
 

Antreprenorii din nordul Moldovei sunt instruiți  cum să 

participe la concursul de granturi anunțat de ADR Nord în 

parteneriat cu People in Need și A.O. „Pro Cooperare 

Regională”  

Șefa Secției cooperare și 
atragerea investițiilor a 
ADR Nord, Maria 
Prisacari, le-a dorit suc-
ces antreprenorilor, 
încurajându-i să participe 
activ la concurs. La rândul 
său, reprezentanta 
People in Need Moldova 
Victoriei Guzun, manage-
rul proiectului, a mențio-
nat că scopul acestei se-
siuni de informare și in-

struire este abilitarea an-
treprenorilor în elaborarea 
și administrarea afacerilor.  

În cadrul sesiunii de infor-
mare, formatoarele Elena 
Bordianu și Tatiana Puga  
au instruit participanții la 
sesiune sunt cum să ela-
boreze și să lanseze un 
proiect și să exerseze 
principiile de bază ale con-
tabilității.  

 Suma solicitată în ca-
drul concursului trebuie 
să se încadreze între 
2000 și 5000 de euro. 
Termenul limită până 
când antreprenorii pot 
depune dosarele es-
te 25 noiembrie 2018, 
ora 17:00.  

 

Astăzi, la Bălți, are loc o nouă sesiune de informare și instruire pentru antrepre-

norii din Regiunea de Dezvoltare Nord interesați să participe la concursul de 

granturi pentru dezvoltarea afacerilor, anunțat de ADR Nord în parteneriat cu 

People in Need Moldova și Asociația obștească „Pro Cooperare Regiona-

lă”. Concursul de granturi, lansat recent la Bălți, se desfășoară în cadrul proiec-

tului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare 

Nord a Moldovei” (2017-2019), finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și 

implementat de People in Need Moldova în parteneriat cu ADR Nord și A.O. 

„Pro Cooperare Regională”.  
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Un antreprenor informat, este înarmat 



UE finanțează un pachet de sprijin 
pentru unele companii moldovenești, 
pentru a le ajuta să înțeleagă mai 
mult despre modul în care pot bene-
ficia de importurile fără taxe vamale 
din Republica Moldova și pot obține 
un acces mai mare la piața UE. 
Acest pachet va fi furnizat printr-un 
proiect de asistență tehnică (Sprijin 
pentru Cadrul de Infrastructurii Cali-
tății în contextul DCFTA (Zona de 
liber schimb aprofundată și cuprinză-
toare) în Republica Moldova), finan-

țat de Uniunea Europeană și imple-
mentat în cooperare cu Ministerul 
Economiei și Infrastructurii.  Cele pâ-
nă la 75 de companii vor fi selectate 
înainte de sfârșitul lunii ianuarie 2019. 
În perioada februarie – martie 2019, 
se va stabili o legătură cu fiecare 
companie, pentru a obține o perspec-
tivă inițială asupra a ceea ce au nevo-
ie. Implementarea integrală a pache-
tului va avea loc pe o perioadă de 12 
luni, începând din martie 2019.  

nii în măsura în care 
această companie are 
nevoie pentru a benefi-
cia de deschiderea 
pieței europene.  
O companie poate 
aplica completând for-
mularul de aplicare în 
română, rusă sau en-
gleză. 
Cererile trebuie depu-
se și primite înainte de 
ora 16.00 pe data 
de 14 Decembrie 
2018, la adre-
sa: Minisiterul Econo-

miei și Infrastructurii, 
Piața Marii Adunări Nați-
onale, 1, Chișinău, MD-
2033, office No. 220. (în 
attenția dna. 
M.Ceresau). Dacă sunt 
întrebări și solicitări de 
clarificări, acestea pot fi 
trimise, până la 20 no-
iembrie 2018, prin e-mail 
la următoarea adre-
să support.quality@wegl
obal.org 
 

Sprijinul va fi oferit com-
paniilor care exportă deja 
în UE, dar care doresc să 
afle mai multe despre mo-
dul în care se pot baza pe 
succesul lor printr-o mai 
bună înțelegere a regle-
mentărilor; companiilor 
care se gândesc la ex-
port, dar nu știu cum să 
înceapă și cred că regle-
mentările ar putea fi prea 
complicate pentru a le 
depăși. Pachetul de spri-
jin vizează furnizarea 
exactă a unei cantități de 
informații fiecărei compa-
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Cine poate beneficia de acest pachet de sprijin  ? 

Pînă la 75 de companii Moldovenești vor primi sprijin 

în dezvoltarea capacităților de export pe piețele UE 

Încă un pas 

spre piețele 

Europene 

mailto:support.quality@weglobal.org
mailto:support.quality@weglobal.org


ERASMUS pentru Tineri Antreprenori reprezintă un program de schimb transfron-
talier finanțat de  Uniunea Europeană care oferă antreprenorilor noi şansa de a în-
văţa de la antreprenorii experimentați dintr-o altă țară și de a consolida competen-
țele necesare pentru dezvoltarea întreprinderii. Schimbul de experiență poate dura 
de la o lună la trei luni. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova este 
Organizația Intermediară în Moldova, care implimentează și oferă informaţii supli-
mentare privind condiţiile de participare .  

Guvernul a creat toate condițiile pentru ca o afacere de succes să „prindă 
rădăcini” în țara noastră. Republica Moldova are acces la o piață de aproape 
1 miliard de consumatori, un regim fiscal blând, o creștere economică stabilă 
și oferă facilități substanțiale antreprenorilor străini care își doresc să inves-
tească într-o piață emergentă”. Afirmația a fost făcută de ministrul Chiril 
Gaburici la evenimentul de lansare a brandului de țară pentru atragerea in-
vestițiilor . 
Potrivit conceptului prezentat de Agenția de Investiții, logo-ul reprezintă o 
evoluție firească a brandului turistic național „Pomul Vieții”, elementele căruia 
fac trimitere la importanța turismului și a vinificației, completat cu simbolurile 
celorlalte 5 domenii strategice ale economiei naționale: Industrie ușoară, 
TIC, Automotive și Electronică, Infrastructură și Energetică. În perioada 27-
29 noiembrie la Chișinău, se va desfășura cea de-a V-a ediție a „Moldova 
Business Week”, care reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente 
pentru promovarea imaginii țării în vederea atragerii investițiilor . 

Cine poate să participe?  
Antreprenori noi care au intenția fermă de 
a înființa o companie sau care au înființat 
deja o companie (nu mai mult de 3 ani 
cumulativi de experiență); 
Antreprenori experimentați care sunt pro-
prietarii unei întreprinderi mici sau mijlocii 
sau care conduc o astfel de întreprindere.

De ce trebuie să participi?  
1. Pentru a stabili contacte pe plan inter-
național.  
2. Pentru a cunoaște o nouă piață euro-
peană și diferite practici comerciale.  
3. Pentru a-ți consolida competențele sec-
toriale.  
4. Pentru a intâlni antreprenori de succes. 
5. Pentru a descoperi  noi oportunități  
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A fost lansat brandul de țară pentru 

atragerea investițiilor, cu sloganul „Grow in 

Moldova” (Crește în Moldova).  

Te gândești să începi o afacere sau ai 

început-o deja? Erasmus pentru Tinerii 

Antreprenori poate fi pentru tine! 



Calendar de granturi 

Business Name 

MD-3100, mun. Bă lţ i, Piaţ a Vasile 

Alecsandri, 8A, 

Telefon: (+373) 231 26294  

Fax: (+ 373) 231 261980 

E-mail: 

infocentru.adrnord@gmail.com 

AGENȚIA DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ NORD 

 

Cooperare pentru dezvoltare 

 
Runda a doua a concursului de granturi 
pentru susținerea activităților de 
Antreprenoriat Social. 

 
http://www.civic.md/grants 

Proiectul USAID Agricultura Performan-
tă în Moldova (APM) oferă granturi pen-
tru îmbunătățirea practicilor de produce-
re și post-recoltare a pomușoarelor. 

 
http://www.civic.md/grants 

Proiectul USAID Agricultura Performan-
tă în Moldova oferă granturi pentru ex-
tinderea suprafețelor irigate din cadrul 
zonelor cu sisteme centralizate de iriga-
re. 

 
http://www.civic.md/grants 

 
Institutul de Politici Publice lansează 
Programul de granturi mici 

 
http://www.civic.md/grants 

Сoncurs de granturi în domeniul mobili-
zării comunitare și asigurării incluziunii 
sociale în raioanele Soroca, Căușeni, 
Cahul și Taraclia 

 
http://www.civic.md/grants 

Proiectul USAID Agricultura Performan-
tă în Moldova oferă granturi pentru acti-
vități inovatoare de comercializare și 
export a fructelor și strugurilor 

 
http://www.civic.md/grants 

 

Soluțiile 
noastre! 

 
Succesul 

tău! 

Granturi pentru promovarea exporturilor de mere 
în Golful Persic, India și Africa de Nord 

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un nou 
apel de granturi care susține implementarea tehnologiilor avansate post-
recoltă pentru mere, cu scopul de a asigura conformitate cu cerințele specifi-
ce ale importatorilor din piețe noi, precum Golful Persic, India și Africa de 
Nord, contribuind astfel la creșterea exporturilor de mere către aceste piețe. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitor la Apel și 
a primi îndrumări cu privire la modul de completare a formularului de solicita-
re, expediind întrebările lor la adresa grants@moldovaagro.com până la 
30 noiembrie 2018. Pentru a asigura că toate întrebările să fie primite și 
adresate în mod transparent și corect, este necesar ca toată comunicația să 
se facă prin email, dar nu prin telefon.  

http://www.civic.md/grants/44717-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-apm-ofera-granturi-pentru-imbunatatirea-practicilor-de-producere-si-post-recoltare-a-pomusoarelor.html
http://www.civic.md/grants/44717-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-apm-ofera-granturi-pentru-imbunatatirea-practicilor-de-producere-si-post-recoltare-a-pomusoarelor.html
http://www.civic.md/grants/44717-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-apm-ofera-granturi-pentru-imbunatatirea-practicilor-de-producere-si-post-recoltare-a-pomusoarelor.html
http://www.civic.md/grants/44717-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-apm-ofera-granturi-pentru-imbunatatirea-practicilor-de-producere-si-post-recoltare-a-pomusoarelor.html
http://www.civic.md/grants/44715-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-ofera-granturi-pentru-extinderea-suprafetelor-irigate-din-cadrul-zonelor-cu-sisteme-centralizate-de-irigare.html
http://www.civic.md/grants/44715-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-ofera-granturi-pentru-extinderea-suprafetelor-irigate-din-cadrul-zonelor-cu-sisteme-centralizate-de-irigare.html
http://www.civic.md/grants/44715-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-ofera-granturi-pentru-extinderea-suprafetelor-irigate-din-cadrul-zonelor-cu-sisteme-centralizate-de-irigare.html
http://www.civic.md/grants/44715-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-ofera-granturi-pentru-extinderea-suprafetelor-irigate-din-cadrul-zonelor-cu-sisteme-centralizate-de-irigare.html
http://www.civic.md/grants/44715-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-ofera-granturi-pentru-extinderea-suprafetelor-irigate-din-cadrul-zonelor-cu-sisteme-centralizate-de-irigare.html
http://www.civic.md/grants/44659-institutul-de-politici-publice-lanseaza-programul-de-granturi-mici.html
http://www.civic.md/grants/44659-institutul-de-politici-publice-lanseaza-programul-de-granturi-mici.html
http://www.civic.md/grants/44558-oncurs-de-granturi-in-domeniul-mobilizarii-comunitare-si-asigurarii-incluziunii-sociale-in-raioanele-soroca-causeni-cahul-si-taraclia.html
http://www.civic.md/grants/44558-oncurs-de-granturi-in-domeniul-mobilizarii-comunitare-si-asigurarii-incluziunii-sociale-in-raioanele-soroca-causeni-cahul-si-taraclia.html
http://www.civic.md/grants/44558-oncurs-de-granturi-in-domeniul-mobilizarii-comunitare-si-asigurarii-incluziunii-sociale-in-raioanele-soroca-causeni-cahul-si-taraclia.html
http://www.civic.md/grants/44558-oncurs-de-granturi-in-domeniul-mobilizarii-comunitare-si-asigurarii-incluziunii-sociale-in-raioanele-soroca-causeni-cahul-si-taraclia.html
http://www.civic.md/grants/44714-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-fera-granturi-pentru-activitati-inovatoare-de-comercializare-si-export-a-fructelor-si-strugurilor.html
http://www.civic.md/grants/44714-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-fera-granturi-pentru-activitati-inovatoare-de-comercializare-si-export-a-fructelor-si-strugurilor.html
http://www.civic.md/grants/44714-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-fera-granturi-pentru-activitati-inovatoare-de-comercializare-si-export-a-fructelor-si-strugurilor.html
http://www.civic.md/grants/44714-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-fera-granturi-pentru-activitati-inovatoare-de-comercializare-si-export-a-fructelor-si-strugurilor.html
http://www.civic.md/grants/44716-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-apm-ofera-granturi-pentru-promovarea-exporturilor-de-mere-in-golful-persic-india-si-africa-de-nord.html
http://www.civic.md/grants/44716-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-apm-ofera-granturi-pentru-promovarea-exporturilor-de-mere-in-golful-persic-india-si-africa-de-nord.html

