
 
 

                                     
 

30 septembrie 2014  

Chişinău 

 

Ambasadorul UE în Moldova participă la ceremonia oficială de inaugurare a Forumului Regiunii Sud 

„Antreprenoriatul – Factorul-cheie în dezvoltarea regională” din Cimişlia 

 

 

Forumul Regiunii Sud „Antreprenoriatul – Factorul-cheie în dezvoltarea regională”a fost organizat de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor (MRDC) împreună cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 

(ADR Sud). 

 

Acest forum este unul dintre multiplele evenimente organizate de către autoritățile centrale, regionale și locale în 

cadrul activităților Săptămânii Uniunii Europene a IMM-urilor  în Republica Moldova.  

 

În cadrul Forumului au fost prezentate informații cu privire la suportul oferit de către UE, țările partenere și  

autoritățile naționale, regionale și locale pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii; a fost promovat spiritul 

antreprenorial, astfel încât mai mulți oameni, în special cei mai tineri, să ia în considerare posibilitatea de a dezvolta 

cariera de antreprenor și au fost recunoscute contribuţiile antreprenorilor pentru bunăstare, locuri de muncă, inovații și 

competitivitate în ţările participante. 

 

Uniunea Europeană susţine programele și inițiativele concrete de asistenţă în domeniul dezvoltării regionale și a 

spiritului antreprenorial în Republica Moldova prin intermediul Programului de Suport Bugetar pentru Stimularea 

Economică în Zonele Rurale (PSB ESRA), care reprezintă o platformă-cheie pentru dezvoltare. 

 

În perioada 2010-2014 Uniunea Europeană a oferit asistență financiară în valoare de aproximativ 72 de milioane euro 

prin intermediul programului PSB ESRA, unul din domeniile prioritare de intervenție fiind sprijinirea 

antreprenoriatului regional și a afacerilor rurale mici și mijlocii din Republica Moldova. 

 

În acest context, Ambasadorul Pirkka Tapiola, Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a descris 

conceptul general interdependent pentru dezvoltarea regională și a spiritului antreprenorial aplicat de către Uniunea 

Europeană și relevanța acestuia pentru politicile și inițiativele regionale de susținere a dezvoltării afacerilor în 

Republica Moldova: 

Press Release 



 

 

„Uniunea Europeană implementează o gamă largă de programe și proiecte pentru dezvoltarea antreprenoriatului 

regional şi a afacerilor mici și mijlocii în Republica Moldova, în vederea creării de noi întreprinderi, noi locuri de 

muncă și eliminării disparităților economice dintre diferitele regiuni ale Republicii Moldova ". 

 

Informaţii generale:  

 

Ceremonia oficială de deschidere a Forumului Antreprenorial al Regiunii Sud a 

reunit mai mult de 125 de participanți printre care oficiali ai autorităților de nivel 

central, raional și local, reprezentanți ai comunității donatoare, reprezentanți ai 

corpului diplomatic, reprezentanți ai asociațiilor naționale de business, oameni de 

afaceri locali și antreprenori. 

 

Legenda fotografiei:    

Ambasadorul Pirkka Tapiola, Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, prezintă discursul de deschidere la 

ceremonia oficială de inaugurare a Forumului Antreprenorial al Regiunii Sud în Cimişlia.             

                          

Pentru informații adiționale. 

Delegaţia UE în Republica Moldova: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm  
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Contacts: 
 
Kogalniceanu 12, MD 2001 
Chisinau, Moldova 
 
Tel: + 373 22 505 210  

Fax:+ 373 22 545 421 
 
 

The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 
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