
Potențiale surse alternative de finanțare pentru proiecte de infrastructura de sprijin în afaceri de interes regional. 
 

# Finanțatori/ Programe/Proiecte Scurta descriere a programului/proiectului Minime condiții de finanțare Contacte 

 I. Programe Europene 

1.  Uniunea 
Europeană 

Programul Operațional 
Comun România – 
Republica Moldova 
2014-2020 

Obiectivul general al Programului este de a spori 
dezvoltarea economică şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii 
oamenilor din aria programului. 

Cele patru obiective tematice ale programului sunt: 

 Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică 
și inovare; 

 Promovarea culturii locale și păstrarea patrimoniului 
istoric; 

 Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea 
transportului și a rețelelor și sistemelor de comunicare 

 Provocări comune în domeniul siguranței și securității 

Aria de acoperire:  

România: jud. Botoșani, Iași, Vaslui și Galați 

Republica Moldova: întreg teritoriul  

Bugetul programului este de 81 milioane Euro. 

Beneficiari: 

Administrația publică de toate 
nivelurile 

ONG și alte asociații relevante 

Instituții educaționale 

Institute/organizații de cercetare 

Muzee, instituții culturale / religioase 
/ de cult 

Alte asociații/organizații relevante 
pentru fiecare prioritate. 

Tipuri de proiecte eligibile: 

- Hard – cu o componentă de 
infrastructură cu o valoare de 
min. 1mil EURO 

- Soft – fără componentă de 
infrastructură sau cu valoarea 
acesteia mai mică de 1 mil EURO 

Proiectul trebuie să fie comun, să 
includă parteneri din ambele state; 
să aibă impact transfrontalier direct; 
să fie implementat în aria 
programului şi să se încadreze într-
una din următoarele categorii: 
integrat (fiecare beneficiar 
implementează activităţi pe partea 
sa), simetric (activităţi similare sunt 
implementate în paralele în statele 
participante), simple (activităţi 
implementate pe o parte a graniţei 
dar cu impact pentru ambele state). 

Oficiul Antena din 
Chișinău:  

 

Cancelaria de stat a 
Republicii Moldova 

 
Str. Ștefan cel Mare, 
180, biroul 510, 
Tel:+373 22 250 585 
Fax: +373 22 250 273 

E-mail:  

Info.rum.chisinau@jts.m
d  

 

Persoane de contact: 
Andrei Hîncu (junior 
expert), e-mail:   

andreihincu@gmail.com 

tel.: +373 691 22 393; 

 
Iulia Furculiță, e-mail:   

Iulia.furculita@gmail.co
m  

tel.: +373 69 242 711 

http://www.ro-ua-
md.net/projects/call-for-
proposals/call-1-5/ 
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2.  Uniunea 
Europeană 

Programul Operațional 
comun ”Bazinul Mării 
Negre” 2014-20201 

Programul își propune îmbunătățirea nivelului de trai al 
oamenilor din regiunile din Bazinul Mării Negre prin 
creșterea sustenabilă și protecția în comun a mediului. 
Obiectivul tematic 1 prevede promovarea afacerilor și a 
antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre, având drept 
priorități: (i) promovarea în comun a afacerilor și 
antreprenoriatului în sectoarele turism și cultură și, (ii) 
creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere și 
modernizarea sectorului agricol și a celor conexe.  

Bugetul Obiectivului 1: 25,34 mil EUR 

Beneficiari: 

Autorități locale, regionale și 
centrale, societatea civilă, Camera 
de Comerț, comunități academice și 
educaționale. 

Condiții: 

Cel puțin unul din partenerii 
proiectului trebuie să fie dintr-o țară 
UE; 

Nr de parteneri trebuie sa fie 3-6; 

Partenerii trebuie să fie din trei țări 
diferite. 

Tatiana Udrea, 
manager de proiect 

Secretariatul Tehnic 
pentru Politica de 
Vecinătate  
str. Ștefan cel Mare 
180, of. 812, Chișinău, 
MD2033 
Tel: +373 22 214 201 
E-mail: 
tatiana.udrea@jts.md  

http://blacksea-
cbc.net/black-sea-basin-
2014-2020/calls-for-
proposals/  

3.  Uniunea 
Europeană 

Programul de 
Cooperare teritorială 
Moldova – Ucraina 
2014-20202 

Programul are ca obiectiv general consolidarea contactelor 
transfrontaliere între localitățile publice locale, comunități și 
organizații ce reprezintă societatea civilă în vederea 
soluționării în comun a provocărilor în domeniile social și 
economic 

Suma grantului: max 90% din totalul costurilor eligibile; min 
60.000 EUR și max 300.000 EUR 

Beneficiari eligibili: Moldova: 
teritoriul întregii țări; Ucraina: 
regiunile Cernăuți, Vinița și Odessa 

Organe publice (autorități publice 
locale și regionale) 

Întreprinderi comunale și municipale 

Organizații non-guvernamentale și 
non-profit 

Proiectul trebuie să implice câte un 
partener din fiecare dintre țările 
participante 

Tatiana Udrea, 
manager de proiect 

Secretariatul Tehnic 
pentru Politica de 
Vecinătate  
str. Ștefan cel Mare 
180, of. 812, Chișinău, 
MD2033 
Tel: +373 22 214 201 
E-mail: 
tatiana.udrea@jts.md  

http://eaptc.eu/en/progra
m/view-moldova-
ukraine.html  

                                                 
1 http://blacksea-cbc.net/programme/  
2 http://eaptc.eu/struct_file.php?id_pr=75  
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4.  Uniunea 
Europeană 

Programul 
Transnațional 
„Dunărea” 2014-20203 

are ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a 
cooperării instituționale, iar axa prioritară 1 se referă la 
inovare și responsabilitate socială în regiunea Dunării, prin 
întreprinderea mai multor acțiuni, inclusiv creșterea 
competențelor pentru inovare în mediul social și mediul de 
afaceri. 

Buget: 268,78 mil EUR 

Beneficiari: autorități locale / 
regionale / naționale 

Organisme private, inclusiv ÎMM-uri 

Organisme de drept public 

Condiții: 

Parteneri din minim trei state 
participante la program 

Caracter transnațional al acțiunilor 

Acțiuni pre-investiționale 

Dezvoltare, implementare, finanțare 
și personal cu aportul tuturor 
partenerilor 

Partenerul Lider trebuie să fie dintr-
un stat membru UE 

Cofinanțare de 15% din partea 
beneficiarilor. 

Tel.: +40 372 111 305 
Fax: +40 372 111 456  
 

E-mail: 
alina.mihalache@mdra
p.ro  
 

Website:  

www.interreg-
danube.eu  

5.  Uniunea 
Europeană 

Competitivitatea 
Întreprinderilor şi a 
Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii 

COSME 2014-20204 

Programul permite Moldovei să beneficieze de asistență 
pentru a dezvolta și spori competitivitatea sectorului ÎMM 
prin îmbunătățirea accesului la finanțare în formă de capital 
și datorii; îmbunătățirea accesului la piețe; îmbunătățirea 
condițiilor-cadrul pentru competitivitate și durabilitatea ÎMM; 
promovarea antreprenoriatului și a culturii antreprenoriale 

Buget total: 2,3 miliarde EUR 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții 

Suma grantului: 75% din suma proiectului; max 250 000 
EUR 

Apeluri de proiecte sunt lansate periodic. 

Beneficiari: ÎMM, organizații de 
sprijin a afacerilor, antreprenori, 
administrații naționale și regionale.  

 

Activități eligibile: 

Acces mai bun la finanțare pentru 
ÎMM 
Acces la piața pentru ÎMM 

Antreprenoriat 

Condiții mai favorabile pentru 
crearea și dezvoltarea afacerilor. 

http://ec.europa.eu/rese
arch/participants/portal/d
esktop/en/opportunities/
cosme/index.html#c,call
s=hasForthcomingTopic
s/t/true/1/1/0/default-
group&hasOpenTopics/t
/true/1/1/0/default-
group&allClosedTopics/t
/true/0/1/0/default-
group&+PublicationDate
Long/asc  

                                                 
3 http://www.fonduri-ue.ro/dunarea  
4 https://ec.europa.eu/easme/en/cosme  
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6.  Uniunea 
Europeană 

Primarii pentru 
creșterea economică – 
proiecte pilot 

 
Termen limită – 31 mai 

Scopul concursului de granturi lansat pentru țările 
Parteneriatului Estic este de a susține autoritățile locale în 
implementarea planurilor locale de dezvoltare economică 
astfel contribuind la dezvoltarea durabilă  orașelor și la 
dezvoltarea economică locală.  

Buget total: 9,5 milioane EUR 

Tip finanțare: Granturi 

Suma grantului: 300 mii – 600 mii EUR (50%-90% din 
costul proiectului) 

 

Sarcinile proiectelor  vizează 
îmbunătățirea mediului de afaceri, 
facilitare accesului la resursele 
financiare, creșterea economică, 
inclusiv prin crearea locurilor de 
muncă. 

 

7.  Uniunea 
Europeană 

Orizont 2020 Programul prevede investiții în proiecte de cercetare și 
inovare pentru a sprijini competitivitatea economică a 
Europei și pentru a extinde frontierele cunoașterii umane. 
Orizont 2020 sprijină ÎMM pentru diverse domenii de 
cercetare și inovare, acordă o mai mare importanță pentru 
integrarea științelor sociale și umaniste și încurajează 
dezvoltarea dimensiunii de gen în cadrul proiectelor. 

Granturi vor fi oferite pentru asigurarea legăturii între știință 
și afaceri, îmbunătățirea competitivității ÎMM prin asigurarea 
accesului la finanțare pentru ÎMM inovatoare, începătoare, 
susținerea inovațiilor tehnologice și a celor în sfera 
serviciilor sociale.  

Buget total: 77 miliarde EUR 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții 

Suma grantului: max 100% din suma proiectului; max 2 mln 
EUR 

Beneficiari: ÎMM 

Investiții eligibile: diferă pe fiecare 
domeniu în parte în funcție de 
apelul de propuneri de proiecte 
lansat periodic. 

http://ec.europa.eu/rese
arch/participants/portal/d
esktop/en/opportunities/i
ndex.html  

8.  Uniunea 
Europeană 

Europa creativă  

2014-20205 

Europa creativă conține 3 subprograme: Media, Cultura și o 
componentă transectorială dedicată garantării creditelor 
bancare și cooperării în domeniul politicilor culturale. 

Buget: 1.46 miliarde EUR 

Beneficiari: operatorii din sectoarele 
culturale și creative cu min 2 ani de 
existență juridică 

Biroul Europa Creativă 

Tel.: +373 22 278 497 

https://www.facebook.co
m/www.europacreativa.
md/  

                                                 
5 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/  
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9.  Uniunea 
Europeană 

Programul 
Parteneriatului Estic în 
Cultură și Creativitate 

2015-2018 

Programul a fost lansat pentru a sprijini sectoarele culturale 
și creative în munca lor pentru dezvoltarea durabilă umană, 
socială și economică în țările Parteneriatului Estic. 

Programul este axat pe patru domenii principale: 

- Dezvoltarea cercetărilor în baza unui mecanism 
eficient de colectare a datelor; 

- Consolidarea capacităților; 

- Sensibilizarea societății privind rolul cultural și 
creativ în dezvoltarea durabilă și economică; 

- Crearea oportunităților pentru cooperarea culturală 
internațională. 

Buget total: 4,2 milioane EUR 

Programul  oferă seminare, instruiri 
intensive, platforme de învățare 
online, vizite de studiu și târguri 
pentru crearea de parteneriate, 
reunind astfel actorii culturali din 
sectoarele public și privat, guvern și 
societate civilă. 

Victoria Tcacenco, 
Coordonator cultural 
pentru Moldova, 
Fundaţia Soros-Moldova 
MD-2001, Chişinău, str. 
Bulgară, 32,  

Tel. +373 22 270 031, 
Email: moldova@culture
partnership.eu. 

10.  Uniunea 
Europeană 

Susținerea agriculturii și 
dezvoltării rurale în UTA 
Găgăuzia și Taraclia 
(SARD) 

UE oferă asistență financiară pentru crearea noilor afaceri 
și dezvoltarea ÎMM din UTA Găgăuzia și Taraclia. 
Granturile de investiții și crearea locurilor de muncă se vor 
desfășura sub formă de asistență financiară pentru 
dezvoltarea noilor start-up-uri precum și pentru susținerea 
companiilor existente prin investirea în noi tehnologii de 
producere și servicii.  Astfel, UE își propune să contribuie la 
dezvoltarea antreprenoriatului local, crearea locurilor noi de 
muncă și sporirea veniturilor populației din acea zonă. 

Periodic sunt lansate concursuri de finanțare a proiectelor 
de dezvoltare a afacerilor în Găgăuzia și Taraclia. 

Beneficiari: start-up-uri și ÎMM din 
UTA Găgăuzia și r. Taraclia: 

 Întreprinderi Individuale 

 Gospodării Țărănești 

 Societăți cu Răspundere 
Limitată 

 Cooperative 

 Societăți pe Acțiuni. 
 

Aplicantul trebuie să: 

 garanteze crearea a minim trei 
locuri de muncă 

 vină cu contribuție proprie de 
min 20% 

 investească pe teritoriul 
Găgăuziei și r. Taraclia. 

 
 
 

Pro Consulting:  

Sebov Dumitru 

 

Tel. +373 691 324 48 

 

email: 
dumitru.sebov@procons
ulting.md  

 II. Finanțări de la alți parteneri de dezvoltare și instituții financiare 
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11.  Uniunea 
Europeană  

 

Guvernul 
Suediei 

 

Disponibil prin 
BERD, oficiul 
Chișinău 

Echipa de susținere a 
micului business6 

Programul co-finanțează procurări de servicii de 
consultanță de către ÎMM 

 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții 

 

Suma grantului: 50-70% (exclusiv taxe) din suma totală a 
proiectului, dar nu mai mult de 10 000 EUR. Suma grantului 
se determină în funcție de mărimea, localizarea companiei, 
tipul serviciului de consultanță solicitat, cât și gradul de 
reprezentare a femeilor în rândul angajaților și în 
managementul companiei 

Beneficiari: ÎMM ocupate în 
producție, servicii și comerț. Capital 
majoritar privat, moldovenesc. 
Istorie de activitate min doi ani, 
experiență redusă în utilizarea 
serviciilor de consultanță. 

Investiții eligibile:  

Acoperirea parţială a costurilor 
pentru următoarele servicii: 
• Tehnologii informaţionale 
• Restructurare şi reorganizare 
• Planificarea afacerii 
• 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  
• 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. 

Echipa de Susținere a 
Micului Business 
Moldova, 
 
Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare 
Str. Vlaicu Pircalab 63, 
et. 10 
Chisinau, Moldova, MD-
2012 
Tel.: + 373 22 211614 
Fax : + 373 22 211585 

 

                                                 
6 http://finantare.gov.md/ro/content/echipa-de-sustinere-micului-business-moldova  
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12.  Agenția 
Austriacă pentru 
Dezvoltare prin 
intermediul 
Biroului Agenției 
Austriece pentru 
Dezvoltare în 
RM 

Programul de 
Parteneriate de afaceri 
public-private 

Programul finanțează proiecte cu idei inovatoare care ar uni 
succesul antreprenorial cu utilitate pentru societate; granturi 
pentru studii de fezabilitate de pregătire a unui astfel de 
proiect. 

 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții 

 

Suma grantului: max 50% din costurile direct de proiect 
(max 200 000 EUR) 

Beneficiari: Companii din Austria, 
alte țări membre ale UE sau din 
Confederația Elvețiană, care au un 
partener de afaceri în RM.  

Investiții eligibile: 

Sporirea calificării propriilor angajați 
din RM, a furnizorilor sau a 
distribuitorilor din RM; 

îmbunătățirea colaborării cu 
autoritățile publice locale și 
instituțiile publice;  

asigurarea cu certificate 
internaționale a produselor de 
origine din RM. 

Biroul ADA în Republica 
Moldova, 
mun. Chișinău, str. 
Mateevici 23 A 
e-mail:  
chisinau@ada.gv.at  
tel: 022 739 370 
  
Business partnership 
office at the Austrian 
Development Agency 
(ADA) in Vienna 
phone: +43(0)1 90 399 - 
2577  

13.  Banca 
Mondială,  
Guvernul 
Suediei  
prin Agenția 
pentru 
Intervenții și 
Plăți în 
Agricultură 
(AIPA) 

Proiectul pentru 
competitivitatea 
agriculturii în Moldova – 
sectorul horticol 

 

Expiră la 30/06/2017 

Programul oferă granturi investiționale pentru grupuri de 
producători din sectorul horticol. 

 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții 

Suma: nelimitat 

Grant: 50% din suma investiției, max. 350 000 USD. 

Beneficiari: grupuri de producători 
cu cel puțin 5 membri. 

 

Investiții eligibile:  

procurarea echipamentului 
tehnologic și utilajului post-recoltă 
(linii de sortare, spălare, calibrare, 
împachetare, uscătorii). 

Unitatea consolidată 
pentru implementarea și 
monitorizarea 
proiectelor agricole 
Tel: 222 465,  2224 79, 
222 467 
web: www.capmu.md  

14.  Fondul Global 
de Mediu 
 
Banca Mondială 
prin AIPA 

Proiectul pentru 
competitivitatea 
agriculturii în Moldova – 
practici conservative 

 

Expiră la 30/06/2017 

Proiectul oferă granturi post-investiționale pentru aplicarea 
practicilor agricole prietenoase mediului. Beneficiarii vor 
avea parte de asistență tehnică gratuită 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții 

Suma: nelimitat 

Grant: 50% din suma investiției, max. 20 000 USD 

Termen: 

Beneficiari: producători agricoli cu 
activitate individuală de cel puțin 3 
ani 

Investiții eligibile: Procurarea 
utilajelor agricole performante 
(pentru conservarea solului, 
fărâmițarea resturilor vegetale, 
combinatoare cu subsoliere) și 
aplicarea practicilor agricole de 
management durabil al terenurilor 
(practici conservative în livezi, fâșii 
de filtrare, fâșii bufer, bariere 
vegetative anti-eoliene etc.) 

Unitatea consolidată 
pentru implementarea și 
monitorizarea 
proiectelor agricole, 
finanțate de Banca 
Mondială 
 
Tel: 222 465,  222 479, 
222 467 
web: www.capmu.md 

mailto:chisinau@ada.gv.at
http://www.capmu.md/
http://www.capmu.md/


# Finanțatori/ Programe/Proiecte Scurta descriere a programului/proiectului Minime condiții de finanțare Contacte 

15.  Guvernul SUA 
prin Unitatea de 
Implementare şi 
Administrare a 
Proiectului 
Creşterii 
Producţiei 
Alimentare 

Programul de vânzări în 
rate 2kr în agricultura 
performantă irigată 

Programul permite procurări în rate a tehnicii agricole, cu 
dobânda 0%. Alte facilități incluse sunt procurarea tehnicii 
agricole scutite de TVA; achitarea tehnicii în rate după 
schema: 25% avans – 25% -25% - 25% 

Tip finanțare: leasing preferențial 

Suma: max 100 000 USD 

Rata dobânzii: 0% 

Termen: 3 ani 

Beneficiari: ÎMM agricole 
înregistrate juridic 

Investiții eligibile: procurări de 
echipamente pentru irigare, mașini 
și inventar agricol, sere și alt 
inventar pentru agricultura 
performanța irigată. 

Fondul de Refinanţare a 
Vânzărilor în Rate 

Tel.: +373 22 270 437, 
e-mail: renat@2kr.md; 
mcasian@2kr.md, 

web: www.2kr.md  

16.  Guvernul 
Japoniei 

Proiectul securității 
alimentare pentru 
fermierii neprivilegiați7 

Proiectul permite procurări în rate, cu dobândă 0%, a 
tehnicii agricole 

Tip finanțare: leasing preferențial 

Suma: Variabil, în funcție de echipamentul procurat 

Rata dobânzii: fără dobândă 

Termen: 24 luni 

Beneficiari: Întreprinderi agricole 
înregistrate juridic 

Investiții eligibile: procurări de 
echipamente și tehnică agricolă 

Fondul Partener al 
Programului 2KR 

Tel: +373 22 270 437 

e-mail: vasile@2kr.md 

web: www.2kr.md  

17.  Ministerul de 
Externe al 
Poloniei prin 
Solidarity Fund 
PL 

Fondul Granturilor Mici8 Programul acordă suport autorităților locale care vor să 
implementeze proiecte pentru dezvoltarea locală în 
cooperare cu ONG-uri sau societatea civilă. Obiectivele 
fondului cuprind: dezvoltarea democrației precum și 
susținerea creșterii economice la nivel local.  

Condițiile pot fi diferite în funcție de 
apelul lansat. 

Str. Alexandru cel Bun 

33, MD-6801, or.Ialoveni 

tel.: +373 268 93 408 

fax.: +373 268 22 692 

18.  Ministerul 
Afacerilor 
Externe al 
Norvegiei 

PNUD 

Guvernul 
României 
Orange 

 

Dezvoltarea inovatoare 
a afacerilor pentru 
creștere economică 
locală sustenabilă9 

2014-2017 

Proiectul are ca scop încurajarea inovațiilor în înființarea 
ÎMM (perioada post incubare) și în procesul de dezvoltare a 
afacerilor pentru generarea de locuri de muncă sustenabile 
la nivel local.  

Proiectul urmează să stimuleze și să piloteze activitatea 
antreprenorială inovativă în zonele rurale și cele mai 
îndepărtate localități ale RM și să ofere suport financiar 
pentru inițierea de afaceri inovative și dezvoltarea afacerilor 

Buget: 1.527.830 USD 

Suma grantului: max 800 USD sau max 60% din valoarea 
proiectului  

Data limită: 28 aprilie 2017 

Beneficiari: ÎMM înregistrate care 
pot demonstra capacitatea de a 
implementa și multiplica inovațiile în 
afaceri; ”absolvenții” incubatoarelor 
de afaceri cu aceleași capacități, 
potențiali antreprenori cu idei 
inovatoare.  

Manager de proiect:  

Dumitru Vasilescu 

Dumitru.vasilescu@undp

.org  

http://www.undp.md/ten

ders//tnddetails2/1464/.  

                                                 
7 http://finantare.gov.md/ro/content/proiectul-securitatii-alimentare-pentru-fermierii-neprivilegiati  
8 http://www.centruinfo.org/despre-solidarity-fund-pl-in-moldova/  
9 http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/inclusive_growth/innovative-business-development-for-local-sustainable-economic-g.html  

mailto:renat@2kr.md
mailto:mcasian@2kr.md
http://www.2kr.md/
mailto:vasile@2kr.md
http://www.2kr.md/
mailto:Dumitru.vasilescu@undp.org
mailto:Dumitru.vasilescu@undp.org
http://www.undp.md/tenders/tnddetails2/1464/
http://www.undp.md/tenders/tnddetails2/1464/
http://finantare.gov.md/ro/content/proiectul-securitatii-alimentare-pentru-fermierii-neprivilegiati
http://www.centruinfo.org/despre-solidarity-fund-pl-in-moldova/
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/inclusive_growth/innovative-business-development-for-local-sustainable-economic-g.html


# Finanțatori/ Programe/Proiecte Scurta descriere a programului/proiectului Minime condiții de finanțare Contacte 

19.  USAID Proiectul de 
Competitivitate 

 
Apeluri de depunere a 
cererilor de grant sunt 
lansate periodic 

Anual sunt lansate apeluri pentru finanțarea proiectelor în 
următoarele industrii: vitivinicolă, turism rural și vitivinicol, 
ușoară (textile, confecții, încălțăminte și accesorii de modă), 
tehnologia informațiilor și comunicațiilor și domenii ale 
serviciilor creative. Ideile trebuie să fie axate inovație, 
îmbunătățiri sistemice la nivel de industrie, îmbunătățirea 
calității și proceselor de producție, care pun accent pe 
competitivitate, durabilitate, replicabilitate și duc la 
deschiderea noilor piețe de desfacere.  

Proiectul acceptă cereri de granturi pentru sprijinirea 
întreprinderilor micro, mici și mijlocii, precum și a 
organizațiilor neguvernamentale și necomerciale 
inovatoare. 

Beneficiari: ONG-uri, entități 
necomerciale și întreprinderi private. 

Este obligatorie și este un indiciu al 
angajamentului față de proiect al 
solicitanților, după cum urmează: 

- Întreprinderi start-up și micro – 
min 20% 

- Întreprinderi mici – min 40% 

- Întreprinderii medii – min 60 % 

- Întreprinderi mari – min 80% 

- ONG și alte organizații 
necomerciale din toate 
sectoarele – min 20% 

 

20.  Fundația HEKS Îmbunătățirea 
productivității și accesul 
la piață a producătorilor 
de pomușoare10 

Proiectul își propune modernizarea și achiziționarea 
echipamentelor pentru pre-răcirea și păstrarea 
pomușoarelor.  

Beneficiari: Întreprinderi de orice 
formă organizatorico-juridică care 
sunt înregistrate pe teritoriul RM; 
grupuri de producători mici, care se 
asociază pentru a îmbunătăți 
accesul la piață.  

Inițiative eligibile: 

Echipament de pre-răcire 

Echipament de răcire, peliculă, lăzi. 

Email: 
sergiu.ipatii@cca-
ngo.org  

                                                 
10 http://www.civic.md/grants/36578-selectarea-beneficiarilor-pentru-obtinerea-granturilor-co-finantare-pentru-modernizarea-sau-achizitionarea-echipamentelor-pentru-pre-racirea-si-

pastrarea-pomusoarelor.html  

mailto:sergiu.ipatii@cca-ngo.org
mailto:sergiu.ipatii@cca-ngo.org
http://www.civic.md/grants/36578-selectarea-beneficiarilor-pentru-obtinerea-granturilor-co-finantare-pentru-modernizarea-sau-achizitionarea-echipamentelor-pentru-pre-racirea-si-pastrarea-pomusoarelor.html
http://www.civic.md/grants/36578-selectarea-beneficiarilor-pentru-obtinerea-granturilor-co-finantare-pentru-modernizarea-sau-achizitionarea-echipamentelor-pentru-pre-racirea-si-pastrarea-pomusoarelor.html


 

 III. Fonduri și programe naționale 

21.  Bugetul Public 
Național prin 
Fondul Național 
pentru 
Dezvoltare 
Regională 

 Buget: 1% din bugetul național 

Apeluri de propuneri de proiecte sunt lansate la fiecare trei 
ani. 

Următorul apel va fi lansat în 2020 

Beneficiari: APL de nivelul I și II 

Investiții eligibile:  

Infrastructura drumurilor regionale și 
locale 

Aprovizionare cu apă și sanitație 

Managementul deșeurilor solide 

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

Sporirea infrastructurii de afaceri 

Sporirea atractivității turistice 

Eficiența energetică a clădirilor 
publice. 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și 
Construcțiilor 

Str. Constantin Tănase 
9, et.7, tel: +373 22 204 
543 

22.  Bugetul Public 
Național prin 
ODIMM 

Programul de stat de 
stimulare a participării 
la târguri și expoziții11 

Scopul programului este de a compensa parțial costurile 
pentru închirierea spațiului expozițional. 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții 

Suma: 50% din costul spațiului, max 2000 MDL 

Beneficiari: ÎMM care doresc să 
participe la expoziții naționale, 
meșteri populari, deținătorii de 
brevete și invenții. 

Investiții eligibile: 

Închirierea spațiului expozițional la 
expozițiile Moldenergy, Fabricat în 
Moldova, MOLDAGROTECH 
(spring), Moldconstruct, Tourism-
Leisure-Hotels, Food Technology, 
Food & Drinks - Packaging - Depot, 
Furniture, Farmer, Moldova Fashion 
Expo, Infoinvent. 

Ana Sochirca  

tel: +373 22 225 001, 
+373 22 225 384  

 

e-mail: 
office@odimm.md 

   

expozitie@odimm.md 

 

web: www.odimm.md  

23.  Bugetul Public 
Național prin 
ODIMM 

Programul de atragere 
a remitențelor în 
economie PARE 1+1 

Programul dat oferă o contribuție sub formă de grant pentru 
a suplimenta investițiile migranților în economia RM 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții 

Suma grantului: 50% din suma investiției, max. 200 000 
MDL 

Termen: 2010-2018 

Beneficiari: 

Cetățeni RM – lucrători migranți din 
RM sau rudele de gradul I ale 
acestora are lansează sau dezvoltă 
afaceri pe teritoriul Republicii 
Moldova din remitențele provenite 
de peste hotare. 

Investiții eligibile: Investiții în afaceri 
în sectoarele de producere și 
servicii. 

ODIMM tel: +373 22 225 
001  
e-mail: 
office@odimm.md, 
web: www.odimm.md  
  
Persoana de contact: 
Tudor Lupașcu, tel: 
+373 22 225 806 

 

                                                 
11 http://finantare.gov.md/ro/content/programul-de-stat-de-stimulare-participarii-la-tirguri-si-expozitii  

mailto:office@odimm.md
mailto:expozitie@odimm.md
http://www.odimm.md/
mailto:office@odimm.md
http://finantare.gov.md/ro/content/Fondul%20Interna%C8%9Bional%20pentru%20Dezvoltare%20Agricol%C4%83
http://finantare.gov.md/ro/content/programul-de-stat-de-stimulare-participarii-la-tirguri-si-expozitii


24.  Directoratul liniei 
de credit și 

ODIMM 

prin 
B.C.”FinComBank
” S.A. 
 
B.C.”Victoriabank” 
S.A. 
 
B.C.”Moldova 
Agroindbank” S.A. 
 
B.C.”Energbank” 
S.A. 
 
B.C.”Mobiasbancă
” S.A. 
 
Î.M.O.M. “MoldCre
dit” S.R.L. 

PNAET Programul 
Național de Abilitare 
Economică a Tinerilor12 

Programul este lansat pentru valorificarea celor mai bune 
oportunități disponibile pentru crearea afacerilor prin 
accesul antreprenorilor tineri din spațiul rural la cunoștințe 
și finanțare. Grupul țintă al programului sunt persoanele 
tinere cu vârstă cuprinsă între 18-35 ani, care doresc să-și 
dezvolte abilitățile antreprenoriale, să lanseze o afacere 
proprie în zonele rurale sau să și-o extindă. Creând noi 
locuri de muncă.  

Suma: 300 000 MDL, inclusiv componenta de GRANT în 
mărime de 40% 

Termen: Minim 27 luni 

               max 60 luni 

Durata programului: 2008-2017 

Beneficiari: 

Entităţile economice ce desfăşoară 
activităţi în zona rurală şi corespund 
criteriilor: 

- Proiectele care vor contribui la 
sporirea exporturilor / la 
substituirea importurilor 

- Proiectele care vor dezvolta 
activitatea de producere in 
sectorul rural 

Condiții de finanțare eligibile: 

- Procurarea unui vast sortiment 
de echipamente de producere şi 
utilaje pentru prestarea 
serviciilor, inclusiv contracte de 
leasing pentru asigurarea 
dezvoltării afacerii rurale 

- Procurarea echipamentelor şi 
bunurilor noi procurate din 
resursele de credit 

Condiții pentru a beneficia de grant: 

Numai echipamentul și bunurile noi 
procurate din resursele de credit 

Adresa: str. Serghei 
Lazo 48, of. 311, 
Chişinău  
Tel:   22 57 99 / fax: 29 
57 97  
e-mail: 
office@odimm.md, Pers
oana de contact: 
Ludmila Stihi 
web:www.odimm.md,  
www.businessportal.md 

25.  Bugetul Public 
Național prin 
ODIMM 

Programul – pilot 
”Femei în afaceri” 

Programul are drept scop încurajarea dezvoltării 
antreprenoriatului feminin. Acesta va oferi suport financiar 
și nonfinanciar prin acordarea granturilor pentru investiții și 
servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor gestionate 
de către femei. Programul este focusat pe femeile din 
afaceri cu potențial de creștere și va acoperi trei etape: 
inițiere, lansare și creșterea întreprinderilor. 

Beneficiari: femei, cetățeni ai RM 
care intenționează să lanseze o 
afacere sau să dezvolte afacerea 
existentă, în special în zonele 
rurale. 

Domenii eligibile:  

Afaceri planificate, fondate și 
gestionate de către femeile din RM, 
din toate sectoarele economiei. 

ODIMM 

Str.Serghei Lazo, 48 

MD-2004, Chișinău 

Tel.: +373 22 295 741 

Email: 
office@odimm.md  

Web: www.odimm.md  

                                                 
12 http://odimm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=71  

mailto:office@odimm.md
http://odimm.md/
http://www.businessportal.md/
mailto:office@odimm.md
http://www.odimm.md/
http://odimm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=71


26.  Bugetul Public 
Național prin 
ODIMM 

Gestiunea Eficientă a 
Afacerii 

Programul are drept obiectiv sporirea calificării în domeniul 
antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a 
afacerii proprii. 

Activităţile principale:Organizarea cursurilor gratuite pe 8 
module de instruire la alegere: managementul financiar; 
managementul resurselor umane şi legislaţia muncii; 
înregistrarea în calitate de plătitor a TVA şi aplicarea 
legislaţiei în domeniu; contabilitatea pe domenii de aplicare; 
marketing; marketing internaţional; planificarea afacerii; 
activitatea economică externă şi relaţiile vamale. 

Beneficiari: viitori antreprenori și 
antreprenori activi care practică 
activități economice sub orice formă 
de organizare juridică. 

Adresa: str. Serghei 
Lazo 48, of. 311, 
Chişinău  
Telefon: +373 22 295 
799 / fax: 295 797 
E-mail: 
office@odimm.md  

Persoana de contact: 
Cornelia Zelinschi 

27.  Bugetul Public 
Național și UE 
prin  
BC „Moldova-
Agroindbank”; 
BC 
„Fincombank”; 
BC ”Banca 
Comercială 
Română 
Chișinău” S.A.; 
BC „ProCredit 
Bank” S.A.; 
BC 
”Victoriabank”; 
BC 
„Moldindconban
k” S.A. 

Fondul de garantare a 
creditelor 

este un instrument de stat de îmbunătățire a accesului la 
finanțare pentru micii antreprenori, care dispun de 
suficiente capacități de rambursare a unui credit, dar din 
lipsa unui gaj acceptabil de bancă nu îl pot obține. Misiunea 
fondului constă în îmbunătățirea dialogului dintre băncile 
comerciale și ÎMM, înlăturarea impedimentelor ce se 
creează în relație creditor-antreprenor și sporirea 
posibilităților sectorului de a obține resursele financiare 
necesare. ODIMM acordă garanții la creditele pe termen 
scurt, mediu și lung, cu valoare maximă de 2 mil MDL. 

Tip finanțare: Garanții financiare 

Suma grantului: 50% din suma investiției, max. 200 000 
MDL 

Termen: max 5 ani 

Rata dobânzii: comision: 1.5 – 2% anual din valoare 
garanției 

Beneficiari: ÎMM solicitante de 
credite de la bănci 

Investiții eligibile: investiții în afaceri 

ODIMM tel: 022 211 
552, 022 295 741 / fax: 
022 295 797 
e-mail: 
office@odimm.md,  
web: www.odimm.md, 
www.fgc.odimm.md  

28.  Bugetul Public 
Național prin 
Academia de 
Științe 

Concursul proiectelor 
de transfer tehnologic 

Programul oferă granturi pentru proiecte de inovare și 
transfer tehnologic. 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții 

Suma: nelimitat 

Grant: max 50% din suma investiției, max. 1 mln MDL pe 
an 

Termen: concursul se organizează anula; proiectele 
urmează să fie implementate în max 2 ani.  

Beneficiari: 

ÎMM și micro 

Institute de cercetare 

Investiții eligibile: implementarea 
unei inovații sau transfer de 
tehnologii noi în:  

- Materiale, tehnologii și 
produse inovative 

- Eficiență energetică și 
valorificarea surselor 
regenerabile de energie 

- Sănătate și biomedicină 

- Biotehnologie  

Agenția pentru Inovare 
și Transfer Tehnologic 

tel: +373 22 882 564,         
+373 22 882 560 

mailto:office@odimm.md
mailto:office@odimm.md
http://www.odimm.md/
http://www.fgc.odimm.md/


 IV. Credite bancare de la instituții financiare internaționale 

29.  BERD prin BC 
"Mobiasbanca" 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

MSME13 

Creditul pentru 
finanțarea 
întreprinderilor micro, 
mici, mijlocii și mari /  
persoanele fizice cu 
scop de afaceri 

Proiectul include credite cu un grad înalt de flexibilitate care 
oferă profile de creditare adaptate la necesitățile clientului și 
a proiectului de finanțare, stabilește un grad de rambursare 
a creditului individual ținând cont de caracterul sezonier al 
afacerii și oferă condiții avantajoase de creditare pe termen 
lung. 

Durata finanțării este de la trei luni până la cinci ani 

Valoarea finanțării: 

- Până la echivalentul a 2 000 000 EUR pentru 
finanțarea ÎMM și Mari 

- Până la echivalentul a 2 000 000 USD pentru 
finanțarea microîntreprinderilor – debitorul poate 
beneficia de maximum trei sub-împrumuturi. 

 

Condiția generală de creditare este ca solicitantul să nu 
aibă datorii la bugetul de stat la momentul depunerii cererii 
de finanțare.  

Beneficiari: 

ÎMM și mari: 

Activitate bazată pe proprietate 
privată minim 51% 

Număr max de angajaţi: 249  

Cifra de Afaceri anuală 
maxim 50,000,000 EUR sau Total 
Active 43,000,000 EUR 

Mai puțin de 25% din capitalul social 
al clientului este deținut de o 
companie care nu îndeplineşte 
criteriile de eligibilitate. 

Microîntreprinderi: 

Până la 100 de angajaţi 

Proprietate privată 

Agent economic cu activitate in 
domeniul producerii, serviciilor, 
comerţului si agriculturii 

Condiții de finanțare eligibile:  

Proiecte investiționale 

Finanțarea necesarului capitalului 
de lucru 

Proiecte din sectorul serviciilor 

Achiziționare de autoturisme sau de 
bunuri imobiliare în cazul în care 
acestea vor fi utilizate în scopuri de 
producție, prestări de servicii pentru 
desfășurarea activității de comerț și 
agricultură.  

Companiile angajate în toate 
domeniile de activitate ale 
economiei naționale sunt eligibile 
pentru finanțare. 

 

                                                 
13 http://mobiasbanca.md/credite-OFI/MSME  

http://mobiasbanca.md/credite-OFI/MSME


30.  BERD prin BC 
"Mobiasbanca" 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

MoSEFF II14 Linia de Finanțare pentru Eficiență Energetică în Moldova 
este un proiect finanțat de BERD și susținut de Guvernul 
RM în scopul renașterii economice durabile prin 
promovarea eficienței energetice și producției energiei 
durabile.  

Proiectul are drept scop achiziția și instalarea 
echipamentelor, utilajelor și a altor măsuri care să rezulte în 
folosirea rațională a resurselor energetice în industrii, 
agricultură și clădiri cu destinație comercială. 

Suma creditului: de la 10 000 până la 2 000 000 EUR. 

Termen: de la 12 până la 60 de luni, cu o perioadă de grație 
de până la 12 luni. 

Beneficiari: 

Orice companie privată care 
operează în RM; 

Companii care nu sunt în 
proprietatea sau sub conducerea 
Guvernului RM, municipiilor sau 
altor organe guvernamentale, 
administrative, agențiilor sau 
subdiviziunilor 

Activități eligibile: 

1. Proiectele care aplică 
tehnologii standard 

2. Proiectele care aplică 
tehnologii avansate  

 

                                                 
14 http://mobiasbanca.md/MoSEFF-II  

http://mobiasbanca.md/MoSEFF-II


31.  BERD și UE prin 
BC 
"Mobiasbanca" 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

EU4BUSINESS EBRD 
Credit Line15 

Obiectivul programului este de a susține ÎMM să 
investească în îmbunătățirea standardelor UE care, în 
consecință, va favoriza dezvoltarea unui mediu propice 
pentru comerțul transfrontalier, crearea de noi locuri de 
muncă și creșterea economică în Moldova. 

În cadrul proiectului se oferă: 

Asistență tehnică și consultanță gratuită din partea unei 
companii italiene, lider în inginerie și consulting; 

Consultanță independentă la nivelul implementării 
proiectului, cu funcție de verificare, certificare și validare din 
partea unei companii, noi oportunități de reducere a 
cheltuielilor 

Grant până la 15% din suma creditului acordat 

Suma: ≤ 25 Mil. EUR pentru clienții ÎMM și Mid Cap 

           ≥ 25 Mil. EUR pentru clienții Mid Cap 

Termen: minim 24 luni 

Domenii de activitate eligibile: Companii angajate în toate 
ramurile economiei naționale, cu excepția sectoarelor de 
activitate ale economiei naționale considerate sensibile de 
către BEI 

Tipul creditării: 

- Finanțarea investițiilor în active fixe 

- Investiții în active nemateriale 

- Capitalul circulant independent 

Beneficiari: 

Micro-întreprinderi independente cu 
max 9 angajați permanent, cu 
management permanent, cu rulaje 
anuale și/sau bilanț de până la 2 mil 
EUR 

ÎMM (cu max 49 angajați 
permanent, rulaje anuale și/sau 
bilanț anual de până la 10 mil EUR) 
și Mari (cu max 249 de angajați 
permanent, cur ulaje anulae de 
până la 50 mil EUR sau bilanț total 
anual de până la 43 mil Eur.  

Persoane fizice ce practică 
activitate de antreprenor 

Persoane fizice în scop de afacere 

Domenii de activitate eligibile: toate 
ramurile economiei naționale 

Măsuri eligibile: 

Achiziționare de mașini, 
echipamente de producție, linii de 
producție 

Achiziționare de cazane, sisteme de 
răcire, pompe de căldură 

Achiziționare de mașini pentru 
ambalare 

Facilități de creștere a animalelor 

Sisteme de depozitare a cerealelor, 
mori, întreprinderi pentru 
producerea furajelor 

Mașini și echipamente pentru 
prelucrarea pământului etc.  

 

                                                 
15 http://mobiasbanca.md/credite-OFI/EU4BUSINESS-EBRD-Credit-Line  

http://mobiasbanca.md/credite-OFI/EU4BUSINESS-EBRD-Credit-Line


32.  Banca 
Europeană de 
Investiții (BEI) 
prin BC 
"Mobiasbanca" 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

 

Linia ÎMM și Midcap16 Proiectul finanțează investiții și capitalul circulant 
independent al ÎMM și Corporate  

Grant până la 15% din suma creditului acordat 

Suma: Max 3 mil EUR 

Termen: minim 36 luni 

Volumul finanțării: 100% din costul proiectului fără suma 
TVA 

Beneficiari: ÎMM – cu max 250 de 
angajați 

Întreprinderi Mid-Cap (Large) cu un 
nr. de angajați între 250-3000 

Întreprinderi private – cu peste 3000 
angajați sau autoritățile locale care 
implementează investiții în 
domeniile prioritare de: 

Dezvoltarea infrastructurii sociale și 
economice, inclusiv transportul, 
eficiența energetică și energia 
regenerabilă; infrastructura 
mediului, tehnologiile informaționale 
și comunicaționale 

Atenuare și adaptare la schimbările 
climatice 

 

                                                 
16 http://mobiasbanca.md/credite-OFI/IMM-Midcap  

http://mobiasbanca.md/credite-OFI/IMM-Midcap


33.  BEI prin 

B.C. 
”Mobiasbancă” 
Groupe Societe 
Generale - 
Mobias 
LEASING 
I.C.S. " 
Raiffeisen 
Leasing " S.R.L. 
BC 
"COMERȚBANK
" S.A. 
BC "ProCredit 
Bank” S.A. 
BC "Energbank" 
S.A. 

Filiera Vinului17 Scopul programului este de a contribui la redresarea 
sectorului vitivinicol și a industriei conexe din țară și 
promovarea producere vinului. Obiectivele rezidă în 
restructurarea sectorului vitivinicol și a industriilor conexe, 
diversificarea piețelor de desfacere și îmbunătățirii calității 
vinului produs în Moldova. 

Avantajele proiectelor finanțate din Filiera Vinului, BEI: 

- Scutire de taxe vamale 

- Scutire de taxe pentru efectuarea procedurilor 
vamale 

- Scutire de TVA (impozitate la cota zero) 

Tip finanțare: leasing preferențial; credite preferențiale 

Suma: minim 25 000 EUR (total finanțare – 50% din costul 
sub-proiectului); max 5 mln EUR 

Termen: maxim 10 ani 

Domenii de activitate eligibile: Companii angajate în ramura 
vitivinicolă care fac parte din și industriile conexe  

Tipul creditării: 

- Investiții în active fixe 

- Investiții în active nemateriale 

- Mijloace fixe utilizate (imobile, instalații, 
echipamente). 

 

Beneficiari: întreprinderi vinicole, 
viticole, procesatorii de struguri, 
întreprinderile pepiniere, 
întreprinderi private și de stat fără 
control asupra companiei, 
laboratoare de control a calității 
vinurilor, instituțiile de învățământ 
de profil în domeniul vitivinicol, 
întreprinderile conexe sectorului 
vitivinicol.  

Condiții de finanțare eligibile: 

- Producerea vinului 
îmbuteliat 

- Producerea materialului 
săditor viticol 

- Producerea strugurilor/soiuri 
tehnice 

- Procurarea echipamentului 
și utilajului modern 
vitivinicol 

- Reutilarea întreprinderilor 
vitivinicole existente 

- Implementarea tehnologiilor 
moderne de vinificație 

- Instruirea și formarea 
profesională a specialiștilor 
în domeniul vitivinicol, etc. 

 
Unitatea Consolidată 
pentru Implementarea 
Programului de 
Restructurare a 
Sectorului Vitivinicol 
(UCIMPRSVV) http://win
emoldova.md tel: 022 
260 903, 
office@winemoldova.md  

                                                 
17 http://mobiasbanca.md/credite-OFI/filiera-vinului  

http://winemoldova.md/
http://winemoldova.md/
mailto:office@winemoldova.md
http://mobiasbanca.md/credite-OFI/filiera-vinului


34.  BEI prin 
intermediul BC 
"Mobiasbanca" 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

BC ProCredit 
Bank S.A. 

 

Livada Moldovei18 Sarcina programului este crearea condițiilor favorabile 
pentru dezvoltarea întregului lanț valoric al sectorului 
horticol din RM.  

Proiectele finanțate dina cest program sunt scutite de: 

- Accize 

- Taxe vamale 

- Taxe pentru efectuarea procedurilor vamale 

- TVA (impozitate la cota zero) 

Suma: minim 5,000.00 EUR (total finanțare – 50% din 
costul sub-proiectului) 

Termen: minim 2 ani 

Domenii de activitate eligibile: sectorul de prelucrare și 
creștere a produselor horticole; industriile conexe 

Beneficiari: 

Întreprinderi procesatoare 

Întreprinderi horticole 

Întreprinderi pepiniere 

Întreprinderi conexe sectorului 
horticol 

Instituții de învățământ de profil 

Laboratoare de control a calității 
producției horticole 

Domenii de activitate eligibile: 
companii angajate în toate ramurile 
economiei naționale participante la 
lanțul valoric 

 

35.  Banca Mondială 
prin intermediul 
BC 
"Fincombank" 
S.A. BC 
COMERȚBANK 
S.A.  

BC ProCredit 
Bank S.A.  

BC  
Mobiasbanca 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

PAC II, faza II 

Proiectul de ameliorare 
a competitivității19 

Scopul programului este de a asigura continuitatea 
finanțării în condiții avantajoase a întreprinderilor care 
promovează exporturile, astfel susținând dezvoltarea lor 
continuă, ameliorând competitivitatea lor și facilitând 
accesul la noi piețe de desfacere.  

Tipul finanțării: credite preferențiale 

Suma: Max 800 000 USD pentru proiecte investiționale 

Max 500 000 USD pentru capital circulant independent 

Termen: max 8 ani pentru finanțarea investițiilor 

              max 4 ani pentru finanțarea capitalului circulant 

Beneficiari:- 

Întreprinderi micro, mici, mijlocii și 
mari 

Activă în afaceri de cel puțin 2 ani 

Domenii de activitate eligibile: 

Companii angajate în export aferent 
agriculturii, prelucrării produselor 
agricole, fabricării sau altei activități 
economice care furnizează bunuri 
sau servicii direct corelate cu 
generarea de venituri din exporturi 

Companii care fac parte din lanțul 
valoric legat de exporturi 

Vor fi eligibile spre finanțarea doar 
bunurile noi.  

Directoratul Liniei de 
Credit (DLC) 

Tel. 022 23-82-46 

email:dlcminfin@arax.m
d 

http://www.mf.gov.md/ist
itutii/DLC/proiectenoi 

Unitatea de 
Implementare a 
Proiectului 

Tel. 022 29-67-23 

piu@mec.gov.md 

 

                                                 
18 http://mobiasbanca.md/credite-OFI/livada-moldovei  
19 http://mobiasbanca.md/persoane-juridice/credite/credite-din-surse-OFI/PAC-II  

http://www.mf.gov.md/istitutii/DLC/proiectenoi
http://www.mf.gov.md/istitutii/DLC/proiectenoi
http://mobiasbanca.md/credite-OFI/livada-moldovei
http://mobiasbanca.md/persoane-juridice/credite/credite-din-surse-OFI/PAC-II


36.  Asociația 
Internațională 
de Dezvoltare 
(AID)20 

prin Unitatea de 
Implementare a 
proiectului 
Băncii Mondiale 
de Ameliorare a 
Competitivității 
(UIPAC) 

PAC – 2 (componenta 
de granturi cofinanțare) 

Scopul finanțării: PAC II oferă IMM-urilor din Republica 
Moldova suport financiar pentru a investi în servicii de 
dezvoltare a afacerii care vor ajuta întreprinderile să-și 
sporească competitivitatea la export 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții 

Suma Grantului: Grantul va acoperi până la 50% din costul 
serviciilor de dezvoltare implementate. Suma maximă per 
beneficiar constituie echivalentul a 200.000 MDL. 

Beneficiari eligibili  Prioritate vor 
avea IMM din sectoarele: - produse 
alimentare şi băuturi; - produse 
electronice şi mecanice; - textile şi 
îmbrăcăminte - tehnologii 
informaționale și externalizarea 
proceselor de afaceri 

Unitatea de 
Implementare a 
proiectului Băncii 
Mondiale de Ameliorare 
a Competitivității 
(UIPAC) 

Tel.: +373 22 296 723 

e-mail: 

mgf@star.md; 

www.uipac.md 

                                                 
20 E putin diferita aceasta info de cea de pe site-ul Mobias. De verificat Mobias inca odata 

mailto:mgf@star.md
http://www.uipac.md/


37.  Fondul 
internațional 
pentru 
Dezvoltarea 
Agricolă 
Guvernul RM 

Disponibil prin: 

BC "Moldova-
Agroindbank” 
S.A. 

BC 
"Fincombank" 
S.A. 

BC 
"COMERȚBANK
" S.A. 

BC "ProCredit 
Bank” S.A. 

BC 
"Mobiasbanca" 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

BC 
"Moldindconban
k" S.A. 

Programul Rural de 
Reziliență Economico-
Climatică Incluzivă 
(FIDA VI ÎMM21 / Tinerii 
Antreprenori 

Pentru ÎMM 

Programul oferă finanțare pentru inițierea sau extinderea 
afacerilor cu profil agricol și ne-agricol (în special cele 
administrate de tinerii antreprenori), astfel mărind gradul de 
competitivitate a produselor obținute, accesând noi piețe de 
desfacere, favorizând creșterea veniturilor întreprinderilor. 

Avantajele programului: 

- Sporirea accesului la produse financiare 
avantajoase pe termen lung 

- Scutire de taxe pentru efectuarea procedurilor 
vamale, TVA 

- GRANT cu titlu nerambursabil pentru tinerii 
antreprenori până la 120 000 MDL 

- Majorarea investițiilor în procesul de recoltare și 
post-recoltare 

 

Tip finanțare: Granturi /  Subvenții 

Suma: max. 150 000 USD (80% din suma totală a creditului 
solicitat) 

Termen: max. 5 ani;  

              max. 8 ani pentru plantațiile multianuale 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții; credite preferențiale 

Expiră la 12/31/2017 

Beneficiari: 

Întreprinderi rurale cu profil agricol 

Domenii eligibile: 

 Producerea, recoltarea, 
păstrarea: fructelor, culturilor 
bacifere, legumelor în teren protejat 
și câmp deschis, plantelor 
aromatice şi medicinale, strugurilor 
de masă, culturilor de câmp şi 
tehnice 

 Producerea, recoltarea şi 
păstrarea seminţelor şi a 
materialului săditor 

 Producerea produselor de origine 
animală, inclusiv procurarea 
animalelor de prăsilă, a 
echipamentului şi utilajelor 

 Sortarea, procesarea şi 
ambalarea produselor agricole22  

 Construcţia halelor de depozitare 
şi păstrare la rece a produselor 
agricole 

 Agroturismul rural (procurarea 
animalelor, a echipamentului şi 
utilajelor necesare pentru 
dezvoltarea fermei din cadrul 
complexului turistic). 

UCIP-IFAD 

Chișinău, Moldova, Bd. 
Ștefan cel Mare 162, of. 
1301-1305 

Tel/Fax: + 373 22 21 00 
56/ 22 50 46/ 21 05 42 

www.ifad.md 

 

                                                 
21 http://finantare.gov.md/ro/content/programul-rural-de-rezilienta-economico-climatica-incluziva-ifad-vi-pentru-imm  
22 cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi pentru amenajarea teritoriului 

http://www.ifad.md/
http://finantare.gov.md/ro/content/programul-rural-de-rezilienta-economico-climatica-incluziva-ifad-vi-pentru-imm


38.  Directoratul liniei 
de credit 

FIDA VI direct, 
recreditare 

Programul de asistență 
financiară a afacerilor 
din domeniul agro-
industrial 

Pentru tineri antreprenori 

Programul oferă credite preferențiale cu porțiune de grant 
pentru tinerii antreprenori. 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții; Credite preferențiale 

Suma: max. 540 000 MDL, inclusiv cu porțiunea de GRANT 
în sumă de max 40% din suma investiției, dar nu mai mult 
de 120 000 MDL 

Termen: max. 5 ani;  

               max. 8 ani pentru plantațiile multianuale 

Beneficiari: 

Întreprinderi fondate și administrate 
de tineri antreprenori 

Cetățenii RM care la momentul 
aplicării vor avea vârsta cuprinsă 
între 18-35 ani pentru bărbați și 18-
40 ani pentru femei 

Domenii de activitate eligibile: 

 Producerea, recoltarea, 
păstrarea: fructelor, culturilor 
bacifere, legumelor în teren 
protejat și câmp deschis, 
plantelor aromatice şi 
medicinale, strugurilor de masă, 
culturilor de câmp şi tehnice 

 Producerea, recoltarea şi 
păstrarea seminţelor şi a 
materialului săditor 

 Producerea produselor de 
origine animală, inclusiv 
procurarea animalelor de prăsilă, 
a echipamentului şi utilajelor 

 Sortarea, procesarea şi 
ambalarea produselor  

 Construcţia halelor de 
depozitare şi păstrare la rece a 
produselor agricole 

 Agroturismul rural  

 Pentru agricultori: servicii 
mecanizate de reparație a 
mașinilor agricole, de 
consultanță și marketing, de 
furnizare a materialului 
semincer, alte servicii aferente 
activităților agricole 

 Activități neagricole: 
industrie, producere, servicii în 
zona rurală 

 



39.  Fondul 
internațional 
pentru 
Dezvoltarea 
Agricolă (FIDA) 

 

Programul Rural de 
Reziliență Economico-
Climatică Incluzivă 
(FIDA VI) - 
Infrastructură 

Programul oferă granturi parțiale pentru dezvoltarea 
infrastructurii publice rurale de reziliență rurală și creștere 
economică 

Tip finanțare: granturi / subvenții 

Suma: max 200 000 USD (contribuția beneficiarilor de cel 
puțin 15%) 

Beneficiari: Grupuri de ÎMM rurale 
care practică activități agricole, 
asociații, cooperative și alte 
organizații de producători agricoli.  

Investiții eligibile: 

Construcția/reparația segmentelor 
de drum și poduri care sporesc 
accesul beneficiarilor la zonele de 
producere, procesare și 
comercializarea a produselor 
agricole; construcția rețelelor de 
alimentare cu apă și pentru irigare, 
pentru dezvoltarea activităților de 
antreprenoriat în domeniul 
agroalimentar; construcția 
infrastructurii de piață agricolă. 

UCIP-IFAD 

Chișinău, Moldova, Bd. 
Ștefan cel Mare 162, of. 
1301-1305 

Tel/Fax: + 373 22 210 
056/ 225 046/ 210 542  - 
Victor Roșca 

www.ifad.md  

 

http://www.ifad.md/


40.  Fondul 
internațional 
pentru 
Dezvoltarea 
Agricolă (IFAD) 

 

Programul Rural de 
Reziliență Economico - 
Climatică Incluzivă 
(FIDA VI) – Agricultură 
Conservativă și Lanțuri 
Valorice23 

Programul oferă granturi pentru investiții care vor spori 
capacitățile de adaptare a întreprinderilor agricole la 
schimbările climatice 

Tip finanțare: Granturi / Subvenții 

Suma grantului diferă în funcție de tipul co-finanțării. 

 

Beneficiari: 

Tineri antreprenori; 

APL de nivelul I care doresc să 
reabiliteze/înființeze fâșii forestiere; 

Instituții de cercetare și învățământ; 

Întreprinderi agricole, procesatoare 
și comerciale care practică 
activitatea exportului producției 
agricole cu valoarea adăugată; 

Grupuri de producători 

 

Investiții eligibile: 

Crearea a 12 școli de câmp pentru 
fermieri cu loturi demonstrative 
pentru instruire în domeniul 
agriculturii conservative; 

Granturi pentru echipament și 
tehnică agricolă în agricultura 
conservativă; 

Suport la reabilitarea și înființarea 
fâșiilor forestiere, învelișului cu 
ierburi; 

Co-finanțare pentru crearea unui 
laborator agrochimic de analiză a 
solului, apei și culturilor agricole; 

Finanțarea a 2 pepiniere silvice. 

UCIP-IFAD 

Chișinău, Moldova, Bd. 
Ștefan cel Mare 162, of. 
1301-1305 

Tel/Fax: + 373 22 21 00 
56/ 22 50 46/ 21 05 42 

www.ifad.md 

 

                                                 
23 http://finantare.gov.md/ro/content/programul-rural-de-rezilienta-economico-climatica-incluziva-ifad-vi-agricultura-conservativa  

http://www.ifad.md/
http://finantare.gov.md/ro/content/programul-rural-de-rezilienta-economico-climatica-incluziva-ifad-vi-agricultura-conservativa


41.  Directoratul liniei 
de credit 

FIDA VI direct, 
recreditare 

Programul de asistență 
financiară a afacerilor 
din domeniul agro-
industrial 

Finanțarea investițiilor și a capitalului circulant eligibil din 
domeniul agroindustrial cu excepția or. Chișinău și Bălți 

Beneficiari: 

ÎMM cu până la 250 persoane 

Valoarea finanțării: 

FIDA I ref – 30 000 USD – 500 000 USD 

FIDA II ref – 100 000 USD 

FIDA III ref – 150 000 USD 

FIDA IV ref – 250 000 USD 

FIDA V ref – 250 000 USD 

FIDA VI ref – 150 000 USD 

 

Termen: termen scurt 2 ani pentru capitalul circulant, 
excepție comerț 

 termen mediu 5 - 7 ani 

 termen lung 15 ani pentru viticultură, 
pomicultură 

Domenii de activitate eligibile: 

FIDA I ref – ÎMM încadrate în toate activitățile economice și 
producători – exportatori 

FIDA II ref - FIDA VI ref – ÎMM încadrate în activitățile 
economice cu profil agricol și producători – exportatori. 

Condiții de finanțare eligibile:  

 Producerea, recoltarea, 
păstrarea: fructelor, culturilor 
bacifere, legumelor în teren 
protejat și câmp deschis, 
plantelor aromatice şi 
medicinale, strugurilor de masă, 
culturilor de câmp şi tehnice 

 Producerea, recoltarea şi 
păstrarea seminţelor şi a 
materialului săditor 

 Producerea produselor de 
origine animală, inclusiv 
procurarea animalelor de 
prăsilă, a echipamentului şi 
utilajelor 

 Sortarea, procesarea şi 
ambalarea produselor agricole 

 Construcţia halelor de 
depozitare şi păstrare la rece a 
produselor agricole 

 Agroturismul rural. 

 



42.  Directoratul liniei 
de credit 

prin  

BC "ProCredit 
Bank” S.A. 

 

BC 
"Mobiasbanca" 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

 

RISP recreditare I și II 

Programul de Investiții 
și Servicii Rurale 

Programul tinde să continue stimularea creșterii sectorului 
agricol și a altor sectoare ale economiei naționale prin 
stimularea accesului antreprenorilor la finanțare pe termen 
lung. 

Suma:  

RISP I ref max 500 000 USD 

RISP II ref max 250 000 USD 

Termen: max 7 ani 

Domenii de activitate eligibile: ÎMM încadrate în toate 
activitățile economice și producători - exportatori 

Beneficiari: 

ÎMM cu max. 250 persoane 

Antreprenorii particulari, fermieri 
privați, organizațiile sau grupurile de 
producție în oricare formă de 
organizare juridică, angajate în 
activitățile de fermier, de prelucrare 
sau producție, sau comercializare 
agricolă sau în orice alte activități 
antreprenoriale pe întreg teritoriul 
RM. 

Condiții de finanțare:  

RISP I ref Finanţarea investiţională: 

 Investiţii în gospodării agricole și 
horticole pentru dezvoltare 

 Investiţii pentru dezvoltarea 
prelucrării, depozitării, ambalării, 
comercializării și altor activităţi 
aferente sub-sectoarelor agriculturii 

 Investiţii în orice altă activitate 
economică neagricolă, în spaţiul 
rural, inclusiv în societăţi 
agroindustriale, comerciale, de 
turism, de artizanat 

Finanţarea mijloacelor circulante: 

 Capital circulant asociat investiției 
pentru activităţile economice 
enumerate 

 

 



43.  Directoratul liniei 
de credit 

  RISP II ref 

Finanţarea investiţională: 

 Afacerile rurale private și nou 
formate 

 Un şir larg de activităţi agricole şi 
neagricole în sectorul rural 

 Finanţarea echipamentului de 
mâna a doua, dar se va cere o 
expertiză şi evaluare tehnică 
pentru a confirma calitatea, 
corespunderea şi preţul acestor 
bunuri materiale. Această evaluare 
poate fi executată de IFP sau de 
un estimator independent 

Finanţarea mijloacelor circulante: 

 Aferente investiţiei până la 25% 
din suma sub – împrumutului. 

 

44.  Directoratul liniei 
de credit 

Prin  

Victoria bank 

BC 
"Mobiasbanca" 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

 

KfW recreditare 

Proiect de finanțare din 
resursele băncii 
Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

Programul finanţează proiectele investiţionale eligibile din 
diverse sectoare ale economiei naţionale. Scopul 
programului este de a crea condiţii favorabile pentru 
companii, în vederea creşterii veniturilor acestora prin 
accesul sporit la pieţe, crearea locurilor de muncă și, drept 
rezultat, să asigure creșterea durabilă a economiei. 

Suma: proiecte investiționale max 200 000 EUR (80% din 
suma finanțată, iar 20% va fi contribuția clientului) 

Capital circulant asociat investiției: max 30% din suma 
împrumutului 

Termen: pentru investiții max 7 ani, perioada de grație max 
2 ani 

Domenii de activitate eligibile: ÎMM încadrate în toate 
activitățile economice 

Beneficiari: 

ÎMM cu max. 250 persoane 

Condiții de finanțare eligibile: 
procurarea unui vast sortiment de 
echipamente de producere și utilaje 
pentru prestarea serviciilor. 

 



45.  Directoratul 
Liniei de Credit 

 

Guvernul 
Poloniei 

Creditul Polonez Obiectivul programului este de a promova și aprofunda 
cooperarea economică între Guvernul R. Moldova și 
Guvernul R. Polone, fapt pentru care Guvernul R. Polone a 
acordat Guvernului R. Moldova un Credit de Asistență 
pentru modernizarea sectorului agroindustrial şi a altor 
sectoare ale economiei naționale. 

Proiectele de finanţare din cadrul programului „Creditul 
Polonez” sunt scutite de: 

 Accize 

 Taxe Vamale 

 Taxe pentru Efectuarea Procedurilor Vamale 

 TVA (impozitate la cota zero) 

Suma: min 500 000 EUR 

           max 3 000 000 EUR 

Termen: min 12 ani 

Domenii de activitate eligibile: Companii angajate în 
agricultură și ramurile conexe de prelucrare a produselor 
agricole 

Beneficiari: 

Persoane juridice 

Măsuri eligibile: 

 Înființarea, modernizarea și 
restructurarea întreprinderilor 
specializate în producția de 
produse de origine vegetală și 
animalieră, producție industrială 
prin asigurarea unei infrastructuri 
moderne 

 Investiții în tehnologii moderne 
privind recoltarea, procesarea 
primară, păstrarea, sortarea, 
ambalarea și desfacerea 
produselor agroalimentare 

 Construcția și dotarea unităților 
de producție industrială 

 Modernizarea halelor de 
producție industrială prin 
asigurarea unei infrastructuri 
moderne 

 Procurarea echipamentelor și 
utilajelor 

 Investiții în tehnologii moderne 
și inovații în scopul conformării la 
standardele UE privind siguranța 
alimentelor și cerințele de calitate 

Adresa: Blvd. Ștefan cel 
Mare 162, of. 1210 
Chișinău 

Telefon: +373 22 22 27 
85, mob. 067357383 

Director executiv: Igor 
Gorașov 

  


