
Sunteți gata să dezvoltați  
afacerea Dumneavoastră cu UE?



Ce reprezintă Linia de Creditare EU4Business-BERD?
• O linie de creditare cu componentă de grant, care susține ÎMM-urile din Republica Moldova în 

capturarea oportunităților oferite de către AA/ DCFTA (Acordul de Asociere la Zona de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător).

• Aceasta înseamnă:  împrumuturi, granturi și asistență tehnică gratuită pentru ÎMM-urile ce 
planifi că să își alinieze procesele la Directivele UE relevante 

Cum veți benefi cia în urma acestor investiții?  
• Puteți dezvolta comerțul cu UE, chiar înainte de momentul în care Moldova devine membră UE
• Cresteți competitivitatea întreprinderii dumneavoastră pe piața internă, prin calitatea mai înaltă 

a produselor, proceselor și a condițiilor de muncă, capacitate sporită, vânzări și profi tabilitate 
sporite, datorită extinderii pieței de desfacere

Cine poate aplica pentru creditele si granturile 
EU4Business-BERD?
• Întreprinderi individuale și ÎMM-uri ce au mai puțin de 250 angajați, și o cifră de afaceri nu mai 

mare de 50 milioane Euro
• Înregistrate și activează în Moldova
• Cel puțin 51% de proprietate privată
• Acțiuni deținute de către non-ÎMM-uri nu mai mult de 25%
• Compania nu este inclusă în lista BERD a persoanelor sau organizațiilor ce nu sunt eligibile pentru 

un contract fi nanțat de către BERD
Dacă nu sunteți siguri referitor la eligibilitatea companiei dumneavoastră, vă rugăm să contactați ofi ciul 
proiectului nostru pentru a primi o consultație.    

Cum funcționează?
Linia de creditare și schema de suport prin intermediul granturilor EU4Business-BERD reprezintă un 
program fl exibil, ce poate susține majoritatea proiectelor de modernizare, prin trei abordări diferite:

Abordarea LTE – 10% grant
Credite pentru investiții de până la € 300,000 cu tehnologii aprobate preliminar
Exemple: Echipament pentru laboratoare, prelucrare, IVC, agricol, păstrare cu refrigerare, etc
PSA/ Proiecte de Siguranță Alimentară – 15% grant
Credite pentru investiții de până la € 300,000 ce susțin conformarea cu Standardele si regulamentele UE 
referitoare la Securitatea Alimentară și standardele defi nite de DCFTA/AA.
Exemple: Echipament de laborator, prelucrarea produselor alimentare, certifi care HACCP, păstrare, etc
Proiecte Complexe - 15% grant
Credite pentru investiții considerabile în echipament de până la € 3 milioane. 
Exemple: Echipament de producere, camioane, construcții de clădiri cu scop de producere 
…aproape orice. Contactați-ne pentru a afl a detalii



Procesul, explicat în termeni simpli
1. Completați formularul de aplicare (disponibil pe pagina web) și depuneți formularul completat 

la Banca Parteneră, sau la oficiul Proiectului. Banca Parteneră va exprima disponibilitatea spre 
finanțarea proiectului dumneavoastră.

2. Consultantul Proiectului verifică eligibilitatea tehnică a proiectului dumneavoastră și oferă un 
raport tehnic referitor la viabilitatea investiției și suma grantului potențial disponibil la finalizarea 
cu succes a proiectului.

3. În cazul când ați primit un împrumut de la bancă și proiectul a fost implementat, un Verificator 
Independent va evalua proiectul și va determina suma finală a grantului. Granturile se transferă 
de către Banca Parteneră, care nu are putere de influiență asupra sumei grantului. 

Sunteți în căutarea unei soluții rapide? Vedeți procesul LTE. Această abordare personalizată, bazată 
pe tehnologii pre-aprobate, este calea cea mai rapidă. ORICE tip de tehnologie este eligibil, atâtat 
timp cât echipamentul are marcajul CE, sau unul echivalent. Tehnologia preferată nu este inclusă în 
listă? Soluția e simplă: expediați Formularul de Aplicare completat, împreună cu facturi sau oferte, 
broșuri, sau descrieri tehnice, ori pagina web a furnizorului, și noi vă vom informa dacă echipamen-
tul selectat este eligibil sau nu spre finanțare, în decurs de 3 zile lucrătoare.

Banca Parteneră
Pentru a simplifica procesul de finanțare pentru toate împrumuturile Liniei de Creditare  
EU4Business-BERD, împrumuturile sunt oferite prin intermediul Băncii Partenere locale.  
Banca Parteneră locală este susținută permanent de către Consultantul Proiectului. 
Termenii și condițiile de creditare, și decizia de a oferi împrumutul unui applicant aparțin în  
exclusivitate Băncii Partenere locale. BERD, UE și Consultanții Proiectului nu pot influiența aceste decizii.

Consultați site-ul nostru pentru precizări privind Bănci Partenere actuale ale Liniei de Creditare  EU-
4Business-BERD (www.EU4Business-EBRDCreditline.com).



Acționați acum:
Linia de Creditare EU4Business-BERD oferă suport pentru proiecte investiționale ce sporesc  
competitivitatea și capacitatea ÎMM-urilor moldovenești pe piața internă și a UE.
Aflați cum împrumuturile și granturile Liniei de Creditare EU4Business-BERD vă susțin în modernizarea 
afacerii, pentru a corespunde standardelor UE.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina noastră: www.EU4Business-EBRDCredit Line.md
sau contactați experții nostri pentru a primi o consultație gratuită la:
+373 797 166 96
info.Moldova@eu4business-ebrdcreditline.com

Linia de Creditare EU4Business-BERD reprezintă o inițiativă comună a UE și BERD ce are ca scop 
susținerea ÎMM-urilor din Republica Moldova în finanțarea proiectelor investiționale, ce i-ar abilita în 
capturarea oportunităților oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).
Toată asistența tehnică și fondurile de granturi sunt finanțate de către UE.  

info.Moldova@eu4business-ebrdcreditline.com
+373 797 166 96

www.EU4Business-EBRDCreditline.md

Acest document a fost produs cu suportul financiar al Inițiativei EU4Business a Uniunii Europene.  
Părerile exprimate aici aparțin Consultantului și în nici un caz nu pot fi privite ca opinia oficială a Uniunii Europene.


