
 

 

GEFF, PROGRAMUL BERD DE FINANȚARE A ECONOMIEI VERZI, S-A LANSAT OFICIAL ÎN MOLDOVA 

Cetățenii Moldovei vor beneficia de noi tehnologii ecologice în cadrul Programului de Finanțare a 
Economiei Verzi, GEFF, derulat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Acesta 
presupune o linie de credit de până la 20 de milioane de EURO, disponibile prin băncile locale, și 
consultanță gratuită beneficiarilor pentru a selecta tehnologiile cele mai potrivite. 

De împrumuturi pentru tehnologii verzi pot beneficia atât persoanele fizice sau asociațiile de 
proprietari de locuințe, cât și întreprinderile private. Ei pot investi in tehnologiile și serviciile de 
atenuare și adaptare la schimbările climatice, precum izolația termică a clădirilor, geamurile 
eficiente din punct de vedere energetic, iluminatul cu LED-uri, pompe de căldură, sisteme de 
generare și stocare a energiei fotovoltaice, vehicule electrice, precum și linii de irigare prin picurare, 
utilaje agricole de conservare și echipamente de recoltare a apei de ploaie. Lista completă a 
tehnologiilor poate fi consultată pe site-ul GEFF Moldova. 

GEFF va sprijini Republica Moldova în realizarea obiectivelor Acordului de la Paris privind 
menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale, 
Chișinăul angajându-se să reducă necondiționat cu 70% emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2030 comparativ cu nivelurile din 1990. 

Astfel, cu resurse financiare de la Fondul Verde pentru Climă și Guvernul Turciei, un grup de experți 
tehnici și financiari va ajuta la consolidarea capacităților instituțiilor financiare partenere și vor 
furniza cunoștințe clienților din sectorul privat cu privire la tehnologiile verzi. În plus, aceștia vor 
oferi suport pentru evaluarea proiectelor și vor îndruma beneficiarii de împrumuturi în alegerea 
tehnologiei optime. 

Moldova Agroindbank a fost prima bancă ce a semnat un acord de finanțare cu BERD în cadrul GEFF 
Moldova, în valoare de 5 milioane de EURO. Se estimează ca GEFF va ajuta Moldova să-și reducă 
consumul anual de energie cu 108.800 GJ, echivalentul consumului anual de energie al peste 6.000 
de gospodării. Totodată, emisiile de CO2 ar urma să se reducă cu 9.880 tone pe an, echivalent cu 
eliminarea din circulație a peste 5.000 de automobile. 

Programul GEFF funcționează printr-o rețea de peste 145 de instituții financiare locale din 27 de țări, 
susținute de o finanțare de peste 4,6 miliarde EURO din partea BERD, de care au beneficiat peste 
190.000 de clienți până în prezent. Aceste proiecte au condus la reduceri anuale ale emisiilor de CO2 
cu peste 8,6 milioane de tone. 

Sursa: https://ebrdgeff.com/moldova/ro/romana-geff-programul-berd-de-finantare-a-economiei-verzi 

https://ebrdgeff.com/moldova/ro/eligible-projects/
https://ebrdgeff.com/moldova/ro/ebrd-and-gcf-promote-green-financing-in-moldova/

