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

Mixul energetic al Moldovei
Aprovizionarea cu energie primară totală, 2016

gaz natural biocombustibili și deșeuri 
petrol cărbune

hidro

* IEA data

Pentru a face acest lucru, UE sprijină proiectele care:

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

Inițiative precum Programul EU4Energy, Convenția Primarilor 
din Est, și Covenția Primarilor - Proiecte Demonstrative se 
asigură că cetățenii, gospodăriile și afacerile se bucură de o 
sursă de energie mai fiabilă și, de asemenea, reduc consumul de 
energie și emisiile de CO2. 

Săptămâna UE a Energiei Durabile 2019 (17 – 21 iunie)

În fiecare an, Săptămâna UE a Energiei Durabile (EUSEW) reunește 
autoritățile publice, afaceri, organizații neguvernamentale și 
publicul din întreaga UE și țările partenere din est pentru a 
promova inițiative de economisire a energiei și pentru a avansa în 
direcția energiei mai curate, mai sigure și mai eficiente. În cadrul 
EUSEW, aproape 100 de semnatari ai Convenției Primarilor 
din regiunea Parteneriatului Estic au organizat Zilele Energiei în 
2018 pentru a promova tranziția la energie curată, ajungând la 
aproximativ 50.000 persoane. 

Convenția Primarilor 

Convenția Primarilor este cea mai mare mișcare mondială 
pentru acțiuni locale în domeniul climei și energiei, reunind 
mii de guverne locale, care s-au angajat în mod voluntar să 
implementeze obiectivele UE în materie de climă și energie. 
Orașele semnatare se angajează să reducă emisiile de gaze 
cu efect de seră cu 40% până în 2030 și să adopte o abordare 
comună față de atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. 
Începând cu aprilie 2019, Moldova a atras 46 de semnatari la 
inițiativă, acoperind peste 50% din populație.

Intensitatea energetică a Moldovei
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De ce sunt importante datele exacte despre energie    

În cadrul Programului de patru ani EU4Energy, finanțat 
de UE, Agenția Internațională pentru Energie (AIE) 
a ajutat statisticienii moldoveni să îmbunătățească 
calitatea datelor energetice.

«Datele trebuie să 
fie de încredere 
și, în afară de 
asta, trebuie să 
fie comparabile. 
Doar atunci pot fi 
folosite pentru a 
dezvolta politici.»
Svetlana Bulgac, 
Șef al Direcției 
statistica industriei

Sisteme inteligente de iluminat în două 
orașe din Moldova

Tehnologia inteligentă de iluminat stradal cu LED-uri, 
instalată în cadrul programului “Convenția Primarilor - 
Proiecte Demonstrative” în Ocnița și Cantemir, este o inovație 
pentru Republica Moldova și aduce economii de până la 
80% din consumul de energie. 

«Înainte, iluminatul 
stradal era mult 
mai slab, dar acum, 
imediat ce se face 
seară, luminile se 
aprind și este cu 
adevărat frumos.»

Unificarea piețelor de energie electrică pentru oameni

Proiectul EU4Energy Governance ajută Moldova să creeze 
o piață unică și integrată a energiei cu Ucraina pentru a 
spori concurența, transparența și pentru a aduce beneficii 
consumatorilor.  

«Vom crea un 
operator [energetic] 
de la zero, conform 
regulilor europene, 
în loc să schimbăm 
modul în care 
funcționează 
operatorul existent.»
Victor Parlicov,  
fost șef al Agenției 
Naționale pentru 
Reglementare 
în Energetică din 
Moldova.

Un program unic de dezvoltare a biomasei 

UE a ajutat peste 200.000 moldoveni să treacă la 
biomasă pentru încălzire. Cetățenii au acum acces la 
energie fiabilă, ieftină și curată.

«Înainte, școala 
era încălzită cu 
cărbune și lemn 
și era frig. Cu 
ajutorul UE, am 
instalat o nouă 
cazangerie pe 
bază de biomasă. 
Acum este cald și 
costă mai puțin 
decât înainte.»
Diana Mladan, 
Directoare adjunctă

Svetlana Curceno, 
profesoară din 
Cantemir. 


