu oportunități de investiții și oportunități de dezvoltare, începând astfel căi antreprenoriale în toate sectoarele.
Or, nu v-ați limitat doar la acest domeniu de activitate. Mai aveți o afacere, una foarte importantă, de perspectivă. Exact. Pe lângă 
producția de cabluri, sisteme electrice, electronice și mecanice, am avut intuiția acum câțiva ani de a investi în sectorul energiei re-
generabile, în energia eoliană, în minienergie eoliană începând cu 3 modele de 3,5 pe 10 și de la 20Kw . Am reușit să deschidem piețe 
precum în Mozambic, Swaziland, Africa de Sud, țări cu un deficit semnificativ de energie electrică, o rețea de distribuție inexistentă. 
Sistemul nostru, hibrid, eolian, solar și cu baterii, permite auto-producerea de energie și nu are nevoie de rețeaua de distribuție a 
energiei electrice.
Situația pandemică cum a influențat activitatea Companiei? Unii antreprenori au menționat că aceasta i-au influențat să se reorien-
teze spre alte sectoare. Dumneavoastră cum ați procedat?
Piața eficienței energetice este una în continuă expansiune. Am câștigat experiență care ne oferă un avantaj clar. Colaborăm cu  Uni-
versitatea Politehnică din Milano care este a treia Universitate din lume din punct de vedere tehnic, interesată de dezvoltarea acestui 
tip de produse. Chiar dacă anul pandemiei a afectat întreaga piață a muncii, putem spune că am fost norocoși, rigizi în respectarea 
regulilor anticovide, am reușit să ținem situația sub control. Clienții noștri, care fac parte din sectoarele tehnologice care nu au suferit 
prea mult din criză, ne-au permis să limităm pierderile. Dar deja anul acesta am reluat cursul și ne-am recuperat, având numeroase noi 
cereri și noi proiecte în curs de desfășurare. Având în vedere dificultățile legate de pandemie, nu a fost posibil să ne mutăm și, prin ur-
mare, la fabrica noastră italiană ne-am dedicat studiului unui nou sector. Am dezvoltat „Reîncărcarea mașinilor electrice” sau stația de 
încărcare, întâlnind un interes considerabil. Ne gândim, pentru viitor, să începem o producție „Reîncărcare” și în Moldova. Alte mașini 
pe care le producem sunt aparate de aer condiționat cu pompă de căldură cu panouri solare și „Luminile stradale” - lămpi solare elec-
trice pentru exterior care sunt instalate fără cablu. Dar adevărata știre pentru anul viitor va fi ,,EcoSphera”, o casă independentă, fără 
fundații, conectată la panouri solare și o rețea de apă total autonomă. Cu siguranță, veți afla mai multe când îl inaugurăm în Moldova.
Să revenim la piața muncii din Moldova. Este competitivă? 
Până în prezent, costurile forței de muncă în Moldova sunt încă relativ scăzute și competitive în comparație cu alte țări, dar vedem 
o mare lipsă de forță de muncă. Acest lucru are un impact considerabil asupra dezvoltării țării. Lipsa unei infrastructuri bune și lipsa 
standardelor europene în sectorul sănătății limitează, de asemenea, creșterea economică. Acestea sunt câteva dintre problemele cu 
care actualul guvern se va confrunta și va trebui să le rezolve în toate privințele pentru binele tuturor. De asemenea, mă simt mold-
oveancă, deoarece am primit cetățenia onorifică cu mulți ani în urmă. Din acest motiv mă simt mândră că pot contribui la dezvoltarea 
și bunăstarea societății moldovenești și a Republicii Moldova.

EVOLUȚIA UNEI AFACERI DE SUCCES
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ACE Cabling Srl è specializzata nella produzione di cablaggi e quadri elettrici da oltre mezzo secolo: l’esperienza pluridecennale ci consente di 
rispondere con successo a tutte le necessità dei clienti, grazie anche alla dotazione di tecnologie avanzate e sistemi gestionali in grado di ot-
timizzare e verificare ogni fase di lavoro. L’ACE Cabling Srl, si presenta al mondo degli affari come un’azienda leader nel suo campo di attività, 
che comprende il recrutamento di contoterzisti per l’industria elettrica ed elettronica, per la fornitura di servizi di saldatura, nonché per le parti 
metalliche. Questa manodopera trova impiego in vari settori - quello ferroviario, degli ascensori, di automazione, del fotovoltaico, dell’illumi-
notecnico, dell’elettromedicale, dell’elettronico, dell’industriale, degli elettrodomestici. Inoltre, come attività secondaria, produce accessori per 
cavi e fili di linee elettriche, manicotti e ciabatte per cavi elettrici.

L’ACE Cabling Srl nasce nel 2005, vivendo in una dinamica permanente, sia in termini di produzione e di espansione delle aree di esportazione, sia 
per l’aumento del numero di dipendenti, che in questo periodo è raddoppiato. Tuttavia, Roberto SCARPA non si limita solo a questo business infatti, 
orientatandosi con prospettiva, si dedica ad un nuovo campo di lavoro: quello dell’energia rinnovabile
Così nasce la “ECOLIBRI GREEN ENERGY MOLDOVA”. Il progetto di uno showroom di tecnologie per le energie rinnovabili non era solo un obiettivo 
tecnico, ma anche uno sostenibile.
La sostenibilità infatti è un concetto che non si è diffuso solo in Europa o in Nord America, ma è una consapevolezza che si sta ampiamente diffon-
dendo in tutto il mondo. Noi di Ecolibri siamo pionieri in questo senso, visto il nostro impegno nei paesi extra UE ed i massicci investimenti in diversi 
stati dell’Africa. Lo sviluppo delle energie rinnovabili sono il fulcro del nuovo sviluppo energetico, eolico e solare, tecnologie di sicuro affidabili che 
devono essere considerate come le protagoniste di questa transazione in corso - afferma Roberto SCARPA.
Questa attività offre molteplici opportunità, ha un enorme spazio di espansione. Presenta svariati vantaggi e benefici. Non solo vantaggi finanziari, 
redditizi per l’investitore, ma anche per i consumatori e per l’ambiente. Pertanto, la transazione verso l’energia rinnovabile è l’alternativa: un imper-
ativo del tempo. I vantaggi che si otterrebbero passando all’utilizzo di questo nuovo concetto di energie sono molteplici e sicuramente il principale 
è il risparmio sulla bolletta elettrica, perché si tratta di un’energia “pulita”, basata su risorse inesauribili, che consente la salvaguardia dell’ambiente, 
riducendo il livello di inquinamento. Tra i vantaggi dell’installazione di un impianto fotovoltaico c’è la manutenzione poco frequente, oltre che 
l’aumento nel tempo del valore commerciale dell’immobile. Una casa dotata di impianto fotovoltaico infatti presenta un aumento della classe ener-
getica, un vantaggio da non sottovalutare. 
Inoltre, affidarsi ad un impianto fotovoltaico corrisponde anche ad eliminare le emissioni di CO2 dall’ambiente e contribuire alla lotta al riscalda-
mento globale.
Tutti questi aspetti sono importanti anche peSr promuovere uno stile di vita sano, per cercare di mantenere il pianeta in ordine e pulito, sia per noi 
che per le generazioni future - conclude Roberto SCARPA. 
Il nostro ufficio tecnico, supportato da tecnologie in continua espansione, crea prodotti che proteggono l’ambiente e il cui scopo è contribuire alla 
realizzazione di un mondo migliore, promovendo l’indipendenza energetica. 
Roberto SCARPA fa riferimento anche ad alcuni svantaggi in termini di energia eolica. perciò che concerne l’energia eolica il principale contro è che 
il vento è una fonte discontinua e pertanto, per garantire risultati elevati, è necessario realizzare impianti eolici in zone particolarmente ventose.
Altro punto a sfavore sono i costi iniziali da sostenere sia per gli impianti fotovoltaici che per quelli eolici, il costo di una turbina, che indicativamente 
si aggira tra i 30 - 35.000 € a fronte di una capacità produttiva di 5Kw, è però ammortizzabile nel tempo grazie alla loro lunga durata, infatti gli im-
pianti possono produrre energia per 25 anni senza che vi sia la necessità di interventi.
A conti fatti questo investimento risulta comunque essere una soluzione vantaggiosa per le proprie finanze e per la salute del Pianeta.

ACE Cabling Srl a fost fondată în anul 2005, cunoscând o dinamică permanentă, atât în ceea ce privește producerea, cât și extinderea zonelor de 
export, cât și creșterea numărului de angajați, care în această perioadă s-a dublat. Aceasta și datorită faptului că s-a extins aria serviciilor pre-
state, activitatea sa axându-se pe prestarea de asamblare al cablajului electric și confecționare a articolelor de cablaj pentru diferite industrii. 
Iar Parteneriatul de încrede stabilit cu membrii grupului de companii europene ACE îi permite să dezvolte tehnologii ale cablajelor, componen-
telor electrice și electronice.
Or, Roberto SCARPA nu se limitează la această afacere. S-a orientat spre un domeniu de perspectivă, din mai multe puncte de vedere, energia 
regenerabilă. Așa a apărut CEO ECOLIBRI GREEN ENERGY MOLDOVA. Proiectul unui showroom de tehnologii din domeniul energiei regenerabile 
a fost nu doar un scop tehnic, ci și unul prin care a realizat că este parte a sustenabilității.  Și explică de ce. 
Sustenabilitatea este un concept care nu s-a răspândit doar în Europa sau America de Nord, ci este o conștientizare care se răspândește din ce în ce 
mai mult în întreaga lume.  Iar noi, cei de la Ecolibri, suntem pionieri în acest sens, având în vedere angajamentul nostru față de țările din afara UE 
și investițiile masive în Africa, inclusiv în terenuri. Dezvoltarea energiei regenerabile reprezintă punctul de sprijin al tranziției energetice, iar eolianul 
și solarul sunt acum tehnologii fiabile și mature, care trebuie considerate ca protagoniști ai acestei tranziții în curs - menționează Roberto SCARPA.
Această afacere oferă multiple oportunități, are un spațiu imens pentru extindere. Are multe avantaje și beneficii, implicit pe termen lung. Și 
nu doar beneficii financiare, profitabile pentru investitor, ci și pentru consumatori, dar și pentru mediul înconjurător. Astfel, trecerea la energia 
regenerabilă, de alternativă este un imperativ al timpului. 
Beneficiile care s-ar obține prin trecerea la utilizarea energiilor alternative sunt multe și, cu siguranță, principala este economisirea la factura de 
energie electrică, deoarece este o energie regenerabilaă și curată, bazată pe resurse inepuizabile, care permite protecția mediului înconjurator, 
reducerea nivelului de poluare. Printre avantajele instalării unui sistem fotovoltaic se numără întreținerea nefrecventă, pe lângă creșterea valorii 
comerciale a proprietății. O casă dotată cu sistem fotovoltaic înregistrează și o creștere a calitățiii energetice - un alt avantaj care nu trebuie subesti-
mat. În plus, a te baza pe un sistem fotovoltaic corespunde, prin urmare, cu eliminarea emisiilor de CO2 din mediu și încadrarea în lupta împotriva 
încălzirii globale.
Toate aceste aspecte sunt importante în vederea promovării unui mod sănătos de viață, de menținere în ordine și curățenie a Planetei, atât 
pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare – concluzionează Roberto SCARPA.
Departamentul nostru tehnic, susținut de tehnologie în permanentă explorare, deci într-un stil foarte modern, creează produse care protejează 
mediul înconjurător și al căror scop este să contribuie la realizarea unei lumi mai bune pentru noi și pentru copiii noștri, făcându-ne pe toți capabili 
de a fi total independenți energetic. 
Evident, în fiecare afacere apar unele provocări, la prima vedere chiar dezavantaje, dar un manager inscusit le poate transforma în oportunități. Nu 
este excepție nici domeniul în care activăm. De exemplu, în ceea ce privește energia eoliană, vântul nu este o sursă continuă, de aceea trebuie să 
identificăm zonele cele mai statornice din acest punct de vedere pentru a construi parcuri eoliene. Investițiile sunt considerabile în această afacere, 
dar, totuși, este o soluție avantajoasă  atât pentru finanțele proprii, cât și pentruu sănăttatea Planetei, - concluzionează Roberto SCARPA.

SĂ INVESTIM CORECT ȘI SĂ AVEM GRIJĂ DE SĂNĂTATEA PLANETEI
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