
 
 

                                     
 

 

12 februarie 2015  

Chișinău 

 

Uniunea Europeană oferă sprijin pentru dezvoltarea eficienței energetice și energiei regenerabile în 

localitățile din Republica Moldova 

 

 

Evenimentul de lansare a implementării a 3 granturi acordate Republicii Moldova cu sprijinul UE în urma concursului 

desfășurat în cadrul SuDEP (investiții în eficiența energetică și dezvoltarea energiei regenerabile în localități) a avut loc pe 12 

februarie.   La eveniment au participat reprezentanți ai Delegației UE în Republica Moldova, ministerelor și primăriilor.  

 

Dezvoltarea eficienței energetice și a energiei regenerabile este unul dintre aspectele cheie pentru o dezvoltare 

economică stabilă și durabilă a țării și în acest proces localitățile trebuie să joace un rol cheie. Uniunea Europeană 

continuă să acorde Republicii Moldova un sprijin important în acest domeniu. 

 

Cele 3 granturi acordate în cadrul programului SuDEP se va concentra pe energia regenerabilă și eficiența energetică a 

clădirilor publice, un proiect de demonstrare amplu pentru dezvoltarea energiei durabile, precum și pe modernizarea și 

economisirea energiei în iluminatul stradal. Toate aceste proiecte vor viza multiplicarea acțiunilor angajate. 

 

Beneficiarii direcți ai acestor granturi vor fi localitățile Ungheni, Orhei, Ocnița, Soroca și Cantemir, care sunt 

semnatare ale Convenției primarilor. 

 

Proiectele vor acorda asistență localităților în implementarea planurilor lor în sector și vor crea beneficii concrete 

pentru locuitorii acestor localități. Ele vor îmbunătăți viața a mai mult de 375 de copii și 56 de angajați de grădiniță 

din Ungheni și vor asigura cu surse de energie regenerabile localitatea, vor spori eficiența energetică a mai multor 

clădiri publice și locative ale orașului Orhei, precum și vor moderniza și instala corpuri de iluminat stradale energetic 

eficiente în Ocnița, Soroca și Cantemir. 

 

Sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană este completat în mărime de 20%-30% de cofinanțarea localităților, 

astfel UE colaborează cu autoritățile locale pentru a asigura o viață mai bună cetățenilor Republicii Moldova.  

 

 

 

Comunicat de presă 



Informații de referință:  

 

Localitățile semnatare ale Convenției primarilor s-au angajat să meargă dincolo de obiectivele politicii energetice a 

UE în ceea ce privește reducerea cu cel puțin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră prin implementarea Planurilor 

de acțiuni privind energia durabilă. 

 

Energia regenerabilă și eficiența energetică a clădirilor publice (EREECP):  

 Acest proiect prevede reabilitarea Grădiniței nr. 11 din Ungheni. În cadrul proiectului se prevede reabilitarea 

conform celor mai bune standarde în domeniul Eficienței energetice (EE), instalarea unei pompe geotermale, 

a panourilor solare, care vor permite furnizarea energiei electrice la rețeaua electrică publică.  

 Proiectul este planificat pentru 36 de luni, iar UE va finanța 71, 5% din costul total al proiectului.  

 

Proiect de demonstrare cuprinzătoare pentru dezvoltarea energiei durabile în orașul Orhei:  

 Acest proiect vizează dezvoltarea cogenerării eficienței de nivel înalt, dezvoltarea utilizării energiei 

regenerabile, modernizarea sistemului de termoficare raional, precum și consolidarea eficienței energetice în 

mai multe clădiri publice și locative ale orașului;  

 Proiectul este planificat pentru 38 de luni, iar UE va finanța 75, 4% din costul total al proiectului.  

 

            Lumină verde Moldova - Modernizarea și economisirea energiei în iluminatul stradal:  

 Acest proiect prevede modernizarea și instalarea corpurilor de iluminat stradal moderne și energetic 

eficiente în Ocnița, Soroca și Cantemir;  

 Proiectul este planificat pentru 24 de luni, iar UE va finanța 80% din costul total al proiectului.  

 

 

 

 

Pentru mai multe informații 

Delegația UE în Republica Moldova: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm  

 

 

 

 

 

 

 
 
                                          

 
Proiectul este finanțat de către  
 Uniunea Europeană 
 
Delegarea  
 Uniunii Europene în Republica 
Moldova 

 
  

 
Date de contact: 
 
 
Republica Moldova, Chișinău, str. 
Kogălniceanu 12, MD 2001  
  
Tel.: + 373 22 505 210  
Fax: + 373 22 545 421 

Comisia Europeană este organul executiv al UE. 
 
Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și unească 
treptat know-how-ul, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de 
extindere de 50 de ani, ele au creat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare 
durabilă, menținând diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea 
Europeană își propune să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și 
popoarele de dincolo de hotarele ei. 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm

