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Îmbunătățirea eficienței energetice
în țările din Parteneriatul estic
Cea mai curată și mai ieftină energie este cea
pe care o economisim. Uniunea Europeană și
Banca Europeană de Investiții finanțează multe
proiecte în regiunea Parteneriatului estic
pentru a crește eficiența energetică în aceste
țări și pentru a reduce cheltuielile cu energia.

Aceste proiecte vizează modernizarea clădirilor de locuințe
și a celor publice, renovarea rețelelor de încălzire și răcire,
înlocuirea sistemelor de iluminat public, îmbunătățirea
transportului urban și modernizarea gestionării deșeurilor
și a apei.
Finanțarea BEI în domeniul energiei va ajuta Uniunea
Europeană să-și atingă obiectivul de reducere cu 20 %
a consumului de energie până în 2020.
În anul 2017, BEI a investit 4,85 miliarde EUR în proiecte de
eficiență energetică din întreaga lume, o sumă de trei ori
mai mare decât cea cheltuită în urmă cu circa cinci ani.
Țările din Parteneriatul estic își stabilesc obiective
ambițioase pentru eficiența energetică. Banca le ajută să
atingă aceste obiective. Recent am semnat două acorduri
privind eficiența energetică în Ucraina, unul în Armenia
și unul în Moldova. Noi acorduri urmează a fi semnate în
Georgia, Belarus, Armenia și Ucraina.

„Eficiența înseamnă succes, chiar și în
domeniul energiei. În planurile care vizează
creșterea viitoare, trebuie să fim eficienți
în ceea ce privește atenuarea schimbărilor
climatice și protecția mediului.”
Vazil Hudák, vicepreședinte BEI

„UE va continua să ajute țările partenere
să devină mai eficiente din punct de
vedere energetic în beneficiul cetățenilor
din întreaga regiune.”
Johannes Hahn, comisar UE

„Multe clădiri aparținând universităților
ucrainene trebuie modernizate pentru
a deveni eficiente din punct de vedere
energetic. Proiectele noastre vor econo
misi bani din cheltuielile actuale pentru
încălzire și ne vor permite să cheltuim
mai mult pentru a îmbunătăți calitatea
învățământului superior.”
Roman Greba, ministru-adjunct
al Educației din Ucraina

Renovarea grădinițelor din Erevan
Un grant uriaș destinat renovării din partea donatorilor
europeni va ajuta Erevan, capitala Armeniei, să crească
eficiența și siguranța grădinițelor pentru 34 500 de copii,
cadre didactice și alți membri ai personalului.
Cu sprijin din partea Uniunii Europene, 147 de grădinițe din
Erevan vor beneficia de pe urma unui proiect de eficiență
energetică în valoare de 15 milioane EUR, care constă în
repararea acoperișurilor, montarea de izolații, înlocuirea
centralelor termice și sprijinirea a numeroase alte acțiuni de
renovare. Acest demers va reduce emisia de gaze cu efect
de seră și va îmbunătăți economia. Proiectul va reduce,
de asemenea, costurile cu energia ale autorităților locale.
Sumele investite în acest proiect se amortizează în decurs de
14 ani prin economii de energie.

Numărul și tipul
clădirilor finanțate
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Acțiuni climatice pentru clădiri din Chișinău
Un împrumut în valoare de 10 milioane EUR va sprijini reabili
tarea termică a clădirilor publice din Chișinău, Moldova.
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Învățământ superior
În Ucraina, BEI a acordat un împrumut de 120 milioane EUR
pentru renovarea spațiilor destinate activităților de predare și
cercetare din cadrul universităților. Proiectul este susținut și
de sume substanțiale sub formă de ajutoare nerambursabile,
contribuind la reducerea consumului de energie cu 30-60 %,
precum și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
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Beneficiile parteneriatelor
•
•
•
•
•
•
•

Confort sporit în clădiri

•
•
•

Combaterea schimbărilor climatice

Consum redus de energie
Costuri reduse
Mai mulți bani pentru servicii comunitare
Construcție mai bună
Mai multe locuri de muncă
Competitivitate mai mare în
domeniul producției de bunuri
Securitate energetică îmbunătățită
Durată mai lungă de
funcționare a clădirilor

Inițiative speciale
Facilitatea de sprijinire
a proiectelor municipale
oferă asistență tehnică pentru
proiecte durabile care vizează
eficiența energetică, energia
din surse regenerabile,
transportul urban, apa și apele
uzate, încălzirea centralizată și
deșeurile solide.

Parteneriatul
pentru promovarea
eficienței energetice
și a protecției
mediului în Europa
de Est sprijină proiecte
de eficiență energetică
și mediu din țările
Parteneriatului estic.

Facilitatea de investiții pentru
vecinătate (FIV), redenumită Platforma de

investiții pentru politica de vecinătate (PIV), a fost
lansată în anul 2008. Aceasta sprijină proiectele
de infrastructură în sectoarele transporturi,
energie, social și mediu prin combinarea
resurselor din granturi UE cu împrumuturi
din partea instituțiilor financiare europene.
Finanțarea PIV vizează în special țările din
Parteneriatul estic, precum și regiunile din sudul
și estul Mediteranei.
Îmbunătățirea eficienței energetice în țările din Parteneriatul estic 

Fondul fiduciar de
asistență tehnică
pentru Parteneriatul
estic oferă finanțare
pentru pregătirea și
evaluarea proiectelor.

EU4Energy este o inițiativă nouă pentru
țările din Parteneriatul estic, respectiv
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia,
Moldova și Ucraina, precum și cinci țări
din Asia Centrală – Kazahstan, Kârgâzstan,
Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.
Programul reduce dependența energetică,
sporește reziliența și creează oportunități
pentru economiile cu emisii reduse
de carbon.
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98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
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twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank

Pentru mai multe informații, accesați:
www.eib.org/eastern-neighbourhood
Această publicație a fost elaborată
de Banca Europeană de Investiții și nu reflectă
neapărat opiniile Uniunii Europene.
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