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Susținută de:

Cu sprijinul:

Indiferent dacă vă dezvoltați afacerea, 
produceți sau vindeți tehnologii 
performante sau vă renovați locuința, 
prin GEFF puteți câștiga și contribui! 

Vă ajută să



CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEȚI DESPRE GEFF 

Dezvoltat și finanțat de BERD, GEFF aduce beneficii 
economiei, mediului, afacerilor și gospodăriilor. 
La nivel mondial, GEFF operează în 27 de țări, susținute de 
peste 4,6 miliarde EUR de finanțare BERD. Peste 190.000 
de investiții au dus la reducerea a peste 8,6 milioane de 
tone de emisii de CO2 pe an. 
GEFF oferă o linie de credit de până la 20 milioane EUR 
prin intermediul băncilor din Moldova și consultanță 
gratuită cu privire la cea mai potrivită tehnologie pentru 
cazul dumneavoastră. 
GEFF pune la dispoziție o echipă de experți financiari și 
ingineri de la RINA și de la Școala de Finanțe și 
Management din Frankfurt, care reprezintă consultantul 
facilității (CF). CF este pus la dispoziție fără costuri 
suplimentare pentru sub-împrumutați datorită cofinanțării 
Fondului Verde pentru Climă și a Ministerului Finanțelor și 
Trezoreriei Turciei. 
Împrumuturi de până la 300.000 EURO pot fi accesate 
pentru tehnologii performante incluse în Selectorul de 
Tehnologii Verzi. Pentru proiecte complexe în sectorul 
rezidențial, ce vor fi evaluate de către consultantul GEFF, 
sunt disponibile împrumuturi de până la 500.000 EURO. 
Sectoarele comercial și industrial pot contracta 
împrumuturi de până la 5 milioane EURO cu consultanța 
experților GEFF. 
Investițiile GEFF favorizează egalitatea de gen și pun 
accent pe afacerile conduse de femei. 



BENEFICII ALE INVESTIȚIILOR ÎN TEHNOLOGII 
EFICIENTE ENERGETIC ȘI DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ  

Creșterea valorii proprietății 
Extinderea duratei de viață 
a clădirii și îmbunătățirea 
bunăstării locuitorilor
Îmbunătățirea performanței clădirilor

Vânzări sau producere în 
creștere pentru tehnologiile
verzi, respectiv, rulaje mai mari

Conservarea resurselor natu-
rale prețioase  
Mediu mai sănătos
Reducerea poluării  

Consum redus de energie, apă și resurse 
și, prin urmare, costuri mai mici 
Creșterea profitabilității 
și competitivității 
Creșterea productivității și fiabilității echipa-
mentelor 
Îmbunătățirea calității produsului 
Îmbunătățirea imaginii companiei 

AFACERI

PROPRIETARI
DE LOCUINȚE

MEDIU

FURNIZORI DE 
TEHNOLOGII VERZI



CUM FUNCȚIONEAZĂ GEFF?
1. Aveți nevoie de finanțare pentru o anumită tehnologie?  

2. Căutați finanțare pentru un proiect „verde”?

Selectați o tehnologie pre-aprobată din Selectorul de Teh-
nologii Verzi al BERD
(https://techselector.com/moldova-ro/) ce poate fi finanțată 
fără aprobări suplimentare. Tehnologiile eligibile includ: 

După ce v-ați selectat tehnologia, solicitați credit de la o 
instituție financiară parteneră. 
Lista instituțiilor financiare partenere poate fi consultată pe 
https://ebrdgeff.com/moldova/financing/.

Solicitați consultanță gratuită de la consultantul facilității 
prin intermediul instituției financiare selectate. 
Unele tipuri de investiții verzi pot fi îmbunătățire prin 
soluții specifice, care nu sunt evidente sau nu pot fi identifi-
cate prin metoda tehnologiilor pre-aprobate. În aceste 
cazuri, consultantul facilității oferă sfaturi la diverse etape 
ale proiectului pentru a analiza eligibilitatea propunerii in-
vestiționale și a asigura că prin GEFF sunt finanțate cele 
mai potrivite tehnologii și produse.

Generare și cogenerare
Tehnologii de procesare
Transport
Irigare
Prelucrarea solului 
și semănare
Reutilizarea și 
recuperarea apei 

Geamuri și uși
Izolare termică
Încălzire și răcire
Electrocasnice 
Curățire și spălare
Iluminare
Motoare, pompe 
și pompe de căldură  



CINE ESTE ELIGIBIL?

PAȘI PENTRU A UTILIZA 
SELECTORUL DE TEHNOLOGII VERZI

Persoane fizice, proprietari de locuințe sau chiriași care 
planifică să o investiție eligibilă în imobil.
Orice gen de persoană juridică cu capital privat, întreprin-
dere, firmă, ce intenționează să investească în tehnologiile 
eligibile
Furnizori de echipamente și produse incluse în Selectorul 
de Tehnologii Verzi, interesați să participe în programul 
pentru furnizori al GEFF
Producători de tehnologii verzi, incluse în Selectorul de 
Tehnologii Verzi, ce intenționează să-și mențină sau extin-
dă partea „verde” a afacerii. 

GENERAȚI IDEEA INVESTIȚIONALĂ  

SELECTAȚI TEHNOLOGIA ELIGIBILĂ 
DIN SELECTORUL DE TEHNOLOGII VERZI  

OBȚINEȚI FINANȚAREA GEFF DE LA 
INSTITUȚIA FINANCIARĂ PARTENERĂ   

PRIMIȚI ECHIPAMENTELE DE LA 
FURNIZOR SAU PRODUCĂTOR  

BUCURAȚI-VĂ DE ECONOMIILE DE ENERGIE 
ȘI CELE FINANCIARE PE TERMEN LUNG 
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Dacă aveți orice gen de întrebări, 
scrieți-ne pe moldova@ebrdgeff.com.

Str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni  Nr.57/1, 
biroul 412, Chișinău
 
https://ebrdgeff.com/moldova/ 


