
 
                                    

28 august, 2014  

Chișinău 

 

 

Comisarul UE pentru Energie a participat la lansarea gazoductului Iași-Ungheni, construit cu 

suportul fondurilor europene 

 

 

 

Vicepreședintele Comisiei Europene și Comisarul pentru Energie, Günther H. Oettinger, împreună cu prim-

ministrul Moldovei, Iurie Leancă și prim-ministrul României, Victor Ponta, a participat ieri la ceremonia de 

lansare a conductei de gaze Iași-Ungheni. 

 

Comisarul Oettinger a subliniat: “Reforma energetică reprezintă unul dintre domeniile de dezvoltare cheie 

din Moldova și suntem foarte bucuroși să susținem acest sector și în continuare. Asistența oferită de 

Uniunea Europeană are scopul de a aduce beneficii concrete populației acestei țări și să încurajeze 

reformele viitoare din acest sector. " 

 

Deschiderea conductei reprezintă un pas important în dezvoltarea și diversificarea sectorului energetic din 

Moldova. Uniunea Europeană a oferit 7 milioane euro pentru construcția conductei. Aceasta va duce la 

oportunități pentru o piață a energiei mai sigură și mai competitivă în Moldova.  

 

UE susține reforma sectorul energetic din Moldova începând cu anul 2011, cu un buget de 42.6 milioane 

euro. Cea mai recentă alocare de fonduri de 11.6 milioane euro a fost oferită ca urmare a progresului pe care 

l-a demonstrat Guvernul Republicii Moldova în implementarea reformelor.  

 

Realizările cele mai importante ale Guvernului din Moldova în sectorul energetic includ consolidarea 

capacităților instituționale din acest sector, proiecte de modernizare a energiei și contribuții substanțiale la 

Fondul Eficienței Energetice, care va susține investițiile pentru economisirea energiei și proiectele de 

finanțare, care aduc beneficii concrete cetățenilor.  

 

Comunicat de presă



 

Context:  

 

Programul UE Bugetul de Susținere a Energiei este un program de 4 ani (2011-2014) cu un buget total de 

42.6 milioane euro. 10 milioane euro au fost alocate suplimentar în 2014 pentru a contribui la finanțarea 

conductei de gaze Ungheni-Chișinău. Acesta va extinde conducta Iași-Ungheni și va oferi alternative 

furnizării de gaz în municipiul Chișinău, cel mai mare consumator de gaze din Moldova.  

 

Susținerea oferită de UE sectorului energetic din Moldova se concentrează pe diversificarea furnizării de 

energie, conectarea la piața energetică europeană și promovarea eficienței energetice și a energiei 

regenerabile. Aceasta va aduce beneficii concrete cetățenilor prin reducerea în următorii ani a prețurilor la 

energie pentru populație .  

 

Pentru mai multe informații 

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

Parteneriatul Estic: www.ec.europa.eu/europeaid/easternpartnership  
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The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders.
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