
REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF TREASURY
AND FINANCE

Susținută de:

UNDE SE ÎNTÂLNESC FINANȚELE 
ȘI TEHNOLOGIILE VERZI

GREEN 
ECONOMY 
FINANCING 
FACILITY IN MOLDOVA

GEFF în Moldova – împrumuturi 
pentru sectorul agroindustrial



CINE POATE BENEFICIA?

Facilitatea de Finanțare a Economiei Verzi (GEFF) din 
Moldova este o nouă linie de credit dezvoltată de Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) 
pentru a promova investițiile ecologice în sectoarele 
agroindustrial, comercial, industrial și rezidențial. GEFF 
oferă o linie de credit de până la 20 de milioane EURO prin 
băncile locale din Moldova, împreună cu asistență tehnică 
gratuită pentru cea mai potrivită tehnologie verde pentru 
afacerea dvs., grație cofinanțării de la Fondul Verde pentru 
Climă și Ministerul Finanțelor și Trezoreriei din Turcia. 
Echipa noastră de experți sprijină finanțarea proiectelor și 
inițiativelor care vă ajută să vă faceți afacerea 
agro-industrială mai durabilă și eficientă.

DE CE SĂ INVESTIM ÎN TEHNOLOGII 
ECOLOGICE PENTRU AGRICULTURĂ?

pot genera economii substanțiale de energie, materiale și 
apă de până la 75%. Mai mult, acestea pot avea ca rezultat:
producții mai mari de culturi, consumând simultan mai 
puține resurse (cum ar fi apă sau combustibil)
prevenirea degradării solului
reducere a utilizării nutrienților și a îngrășămintelor din 
culturi.

Dețineți o afacere agricolă, fie întreprindere mică sau 
mijlocie (IMM), fie o companie mare? Căutați modalități de 
a obține un randament mai mare din recolta Dvs.? Doriți să 
reduceți costurile cu energia și apa și să vă eficientizați 
ferma? Doriți să vă faceți afacerea mai durabilă și mai 
puțin dăunătoare mediului? GEFF în Moldova vă poate ajuta 
să vă atingeți obiectivele.

Adoptarea tehnologiilor de conservare a resurselor și 
aducerea unor îmbunătățiri mai mari la instalațiile agricole 

DESPRE GEFF ÎN MOLDOVA



SUME MAXIME DE FINANȚARE A ÎMPRUMUTULUI:

pot genera economii substanțiale de energie, materiale și 
apă de până la 75%. Mai mult, acestea pot avea ca rezultat:
producții mai mari de culturi, consumând simultan mai 
puține resurse (cum ar fi apă sau combustibil)
prevenirea degradării solului
reducere a utilizării nutrienților și a îngrășămintelor din 
culturi.

CE TIPURI DE PROIECTE POT FI FINANȚATE?
utilaje agricole de înaltă performanță
sisteme de răcire îmbunătățite pentru camerele de 
depozitare
sisteme de irigare îmbunătățite (picurare, irigare prin 
picurare sub-sol și aspersoare etc.)
refolosirea și recuperarea apei (rezervoare de recoltare a 
apei pluviale)
pregătirea mai bună a terenurilor și practicilor de 
însămânțare
gestionarea mai durabilă a terenurilor
sere eficiente
aplicații de energie regenerabilă (biomasă, biogaz, 
fotovoltaice).

până la 300,000 EUR pentru echipamente și materiale 
performante prin intermediul Selectorului de Tehnologie 
Verde 
până la 5,000,000 EUR pentru proiecte mai mari, pe care 

Adoptarea tehnologiilor de conservare a resurselor și 
aducerea unor îmbunătățiri mai mari la instalațiile agricole 

experții noștri GEFF le pot evalua și oferi consultanță
sumă maximă totală de sub-împrumut per beneficiar de 
cel mult 5 milioane EUR sau echivalent.
no more than €5 million or equivalent. 



până la 300,000 EUR pentru echipamente și materiale 
performante prin intermediul Selectorului de Tehnologie 
Verde 
până la 5,000,000 EUR pentru proiecte mai mari, pe care 

Contactați una dintre băncile partenere pentru a primi 
informații despre documentația necesară pentru proiectul 
dvs. specific.
După ce banca parteneră și-a finalizat verificările 
financiare și consultantul GEFF și-a finalizat verificările de 
eligibilitate tehnică, semnează contractul de împrumut și 
primește fondurile.
Achiziționați tehnologia și implementați-vă proiectul.

Dezvoltat și finanțat de BERD, GEFF aduce beneficii 
economiei, mediului, afacerilor și gospodăriilor.

GEFF funcționează în 27 de țări din întreaga lume, sprijinit 
de peste 5 miliarde EURO de finanțare BERD. Aproximativ 
190.000 de proiecte finanțate au condus la o reducere a 
emisiilor de CO2 cu peste 9 milioane de tone pe an.

Efectuarea investițiilor cele mai adecvate și eficiente poate 
duce la economii semnificative de costuri de exploatare. 

Alegeți-vă banca din lista instituțiilor financiare partenere 
GEFF din Moldova la https://ebrdgeff.com/moldova/financing/ 
și solicitați astăzi un împrumut GEFF.

experții noștri GEFF le pot evalua și oferi consultanță
sumă maximă totală de sub-împrumut per beneficiar de 
cel mult 5 milioane EUR sau echivalent.
no more than €5 million or equivalent. 

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

CE ALTCEVA AR TREBUI SĂ ȘTII DESPRE GEFF?



Pentru întrebări sau feedback, vă rugăm să 

ne contactați la următoarele adrese de 

e-mail sau poștale, unde echipa noastră vă 

va ajuta cu plăcere

Moldova@ebrdgeff.com 

EBRD GEFF in Moldova,
Mitropolit Banulescu-Bodoni str. Nr.57/1,
Office 412, Chisinau.


