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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 de euro prin 
băncile locale 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. Echipa noastră de experți sprijină finanțarea 
proiectelor și inițiativelor ecologice care vă ajută să reduceți 
consumul de energie, să identificați surse alternative de 
energie și să creșteți profitabilitatea afacerii dvs.

DE CE SĂ INVESTIȚI ÎN TEHNOLOGII ECOLOGICE 
PENTRU PROPRIETATEA DVS. COMERCIALĂ?

Adoptarea tehnologiilor de conservare a energiei și 

Reprezentați o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) sau 
o companie mare din sectorul comercial? Căutați 
modalități de a vă reduce factura pentru energie și de a 
îmbunătăți confortul biroului pentru angajații dvs.? Doriți 
să vă faceți oficiile și afacerea mai durabile și mai puțin 
dăunătoare mediului? GEFF în Moldova vă poate ajuta să vă 
atingeți obiectivele.

DESPRE GEFF ÎN MOLDOVA

eficientizare a clădirilor comerciale poate genera economii 
substanțiale de energie de până la 75%. Mai mult, acestea 
pot avea ca rezultat:
facturi mai mici pentru energie
îmbunătățirea bunăstării și productivității angajaților
creșterea valorii proprietății pentru proprietarii de clădiri.



SUME MAXIME DE FINANȚARE A ÎMPRUMUTULUI:

Adoptarea tehnologiilor de conservare a energiei și 

CE TIPURI DE PROIECTE POT FI FINANȚATE?
sisteme de control și management al clădirilor (BMCS)
sisteme mai performante de ventilație, aer condiționat și 
încălzire
izolare termică mai bună
sisteme îmbunătățite de iluminare 
instalații sanitare de uz casnic performante și alte măsuri 
de conservare a energiei
sisteme de contorizare
panouri solare fotovoltaice (producere energie electrică) 
și sisteme solare de încălzire a apei.

până la 300,000 EUR pentru echipamente și materiale 
performante prin intermediul Selectorului de Tehnologie 
Verde (https://techselector.com/moldova-ro/)
până la 5,000,000 EUR pentru proiecte mai mari, pe care 
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.

eficientizare a clădirilor comerciale poate genera economii 
substanțiale de energie de până la 75%. Mai mult, acestea 
pot avea ca rezultat:
facturi mai mici pentru energie
îmbunătățirea bunăstării și productivității angajaților
creșterea valorii proprietății pentru proprietarii de clădiri.



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 a finalizat verificările de 
eligibilitate tehnică, semnați contractul de împrumut și 
primiți 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.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

CE ALTCEVA AR TREBUI SĂ ȘTIȚI 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 în Moldova, 
Str. Mitropolit Banulescu-Bodoni Nr.57/1,
Biroul 412, Chisinau.


