
CINE A BENEFICIAT 
DEJA?

#eu4business

UE CONTRIBUIE LA 
DEZVOLTAREA AFACERILOR  ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA

UE oferă companiilor 
din Republica Moldova 
finanțare, instruire și 
sprijin pentru export spre 
piețe noi prin inițiativa 
EU4Business

ROMAN BALAN 
MANAGER

 a primit două împrumuturi din 
partea UE pentru a investi în utilaje 

de înaltă performanță pentru 
compania sa de inginerie hidraulică, 
permițându-i să realizeze un proiect 

de dezvoltare majoră.

VERONICA VIDRAŞCU 
EDITOR

a primit finanțare din partea UE și 
consultanță din partea experților 

BERD pentru a înființa o librărie 
online. Acum, vânzările au crescut, 
iar librăria deservește atât zonele 

rurale cât și moldovenii din 
străinătate.

ILIE TRICOLICI 
CRESCĂTOR DE ANIMALE

a folosit un împrumut de la UE 
pentru a cumpăra un tractor și mai 
multe terenuri de pășune pentru 
caprele sale. Ferma sa și-a dublat 

acum mărimea, iar el își poate cultiva 
furaje pentru animalele sale.

EU4BUSINESS
ÎN CIFRE (2009-2017):

ajutând 
IMM-urile să 

crească suplimentând 
oportunitățile 
de comerț

conducând 
la creșterea 
exporturilor

Contribuția UE

€47
milioane

Creează

2.600
de noi locuri de 

muncă

generează 
credite acordate 

companiilor în 
valoare de

€194
milioane

susține

4.600
de întreprinderi 

(prin împrumuturi, 
formare, 

consultanță)



Aflați ce este disponibil: 
www.eu4business.md

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR 
DE AFACERI

•  Servicii de consultanță personalizate și 
furnizarea de suport tehnic companiilor 
în ceea ce privește resursele umane, 
componenta de IT și managementul

• Programe de formare pentru îmbunătățirea 
competențelor întreprinzătorilor

•  Instruire personalizată și îndrumare pentru 
femeile antreprenoare

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACCESULUI LA PIEȚE NOI

• Consiliere de afaceri și instruire 
pentru companiile orientate spre 
export

• Ajutor pentru companii în vederea 
adaptării la și a comerțului cu UE

• Sprijin pentru industriile agricole 
și alimentare pentru a profita de 
piețele UE

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACCESULUI LA FINANȚARE

• Oferirea suportului în acordarea 
împrumuturilor în monedă 
națională

• Finanțarea investițiilor legate de 
export

• Finanțarea achiziționării sau 
modernizării echipamentelor

• Împrumuturi și subvenții pentru 
investiții pentru întreprinderile 
conduse de către femei

• Microcredite și subvenții pentru 
înființarea sau dezvoltarea unei 
întreprinderi mici

ÎN ATENȚIE

UE ajută companiile din Republica Moldova prin inițiativa EU4Business și colaborează cu BERD, BEI, 
KfW, Centrul de Comerț Internațional, OCDE, Banca Mondială, Organizația pentru dezvoltarea sectorului 

întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) și Project Group International.

EU4BUSINESS 
ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA

IMM-urile care au 
obținut împrumuturi 
în cadrul programelor 

UE4Business din Republica Moldova 
raportează  

o creștere a cifrei de afaceri 
și a locurilor de muncă.

Ca urmare a împrumutului, majoritatea 
companiilor au înregistrat o creștere 

a cifrei de afaceri cu până la 50%, 
iar 53% au creat noi locuri 

de muncă.

De la înființare, inițiativa 
UE4Business a sprijinit  

22 de proiecte 
în Republica Moldova.

În 2017, Republica Moldova a 
avut un total de 

53.600 de IMM-uri,
 sau 98.6% din totalul întreprinderilor 

înregistrate, angajând 323.300 de 
persoane sau 61,2% din totalul forței 

de muncă (Sursă: Biroul Național 
de Statistică)


