
CINE A BENEFICIAT DEJA?

MIHAI SEBAN 
PROPRIETAR DE FABRICĂ

a obținut un credit de la UE pentru a 

construi o fabrică nouă, ultra-modernă, 

care produce stâlpi de beton pentru 

podgorii și livezi. Fabrica produce stâlpii 

la un preț mult mai mic decât al celor de 

import și într-un timp de cinci ori mai 

scurt decât înainte.

ILIE TRICOLICI  
CRESCĂTOR DE ANIMALE

a folosit un credit de la UE pentru 

a cumpăra un tractor și mai multe 

terenuri de pășunat destinat  

caprelor sale. 

Ferma sa și-a dublat acum mărimea, 

iar el își poate cultiva furaje pentru 

animalele sale.

VLADIMIR DAVIDESCU 
PRODUCĂTOR DE VINURI 

 a primit finanțare de la UE și 

consultanță din partea unor 
experți ai BERD pentru perfecționarea 

comercializării vinurilor sale. 

Vladimir își exportă acum vinurile 

în peste opt țări.

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

#eu4business

UE CONTRIBUIE LA 
DEZVOLTAREA AFACERILOR 

 ÎN REPUBLICA MOLDOVA

EU4BUSINESS ÎN CIFRE (2009-2016)

Contribuția UE  
18,2 milioane EUR

190,5 milioane EUR  
credite acordate  
companiilor

Oferirea ajutorului la 5,000 
de întreprinderi (credite, 
instruire, consultanță)

crearea a 
1,735 locuri 
noi de muncă



ÎN ATENȚIE EU4BUSINESS

Oferă acces la finanțare, 
sprijin pentru exportul 

către piețe noi, know-how 
pentru creștere

EU4BUSINESS 
ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA

Oferă suport întreprinderilor 
mici din Republica Moldova 

să se dezvolte

 Aflați mai multe despre oportunitățile EU4Business:
www.eu4business.eu/md

Numărul local 
EU4Business pentru 

întreprinderile  
din Republica Moldova:  

 
+373 68 770 470

UE ajută companiile din Republica Moldova prin inițiativa EU4Business și colaborează cu BERD, BEI, KfW,  
Centrul de Comerț Internațional, EUROCHAMBRES, UEAPME, OCDE și Banca Mondială.

ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI 
LA FINANȚARE

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ABILITĂȚILOR DE AFACERI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI 
LA PIEȚE NOI

• Oferirea suportului în acordarea 
creditelor în moneda națională

• Finanțarea investițiilor legate de 
export

• Finanțare pentru achiziționarea sau 
modernizarea echipamentelor

• Credite pentru întreprinderile 
conduse de către femei

• Microcredite pentru înființarea sau 
dezvoltarea unei întreprinderi mici

• Servicii de consultanță personalizate 
și 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 femei antreprenoare

• Consiliere de afaceri și instruire 
pentru companiile orientate spre 
export

• Ajutor pentru companii pentru 
adaptarea la comerțul cu UE și pentru 
realizarea schimburilor comerciale  
cu UE

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


