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CE ESTE LINIA DE CREDITARE EU4BUSINESS-BERD?

Linia de Creditare EU4Business-BERD face parte dintr-o inițiativă mai largă “Inițiativa EU4Business”, ce oferă suport ÎMM-urilor din țări precum Moldova în 
capturarea oportunităților de acces la piața deschisă, oferite de către Acordul de Asociere la Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA). 
Odată cu armonizarea legislației în Moldova, afacerile locale își vor creste abilitatea de a utiliza la maximum costurile de bază relativ joase, pentru a concura 
cu succes cu alte companii din piața largă a UE și din alte piețe regionale. Cu toate acestea, multe companii vor trebui să își actualizeze mai întâi procesele, și 
să investească în echipament modern, pentru a se alinia la standardele UE. Scopul Liniei de Creditare EU4Business-BERD este de a oferi suport companiilor în 
atingerea standardelor internaționale de producere, sporirea competitivității și profitabilității lor prin intermediul suportului financiar și tehnic.

Linia de Creditare și schema de granturi EU4Business-BERD oferă:

• Credite BERD, disponibile prin Băncile Partenere locale în Moldova
• Granturi UE disponibile pentru proiectele implementate cu succes
• Asistență tehnică gratuită oferită de către un grup internațional de experți tehnici, ce oferă suport ÎMM-urilor în identificarea 
 celor mai convenabile soluții pentru investițiile dorite și pentru obiectivele de perfecționare.

Linia de creditare și schema de suport prin intermediul granturilor EU4Business-BERD reprezintă un program flexibil, care poate 
acorda susținere diferitor proiecte de modernizare, prin trei abordări diferite:

Abordarea LTE: Este convenabilă companiilor ce procură echipament, care este menționat deja în lista noastră pre-aprobată de 
echipament și tehnologii. Aceste tehnologii pot fi finanțate direct de către Băncile noastre Partenere în cadrul Liniei de Creditare 
EU4Business-BERD, cu împrumuturi de până la 300 000 Euro. La verificarea implementării cu succes a proiectului, un grant de 10% 
va fi disponibil.  

Abordarea SPS-FS: Aceasta este o procedură rapidă simplificată pentru împrumuturile de până la 300 000 Euro pentru investiții 
în domeniile creșterii calității și siguranței produselor agricole și a produselor din sectorul prelucrării alimentelor. Consultantul 
proiectului va verifica planul de investiție pentru a se asigura că el respectă criteriile clare de eligibilitate. La verificarea 
implementării cu succes a proiectului, un grant de 15% va fi disponibil.

Abordarea Complexă a Proiectelor: Această abordare este rezervată pentru împrumuturi de până la 3 milioane Euro, și sunt 
disponibile pentru majoritatea proiectelor de modernizare din sectorul industrial sau cel al serviciilor. Investiile ce vor avea nevoie 
de evaluări tehnice și financiare mai riguroase, pot beneficia de asistență tehnică gratuită pentru optimizarea planului de investiții. 
La verificarea implementării cu succes a proiectului, un grant de 15% va fi disponibil. 

Beneficiați de 
sporirea calității 
produsilui 
dumneavoastră 
și de cresterea 
competitivității 
cu ajutorul 
oportunităților 
de afaceri de 
pe piețele din 
Moldova și UE

Investiți în 
modernizarea 
afacerii 
dumneavoastră 
și aliniați-vă 
standardelor UE
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CINE POATE APLICA PENTRU CREDITELE ȘI GRANTURILE DE LA EU4BUSINESS-BERD?

Companiile ce doresc să își finanțeze investiția în modernizarea clădirilor și/sau a serviciilor cu ajutorul unui împrumut de la Linia de Creditare EU4Business-
BERD, și să beneficieze de un grant, trebuie să corespundă următoarelor criterii:

• Termenul de ÎMM include întreprinderi individuale!
• Compania trebuie să aibă mai puțin de 250 de angajați și o cifră anuală de afaceri mai joasă de echivalentul a 50 milioane 
 Euro, și/ sau o balanță anuală ce nu depăseste echivalentul a 43 milioane Euro.
• Compania trebuie să fie creată în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Întreprinderile individuale trebuie să fie 
 înregistrate și să conducă activități economice în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
• Compania trebuie să opereze în majoritate în Moldova, sau să aibă producerea/ oficiile plasate în Moldova.
• În cazul în care Guvernul Republicii Moldova, sau administrația locală, sau orice altă formațiune politică, guvernamentală sau  
 administrativă, deține acțiuni în companie, maximumul admisibil este de 49% și entitatea publică nu trebuie să fie implicată  
 în administrarea companiei, sau să controleze direct afacerea.
• Afacerea trebuie să fie INDEPENDENTĂ. “Independența” se defineste astfel:

  o Nu mai mult din 25% din capitalul social al companiei este deținut sau controlat de către o altă companie/ organizație,  
  opusul contravine criteriilor de eligibilitate a ÎMM-urilor, descrise mai sus. 

    o Compania/ afacerea NU face parte dintr-un grup de companii/ afaceri ce sunt sub control comun, unde toate  
     companiile sunt implicate într-un sector de afaceri similar, iar rezultatul cumulativ al grupului de companii nu  
     corespunde criteriilor de eligibilitate a ÎMM-urilor descris mai sus.

• Compania/ afacerea deține toate permisiunile necesare și respectă legislația națională de mediu, protecție socială și a sănătății din Republica Moldova.
• Compania/ afacerea nu face parte din lista BERD de persoane sau organizații ce nu sunt eligibile pentru finanțare din partea BERD.

Dacă nu sunteți siguri referitor la eligibilitatea companiei dumneavoastră, vă rugăm să contactați oficiul proiectului nostru pentru a primi o consultație

Nu putem finanța companii și afaceri ce sunt implicate în următoarele activități:
o producerea și/sau comercializarea armelor sau a echipamentului militar 
o Instituții financiare sau companii ce oferă servicii financiare
o companii de asigurare
o producerea tutunului sau a băuturilor spirtoase tari
o vânzarea tutunului sau băuturilor spirtoase tari (cu excepția cazului când vânzările de tutun sau băuturi spirtoase tari sunt auxiliare activității 

primare de afaceri)
o casinouri sau jocuri de noroc
o investiții speculative în proprietate privată sau valută, sau orice alte investiții speculative
o investiții în titluri de valoare de orice tip, inclusiv investiții în capitalul social al altor companii
o orice activități menționate pe Lista BERD a Activitatilor Neadmise cu Impact Social si de Mediu

De fapt, 
orice ÎMM, 
întreprindere 
individuală 
poate aplica la 
un împrumut 
și grant 
EU4Business-
BERD. 
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CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Trei tipuri de îprumuturi au fost create pentru a satisface diversele cerințe a diferitor companii, sectoarele de industrie în care funcționează și etapa 
individuală de dezvoltare a fiecăreia:

Este usor de a investi în cresterea afacerii dumneavoastră cu ajutorul Liniei de Creditare EU4Business-BERD, iar pentru a vă oferi suport la fiecare etapă a procesului, avem 
o echipă de experți tehnici de nivel internațional. Asistența tehnică este gratuită.

Vă rugăm să rețineți: în principiu, orice echipament este eligibil, atâta timp cât este marcat cu simbolul CE.

LISTA TEHNOLOGIILOR ELIGIBILE [LTE]

Credite pentru investiții în tehnologie pre-

aprobată. Pentru investiții de pâna la 300 000 

Euro. Investițiile în tehnologii pre-aprobate 

pot primi un grant de până la10%

SPS-FS

Credite pentru investiții întru conformarea cu 

regulamentele tehnice UE SPS și de Siguranță 

Alimentară, precum și cu standardele AA/

DCFTA. Aceste investiții nu vor depăsi 300 000 

Euro și pot primi un grant de de până la 15% 

PROIECTE COMPLEXE

Împrumuturi pentru investiții substanțiale, 

în sporirea competitivității companiei, de la 

echipament nou până la elaborarea proceselor 

noi de laborator. Împrumuturile sunt posibile 

până la 3 milioane Euro, cu un grant de până 

la 15%.
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CUM FUNCȚIONEAZĂ ABORDAREA LTE?

LTE înseamnă Lista Tehnologiilor Eligibile
Această abordare simplă este disponibilă companiilor ce doresc să procure echipament specific pentru o investiție de până la 300 000 Euro, și să beneficieze de de 
un grant în cota de până la 10%.

Tot echipamentul din LTE este automat eligibil spre finanțare printr-un împrumut al Liniei de Creditare EU4Business-BERD, iar lista este disponibilă pe 
pagina web a Programului (www.EU4Business-EBRDCreditline.com).

1. Completați formularul de aplicare, disponibil pe pagina noastră web, atasați o factură pro forma, sau oferta pentru tehnologia selectată, ce este afisat 
în LTE, și depuneți pachetul de documente la una din Băncile Partenere.

2. Banca Parteneră va examina formularul de aplicare și documentele atasate pentru a verifica eligibilitatea și stabili solvabilitatea.

3. Dacă totul este în regulă, Banca Perteneră vă oferă un împrumut.

4. Odată ce echipamentul este instalat, depuneți următoarele documente la Banca Parteneră: 

• Factura pentru echipament
• Dovada de plată
• Certificatul de acceptare (dacă este aplicabil)
• “Cererea de Grant” completată (o puteți descărca de pe pagina noastră www.EU4Business-EBRDCreditline.com)

5. Verificatorul programului va verifica documentația și va autoriza transferul sumei de grant.

6. Banca Parteneră va transfera grantul în contul dumneavoastră.
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EXEMPLE DE PROIECTE INVESTIȚIONALE CONFORM ABORDĂRII LTE

Pe pagina noastră web este disponibilă o listă de Directive UE ce au o importanță critică cu privire la AA/ DCFTA pentru companiile din Republica Moldova. 
LTE curentă se extinde de la ferestre cu eficienta energetică sporită la echipament agricol. Echipamentul este destinat de obicei pentru companiile ce 
doresc să perfecționeze controlul intern al calității produselor.

LTE este actualizată permanent și va fi extinsă în viitor, pentru a include și alte tehnologii. Vă rugăm să vizitați pagina noastră pentru informație actualizată.

În cazul în care echipamentul ce intenționați să îl procurați poartă marca CE dar nu este inclus în LTE, vă rugăm să depuneți un formular de aplicare la 
Banca Parteneră, anexând ofertele financiare și tehnice și contactele furnizorului. Consultantul de Proiect va reveni în decurs de 3 zile lucrătoare, cu decizia 
dacă echipamentul dumneavoastră va fi introdus sau nu în LTE.

Exemple de Tehnologii LTE, afisate curent:

• Ferestre

• Echipament termic solar

• Pompe și compresoare

• Material izolator

• Echipament de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

• Echipament de producerea mobilei

• Echipament industrial

• Schimbător de căldură

• Chiler

• Cazane

• Echipament agricol 

• Echipament mecanic

• Echipament pentru  producerea alimentelor

• Vehicule



 Program de finanțare si consultanță în susținerea ÎMM | 7 

CUM FUNCȚIONEAZĂ ABORDAREA SPS – SIGURANȚA ALIMENTARĂ?

Aceasta este o abordare simplificată, destinată în exclusivitate investițiilor ce susțin conformarea deplină cu Standardele și regulamentele tehnice UE 
referitoare la Securitatea Alimentară și standardele definite de DCFTA/AA, cu o valoare a investiției de până la € 300 000, și grant de până la 15%.

1. Depuneți Planul de Aliniere la una dintre Băncile Partenere, împreună cu formularul de aplicare completat, care este disponibil pe pagina noastră 
web (www.EU4Business-EBRDCreditline.com).

2. Banca Parteneră va expedia spre evaluare toate documentele relevante echipei noastre de experți tehnici. Experții tehnici ar putea să vă ofere 
consultații gratuite referitor la modificarea planului (în caz de necesitate). Dacă planul este aprobat, experții vor informa Banca Parteneră referitor la 
Verificarea Eligibilității cu succes, cu indicarea preliminară a valorii maxime eligibile a investiției și a grantului.

3. Banca Parteneră va evalua eligibilitatea dumneavoastră financiară

4. Dacă verificările tehnice și financiare sunt pozitive, vi se va propune să semnați o “Scrisoare de Angajament” (puteți vedea un model de astfel de 
scrisoare pe pagina noastră web www.EU4Business-EBRDCreditline.com)

5. Veți depune un Plan Simplificat de Investiții (PSI), urmând pe cât este posibil un format standard, care vă va fi pus la dispoziție. Urmează să anexați la 
PSI documente de suport, precum oferte, contracte, planuri generale, facturi pro forme.  

6. Echipa noastră tehnică va verifica planul și vă va oferi suport cu orice modificări necesare. Ulterior, echipa noastră tehnică va informa Banca Parteneră 
referitor la eligibilitatea proiectului, și valoarea aprobată a împrumutului și a grantului.

7. După ce ați implementat proiectul, depuneți următoarele documente la Banca Parteneră:

• Lista de Verificare CVR (ea a fost parte componentă a Planului dumneavoastră Simplificat de Investiții)  
• Facturi
• Confirmarea plății
• Certificate de acceptare (dacă este aplicabil)

8. Verificatorul programului va verifica încheierea proiectului conform parametrilor specificați în PSI, pentru a evalua implementarea și punerea în 
funcțiune a proiectului de investiție, și va aproba conformitatea acestuia cu detaliile specificate în Planul Simplificat de Investiții depus la Banca 
dumneavoastră. 

9. Banca Parteneră va transfera grantul în contul dumneavoastră bancar.
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EXEMPLE DE INVESTIȚII SPS-FS

O listă de Directive UE ce au importanță critică AA/DCFTA pentru companiile ce activează în sectorul Agricol și Alimentar din Republica Moldova, și care ar 
putea fi interesate într-un proiect de perfecționare, este disponibilă pe pagina noastră web, și este actualizată permanent. Cu toate acestea, unele exemple 
tipice de proiecte de investiții simple pot fi găsite mai jos:

PROIECTE SIMPLE
• Renovarea unităților de producere și depozitare

• Depozite post-recoltare

• Depozite frigorifice pentru produse perisabile

• Echipament de prelucrare, ambalare și etichetare

• Sisteme automate de comandă și control

• Laboratoare

• Costuri de producere și/sau certificare a sistemelor HACCP



 Program de finanțare si consultanță în susținerea ÎMM | 9 

CUM FUNCȚIONEAZĂ ABORDAREA PROIECTELOR COMPLEXE?

Proiectele complexe sunt investiții menite să modernizeze ÎMM-urile din Republica Moldova, cu accent deosebit asupra cresterii competitivității. De obicei, 
investițiile sunt adresate spre respectarea unei sau mai multor Directive UE în domeniul ocrotirii mediului, siguranței angajaților și siguranței și calității 
produsului. Limita de sus a împrumuturilor pentru astfel de proiecte este de 3 milioane Euro, iar valoarea grantului poate atinge până la 15% 

1. Depuneți formularul de aplicare, care poate fi descărcat de pe pagina noastră web (www.EU4Business-EBRDCreditline.com) la una din Băncile 
Partenere.

2. Banca Parteneră va expedia spre evaluare toate documentele relevante echipei noastre de experți tehnici. Experții vor efectua o verificare inițială a 
eligibilității proiectului, în timp ce Banca Parteneră va verifica solvabilitatea dumneavoastră.

3. Dacă verificările financiare și tehnice sunt pozitive, vi se va propune să semnați o “Scrisoare de Angajament” (veți găsi un model de scrisoare pe 
pagina noastră www.EU4Business-EBRDCreditline.com)

4. Împreună cu dumneavoastră, echipa noastră tehnică va începe să pregătească un Plan de Investiții (PI) și va identifica necesitățile concrete de 
investiții pentru respectarea Directivelor UE. Echipa noastră tehnică va elabora Planul de Investiții și Programul Bazat pe Activități (PBA) pentru 
proiectul dumneavoastră, confirmând eligibilitatea proiectului dumneavoastră, determinând valoarea grantului și parametrii/ condițiile pentru a 
atinge conformitatea la finele proiectului. Raportul PI va fi expediat la Banca Parteneră selectată de dumneavoastră, care ulterior va negocia oferta 
împrumutului cu dumneavoastră. 

5. După ce ați implementat proiectul, depuneți următoarele documente la Banca Parteneră: 

• Lista de Verificare CVR (ea a fost parte componentă a Planului de Investiții)
• Facturi
• Confirmarea plății
• Certificate de acceptare (dacă este aplicabil)

6. Verificatorul programului va verifica încheierea proiectului conform parametrilor specificați în PI, pentru a evalua implementarea și punerea în 
funcțiune a proiectului de investiție, și va aproba conformitatea acestuia cu detaliile specificate în Planul de Investiții depus la Banca dumneavoastră.

7. Banca Parteneră va transfera grantul în contul dumneavoastră bancar.
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EXEMPLE DE PROIECTE DE INVESTIȚII COMPLEXE

O listă de Directive UE ce au importanță critică AA/DCFTA pentru companiile din Republica Moldova, și care ar putea fi subiectul unui proiect de investiții, 
este disponibilă pe pagina noastră web, și este actualizată permanent. Exemple de proiecte ce ar fi finanțate la capitolul Abordare Complexă a Proiectelor 
includ:

• Masini, echipament de producere, linii de producere noi

• Boilere, sisteme de răcire, pompe de încălzire noi

• Reparația și construcția integrată a încăperilor de producere

• Reparația și construcția depozitelor, camerelor de răcire, antrepozite, inclusiv și căi interne de transport

• Echipament de ambalare;

• Camioane și trailere

• Echipament de transportare a pământului

• Sisteme de păstrare a grânelor, mori, unități de producere a furajului pentru animale

• Unități de crestere a animalelor (vaci, găini pentru carne sau ouă, etc.)

• Sisteme de aspirare sau reducere a prafului

• Instalații de purificare a apei

• Instalații de reducere a poluării aerului
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BĂNCILE PARTENERE

Pentru simplificarea procesului de finanțare toate împrumuturile Liniei de Creditare  EU4Business-BERD sunt alocate prin intermediul Băncilor Partenere 
locale. Băncile Partenere locale au un suport continuu  din partea consultanților de proiect.

Termenii și condițiile de creditare sunt stabiliți de către Băncile Partenere locale și decizia finală privind extinderea creditului unei companii aplicante îi 
aparține doar Băncii Partenere. BERD-ul, UE și Consultanții proiectului nu au nici o influență asupra acestei decizii. 

Consultanții de proiect sunt responsabili de evaluarea tehnică a proiectului de investiții și împreună cu Consultantul verificator stabilesc și verifică mărimile 
grantului.  Băncile Partenere locale vor achita grantul  companiei care a realizat cu succes proiectul.

Totuși, Băncile Partenere nu au nici o influență asupra mărimii grantului care urmează a fi plătit.

Consultați site-ul nostru pentru precizări privind Bănci Partenere actuale ale Liniei de Creditare  EU4Business-BERD  
(www.EU4Business-EBRDCreditline.com). 
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STUDII DE CAZ

Compania de producere a vinului investește într-o linie nouă de producere și echipament auxiliar care 
îmbunătățește calitatea producției, sporește securitatea activității vitale și oferă un mediu sigur de lucru în 
companie.

Investiții în:
• Linie nouă de producere și îmbuteliere  
• Cisterne noi de fermentare  
• Filtru  FRM 5 cu plăci orizontale   
• Pompe Mohno și  Chiler 

Volumul investiției:
• Investiția totală: 494,936.42 Euro
• Valoarea împrumutului : 490,000 Euro 
• Valoarea grantului (15%): 73,500 Euro

Directive UE respectate:
• Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației  
 statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor  
 anumite limite de tensiune.
• Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de  
 modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)
• Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor  
 statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare) 
• Directiva 2006/12 / CE privind deșeurile și Directiva 91/689 / CEE privind deșeurile periculoase
• Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele  
 care diminuează stratul de ozon Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în  
 contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivei 80/590 / CEE
• 89/109 / CEE Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate  
 să vină în contact cu produsele alimentare
• EN 1672-2 (2009) Echipament de prelucrare a produselor alimentare - Concepte de bază - partea 2: cerințe de igienă
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STUDII DE CAZ

Fructe uscate și Plante medicinale îmbunătățesc calitatea produsului și măresc exportul prin investirea în 
uscătoare noi, echipament de spălare și tăiere și în echipament de presat frunze.

Investiții în:

• Construcția clădirii de procesare și producere 

• Procurarea și instalarea echipamentului de procesare a materiei prime și a uscătorului cu bandă. 

• Centre de instruire pentru selectarea echipei și depozite pentru materie primă.  

Volumul investiției:

• Investiția totală: 142,270.97 Euro 

• Valoarea împrumutului: 129,090.91 Euro 

• Valoarea grantului(15%): 19,363.64 Euro

Directive UE respectate:

• Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și 
referitor la abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 2092/91

• Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, 
de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul 
siguranței produselor alimentare

• Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să 
vină în contact cu produsele alimentare
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STUDII DE CAZ

Producătorul de mobilă investeste în echipament nou și ventilație. Astfel, compania creste calitatea produselor 
și capacitatea de producere, în paralel cu alinierea la standardele UE.

Investiții în:

• Echipament de prelucrare a lemnului

• Sistem nou de ventilare

• Îmbunătățirea sănătății și securității în muncă

Volumul investițiilor:

• Valoarea totală a investiției: 0.763 milioane Euro

• Valoarea împrumutului: 0.75 milioane Euro

• Valoarea grantului (15%): 112,500 Euro

Directive UE respectate:

• Directiva 89/654/CEE referitor la cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

• Directiva 89/391/CEE privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și  
 sănătății lucrătorilor la locul de muncă;

• Directiva 90/394/CE privind protecția angajaților de la riscurile expunerii la carcinogeni la locul de muncă și  
 extinderea la mutageni;

• Directiva 2006/42 privind echipamentul

• Directiva 2004/108/CE a Parlamentului și a Consiliului European din 15 decembrie 2004 privind  
 compatibilitatea electromagnetică
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STUDII DE CAZ

Compania de prelucrare a cărnii investeste în generatoare noi de abur, sisteme noi de afumare și răcire, la fel și 
în semi-remorci pentru transportarea animalelor.

Investiții în cresterea nivelului de protecție a mediului, și a securității și sănătății lucrătorilor prin:

• Înlocuirea cazanului vechi pe cărbune cu un cazan nou pe gaz. 

• Instalarea camerelor de afumare automatizate (la cald și rece)

• Procurarea a trei trailere pentru transportarea animalelor, în conformitate cu regulile Europene de bunăstare a 
animalelor 

Volumul investiției:

• Volumul total al investiției: 0.99 milioane Euro

• Valoarea împrumutului: 0.92 milioane Euro

• Valoarea grantului (15-20%): 158 030 Euro

Directive UE respectate:

• 6 Directive legate de protecția mediului, inclusiv Directiva 2008/1/CE privind emisiile industriale, Directiva 
2012/27/UE privind eficiența energetică, etc

• 3 Directive legate de Calitatea și Siguranța Produselor, inclusiv Directiva 2006/52/CE privind aditivii alimentari, 
alții decât coloranții și îndulcitorii, etc

• 8 Directive legate de sănătate și siguranță la locul de muncă, inclusiv Directiva 2006/42/CE privind 
echipamentul, Directiva 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la 
agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, etc
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KNOW-HOW

Pe lângă resurse financiare, companiile beneficiază de acces la know-how, pentru a putea să își sporească competitivitatea pe piețele interne și internaționale. 

Fie că aveți nevoie de asistență în implementarea unui sistem nou de management a calității, sau elaborarea unui plan de marketing pentru exportul 
produselor, sau adaptarea procedurilor de serviciu la standarde noi – compania dumneavoastră poate da start unui proiect de consultanță în parteneriat cu 
experți locali și internaționali, în baza unui sistem de repartizare a costurilor (cost-sharing). 

Consultanță în afaceri Conlucrați 
Cu un consultant local asupra unui proiect, ce vizează un aspect anume a afacerii, precum ar fi introducerea sistemului de management al calității ce respectă 
standardele ISO, sau crearea unui plan de fezabilitate pentru o uzină nouă. Deseori, aceste proiecte durează 4-6 luni, și ele aplică cele mai bune practici pentru 
a oferi suport afacerii în sporirea competitivității. O parte din costurile acestor proiecte sunt rambursate, până la valoarea de 10,000 Euro. Consultanța în 
domeniile specializate include: 

o strategie
o marketing
o organizare
o operațiuni
o tehnologie
o soluții de inginerie
o managementul calității
o management financiar
o eficiență energetică și mediu

Expertiză sectorială
Asigurați-vă că afacerea dumneavoastră poate concura la nivel internațional, cu ajutorul expertizei unui consultant internațional din aceeasi industrie.

Prin împărtăsirea experienței exhaustive acumulate pe parcursul a multor ani, el sau ea poate să vă acorde asistență în evaluarea strategică a fiecărei 
componente a afacerii dumneavoastră, și să vă susțină în elaborarea unei strategii credibile de investiții și de dezvoltare.

Fie că este vorba despre cunostințe specifice a nivelului potrivit de umiditate în procesul de toarcere a lânii, sau standarde de laborator pentru producerea 
farmaceutică, sau selectarea echipamentului cu cea mai mare eficiență pentru a spori calitatea de fabricare, acesti consultanți internaționali stiu exact cum 
relaționează aceste subiecte cu fiecare afacere și cu necesitățile ei. Aceste proiecte durează, de obicei, între 12 și 18 luni.

Contactați alți antreprenori și sporiți cunostințele Dvs în domeniul exporturilor 
Instruirea BERD referitor la promovarea exporturilor pentru ÎMM-uri poate susține companiile să înțeleagă bazele exportului, inclusiv să identifice piețele 
corespunzătoare de desfacere, dinamica de producere, să planifice exporturile și să cunoască specificul UE. BERD organizează de periodic evenimente, cursuri 
de instruire și oportunități de socializare pentru oamenii de afaceri. Expediați un mesaj la adresa knowhowmoldova@ebrd.com  și urmăriți pagina noastră de 
Facebook pentru a afla detalii despre evenimentele planificate. (EBRD Advice for Small Businesses in Moldova)



Acest document a fost elaborat cu asistența financiară a Inițiativei EU4Business a Uniunii Europene. Opiniile exprimate în acest material informațional 
sunt cele ale Consultantului și nu reflectă în nici un fel opiniile oficiale ale Uniunii Europene
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