
Sunteți gata să dezvoltați  
afacerea Dumneavoastră cu UE?



Energie durabilă și  Efi ciența Resurselor - un bonus adăugător  al 
investițiilor DCFTA

Linia de Creditare EU4Business-BERD face parte din marea inițiativă 
EU4Business  a Uniunii Europene, care susține IMM-urile din țările ca 
Republica Moldova să profi te din plin de oportunitățile de acces pe piața 
liberă oferite de către AA/DCFTA (Acordul de Asociere la Zona de Liber 
Schimb Aprofundat și Cuprinzător). Aceasta înseamnă că întreprinderile 
din Moldova vor putea folosi costul relativ scăzut ca bază pentru a 
concura cu succes cu alte companii de pe piața regională și de pe marile 
pieți ale UE, cu condiția ca procesele lor tehnologice să fi e aliniate la 
standardele UE. Scopul Liniei de Creditare EU4Business-BERD este de a 
ajuta companiile să realizeze acest lucru prin:
• Credite și granturi pentru investiții în standardele internaționale 
 de producție
• Asistența tehnică gratuită ajutând companiile să aleagă 
 echipamentele potrivite și să îmbunătățească procesele 
 tehnologice care permit companiilor moldovenești să 
 îndeplinească cerinţele directivelor UE. 
• Suport suplimentar din partea programului ASB al BERD pentru 
 obținerea certifi catelor ISO, HACCP și a.
Investiţiile în efi cienţa energetică, energii  regenerabile şi efi cienţa 

resurselor este un bonus, dacă această investiţie se face în mod deliberat cu scopul de a economisi energie şi 
resurse sau un efect secundar al investiției făcute să se alinieze cu alte directive aferente ale UE (non energetice/ 
resurse).

În ce mod investițiile care vizează respectarea directivelor UE, 
oferă avantaje în ceea ce privește economisirea energiei și a 
resurselor?
• Pentru a respecta directivele UE, companiile trebuie adesea să-și modernizeze echipamentele și procesele 

de producere. Înlocuirea proceselor vechi de producere / utilajului vechi de producere cu tehnologii moderne 
duce automat la economii de energie, adesea depășind 20%. Acesta este un efect secundar foarte atractiv.

• Investiția într-un singur echipament poate ajuta compania să-și alinieze activitățile cu o serie de directive, 
inclusiv directivele UE privind efi ciența energetică și proiectarea ecologică.

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

mare de 50 milioane Euro
• Înregistrate și care activează în Moldova
• Cel puțin 51%  proprietate privată
• Acțiuni deținute de către  non-ÎMM-uri nu mai mult de 25%
• Compania care 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.

BENEFICIILE SUPLIMENTARE - 
INVESTIŢIILE FĂCUTE  PENTRU 
ALINIEREA LA DIRECTIVELE UE 

PERMIT COMPANIILOR: 
• îmbunătăţirea competitivităţii pe 

piaţa internă 
• creşterea capacităţii de export şi 

a veniturilor din exporturile pe 
pieţele UE 

• îmbunătăţirea calităţii produselor 
şi serviciilor oferite pe pieţele lor 
interne

• bene� cii suplimentare din 
economiile de energie și de resurse:
• producere de energie şi economie 

de resurse 
• reducerea costurilor de bază a 

companiei și mărirea pro� tului 
• îmbunătăţirea imaginii verzi a 

companiei



Cum funcționează?
Linia de creditare EU4Business-BERD și schema 
de suport prin intermediul granturilor 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 Euro cu 
tehnologii aprobate preliminar
Exemple: Prelucrarea produselor alimentare, IVC, 
cazane, mașini agricole, instalații  frigorifi ce, 
echipament industrial, etc.

PSA/ Proiecte de Siguranță Alimentară – 
15% grant
Credite pentru investiții  de până  la    300,000    
Euro  ce  susțin conformarea cu  Standardele 
si  regulamentele UE referitoare la Securitatea 
Alimentară și standardele defi nite de DCFTA/AA.
Exemple: Echipament pentru laboratoare,  prelucrarea 
produselor alimentare, certifi carea HACCP, păstrarea, 
etc.

Proiecte Complexe - 15% grant
Credite pentru investiții considerabile în utilaj și 
echipament de până la  3 milioane Euro.
Exemple: Echipament de producere, camioane, 
construcția clădirilor pentru 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 ofi ciul Proiectului. Banca Parteneră va exprima disponibilitatea sa spre fi nanțarea 
proiectului   dumneavoastră prin intermediu unui împrumut. Consultați site-ul nostru pentru precizări 
privind actualele Bănci Partenere ale Liniei de Creditare EU- 4Business-BERD (www.EU4Business-
EBRDCreditline.com).

2. Consultantul de proiect verifi că eligibilitatea tehnică a proiectului dumneavoastră și oferă dumneavoastră și 
Băncii Partenere un raport tehnic referitor la investiția dumneavoastră și suma grantului potențial disponibil 
după fi nalizarea cu succes a proiectului.

3. Dacă dumneavoastră și Banca Parteneră ați ajuns la un acord cu privire la un împrumut și proiectul a fost 
implementat, un Consultant Independent va verifi ca proiectul și va determina suma fi nală a grantului. 

EXEMPLU DE CAZ 
Cu un credit oferit de Linia de Creditare EU4Business -BERD a 
fost renovat depozitul frigori� c cu panouri sandwich e� ciente, 
cu uşi şi accesorii pentru refrigerare.
Compania a luat un credit de 643, 744 EUR pentru a investi în:
• Reconstrucția  depozitului frigori� c 
• Achiziţionarea noilor echipamente: panouri sandwich, 

uși si accesorii pentru refrigerare, păstrare la rece, 
tambur 

• O� ciul administrativ şi accesul rutier
Furnizorii de produse proaspete, care privesc Europa ca o 
piaţă de export, se bazează pe disponibilitatea de frigidere, 
care asigură un lanţ frigori� c neîntrerupt. Compania a oferit  
acest serviciu. Echipamentele noi, se conformă cu Directiva de 
proiectare ecologică şi nu conțin  substanţe ozonoactive, sunt 
conforme cu standardele UE de performanţă: noile frigidere 
au COP 3.06, 3.38 şi 3.73 pe când cele vechi au avut COP de 
aproximativ 2.0
Luând în considerație lista de echipamente, e� cienţa 
energetică sau economiile de resurse nu sunt primele subiecte 
care îți vin în minte. În plus, faptul că îndeplinirea unui şir de 
directive UE permite companiei să exporte pe pieţele UE, de 
asemenea compania poate bene� cia de următoarele economii:
• Reducerea consumului de energie primară: 257 MWh/an 

ceea ce este cu 42.5% mai puţin decât până la investiţii 
•  Evitarea emisiilor de GES: 29 t CO2/an – ceea ce 

contribuie la ecologizarea  imaginii companiei.



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 susține-
rea ÎMM-urilor din Republica Moldova în finanțarea proiectelor investiționale, ce i-ar abilita în obținerea  
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 elaborat cu suportul financiar al Inițiativei EU4Business a Uniunii Europene.
Opiniile exprimate în prezentul document aparțin consultantului și prin urmare, nu pot fi luate în considerare pentru a reflecta opinia oficială a 

Uniunii Europene.


