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Lansarea Raportului de Evaluare privind Politica Energetică de către Directorul Executiv al Agenției 

Internaționale pentru Energie 

 

Noul Raport al AIE (Agenția Internațională pentru Energie) Politici energetice dincolo de AIE: Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală a fost 

lansat și prezentat astăzi de către directorul Executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Dna Maria van der Hoeven. Șeful Secției 

Politică și Economie al Delegației UE la Chișinău, Dl. Wicher Slagter și Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, D-na Lilia Palii, au 

participat la lansarea raportului. 

 

Raportul AIE oferă o analiză cuprinzătoare a politicilor energetice și a progreselor sectoriale din Armenia, 

Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Republica Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și 

Uzbekistan. Raportul evidențiază distinct provocările sectorului energetic și anume infrastructura critică, intensitatea 

energetică ridicată, eficiență energetică redusă, potențialul neexploatat de energie alternativă și slaba funcționare a 

piețelor energetice regionale. 

 

Raportul include o sinteză al recomandărilor cheie pentru factorii de decizie politică din regiune. Pentru Moldova, una 

dintre recomandările-cheie este continuarea reformelor privind politica energetică prin încheierea pachetelor 

legislative, inclusiv finalizarea Legii cu privire la Energia din surse Regenerabile și Legea cu privire la Eficiența 

Energetică. O mai mare prioritate ar trebui sa fie acordată dezvoltării rapide a legislației secundare ce ar permite 

implementarea promptă a angajamentelor asumate în cadrul Strategiei de Energie Națională (SEN) 2030 și Tratatului 

Comunității Energetice.  

 

Analizele politicii energetice au fost efectuate de către Agenția Internațională pentru Energie, în strânsă cooperare cu 

Programul INOGATE, inclusiv Secretariatul său tehnic și Guvernele Țărilor Partenere. 

Raportul a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene furnizată prin Instrumentul European de Vecinătate 

și Parteneriat.    

 

Mai multe informații despre acest raport pot fi găsite pe site-ul AIE.  
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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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