LISTA DONATORILOR şi ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE

Comisia Europeana este reprezentata în Republica Moldova prin delegatia sa mandatul
caruia presupune urmatoarele: promovarea relatiilor politice si mentinerea pe larg a relatiilor
de colaborare cu institutiile guvernamentale, consolidarea prezentei UE si familiarizarea cu
institutiile si programele sale, monitorizarea implementarii Acordului de Parteneriat si
Cooperare dintre UE si Moldova, familiarizarea publicului cu procesul de dezvoltare a UE,
informarea si sustinerea strategiilor individuale ale UE, participarea la implementarea
programelor de asistenta externa ale Uniunii Europene, care se axeaza pe sustinerea
dezvoltarii democratice si a bunei guvernari, acordând suport pentru realizarea reformei
regulatorii si formarea capacitatii administrative, precum si întru reducerea saraciei si
cresterea economica.

Înfiintata în 1991, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)
foloseste investitiile pentru a sustine dezvoltarea economiei de piata si a democratiei în 27 de
tari. BERD ofera finantari de proiecte pentru banci, întreprinderi industriale si comerciale,
adresându-se atât noilor initiative cât si companiilor deja existente. De asemenea, BERD
colaboreaza si cu societati din sectorul public pentru a sprijini privatizarea acestora,
restructurarea întreprinderilor de stat si îmbunatatirea serviciilor municipale sau
comunale.

USAID - Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internationala acorda milioane de
dolari americani sub forma de asistenta tehnica, axându-se preponderent asupra
urmatoarelor directii: privatizarea sectorului funciar si energetic, necesitati din domeniul
sanatatii si cel umanitar, dezvoltarea antreprenoriatului si reforma sectorului financiar.

Fundatia Soros - Moldova este o organizatie neguvernamentala, nonprofit si apolitica,
înfiintata în anul 1992 de catre filantropul George Soros în scopul promovarii valorilor
societatii deschise în Moldova. Fundatia contribuie la democratizarea societatii prin
elaborarea si implementarea unor programe în diverse domenii cum ar fi: mass-media,
politici culturale, reforma judiciara, administratia publica si buna guvernare, societate
civila, sanatate publica, si integrare europeana.

Banca Mondiala este o organizatie internationala ce ofera asistenta financiara si tehnica
tarilor în curs de dezvoltare din întreaga lume. Misiunea Bancii Mondiale este reducerea
saraciei si îmbunatatirea calitatii vietii prin promovarea cresterii pentru crearea
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oportunitatilor economice si oferirea asistentei celor saraci.

PNUD - Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare este partenerul Moldovei în
realizarea Obiectivelor de Dezvoltare a Tarii prin acordarea unei expertize de talie mondiala si
serviciilor de implementare a proiectelor. Una din strategiile principale ale biroului PNUD este
angajarea autoritatilor guvernamentale si factorilor de decizie într-un dialog continuu
menit sa atinga dezvoltarea durabila a tarii.

SIDA - Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala este în
Moldova din 1996. Obiectivul SIDA este de a acorda suportul necesar pentru accesiunea în
Europa si implementarea Planului de Actiune a Politicii de Vecinatate ca modalitate de a
promova cresterea economica si reducerea saraciei.

GZI – Biroul de Coordonare a Asistentei Tehnice din Germania acorda asistenta
tehnica pentru Moldova din 1994. Asistenta tehnica din Germania acorda suportul în actiunile
post-privatizare în agricultura, în elaborarea reformei legale a economiei si dezvoltarea
sectorului privat.

Agentia de dezvoltare austriaca (ADA) sprijina dezvoltarea Republicii Moldovei în
urmatoarele domenii prioritare: reducerea saraciei, pace si securitate umana, protectia si
conservarea mediului, dezvoltarea economiei, organizarea târgurilor de comert.

JICA – Agentia Japoneza pentru Cooperare Internationala este în Moldova din
momentul obtinerii independentei. Programul de asistenta JICA în Republica Moldova include
patru componente majore: granturi, asistenta tehnica, consultanta, instruirea specialistilor si
acopera asa sectoare ca: sanatate, agricultura, aprovizionare cu apa potabila, suport
cultural, dezvoltare economica rurala.

Fundatia Est Europeană activeaza în vederea promovarii democratiei si dezvoltarii unei
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economii de piata în Moldova. Scopurile Fundatiei rezidă în sprijinirea dezvoltarii
organizatiilor neguvernamentale, mass media, reformei guvernelor locale,
administratiei publice si sferei de afaceri.

Asistenta tehnica oferita de catre Olanda persista în Moldova din anul 1994. Moldova,
fiind o tara în procesul de tranzitie si dezvoltare, beneficiaza de asistenta tehnica olandeza în
urmatoarele domenii: mediu înconjurator, guvernare si democratizare, drepturile omului
si mentinerea pacii, dezvoltarea sectorului privat.

Biroul de Cooperare al Elvetiei este responsabil pentru coordonarea diverselor proiecte
de ajutor umanitar si asistenta tehnica in Moldova finantati de carte Guvernul Elvetiei. Acest
birou este condus de Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare (SDC), care la rândul
sau este o parte componenta a Ministerului Afacerilor Externe al Elvetiei. Cooperarea Elvetiei
cu Moldova include urmatoarele domenii: sanatate publica, apa si canalizare, sectorul
productiv.

CIDA – Agentia Canadiana pentru Dezvoltare Internationala coordoneaza asistenta
tehnica oferita Republicii Moldova de catre Canada. Domeniile unde este orientata asistenta
tehnica din Canada sunt dezvoltarea economica si sociala a Republicii Moldova.

Initiativa Central Europeana (CEI) este o forma flexibila de cooperare regionala care
reuneste 18 state: Albania, Austria, Belarus, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Cehia, Croatia,
Italia, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Slovacia, Slovenia,
Serbia Ucraina, Ungaria. Activitatea CEI este finantata din contributiile statelor membre, din
care cea mai mare contributie o are Italia. CEI ofera fonduri pentru implementarea
programelor si proiectelor in diferite domenii.

ICCO – Organizatia Interbisericeasca pentru Cooperare în Dezvoltare lucreaza pentru
sustinerea dezvoltarii tarilor în curs de dezvoltare prin promovarea activitatilor economice
durabile si echitabile. ICCO aloca fonduri prin intermediul a 3 programe: Servicii sociale de
baza, Dezvoltare economica echitabila, Democratizarea si Pace. Pentru a realiza
obiectivele programului de Dezvoltare economica echitabila, ICCO este orientata catre
accesul liber la piata internationala, dezvoltarea pietei locale, cooperarea cu companiile
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(business viabil), împrumuturi si garantii.

Republica Moldova a aderat la Fondul International pentru Dezvoltare Agricola (IFAD)
în anul 1996. În prezent Guvernul Republicii Moldova în cooperare cu IFAD realizeaza mai
multe Programe, ce au ca scop diminuarea saraciei si dezvoltarea economica în mediul
rural. Programele date ofera posibilitatea de dezvoltare a afacerilor prin acordare de credite
la conditii avantajoase. De asemenea, se ofera consultanta necesara pentru obtinerea
creditelor si dezvoltarea / initierea afacerilor.

InfoDev este un program special al Bancii Mondiale si agentiilor internationale de
dezvoltare care s-au focusat asupra modului de utilizare a tehnologiilor informatiei si
comunicatiilor (TIC) în combaterea saraciei si promovarea oportunitatilor economice în
tarile în curs de dezvoltare.

CRDF – Fundatia de Cercetari Civile si Dezvoltare a SUA este o organizatie non-profit
creata în 1995 de catre Fundatia Nationala de Stiinte si autorizata de catre Congresul Statelor
Unite. Acest parteneriat public – privat promoveaza colaborarea stiintifica si tehnica
internationala, faciliteaza accesul la asistenta financiara, resurse tehnice si traininguri.

BSEC – Organizatia de Cooperare a tarilor din regiunea economica a Marii Negre a fost
creata la 25 iunie 1992 de catre 11 tari: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia,
Grecia, Moldova, România, Rusia, Turcia si Ucraina. Secretariatul permanent al Organizatiei
BSEC a fost stabilit la Istanbul. Unul din obiectivele a BSEC este de a sustine crearea unui
mediu de afaceri încurajator si de a sprijini cooperarea IMM din regiunea BSEC.

Organizatia Elena pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Mestesugarit SA
(EOMMEX SA) este organizatie publica non-profit sub auspiciile Ministerului de Dezvoltare.
EOMMEX si-a concentrat activitatile spre îmbunatatirea competitivitatii IMM-urilor,
promovarea antreprenoriatului si facilitarea crearii start-up-urilor, facilitarea aplicarii
tehnologiilor moderne, simplificarea si îmbunatatirea mediului de reglementare si
administrativ, îmbunatatirea nivelului de cunostinte antreprenoriale.
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RCC - Consiliul de Cooperare Regionala promoveaza cooperarea reciproca si
integrarea europeana si euro-atlantica din Europa de Sud-est în scopul dezvoltarii economice
si sociale în regiune. Consiliul de Cooperare Regionala a fost lansat oficial la 27 februarie
2008, în calitate de succesor al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est. RCC se
concentreaza pe sase domenii prioritare: dezvoltare economica si sociala, energie si
infrastructura, justitie si afaceri interne, securitate si cooperare, construirea de capital
uman si cooperare parlamentara.

OIM – Organizatia Internationala pentru Migratie era fondata ca organizatie interguvernamentala pentru reasezarea persoanelor fara loc de trai, refugiatilor si migratilor
europeni. În prezent OIM cuprinde o varietate de activitati privind migratie în toata lumea si
se focuseaza pe oferirea asistentei tarilor întru satisfacerea provocarilor operationale ale
migratiei; promovarea întelegerii integrale a problemelor ce tin de migratie; încurajarea
dezvoltarii economice si sociale prin respectarea reala a demnitatii umane si a bunastarii
migrantilor.

SES este un fond german de cooperare internationala care ofera asistenta prin
intermediul a circa 7500 de experti SES care lucreaza pe baza de voluntariat oferind asistenta
întreprinderilor mici si mijlocii în peste 50 de sectoare diferite. Expertii SES sunt dispusi sa le
împartaseasca beneficiarilor expertiza profesionala, ajutând atât prin sfaturi cît si prin fapta.
Expertii SES lucreaza în primul rînd cu întreprinderile mici si mijlocii, dar si cu organizatii
internationale.

PUM- Agentie de Consultanta din Olanda care ofera asistenta prin intermediul
expertilor voluntari cu experienta profesionala de peste 30 ani. Expertii PUM lucreaza
împreuna cu IMM si organizatii beneficiare oferindu-le experienta si cunostintele în diferite
domenii de activitate.

OECD - Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare este un forum unic
format din 30 de tari care lucreaza împreuna întru promovarea dezvoltarii economice
sustenabile, crearea noilor locuri de munca, îmbunatatirea nivelului de trai, mentinerea
stabilitatii financiare si etc.
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UNIFEM – Fondul ONU de Dezvoltare pentru Femei a fost înfiintat în 1976. Obiectivele
principale ale UNFEM sunt: reducerea saraciei în rândul femeilor, reducerea violentei
domestice, prevenirea raspândirii HIV/AIDS în rândurile femeilor si fetelor si asigurarea
egalitatii între sexe.

LED Fondul de Servicii Pentru Dezvoltare a Liechtensteinului a fost fondat în 1965 si
ofera asistenta în numele Guvernului de Liechtenstein pentru tarile în curs de dezvoltare în
asa domenii ca: educatie, sanatate si dezvoltare rurala. De asemenea LED depune eforturi
pentru a promova egalitatea de gen si atrage atentie deosebita asupra justitiei sociale si
problemelor de mediu.

Departamentul de Dezvoltare Internationala (DFID) este o structura a Guvernului
britanic responsabila cu promovarea dezvoltarii internationale. Programul DFID în Republica
Moldova este orientat spre sustinerea tarii în îmbunatatirea guvernarii si a cadrului
institutional în vederea reducerii saraciei; promovarea unei dezvoltari durabile orientate
spre cei saraci; consolidarea contributiei Regatului Unit la solutionarea conflictelor si
stabilirea relatiilor pasnice. Volumul programului DFID de asistenta tehnica bilaterala pentru
Moldova a constituit, începând cu anul 1991 si pâna în prezent, peste 20 mln lire sterline.
Programul DFID pentru Moldova este administrat din Regatul Unit prin intermediul Ambasadei
Britanice la Chisinau.

TIKA - Agentia Turceasca pentru Colaborare si Dezvoltare a fost creata în 1992 ca
partea componenta a Guvernului Turciei. Ajutorul TIKA este acordat Republicii Moldova sub
forma de proiecte si programe care sunt orientate spre sustinerea dezvoltarii economice,
sociale si culturale durabile.

Procesul de Cooperare în Europa de Sud-est (SEECP) este o structura regionala de
cooperare, neinstitutionalizata, care a luat fiinta în 1996. Elementul definitoriu al SEECP este
faptul ca reprezinta unicul forum din Europa de Sud-est, creat si gestionat cu scopul de a
contribui semnificativ la îmbunatatirea climatului politic din regiune, prin promovarea
intereselor tarilor participante, de integrare în structurile politice, de securitate si
economice europene si euro-atlantice.
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GUUAM este o initiativa regionala din cinci state: Georgia, Ucraina, Republica
Uzbekistan, Republica Azerbaidjan si Republica Moldova. Prioritatile cooperarii în cadrul
GUUAM includ: întarirea si extinderea relatiilor comercial-economice; dezvoltarea
infrastructurii coridoarelor de transport, prin armonizarea bazei legislative si institutionale
în acest domeniu si racordarea termenilor tarifari si vamali, pentru ca acestea sa corespunda
cu standardele internationale; securitatea internationala si lupta cu terorismul
international, crima organizata, migrarea ilegala si traficul de droguri.

Fundaţia Hanns Seidel
„În serviciul democraţiei, al păcii şi al dezvoltării” este laitmotivul activităţii Fundaţiei Hanns
Seidel (HSS), cu sediul în München. Fondată în 1967, HSS este independentă ca fundaţie
politică, apropiată însă de idealurile Uniunii Creştin-Sociale (CSU) şi ale partidului frate CDU.
Fundaţia Hanns Seidel este activă la interfaţa dintre ştiinţă şi politică. Sarcina ei este de a
analiza conexiunile politice, de a prelucra bazele ştiinţifice ale acţiunilor politice şi de a aduce la
un loc experţi, multiplicatori şi factori de decizie. Pe lângă aceasta fundaţia stimulează, prin
intermediul institutului ei creat în acest scop, promovarea studenţilor dotaţi din Germania şi din
străinătate. Absolvenţii acestui program s-au asociat într-un grup al foştilor bursieri şi păstrează
mulţi ani legătura cu noi.
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Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est ocupă un loc central în ansamblul activităţilor noastre
internaţionale. Prin intermediul activităţilor noastre de consiliere, participăm la consolidarea
procesului de integrare în Uniunea Europeană a mai vechilor membri Ungaria, Cehia şi
Slovacia, precum şi a ţărilor nou admise în UE, România şi Bulgaria. În statele candidate,
Croaţia şi Macedonia, măsurile noastre sunt orientate către sprijinirea îndeplinirii criteriilor de
aderare. Atât în Serbia, Muntenegru, Bosnia şi Herzegovina, cât şi în Albania, programele
noastre au ca obiectiv constituirea de societăţi pluraliste, precum şi cooperarea inter-regională
ca bază a stabilităţii şi siguranţei. Activitatea noastră se concentrează asupra problemelor
referitoare la decentralizare şi la stimularea dezvoltării economice la nivel local sau a unor
teme legate de activitatea poliţiei de frontieră în contextul spaţiului Schengen. Dincolo de
toate acestea, sprijinim procesul de reforme interne al Ucrainei. Măsurile de cooperare
complementare din Rusia, Bielorusia şi Caucaz întregesc strategia noastră de ansamblu în
regiune.
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