
EU4Energy – 
Republica Moldova

Vinificația cu energie solară

www.EU4Energy.eu

#EU4Energy

“Economisim acum aproximativ 
60% din consumul de energie 
electrică și avem planuri să 
începem producția ecologică în 
curând",   

Vinăria KaraGani a instalat 21 de panouri solare noi datorită 
sprijinului UE în programul “Susținerea Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale în UTA Găgăuzia și Raionul Taraclia”.

Larisa Cerven, 
Proprietara Vinăriei KaraGani

www.eu4energy.iea.org/

În cadrul EUSEW, Comisia Europeană acordă anual 
Premii pentru Energie Durabilă, recunoscând inovațiile 
remarcabile în materie de eficiență energetică și în 
sursele regenerabile de energie. Pentru al doilea an 
consecutiv, premiile vor include o diviziune pentru 
regiunea Parteneriatului Estic.

Convenția Primarilor

Convenția Primarilor este cea mai mare mișcare din 
lume pentru acțiuni locale privind clima și energia, 
reunind mii de guverne locale angajate în mod voluntar 
în implementarea obiectivelor UE privind clima și 
energia. Orașele semnatare se angajează să reducă 
emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 40% 
până în 2030 și să adopte o abordare comună față de 
atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Din 
martie 2020, Moldova se mândrește cu 34 semnatari 
activi ai inițiativei, acoperind peste 50% din populație.

Producția de energie din Moldova 2017* 

Intensitatea energiei din Moldova*

Pentru aceasta, 
UE sprijină proiecte care:

Săptămâna UE a Energiei Durabile 2020 
(#EUSEW2020)

*Datele IEA

Energie hidraulică 

Biocombustibili și deșeuri 

Securitatea energetică și eficiența energetică sunt esențiale pentru dezvoltarea economică a 
Moldovei. Prin Inițiativa EU4Energy, UE sprijină energia accesibilă, sigură și durabilă prin furnizarea 
de energie mai fiabilă, promovarea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile. Acest 

lucru asigură faptul că cetățenii, gospodăriile și afacerile se bucură de aprovizionare cu energie mai 
fiabilă, și reduc consumul de energie și emisiile de CO2.
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*Datele IEA

•  ajută la reformarea piețelor energetice 
•  promovează energia regenerabilă
•  reduc consumul de energie 
•  sprijină eficiența energetică

https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/energy
https://www.eu4moldova.md/en/content/support-agriculture-and-rural-development-atu-gagauzia-and-taraclia-district-sard
https://www.eu4moldova.md/en/content/support-agriculture-and-rural-development-atu-gagauzia-and-taraclia-district-sard
https://www.eu4energy.iea.org/
https://voting.eapenergyawards.eu/

