INOGATE în Moldova – activități
iminente

Pentru mai multă informație
contactați:

Programul INOGATE continua să susțină dialogul ”energetic”
cu Republica Moldova în contexul cooperării regionale în
domeniul energetic între statele membre INOGATE și
Uniunea Europeană.

Secretariatul Tehnic INOGATE

Energia durabilă beneficiază de o atenție sporită în calitate de
sursa energetică a viitorului. Aceasta presupune investiții mai
substanțiale în acest sector, spre exemplu prin cartarea
geospațială a eficienței energetice/resurselor de energie
regenerabilă și prin dezvoltarea unui instrument vizual care
să susțină dialogul investițional dintre elaboratorii și promotorii politicilor, potențialii investitori și lanțul de aprovizionare
cu energie regenerabilă.

Tel: +38044 2302754

Se va asigura continuitate unor astfel de initiative cum ar fi
Convenția Primarilor, prin care orașele se angajeaza să reducă
nivelul emisiilor CO2 cu 20% prin implementarea Planurilor de
Acțiuni privind Energia Durabilă. Zece localități din R. Moldova (Călărasi, Cantemir, Cimișlia, Drochia, Feștelița, Ocnița,
Orhei, Soroca, Taraclia și Ungheni) au aderat la această
inițiativă ambițioasă. Comunitatea semnatarilor Convenției
este susținută la nivel național de către Ministerul Eocnomiei
al Republicii Moldova.

www.inogate.org

Tarifele sunt factorul-cheie în reformarea pieței energetice.
INOGATE va elabora în acest context un studiu care va asigura
conturarea unei viziuni panoramice asupra metodologiilor de
stabilire a tarifelor în Statele Partenere și va recomanda
revizuirile relevante în contextul metodologiilor de stabilire a
tarifelor, alineate la cele mai bune practici din UE.
INOGATE continua să acorde support în contextul securității
aprovizionării cu energie prin efectuarea unui studiu
minuțios privind tehnologiile de ultimă generație pentru
reducerea pierderilor de gaze.

Program INOGATE al Uniunii Europene pentru Europa de Est,
Caucaz și Asia Centrală

Str. Kudriavska. 26/28
04053 Kiev, Ucraina
fax: +38044 2302753
e-mail: secretariat.kiev@inogate.org

INOGATE Programe

Vizitați portalul nostru web
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Activitățile INOGATE în Moldova
Moldova este unul din membrii fondatori ai Programului
INOGATE și a beneficiat de peste 30 proiecte din totalul de 62
proiecte INOGATE implementate din 1996 până în prezent.
Suportul curent și recent acordat Republicii Moldova în cadrul
INOGATE include:

Ce este INOGATE?

De ce cooperare în domeniul energetic?

INOGATE este cel mai longeviv program de cooperare

Politicile energetice afectează în mod direct viața fiecărui
cetățean. În cadrul prestabilit INOGATE, UE și Țările Partenere își unesc eforturile pentru implementarea strategiilor de
securitate energetică care să echilibreze dezvoltarea
economică cu durabilitatea mediului, asigurând în același
timp respectarea valorilor sociale.

tehnică în domeniul energetic între Uniunea Europeană
(UE), Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală. Programul a
fost inițiat în 1996, iar la cele două conferințe ministeriale în
energetică – de la Baku în 2014 și din Astana în 2006 – a fost
definitivat și stabilit cadrul INOGATE și au fost agreate cele
patru obiective: 1) convergența piețelor energetice în baza
principiilor UE; 2) sporirea securității energetice;

3)

susținerea dezvoltării energiei durabile; 4) atragerea
investițiilor pentru implementarea proiectelor energetice
de interes comun și regional.
INOGATE de asemenea sprijină Platforma Securității
Energetice în cadrul prestabilit al Parteneriatului Estic, care

Angajamentul UE de a crea o piață energetică internă
competitivă, de a spori gradul de utilizare a surselor de
energie regenerabile și de a progresa în utilizarea eficientă
a resurselor energetice se reflectă în cele patru obiectiveale
Programului INOGATE. Anume în conformitate cu acest
cadru de politici este acordată asistența de către Programul
INOGATE.

a fost lansată în 2009 și a impulsionat dialogul energetic
dintre UE și țările din Europa de Est și din Caucaz.

Ce oferă INOGATE

INOGATEeste un program regional, care facilitează și schim-

INOGATE oferă support tehnic Țărilor Partenere prin:

bul de experiență cu partenerii din regiune. INOGATE
țintește spre consolidarea cooperării regionale, completate
de asistență tehnică în bază de cerere, pliată pe necesitățile
fiecăreia din Țările Partenere.
Implementarea Programului INOGATE este în responsabilitatea generală a Comisiei Europene.
Programul INOGATE este reprezentat de către Ministerele
responsabile de sectorul energetic din cele 12 State
Partenere:

Armenia,

Azerbaidjan,

Kazahstan,

Kyrgyzstan,

Belarus,

Georgia,

Moldova, Tadjikistan, Turcia,

Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan.
Secretariatul Tehnic INOGATE, cu sediul în Kiev și oficii
regionale în Tbilisi și în Tașkent, este responsabil de coordonarea generală a Programului INOGATE.

conceptualizarea și implementarea proiectelor de asistență
tehnică finanțate din fondurile UE în domeniile aferente
celor patru obiective, inclusiv consolidarea capacității,
transferul know-how-ului tehnic, evenimente informative,
seminare și susținere la nivel de politici;
promovarea – prin dialog activ – a scopurilor și obiectivelor
Programului și identificarea aspectelor prioritare;
crearea și consolidarea legăturilor dintre actorii-cheie în
Țările Partenere, UE și terți, inclusiv donatori, instituții
financiare internaționale și actori din sectorul privat; și
diseminarea informației cu privire la politicile energetice
promovate în regiune prin portalul său web
(http://www.inogate.org), publicații și prezentări la
evenimentele organizate de către UE și terți.

Piețele Energetice: Consolidarea capacității de elaborarea și
revizuire a metodologiilor de stabilire a tarifelor în sectoarele
electricitate și gaz în conformitate cu practicile UE. Facilitarea
transferului celor mai bune practici din țările membre ale UE cu
privire la reglementarea independentă și protecția consumatorilor din sectoarele electricitate și gaz.
Standarde Tehnice: Elaborarea Foii de Parcurs și Planului de
Acțiuni cu privire la armonizarea standardelor. Acordarea
suportului Comitetelor Tehnice.
Energie Durabilă: În colaborare cu Agenție pentru Eficiență
Energetică – un actori-cheie în domeniul eficienței energetice
în Moldova, INOGATE a acordat suportul necesar pentru
consolidarea capacităților unui grup eterogen de profesioniști
în sfera auditului energetic pentru proiecte bancabile. Peste 50
de auditori energetici, proiectanți, ingineri, reprezentanți ai
autorităților administrației publice, inclusiv ai municipalităților,
precum și profesori din instituțiile educaționale, și-au consolidat cunoștințele și crescut nivelul de calificare profesională prin
familiarizarea cu tehnici inovatoare și bune practici pentru
efectuarea analizelor de audit energetic eficace. Abilități
consolidate și cunoștințe profunde ale domeniilor de către
profesioniștii relevanți vor contribui la sporirea eficacității
măsurilor de sporire a eficienței energetice în Moildova.
Eficiența Energetică în Edificii: A fost efectuată o analiză
comparativă comprehensivă a cadrului regulatoriu national,
inclusiv în contextul corespunderii cadrului legal național cu
Directivele relevante ale UE, precum și cel al stabilirii legăturilor
și contradicțiilor dintre legi, reglementări și norme tehnice.
Date Statistice din Energetică: Elaborarea Planului de Acțiuni
pentru crearea sistemului de statistică energetică pentru
perioada 2012 – 2014. Acordarea asistenței în compilarea
bilanțului energetic anual 2013, în corespundere cu standardele internaționale.
Evaluarea progresului: INOGATE, în cooperare cu Agenția
Internațională pentru Energie efectuează un studiu de benchmarking al progresului înregistrat de țările partenere în atingerea celor patru sfere de obiective stipulate în cadrul Inițiativei
de la Baku, pentru a oferi ulterior recomandări strategice întru
îmbunătățirea performanței sectoarelor energetice ale statelor
respective.

