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Finanțarea națională și Internațională. UNDE POATE FI 
GĂSITĂ? 
 https://finantare.gov.md/

 https://odimm.md/ro

 https://dcfta.md/resurse-de-finantare

 https://www.civic.md/grants.html

 http://www.eu4business.eu/mo/smeprojects/moldova

Ce fel de asistență?

 Consultanță
 Granturi/Subvenții
 Credite preferențiale

https://finantare.gov.md/
https://odimm.md/ro
https://dcfta.md/resurse-de-finantare
https://www.civic.md/grants.html
http://www.eu4business.eu/mo/smeprojects/moldova


Asistența financiară nerambursabilă (GRANTURI)
PROIECTE NAȚIONALE
 Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
 Subvenționarea în avans
 Start pentru Tineri
 Femei în Afaceri
 PARE 1+1
 Concursul Proiectelor de Transfer Tehnologic
 Programul de Stat de Stimulare a Participării la Tîrguri și Expoziții

PROIECTE INTERNAȚIONALE
 Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova
 Proiectul USAID de Competitivitate în Moldova 
 Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)
 Proiectul Ameliorarea Competitivității: PAC-2
 Concursul Proiectelor de Transfer Tehnologic (ANCD)
 Programul de Parteneriate de Afaceri Public-Private (ADA)
 Dezvoltarea Întreprinderilor Inovatoare



Asistență și suport în consulting 

PROIECTE NAȚIONALE
 Start pentru Tineri
 Femei în Afaceri
 PARE 1+1
 GEA
 Centrul de Consultanță și Asistență în Afaceri
 Enterprise Europe Network
 Centrul de Excelență în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor Tekwill
 Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova
 Platforma Națională a Femeilor din Moldova

PROIECTE INTERNAȚIONALE
 BERD BAS
 SES
 CBI (Centrul Olandez de Promovare a Importurilor din Țările în Curs de Dezvoltare spre

Uniunea Europeană)



Asistență financiară rambursabilă (CREDITE PREFERENȚIALE)

PROIECTE NAȚIONALE
 Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova

PROIECTE INTERNAȚIONALE
 Linia de Creditare și schemă de granturi EU4Business-BERD (grant -15% din 

credit)
 Credite pentru Scopuri Investiționale (Directoratul Liniei de Credit)
 Livada Moldovei
 Facilitatea de Creditare a Tinerilor din fondurile împrumuturilor externe de 

stat pentru dezvoltare
 Development Credit Authority
 2KR: Proiectul Creşterii Producţiei Alimentare



Programe Naționale 1. ”START pentru TINERI”: o afacere 
durabilă la tine acasă”                                         

• Criterii de eligibilitate:
 Tineri doritori de a iniția/au inițiat o 

afacere în zonele rurale și urbane;

 Vârsta 18- 35;

 Cetățeni RM.

• Prioritate:
Locuri de muncă în zonele rurale

 Inovație, know-how

Producere sau prestări servicii (rural)

TIC, industria agroalimentară, ușoară, 
creative, turism, servicii

Sănătate și bunăstare; activități
profesionale, științifice sau tehnice; 
sisteme de reproducere a energiei
regenerabile

• Formele de suport:
 Instruiri în domeniul antreprenorial;

 Business voucher (max 10 mii lei 
pentru instruire și consultanță);

 Finanțarea max 180 mii lei.

• Etapele:

Identificarea
ideilor de afaceri

Formarea
antreprenorială +

voucher

Finanțarea proiectelor
investiționale

Monitorizare și suport
post-finanțare

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

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


Programe Naționale 1. ”START pentru TINERI”: o afacere 
durabilă la tine acasă”                                         

ETAPA 3.  Finanțarea proiectelor investiționale

Suma proiectului 
de investiții

80% Statul (dar 
maxim 180 mii 

MDL)

70% după 
investirea 

contribuției 
proprii 

30% timp de 10 zile după
prezentarea documentelor

confirmative privind
finalizarea investiției din 

prima tranșă

20% Cofinanțare

Domenii de finanțare:
 echipamente tehnologice, mașini, utilaje și 

instalații de lucru, aparate și instalații de 
măsură, etc; Excepție: tehnica agricolă 
subvenționată de AIPA

 materii prime și materiale necesare inițierii 
procesului de producție (5% din finanțare 
nerambursabilă);

 procurarea de spații destinate realizării 
activității (10% din finanțarea 
nerambursabilă);

 obiectele de proprietate industrială;
 francize, etichetare ecologică, licențe și 

software etc.;
obținerea certificatelor de calitate

NOU APEL- IANUARIE-FEBRUARIE 2020 !!!!



Programe Naționale 2. ”Femei în Afaceri”

• Criterii de eligibilitate:

Femeie, cetățean al RM;

Lansarea sau dezvoltarea afacerii.

• Prioritate:
Inovație, cu potențial de export

Non-agricol din zone rurale (altele
decât finanțate de AIPA)

TIC, industria creativă, agroturism, 
meșteșugărit, producere, servicii pt
companii mari

Zone rurale

• Componentele de bază:

Suport 
pentru

inițierea
afacerii

Suport
pentru

afacerile
nou-create

Suport
pentru

companiile
în creștere

Este în sinergie 
cu alte 

instrumente de 
suport existente 



Programe Naționale 2. ”Femei în Afaceri” 

• Componenta 3. Suport pentru companii în creștere 

Accent pe: Inovație, export, 
extinderea pieței de desfacere 

Condiții:
 Companiile active mai 

mult de 2 ani;
 Companii create de 

femei;
 Creşterea cifrei de 

afaceri şi / sau 
numărului angajaţilor în 
următoarele 18 luni

1. Granturi de investiţii
pentru creşterea afacerii
(valoarea medie €70,000)

2.  Suportul de consiliere, 
îndrumare şi consultanţă în 

afaceri
(valoarea medie €5,000)

Suport 
acordat:

Lansarea:
Tentativ

Decembrie 
2019

!!!



Programe Naționale 3. ”PARE 1+1”      

• Criterii de eligibilitate:

Lucrători migranţi sau rude de 
gradul întâi;

Cetăţean al RM;

Lansarea sau dezvoltarea afacerii.

• Componentele de bază:

Informare şi
comunicare

Instruire şi suport
antreprenorial

Finanţare a 
afacerilor / 
Regula 1+1

Monitorizare 
postfinanţare 
şi evaluare a 
Programului

• Prioritate:
Crearea şi dezvoltarea afacerilor în zone rurale;
Crearea de noi locuri de muncă
Orientarea spre export
Zone rurale
Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de 
know-how, inovaţii;
Înfiinţării şi dezvoltării ÎMM de către lucrătorii
migranţi şi beneficiarii de remitenţe.

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

Valoarea maximă
până 250 000 MDL

50% 
cofinanțare

(600 lei)

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


Programe Naționale 4. ”Subvenționarea în dezvoltarea

agriculturii și mediului rural”                                   

• Criterii de eligibilitate:

Existența planului de afaceri;

Deținători legali ai bunurilor imobile;

Nu au restanțe la bugetul național;

Fac parte la o asociație a 
producătorilor agricoli;

Dovidesc prin acte confirmative 
realizarea investiției;

Nu sunt incluși în Lista de interdicție
a beneficiarilor de subvenții;

• Înlesniri acordate:

producătorii
agricoli care au 
achiziţionat
bunuri (active) 
de producţie
autohtonă

+10%
tinerii fermieri
și femeile
fermiere

producătorii
agricoli care 
desfăşoară
activitate
agricolă în
zonele
defavorizate

+15%

producătorii agricoli
care se ocupă cu 
cultivarea culturilor
ecologice sau cu 
creşterea ecologică
a animalelor

+20%

Depunerea dosarelor: 
1 februarie – 31 octombrie

HG 455/2017 - http://aipa.gov.md/ro/www.aipa.gov.md/sites/default/files/Masuri2017-2020.pdf

http://aipa.gov.md/ro/www.aipa.gov.md/sites/default/files/Masuri2017-2020.pdf


Programe Naționale 5. ”Subvenții în avans” 

• Domenii de sprijin:
 Producerea legumelor şi a fructelor

pe teren protejat (sere, solarii, 
tuneluri);

 Înființarea plantațiilor multianuale;

 Utilarea şi renovarea tehnologică a 
fermelor zootehnice;

 Procurarea animalelor de prăsilă;

 Dezvoltarea infrastructurii 
postrecoltare şi procesare

• Criterii de eligibilitate:
Existența planului de afaceri;
Amplasare rurală;
Valoarea investiției – max 1 mil MDL;
Perioada de implementare – 2 ani;
Pregătire și formare profesională în 
domeniul antreprenorial;
Deținători legali ai bunurilor imobile;
Nu au restanțe la bugetul național;
Neafiliați altui producător agricol;
Crearea locurilor de muncă.

75%

25%

65%

Tranșa I
În avans la prezentarea dovezilor

de cofinanțare

Tranșa II
La finisarea investiției și prezentarea

documentelor confirmative

Valoarea maximă a 
sprijinului financiar



Subvenționarea în avans adițională – proiect nou!

3 Măsuri noi pentru
subvenționare în avans

Diversificarea 
economiei 
rurale prin 

activități non-
agricole

Renovarea și 
dezvoltarea 

localității 
rurale

Îmbunătățirea 
și dezvoltarea 
infrastructurii 
publice rurale

Condiții:
 Beneficiar Întreprinderi Mici și Micro
 Valoarea proiectului 1 M MDL
 Contribuția financiară 50%
 Perioada de implementare 24 luni
 Locația Zona rurală

Domeniile de acțiune:

1. Proiecte privind diversificarea economiei rurale prin
creșterea numărului de microîntreprinderi şi
întreprinderi mici în sectorul nonagricol;
2. Proiecte privind păstrarea, dezvoltarea și diversificarea
activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale;
3. Proiecte privind dezvoltarea și promovarea serviciilor
și a activităților de turism rural, precum şi a activităților
în aer liber

HG nr. 476/2019 !!!
http://www.legis.md/cautar
e/getResults?doc_id=118590
&lang=ro

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118590&lang=ro


Proiectul Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității

https://uipac.md/formula
re-de-aplicare-granturi

Compania exportă
sau dorește să

exporte

Are până la 249 
angajați

Grantul va acoperi până
la 50% din costul

proiectului dar nu mai
mult de 300 000 MDL 

30% din grant 
pentru

echipament

Condiții
Ce poate fi finanțat:
 Dezvoltarea imaginii corporative sau de 

produs
 Dezvoltarea și integrarea sistemelor

informaționale computerizate financiare, 
de mangament sau de producere

 Implementarea standardelor
internationale de management al calității

 Instruirea angajaților, dezvoltarea
organizational sau managementul RU

 Reorganizarea și optimizarea proceselor
de producer

 Elaborarea strategiei de export, a planului
de acțiuni, pregătirea procesului logistic 

 Alte servicii specifice de transfer 
tehnologic și know -how

Nu se finanțează!!!!!
X Servicii/cheltuieli înainte de semnarea acordului de 
grant;
X Solicitări pentru acțiuni deja finalizate;
X Cheltuielile de TVA, salariile personalului, arenda 
spațiilor, consumabile și alte costuri operaționale
X Achiziționarea de mobilier, birotică sau tehnică de 
birou

https://uipac.md/formulare-de-aplicare-granturi


Echipa de Consultanţă pentru Micul Business al BERD 
(Proiectul BAS)

Criterii de eligibilitate:
Mărime: Cu cifra de afaceri
anuală de până la €50 
milioane sau cu bilanțul
contabil total mai mic de 
€43 milioane;
Experiență: În mare parte 
companii care au 
experiență de lucru mai
mare de 2 ani.
Domeniu: Companii din 
aproape toate sectoarele și 
industriile.

Expertiză în:
• strategie
• marketing 
• organizare
• operaţiuni
• tehnologie
• soluţii de inginerie
•managementul
calităţii
• management 
financiar
• eficienţă
energetică şi mediu.

Costuri:
BERD acordă până la 70 % din 
valoarea proiectului, dar nu 
mai mult de 10 000 Euro

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

Durata:
4-6 luni

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


Programul Serviciul Experți Seniori (SES)

https://www.ses-
bonn.de/en/about-us

Suport consultativ, Coaching
 în soluţionarea problemelor tehnice sau organizaţionale;
 în crearea sau păstrarea locurilor de muncă; 
 schimbul de experienţă cu structurile de management; 
 în restructurarea organizaţiilor/companiilor; 
 asistenţă în domeniul managementului calităţii; 
 asistenţă în îmbunătățirea calităţii producţiei, serviciilor etc.

Procedura de solicitare a experţilor:
1. Completarea solicitării
2. SES va verifica corespunderea solicitării cu cerinţele SES
3. SES va identifica un Expert senior
4. SES va propune un Expert senior clientului din RM
5. Dacă calificarea profesională a Expertului senior german corespunde cerinţelor
clientului din Republica Moldova părţile convin asupra scopului şi perioadei expertizei.
6. Pe parcursul misiunii Expertului, clientul din Republica Moldova va acoperi costurile
locale pentru cazare, alimentare, o îndemnizaţie zilnică mică, serviciile de spălătorie, 
transport local şi va asigura condiţii de lucru adecvate.
7. Clientul din RM este responsabil de implementarea recomandărilor Expertului

Suport financiar!!!!

Perioada: 4-6 
săptămâni, 
max. 6 luni

https://www.ses-bonn.de/en/about-us


Proiectul Băncii Mondiale ”Agricultura Competitivă în
Moldova” (MAC-P)

http://www.capmu.md
/2017/04/linia-de-
granturi-unu/

DESTINAT GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI!!!
 Valoarea maximă a unui grant - 350 mii $
 Depunerea Dosarelor - 16 octombrie 2019 – 28 februarie 2020
 Cofinanțarea – 50% din costul proiectului

 Domenii – sector horticol, sector zootehnic, sectorul apicol
 Implementarea proiectelor – maxim 9 luni + 3 luni extindere
 Modalități de plată – în avans și în tranșe
 Suport consultativ (UCIMPA) pentru: creare GdP, studiu de 

fezabilitate, planul de afaceri, asigurarea co-finanțării, accesare grant 

 Asistență tehnică și instruiri pentru: implementarea investiției
organizare internă, gestionarea GdP, aspecte tehnologice, marketing, 
etc.

 Nu sunt eligibili: companii din or. Chișinău și Bălți!!!

Ultimul apel de 
finanțare 

1 martie 2020!!!

Contact: Dl Maxim Pocaznoi, Consultant program de granturi ”Acces
la piețele de desfacere” (grupuri de producători) - 069303090

http://www.capmu.md/2017/04/linia-de-granturi-unu/


Proiectul Băncii Mondiale ”Agricultura Competitivă în
Moldova” (MAC-P)

Tipuri de investiții eligibile pentru sector horticol:
 Case de ambalare și frigidere de păstrare a produselor horticole, inclusiv: 

• Arhitectura; Structura metalică de rezistență; Pardoseală elicopterizată frigorifică;
• Stație de epurare a apelor reziduale și sistem de canalizare ; 
• Utilaj și echipament frigorific pentru pre răcire/răcire, menținere a regimurilor de temperatură, 

umiditate şi atmosferă controlată (CO2 sau SO2); 
• Instalații electrice; Utilaje și echipamente tehnologice pentru spațiile de expediție, recepție, 

spălare, sortare și ambalare; 
 Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea sau prelucrarea

primară, inclusiv: 
• Utilaje de producere a sucurilor sau concentratului de suc din fructe, struguri și legume; 
• Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară/finită a fructelor de culturi nucifere

(nuci, alune, migdale);
• Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară / finită a cartofului; 
• Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru uscarea fructelor, strugurilor

și legumelor; 
• Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru congelarea fructelor, 

strugurilor, legumelor și cartofilor.



Proiectul Băncii Mondiale ”Agricultura Competitivă în
Moldova” (MAC-P)

Tipuri de investiții eligibile pentru colectarea şi procesarea mierii:
 Utilaj și echipament tehnologic, inclusiv materile de construcție utilizate la construcția utilizate la 

construcția sau renovarea facilităților pentru procesare, prelucrare/primară/finită, ambalare și păstrare
a mierii

Tipuri de investiții eligibile pentru sector zootehnic:
 Utilaj și echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcție utilizate la construcția sau

renovarea facilităților pentru colectarea-procesarea primară/finită a laptelui, inclusiv:
• Arhitectura și structura metalică de rezistență; 
• Pardoseală elicopterizată frigorifică; 
• Stație de epurare a apelor reziduale și sistem de canalizare; 
• Utilaje și echipamente de recepție, răcire și stocare lapte; 
• Utilaje și echipamente de procesare a laptelui; 
• Utilaje și echipamente de prelucrare primară/finită a laptelui; 
• Utilaje și echipamente de ambalare şi păstrare a laptelui şi produselor lactate. 



Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova

Granturi!

Sectoarele susținute: producerea mărului, strugurilor de masă, fructelor sâmburoase, legumelor cultivate 
în seră și câmp deschis, pomușoarelor și mierii.

Lansate:
1. Apel de granturi pentru dezvoltarea clusterelor de producere și marketing a pomușoarelor
Exemple de activități finanțate:
 Crearea loturilor demonstrative a tehnologiilor de producere și post-recoltă care pot crește

semnificativ competitivitatea fermierilor din zonă;
 Implicarea experților locali și internaționali în proiectarea, implementarea și monitorizarea parcelelor

demonstrative;
 Implementarea metodelor îmbunătățite de ambalare a pomușoarelor;
 Activități de promovare a vânzărilor pe piața locală și de export (studii de piață, materiale de 

promovare, etc.);
 Activități ce vor stimula consolidarea volumelor de producție (soiuri competitive, calitate uniformă, 

asigurarea bunelor practici de producție și post-recoltă în comun) cu destinație către export;

Valoarea proiectului: 1,100,000.00 MDL. Suma Grantului între 250,000.00 și 500,000.00 MDL.
Contribuția Beneficiarului -30% din valoarea activității.



Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova

2. Apel de granturi pentru pentru inovații în sectorul de producere a pomușoarelor

Activități finanțate:
 demonstrarea tehnologiilor moderne de cultivare pe substrat a căpșunului;
 cultivarea soiurilor de perspectivă de zmeur sau mur, prin utilizarea sistemelor inovatoare de suport

și/sau protejare;
 crearea parteneriatelor în sectorul pomușoarelor spre a oferi soluții tehnice pentru producerea și 

comercializarea fructelor către procesare;
 producerea ecologică a căpșunelor, zmeurei sau murelor.

Valoarea proiectului: 1,400,000 MDL. Suma Grantului între 260,000 – 440,000 MDL.
Contribuția Beneficiarului - 50% din valoarea activității.

Data atelierului informativ: 17 decembrie 2019, orele 11:00
str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău

confirmați participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și nr. apelului pentru
finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de 16 decembrie 2019

mailto:grants@moldovaagro.com


Mulțumesc pentru atenție!!!

Contacte:
Alexandra Popa
Asociația Businessului European 
Tel: 068801188
mail: alexandra.popa@eba.md


