
 
 

                                     
 

8 octombrie, Chișinău 

 

Suport pentru întreprinderile mici și mijlocii în cadrul DCFTA 

 

 

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Ministerul Economiei au inițiat o dezbatere publică pe marginea 

rolului esențial al întreprinderilor mici în contextul Acordului de Liber Schimb Cuprinzător şi Aprofundat încheiat 

între UE, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. La dezbatere au participat companii locale, organizații de sprijinire 

a afacerilor, bănci locale, funcționari guvernamentali precum și părți interesate din UE, BERD și BEI.  

 

Discuțiile s-au bazat pe concluziile și recomandările studiului recent finalizat “Sprijinul acordat de UE sectorului 

privat în contextul acordurilor de asociere și de liber schimb (AA/ DCFTA)” și s-au concentrat asupra oportunităților 

și provocărilor cheie ale întreprinderilor mici din Republica Moldova. În cadrul evenimentului, atât BERD cât și BEI, 

au oferit mai multe informații cu privire la Facilitatea pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (ÎMM-uri).  

 

Facilitatea va ajuta ÎMM-urile să profite de noi oportunități comerciale în cadrul UE și să îmbunătățească accesul la 

finanțare, permițându-le să facă investițiile necesare pentru a crește competitivitatea; să se integreze în lanțurile 

valorice globale; și să se conformeze noilor standarde sanitare, fitosanitare, tehnice și de calitate, precum și măsurilor 

de protecție a mediului, beneficiind astfel de clienți locali și exporturi sporite către țările UE și nu numai. 

 

Prezent la eveniment, Stephane Christophe Bride, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei a accentuat rolul critic al 

întreprinderilor mici și mijlocii pentru economia țării. 

  

Ambasadorului UE în Republica Moldova Pirkka Tapiola a ținut să încurajeze reprezentanții mediului de afaceri 

pentru a exporta pe piața UE, aducând și un exemplu concret al unei istorii de succes în acest domeniu.  

 

 

 

 
                                         

Comunicat de Presă 

 
 
European Union Delegation in 
the Republic of Moldova 
 
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. 

 


