
Madalina studerer miljø og ressurser i Tyskland. Hun har allerede ett år 
bak seg med "Earth and Space Sciences" ved Jacobs University i Bremen. 
Fra høsten går hun løs på to år med "Resources and Environment". Da blir 
hun bachelor, men satser trolig også på en mastergrad. 

- Jeg ble opptatt av miljøvern og fornybar energi i tidlig skolealder, sier 
hun. 

E-post til Vardar
Siden begge foreldrene jobber i energibransjen, visste hun om Buskerud 
fylkeskommunes energiselskap Vardar AS. Dermed sendte hun en e-post 
til Vardar, og fikk etter en stund positivt svar: Joda, de ville gi en slik 
offensiv, ung kvinne en mulighet. Dermed bar det til Norge og Drammen, 
der hun bor på Danvik folkehøgskole. Men det ble bare med ei natt der 
i første omgang. For dagen etter ankomst skulle hun være med Vardars 
representanter til Litauen for å åpne en ny vindmøllepark der. Den sjette i 
Baltikum.

Grønne sertifikater
Tilbake i Drammen igjen skal Madalina sette seg inn i norske regler og 
hvordan Vardar jobber med grønn energi. Dette gjør hun fram til 5. juli. 
Da reiser hun tilbake til Bucuresti for å utrede hvordan Romania forholder 
seg til grønne sertifikater. I august kommer hun på nytt til Drammen, og lar 
Vardar få del i sin kunnskap. 

- Vi vil jo alltid trenge å bruke energi. Da er det om å gjøre at den er grønn 
og fornybar, sier den miljøbevisste unge kvinnen.

Vardar AS er et holdingselskap, eid av Buskerud Fylkeskommune og kommunene i Buskerud. 
Selskapet jobber etter en langsiktig målsetting om å maksimere verdier gjennom sin utviklings-
strategi. Vardars kjernevirksomhet er: Vannkraft, vindkraft, bioenergi/fjernvarme og eiendom.

Nyhetsmelding

Fornybar framtid
Rumenske Madalina Bonta er bare 20, men har klare mål om ei 
grønn framtid. I sommer jobber hun for Vardar og bor i Drammen.

Madalina på vindmølletrappa sammen med Tor Ottar 
Karlsen, Johannes Rauboti og Iren Bogen fra Vardar.


