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INTRODUCERE____________________________________________________ 

 

Într-o economie modernă, de regulă, necesarul de resurse depășește posibilitățile de procurare a 

acestora. De asemenea, în timp ce resursele au un caracter limitat, cererea de resurse înregistrează o 

tendință de creștere continuă. 

Resursele, ca elemente ale bogăției unei națiuni, includ în structura lor, alături de resursele materiale, 

umane, informaționale, valutare, și resursele financiare. 

Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor bănești necesare realizării obiectivelor 

economico-sociale într-o anumita perioadă de timp. 

Datorită caracterului limitat al resurselor financiare, o problemă foarte importantă a societății o 

constituie alocarea resurselor necesare producerii tuturor categoriilor de bunuri (publice, mixte și 

private). 

Deciziile privind alocarea resurselor între sectorul public și cel privat influențează decisiv, atât 

producția de bunuri publice cât și raportul dintre acestea și bunurile private. 

Așa cum a fost menționat mai sus, de cele mai multe ori resursele, inclusiv cele financiare, au un 

caracter limitat, fiind de cele mai multe ori insuficiente pentru realizarea scopurilor propuse. O 

prioritate fundamentală în acest sens pentru dezvoltarea regională dar și a economiei locale este crearea 

unui climat investițional favorabil prin accesarea și utilizarea instrumentelor de atragere a investițiilor 

financiare naționale sau internaționale ce au drept scop sporirea competitivității tuturor actorilor si 

beneficiarilor naționali sau regionali. 

Potențialele oportunități de finanțare din diferite fonduri și procedurile de aplicare deși la prima vedere 

sunt simple, datorită diversificării acestora pot induce în eroare beneficiarii finali încă de la faza de 

identificare și aplicare. Există deja orientări specifice și fiecare finanțator sau donator publică online 

informații detaliate privind activitatea lor și instrumentele de finanțare. 

Scopul principal al respectivului catalog este de a aduna informația referitoare la proiectele și 

programele de suport financiar destinat APL-urilor, IMM-urilor și OSC-urilor  într-un document ce 

va oferi posibilitatea unui număr extins de beneficiari să cunoască și să beneficieze de acest suport 

pentru a contribui la dezvoltarea regională și a economiei locale din Republica Moldova. 
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PREFAȚĂ___________________________________________________________ 

Publicația a fost elaborată la solicitarea Agenției de Dezvoltare Regională Centru; Suportul financiar 

a fost oferit de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) ce activează în Republica 

Moldova.  

 

DISCLAIMER________________________________________________________ 

Punctul de vedere exprimat în publicație nu exprimă poziția oficială a Agenției de Dezvoltare 

Regională Centru sau GIZ Moldova. Nu pot fi oferite garanții că informațiile furnizate sunt actuale, 

exacte, complete sau fără erori.  

Prezentul material conține linkuri către adrese externe. Ne distanțăm în mod expres de conținutul 

paginilor externe legate, deoarece nu avem control asupra acestor pagini și nu suntem responsabili 

pentru conținutul acestora. 

În nici un caz nu vom fi responsabili față de nicio parte care ar putea alege să se bazeze pe 

informațiile conținute în catalog. Orice persoană sau entitate care se bazează pe orice informații 

obținute din prezentul catalog o face pe propriul risc. 

Diseminarea informațiilor de pe acest catalog pe internet de către noi nu creează niciun drept sau 

beneficiu, substanțial sau procedural, aplicabil prin lege sau echitate, de către o parte împotriva 

departamentului, a instrumentelor sale, a funcționarilor săi, a angajaților săi sau a oricărei alte 

persoane. 
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SUMAR EXECUTIV_______________________________________________ 

 

Catalogul cu sursele financiare disponibile în Republica Moldova pentru mai multe categorii de 

beneficiari va prezenta modalitățile de ghidare și orientare  privind accesarea și utilizarea fondurilor 

naționale și internaționale la fel și modalitățile de exploatare a complementarității cu alte 

instrumente de care dispun beneficiarii. Termenul „beneficiari” acoperă un public larg, de la 

întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) până la întreprinderi mari și, totodată, de la entități si 

autorități publice până la organizații neguvernamentale, asociații ale societății civile și grupuri de 

acțiune locala (GAL). La categoria beneficiari, pot fi considerați și universități, studenți, cercetători, 

fermieri sau meșteri populari, în dependență de caracterul sursei financiare sau a donatorului. 

Catalogul oferă o prezentare generală a surselor de finanțare naționale sau internaționale disponibile 

în Republica Moldova, inclusiv surse detaliate de informații, exemple de bune practici privind 

combinarea diverselor fluxuri de fonduri, precum și o descriere a autorităților și organismelor 

relevante, implicate în gestionarea fiecărui instrument. Informația furnizată în catalog va permite 

potențialilor beneficiarilor să se orienteze în multitudinea de materiale disponibile online sau offline, 

direcționându-i către cele mai accesibile și mai utile site-uri și documente. După descrierea detaliată 

a surselor de finanțare disponibile în Republica Moldova, în catalog va fi inclusă lista potențialilor 

finanțatori și donatori, care, datorită suportului oferit, sprijină potențialii beneficiari în dezvoltarea 

ulterioară a acestora. La finele catalogului, vor fi incluse principalele recomandări general valabile 

pentru accesarea diferitor surse financiare. 
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Acronime și Abrevieri________________________________________________ 

  

ADR Agenția pentru dezvoltare Regională 

AIPA Agenția pentru Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

ANCD Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 

APM Proiectul Agricultura Performantă în Moldova 

BERD Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare 

APL Administrație Publică Locală 

CCI MD Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova 

CE Comisia Europeană 

DCFTA Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător 

EUR Euro 

FEE Fundația Est Europeană 

FEI Fondul European de Investiții 

FEN Fondul Ecologic Național 

GAL Grup de Acțiune Local 

GEF Facilitatea Globală de Mediu 

GIZ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

HG RM Hotărâri de Guvern 

IFAD Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă 

IMM Întreprinderi Mici și Mijlocii 

MACP Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova 

MDL Lei Moldovenești 

ME Ministerul Economiei al Republicii Moldova 

MLN Milioane 

ODIMM Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

ONG Organizație Non Guvernamentală 

OSC Organizațiile Societății Civile 

PNUD Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

PRR Proiectul de Reziliență Rurală  

RM  Republica Moldova 

UE Uniunea Europeană 

USAID Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 

USD Dolari SUA 

SIDA Swedish International Development Cooperation Agency 
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SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Surse de finanțare pentru Administrațiile Publice Locale 

În vârful piramidei finanţelor publice stă sistemul bugetar. Sistemul bugetar al 

Republicii Moldova este o parte integrantă a sistemului finanţelor publice ale 

statului şi reprezintă bugetul public naţional (Constituția, art. 131; Legea nr. 

847-XIII din 24.05.1996, privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, art. 2). 

Bugetul public naţional este constituit dintr-un sistem de fonduri, care, pe 

lângă bugetul de stat, mai include bugetele unităților administrativ-teritoriale 

(BUAT), care reprezintă bugetele satelor (comunelor), orașelor, municipiilor, 

raioanelor, bugetul municipiului Chișinău şi al UTA Găgăuzia, care sunt 

destinate realizării politicilor şi strategiilor de dezvoltare a comunităților 

locale. 

Bugetul local este sursa de finanțare pentru acțiunile administrațiilor locale și poate singurul mod de progres al comunităților locale de 

oriunde. Prin bugetul local se stabilesc sursele de finanțare pentru măsurile ce se vor lua pentru dezvoltarea comunităților în următorul 

an. 

În linii generale, bugetul local este format din: 

 Transferuri de la buget;  Taxe;  Impozite Persoane Fizice;  Impozite Persoane Juridice;  Alte surse; 

Prezentul capitol al catalogului prezintă principalele surse de finanțare disponibile în Republica Moldova pentru Administrațiile 

Publice Locale. Comunitățile mici, cu un număr scăzut de cetățeni și persoane juridice înregistrate, dețin un buget foarte restrâns iar 

granturile oferite prin intermediul diferitor instituții reprezintă posibilitatea de a dezvolta infrastructura localităților și de a oferi 

cetățenilor un trai mai bun. 

În tabelele de mai jos, sunt specificate diferite surse de finanțare, dimensiunea cofinanțării, forma de participare la atragerea investiției 

și obiectivele acțiunii. 
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Program de finanțare (proiect) Măsura de sprijin nr. 1 – „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice 

publice rurale” 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / AIPA 

Scopul programului Subvenția în avans este acordată pentru cofinanțarea proiectelor investiționale destinate 

îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii publice rurale și diminuării tendințelor de declin social 

și economic în zonele rurale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitanți eligibili 

Pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră 

este necesar să prezentați în cadrul Secțiilor/Serviciilor teritoriale AIPA toate informațiile 

concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susține aceste informații. Condițiile 

obligatorii care urmează a fi îndeplinite de către solicitantul de subvenții pentru a putea depune 

cererea de solicitare a subvenției în avans pentru măsura 1 sunt: 

1) solicitantul este unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi; 

2) proiectul se implementează într-o localitate rurală; 

3) au la bază un proiect, deviz de cheltuieli, alte documente confirmative prevăzute de legislația în 

vigoare; 

4) costul total al proiectului eligibil nu va depăși suma de 3 000 000 lei; 

5) perioada de implementare a proiectului nu va depăși 24 luni; 

6) contribuția financiară a solicitantului reprezintă cel puțin 20% din costul total al proiectului 

investițional; 

7) solicitantul poate aplica cu un singur proiect pentru măsura respectivă pe parcursul perioadei de 

implementare conform Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea 

nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și 

Mediului Rural; 

8) asigurarea durabilității proiectului subvenționat pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a 

obiectului (se va completa Capitolul VIII. Durabilitatea proiectului din Proiectul investițional); 

9) solicitantul va deține actele permisive necesare pentru efectuarea investiției și va respecta 

cerințele specifice de mediu asociate investiției; 

10) la etapa implementării, proiectul investițional nu poate constitui obiect de finanțare 

nerambursabilă în cadrul altor programe finanțate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor 

de dezvoltare; 

11) solicitantul este deținător legal (proprietar/posesor) al bunului imobil în/pe care se efectuează 

investiția. 

 Subvenția în avans se acordă pentru următoarele tipuri de investiții: 
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Activități eligibile 

1) construcția/reabilitarea/modernizarea drumurilor și podurilor publice locale (definite în Legea 

drumurilor nr. 509/1995) care asigură accesul la bunuri ale domeniului public de interes local, ce 

fac conexiune între drumuri locale; 

2) extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, epurarea apei și 

canalizării, destinate obiectivelor publice de interes local: 

a) proiecte în domeniul gestionării resurselor de apă, în conformitate cu Legea nr. 272/1999 cu 

privire la apa potabilă, Legea apelor nr. 272/2011, și Legea nr. 303/2013 privind serviciul public 

de alimentare cu apă și de canalizare; 

b) proiectele în domeniul colectării, epurării și deversării apelor uzate în sistemele de canalizare 

și/sau receptori naturali, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea 

Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de 

canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane şi rurale. 

Valoarea grantului Maxim 2 400 000 MDL. 

Contribuția Beneficiarului Contribuția financiară a solicitantului reprezintă cel puțin 20% din costul total al proiectului 

investițional (3 000 000 MDL). 

Termen limită  Apel lansat anual (periodic). 

Informații suplimentare http://aipa.gov.md/ 

http://aipa.gov.md/sites/default/files/document/Ghidul%20solicitantului%20Masura%201.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aipa.gov.md/
http://aipa.gov.md/sites/default/files/document/Ghidul%20solicitantului%20Masura%201.pdf
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Program de finanțare (proiect) Măsura nr. 2 – Renovarea și dezvoltarea localității rurale 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / AIPA 

Scopul programului Sprijinul este acordat pentru investiții destinate să faciliteze și să sporească condițiile de trai ale 

populației din mediul rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitanți eligibili 

Condițiile obligatorii care urmează a fi îndeplinite de către solicitantul de subvenții pentru a putea 

depune cererea de solicitare a subvenției în avans pentru măsura 2 sunt: 

1) solicitantul este unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi; 

2) proiectul se implementează într-o localitate rurală; 

3) au la bază un proiect, deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor, alte documente 

confirmative prevăzute de legislația în vigoare (Ex: schița de proiect); 

4) costul total al proiectului eligibil nu va depăși suma de 3 000 000 lei; 

5) perioada de implementare a proiectului nu va depăși 24 luni; 

6) contribuția financiară a solicitantului reprezintă cel puțin 20% din costul total al proiectului 

investițional; 

7) solicitantul poate aplica cu un singur proiect pentru măsura respectivă pe parcursul perioadei de 

implementare conform Regulamentului; 

8) asigurarea durabilității proiectului subvenționat pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a 

obiectului (se va completa Capitolul VIII. Durabilitatea proiectului din Proiectul investițional); 

9) solicitantul va deține avizele și autorizațiile necesare pentru efectuarea investiției și va respecta 

cerințele specifice de mediu asociate investiției; 

10) modernizarea/extinderea clădirilor sunt în conformitate cu arhitectura specifică locală, 

integrând-se în situl construit sau natural fără a afecta/dezechilibra aspectul de ansamblu; 

11) pentru proiectele destinate turismului, beneficiarul își va asuma angajamentul de a include 

obiectul investiției în circuitul turistic (conform pct. 7.3, lit. d) din contractul de acordare a 

subvenției în avans și declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor și a 

documentelor prezentate); 

12) proiectele privind investițiile în renovarea/modernizarea clădirilor/obiectivelor turistice 

vechi/istorice destinate dezvoltării turismului rural vor fi realizate cu respectarea Legii nr. 

1530/1993 privind ocrotirea monumentelor; 

13) la etapa implementării, proiectul investițional nu poate constitui obiect de finanțare 

nerambursabilă în cadrul altor programe finanțate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor 

de dezvoltare; 
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14) solicitantul este deținător legal (proprietar/posesor) al bunului imobil în/pe care se efectuează 

investiția. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități eligibile 

Subvenția în avans se acordă pentru următoarele tipuri de investiții: 

1) crearea, îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază pentru populația rurală, inclusiv 

agrement și cultură, precum și structura aferentă. 

a) renovarea/reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor, 

expozițiilor; 

b) reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public; 

c) instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile; 

d) dezvoltarea serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, 

persoane în etate și persoane cu nevoi speciale); 

e) construcția/reconstrucția grădinițelor, inclusiv dotarea acestora; 

f) achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere spații verzi; 

g) înființarea, amenajarea zonelor de agrement pentru populația rurală în conformitate cu Legea 

nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane şi rurale (parcuri, locuri de joacă 

pentru copii, terenuri de sport, piste pentru bicicliști); 

h) construcția/reconstrucția lacurilor de acumulare a apei ca zone de agrement pentru populația 

rurală și ca rezervă strategică de apă pentru perioadele de secetă ale anului, în conformitate cu 

Legea apelor nr. 272/2011. 

2) conservarea/restaurarea patrimoniului istoric construit și de peisaj natural rural (obiecte 

individuale sau ansambluri de arhitectură rurală cu interes istoric sau etno-antropologic ca dovadă 

a economiei rurale tradiționale, opere ale arhitecturii peisajere și ale artei grădini–scuaruri, grădini, 

parcuri): 

a) situri construite – centre istorice ale localităților sau fragmente/zone de structură rurală istorică; 

b) peisaje culturale și naturale rurale și situri naturale de înaltă valoare; 

c) locuri ale memoriei istorice culturale (locuri legate de evenimente istorice sau culturale 

semnificative, de viața unor personalități remarcabile), inclusiv aspecte socio-economice aferente; 

d) muzee rurale (clădiri și obiecte de expoziție cu valoare istorică, naturală, tradițională, 

educațională, agricolă, care reprezintă localitatea rurală respectivă), precum și grădini zoologice și 

botanice; 

3) restaurarea/reabilitarea/conservarea monumentelor/structurilor istorice specifice pentru 

arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv 

monumente de for public (crame vechi, mori, conace boierești) cu accent pe dezvoltarea turismului 
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rural; 

4) conservarea patrimoniului imaterial și a tradițiilor proprii ale comunității locale, cum ar fi: 

a) muzica și dansul; 

b) elemente de folclor și etnografie; 

c) profesii tradiționale; 

5) crearea centrelor pentru vizitatori în ariile protejate (definite în Legea nr. 1538/1998 privind 

fondul ariilor protejate de stat) și rutele turistice; 

6) restaurarea zonele naturale de valoare înaltă, inclusiv ecosistemele naturale. 

Valoarea grantului Maxim 2 400 000 MDL. 

Contribuția Beneficiarului Contribuția financiară a solicitantului reprezintă cel puțin 20% din costul total al proiectului 

investițional (3 000 000 MDL). 

Termen limită  Apel lansat anual (periodic). 

Informații suplimentare http://aipa.gov.md/ 

http://aipa.gov.md/sites/default/files/document/Ghidul%20solicitantului%20Masura%202.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aipa.gov.md/
http://aipa.gov.md/sites/default/files/document/Ghidul%20solicitantului%20Masura%202.pdf
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Program de finanțare (proiect) Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea 

învelișurilor de ierburi 

Finanțator (donator) Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a 

Micilor Producători (Fondul ASAP), implementat de către Unitatea Consolidată pentru 

Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD) 

 

 

 

Scopul programului 

Programul este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin 

promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenție 

deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor 

performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra 

ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului contribuie la 

creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și 

ecosistemelor la nivel de peisaje agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitanți eligibili 

În calitate de beneficiari ai granturilor de finanțare pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de 

ierburi vor fi Autoritățile Publice Locale (APL) (Primării)* din toate regiunile Moldovei, fiind 

acordată prioritate solicitanților de grant care dețin terenuri care necesită măsuri de 

reabilitare/înființare în partea de Sud și Centru a țării. 

 

*În cazul comunelor, fiecare sat în parte din cadrul acestora are dreptul să aplice individual la 

concursul privind solicitarea de grant, cu o solicitare aparte. 

 

Pentru a beneficia de aceste granturi solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

 Să fie amplasate în zonele rurale ale Republicii Moldova; 

 Să dețină în proprietate pășuni, care necesită măsuri de reabilitare sau să dețină terenuri pe care 

se intenționeze să înființeze învelișuri de ierburi; 

 Să asigure paza și întreținerea calificată a învelișurilor de ierburi în următorii 3 ani după 

înființare/reabilitare; 

 Beneficiarii care anterior au obținut grant din partea UCIP IFAD, pentru 

înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi s-au pentru înființarea/reabilitarea 

perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție, nu sunt eligibili pentru finanțare. 

Activități eligibile Categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare: 

 Pășuni comunale –pășuni existente în comunitate care necesită măsuri de reabilitare sau 

înființarea unor noi pășuni pentru pășunat sau producția de fân; 
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 Reabilitarea terenurilor degradate – însămânțarea cu ierburi perene a terenurilor degradate cu 

scopul de a combate eroziunea și pierderea productivității solului. Degradarea terenului poate fi 

cauzată de eroziunea pluvială și cea eoliană, care au drept consecință pierderea stratului fertil de 

suprafață, pierderea nutrienților, salinizarea, degradarea fizică prin inundare, degradarea chimică 

etc; 

 Ameliorarea terenurilor contaminate – însămânțarea cu ierburi perene pentru a ameliora 

terenurile unde anterior au fost depozitate îngrășăminte chimice (după curățarea acestora de 

resturile existente în urma demolării construcțiilor), astfel prevenindu-se poluarea bazinelor de 

apă în urma eroziunii solului; 

 

 

 

 

Valoarea grantului 

Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar: 

 Pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi vor fi acordate granturi în proporție de 

100% (care nu va include TVA) pentru acoperirea costurilor de implementare a lucrărilor de 

înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi, estimate în baza calculelor incluse în fișele 

tehnologice ale proiectelor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi, care urmează a fi 

elaborate de specialiști în domeniu cu suportul UCIP IFAD, dar nu mai mult de 700 dolari SUA 

per ha. 

 Suprafața maximă înființată/reabilitată per un beneficiar nu va depăși 10,0 ha. 

 Beneficiarii (APL) vor contribui financiar doar în cazul când costul lucrărilor pentru 

înființare/reabilitare învelișurilor de ierburi vor fi mai mari de 700 dolari SUA per ha. 

Contribuția Beneficiarului Nu este necesară. 

Termen limită  Apel lansat anual (periodic). 

Informații suplimentare https://www.ucipifad.md/granturi/concurs-pentru-selectarea-beneficiarilor-apl-de-granturi-la-

infiintarea-reabilitarea-invelisurilor-de-ierburi/  

 

 

 

 

 

https://www.ucipifad.md/granturi/concurs-pentru-selectarea-beneficiarilor-apl-de-granturi-la-infiintarea-reabilitarea-invelisurilor-de-ierburi/
https://www.ucipifad.md/granturi/concurs-pentru-selectarea-beneficiarilor-apl-de-granturi-la-infiintarea-reabilitarea-invelisurilor-de-ierburi/
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Program de finanțare (proiect) Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea 

perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție 

Finanțator (donator) Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a 

Micilor Producători (Fondul ASAP), implementat de către Unitatea Consolidată pentru 

Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD) 

 

 

Scopul programului 

Programul este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin 

promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenție 

deosebită în cadrul Proiectului este atribuită restabilirii învelișului vegetal natural și a 

productivității solului, care contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale 

comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitanți eligibili 

În calitate de beneficiari ai granturilor de finanțare pentru înființarea/reabilitarea 

perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție, vor fi Autoritățile Publice Locale 

(Primăriile)* din toate regiunile Moldovei, fiind acordată prioritate participanților care dețin 

perdele de protecție și necesită măsuri de reabilitare/înființare din regiunile de Sud și Centru ale 

țării. Instituțiile de cercetări științifice, universitățile și colegiile (centrele de excelență) agricole, 

stațiunile tehnico-și didactico-experimentale înregistrate în mun. Chișinău și Bălți sunt considerate 

eligibile doar în cazul când dețin terenuri agricole și desfășoară activitate în zone rurale. 

 

*în cazul comunelor, fiecare sat în parte din cadrul acestei comune are dreptul să aplice individual 

la concursul privind solicitarea de grant, cu solicitare aparte. 

 

Pentru a beneficia de aceste granturi Primăriile trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

 

 Să fie amplasate în zonele rurale ale Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți*; 

*Nu se referă la instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico- și didactico-experimentale. 

 Să dețină în proprietate perdele forestiere de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau să 

dețină terenuri pe care se intenționeze să înființeze perdele/plantații forestiere/agrosilvice de 

protecție; 

 Să asigure paza și întreținerea calificată a perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de 

protecție în următorii 3 ani după plantare; 

 Beneficiarii care anterior au obținut grant din partea UCIP IFAD, pentru 

înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi s-au pentru înființarea/reabilitarea 

perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție, nu sunt eligibili pentru finanțare. 
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Activități eligibile 

Categoriile generale de investiții: 

Destinația 

 Perdele forestiere de protecție – formate din unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și 

arbuști amplasate la o anumită distanță unele față de altele și plantate împotriva vântului cu 

scopul de a proteja culturile agricole, solul, animalele etc. 

 Fâșii riverane de protecție a apelor – formate din unul sau mai multe rânduri de arbori și arbuști, 

de-a lungul malului bazinelor de apă cu scopul de a preveni eroziunea solului. 

 Plantații forestiere/agrosilvice de arbori și arbuști – plantate cu scopul de conservare, 

reîmpădurire, reabilitare a habitatelor naturale, paravânturi, restabilirea luncilor inundabile și 

zonelor umede, precum și pentru implementarea practicilor agrosilvopastorale. 

 

 

 

 

 

 

Valoarea grantului 

Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar: 

 La înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție vor fi acordate granturi 

pentru acoperirea costurilor de înființare, conform proiectelor de execuție elaborate cu suportul 

UCIP IFAD, dar nu mai mult de 3000 dolari SUA per ha. 

 La reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție vor fi acordate granturi 

pentru acoperirea costurilor de reabilitare, conform proiectelor de execuție elaborate cu suportul 

UCIP IFAD, dar nu mai mult de 1300 dolari SUA per ha. 

 Suprafața maximă înființată/reabilitată de perdele/plantații forestiere/agrosilvice de protecție per 

un beneficiar nu va depăși 10,0 ha. 

 APL vor contribui financiar doar în cazul când costul lucrărilor pentru înființarea 

perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție vor fi mai mari de 3000 dolari SUA per 

ha, iar pentru reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție vor fi mai 

mari de 1300 dolari SUA per ha. 

Contribuția Beneficiarului Nu este necesară. 

Termen limită  Apel lansat anual (periodic). 

Informații suplimentare https://www.ucipifad.md/granturi/concurs-pentru-selectarea-beneficiarilor-apl-de-granturi-la-

infiintarea-reabilitarea-perdelelor-plantatiilor-forestiere-agrosilvice-de-protectie/  

 

 

 

https://www.ucipifad.md/granturi/concurs-pentru-selectarea-beneficiarilor-apl-de-granturi-la-infiintarea-reabilitarea-perdelelor-plantatiilor-forestiere-agrosilvice-de-protectie/
https://www.ucipifad.md/granturi/concurs-pentru-selectarea-beneficiarilor-apl-de-granturi-la-infiintarea-reabilitarea-perdelelor-plantatiilor-forestiere-agrosilvice-de-protectie/
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Program de finanțare (proiect) APEL II: Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de 

infrastructură pentru anul 2022 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) 

Finanțator (donator) Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a 

Micilor Producători (Fondul ASAP), implementat de către Unitatea Consolidată pentru 

Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD) 

 

Scopul programului 
Programul este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin 

promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitanți eligibili 

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari 

SUA poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării 

Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole. 

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de 

eligibilitate: 

 

a) Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici; 

b) Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate 

agricolă în spațiul rural; 

c) Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul 

agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani. 

d) Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din sursele proprii, în 

valoare bănească la volumul minimului stabilit de program; 

e) Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale; 

f) Fiecare membru a Grupului-client trebuie să prelucreze teren propriu sau arendat cu o suprafața 

nu mai mare de 100 ha, după datele anului de raportare 2020, (se referă la Rețele de aprovizionare 

cu apă pentru irigare). 

g) Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent 

acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi 

considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură 

companie. 

 

Activități eligibile 
Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală: 

 Construcția rețelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta 

de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la 

necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea 
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culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele 

agricole); 

 Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile 

meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor 

agroalimentare); 

 

 

 

 

 

 

Valoarea grantului 

Condițiile de finanţare 

a) Terenul și/sau obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la balanța 

Primăriei sau la balanța Agenției Apele Moldovei, cărora va fi transmis obiectul de infrastructură 

după construcție; 

b) Grupul-client trebuie să fie format din cel puțin 4 agenţi economici care au activitate economică 

în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani; 

c) Contribuția minimă solicitată din partea beneficiarilor va fi numai în valoare bănească în mărime 

stabilită în funcție de tipul infrastructurii: 

1. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare 

 cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din contribuția APL) pentru beneficiarii care participă pentru 

prima dată. 

 cel puțin 30% (pentru a doua participare, inclusiv până la 15% contribuția APL) pentru 

solicitanții din grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați 

din proiectul anterior CPIU IFAD; 

 cel puțin 50% (a treia participare, inclusiv până la 25% din contribuția APL)din valoarea totală 

estimată a investiției. 

Notă: Cererea Grupului client compus din solicitanți care nu au beneficiat anterior de acest tip de 

infrastructură va fi considerată ca o cerere de participare pentru prima dată (cu contribuția de 15%), 

chiar dacă APL au mai beneficiat anterior de proiecte precedente finanțate de UCIP IFAD pentru 

construirea unui sistem de alimentare cu apă pentru irigare. Dacă unul dintre membrii Grupului de 

clienți a beneficiat anterior de finanțare UCIP IFAD, atunci cererea va fi tratată ca fiind beneficiară 

anterior. 

2. Segmente de drum și pod 

 cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL). 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul de infrastructură indicat în proiect. 

Termen limită  Apel lansat anual (periodic). 

Informații suplimentare https://www.ucipifad.md/granturi/apel-ii-concurs-pentru-receptionarea-cererilor-de-finantare-a-

proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2022-in-cadrul-proiectului-de-rezilienta-rurala-ifad-vii/  

https://www.ucipifad.md/granturi/apel-ii-concurs-pentru-receptionarea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2022-in-cadrul-proiectului-de-rezilienta-rurala-ifad-vii/
https://www.ucipifad.md/granturi/apel-ii-concurs-pentru-receptionarea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2022-in-cadrul-proiectului-de-rezilienta-rurala-ifad-vii/
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Program de finanțare (proiect) DIASPORA ACASĂ REUȘEȘTE ,,DAR 1+3’’ 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova, diaspora și partenerii de dezvoltare care participă la implementarea 

proiectului propus de aplicantul lider își asumă angajamentul să contribuie la implementarea 

proiectului cu surse financiare și prin participare activă la acțiunile prevăzute în proiect. 

Scopul programului Programul oferă autorității publice locale instrumente pentru a încuraja și a stimula implementarea, 

în comun cu asociațiile și membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale 

cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți în țară, a unor proiecte în localitățile din Republica 

Moldova, cu susținerea financiară din partea Guvernului și a altor parteneri. 

Solicitanți eligibili Autoritatea publică locală de nivelul I, eligibilă pentru Apelul de grant, responsabilă de 

implementarea și gestionarea proiectelor 

 

 

 

Activități eligibile 

Domeniile eligibile pentru finanțarea activităților din Program sunt: 

1) infrastructura (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură); 

2) protecția mediului (prevenirea poluării mediului înconjurător, managementul deșeurilor); 

3) economia (dezvoltarea regiunii, investiții, dezvoltarea agriculturii); 

4) eficiența energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică); 

5) cultura (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și 

festivaluri); 

6) educația (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how); 

7) protecția socială (centre medicale, centre sociale, cantine sociale, altele). 

Valoarea grantului Din partea Guvernului RM – maxim 250 000 MDL (50% din suma totală a proiectului) 

Contribuția Beneficiarului Diaspora – minim 10%; 

APL – minim 10%; 

Donator / Partener de dezvoltare – nu este stabilită o limită minimă sau maximă. 

Termen limită  Apel lansat anual. 

Informații suplimentare https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-acasa-reuseste-dar-13   

 

 

 

 

https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-acasa-reuseste-dar-13
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SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Surse de finanțare pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii 

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) joacă un rol esenţial în economia mondială, 

națională și regională. Ele reprezintă o sursă de abilităţi antreprenoriale, inovare şi creare 

de locuri de muncă. În Uniunea Europeană extinsă la 25 de ţări, aproximativ 23 de 

milioane de IMM-uri asigură în jur de 75 de milioane de locuri de muncă şi reprezintă 

99% din toate întreprinderile. Totuşi, ele sunt adeseori confruntate cu imperfecţiunile 

pieţei. IMM-urile au de multe ori dificultăţi în obţinerea de capital sau credite, mai ales 

în faza de start-up. Resursele lor limitate pot de asemenea să reducă accesul la noi 

tehnologii sau inovare.  

Accesul la finanțare este esențial pentru creșterea și inovarea întreprinderilor mici și 

mijlocii (IMM-uri). Dacă până în urmă cu un an afacerile făceau tot posibilul să 

supraviețuiască de unele singure, anul 2020, din cauza pandemiei, s-a demonstrat 

importanța granturilor pentru IMM-uri. Ele au reprezentat în multe cazuri diferența 

dintre supraviețuire pe piață și faliment. 

Accesul la finanţare este o problemă nu numai pentru IMM-urile din Republica Moldova. Literatura internaţională de specialitate abundă 

de studii şi analize referitoare la aşa numitul „financial gap” în finanţarea ÎMM-urilor. Deşi se recunoaşte că 

problema respectivă există în toate economiile, inclusiv cele dezvoltate, este unanim recunoscut că aceasta este 

mult mai acută în ţările în tranziţie şi în curs de dezvoltare.  

Pentru a oferi o claritate în direcțiile principale de accesare a fondurilor nerambursabile, în tabelele de mai jos, 

sunt prezentate cele mai importante surse de finanțare pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii disponibile în 

Republica Moldova. Informația conține date despre principalii finanțatori, sumele disponibile și modul de 

accesare a acestora. 
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Program de finanțare (proiect) Acordarea subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de 

dezvoltare a agriculturii şi mediului rural 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova  

 

Scopul programului 
Alocarea subvenţiei în avans în temeiul prezentului Regulament urmărește încurajarea creării 

întreprinderilor mici de către tineri fermieri şi femei fermieri, îmbunătățirea performanțelor 

economice ale acestora, crearea locurilor de muncă noi și creşterea investiţiilor în tehnologii 

inovative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitanți eligibili 

Sunt eligibili să aplice la program producătorii agricoli debutanți care sunt înregistrați şi doresc să 

efectueze o investiţie în conformitate cu domeniile de acțiuni aferente submăsurilor de sprijin, cu 

respectarea următoarelor condiții: 

1) au la bază un plan de afaceri, prin care să se demonstreze fezabilitatea şi eficienţa proiectului 

investițional; 

2) au sediul şi investiția amplasate într-o localitate rurală; 

3) valoarea investiției solicitate conform proiectului/proiectului investițional integrat nu depăşeşte 

1000000 lei din valoarea totală a investiției, cu o perioadă de implementare de cel mult 24 de luni; 

4) dispun de pregătire şi formare profesională în domeniul antreprenorialului (diplome de studii 

agrare, economice sau juridice) sau, după caz, certificate de instruiri de minimum 40 de ore, 

eliberate de companii de consultanță selectate de Minister; 

5) sunt deținători legali ai bunurilor imobile (terenuri/spații) pentru care se realizează investiţia.  

6) la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, nu au restanțe la achitarea 

impozitelor şi taxelor față de bugetul public național; 

7) fondatorul/fondatorii solicitantului nu sunt afiliați unui alt producător agricol, fapt confirmat 

prin asumarea răspunderii privind veridicitatea datelor respective, precum şi prin 

verificarea/contrapunerea datelor eliberate de organele înregistrării de stat; 

8) vor asigura pe parcursul implementării proiectului investiţional cel puţin două locuri de muncă 

permanente sau crearea unui loc de muncă permanent şi contractarea anuală a cel puţin trei zilieri, 

cu obligaţia menţinerii pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, începând cu anul următor plăţii ultimei 

tranşe a subvenţiei autorizate, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti, care vor asigura crearea unui 

loc de muncă permanent.  

 

 

Investițiile eligibile sunt incluse în următoarele submăsuri: 
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Investiții eligibile 

 Submăsura nr.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren 

protejat (sere, solarii, tuneluri); 

 Submăsura nr.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea 

plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole; 

 Submăsura nr.3. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor 

zootehnice; 

 Submăsura nr.4. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al 

acestora; 

 Submăsura nr.5. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi 

procesare. 

Valoarea grantului Valoarea maximă a subvenţiei în avans acordată unui producător agricol debutant va constitui 

65%, inclusiv valoarea subvenţiei majorate, din valoarea costurilor eligibile, valoarea subvenției 

nu va depăși 650 000 MDL. 

Contribuția Beneficiarului Minim 35% din proiectul investițional. 

Termen limită  Apel lansat periodic 

Informații suplimentare http://aipa.gov.md/ro/content/cereri-%C5%9Fi-formulare-obligatorii-pentru-accesarea-

subven%C8%9Biilor-%C3%AEn-avans 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aipa.gov.md/ro/content/cereri-%C5%9Fi-formulare-obligatorii-pentru-accesarea-subven%C8%9Biilor-%C3%AEn-avans
http://aipa.gov.md/ro/content/cereri-%C5%9Fi-formulare-obligatorii-pentru-accesarea-subven%C8%9Biilor-%C3%AEn-avans
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Program de finanțare (proiect) Acordarea subvențiilor post investiționale din Fondul național de dezvoltare a agriculturii 

şi mediului rural 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova  

 

Scopul programului 
Scopul programului de suport urmărește susținerea modernizării sectorului agroindustrial și 

dezvoltării rurale prin creșterea competitivității sectorului agroindustrial prin modernizarea și 

restructurarea pieței și asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură. 

 

Solicitanți eligibili 
Sunt eligibili să aplice la program Producători agricoli ce au efectuat investiția în anul precedent 

fiscal. 

 

 

 

 

 

Investiții eligibile 

Investițiile eligibile sunt incluse în următoarele sectoare: 

 Sectorul horticol 

 Sectorul zootehnic 

 Tehnică și utilaj agricol 

 Creditarea producătorilor agricoli 

 Asigurarea riscurilor în agricultură 

 Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole 

 Constituirea grupurilor de producători agricoli 

 Promovarea pe piețele externe 

 Consolidarea terenurilor agricole 

 Sectorul de irigare 

 Agricultura ecologică 

 Dezvoltarea infrastructurii rurale 

 Servicii de consultanță 

Valoarea grantului Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenționare, 

cumulativ pe toate măsurile nu va depăși suma de 5,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile 

de producători valoarea sprijnului financiar se majorează cu 50% din valoarea subvenției 

autorizate. 

Contribuția Beneficiarului NA 

Termen limită  Apel lansat periodic 

Informații suplimentare http://aipa.gov.md/ro/ghidul-beneficiarului 

 

http://aipa.gov.md/ro/ghidul-beneficiarului
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Program de finanțare (proiect) Subvenționarea participării agenților economici la expoziții și târguri naționale 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Economiei și Infrastructurii  

 

Scopul programului 
Scopul Programului de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții (în 

continuare – ”Programul”) constituie susținerea și promovarea sectorului întreprinderilor mici și 

mijlocii, prin rambursarea parțială a cheltuielilor eligibile de participare a agenților economici în 

cadrul expozițiilor / târgurilor la nivel național și regional. 

Solicitanți eligibili Orice agent economic care este clasificat ca întreprindere micro, mică sau mijlocie în conformitate 

cu art.5 al Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii. 

Activități eligibile Participarea agenților economici în cadrul expozițiilor Off-line/fizice la nivel național și regional 

cât și Virtuale aprobate de către Comitetul intern al Programului. 

 

 

 

 

Valoarea grantului 

Solicitantul care corespunde criteriilor de eligibilitate și care a participat la expoziția off-line/fizică 

are dreptul să beneficieze de: 

 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 1 000 lei; 

 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat, dar nu mai mult de 4 000 de lei; 

 Suma maximă transferată unui solicitant/per expoziție off-line/fizică nu va depăși 5 000 lei și va 

fi transferată la contul solicitantului subvenționării doar după depunerea dosarului complet. 

 

Solicitantul subvenționării care corespunde criteriilor de eligibilitate, participant la expoziția 

virtuală are dreptul să beneficieze de 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar 

nu mai mult de 2 000 lei. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de costul total de participare la târg sau expoziție (vedeți mai sus informația). 

Termen limită  Vedeți calendarul expozițional subvenționat în cadrul programului de promovare a participării 

agenților economici la expoziții și târguri naționale pentru perioada anului 2021 

https://www.odimm.md/ro/calendar-expozitii. 

Informații suplimentare https://www.odimm.md/ro/despre-expo 

 

 

 

 

https://www.odimm.md/ro/calendar-expozitii
https://www.odimm.md/ro/despre-expo
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Program de finanțare (proiect) Instrumentul de susținere privind digitalizarea ÎMM (Grant) 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Economiei și Infrastructurii  

 

 

Scopul programului 

Instrumentul de susținere privind digitalizarea ÎMM reprezintă un set de activități cu o abordare 

complexă, prin intermediul cărora se propune susținerea transferului tehnologic și dezvoltării 

digitale a întreprinderilor mici și mijlocii pentru valorificarea potențialului inovativ, inclusiv și 

facilitarea accesului lor pe piețele interne și externe. 

 

 

Solicitanți eligibili 

a) Este clasificată ca Întreprindere Mică și Mijlocie în condițiile Legi nr. 179 din 21.07.2016; 

b) Afacerea este localizată în mediul rural* (obligatoriu) ; 

c) Creată și gestionată de lucrător migrant şi/sau ruda de gradul întâi a acestuia sau creată și 

gestionată de femeie/i (fondator/i, co-fondator/i cu altă doamnă, asociați, administrator), cetățean 

al RM. 

d) Compania nu a beneficiat până în prezent de suport financiar nerambursabil din partea 

delegației Uniunii Europene în sumă mai mare de 23 500 euro. 

 

 

 

 

Activități eligibile 

 Consultanță în parcurgerea pașilor specifici necesari pentru implementarea soluțiilor software și 

a echipamentelor necesare digitalizării proceselor din cadrul întreprinderii; 

 Echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru 

digitalizarea, inovarea și modernizarea procesului operațional; 

 Soluții software personalizate dezvoltate special pentru întreprindere, pagini web, magazine 

online, etc. (proprietatea intelectuală pentru software-ul dezvoltat trebuie să devină proprietatea 

solicitantului de finanțare nerambursabilă). La componenta de Grant, solicitarea pentru 

promovare nu va depăși 10% din proiectul investițional (promovare, optimizare SEO, SMM, 

setarea pe social media). 

 

 

 

Valoarea grantului 

Acordarea sprijinului financiar în formă de Grant pentru achiziționarea de echipamente și softuri 

în scopul inovării și introducerii noilor tehnologii în contextul digitalizării ÎMM și în scopul 

eliminării/ minimizării riscurilor impuse de piață. Valoarea suportului financiar în formă Grant  

constituie până la 90% din suma proiectului investițional, dar nu mai mult de 200 mii lei/per 

beneficiar, iar întreprinderea beneficiară vine cu o contribuție financiară proprie de minimum 10% 

din suma proiectului investițional. 

Contribuția Beneficiarului Minimum 10% din suma proiectului investițional. 

Termen limită  Apel lansat periodic. 

Informații suplimentare https://www.odimm.md/ro/digitalizarea 

 

https://www.odimm.md/ro/digitalizarea
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Program de finanțare (proiect) Instrumentul de susținere privind digitalizarea ÎMM (Business Voucher) 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Economiei și Infrastructurii  

 

 

Scopul programului 

Acordarea suportului financiar în formă de ”Business Voucher” pentru accesarea serviciilor de 

consultanță și mentorat a ÎMM în vederea dezvoltării propriei pagini web, setării pe pagini de 

socializare, elaborarea profilului on-line și descrierii activității companiei și produselor acesteia; 

elaborarea/ajustarea paginii web și aderarea la platforme de tip Marketplace, ce oferă posibilități 

de plăți online și aspecte logistice integrate. 

 

 

 

Solicitanți eligibili 

a) Este clasificată ca Întreprindere Mică și Mijlocie în condițiile Legi nr. 179 din 21.07.2016; 

b) Afacerea este localizată în mediul rural* (obligatoriu) ; 

c) Creată și gestionată de lucrător migrant şi/sau ruda de gradul întâi a acestuia sau creată și 

gestionată de femeie/i (fondator/i, co-fondator/i cu altă doamnă, asociați, administrator), cetățean 

al RM. 

d) Compania nu a beneficiat până în prezent de suport financiar nerambursabil din partea 

delegației Uniunii Europene în sumă mai mare de 23 500 euro. 

 

 

 

 

Activități eligibile 

 Consultanță în evaluarea potențialului și a necesităților de digitalizare a ÎMM; 

 Consultanță în determinarea și parcurgerea pașilor specifici necesari pentru digitalizare și 

tranziția companiei la comerțul online, definirea instrumentelor de marketing; 

 Servicii de elaborare a unui site nou sau actualizarea celui existent, inclusiv cu integrarea 

sistemelor de plăți online; 

 Elaborarea materialelor de vizibilitate și implementarea acțiunilor – bannere și reclame online,  

cu prezentarea produselor și/sau afacerii; 

 Setarea campaniilor pe social media și Google pentru nișa potrivită; 

 Selectarea, integrarea și ajustarea profilului companiei la platformele de tip Marketplace, care 

au integrate sistemele de plăți online și elemente logistice (legate de livrare etc.). 

Valoarea grantului Nu mai mult de 20 000 MDL per beneficiar. 

Contribuția Beneficiarului Nu este necesară. 

Termen limită  Apel lansat periodic. 

Informații suplimentare https://www.odimm.md/ro/digitalizarea 

 

 

 

https://www.odimm.md/ro/digitalizarea
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Program de finanțare (proiect) Instrumentul pentru internaționalizarea IMM (Grant) 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Economiei și Infrastructurii  

 

Scopul programului 
Programul are drept scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, 

sporirea competitivității și a productivității ÎMM din Republica Moldova, precum și 

internaționalizarea acestora. 

 

 

 

 

 

 

Solicitanți eligibili 

1) Întreprinderile definite prin Legea 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii; 

2) ÎMM care activează pe piață de cel puțin 2 ani, demonstrează o creștere continuă și planifică să 

se extindă pe noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în 

Republica Moldova. 

3) Lipsa restanțelor față de bugetul public național; 

4) ÎMM cu potențial înalt de creștere, din sectoarele cu impact semnificativ asupra creșterii 

economice a Republicii Moldova, care utilizează atragerea investițiilor ca factor de competitivitate 

în penetrarea piețelor internaționale. 

5) ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică 

produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de 

export. 

6) Suport financiar se va acorda ÎMM de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu respectarea 

următoarelor distribuiri: 30% din valoarea totală a bugetului prevăzut pentru municipiile Chișinău 

(20%) și Bălți (10%) și 70%- pentru celelalte localități. 

 

 

 

Activități eligibile 

 achiziționarea imobilizărilor corporale (echipamente, mașini, utilaje, instalații) și achiziționarea 

imobilizărilor necorporale (protecția și achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală, 

procurarea francizelor, licențelor, software); 

 investițiile referitoare la achiziționarea materiilor prime și a materialelor necesare procesului de 

producere constituie maximum 10% din suma finanțării nerambursabile, iar procurarea de spații 

destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțarea constituie nu mai mult de 20% 

din valoarea finanțării nerambursabile oferite. 

Valoarea grantului Prin schema de Grant: valoarea minimă totală a proiectului investițional constituie 500.000 lei, iar 

valoarea maximă a grantului nerambursabil este de 2.000.000 lei. 

Contribuția Beneficiarului Schema de „Grant” va funcționa în baza raportului de 50% investiții proprii și 50% grant 

nerambursabil. 

Termen limită  Apel lansat periodic. 

Informații suplimentare https://www.odimm.md/ro/despre-internationalizare 

 

https://www.odimm.md/ro/despre-internationalizare
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Program de finanțare (proiect) Instrumentul pentru internaționalizarea IMM (Business Voucher) 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Economiei și Infrastructurii  

 

Scopul programului 
Programul are drept scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, 

sporirea competitivității și a productivității ÎMM din Republica Moldova, precum și 

internaționalizarea acestora. 

 

 

 

 

 

Solicitanți eligibili 

1) Întreprinderile definite prin Legea 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii; 

2) ÎMM care activează pe piață de cel puțin 2 ani, demonstrează o creștere continuă și planifică să 

se extindă pe noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în 

Republica Moldova. 

3) Lipsa restanțelor față de bugetul public național; 

4) ÎMM cu potențial înalt de creștere, din sectoarele cu impact semnificativ asupra creșterii 

economice a Republicii Moldova, care utilizează atragerea investițiilor ca factor de competitivitate 

în penetrarea piețelor internaționale. 

5) ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică 

produsele/serviciile, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export. 

6) Suport financiar se va acorda ÎMM de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu respectarea 

următoarelor distribuiri: 30% din valoarea totală a bugetului prevăzut pentru municipiile Chișinău 

(20%) și Bălți (10%) și 70%- pentru celelalte localități. 

 

 

 

 

Activități eligibile 

 dezvoltarea imaginii corporative sau de produs (design de brandbook, ambalaj, etichete, site, 

video, consultanță cu privire la protecția proprietății intelectuale);  

 dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale computerizare financiare, de management 

sau de producere (TC, CRM, ERP, CAD);  

 implementarea standardelor internaționale de management al calității (ISO, HACCP, ECO);  

 instruirea angajaților și dezvoltarea organizațională internă;  

 reorganizarea proceselor de producere și etichetarea produsului finit;  

 elaborarea planului strategic de dezvoltare, setarea obiectivelor și acțiunilor de extindere;  

 stabilirea procesului logistic și pregătirea documentelor de export. 

Valoarea grantului Suport financiar integral finanțat din cadrul Programului, va constitui 50.000 lei. 

Contribuția Beneficiarului În cazul în care, activitatea propusă de companie necesită finanțare mai mare de  50 000 MDL, 

beneficiarii pot obține un Business Voucher suplimentar, în sumă de maxim 50.000 lei, din care 

contribuția proprie va constitui 40%. 

Termen limită  Apel lansat periodic. 

Informații suplimentare https://www.odimm.md/ro/despre-internationalizare 

https://www.odimm.md/ro/despre-internationalizare
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Program de finanțare (proiect) Programul Național de Ecologizare a IMM-urilor 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Economiei și Infrastructurii  

Scopul programului Scopul prezentului Program este de a promova, a susține și a dezvolta capacitățile ÎMM-urilor 

pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.   

 

Solicitanți eligibili 
La prezentul Program pot participa  ÎMM-urile care planifică să implementeze acțiuni de 

ecologizare a proceselor de producere și  prestare a serviciilor. 

Pot depune proiectul investițional de ecologizare a proceselor de producere/prestare a serviciilor 

pentru suportul financiar doar ÎMM care au obținut certificatul de participare la cursul de instruire 

a managerilor din cadrul ÎMM „Elaborarea și implementarea Planurilor de ecologizare a ÎMM”. 

 

 

Activități eligibile 

 Utilizarea eficientă a resurselor; 

 Aplicarea modelelor de producție și consum durabile; 

 Introducerea Eco-inovațiilor în procesele tehnologice; 

 Gestionarea deșeurilor; 

 Gestionarea și reutilizarea apelor uzate; 

 Implementarea standardelor și/sau certificatelor internaționale relevante ecologizării. 

Valoarea grantului Suport financiar de valoare mică - până la  70% din valoarea proiectului investițional, dar nu va 

depăși 200 000 lei; 

Suport financiar de valoare mare -  până la 50% din valoarea proiectului investițional, dar nu va 

depăși 500 000 lei. 

Contribuția Beneficiarului Întreprinderea beneficiară vine cu o contribuție financiară proprie de minimum 30% sau respectiv 

50%, din suma proiectului investițional, în conformitate cu suma solicitată. 

Termen limită  Apel lansat periodic. 

Informații suplimentare https://odimm.md/ro/ecoimm 

 

 

 

 

 

https://odimm.md/ro/ecoimm
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Program de finanțare (proiect) Start pentru Tineri (Grant) 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Economiei și Infrastructurii  

Scopul programului Programul are drept scop integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic prin 

facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile. 

 

Solicitanți eligibili 
1) tânăr cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, cetățean al Republicii Moldova; 

2) întreprindere nou-înregistrată, creată și gestionată de către tânăr; 

3) întreprindere înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice ale activității 

de antreprenoriat: 

1.Întreprindere Individuală; 

2.Gospodărie Țărănească (de fermier); 

3.Societate cu Răspundere Limitată; 

4) participant al cursurilor de instruire desfășurate la Etapa 2 a Programului. 

 

 

 

 

 

 

 

Activități eligibile 

1) Investiții materiale referitoare la: 

 echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, aparate și instalații de măsură, 

control și reglare, tehnică de calcul, cu excepția tehnicii agricole, subvenționate din contul 

Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, administrat de către Agenția de Intervenție 

și Plăți pentru Agricultură etc.; 

 materii prime și materiale necesare inițierii procesului de producție, în mărime de 

 maximum 5% din suma finanțării nerambursabile; 

 procurarea de spații destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțarea, dar 

 nu mai mult de 10% din valoarea finanțării nerambursabile oferite. La momentul procurării, 

spațiul va fi înregistrat la Agenția de Servicii Publice. Activele din cadrul acestei categorii nu 

trebuie sa aibă destinație locativă, la momentul achiziției. 

2) Investiții nemateriale referitoare la: 

 obiectele de proprietate industrială – invenții, soiuri de plante, mărci, desene și modele 

industriale, indicații geografice, denumiri de origine și specialități tradiționale garantate; 

 francize, etichetare ecologică, licențe și software etc. 

 obținerea certificatelor de calitate. 

Valoarea grantului Finanțarea nerambursabilă a proiectului investițional care va reprezenta cel mult 80% din 

suma investiției necesare în mărime maximă de 180 mii lei/ per beneficiar. 

Contribuția Beneficiarului Minim 20% din valoarea proiectului investițional. 

Termen limită  Apel lansat periodic. 

Informații suplimentare https://www.odimm.md/ro/starttineri 

https://www.odimm.md/ro/starttineri
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Program de finanțare (proiect) Start pentru Tineri (Business Voucher) 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Economiei și Infrastructurii  

Scopul programului Programul are drept scop integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic prin 

facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile. 

 

Solicitanți eligibili 
 Tinerii doritori de a lansa o afacere sau care au inițiat și conduc o întreprindere care nu depășește 

termenul de doi ani de la înființare la data aplicării la Program, înregistrată pe teritoriul 

Republicii Moldova; 

 Tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani; 

 Cetățeni ai Republicii Moldova. 

 

 

Activități eligibile 

 realizarea activităților de testare a ideii de afaceri; 

 mici studii de piață; 

 cercetări ale comportamentului consumatorilor; 

 instruiri în domenii specifice și alte servicii necesare testării ideii; 

 elaborării și implementării planului investițional. 

Valoarea grantului tinerii au posibilitatea de a beneficia de „business voucher”, în valoare maximă de până la 10 mii 

lei, pe care îl pot utiliza pentru accesarea serviciilor de instruire și consultanță la etapa de pre 

finanțare și/sau pe perioada implementării proiectului investițional. 

Contribuția Beneficiarului Nu este necesară. 

Termen limită  Apel lansat periodic. 

Informații suplimentare https://www.odimm.md/ro/starttineri 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.odimm.md/ro/starttineri
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Program de finanțare (proiect) Femei în Afaceri (Suport pentru Afaceri nou create) 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Economiei și Infrastructurii  

Scopul programului Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar prin acordarea granturilor 

pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor de către femei. 

 

 

 

 

 

Solicitanți eligibili 

Pentru participare la Componenta II a Programului, compania va întruni următoarele criterii de 

eligibilitate: 

a) Este clasificată ca Întreprindere Mică și Mijlocie în condițiile Legi nr. 179 din 21.07.2016; 

b) Creată și gestionată de femeie/i (fondator/i, co-fondator/i, asociați, administrator), cetățean al 

RM; 

c) Înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare în mai 

puțin de 24 luni, la data aplicării la Program; 

d) Este înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice: 

- Întreprindere individuală/Întreprinzător individual; 

- Societate cu răspundere limitată; 

- Cooperativă de producție; 

- Gospodărie Țărănească (de fermier); 

e) La data aplicării nu sunt înregistrate datorii la bugetul public național. 

 

 

Activități eligibile 

110 000 lei – constituie finanțare nerambursabilă pentru cheltuieli de achiziționare a următoarelor 

articole de investiții: 

a) Echipament tehnologic, utilaj și instrumente de lucru nou; 

b) Instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților întreprinderii; 

c) Materiale de construcție pentru modernizarea și/sau extinderea spațiilor de desfășurare a 

activității întreprinderii (nu mai mult de 10% din mărirea grantului investițional); 

d) Soft-uri necesare pentru eficientizarea activității întreprinderii (ex.: Microsoft Office, Adobe 

Creative Cloud, 1C, etc.); 

e) Procurarea stocului inițial de materie primă (nu mai mult de 10% din mărimea grantului 

investițional). 

55 000 lei – constituie finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a 

afacerii.  

Valoarea grantului Până la 165 000 MDL. 

Contribuția Beneficiarului Minim 10 % din valoarea proiectului investițional. 

Termen limită  Apel lansat periodic. 

Informații suplimentare https://www.odimm.md/ro/despre-pfa 

https://www.odimm.md/ro/despre-pfa


 

31 
 

Program de finanțare (proiect) Femei în Afaceri (Suport pentru companiile în creștere) 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Economiei și Infrastructurii  

Scopul programului Scopul Programului prevede acordarea suportului financiar pentru investiții în bază de Concurs, 

pentru îmbunătățirea proceselor operaționale, cercetare și dezvoltare, inovații, accesul la piețele 

de desfacere externe și servicii complementare de dezvoltare a afacerilor în vederea maximizării 

potențialului de export. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitanți eligibili 

Pentru participare la Componenta III a Programului, compania va întruni următoarele criterii de 

eligibilitate: 

a) Este clasificată ca Întreprindere Mică și Mijlocie în condițiile Legi nr. 179 din 21.07.2016; 

b) Creată și gestionată de femeie/i (fondator/i, co-fondator/i cu altă doamnă, asociați, 

administrator), cetățean al RM; 

c) În cazul modificărilor în componența fondatorilor, va fi eligibilă întreprinderea care are în 

calitate de fondator, doamnă ce a obținut această calitate cu minim 2 ani înainte de data aplicării 

la Program; 

d) Înregistrează indicatori economici pozitivi pentru ultimul an de gestiune (situațiilor financiare); 

e) Domeniul de activitate al întreprinderii cu care se aplică la program este practicat în ultimele 

24 luni; 

f) Administratorul companiei are experiență de cel puțin 12 luni în domeniul cu care se aplică la 

Program; 

g) Întreprindere înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice: 

1) Întreprindere individuală/ Întreprinzător individual; 

2) Societate cu răspundere limitată; 

3) Cooperativă de producție; 

h) Este planificată creșterea cifrei de afaceri și / sau a numărului angajaților în următoarele 18 

luni, prin extinderea pieței de desfacere, export și inovare; 

i) La data aplicării nu sunt înregistrate datorii la bugetul public național. 

 

Activități eligibile 
Banii oferiți în cadrul componentei III a programului vor putea fi utilizați pentru achiziționarea 

echipamentului tehnologic și a serviciilor de dezvoltare a afacerii, inclusiv pentru certificarea 

produselor/serviciilor. 

Valoarea grantului Suma finanțării nerambursabile este de până la 1 649 000 lei. 

Contribuția Beneficiarului Suportul financiar constituie 70%  din valoarea totală a proiectului investițional. 

Termen limită  Apel lansat periodic. 

Informații suplimentare https://www.odimm.md/ro/despre-pfa 

https://www.odimm.md/ro/despre-pfa
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Program de finanțare (proiect) Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1” 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Economiei și Infrastructurii  

Scopul programului Scopul Programului este mobilizarea resurselor umane şi financiare ale persoanelor plecate 

benevol peste hotarele țării pentru a desfășura activitate de muncă, numite în continuare lucrători 

migranţi, în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova. 

 

 

 

Solicitanți eligibili 

Pentru participare la program, persoanele vor îndeplini următoarele condiții de eligibilitate: 

1) este lucrător migrant din Republica Moldova, soț/soție sau rudă de gradul întâi – beneficiar de 

remitențe; 

2) este cetățean al Republicii Moldova; 

3) dorește să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă; 

4) poate confirma, prin prezentarea documentelor justificative, că mijloacele financiare pe care le 

deține provin din remitențe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități eligibile 

Grantul se va acorda beneficiarilor Programului de pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru 

lansarea/dezvoltarea activității antreprenoriale, urmărind prioritățile programului: 

 crearea şi dezvoltarea afacerilor în zone rurale; 

 creşterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova şi a beneficiarilor 

de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în țara de origine; 

 sporirea abilităților antreprenoriale în rândul lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe; 

 stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi 

beneficiarii de remitenţe; 

 facilitarea accesului lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe la resursele financiare 

necesare înfiinţării/dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova; 

 promovarea culturii financiare şi a economiilor; 

 crearea de noi locuri de muncă; 

 orientarea spre export și substituirea importurilor; 

 aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovații. 

Valoarea grantului Valoarea maximă a grantului nu va depăși 250 000 de lei. 

Contribuția Beneficiarului Suportul financiar constituie 50%  din valoarea totală a proiectului investițional. 

Termen limită  Apel deschis permanent. 

Informații suplimentare https://www.odimm.md/ro/despre-pare-1-1 

 

https://www.odimm.md/ro/despre-pare-1-1
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Program de finanțare (proiect) Proiectul USAID Agricultură Performantă în Moldova (APM) 

Finanțator (donator) Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) 

 

 

 

Scopul programului 

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) își propune să contribuie la 

dezvoltarea sectorului agricol pentru a impulsiona creșterea economică și schimbările în 

localitățile rurale, sporind bunăstarea locuitorilor acestei țări. Pentru atingerea acestui obiectiv, 

proiectul APM, împreună cu antreprenorii agricoli, Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare 

și alți parteneri, contribuie la majorarea profitabilității fiecărui hectar de teren agricol, creșterea 

calității și productivității produselor cultivate, sporirea vânzărilor pe piața locală și internațională 

și încurajarea parteneriatelor în sectorul agricol. 

Solicitanți eligibili Antreprenori din domeniul agricol 

 

 

Activități eligibile 

Activitățile eligibile se regăsesc în următoarele sectoare: 

 producerea mărului; 

 strugurilor de masă; 

 fructelor sâmburoase; 

 legumelor cultivate în seră și câmp deschis; 

 pomușoarelor și mierii. 

Valoarea grantului Valoarea maximă a grantului este calculată în dependență de activitatea propusă și proiectul lansat. 

Contribuția Beneficiarului Suportul financiar din partea beneficiarului este stabilit conform condițiilor proiectului lansat. 

Termen limită  Apeluri lansate periodic. 

Informații suplimentare http://amp.gov.md/portal/node/34 

 

 

 

 

 

 

http://amp.gov.md/portal/node/34
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Program de finanțare (proiect) Ajutăm startup-urile din Europa Centrală și de Est să devină succese globale 

Finanțator (donator) Fondului European de Investiții (FEI) 

Scopul programului Scopul programului este sprijinirea fondatorilor de întreprinderi inovative în construirea și 

dezvoltarea acestora pentru o creștere tehnologică rapidă. 

Solicitanți eligibili Companii situate în Europa Centrală și de Est, inovative, bazate pe tehnologii moderne ce doresc 

să cucerească piața mondială. 

Activități eligibile Compania de investiții Inovo Venture Partners, din Polonia, a lansat  un nou fond de 40 de 

milioane de euro, susținut cu un aport de 15 milioane de euro de la FEI. Fondul va sprijini o serie 

de companii de tehnologie din întreaga regiune și va accelera start-up-urile europene. 

Valoarea grantului 500.000-1,5 milioane de euro 

Contribuția Beneficiarului În dependență de proiectul depus 

Termen limită  31 Decembrie 2021. 

Informații suplimentare https://inovo.vc/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inovo.vc/
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Program de finanțare (proiect) Echipa de Susținere a Micului Business Moldova 

Finanțator (donator) Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, oficiul Chișinău 

Scopul programului Co-finanțarea procurărilor de servicii de consultanță de către întreprinderile mici și mijlocii. 

Solicitanți eligibili Întreprinderi mici și mijlocii (10-250 excepție 500 angajați) ocupate în producție, servicii și 

comerț. Capital majoritar privat, moldovenesc. Istorie de activitate minim doi ani, experiență 

redusă în utilizarea serviciilor de consultanță. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități eligibile 

Acoperirea parţială a costurilor pentru următoarele servicii: 

 Sisteme informaţionale şi alte tehnologii informaţionale 

 Restructurare şi reorganizare 

 Planificarea afacerii, inclusiv planuri investiţionale 

 Studii de piaţă şi planuri de marketing, programe de promovare, publicitate, branding, re-

branding 

 Identificarea investitorilor şi partenerilor de afaceri 

 Studii pentru reducerea costurilor de producţie, gestionarea eficientă a resurselor 

 Studii, lucrări, proiectări inginereşti 

 Implementarea şi perfecţionarea sistemului computerizat de management informaţional, 

îmbunătăţirea sistemului de contabilitate şi control 

 Implementarea, pregătirea şi certificarea pentru sisteme de management al calităţii (ISO sau 

HACCP) 

 Tehnologii de economisire a energiei 

 Design şi modernizarea sistemelor şi spaţiilor de producţie 

 Implementarea sistemelor moderne de management al resurselor umane 

 Alte servicii de consultanţă 

Valoarea grantului 50-70% (exclusiv taxe) din suma totală a proiectului, dar nu mai mult de 10 000 EUR. Suma 

grantului se determină în dependenţă de mărimea, localizarea companiei, tipul serviciului de 

consultanță solicitat, cât și gradul de reprezentare a femeilor în rândul angajaților și în 

managementul companiei. 

Contribuția Beneficiarului Suportul financiar din partea beneficiarului este stabilit conform condițiilor proiectului lansat. 

Termen limită  25.08.2024 

Informații suplimentare https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/moldova.html 

 

https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/moldova.html
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Program de creditare (proiect) EU4Business-BERD 

Finanțator (donator) Linia de Creditare EU4Business-BERD este o inițiativă comună a UE și a BERD-ului. 

Scopul programului Creditele sunt destinate pentru a ajuta IMM-urile din Moldova să finanțeze investiții care ulterior 

o să le permită să profite de oportunitățile oferite de către Acordul de Liber schimb aprofundat și 

cuprinzător (DCFTA). 

Solicitanți eligibili Agenți economici micro, mici şi mijlocii. 

 

Activități eligibile 
Finanţarea cheltuielilor aferente investiţiilor în dezvoltarea/ extinderea afacerii, a volumului şi 

capacităţii de producţie, în proiecte de eficienţă energetică, de producere şi utilizarea energiilor 

regenerabile ş.a. 

 

 

 

 

Condiții de creditare 

 Termenul de rambursare: minim 36 luni, termenul maxim se stabileşte reieşind din calculul 

recuperării proiectului investiţional, dar nu poate depăşi 72 luni. 

 Suma creditului: până la 100% din costul proiectului investiţional, fără TVA, maximum 3 

milioane EUR. 

 Moneda: creditele se vor acorda în EUR (resurse convertibile). 

 Rata dobânzii: flotantă, stabilită conform Politicii dobânzilor. 

 Avantaje: condiţii atractive de creditare; componentă de grant în valoare de 10% sau 15%, 

perioadă de graţie, flexibilitate pentru diverse necesităţi de investiţii. 

 Respectând condiţiile Liniei de creditare, vă asiguraţi accesul la piaţa de desfacere a UE. 

Contribuția Beneficiarului Contribuţia proprie: beneficiarul trebuie să dispună de mijloace băneşti pentru achitarea integrală 

a valorii TVA şi, după caz, de alte surse de finanţare a componentelor proiectului care nu sunt 

eligibile în cadrul Programului BERD –EU4Business. 

Termen limită  Apel deschis permanent. 

Informații suplimentare https://www.eu4business-ebrdcreditline.md/md/ 

 

 

 

 

 

https://www.eu4business-ebrdcreditline.md/md/
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Program de creditare (proiect) „Operațiuni de Creditare”, Programul „Livada Moldovei” 

Finanțator (donator) Uniunea Europeană prin intermediul băncii sale, Banca Europeană de Investiții. 

Scopul programului Creditele sunt destinate investițiilor în sectorul horticol. Linia de credit a devenit operațională în 

anul 2016. Creditele Livada Moldovei vin cu asistență oferită sub formă de  suport și consultanță 

în elaborarea proiectelor investiționale. 

Solicitanți eligibili Agenți economici ce doresc să implementeze un proiect în sectorul horticol sau activități conexe. 

 

 

 

 

Activități eligibile 

Orice investiție în sectorul horticol! (cu excepția achiziționarea terenurilor agricole), printre cele 

mai importante, enumerăm: 

 Producerea, post-recoltarea și procesarea fructelor, strugurilor de masă, strugurilor tehnici, 

pomușoarelor, nucilor, legumelor, florilor, plantelor aromatice, etc. 

 Producerea de puieți, răsaduri și semințe; fabricarea de mașini și echipamente horticole, 

comercializare inputurilor, etc. 

 Depozitarea, comercializarea, exportul și vânzarea cu amănuntul. 

 Servicii cum ar fi: turismul vinicol și agroturismul (legat de horticultură), precum și amenajarea 

teritoriului și grădinăritul ornamental. 

 

 

 

 

 

Condiții de creditare 

 5,000 EUR – valoarea minimă a unui credit care poate fi solicitat; 

 Max 1,000,000 EUR – investiții în plantarea/defrișarea livezilor și plantațiilor de struguri de 

masă, pepiniere; 

 Max 5,000,000 EUR – investiții în activități horticole (plantarea/defrișarea livezilor, păstrarea, 

procesarea produselor horticole, inclusiv procurarea echipamentelor și utilajelor horticole, 

construcția/reconstrucția halelor specializate, etc.); 

 Max 1,000 EUR per hectar – pentru defrişarea plantaţiilor horticole necorespunzătoare; 

 Max 10,000 EUR per hectar – pentru înfiinţarea plantațiilor horticole; 

 Max 30,000 EUR per hectar – pentru înființarea plantațiilor horticole intensive; 

 Termenul de creditare îndelungat – de până la 10 ani; 

 Perioada de grație de până la 4 ani; 

 Rata dobânzii competitivă (2,8 – 4,9 % pentru credite în EUR, ~10% pentru credite în MDL); 

Contribuția Beneficiarului NA 

Termen limită  Apel deschis permanent. 

Informații suplimentare https://livada-moldovei.md/credite-livada-moldovei/ 

 

https://livada-moldovei.md/credite-livada-moldovei/
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Program de creditare (proiect) Development Credit Authority 

Finanțator (donator) USAID, Sida. 

Scopul programului Creditele sunt destinate investițiilor în domeniul eficienței energetice.  

Solicitanți eligibili Întreprinderile micro, mici și mijlocii, persoane fizice care implementează proiecte de eficienta 

energetic. 

 

 

 

 

Activități eligibile 

Credite pentru implementarea tehnologiilor de eficiență energetică, destinate pentru: 

 implementarea tehnologiilor cu impact de eficiență energetică în apartamente, case de locuit, 

spații ne locative, pentru a reduce consumul de energie, respectiv micșorarea cheltuielilor ex. 

baterii solare, colectoare solare, cazane pe biomasă sau peleți, etc. 

 izolarea termică a pereților, acoperișurilor și a podelelor; 

 utilizarea tehnicii de uz casnic și comercial de clasa A+; 

 reparația imobilului folosind materiale energo-eficiente; 

 izolarea termică a conductelor de abur și apă caldă. 

Condiții de creditare De la 3 mii USD până la 50 mii USD, dar nu mai mult de 80% din valoarea de piață a imobilului 

propus în gaj și de la 1 mie USD până la 7 mii USD în cazul împrumutului fără gaj; 

Contribuția Beneficiarului NA 

Termen limită  30.04.2028 

Informații suplimentare https://primecapital.md/index.php?go=credite&c=24 
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SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Surse de finanțare pentru Organizațiile Societății Civile (ONG) și alți beneficiari 

Diversitatea rolurilor pe care le joacă OSC într-o societate este mare. Ele sunt cele care 

abilitează cetățenii să-și revendice drepturile, contribuie la stimularea cetățeniei active, la 

sporirea gradului de informare și de sensibilizare a cetățenilor, influențează și monitorizează 

dezvoltarea și implementarea politicilor, astfel contribuind la sporirea gradului de 

responsabilizare a guvernului față de interesul cetățeanului, oferă servicii de bază 

categoriilor vulnerabile ale populației etc. În general, OSC contribuie la dezvoltarea 

capitalului social, sporesc încrederea în valorile comune și coeziunea socială. Ele sunt cele 

care veghează ca interesul cetățeanului să fie corect reflectat și integrat în politicile publice 

dezvoltate de autoritățile statului.  

Odată ce OSC sau ONG-urile sunt organizații non-profit, există mai multe surse de finanțare a acestor organizații, principalele 

dintre care sunt enumerate mai jos: 

 Finanțare provenită din cotizațiile de membru sau asociat. 

 Donațiile individuale reprezintă tipul de finanțare prin care o persoană fizică sau juridică transmite ONG-ului anumite bunuri sau 

resurse financiare.  

 2% din impozitul pe venit direcționate către ONG de către o persoană fizică;  

 Sponsorizări obținute de la companii. Reprezintă finanțări provenite din sponsorizările făcute de diferite companii sub diferite 

forme.  

Granturile reprezintă o formă de finanțare prin care statul sau alte organizații susțin ONG-urile. Deși presupun anumite 

dificultăți birocratice, granturile reprezintă surse eficiente pentru finanțarea proiectelor de amploare, proiecte care nu ar putea 

fi finanțate din resursele proprii ale ONG-ului. Un alt mare avantaj în cazul granturilor nerambursabile este faptul că ONG-ul 

nu trebuie să returneze finanțarea obținută, la fel, nu trebuie să achite nici o dobândă aferentă finanțării. 
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Program de finanțare (proiect) Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului (AdTrade) 

Finanțator (donator) Suedia și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 

 

 

 

Scopul programului 

Suedia și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare oferă asistență financiară pentru 

organizațiile de susținere a afacerilor în scopul dezvoltării capacităților lor de promovare și 

prestare a serviciilor necesare întreprinderilor micro, mici și mijlocii (ÎMMM) de pe ambele maluri 

ale Nistrului, companii afectate grav de criza pandemică. 

 

 

Solicitanți eligibili 

La concurs pot participa organizațiile de susținere a afacerilor de pe ambele maluri ale Nistrului 

(asociații sectoriale, camere de comerț și industrie, prestatori de servicii business), care vor forma 

parteneriate din cel puțin două entități și vor propune soluții fezabile pentru îmbunătățirea  

politicilor și instrumentelor de recuperare a ÎMMM-urilor de pe ambele maluri ale Nistrului, în 

special, a companiilor exportatoare. 

 

 

Activități eligibile 

 Susținerea schimbului trans-riveran de informații, cunoștințe și experiență, precum  și creșterea 

nivelului de conștientizare privind oportunitățile oferite de ALSAC în regiune; 

 Dezvoltarea capacităților de export ale companiilor ale companiilor de pe ambele maluri ale 

râului Nistru și diversificarea exporturilor prin susținerea afacerilor emergente; 

 Promovarea extinderii sectorului ÎMMM din regiunea transnistreană prin susținerea companiilor 

noi sau celor emergente, în special, celor conduse de femei, cu impact asupra celor mai 

vulnerabili. 

Valoarea grantului Valoarea maximă a grantului din cadrul proiectului este de 50 000 USD. 

Contribuția Beneficiarului Suportul financiar din partea beneficiarului este de minim 5%. 

Termen limită  Apeluri lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/advanced-cross-river-capacities-

for-trade.html 

 

 

 

 

 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/advanced-cross-river-capacities-for-trade.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/advanced-cross-river-capacities-for-trade.html


 

41 
 

Program de finanțare (proiect) Concursul Proiectelor de Transfer Tehnologic 

Finanțator (donator) Guvernul Republicii Moldova 

Scopul programului Granturi pentru proiecte de inovare și transfer tehnologic 

Solicitanți eligibili Institutele de Cercetare, Întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii din Republica Moldova. 

 

 

 

Activități eligibile 

Implementarea unei inovații sau transfer de tehnologii noi pentru Republica Moldova în 

următoarele direcții strategice: 

– Materiale, tehnologii și produse inovative 

– Eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie 

– Sănătate și biomedicină 

– Biotehnologie 

Valoarea grantului Maxim 1 mln MDL. 

Contribuția Beneficiarului Minim 50% din suma investiției. 

Termen limită  Concursul se organizează anual; proiectele urmează să fie împlementate în maxim 2 ani. 

Informații suplimentare https://ancd.gov.md/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ancd.gov.md/
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Program de finanțare (proiect) Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova 

Finanțator (donator) Parteneri PNUD 

Scopul programului Prin acest proiect și MiLab, PNUD Moldova este poziționat strategic ca un integrator de soluții 

programatice cu un spirit inovator, inclusiv prin avansarea componentelor digitale în susținerea 

realizării accelerate a ODD-urilor. 

Solicitanți eligibili (beneficiari) Guvernul, societatea civilă, comunitatea de cercetare și sectorul privat, partenerii de dezvoltare, 

agențiile ONU. 

 

 

Activități eligibile 

Prin proiectul „Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova”, 

PNUD Moldova își propune să îmbunătățească accesul la servicii publice și condiții pentru afaceri 

de calitate prin accelerarea transformării digitale a proceselor guvernamentale și a modelului 

(modelelor) de afaceri, precum și să promoveze inovarea și experimentările colaborative în cadrul 

Guvernului, în sectorul privat, pe intern la PNUD Moldova, precum și în colaborare cu partenerii 

externi. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2021 – 2023; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/digital-moldova.html 
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Program de finanțare (proiect) Consolidarea capacităților naționale pentru formarea eficientă bazată pe abilități a 

profesioniștilor din domeniul dreptului 

Finanțator (donator) Parteneri Guvernul SUA 

 

Scopul programului 
Scopul proiectului este de a susține un sistem de justiție mai eficient, accesibil tuturor, prin 

consolidarea capacităților și structurilor naționale pentru a oferi o formare eficientă bazată pe 

abilități pentru profesioniștii din domeniul dreptului din Moldova. 

 

Solicitanți eligibili (beneficiari) 
Profesioniști din domeniul dreptului, judecători, procurori, audienți și formatori ai Institutului 

Național al Justiției. 

 

 

Activități eligibile 

Proiectul va consolida capacitățile instituționale și va consolida în continuare infrastructura fizică 

a INJ pentru a crea un mediu pentru formarea profesioniștilor din domeniul justiției de generația 

următoare, dotați cu abilități, cunoștințe și competențe conforme cu așteptările față de o justiție 

eficientă. În acest scop, INJ va fi asistat să pună bazele și să încorporeze concepte de cercetare, 

raționament și scriere juridică în formarea profesională a judecătorilor și procurorilor, bazându-se 

pe viziunea INJ asupra programului de formare orientat spre abilități practice. Instituția va fi 

sprijinită pentru a-și actualiza oferta digitală prin dezvoltarea, integrarea și îmbunătățirea în 

continuare a tehnologiilor în procesul de formare. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2020 – 2022; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/efficient-legal-aid-training.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/efficient-legal-aid-training.html
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Program de finanțare (proiect) Promovarea procesului național de planificare a adaptării Republicii Moldova 

la schimbările climatice (Etapa 2) 

Finanțator (donator) Parteneri Fondul Verde pentru Climă 

 

 

 

 

Scopul programului 

Proiectul își propune să abordeze barierele din calea prioritizării investițiilor naționale în adaptarea 

la schimbările climatice și să crească disponibilitatea capacității umane și financiare pentru 

punerea în aplicare a acțiunilor prioritare identificate în cadrul PNA-1, precum și a celor care vor 

apărea în cadrul acestei inițiative PNA-2. 

Scopul proiectului va fi atins prin intermediul a trei rezultate care se referă la consolidarea 

capacităților naționale de integrare a adaptabilității la schimbările climatice (CCA). Rezultatul 1 

se concentrează pe consolidarea mecanismelor naționale de conducere pentru CCA; Rezultatul 2 

susține îmbunătățirea pe termen lung a capacităților în CCA de planificare și implementare a 

acțiunilor de adaptare; și Rezultatul 3, se concentrează pe îmbunătățirea continuă ale sistemelor 

de finanțare, implementare și monitorizare legate de adaptare. 

 

Solicitanți eligibili (beneficiari) 
Comisia Națională pentru Schimbări Climatice; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului; reprezentanții sectorului forestier, sănătate, energie, apă și transport și autorități publice 

locale, etc. 

 

 

Activități eligibile 

Proiectul urmărește să asigure că Republica Moldova are un sistem și capacități de planificare pe 

termen mediu și lung de adaptare și bugetare, contribuind la reducerea vulnerabilității populației 

și a sectoarelor cheie la impactul schimbărilor climatice prin sprijinirea Moldovei în procesul de 

elaborare a Planului Național de Adaptare, contribuind la strategiile și procesele de planificare a 

dezvoltării existente și pe punerea în aplicare a acțiunilor prioritare de adaptare. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2020 – 2024; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/climate-change-adaptation-2.html  

 

 

 

 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/climate-change-adaptation-2.html
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Program de finanțare (proiect) Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente (etapa II) 

Finanțator (donator) Parteneri USAID, PNUD, Guvernul Republicii Moldova. 

 

Scopul programului 
Etapa a II-a a proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și 

transparente” are drept scop creșterea integrității, transparenței și a incluziunii în procesele 

electorale din Moldova printr-o administrare electorală independentă și credibilă, cu cetățeni pro 

activi și bine informați. 

Solicitanți eligibili (beneficiari) Comisia Electorală Centrală (CEC), Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) 

 

 

Activități eligibile 

 Îmbunătățirea transparenței proceselor electorale prin creșterea capacităților funcționale și 

tehnice ale Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIASA); 

 Sporirea participării cetățenilor la procesele democratice prin conceptualizarea și implementarea 

programelor de informare și educare civică a alegătorilor; 

 Consolidarea capacității de control și monitorizării eficiente a raportării finanțării partidelor 

politice și a campaniilor electorale; 

 Îmbunătățirea legislației electorale conform recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2020 – 2023; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/enhancing-democracy-in-moldova-

through-inclusive-and-transparent-2.html 
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Program de finanțare (proiect) Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor 

Finanțator (donator) Parteneri Suedia 

Scopul programului Scopul proiectului este cel de a dezvolta comunități incluzive durabile și reziliente și de a crea un 

mediu propice pentru abilitarea economică, socială și educațională a femeilor. 

Solicitanți eligibili (beneficiari) ONG-uri, gospodării casnice conduse de femei, femei antreprenoare și APL-urile din raioanele 

Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, regiunile Găgăuzia, Transnistria și zona de securitate. 

 

 

 

 

 

Activități eligibile 

Femeile din zonele rurale sunt de patru ori mai expuse la sărăcie absolută și mai vulnerabile la 

schimbările climatice. Aceste condiții impun acțiuni concrete pentru a spori accesul lor la activități 

care ar genera venituri adiționale și servicii de suport (precum subsidii), precum și informații și 

cunoștințe cu privire la gestionarea rezilientă și durabilă a resurselor naturale și agricole de care 

depind.  

Strategia de bază a acestui proiect constă în formarea unor comunități reziliente și durabile prin 

abilitarea femeilor  de a implementa activități generatoare de venituri alternative în contextul  

degradării mediului și vulnerabilităților la condițiile climaterice extreme.  În acest context, PNUD 

va lucra cu grupuri de femei din 30 de comunități din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, 

Leova, regiunile  Găgăuzia și Transnistria și zone de securitate pentru a spori cunoștințele și 

abilitățile lor de a practica practici agricole și forestiere durabile și reziliente și să exploreze 

activități generatoare de venit alternativ în aceste sectoare. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2020 – 2023; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/sustainable-resilient-communities-

through-women-empowerment.html  

 

 

 

 

 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/sustainable-resilient-communities-through-women-empowerment.html
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Program de finanțare (proiect) Consolidarea capacităților și sistemelor de gestionare eficientă a finanțelor publice în 

Republica Moldova 

Finanțator (donator) Parteneri Fondul Fiduciar PNUD-Slovacia, PNUD Moldova. 

 

Scopul programului 
Proiectul va fi complementar altor intervenții, se va baza pe rezultatele obținute prin intervențiile 

anterioare susținute de Fondul Fiduciar PNUD-Slovacia și se va axa pe două domenii de bază: (1). 

Evaluarea fluxurilor financiare și a cheltuielilor bugetare și (2) Consolidarea procesului bugetar. 

Solicitanți eligibili (beneficiari) Ministerul Finantelor al Republicii Molodova, alte ministere de resort. 

 

 

Activități eligibile 

 Metodologia Evaluării Finanțelor pentru Dezvoltare (DFA) implementată în întregul sector 

public; 

 Metodologia de revizuire a cheltuielilor ajustată și pusă în aplicare în două ministere selectate; 

 Foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a Cadrului Integrat de Finanțare Națională (INFF), 

bazată pe constatările și recomandările DFA și revizuirile cheltuielilor pentru a argumenta 

soluțiile eficiente de finanțare elaborate; 

 Programul de formare cu module și orientat spre aspectele practice în managementul finanțelor 

publice, elaborat și implementat; 

 Ghidul pentru practicienii pentru a-i familiariza cu racordarea scontată la strategiilor sectoriale 

la cadrul bugetar, elaborat; 

 Expertiză oferită în pilotarea INFF în sectoarele selectate; 

 Evaluarea impactului fiscal al reformelor structurale din ministerele selectate, efectuată. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2020 – 2022; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/effective-public-finances-

management-moldova.html  

 

 

 

 

 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/effective-public-finances-management-moldova.html
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Program de finanțare (proiect) EU4Moldova: Regiuni-cheie 

 

 

Finanțator (donator) Parteneri 

Delegația UE în Moldova, UNICEF, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 

Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, autoritățile 

publice centrale și locale din regiunile-cheie Ungheni și Cahul, grupuri și organizații ale societății 

civile, sectorul privat și asociații de afaceri, Agenția Servicii Publice, Agenția de Guvernare 

Electronică,  Agențiile de Dezvoltare Regională Centru și Sud, Congresul Autorităților Locale din 

Moldova, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cetățenii. 

 

Scopul programului 
Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și 

sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și 

durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile 

Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.  

Solicitanți eligibili Cetățenii și comunitățile din regiunile Ungheni și Cahul, autoritățile publice locale și organizațiile 

societății civile. 

 

 

Activități eligibile 

Programul va susține cele 2 regiuni prin: eficientizarea guvernării – îmbunătățirea calității 

serviciilor și infrastructurii necesare; stimularea sectorului privat – sporirea investițiilor, 

îmbunătățirea economiei locale și crearea locurilor de muncă; încurajarea democrației 

participative – implicarea cetățenilor în procesele de guvernare democratică și consolidarea 

capacității acestora de a-și revendica drepturile. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2019 – 2024; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/eu4moldova-focal-regions.html 
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Program de finanțare (proiect) Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și 

protecției civile pentru sporirea rezilienței localităților rurale 

Finanțator (donator) Parteneri Agenţia Austriacă de Dezvoltare, Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei , Guvernul Republicii 

Moldova. 

 

Scopul programului 
Scopul general al proiectului este de a spori rezistența și capacitățile de adaptare a comunităților 

rurale la schimbarea climei și dezastre datorită îmbunătățirii infrastructurii de depozitare a apei și 

măsurilor de reducere a riscurilor de dezastre. 

Solicitanți eligibili Inspectoratul Național pentru Situații de Urgență, Agenția „Apele Moldovei”, producători 

agricoli, autoritățile locale din raioanele vizate. 

 

Activități eligibile 
Proiectul susține implementarea soluțiilor inteligente de gestionare a apei pentru sectorul agricol, 

managementul inundațiilor și prevenirea incendiilor, și extinderea echipelor de pompieri/salvatori 

comunitare în comunități rurale selectate ale Republicii Moldova cu scopul de a reduce expunerea 

și vulnerabilitatea comunităților rurale la schimbarea climei și riscurile de dezastre. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2019 – 2022; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/Promotion-of-climate-change-

disaster-risk-reduction.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/Promotion-of-climate-change-disaster-risk-reduction.html
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Program de finanțare (proiect) EU4Climate 

Finanțator (donator) Parteneri Uniunea Europeană 

 

Scopul programului 
Proiectul EU4Climate sprijină guvernele celor șase țări ale Parteneriatului Estic (PE), și anume 

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina să întreprindă măsuri de 

combatere a schimbărilor climatice. 

Scopul proiectului este de a contribui la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum 

și la dezvoltarea unor economii cu emisii reduse și reziliente la schimbările climatice în toate cele 

șase țări ale PE, în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice din 2015. 

Proiectul va sprijini țările respective să integreze obiectivele de reducere a emisiilor de gaze și de 

reziliență la schimbările climatice în politicile de dezvoltare și planurile de acțiuni, să 

îmbunătățească și să consolideze politicile în domeniul climei și să ajusteze cadrul legislativ. 

Ambiția este de a limita impactul schimbărilor climatice asupra vieții cetățenilor și de a-i face mai 

rezistenți la acesta. 

 

Solicitanți eligibili 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și instituțiile sale subordonate, precum 

Agenția Mediului, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat 

etc. 

 

Activități eligibile 
Domeniul de aplicare al inițiativei a fost definit în cooperare cu toate țările partenere și este bazat 

pe realizările importante ale programelor anterioare de cooperare, precum Programul Clima East 

al UE, care a sprijinit țările Parteneriatului Estic în atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, 

fiind finalizat în 2017, precum și Programul de fortificare a capacităților în domeniul dezvoltării 

cu emisii reduse, care a sprijinit instituirea unui sistem național robust de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră (GES), stabilirea sistemului de monitorizare, raportare și verificare (MRV) 

în contextul Strategiei de Dezvoltare cu Emisii Reduse și acțiunilor de atenuare adecvate la nivel 

național (NAMA), finalizat în 2016. EU4Climate ține cont de cooperarea consolidată ca parte a 

procesului „20 de Livrabile ale PE pentru 2020”, aprobat la Summitul UE privind Parteneriatul 

Estic în noiembrie 2017. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2019 – 2022; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/Promotion-of-climate-change-

disaster-risk-reduction.html  

 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/Promotion-of-climate-change-disaster-risk-reduction.html
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Program de finanțare (proiect) Migrație şi dezvoltare locală (etapa 2) 

Finanțator (donator) Parteneri Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare 

 

Scopul programului 
Proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” a apărut în rezultatul necesității de a aborda eficient 

problemele legate de migrație, împreună cu crearea unui mediu propice pentru afaceri, crearea de 

locuri de muncă și dezvoltarea infrastructurii. Toate acestea, de asemenea, sunt enumerate ca 

principalele priorități ale Guvernului pentru următorii patru ani. 

 

Solicitanți eligibili (beneficiari) 
Autorităţile publice naționale și locale, migranții, membrii comunității, inclusiv femeile, copiii, 

persoanele în etate, persoanele cu dizabilități și minoritățile din 35 de sate şi oraşe din regiunea 

Nord, Centru și Sud, inclusiv Găgăuzia; precum și migranții, inclusiv cei reîntorși care apelează 

la serviciile oferite de cele 35 Direcții Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 

 

Activități eligibile 

În conformitate cu prioritățile proiectului, inițiativa propusă urmărește să sprijine în continuare 

procesele de dezvoltare ale țării, valorificând, de asemenea, cele mai bune practici și lecțiile 

învățate în acest domeniu. În acest context, proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” are ca și 

obiectiv principal maximizarea impactului migrației asupra dezvoltării socio-economice printr-un 

cadru instituțional îmbunătățit și diasporă implicată. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2019 – 2022; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/MIDL_Project_2.html  
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Program de finanțare (proiect) Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova 

Finanțator (donator) Parteneri Suedia 

 

Scopul programului 
Scopul proiectului este de a contribui la sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și 

îmbunătățirea accesului la justiție pentru bărbații și femeile din Moldova, în special a celor din 

grupurile vulnerabile și marginalizate, prin fortificarea capacităților instituțiilor de expertiză 

judiciară de a presta servicii calitative, îmbunătățirea capacităților actorilor din domeniul justiției 

din zonele pilot selectate de a oferi un răspuns coordonat necesităților justițiabililor și consolidarea 

organizațiilor societății civile capabile să revendice respectarea drepturilor și să se implice într-un 

dialog constructiv cu actorii din lanțul justiției. 

 

Solicitanți eligibili (beneficiari) 
Societatea în general, persoanele care locuiesc în regiunile- pilot, inclusiv femeile și bărbații care 

aparțin grupurilor vulnerabile, persoanele cu dizabilități, supraviețuitoarele/supraviețuitorii 

violenței în bază de gen și agresorii/agresoarele, minoritățile etno-lingvistice, instituții naționale 

de expertiză judiciară din Republica Moldova, actorii sectorului justiției, ONG-urile care activează 

în regiunile-pilot. 

 

 

Activități eligibile 

 Dezvoltarea sistemul de gestionare a dosarelor de expertiză judiciară (e-sistem), care asigură 

inter- conectivitatea cu e-sistemele altor actori din lanțul justiției. 

 Coordonarea, cooperarea și capacitarea actorilor cheie din sectorul justiției în patru (4) regiuni 

ale Republicii Moldova (Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia), în scopul creării platformelor de 

dialog privind problemele ce țin de eficiența și accesul la justiție pentru populația locală, cu 

atenție specială acordată grupurilor vulnerabile, facilitate; 

 Capacitățile societății civile din regiunile pilot, de a supraveghea în mod pro-activ realizarea 

actului de justiție și pentru a se implica în îmbunătățirea accesului la justiție, consolidate; 

 Sensibilizare sporită a bărbaților și a femeilor din regiunile pilot privind accesul la justiție; 

 Colaborarea și luarea deciziilor bazate pe date la nivel de sector, asigurate prin realizarea 

produselor analitice și de cercetare. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2019 – 2022; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/strengthening-efficiency-and-

access-to-justice-in-moldova.html 
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Program de finanțare (proiect) Orașe verzi durabile pentru Moldova 

Finanțator (donator) Parteneri GEF (Facilitatea Globală de Mediu), PNUD, Guvernul Republicii Moldova. 

 

Scopul programului 
Scopul proiectului este de a cataliza investițiile în dezvoltarea urbană cu emisii reduse de carbon, 

pe baza unei abordări integrate de planificare urbană, prin încurajarea inovațiilor, a planificării 

participative și a parteneriatelor cu sectorul public și privat. 

 

Solicitanți eligibili (beneficiari) 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, Primăria mun. Chișinău, Agenția pentru Eficiență Energetică, companiile licențiate 

din domeniul designului urban, Universitatea Tehnică din Moldova, Agenția de Guvernare 

Electronică, instituțiile financiare internaționale. 

 

 

 

Activități eligibile 

Proiectul va sprijini proiectarea, lansarea și înființarea Green City Lab pentru a deveni prima 

platformă de management al cunoștințelor și de comunicare, un intermediar al finanțelor și o sursă 

de inovații și expertiză pentru a cataliza dezvoltarea durabilă a orașelor cu emisii reduse de carbon 

și misiunea de a transforma Chișinăul și alte centre urbane în Moldova în orașe europene moderne 

verzi și inteligente, cu o îmbunătățire a calității vieții pentru cetățenii acestora, demonstrând în 

același timp oportunități pentru o creștere economică durabilă. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2018 – 2022; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/Moldova-Sustainable-Green-

Cities.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/Moldova-Sustainable-Green-Cities.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/Moldova-Sustainable-Green-Cities.html
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Program de finanțare (proiect) Acțiune comună de consolidare a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii 

Moldova (etapa a treia) 

Finanțator (donator) Parteneri Suedia, Biroul pentru politici de reintegrare, Ministerul Justiției, Oficiul Avocatului Poporului, 

ONG-uri specializate de pe ambele maluri ale râului Nistru, etc. 

 

Scopul programului 
În cadrul programului se intenționează promovarea angajamentelor în ceea ce privește reformele 

de ansamblu, orientate spre respectarea drepturilor omului, precum și a celor din domeniul 

dizabilității, drepturilor copiilor, romilor, drepturilor persoanelor care trăiesc cu sau sunt afectate 

de HIV/SIDA, drepturile deținuților, femeilor vulnerabile și utilizatorilor de droguri, facilitând 

crearea bazei pentru o cooperare multidimensională și a schimbului de cunoștințe dintre malurile 

Nistrului și dezvoltării bazate pe cele mai bune practici existente pe ambele maluri. 

Solicitanți eligibili Deținători de drepturi și responsabili de pe ambele maluri ale râului Nistru, în special de pe malul 

stâng. 

 

 

Activități eligibile 

Abilitatea grupurilor vulnerabile de a-și exercita efective drepturile este limitată de lipsa de 

cunoștințe în domeniul drepturilor omului, precum și decalajul în ceea ce privește capacitățile și 

autoritatea în domeniul respectiv. Mediul în care activează societatea civilă, care se află la o fază 

embrionară de dezvoltare, cu capacități reduse de a influența procesul de luare a deciziilor și de a 

interacționa cu cei mai vulnerabili, precum și conștientizarea redusă a drepturilor omului printre 

ONG-uri, profesioniști și populație împiedică realizarea drepturilor omului în regiune. Serviciile 

specializate slab dezvoltate și nesensibile la dimensiunea de gen, care rezultă din lipsa de resurse 

umane și economice, precum și din lipsa unui cadru normativ comprehensiv în domeniul 

drepturilor omului, reprezintă factori suplimentari care contribuie la această situație precară. 

Programul va contribui la reducerea inegalităților pentru femei, bărbați și copii din regiunea 

transnistreană, prin asigurarea abilitării deținătorilor de drepturi vulnerabil de a-și exercita 

drepturile, iar cei responsabili respectă, protejează  și îndeplinesc într-o măsură mai mare 

drepturile omului. De asemenea, el va contribui la implementarea Planului național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2018 – 2022; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/joint-action-to-strengthen-human-

rights-in-the-transnistrian-3.html  

 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/joint-action-to-strengthen-human-rights-in-the-transnistrian-3.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/joint-action-to-strengthen-human-rights-in-the-transnistrian-3.html
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Program de finanțare (proiect) Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF) 

Finanțator (donator) Parteneri GEF (Facilitatea Globală de Mediu), Uniunea Europeană 

 

Scopul programului 
Lansat în 1992, SGP sprijină activitățile organizațiilor neguvernamentale și comunitare din țările 

în curs de dezvoltare față de reducerea schimbărilor climatice, conservarea biodiversității, 

protecția apelor internaționale, reducerea impactului poluanților organici persistenți și prevenirea 

degradării solului, generând mijloace de trai durabile. 

 

Solicitanți eligibili 
OSC-urile. Acestea includ organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) şi organizaţiile comunitare 

(OC-uri), grupuri comunitare, instituţii de cercetare. 

 

 

 

Activități eligibile 

 Conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate; 

 Promovarea agroecologiei inovative inteligente din punct de vedere al climei; 

 Îmbunătățirea capacităților pentru dezvoltarea urbană rezilientă și cu emisii reduse prin soluții 

integrate și incluzive, gestionate de comunitate; 

 Promovarea co-beneficiilor de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon; 

 Crearea platformelor de dialog între OSC și Guvern; 

 Promovarea incluziunii sociale (egalitatea de gen, tineret); 

 Contribuția la platformele globale de management a cunoștințelor. 

Valoarea grantului În dependență de valoarea proiectului. 

Contribuția Beneficiarului În dependență de tipul proiectului. 

Termen limită  2012 – 2024; Proiecte lansate periodic. 

Informații suplimentare https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/the-gef-small-grants-

programme.html  

 

 

 

 

 

 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/the-gef-small-grants-programme.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/the-gef-small-grants-programme.html
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PRINCIPALELE ORGANIZAȚII ȘI INSTITUȚII FINANȚATOARE (DONATORI) 

În prezent, una dintre prioritățile Guvernului RM este elaborarea unor politici şi obiective de dezvoltare care să asigure 

o coordonare şi sinergie mai bună în procesul de programare, implementare, monitorizare şi evaluare a asistenței 

externe prin stabilirea unui larg proces consultativ şi dialog între Guvern, sectorul privat şi societatea civilă. 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 561 din 19 august 2015 „Cu privire la reglementarea cadrului 

instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile 

internaționale și țările donatoare”, autoritatea națională de coordonare a asistenței externe este Cancelaria de Stat. 

În scopul sporirii transparenței utilizării asistenței externe, responsabilității în gestionarea și valorificarea resurselor financiare de care 

beneficiază RM, precum și asigurării unei mai bune informări a societății privind modul în care sunt cheltuite, Cancelaria de Stat 

administrează Platforma pentru gestionarea asistenței externe – AMP, accesibilă online pe portalul www. amp.gov.md, lansată oficial 

în ianuarie 2014, de către Cancelaria de Stat, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Dimensiunile coordonării asistenței pentru dezvoltare 

Comunitatea internațională recunoaște trei dimensiuni ale procesului de coordonare a asistenței pentru dezvoltare. 

Coordonarea donatorilor se referă la mecanisme și aranjamente concrete, agreate în cadrul comunității donatorilor, prin care să fie 

eficientizată activitatea acestora în calitate de parteneri în procesul de dezvoltare. 

Coordonarea asistenței se referă la mecanisme și aranjamente stabilite, asupra cărora guvernul țării și donatorii au convenit de comun 

acord pentru a maximiza eficacitatea asistenței externe pentru dezvoltare la nivel național sau sectorial (implicarea pro activă a 

partenerilor guvernamentali, stabilirea platformei pentru eficientizarea sistemelor de prognozare contabile și de management al asistenței 

de către guvern).  

Coordonarea procesului (la nivel național sau sectorial) se referă la integrarea unui sistem de coordonare a asistenței în sistemele 

guvernului național (elaborarea și implementarea politicilor, guvernare, răspundere etc.) care, în final, asigură atingerea rezultatelor de 

dezvoltare. 

Eforturile de coordonare a asistenței sau a donatorilor nu vor atinge rezultate de dezvoltare semnificative dacă nu sunt integrate eficient 

în structurile și sistemele naționale de planificare a asistenței pentru dezvoltare și guvernare. Cu alte cuvinte, scopul coordonării este de 

a asigura nu doar „eficacitatea asistenței”, ci și „eficacitatea dezvoltării”. 
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Toate aceste dimensiuni sunt prezente și relevante pentru RM. Odată cu definirea mecanismelor naționale de coordonare a asistenței 

externe prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 19 august 2015, elementele precum Coordonatorul Național, Coordonatorul sectorial, 

Consiliul sectorial în domeniul asistenței externe și întrunirile lunare ale donatorilor au devenit platforme de cooperare permanente în 

procesul de coordonare și eficientizare a asistenței externe pentru dezvoltare. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://amp.gov.md/TEMPLATE/ampTemplate/dashboard/build/index.html  

http://amp.gov.md/TEMPLATE/ampTemplate/dashboard/build/index.html
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Partenerul de dezvoltare Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare  

 

Din anul 2007, BERD a 

început colaborarea sa în RM 

cu Banca Europeană de 

Investiţii (BEI) prin co-

finanţarea proiectelor 

investiţionale în proporţie de 

50% fiecare, care, de obicei, 

sunt însoţite de granturile 

acordate de către UE, prin 

intermediul Facilităţii de 

Investiţii pentru Vecinătate 

(NIF). 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
Strategia BERD pentru RM are drept scop suportul procesului de 

tranziţie la economia de piaţă, având la bază următoarele priorităţi 

strategice: 

 Crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea sectorului privat; 

 Crearea standardelor europene și integrarea regională; 

 Consolidarea sustenabilității întreprinderilor municipale. 

Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

 Credite; 

 Cooperare tehnică: Programe de tipul Turnaround Management (TAM) 

(management de redresare) şi Servicii de consultanţă de afaceri (BAS); 

Granturi; 

Detalii de contact Oficiul BERD în Republica Moldova  

Str. Vlaicu Pârcălab 63, 

Etajul 10,  

Sky Tower  

Chişinău MD 2012,  

Republica Moldova  

Tel: +373 (22) 21 00 00  

Fax: +373 (22) 21 00 11 

http://www.ebrd.com/pages/country/moldova.shtml 

 

 

 

 

http://www.ebrd.com/pages/country/moldova.shtml
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Partenerul de dezvoltare Banca Mondială  

 

Pilonii pentru următoarea 

Strategie de Parteneriat cu 

Țara, selectați preliminar de 

Banca Mondială, sunt: 

Guvernanța și Statul de drept; 

Creșterea competențelor 

resurselor umane; 

Îmbunătățirea prestărilor 

serviciilor publice. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Grupul Băncii Mondiale (BIRD, AID, CFI, MIGA, ICSID) 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
Sectoarele prioritare de intervenție sunt reducerea sărăciei și 

îmbunătățirea standardelor de viață cu 40 la sută a populației sărace din 

Republica Moldova. 

Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

 Credite, inclusiv finanţare în baza rezultatelor 

 AAA (Activitate economică şi sectorială şi Asistenţă tehnică) 

 Fonduri fiduciare 

Detalii de contact Oficiul Băncii Mondiale 

str. Puşkin 20/1, 

MD -2012, or. Chişinău, Republica Moldova.  

Tel: +373-22-200706 

Fax: +373-22-237053 

Email: moldova_contact@worldbank.org  

http://www.worldbank.org/en/country/moldova  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/en/country/moldova
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Partenerul de dezvoltare Confederația Elvetiana  

 

Toate proiectele trebuie 

implementate strict în 

conformitate cu priorităţile 

stabilite în Strategia de 

cooperare pentru Republica 

Moldova. Ele trebuie să 

susţină sectoarele prioritare 

prevăzute în Strategia de 

cooperare şi să susţină planul 

strategic al Guvernului 

Republicii Moldova în 

domeniile vizate. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) este o agenţie 

de cooperare internațională a Elveţiei în cadrul Departamentului Federal 

al Afacerilor Externe (DFAE), oficiul din Chişinău fiind deschis în anul 

2000. 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
 Sănătate; 

 Apă şi canalizare;   

 Reforma administrativ-teritorială; 

 Diaspora, Migraţie şi Dezvoltare (ca și continuare a Programului 

“Valorificarea potențialului migrației în Moldova”); 

 Aprovizionarea cu apă potabilă şi sanitaţie în regiunea de Sud a RM; 

 Dezvoltarea economică şi angajarea în piaţa muncii; 

 Învăţămîntul vocaţional. 
Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

 Asistenţă tehnică, asistență în domeniul infrastructurii, procurarea 

echipamentului. 

 Burse. 

Detalii de contact Biroul de cooperare al Elveţiei 

Reprezentanţa Ambasadei Elveţiei în Republica Moldova 

str. Mateevici 23, Blocul B, 

or. Chişinău, MD-2009, Republica Moldova 

Tel: +373-22-796938/44 

Fax: +373-22-796935 

Email: chisinau@sdc.net 

http://www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova/  

 

 

 

http://www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova/
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Partenerul de dezvoltare Estonia  

 

Începând cu anul 2000 

contribuţia Estoniei în diferite 

proiecte s-a majorat de zece 

ori. Pe lângă cooperare cu 

Ministerul de Externe, o 

cooperare reuşită cu Moldova 

a avut loc şi prin alte ministere 

şi instituţii din Estonia 

(Ministerul Afacerilor Sociale, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Agriculturii, 

Ministerul Mediului, Ministrul 

Educaţiei şi Cercetării, Oficiul 

Naţional de Audit, Academia 

de Ştiinţe de Securitate şi  

Serviciul Grăniceri). 

Sectorul neguvernamental, de 

asemenea, arată un interes 

sporit în activitatea sa cu 

Moldova. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Ministerul Afacerilor Externe este responsabil de planificarea strategică, 

implementarea şi coordonarea activităţilor diferitor participanţi în 

cooperarea pentru dezvoltare din Estonia. 

Alte ministere sunt responsabile în special de planificarea, 

implementarea şi evaluarea proiectelor de cooperare pentru dezvoltare în 

domeniul lor de competenţă şi pentru crearea unei relaţii directe cu 

instituţiile corespunzătoare din ţările în curs de dezvoltare, ținând cont 

de obiectivele acestei Strategii. 

Autorităţile locale şi sectorul privat, inclusiv asocierile de afaceri, sunt 

parteneri activi în determinarea politicii în domeniul cooperării pentru 

dezvoltare şi proiectelor de implementare. 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
 Sănătatea 

 Educaţia/ ştiinţa 

 Buna guvernare/ justiţie 

 Dezvoltarea economică 

 Altele 
Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

 Asistenţă tehnică/Instruiri 

 Granturi/Burse 

Detalii de contact Estonia  îndeplineşte responsabilităţile în ceea ce priveşte Republica 

Moldova prin intermediul Ambasadei Estoniei la Kiev. 

Tel.  +380 44 590 0780 

Fax. +380 44 590 0781 

Email: Embassy.Kyiv@mfa.ee 

Pagina web: http://www.vm.ee/?q=en/node/74 şi www.estemb.kiev.u  

 

http://www.vm.ee/?q=en/node/74
http://www.estemb.kiev.u/
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Partenerul de dezvoltare Uniunea Europeană  

 

Proiectele care urmează a fi 

finanţate sunt determinate în 

procesul de elaborare a 

Programului Naţional Indicativ 

multianual în baza Strategiei 

de ţară şi Programelor anuale 

de acţiuni. Guvernul 

Republicii Moldova participă 

activ la elaborarea ambelor 

documente şi, de asemenea, a 

documentelor de proiect. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
EuropeAid/Comisia Europeană 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
 (i) Reforma administrației publice; 

 (ii) Agricultura și dezvoltare rurală; 

 (iii) Reforma poliției și gestionarea frontierelor. 
Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

 Granturi 

 Asistenţă tehnică/Twinning 

 Suport bugetar 

 Contracte de bunuri şi lucrări 

 Asistenţă micro-financiară 
Detalii de contact Delegaţia UE, 

Str. Kogălniceanu 12, 

MD 2001, or. Chişinău, 

Tel : (+373 22) 50 52 10 

Fax: (+373 22) 27 26 22 

Email:Delegation-Moldova@eeas.europa.eu 

http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm  

 

 

 

 

 

 

mailto:Delegation-Moldova@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm
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Partenerul de dezvoltare Fondul Monetar Internaţional  

 

Republica Moldova a aderat la 

FMI pe 12 august 1992. 

Republica Moldova a acceptat 

obligaţiunile stabilite în 

Articolul VIII din Statutul FMI 

la 30 iunie 1995. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Fondul Monetar Internaţional 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
 Reducerea sărăciei 

 ODM 

 Asigurarea stabilităţii macroeconomice 

 Dezvoltarea capacităţilor administraţiei publice 
Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

 Credit (Facilitatea de creditare extinsă, Facilitatea de finanţare extinsă) 

 Asistenţă tehnică 

Detalii de contact Oficiul FMI în Moldova 

Casa Guvernului 

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 123, 

or. Chişinău, MD-2033, Republica Moldova 

Tel.:   +373-22-233232 

Fax: +373-22-232767 

E-mail: mail@imf.md  

Pagina web locală: http://www.imf.md  

Pagina web oficială: http://www.imf.org  

E-mail: mdacontact@imf.org  

 

 

 

 

mailto:mail@imf.md
http://www.imf.md/
http://www.imf.org/
mailto:mdacontact@imf.org
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Partenerul de dezvoltare Germania  

 

  

Obiectivul general al asistenţei 

acordate de Germania 

Republicii Moldova este de a 

îmbunătăţi semnificativ 

situaţia politica, socială, 

economică şi ecologică, cu 

angajament reciproc pentru 

dezvoltare durabilă. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Asistenţa Germaniei acordată Republica Moldova este administrată de: 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit - GIZ). Proiectele implementate de 

GIZ în Republica Moldova sunt finanțate de Ministerul Federal German 

pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) şi alte ministere 

federale. 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
Dezvoltarea Economică Durabilă; Democrație, Societate Civilă, 

Administrare Publică și Descentralizare. 

Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

Proiecte de Asistență tehnică 

Detalii de contact Oficiul GIZ Moldova 

Director de Oficiu de Țară 

str. Bernardazzi 66, or. Chişinău, MD-2009, Republica Moldova,  

Tel.:   (+373 22) 99-60-31 

https://giz.de/en/worldwide/293.html 
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Partenerul de dezvoltare Japonia  

 

Proiectele şi programele sunt 

identificate în procesul 

elaborării Programului de 

cooperare de ţară (PCT). 

Guvernul Republicii Moldova 

este consultat în procesul de 

elaborare a PCT şi 

documentelor de proiecte. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei (JICA) a fost creată drept 

o instituţie administrativă independentă în 2002 pentru a contribui la 

dezvoltarea economică şi socială a ţărilor în proces de dezvoltare şi la 

extinderea cooperării internaționale a Japoniei. 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
Domeniile de cooperare ale RM cu Guvernul Japoniei sunt: 

 sănătate - dotarea cu echipamente medicale a mai multor spitale 

municipale şi raionale; 

 agricultura - grant 2KR asistenţă pentru fermieri neprivelegiaţi; 

 educaţie - dotarea grădinițelor raionale cu echipamente nipone; 

 cultura - dotarea cu echipamente audio a Teatrului Naţional „Mihai 

Eminescu”, a Palatului Naţional „Nicolae Sulac” şi a Muzeului 

Naţional de Artă a Moldovei, dotarea Academiei de muzică şi teatru cu 

echipament multimedia; 

 economie - dotarea cu tehnică niponă a ÎMM-lor; 

 mediu - grant general pentru mediu şi schimbări climatice. 

Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

 granturi 

 credite 

 cooperare tehnică, inclusiv AT (desemnarea experţilor/voluntarilor, 

instruirea specialiştilor în Republica Moldova şi în Japonia şi 

furnizarea echipamentului) 

Detalii de contact Ambasada Japoniei în Republica Moldova 

Chișinău, strada Ștefan cel Mare 73/1, et. 5, National Business Center 

Telefon: +373 22 23 33 80 

Fax: +373 22 23 33 90 

E-mail: japan.chisinau@ci.mofa.go.jp  

Programul de lucru: Luni - Vineri, 9:00-12:30 şi 13:45-18:00 

 

 

mailto:japan.chisinau@ci.mofa.go.jp
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Partenerul de dezvoltare Liechtenstein  

 

LED are o abordare 

ascendentă (de jos în sus) şi se 

bazează pe informaţiile oferite 

de partenerii săi de 

implementare şi factorii 

interesaţi. LED discută 

necesitatea şi oportunitatea 

intervenţiilor cu reprezentanţii 

beneficiarilor direcţi şi finali. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Servicii de dezvoltare din Liechtenstein (LED) este o fundaţie a 

Guvernului şi societăţii civile din Liechtenstein creată în 1965 care oferă 

asistenţă de dezvoltare oficială în numele guvernului statului 

Liechtenstein. În Republica Moldova LED şi-a iniţiat activitatea în 

septembrie 2007 cu accentul pe domeniul educaţional. 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
În Republica Moldova LED este activ în special în zonele rurale în 

domeniul educaţiei (în general şi, în special, al educaţiei profesionale). 

Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

 Cooperare tehnică 

 Granturi 

 Credite fără dobândă sau cu dobândă minimă 

Detalii de contact Servicii de dezvoltare din Liechtenstein  

Str. Bănulescu Bodoni 25, oficiul 21, 

MD 2012, Chişinău, Republica Moldova 

T el: +373 22 22-19-50,  

T/F: +373 22 23-22-39 

Email: info@led.md şi Puis.Frick@led.md    

http://led.md/  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@led.md
mailto:Puis.Frick@led.md
http://led.md/
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Partenerul de dezvoltare Organizația Națiunilor Uninte ( ONU )  

 

Necesităţile de resurse stabilite 

în Planul de acţiuni al cadrului 

de parteneriat sunt acoperite 

parţial din resursele 

regulate/principale sau 

estimate ale organizaţiilor 

ONU, dar în special din 

resursele extra-bugetare din 

sursele bilaterale şi 

multilaterale, sursele private, 

prin partajarea costurilor cu 

guvernul şi contribuţiile 

comunităţilor. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Cooperarea ONU – Republica Moldova are scopul de a aborda 

principalele provocări de dezvoltare naţională şi de a atinge obiectivele 

de dezvoltare pe plan internaţional ale ţării şi angajamentele în domeniul 

drepturilor omului. Elaborarea şi implementarea programului se 

efectuează în comun de către Guvernul RM şi agenţiile ONU 

corespunzătoare şi alţi parteneri. 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
Cei trei piloni tematici de cooperare sunt: (1) guvernarea democratică, 

justiţia, egalitatea şi drepturile omului; (2) dezvoltarea umană şi 

incluziunea socială; (3) mediu, schimbările climaterice şi managementul 

riscurilor de calamităţi. 

Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

Există trei modalităţi de asistenţă: 1. Asistenţa tehnică 2. Asistenţa 

financiară; şi 3. Furnizarea echipamentului. 

Detalii de contact Oficiul Naţiunilor Unite 

str. 31 August 131,  

or. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova 

Tel: +373-22-22 00 45 (comutator) 

Fax: +373-22-22 00 41 
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Partenerul de dezvoltare Polonia  

 

Beneficiarii de proiect sunt, cu 

precădere, reprezentanţii 

grupurilor social defavorizate, 

în special femeile şi copiii. În 

funcţie de necesităţile şi 

caracteristicile regionale, 

beneficiarii sunt selectaţi 

întotdeauna cu respectarea 

principiului de tratament egal, 

în special din punctul de 

vedere al sexului, religiei sau 

etniei. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Asistenţă poloneză/Ministerul Afacerilor Externe 

Ministerul Afacerilor Externe coordonează cooperarea pentru dezvoltare 

prin intermediul Coordonatorului Naţional de Cooperare pentru 

Dezvoltare reprezentat de secretarul sau subsecretarul de stat. 

Coordonatorul este asistat de Consiliul Politic pentru Cooperarea pentru 

Dezvoltare, sarcina principală a căruia este de a formula propuneri pentru 

priorităţile geografice şi tematice de cooperare pentru dezvoltare şi de a 

analiza proiectele documentelor guvernamentale în domeniul cooperării 

pentru dezvoltare.  

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
Securitatea publică şi gestionarea frontierelor. Dezvoltarea regională, 

consolidarea administraţiei publice şi autorităţilor publice locale. 

Agricultura şi dezvoltarea rurală. 

Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

 Asistenţa tehnică/instruire. 

 Granturi mici cu scopul de a atinge ODM. 

Mai mult decât atât, fondurile pot fi transferate direct în bugetul ţării 

beneficiare. 

Asistenţa poloneză vizează şi proiecte realizate de alte agenţii ale 

guvernului, inclusiv burse, asistenţă pentru refugiaţi, credite, reducerea 

şi restructurarea datoriilor. 

Detalii de contact Ambasada Poloniei în Republica Moldova 

str. Grenoble 126 A  

MD-2019 Chişinău 

Tel.   (+373 22) 28 59 50; 28 59 60; 28 59 70 

Fax (+373 22) 28 90 00 

e-mail: kiszyniow.amb.sekretariat@msz.gov.pl  

http://www.kiszyniow.polemb.net  

http://polishaid.gov.pl  

 

mailto:kiszyniow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.kiszyniow.polemb.net/
http://polishaid.gov.pl/
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Partenerul de dezvoltare Regatul Danemarcei  

 

Politica în domeniul asistenţei 

de dezvoltare şi politica 

externă sunt integrate în 

activitatea zilnică a Serviciului 

de Externe din Danemarca atât 

în cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe din 

Copenhaga, cât şi în cadrul 

misiunilor daneze în ţările 

partenere ale Danemarcei. 

DANIDA nu este o organizaţie 

independentă. 

Ministerul pentru Cooperare 

de Dezvoltare este responsabil 

de asistenţa pentru dezvoltare 

şi este susţinut de Ministerul 

Afacerilor şi Serviciilor 

Externe. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Asistenţă daneză pentru dezvoltare internaţională (DANIDA). 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
Sectoarele de prioritate:  

1) Drepturile omului şi democraţia, inclusiv buna guvernare, 

reglementarea conflictelor şi menţinerea păcii, egalitatea de gen, 

drepturile minorităților, drepturile popoarelor indigene, precum şi 

consolidarea societăţii civile şi mass-mediei independente; 

2) Dezvoltare economică sustenabilă şi inclusivă, inclusiv dezvoltarea 

sectorului privat cu scopul de a promova creşterea economică 

sustenabilă, dezvoltarea abilităţilor, crearea locurilor de muncă, 

asigurarea eficienţei energetice şi tehnologiei bio. 

Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

 Cooperare tehnică 

 Granturi 

 Credite fără dobândă sau cu dobândă minimă 

Detalii de contact Ministerul Afacerilor Externe din Danemarca  

DANIDA 

Departamentul pentru Vecinătatea Europeană 

Asiatisk Plads 2  

DK-1448 Copenhaga K  

Tel. +45 33 92 00 00 

Fax +45 32 54 05 33 

E-mail: eun@um.dk  

http://um.dk/en/danida-en/activities/countries-regions/eu-neighbours/  

 

 

mailto:eun@um.dk
http://um.dk/en/danida-en/activities/countries-regions/eu-neighbours/
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Partenerul de dezvoltare Republica Austriacă 

 

Reducerea sărăciei a fost şi 

este un factor important pentru 

CAD în selectarea sectoarelor 

şi domeniilor prioritare în 

Republicii Moldova. CAD în 

Republicii Moldova se 

focusează pe (i) managementul 

apei/apelor uzate (60%) şi (ii) 

formarea profesională şi 

tehnică în funcţie de cerinţele 

pieţei forţei de muncă (30%) 

în special în zonele rurale. Alte 

domenii importante adiţionale 

de intervenţie sunt (iii) 

administrarea (10%) (care 

include consolidarea 

capacităţilor administraţiei 

publice, suport pentru 

societatea civilă, prevenirea 

conflictelor şi reintegrarea 

emigranţilor întorşi în ţară) şi 

(iv) egalitatea de gen şi 

mediul. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Agenţia austriacă pentru dezvoltare (AAD). AAD este o unitate 

operaţională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (CAD) creată în 

2004 în vederea implementării şi gestionării fondurilor de asistenţă 

oficială de dezvoltare (AOD) şi este responsabilă de implementarea 

tuturor programelor şi proiectelor bilaterale în ţările partenere CAD. 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
1. Susținerea procesului de pre-aderare a RM la UE; 

2. Susținerea cooperării regionale în cadrul CRC, SUERD, regiunea 

Mării Negre și Parteneriatul Estic; 

3. Susținerea procesului de reformă în RM prin dezvoltarea instituțională 

și a factorului uman, promovarea dezvoltării durabile și a incluziunii 

sociale, precum și consolidarea statului de drept, a responsabilității și 

aplicarea principiilor drepturilor omului; 

4. Susținerea bunei guvernări și a consolidării reformei; 

5.Susținerea integrității teritoriale a RM prin măsuri de consolidare a 

încrederii în Transnistria și Găgăuzia. 

Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

 Cooperare tehnică. 

 Granturi. 

 Contracte de bunuri şi lucrări. 

Detalii de contact Biroul de coordonare a cooperării tehnice, or. Chişinău  

Ambasada Austriei în Chişinău 

str. Mateevici 23A, 

MD-2009, or. Chişinău,  

Tel: +373-22-739370 

Fax: +373-22-796940 

Email: chisinau@ada.gv.at  

http://www.entwicklung.at/countries-and-

regions/south_eastern_europewestern_balkans/moldova/en/  

mailto:chisinau@ada.gv.at
http://www.entwicklung.at/countries-and-regions/south_eastern_europewestern_balkans/moldova/en/
http://www.entwicklung.at/countries-and-regions/south_eastern_europewestern_balkans/moldova/en/
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Partenerul de dezvoltare Republica Cehă  

 

Agenţia cehă pentru dezvoltare 

(CzDA) este responsabilă de 

identificarea, elaborarea, 

implementarea şi 

monitorizarea proiectelor de 

cooperare în domeniul 

dezvoltării în conformitate cu 

programul de dezvoltare 

aprobat în conlucrare strânsă 

cu ţara parteneră. 

Atât Republica Cehă, cât şi 

Republica Moldova vor 

contribui la implementarea 

proiectului şi realizarea 

programului prin acordarea 

suportului tehnic şi resurselor 

umane necesare. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Agenţia cehă pentru dezvoltare (CzDA) a Ministerului Afacerilor 

Externe este responsabilă de identificarea, elaborarea, implementarea şi 

monitorizarea proiectelor de cooperare în domeniul dezvoltării, în 

conformitate cu programul de dezvoltare aprobat în conlucrare strânsă cu 

ţara parteneră. 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
1. Guvern şi societatea civilă (suport în domeniul democraţiei şi 

drepturilor omului). 

2. Infrastructura socială şi servicii, inclusiv educaţia. 

3. Aprovizionare cu apă şi canalizare (inclusiv managementul 

deşeurilor). 

4. Agricultură, silvicultură şi pescuit. 

5. Protecţia mediului înconjurător (lichidarea şi reducerea riscurilor de 

mediu. 

Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

Asistenţă bilaterală sub formă de granturi şi asistenţă tehnică. 

Detalii de contact or. Chişinău, str. Moara Roșie 23, MD 2005 

Tel.:  (+373 22) 20 99 42 

Fax:(+373 22) 29 64 37 
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Partenerul de dezvoltare România  

 

Republica Moldova este stat 

prioritar partener, pentru 

România. Începând cu 2010, 

interes prioritar acordat 

sprijinirii integrării europene a 

Republicii Moldova, prin 

contribuții la creșterea 

capacității instituțiilor publice 

centrale și locale și prin 

sprijinirea reformelor 

democratice și a societății 

civile. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Ministerul Afacerilor Externe din România (MAE) are rolul principal de 

coordonare a întregii asistențe oficiale de dezvoltare, precum și de 

gestionare a fondurilor proprii destinate acestui scop. Asistenţa pentru 

dezvoltare, inclusiv asistenţă umanitară, este finanţată din bugetul MAE, 

cât și din bugetele altor instituții guvernamentale sau din alte fonduri 

guvernamentale. 

În cadrul MAE român există Unitatea Asistenţă pentru Dezvoltare 

(UAsD) care gestionează cooperarea în domeniul dezvoltării. 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
• Buna guvernare 

• Democraţia şi supremaţia legii 

• Dezvoltarea economică 

• Educaţia şi formarea profesională 

• Sănătate  

• Dezvoltarea infrastructurii şi protecţia mediului 

Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

Asistenţă bilaterală sub formă de granturi şi asistenţă tehnică. 

Detalii de contact Ministerul Afacerilor Externe din România 

str. Aleea Alexandru 31, Sectorul 1, 011822 Bucureşti 

România 

Tel: +40- 21-3192108/3192125 

Fax: +40-21-3196862 

E-mail: mae@mae.ro  

Pagina web: http://www.mae.ro/en  

http://www.aod.ro/  

 

mailto:mae@mae.ro
http://www.mae.ro/en
http://www.aod.ro/
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Partenerul de dezvoltare Suedia 

 

Principalul obiectiv al 

cooperării în domeniul 

dezvoltării între Suedia şi 

Republica Moldova pe termen 

lung este integrarea Republicii 

Moldova în UE, inclusiv 

adoptarea de către aceasta a 

valorilor UE. 

Ținând cont de domeniul de 

cooperare prevăzut în strategia 

de ţară Sida, Ambasada şi alţi 

parteneri relevanţi identifică 

proiectele care urmează a fi 

implementate în Republica 

Moldova. Deoarece Sida nu 

este o agenţie de implementare 

toate resursele financiare sunt 

canalizate şi convenite cu 

organizaţii multilaterale sau 

alte tipuri de organizaţii de 

implementare. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Agenţia suedeză pentru dezvoltare şi cooperare internaţională (Sida) este 

o agenţie guvernamentală care raportează Ministerului Afacerilor 

Externe al Guvernului Suediei. 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
- Sectorul 1: Democraţie, drepturile omului şi egalitatea de gen 

- Sectorul 2: Infrastructura sustenabilă (Energie)  

- Sectorul 3: Dezvoltarea pieţei 

Tipul fondurilor / 

instrumente financiare şi 

modalităţi de asistenţă 

Proiecte de asistenţă tehnică elaborate în consultare cu instituţiile din 

Republica Moldova. 

Detalii de contact Ambasada Suediei 

str. T. Ciorba 12, 

or. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova    

Tel: +373-22-26 73 20 

Fax: +373-22-26 73 30 

E-mail: ambassaden.chisinau@gov.se  

 

 

mailto:ambassaden.chisinau@gov.se
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Partenerul de dezvoltare Statele Unite ale Americii  

 

Propunerile de proiect sunt 

elaborate unilateral de USAID, 

în conformitate cu domeniile de 

cooperare stabilite în Strategie. 

Beneficiarul potențial este 

consultat în procesul de 

elaborare a documentului de 

proiect. Guvernul este consultat 

doar în cazul în care beneficiarul 

potențial este o instituţie 

guvernamentală. 

Proiectele USAID sunt 

implementate în parteneriat cu 

Guvernul RM de către 

organizaţii nonguvernamentale 

internaţionale şi locale (ONG), 

companii private din SUA şi 

agenţii. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Majoritatea programelor Statelor Unite în Republica Moldova sunt acordate 

de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Unele 

programe sunt administrate şi coordonate de Ambasada SUA în Republica 

Moldova. 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
 În susţinerea reformelor în domeniul democraţiei şi pieţei libere în RM, 

USAID operează în special în două domenii în Cadrul Asistenţei Externe 

a Guvernului SUA:  

 Creştere economică 

 Guvernare echitabilă şi democratică 

 Agricultura 

 Protecţia copilului 

 Suport IMM  

Tipul fondurilor   Granturi 

 Asistență tehnică 

Detalii de contact Oficiul USAID în Republica Moldova 

str. Bănulescu-Bodoni  57/1, 

clădirea ASITO, et.5, 

or. Chişinău, MD-2005, Republica Moldova  

Tel: +373-22-201800  

 

Ambasada SUA în Republica Moldova  

str. Mateevici 103A, 

or. Chişinău, Republica Moldova 

Tel: +373-22-408481 
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Partenerul de dezvoltare Ungaria  

 

Ungaria intenţionează să 

planifice proiecte într-un şir de 

domenii de prioritate pentru 

dezvoltarea Republicii Moldova 

care parţial se axează pe 

continuarea cooperării 

fructuoase stabilite anterior. 

Misiunile Ungariei peste hotare, 

ONG-urile, sectorul privat şi 

diferite autorităţi ale 

administraţiei publice participă 

în implementarea proiectelor de 

dezvoltare în ţările partenere. 

Agenția de 

dezvoltare/implementare 
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Ungariei este responsabil de 

planificarea şi coordonarea activităților de cooperare în domeniul 

dezvoltării internaţionale (CDI) (titkarsag.nfe@kum.hu). Comitetul 

guvernamental pentru CDI, prezidat de Ministrul Afacerilor Externe, 

coordonează politica de dezvoltare a Ungariei şi determină priorităţile 

geografice şi sectoriale ale acesteia. Comitetul este asistat de un Consiliu 

Consultativ Civil, din componenţa căruia fac parte reprezentanţi ai MAE, 

partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, cercurilor academice, ONG-

urilor şi experţi individuali. 

Organizaţia non-profit HUN-IDA este agenţia care implementează 

programele CDI ale Ungariei. 

Sectoare de prioritate/      

Domenii de cooperare 
 Buna guvernare 

 Integrare europeană/armonizarea legislaţiei 

 Agricultură 

 Protecţia datelor cu caracter personal 

 Democraţie 

 Infrastructură 

Tipul fondurilor  Asistenţă nerambursabilă. 

Detalii de contact Ambasada Ungariei 

Adresa: bulevardul Ştefan cel Mare 131, 2004, or. Chişinău, Republica 

Moldova 

Tel:( +373 22) 20 00 78, 22 86 68; 

E-mail: cac@meganet.md  

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/en/bal/foreign_policy/internationa

l_developm  

 

 

mailto:cac@meganet.md
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/en/bal/foreign_policy/international_developm
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/en/bal/foreign_policy/international_developm
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Organizații și instituții finanțatoare în Republica Moldova 

 Fundaţia Soros Moldova, http://www.soros.md/, e-mail: foundation@soros.md; 

 National Endowment for Democracy (NED) - www.ned.org; 

 REC Moldova, http://www.rec.md, e-mail: recmd@moldov.md; 

 UNESCO Representation, http://portal.unesco.org, e-mail: unesco@moldova.md; 

 UNIFEM (UN Fund for Women), http://www.unifem.org; 

 Charles Stewart Mott Foundation, http://www.mott.org/; 

 Co-Operating Netherlands Foundation (CNF), http://www.cooperatingnetherlandsfoundations.nl/index.htm; 

 Foundation for Education for Democracy, http://www.eurocult.org/; 

 Ford Foundation, http://www.fordfound.org; 

 Founders Online (European Foundation Centre), http://www.fundersonline.org/; 

 Global Fund for Women, http://www.globalfundforwomen.org/; 

 Levi Strauss Foundation, http://www.levistrauss.com/; 

 UK Fundraising, www.fundraising.co.uk; 

 The Virtual Foundation, http://www.virtualfoundation.org/; 

 Westminster Foundation for Democracy, http://www.wfd.org/; 

 Business Communication Centre, e-mail business@cni.md; 

 Reprezentanța Fundației Elvețiene „HEKS” din Republica Moldova; 

 Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) in Republica Moldova; 

 Solidarity Fund PL în Moldova, www.solidarityfund.md; 

 Ambasada Marii Britanii în Moldova, projects.chisinau@fco.gov.uk; 

 Red Cross Society, http://www.ifrc.org/address/md.asp, email: moldovaRC@mdl.net;  

 Save the Children, http://scm.ngo.moldnet.md/index_e_800.html, e-mail: salcop@moldnet.md; 

 Social Innovations Center, http://www.civilsoc.org, Lydia@florida.moldova.su; 

 Junior Achievement, email: ja@moldnet.md;

http://www.soros.md/
mailto:foundation@soros.md
http://www.ned.org/
http://www.rec.md/
mailto:recmd@moldov.md
http://portal.unesco.org/
mailto:unesco@moldova.md
http://www.unifem.org/
http://www.mott.org/
http://www.cooperatingnetherlandsfoundations.nl/index.htm
http://www.eurocult.org/
http://www.fordfound.org/
http://www.fundersonline.org/
http://www.globalfundforwomen.org/
http://www.levistrauss.com/
http://www.fundraising.co.uk/
http://www.virtualfoundation.org/
http://www.wfd.org/
mailto:business@cni.md
http://www.solidarityfund.md/
mailto:projects.chisinau@fco.gov.uk
http://www.ifrc.org/address/md.asp
mailto:moldovaRC@mdl.net
http://scm.ngo.moldnet.md/index_e_800.html
mailto:salcop@moldnet.md
http://www.civilsoc.org/
mailto:Lydia@florida.moldova.su
mailto:ja@moldnet.md
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Recomandări pentru elaborarea cu succes a unui proiect propus spre 

finanțare 

Cum aleg un program de finanțări? 

Trebuie parcurse mai multe etape: 

1. Stabiliți o listă de idei generale de proiect legate de activitatea organizației (instituției) 

dumneavoastră pentru care doriți să solicitați finanțare. Puteți începe să discutați ideile cu 

oamenii politici, funcționarii și alte personalități-cheie din zona dumneavoastră. Asemenea 

persoane vor fi în mod particular dispuse să susțină un eventual proiect dacă obiectivele lui au 

o legătură cu interesele acestor persoane și dacă proiectul pare bine conceput și susceptibil de 

reușită. Chiar dacă aveți destule resurse financiare pentru a va conduce proiectul spre realizare, 

un sprijin local este binevenit; uneori se poate dovedi chiar vital. Veți avea nevoie de 

bunăvoința și influență altor persoane dacă lucrurile merg rău sau dacă doriți să lansați un alt 

proiect în aceeași zona. 

2. Consultați sursele de informații privitoare la programele de finanțări nerambursabile aflate în 

desfășurare sau în pregătire pentru lansare. 

3. Analizați obiectivele și prioritățile diferitelor programe de finanțare, criteriile de eligibilitate, 

criteriile de evaluare a proiectelor; evitați să interpretați nejustificat de favorabil aceste criterii, 

pentru că analiză comisiei de evaluare – singură care contează, în cele din urmă – este neutră. 

4. Analizați tipurile de proiecte finanțate anterior în cadrul programelor de finanțare (atenție: de 

multe ori, finanțatorul modifică unele caracteristici ale licitației curente de proiecte față de 

licitațiile anterioare organizate în cadrul aceluiași program de finanțare). 

5. Analizați condițiile financiare: suma minimă și maximă care poate fi solicitată, nivelul și 

structura contribuției cofinanțării care trebuie asigurată de solicitant. 

6. Identificați termenul limita de depunere a proiectelor de finanțare. 

Pentru o eficiență maximă a procesului de căutare de finanțări, se recomandă dezvoltarea unui 

dialog cu finanțatorii înainte de a începe realizarea propriu-zisă a proiectului de finanțare. 

Utilizați adresele la care pot fi solicitate informații suplimentare (de obicei, prin intermediul email-

ului sau fax-ului) pentru a clarifica nelămuririle care apar pe parcursul procesului de realizare a 

proiectului de finanțare. 

Puteți avea în vedere mai mulți finanțatori pentru același proiect, modificând parțial proiectul 

pentru a răspunde solicitărilor specifice ale fiecăruia dintre ei. În plus, unii finanțatori doresc să 

finanțeze proiecte în colaborare cu alți finanțatori. Aveți permanent în vedere data limită de 

depunere a proiectelor. 

Realizarea unui proiect de calitate presupune o coordonare destul de complexă; în plus, de foarte 

multe ori apar diverse situații neprevăzute care pot prelungi foarte mult finalizarea proiectului. 

Calitatea proiectului depinde esențial de calitatea persoanelor și resurselor utilizate, iar 

identificarea și atragerea în proiect a persoanelor potrivite pentru atingerea obiectivelor vizate 

poate necesită un timp destul de mare. 
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În alegerea programului de finanțare trebuie să țineți cont de planificarea internă a dezvoltării 

organizației, adică activitățile pentru care solicitați finanțare, ținând cont de faptul că procesul de 

evaluare a proiectelor de finanțare durează, de regulă, cel puțin 1 luna (pentru unele programe de 

finanțare acest interval de timp putând fi chiar de mai multe luni). 

Ce cuprinde un proiect de finanțare? 
Cea mai importantă sarcină este realizarea cererii de finanțare. 

Conceptul care stă la baza acestei abordări este acela că prin fragmentarea procesului în etape mici 

se simplifică rezolvarea sarcinii. 

Atenție: NU pierdeți din vedere imaginea de ansamblu! 

Ordinea în care este citită o propunere tipică nu este aceeași cu cea în care ea trebuie elaborată. 

Ordinea în care vi se cere să va prezentați proiectul vă poate conduce adesea pe o pistă falsă.  

Ordinea uzuală a părților unei propuneri este construită pentru a crește acuratețea și înțelegerea să 

atunci când este evaluată și este ineficientă dacă este aplicată în procesul de scriere a propunerii. 

Ordinea tipică a propunerii atunci când este citită: 

 scrisoarea de intenție (separată de dosar); 

 pagină de titlu; 

 rezumat; 

 introducere; 

 problema vizată și scopul stabilit; 

 justificarea problemei; 

 obiective; 

 activități; 

 evaluare durabilitate / finanțări ulterioare; 

 buget; 

 anexe. 

Ordinea în care sunt abordate elementele propunerii atunci când această este elaborată: 

“Elemente principale“ 

 problema vizată și scopul stabilit; 

 obiective; 

 activități; 

 evaluare; 

 buget. 

“Elemente suplimentare“ 

 justificarea problemei; 

 durabilitate / finanțări ulterioare; 

 introducere; 

 pagină de titlu; 

 rezumat; 

 anexe. 

În funcție de experiența anterioară a solicitantului, activitatea de stabilire și obținere a anexelor 

poate fi desfășurată în paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. 

Cum se construiește un proiect? 

În cazul unora dintre finanțatori, înainte de realizarea propriu-zisă a proiectului de finanțare, este 

necesară trimiterea unei scrisori de intenție, constând într-o prezentare generală a proiectului care 
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trebuie să indice cu claritate relevanța problemei vizate și a soluției propuse, perioada de 

desfășurare și costul estimativ. 

Această scrisoare are rolul de evita situațiile în care solicitanții consumă resurse importante pentru 

realizarea unor proiecte de finanțare care însă au de la început șanse reduse de a fi aprobate (lipsa 

de interes a finanțatorului pentru problema vizată prin proiect, credibilitate sau experiență 

insuficientă a solicitantului etc.). 

Un răspuns pozitiv înseamnă, practic, că proiectul are șanse importante de succes, dacă proiectul 

este realizat în condiții bune. Pentru construirea proiectului se pornește de la informațiile cuprinse 

în pachetul informativ. 

Activitatea trebuie concentrată în două direcții: 

1. Completarea formularelor obligatorii (cerere de finanțare, buget, matrice logică, plan de afaceri 

etc.). 

2. Colectarea informațiilor anexă necesare (statut juridic al solicitantului și alte documente cu 

caracter juridic, CV-uri ale echipei proiectului, informații care pot fi utilizate în argumentarea 

proiectului). 

Ordinea în care sunt organizate informațiile într-o cerere de finanțare este ordinea optimă pentru 

evaluarea sa. Completarea cererii, însă, trebuie realizată în altă ordine, foarte utilă în acest sens 

fiind matricea logică a proiectului (dacă această există). 

O ordine de elaborare a elementelor proiectului de finanțare ar putea fi următoarea: 

1. Definirea problemei care trebuie rezolvată. În acest scop trebuie identificate problemele majore 

existente, dintre care trebuie selectată o singură problema care va fi vizată de proiectul 

dumneavoastră. 

2. Stabilirea scopului proiectului: de regulă, reprezintă rezolvarea problemei sau stadiul la care 

dorim să ajungă ea în urmă derulării proiectului. Scopul trebuie să fie unic și să aibă o formulare 

concisă. 

3. Stabilirea obiectivelor proiectului: reprezintă etape care trebuie atinse pentru atingerea scopului 

(Atenție! Obiectivele reprezintă ceea ce doriți să obțineți, nu ceea ce faceți pentru a obține ceea 

ce doriți). Astfel, dacă există numai un singur mod de îndeplinire a unui obiectiv pe care l-ați 

stabilit, este probabil să fi stabilit de fapt o activitate. 

4. Stabilirea activităților. În această etapă trebuie să determinați ce anume trebuie făcut pentru 

atingerea fiecărui obiectiv (stabilirea acțiunilor), sarcinile care trebuie îndeplinite în cadrul 

fiecărei acțiuni (informații esențiale în evaluarea necesarului de resurse și planificarea în timp), 

personalul necesar. Resursele utilizate în aceste activități se vor regăsi în buget. Aveți în vedere 

necesitatea argumentării avantajelor și prezentării riscurilor acestor activități, demonstrând că ați 

studiat și alte soluții posibile (eventual aplicate în alte situații similare) atunci când ați ales 

soluțiile propuse în proiectul dumneavoastră. 

5. Stabilirea planului de evaluare. Evaluarea este necesară pentru a putea stabili în fiecare moment 

în ce condiții de calitate organizația face ceea ce și-a propus. Evaluarea se concentrează asupra 
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a 4 aspecte majore: resurse investite în proiect, activități desfășurate, rezultate obținute, beneficii 

realizate. Pentru a putea fi realizată, ea necesită, de regulă, informații sistematice, ceea ce face 

necesară organizarea unei monitorizări a proiectului. Costurile monitorizării și evaluării trebuie 

incluse în bugetul proiectului. 

6. Realizarea bugetului. Categoriile principale de cheltuieli se referă la resurse umane, echipamente 

și bunuri, transport, cheltuieli administrative, alte costuri și servicii, costuri aferente clădirilor și 

terenurilor (uneori), rezerve pentru situații neprevăzute (uneori), fiecare categorie de cheltuieli 

trebuind să fie detaliată în buget. Cheltuielile trebuie, de regulă, grupate și funcție de sursă din 

care vor fi acoperite: contribuția solicitantului sau partenerilor, respectiv cofinanțarea 

nerambursabilă. Observație: realizarea bugetului durează destul de mult timp, planificați-va 

corespunzător activitatea de realizare a proiectului. Uneori finanțatorul nu oferă întreagă suma 

solicitată prin bugetul proiectului dumneavoastră, pentru că nu a înțeles argumentele privind 

necesitatea anumitor cheltuieli sau pentru că a considerat suma nejustificat de mare. Dacă acest 

lucru va afecta calitatea rezultatelor proiectului, comunicați acest lucru finanțatorului. 

7. Justificarea proiectului: argumentați importantă și urgență problemei vizate în proiect, avantajele 

pe care soluția de rezolvare propuse de proiect le care față de alte alternative, capacitatea 

solicitantului și partenerilor de a desfășura proiectul. 

8. Durabilitatea proiectului (modul în care vor fi finanțate activitățile din proiect după încheierea 

finanțării nerambursabile). Finanțatorii sunt interesați, cel mai adesea, că proiectele pe care le 

finanțează să trăiască cât mai mult timp, vor să facă investiții pe termen lung. Continuarea 

proiectului poate fi finanțată din alt grant al aceluiași finanțator sau acordat de alt finanțator, 

venituri aduse de activitățile proiectului, alte surse de finanțare. Dacă intenționați să solicitați 

pentru continuarea proiectului o altă tranșă de finanțare, informați de la început finanțatorul și 

argumentați foarte bine această solicitare. 

9. Stabilirea titlului proiectului: trebuie să atragă atenția, să evidențieze rezultatele și avantajele 

proiectului, să fie clar și concis, dar evitând acronimele și termenii tehnici sau de jargon. 

10. Realizarea rezumatului proiectului: trebuie să cuprindă prezentarea problemei vizate, 

prezentarea solicitantului și a credibilității sale, prezentarea succintă a obiectivelor, a activităților 

și a metodologiei de evaluare, costul total al proiectului, a contribuției solicitantului și a 

cofinanțării solicitate, durabilitatea proiectului. Rezumatul este ultima componentă redactată. 

Cum exprimăm scopul proiectului? 

Scopul unui proiect reprezintă, de regulă, rezolvarea problemei sau stadiul în care dorim să ajungă 

problema în urmă derulării proiectului. 

Recomandări: 

 enunțul să fie scurt și concis; 

 nu trebuie să apară necesitatea de a folosi conjuncția “și” pentru a despărți 2 propoziții; dacă se 

întâmplă acest lucru, s-ar putea să fie vorba de 2 scopuri; 

 folosirea cuvântului “prin” atrage după el explicații cu privire la modul în care va fi atins scopul 

proiectului;  

 


