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DESPRE GEFF ÎN MOLDOVA

CINE POATE BENEFICIA?

Facilitatea de Finanțare a Economiei Verzi (GEFF) în 
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 de euro prin 
băncile din Moldova, împreună cu asistență tehnică 
gratuită pentru cea mai potrivită tehnologie verde pentru 
afacerea Dvs., grație cofinanțării din partea Fondului Verde 
pentru Climă și a Ministerului Finanțelor și Trezoreriei din 
Turcia. 

Lipsa apei este una dintre cele mai acute vulnerabilități ale 
schimbărilor climatice din Moldova. Folosind apa mai 
eficient, vă puteți reduce facturile, reduceți consumul de 
apă al companiei și al țării și ajutați la protejarea mediului. 
Eficiența apei vizează reducerea consumului de apă, 
oferind în același timp același serviciu sau produs, fără a 
compromite calitatea.
De exemplu, economiile de apă pot fi realizate prin 
optimizarea numărului de ore pentru care o mașină 

Dacă ești:
proprietarul sau rezidentul unui apartament, casă sau 
clădire;
o asociație de locuințe;
o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) sau o companie 
mai mare;
un furnizor angajat în furnizarea și/sau vânzarea de 
echipamente și materiale performante disponibile prin 
Selectorul de Tehnologie Verde la 
https://techselector.com/moldova-ro/
o companie de servicii energetice (ESCO) care oferă 
întreținere, exploatare, instalare, construcție, renovare, 
dezvoltare de proiecte sau servicii similare în cadrul unui 
acord contractual?

Dacă da, GEFF Moldova vă poate ajuta să vă atingeți 
obiectivele ecologice (consultați Listele de excludere și 
recomandare de mediu și sociale și Referințele BERD 
pentru excluderi la https://ebrdgeff.com/moldova/downloads/).

industrială necesită apă de proces, instalarea unui sistem 
de recuperare a apei de proces și / sau reducerea 
scurgerilor de apă în conductele industriale.



SUME MAXIME DE FINANȚARE A ÎMPRUMUTULUI:

CE TIPURI DE PROIECTE POT FI FINANȚATE?

până la 300,000 EURO pentru echipamente și materiale 
performante prin intermediul Selectorului de Tehnologie 
Verde de pe https://techselector.com/moldova-en/
până la 5,000,000 EURO pentru proiecte mai mari, pe care 
experții noștri GEFF le pot consilia
o sumă maximă totală de sub-împrumut per beneficiar de 
cel mult 5 milioane EURO sau echivalent.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?
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 
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Linia de credit susține proiecte și tehnologii performante 
care vizează reducerea consumului de energie, apă și 
materiale, instalarea centralelor de energie regenerabilă 
și minimizarea producției de deșeuri.

primește fondurile.
Achiziționați tehnologia și implementați-vă proiectul.
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CE ALTCEVA AR TREBUI SĂ ȘTII DESPRE GEFF?

1. Eficiența energetică

Beneficii

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.

În Moldova, intensitatea energetică este de trei ori mai 
mare decât media UE, ceea ce înseamnă că moldovenii 
folosesc mai multă energie și suportă costuri mai mari 
decât alte țări pentru livrarea unui produs sau serviciu. 
Economiile de energie vizează reducerea consumului de 
energie, oferind în același timp același serviciu și/sau 
produs, fără a compromite calitatea. Utilizând energia mai 
eficient, vă puteți reduce facturile de energie, puteți reduce 
dependența companiei și a țării de furnizorii externi de 
petrol și gaze, puteți crește competitivitatea afacerii Dvs., 
puteți îmbunătăți confortul rezidenților și al lucrătorilor și 
puteți contribui la protejarea mediului.

Eficiența energetică poate fi cel mai rapid, cel mai puțin 
riscant și cel mai ieftin mod de a reduce consumul de 
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primește fondurile.
Achiziționați tehnologia și implementați-vă proiectul.

energie, îmbunătățind în același timp securitatea 
energetică, reducând emisiile de gaze cu efect de seră 
(GES) și sporind competitivitatea.
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GEFF în Moldova finanțează investiții în eficiență energetică

Eficiența energetică poate fi cel mai rapid, cel mai puțin 
riscant și cel mai ieftin mod de a reduce consumul de 

Măsurile tipice de eficiență energetică care pot fi finanțate 
în cadrul GEFF în Moldova includ, dar nu sunt limitate, la 
sistemele de control și monitorizare a managementului 
instalațiilor (FMCS), co-generare (căldură și energie 
electrică) sau tri-generare (răcire, căldură și energie 
electrică), motoare electrice de înaltă eficiență, aplicații de 
acționare cu viteză variabilă (VSD), reabilitarea cazanelor, 
înlocuirea mașinilor de proces, îmbunătățirea izolației, 
renovarea sistemelor de distribuție a aburului, instalarea 
sistemelor de recuperare a căldurii, revizia sistemelor de 
iluminat și renovarea sistemelor de aer comprimat. Puteți 
găsi unele dintre tehnologiile, materialele și furnizorii de 
care aveți nevoie pentru investiții folosind Green 
Technology Selector (https://techselector.com/moldova-ro/).
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2. Energie regenerabilă

ESCO ca model de afaceri de succes 
pentru eficiența energetică

De ce acum?

Principalii factori de eficiență energetică în Moldova sunt 
Strategia energetică a țării, Legea privind eficiența 
energetică și Planul de acțiune pentru eficiența energetică, 
care abordează în mod explicit eficiența energetică în toate 
sectoarele pentru a atenua impactul dependenței de 
import și a intensității energetice. Creșterea costurilor cu 
energia, competitivitatea pieței și securitatea energetică 
sunt, de asemenea, factori sectoriali importanți.

Prin utilizarea energiei regenerabile, vă puteți reduce 
facturile de energie, puteți reduce dependența companiei 
și a țării de furnizorii externi de energie și puteți contribui 
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Modelul de afaceri al companiei de servicii energetice 
(ESCO) este unul dintre cele mai inovatoare și mai 
promițătoare modele de afaceri pentru implementarea 
măsurilor de eficiență energetică atât în sectorul public, 
cât și în cel privat. O ESCO este o entitate juridică care 
oferă utilizatorilor finali servicii de contractare a 
performanței energetice (EPC). Serviciile EPC includ 
implementarea măsurilor de eficiență energetică și 
garantează economii de energie. ESCO își asumă riscurile 
tehnice și uneori financiare ale unui proiect, garantând 
astfel economii pentru client. Clientul suportă riscuri 
limitate și beneficiază de reducerea generală a costurilor 
energetice convenită în EPC.

la protejarea mediului.
Spre deosebire de energia generată folosind surse de 
combustibili fosili, care sunt finite, energia regenerabilă 
urmărește să genereze electricitate, energie termică, 
răcire și / sau combustibil pentru transport prin 
intermediul resurselor naturale care se pot regenera rapid.
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GEFF Moldova finanțează investițiile în energie regenerabilă

Beneficii

Energia regenerabilă pentru consum propriu poate asigura 
aprovizionarea cu energie, reduce riscul apariției vârfurilor 
de consum în rețea și poate genera economii de costuri 
energetice pentru utilizatorii finali. De asemenea, poate 
oferi fluxuri de numerar sigure, precum și venituri 
suplimentare din acordurile voluntare privind reducerile 
de gaze cu efect de seră (GES), pe lângă beneficiile de 
mediu și de reputație.

Proiectele de energie regenerabilă includ biomasă la 
termică / electricitate, gaz de depozitare la electricitate, 
proiecte fotovoltaice (sol, acoperiș), proiecte de energie 
eoliană, sisteme de apă solară-termică pentru producerea 
de apă caldă, sisteme de uscare solar-termică, nămol de 
ape uzate pentru generarea de energie electrică sau 
înlocuirea combustibilului, hidrocentrale mici de râu și 
pompe de căldură geotermale.
Puteți găsi unele dintre tehnologiile, materialele și 
furnizorii de care aveți nevoie pentru investiție folosind 
Green Technology Selector
(https://techselector.com/moldova-ro/).
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3. Eficiența apei
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optimizarea numărului de ore pentru care o mașină 

De ce acum?

Principalele forțe motrice din spatele investițiilor în 
energie regenerabilă în Moldova includ o scădere 
dramatică a costului tehnologiilor regenerabile (în special 
solare și eoliene), îmbunătățirea alimentării cu energie, 
resurse naturale abundente în întreaga țară și un obiectiv 
național ambițios, de reducere a emisiilor de GES către 
2030 cu 70% față de nivelurile din 1990. Legislația recentă 
favorizează, de asemenea, proiectele fotovoltaice la scară 
mică.

Energie termică/
electricitate din biomasă

Sisteme de uscare
solar-termice

Utilizarea nămolurilor 
de apă uzată pentru 

înlocuirea combustibilului
Nămol de apă uzată folosit 

în producerea de energie electrică
Sisteme solare-termice 

de apă

Energie electrică 
din gaz de depozitare 

Proiecte fotovoltaice 
(sol, acoperiș) Proiecte de energie eoliană

CH4

Centrale
hidroenergetice mici
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schimbărilor climatice din Moldova. Folosind apa mai 
eficient, vă puteți reduce facturile, reduceți consumul de 
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optimizarea numărului de ore pentru care o mașină 

Beneficii

Eficiența apei poate fi cel mai rapid mod pentru utilizatorii 
finali de a reduce consumul de apă și de a îmbunătăți 
securitatea apei. Eficiența apei aduce adesea și alte 
beneficii, precum eficiența energetică și a materialelor (de 
exemplu, substanțele chimice), care contribuie la 
reducerea costurilor globale.

GEFF în Moldova finanțează investițiile în eficiența apei

Măsurile tipice de eficiență a apei care pot fi finanțate în 
cadrul programului GEFF în Moldova se încadrează în două 
categorii: (1) măsuri orizontale care se pot aplica tuturor 
sectoarelor și (2) măsuri verticale care se aplică 
sectoarelor specifice. Măsurile tipice orizontale de 
eficiență a apei includ reutilizarea în buclă închisă; 
reciclarea în buclă închisă a apei cu tratare; supape de 
închidere automată a apei; clătire contracurent; 
upgrade-uri de presiune ridicată, cu volum redus; 
reutilizarea apei de spălare; reducerea scurgerilor de apă; 
echipamente de proces cu consum redus de apă; 
optimizarea sistemelor de încălzire și răcire; și tratarea și 
refolosirea apelor uzate.
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De ce acum?

Puteți găsi unele dintre tehnologiile, materialele și 
furnizorii de care aveți nevoie pentru investiție folosind 
Green Technology Selector
(https://techselector.com/moldova-ro/).

Prin utilizarea mai eficientă a materialelor, vă puteți 
reduce costurile, puteți reduce dependența companiei și a 
țării de furnizori externi și puteți contribui la protejarea 

Costul apei, combinat cu lipsa apei, sunt probleme 
importante pentru entitățile private, în special cele din 
sectoarele cu consum intensiv de apă, cum ar fi agricultura 
și industria de procesare sau textilele. Mai mult, în 
perioade de secetă severă, guvernul/municipalitatea poate 
decide să economisească apă în primul rând pentru uz 
civil, limitând alimentarea cu apă a sectorului industrial, 
afectând producția. Cu cât o companie utilizează mai 
eficient apa, cu atât activitățile sale comerciale vor fi mai 
sigure.

4. Eficiența materialelor

Adaptare la presiune
ridicată și volum mic

Reutilizarea
apei de spălare

Apă reciclată cu ciclu
închis cu purificare

Clătire în
contracurent

Scurgeri
reduse de apă

Supape automate
de închidere a apei

Reutilizare
în buclă închisă

Echipamente de proces
cu consum redus de apă

Optimizarea sistemelor
de încălzire și răcire

Tratarea și
refolosirea apelor uzate
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mediului. Eficiența materialelor implică un consum mai 
mic de materiale pentru fabricarea aceluiași produs fără 
a-i reduce calitatea. De exemplu, economiile de material 
pot fi realizate prin schimbarea matriței unui produs, astfel 
încât să fie necesară mai puțină intrare de materie primă 
și/sau recuperarea materiei prime aruncate în timpul 
procesului pentru a reduce aportul de materie primă.
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Beneficii

GEFF în Moldova finanțează investiții în materie 
de eficiență materială

Prin utilizarea mai eficientă a materialelor, vă puteți 
reduce costurile, puteți reduce dependența companiei și a 
țării de furnizori externi și puteți contribui la protejarea 

Eficiența materialelor poate fi cel mai rapid mod pentru 
utilizatorii finali de a-și reduce consumul de materii prime 
și deșeurile. Aduce adesea și alte beneficii, cum ar fi 
eficiența apei și a energiei, ducând la o reducere a 
costurilor globale.

Măsurile tipice de eficiență a materialelor care pot fi 
finanțate în cadrul GEFF din Moldova pot fi clasificate în 
două categorii: (1) măsuri orizontale care se aplică tuturor 
sectoarelor și (2) măsuri verticale care se aplică numai 
sectoarelor specifice. 

Reutilizarea produsului rezidual

Materii prime Producție Produs
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5.Minimizarea deșeurilor

industrială necesită apă de proces, instalarea unui sistem 
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Beneficii

GEFF în Moldova finanțează investițiile 
de minimizare a deșeurilor

Minimizarea deșeurilor poate fi cel mai rapid mod de a 
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Deșeuri în energie Reutilizarea deșeurilor
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de mașinării

Mașini de spălat cu consum 
redus de substanțe chimice
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Green Technology Selector
(https://techselector.com/moldova-ro/).

Moldova are în vigoare o lege privind gestionarea 
deșeurilor din 2016. Responsabilitatea extinsă a 
producătorului pentru deșeuri este pusă în aplicare prin 
Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice (în vigoare din 2018), Regulamentul privind 
gestionarea bateriilor și acumulatorilor și a ambalajelor și 
Regulamentul privind deșeurile de ambalaje, care intră în 
vigoare la 21 august 2021.
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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.


