
Oportunități de finanțare pentru APL și 

IMM din RDN 



FINANȚAREA -REPREZINTĂ PROCESUL DE 

OBȚINERE A RESURSELOR BĂNEȘTI NECESARE 

DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR UNEI 

INSTITUȚII/ÎNTREPRINDERI. 

Tipurile surselor de finanțare 

 Naționale (bugetul de stat) 

 Programe cu finanțare externă 

 Programe cu finanțare mixtă (bugetul de stat + 

finanțare externă) 



TIPURILE SURSELOR DE FINANȚARE 

După destinație 

 APL-uri 

 IMM-uri 

 OSC-uri 

 



Finanțare APL-uri 



NOUA GENERAȚIE A PROGRAMELOR DE 

COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ PERIOADA 

2014-2020 

Sursă de finanțare 

 Instrumentul European de Vecinătate (ENI) 

 Parteneriatul Estic 

 



PROGRAMUL DE COOPERARE TERITORIALĂ 

REPUBLICA MOLDOVA - UCRAINA 

Tip finanțare Granturi pentru APL, instituții publice, ONG 

Beneficiari 

eligibili 

APL, instituții publice, ONG din RM (tot teritoriul), Ucraina 

(reg. Odesa, Vinița, Cernăuți) 

Domenii 

prioritare 

- Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunităților locale în 

regiunile de frontieră prin proiecte care sprijină dezvoltarea 

economică și socială; 

- Abordarea provocărilor comune în domeniile mediului, ocuparea 

forței de muncă, sănătatea publică și orice alt domeniu de interes 

comun care are o dimensiune transfrontalieră; 

- Cultură, educație și sport. 

Valoarea 

grantului 

Proiecte în val. de  

60.000 -30o.ooo 

EURo 

Contribuția 

solicitantului 

10% 



PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA 

– REPUBLICA MOLDOVA 

Tip finanțare Granturi pentru APL, instituții publice, ONG 

Beneficiari 

eligibili 

APL, instituții publice, ONG din Republica Moldova (întreg 

teritoriul), România (județul Botoșani. Iași, Vaslui, Galați) 

Domenii 

prioritare 

- Educație, cercetare, dezvoltarea tehnologiilor 

informaționale 

- Îmbunătățirea accesibilității în regiune 

- Mobilitatea persoanelor, bunurilor și capitalului 

Valoarea 

grantului 

81 mil EURO Contribuția 

solicitantului 

10% 



PROGRAMUL DUNĂREAN DE COOPERARE 

TRANSNAȚIONALĂ 

Tip finanțare Granturi pentru APL, instituții publice, ONG 

Beneficiari 

eligibili 

- State membre a UE: Austria, Grecia şi Italia (Regiunile: Lombardia, 

Bolzano / Bozen, Trento,  Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, 

Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata), Bulgaria, Ungaria, 

România, Slovenia, Slovacia; Croaţia; 

- state potenţial candidate: Albania, Bosnia, Muntenegru şi Serbia; FRI 

Macedonia 

- Moldova şi Ucraina (Oblasturile: Cjermovestka, Ivano-Frankiviska, 

Zakarpat-ska, Odessa). 

Domenii 

prioritare 

- Consolidarea cercetărilor, dezvoltării tehnologice și inovațiilor 

- Protecția mediului și promovarea eficientizării resurselor 

- Promovarea transportului durabil și eliminarea deficiențelor 

de infrastructură 

- Consolidarea dezvoltării instituționale și administrării 

eficiente 

Valoarea 

grantului 

5 mil. Euro (RM) Contribuția 

solicitantului 

10% 



PROGRAMUL OPERAȚIONAL BAZINUL MĂRII NEGRE 

Tip finanțare Granturi pentru APL, instituții publice, ONG 

Beneficiari 

eligibili 

APL, ONG, instituții publice din RM, Armenia, Azerbaijan, 

Georgia (întreg teritoriul), Bulgaria (reg. Severoiztochen, 

Yugoiztochen), Grecia (Kentriki Makedonia , Anatoliki 

Makedonia – Traki), România (Reg. Sud-Est), Rusia (Rostov, 

Krasnoda, Republica Adygea), Turcia (Istambul, Tekirdag, 

Kocaeli, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon), Ukraina 

(Odesa, Mykolaiv, Herson, Zaporojie, Donețc) 

Domenii 

prioritare 

- Promovarea dezvoltării economice și sociale pe ambele părți 

ale frontierei 

- Abordarea provocărilor comune în domeniul mediului, 

sănătății publice și lupta cu crima organizată 

- Promovarea condițiilor și modalităților mai bune pentru 

facilitarea mobilității persoanelor, bunurilor și capitalului 

Valoarea 

grantului 

49 mil. EURO Contribuția 

solicitantului 

10% 



EUROPA CREATIVĂ 

Tip finanțare Proiecte în domeniul culturii 

Beneficiari 

eligibili 

- operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând organizații 

neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în 

domeniu. Toate entitățile care depun proiecte sau sunt partenere în 

proiecte trebuie să aibă minimum 2 ani de existență juridică. 

- ţările UE şi, cu condiţia semnării unor acorduri  de participare la 

Programul Europa Creativă, țările candidate și potențial candidate la 

UE, ţările din Spaţiul Economic European, Elveția și țările care fac 

obiectul Politicii Europene de Vecinătate. 

Domenii 

prioritare 

- proiecte de cooperare între minimum 3 țări; rețele europene ce 

contribuie la profesionalizarea operatorilor din sectoarele culturale 

și creative; platforme europene dedicate mobilității și promovării 

creatorilor și operelor culturale; traduceri din literatura europeană, 

inovații în cultură (e-book) 

Valoarea 

grantului 

 max. 200.000 eur 

Perioada Anual 2014-2020 



ERASMUS+ 

Tip finanțare ProgramUE în domeniile educației, formării, tineretului și 

sportului 

Beneficiari 

eligibili 

Organizații în domeniul educației, formării profesionale, 

tineretului și sportului.  

Domenii 

prioritare 

- Mobilitatea persoanelor în scop educațional (Mobilitatea tinerilor și 

lucrătorilor de tineret promovând Schimburile de Tineri, Serviciul 

European de Voluntariat și mobilitatea lucrătorilor de tineret în 

cooperare cu Țările Partenere din vecinătatea UE); 

- Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici; 

- Sprijin pentru reforma politicilor. 

Bugetul Programul dispune de un pachet financiar global indicativ de 14,774 

de miliarde EUR în cadrul liniei 1 din bugetul UE și de 1,680 miliarde 

EUR în cadrul liniei 4 din bugetul UE pentru cei șapte ani (2014-

2020). Bugetul anual este adoptat de autoritatea bugetară. 

Perioada Periodic 2014-2020 



CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE 

Tip finanțare Granturi pentru APL, instituții publice, ONG 

Beneficiari 

eligibili 

instituțiile publice sau private din statele membre ICE 

precum și organizațiile internaționale / regionale 

Domenii 

prioritare 

- Acțiuni inovatoare ce favorizează mobilitatea și crearea de rețele. 

Propunerile trebuie să se concentreze pe dezvoltarea capacităților 

prin transferul și schimbul de know-how, în special din statele 

membre ICE din UE către statele membre ICE din afara UE. 

Activitățile pot lua forma unor conferințe, seminare, ateliere de 

lucru, precum și activități de formare. 

Valoarea 

grantului 

15.000 eur Contribuția 

solicitantului 

50% 

Perioada Anual, Mai 



EUROPE AID 

Tip finanțare Programul tematic Organizații ale societății civile și 

autoritățile locale (OSC-AL) 

Beneficiari 

eligibili 

Instituții publice, non – profit, APL-uri, ONG-uri, organizații 

regionale, locale  

Domenii 

prioritare 

- de a promova libertatea de exprimare și mass-media libere și 

competente, în special reformarea radiodifuzorilor publici, de a 

contribui în mod pozitiv la îmbunătățirea guvernanței, răspunderea 

socială și competența mediatică în rîndul publicului pe termen lung. 

- de a consolida implicarea actorilor societății civile în sprijinirea, 

dezvoltarea și monitorizarea activităților de promovare a libertății 

media, în special a organismelor naționale de reglementare. 

- de a promova accesul sporit al populației la serviciile sociale de 

bază, în special al femeilor și copiilor din grupurile vulnerabile, 

prin sprijinirea inițiativelor și cooperării între societatea civilă și 

autoritățile locale 

Valoarea 

grantului 

550.000-625.000 

Eur 

Contribuția 

solicitantului 

Între 10-50% 

Deadline mai 



Tip finanțare Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de 

Mediu (GEF) 

Beneficiari 

eligibili 

ONG-urile şi OSC-urile  

Domenii 

prioritare 

     - conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;   

- co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon; 

- agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;   

- coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale.   

Valoarea 

grantului 

până la 50 000 

dolari SUA  
Contribuția 

solicitantului 

50%(25%monetară, 25% în 

natură) 

Deadline 31 Mai 2019, 

23:59 (GMT +2) 



Tip finanțare Programul Uniunii Europene - Măsuri de Promovare a Încrederii (EU-

CBM V) 

Beneficiari 

eligibili 

ONG-urile şi OSC-urile  

Domenii 

prioritare 

- sănătate (inclusiv protecția socială); 

- cultură;  

- protecția mediului;  

- educație;  

- sport (inclusiv turism);   

- dezvoltare locală.  

Valoarea 

grantului 

maxim 20,000 

Euro  

Contribuția 

solicitantului 

Contribuțiile proprii sunt 

binevenite și vor fi încurajate 

Deadline 18 aprilie 2019, 

ora locală 16.00. 



Tip finanțare PNUD Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL), faza II (2019-2022) 

Beneficiari 

eligibili 

Asociațiile de Băștinași (AdB), Asociații Obștești înregistrate care au 

drept scop cooperarea cu autoritatea publică locală si atragerea 

băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din 

Moldova. 

Domenii 

prioritare 

-Proiectele vor aborda și soluționa o problemă identificată în mod 

participativ, la nivel local (servicii locale, infrastructură, sociale și 

economice). 

-Sunt încurajate  activități care contribuie consolidarea un 

parteneriat durabil dintre acești trei actori comunitari și nu se 

limitează doar la un eveniment cultural. 

-Proiectul va fi implementat în colaborare cu administrația publică 

locală și cu băștinași/migranți din localitatea vizată.   

Valoarea 

grantului 

Până la 

$10,000  

Contribuția 

solicitantului 

minim 50 %  

Deadline  25 aprilie 

2019, ora17:00. 



Tip finanțare Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” 2019  

Beneficiari 

eligibili 

APL de nivelul I în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de 

băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau 

reveniți, partenerii de dezvoltare/donatorii 

Domenii 

prioritare 

- infrastructură (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură); 

- protecția mediului (prevenirea poluării mediului, managementul 

deșeurilor); 

- economie (dezvoltarea regiunii,  investiții, dezvoltarea agriculturii); 

- eficiență energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică); 

- cultură (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului 

rural, expoziții și festivaluri); 

- educație (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și 

know-how); 

- protecție socială (servicii sociale și de sănătate). 

Valoarea 

grantului 

nu va fi mai 

mică de 300 

mii lei. 

Contribuția 

solicitantului 

cel puțin 10%  

Deadline  11 mai 2019, 

ora 24:00. 



GRANTURI DIN PARTEA AMBASADELOR ÎN 

RM 

 Ambasadele SUA, Germaniei, Cehiei, Poloniei, Suediei, Marii 

Britanii, Lituaniei, Slovaciei, etc 

 Microgranturi între 4000-30000 eur 

 Eligibili: APL-uri, instituții publice, ONG-uri 

 

 Priorități: 

- dezvoltarea instituțională durabilă,continuarea reformelor,consolidarea 

societății civile și a democrație 

- Infrastructura, mediu, eficiență energetică. 



ALTELE 

 Asistență pentru Dezvoltare din partea MAE ale Statelor UE - 

AOD (România), Polish Aid (Polonia), AOD (Japonia) 

  Solidarity Fund, Vishegrad 

 

 



Finanțare IMM-uri 



Tip finanțare Granturilor /Servicii de dezvoltare a afaceri 

Informații Regula 1+1, la un leu investit este alocat un leu din Program, pînă la 250000 lei  

Beneficiari eligibili 

 

 

 Cetățeni Republica Moldova 

 Lucrător migrant/ rudă de gradul I 

 Intenție de lansare a afacerii/ dezvoltare 

  remitențe confirmate  

 

Termen 

 

2017-2019 

PARE 1+1- atragerea remitențelor în afaceri 



Tip finanțare Credit și leasing preferențial 

Informații Programul prevede credite și leasing preferențiale  pentru a redresa sectorul 

horticol ( etapele afacerii, extinderea afacerii, inovații și eficiență energetică, 

ieșire la export. 

Finanțator – Banca Europeană de Investiții  

Beneficiari eligibili 

 

 

Componenta CREDIT /Întreprinderile procesatoare (ambalarea, calibrarea, 

înghețarea, uscarea./ Întreprinderi horticole: crescători de fructe, nuci, struguri 

de masă./ Întreprinderile conexe sectorului horticol: ambalaj, etichete, utilaj, 

accesorii pentru plantaj. 

Componenta LEASING/ Întreprinderile de post- recoltare, procesare ( păstrare 

la rece, sortare, calibrare, ambalare, înghețare, uscare, conserve și alte tipuri de 

prelucrare a produselor horticole./Întreprinderile horticole ( crescători de fructe, 

nuci, pomușoare, struguri de masă 

 

Termen 

 

2017-2019 

Programul de Restructurare a Sectorului Horticol  

Livada Moldovei 



Tip finanțare Granturilor /Servicii de dezvoltare a afaceri 

Informații Suport financiar și non-financiar prin acordarea granturilor pentru investiții și 

servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor de către femei 

 

Beneficiari eligibili 

 

 

• Femeie, cetățean al Republicii Moldova; 

• Intenționează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să 

dezvolte afacerea existentă. 

 

 

Termen 

 

2017-2019 

PROGRAMUL  FEMEI ÎN AFACERI  



Tip finanțare Granturilor /Servicii de dezvoltare a afaceri 

Informații Programul are drept scop integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul 

economic prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile.  

Beneficiari eligibili 

 

 

 Tinerii doritori de a lansa o afacere sau care au inițiat și conduc o 

întreprindere nou- înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, în zonele 

rurale și urbane  

 Tinerii cu vîrstă cuprinsă între 18-25 de ani  

 Cetățeni ai Republicii Moldova 

Termen 

 

2019 

Programul „START pentru TINERI: o afacere 

durabilă la tine acasă” 



Tip finanțare Servicii gratuite de consultanță și asistență 

Informații Facilitarea dezvoltării sectorului de lapte din R. M. prin suport în consolidarea 

capacităților actorilor din sector, îmbunătățirea accesului la finanțare și 

dezvoltarea infrastructurii fermelor. 

Beneficiari eligibili 

 

 

3000 fermieri (producători de lapte) 

 

Termen  iunie 2021 

Milk Market Improvement through Linkages and 
Knowledge – MILK 



Tip finanțare Granturi / Subvenții 

Informații Scopul Proiectului este de a susține creșterea orientată spre export și investiții. 

Proiectul va sprijini sporirea capacității locale, spiritul antreprenorial, legăturile 

de piață, competitivitatea, inovația și creșterea în industriile cheie pentru 

Proiect. 

Beneficiari eligibili 

 

 

Întreprinderile micro, mici și mijlocii (ÎMM), organizațiile 

necomerciale și neguvernamentale 

Termen 10/2015-09/2028 

Proiectul USAID de Competitivitate în Moldova 



vitivinicolă turism 

TIC și 

industria 

serviciilor 

creative 

industria ușoară 



Tip finanțare Servicii de dezvoltare a afaceri 

Informații Sporirea nivelului de cunoştinţe a agenţilor economici pentru desfăşurarea unei 

activităţi economice eficiente. 

Beneficiari eligibili 

 

 

Antreprenorii de orice vîrstă ce practică activităţi economice sub orice formă de 

organizare juridică 

Termen 

 

2020  

Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) 



Modulele de instruire propuse sunt: 

 

* Planificarea strategică a afacerii; 

* Managementul financiar, inclusiv administrarea resurselor împrumutate; 

* Bazele marketingului 

* Marketing online 

* Proceduri de participare la proiecte europene 

* Gestiunea eficientă a timpului 

* Tehnici eficiente de vânzare și merchandising 

* Evidența contabilă a activității antreprenoriale 

* Legislaţia muncii 

* Managementul resurselor umane 

* Desfășurarea activității economice externe şi relaţii vamale (în contextul 

DCFTA) 

* Managementul ecologic pentru IMM 

 



Tip finanțare Grant 

Informații În cadrul acestui apel de granturi se anticipează acordarea a până la 3 900 000 

MDL total. Din suma totală a grantului, proiectul APM intenționează să acorde 

până la 1 365 000 MDL lanțului valoric de struguri de masă, până la 975 000 

MDL lanțului valoric al pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai 

mică, mure) și până la 1 560 000 lanțurilor valorice de mere și fructelor 

sâmburoase. Suma finală acordată va depinde de activitățile prezentate în 

cererea de solicitare a grantului și de negocierea finală, și poate fi mai mică sau 

mai mare decât suma specificată mai sus per beneficiar. 

Beneficiari eligibili 

 

 

 Producătorii agricoli din Moldova 

Termen 

 

01 mai 2019 

 Agricultura Performantă în Moldova (APM) 



Tip finanțare Granturi /Servicii de dezvoltare a afaceri 

Informații Apelul pentru finanțare prin granturi își propune să sprijine producătorii de 

fructe și struguri de masă în implementarea și certificarea bunelor practici 

agricole în baza standardului internațional GLOBALG.A.P. și a bunelor 

practicilor sociale în baza modulului GRASP creșterea calității și siguranței 

alimentare a fructelor și strugurilor de masă și creșterea exporturilor prin 

corespunderea cu cerințele importatorilor din UE și alte regiuni. 

Beneficiari eligibili 

 

 

 Producătorii și exportatorii de fructe și struguri de masă, organizațiile de 

producători (cum ar fi cooperative sau grupuri de producători) și asociațiile 

sectoriale de a propune activități de implementare și certificare GLOBALG.A.P. 

și GRASP în lanțurile valorice ale fructelor și strugurilor de masă din Republica 

Moldova.  

Termen 

 

25 aprilie 2019 

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) 



Tip finanțare Granturilor /Servicii de dezvoltare a afaceri 

Informații Facilitarea creșterii productivității și veniturilor producătorilor de pomușoare 

din Centrul și Nordul Republicii Moldova.  

Grant pînă la 80000 de lei pentru cei care au pepiniere de arbuști fructiferi sau 

căpșun. 

Din suma totală a grantului, proiectul APM intenționează să acorde până la 1 

365 000 MDL lanțului valoric de struguri de masă, până la 975 000 MDL 

lanțului valoric al pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, 

mure) și până la 1 560 000 lanțurilor valorice de mere și fructelor sâmburoase. 

 

Beneficiari eligibili 

 

 

Peste 1200 de fermieri, mici și mijlocii, implicați în cultivare, procesare, 

comercializare. Raioanele: Ungheni, Călărași, Fălești, Telenești, Dondușeni, 

Soroca, Sângerei, Briceni, Nisporeni, Orhei   

Termen 

 

01 mai 2019 

Proiectele AMIB ,,Îmbunătățirea Productivității și Accesul 

la Piață al Producătorilor de Pomușoare” 



Tip finanțare Credite preferențiale Granturi / Subvenții 

Informații Suma maxim – 3,000,000.00 EUR 

Grant: până la 15% din suma creditului acordat 

Valoarea maximă a grantului va fi stabilită de consultantul proiectului, în 

dependență de complexitatea și nivelul inovativ al tehnologiilor utilizate 

Termen – minim 36 luni 

Volumul finanțării – 100% din costul proiectului fără suma TVA 

Beneficiari eligibili 

 

 

Micro-întreprinderi/ Întreprinderi Mici/ Întreprinderi Mijlocii 

(IMM) si Întreprinderi Mari 

Persoane Fizice ce practică Activitate de Antreprenor (PFA) precum și Persoane 

Fizice în scop de afacere 

Termen 

 

2019 

Linia de Creditare și schemă de granturi EU4Business-BERD 



Tip finanțare Suport pentru sectorul agricol  

Informații AIPA este responsabilă de repartizarea mijloacelor financiare, monitorizarea și 

evaluarea efectelor obținute 

Beneficiari eligibili 

 

 

Producătorii agricoli care au: 

1. Plan de afaceri 

2. Procurarea bunurilor eligibile, cu acte confirmative 

3. Deținerea legală a bunurilor  

4. Imobile pentru investiție membri la asociații de sector 

 

Termen 

 

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură AIPA 



Tip finanțare Granturilor /Servicii de dezvoltare a afaceri 

Informații Proiectul Agricultura Performantă în Moldova anunță o 

competiție pentru sprijinirea activităților inovatoare de 

comercializare și promovare a exportului.Activitățile vor viza 

următoarele lanțurile valorice: Fructe în stare proaspătă (mere 

și fructe sîmburoase)/ Struguri de masă în stare proaspătă. 

Pomușoare în stare proaspătă (căpșuni, zmeură și, într-o 

măsură mai mică, mure);Mierea de albini. 

Beneficiari eligibili 

 

 

Companii din sectorul alimentar care produc, procesează, 

colectează, depozitează, și/sau distribuie struguri de masă, 

fructe (mere și fructe sîmburoase), pomușoare (căpșuni, 

zmeură și, într-o măsură mai mică, mure) și miere. 

Termen 

 

15 octombrie 2019  

APM oferă granturi pentru activități inovatoare de comercializare și export 

a fructelor, strugurilor, pomușoarelor și mierii de albine 





Mulțumesc pentru 

atenție!  


