
 
 

                                     
 

02 octombrie, 2014  

Chișinău 

 

Ambasadorul UE în Moldova participă la ceremonia oficială de deschidere a Conferinței 

Internaționale a IMM-urilor “IMM – CALEA SPRE PERFORMANŢĂ EUROPEANĂ”, din 

Chișinău 

 

Conferința Internațională a IMM-urilor “IMM – CALEA SPRE PERFORMANŢĂ EUROPEANĂ” din Chișinău a fost 

organizată de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), cu susținerea Ministrului 

moldovean al Economiei (MoE), în cadrul activităților Săptămânii UE a IMM-urilor din Republica Moldova. 

 

Conferința Internațională a IMM-urilor din Chișinău este unul din evenimentele organizate de către autoritățile 

centrale, regionale și locale, în cadrul activităților desfășurate în perioada Săptămânii Uniunii Europene a IMM-urilor 

(29.09.2014 - 05.10.2014) și se concentrează pe oferirea informațiilor referitoare la suportul acordat de UE, statele 

partenere, autoritățile centrale, regionale și locale pentru dezvoltarea businessului micro, mic și mijlociu; pe 

promovarea antreprenoriatului astfel încât mai multe persoane, în special cei din rândul tinerilor, să ia în serios 

oportunitatea de a deveni antreprenor ca opțiune profesională, dar și pe recunoașterea valorii antreprenorilor și 

participării acestora la crearea bunăstării țării, locurilor de muncă și a competitivității.  

 

Uniunea Europeană susține programe și inițiative specifice de asistență pentru dezvoltarea businessului mic și 

mijlociu în Republica Moldova, iar Programul de Suport Bugetar Stimularea Economică în Zonele Rurale (PSB 

ESRA) este o platformă - cheie pentru dezvoltare.  

 

În total asistența financiară a UE, oferită prin intermediul PSB ESRA, în perioada 2010-2014, a fost de aproximativ 

72 de milioane de Euro, unul din domeniile de intervenție prioritară fiind susținerea antreprenoriatului, 

întreprinderilor mici și mijlocii din zonele rurale ale Republicii Moldova.   

 

În acest context, Ambasadorul Pirkka Tapiola, Șeful Delegației UE în Moldova, a remarcat importanța organizării 

unor evenimente specifice în cadrul Săptămânii Uniunii Europene a IMM-urilor din 2014, în special în sectorul 

inovațiilor și competitivității naționale și internaționale. 

 

Comunicat de presă 



 

 

 

 

”Uniunea Europeană implementează o varietate de programe și proiecte pentru dezvoltarea antreprenoriatului și în 

suportul business-ului  mic și mijlociu din Republica Moldova cu scopul a crea noi afaceri,  genera noi locuri de 

muncă, și a  permite ca întreprinderile moldovenești să devină mai competitive în contextul internațional a unui 

mediu de business globalizat.” 

 

 

Informație de background 

La ceremonia oficiala de deschidere a Conferinței Internaționale a IMM-urilor 

de la Chișinău au participat peste 200 de persoane, printre care oficiali din 

cadrul autorităților centrale, raionale și locale, reprezentanți ai comunității 

donatorilor, reprezentanți ai corpului diplomatic, reprezentanți ai asociațiilor 

de business locale și naționale, oameni de afaceri moldoveni și antreprenori.  

 

Legendă foto    

Ambasadorul Pirkka Tapiola, Șeful Delegației UE în Republica Moldova, își ține discursul în cadrul ceremoniei de deschidere a 

Conferinței Internaționale a IMM-urilor din Chișinău 

                                 

 

Pentru mai multe informații 

Delegația UE în Moldova: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm  
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