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Chişinău 

 

Uniunea Europeană oferă asistență pentru inaugurarea 

Incubatorului de Afaceri din Cimişlia 

 

Joi, 23 aprilie 2015, în orașul Cimişlia a avut loc ceremonia oficială de inaugurarea Incubatorului de Afaceri.  

 

Evenimentul a fost organizat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

(ODIMM) din Republica Moldova şi deschis de către oaspeţii de onoare ES Stephane Bride, Viceprim-

ministru şi Ministrul Economiei şi Dl Wicher Slagter, Şeful Secţiei Politică şi Economie a  Delegaţiei UE în 

Republica Moldova. 

 

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 UE, oferită prin intermediul PSB ESRA, în perioada 2010-2014, a fost de 

aproximativ 72 de milioane de euro, unul din domeniile prioritare de intervenție fiind crearea Incubatoarelor 

de Afaceri în zonele rurale ale Republicii Moldova.   

 

În acest context, Dl Wicher Slagter, Șeful Secției Politică şi Economie a Delegației UE în Moldova, a 

remarcat rolul Incubatoarelor de Afaceri în crearea afacerilor şi locurilor noi de muncă, precum şi relevanţa 

acestora pentru activitatea economică în zonele rurale ale Republicii Moldova: „Incubatorul de Afaceri 

Cimişlia, pe care îl inaugurăm astăzi este al optulea incubator de afaceri construit şi deschis în cadrul 

Programului de Suport Bugetar „Stimularea Economică în Zonele Rurale”, iar la sfârșitul anului curent sau 

începutul anului viitor anticipăm deschiderea a două incubatoare adiţionale. Actualmente aproximativ 200 

de întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprinzători individuali sunt rezidenţii celor 8 Incubatoare de Afaceri 

funcţionale, astfel generând peste 600 de locuri noi de muncă, din care mai mult de 200 pentru femei”. 

 

 

Comunicat de presă 



 

 

Informație de context:  

La inaugurarea oficială a Incubatorului de Afaceri Cimişlia au participat peste 75 de persoane, printre care 

autorităţi de nivel central, raional şi orășenesc, Delegaţia UE şi Proiectul de asistenţă tehnică ESRA, precum 

şi oameni de afaceri şi antreprenori, inclusiv noii rezidenți ai Incubatorului de Afaceri Cimişlia. 

 

 Legenda  foto: 

Dl Wicher Slagter, Șeful Secţiei Politică şi Economie a Delegației UE în Republica Moldova, 

își ține discursul în cadrul ceremoniei de inaugurare a Incubatorului de Afaceri din Cimişlia.  

 

 

 

 

Pentru mai multe informații: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                        

European Union Delegation in 
the Republic of Moldova 
 
 

 
Contact details:  
 
M. Kogalniceanu Street 12, 
Chisinau, MD 2001 
 
Tel: (+373 22) 50 52 10 
 

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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