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ECHIPA INVEST SUPORT anunță despre extinderea concursurilor de granturi și programe 

investiționale noi: 

I. Concurs pentu selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea 

învelișurilor de ierburi pînă la 20/08/2021. 

II. Apel de propuneri de grant pentru finanțarea lansării și dezvoltării afacerilor din 

remitențe de către tinerii antreprenori 

Data limită de aplicare: 10 noiembrie 2021 

Grup țintă: tineri antreprenori, membri AEÎ, care doresc lansarea și dezvoltarea afacerilor din 

remitențe 

Scop: Suport în transformarea rurală prin valorificarea remitențelor primite de 

gospodăriile  din mediul rural ca sursă de finanțare pentru îmbunătățirea activităților 

productive 

Obiectiv: Familiile de migranți din mediul rural pot utiliza serviciile financiare pentru a 

transforma fluxurile de remitențe în active și activități productive. 

1. Beneficiari eligibili 

Micro antreprenori, membri ai AEÎ eligibile, înregistrați ca persoane juridice în 

conformitate  cu legislația în vigoare, care îndeplinesc următoarele criterii: 

întreprinderile sunt fondate şi gestionate de antreprenori tineri, cetățeni ai Republicii Moldova, 

care în perioada aplicării, au vârstele cuprinse între 18 şi 35 de ani inclusiv, pentru bărbați 

şi între 18 şi 40 ani inclusiv, pentru femei; 

2. Activități eligibile: 

Orice activități agricole sau neagricole generatoare de venit, cu excepția următoarelor 

activități: 

a) cultivarea, procesarea, comercializarea strugurilor tehnici pentru producerea băuturilor 

alcoolice; producerea, procesarea, comercializarea tutunului; 

b) jocuri de noroc, centre de agrement, restaurante, baruri, alte activități similare; 

c) comerțul, repararea și amanetarea bijuteriilor confecționate din metale prețioase, alte 

activități similare; 

Construcția de sere și solarii este eligibilă dacă sunt achiziționate ca module gata de instalare, 

din metal zincat, acoperite cu polimeri plastici, sticlă și poli carbonat; 

Pentru investițiile în construcția / reparația imobilelor de producere și depozitare, etc., vor fi 

eligibile pentru finanțare doar costul materialelor de construcție, în baza devizului de 

cheltuieli  elaborat și aprobat de persoane autorizate. 

3. Mărimea, sursele de finanțare: Împrumut cu porțiune de grant 

Porțiunea de Grant: 75.000 MDL 



Grantul va fi acordat în conformitate cu regula „1 + 3” – la fiecare 1 MDL investit din remitențe 

și alte surse de venit furnizate de beneficiar ca contribuție a acestuia, vor fi acordați 3 MDL 

grant,  până la 75.000 MDL. 

Termenul de rambursare a împrumutului trebuie să corespundă cu durata de recuperare a 

investiției, dar nu mai mare decât  3 (trei) ani, inclusiv perioada de grație nu mai mare decât 

12 luni. 

 

 

III. Granturi destinate femeilor pentru dezvoltarea și diversificarea afacerilor 

 

În cadrul Proiectului de Rezilienţă Rurală, pe parcursul perioadei 2018-2022, UCIP IFAD va 

acorda suport financiar și asistență tehnică femeilor din zona rurală, care activează în 

conformitate cu legislaţia în vigoare ca mici antreprenori agricoli, fie individual sau în cadrul 

unor grupuri de producători. Implementarea componentei respective urmăreşte scopul de a 

fortifica capacităţile de rezilienţă climatică a femeilor care activează ca  producători agricoli 

în zonele rurale, stimulând şi diversificând afacerile lor. 

Grupul țintă: femei cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 ani, care practică activități agricole, 

lucrează individual în conformitate cu legislația în vigoare (persoane fizice sau juridice) sau 

sunt membri ai grupurilor de producători (fondatori) cu activitate in domeniul procesării 

producției agricole. 

Zona de implementare: Telenești, Nisporeni, Călărași, Rezina. Activitățile preconizate vor 

fi desfășurate în  circa 30 APL-uri.   

Beneficiari:  

– Persoane fizice (Gospodării Ţărănești, Întreprinderi Individuale, deținători de patentă) care 

practică activitate independentă de întreprinzător în domeniul agriculturii. 

– Cooperativele (100% capital social deținut de femei) care practică activitate de 

întreprinzător în domeniul agriculturii. 

Valoarea grantului:  

Persoane fizice sau juridice – echivalentul maxim 5000 dolari SUA 

Cooperativele – echivalentul maxim 8000 dolari SUA 

Investițiile eligibile:  

(pentru persoane fizice sau juridice) 

 Echipamente, utilaje, material săditor pentru culturi multianuale și alte bunuri aferente: 

producerii primare (horticultură, viticultură: struguri de masă), producerea culturilor de câmp 

etc.), care va include, dar nu se va limita la următoarele tipuri de investiții: 

- tocător de resturi vegetale în vii, livezi, culturi de câmp; 

- mașină de cosit iarba (pentru deținătoarele de livadă, vie unde este înierbare); 

- echipament de irigare prin aspersiune sau prin picurare; 

- echipament pentru construcția unei sere; 

- echipament pentru producerea energiei din sursele regenerabile (soare, vânt, apa) pentru 

utilizare în procesul de producere; 

- semănători din categoria no-till, mini-till, strip-till; 

- sisteme de ventilare pentru spațiile de producere; 

- echipament de colectare a apei de ploaie; 

- material săditor pentru vii și livezi; 

- peliculă de mulcire pentru spațiile în rând la culturile horticole; 

- echipament pentru producerea compostului; 



- echipament anti-îngheț, etc.. 

activităților conexe agriculturii (producerea ambalajului, servicii de reparație a mașinilor 

agricole, etc.), care va include, dar nu se va limita la următoarele : 

- utilaj pentru fabricarea pâinii, produselor de panificație, 

- utilaj pentru morărit, 

- utilaj pentru prelucrarea lemnului, 

- agroturismul 

- activități de meșteșugărit, etc.. 

 (pentru persoane fizice sau juridice și cooperative) 

  Echipamente și utilaje aferente activităților:    

post-recoltării, procesării, sortării, ambalării produselor agricole și fabricarea produselor 

alimentare de origine vegetală și/sau animală: 

- utilaj de uscare a fructelor/legumelor pe bază de energie regenerabilă, 

- echipament de pre-răcire a produselor agricole care se alterează repede (pomușoare, 

struguri de masă, căpșuni), 

- echipament de fabricare a ambalajului pentru produsele agricole (din carton, lemn, 

plastic), 

- mașină de vid (scoaterea aerului din ambalaj), 

- mașină de scos sâmburii la fructe, 

- utilaj de pasteurizare a fructelor, strugurilor de masă sau legumelor, 

- utilaj de dozare, ambalare, etichetare pentru fructe, struguri de masă sau legume, 

- utilaj de prelucrare termică a fructelor sau legumelor, 

- echipamente de tratare a semințelor, 

- utilaj pentru fabricarea hranei pentru animale la fermă ; 

Criteriile de eligibilitate:  

Persoane fizice sau juridice 

Este fondatoare sau administratoare a unei întreprinderi înregistrate în aria pilot. 

Deținerea în proprietate sau/și în arendă terenuri agricole,inclusiv cota parte a membrilor 

familiei,nu mai mult de 10ha. 

Cel puțin 30% din volumul producerii va fi destinat comercializării. 

Contribuția bănească a beneficiarului va constitui cel puțin 20% din costul total al investiției. 

Confirmarea printr-o declarație a disponibilității de participare în programe de întărire a 

capacităților tehnice și de gestionare a afacerilor, inclusiv în activități de grup. 

Investiția va include măsuri de sporire a rezilienței la schimbările climatice. 

Cooperative 

Capital social 100% deținut de femei. 

Cel puțin 70% din membrii cooperativei vor deține în proprietate sau/și în arendă, nu mai mult 

de 10ha. 

Contribuția bănească a beneficiarului va constitui cel puțin 15% din costul total al investiției. 

Investiția va include măsuri de sporire a rezilienței la schimbările climatice. 

 

 

 

 

 

 



IV. Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (UIPM) 

lansează un Program de grant destinat gestionării specifice a unor fluxuri de 

deșeuri în Republica Moldova: uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din 

uz 

 

În cadrul Programului de grant vor fi implementate proiecte aferente gestionării deșeurilor, cu 

scopul de a spori capacitatea de prevenire, depozitare, reutilizare, reciclare și să promoveze 

piețele pentru produsele cu conținut reciclat. 

Eligibili pentru a depune cereri sunt persoanele juridice, cu orice formă de organizare, 

înregistrate conform legislației Republicii Moldova, ce activează pe teritoriul țării și au o 

experiență de cel puțin 3 ani de activitate în domeniul colectării, reciclării, reutilizării și 

eliminării deșeurilor; organizații ale societății civile, precum și sunt încurajate parteneriatele 

cu APL. 

Costurile eligibile pentru proiecte sunt de la 5000 până la 25 mii de euro. Din suma totală, 

80% va constitui suma de grant, iar 20 la sută va constitui contribuția proprie a aplicantului. 

 

Perioada de depunere a dosarului este 2 – 20 august 2021. 

 

 

V. Grant privind finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă 

la schimbările climatice 

Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă 

a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările 

climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice. 

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la 

schimbările climatice, solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate: 

sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice 

înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole 

sau de procesare a producției agricole în zonele rurale controlate de autoritățile din Republica 

Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. 

 Vor fi considerate eligibile: 

- mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

- au cel puțin un an de experiență în domeniu; 

- suprafața terenului deținut în proprietate și/sau arendat cumulativ nu depășește 25 ha; 

cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate și/sau arendă 

cumulativ max. 25 ha.; 

- nu au datorii la bugetul de stat. În cazul existenței datoriilor la bugetul de stat, solicitanți 

de grant vor prezenta o confirmare de la organele de resort privind eșalonarea acestora; 

4. Mărimea granturilor și limita per beneficiar 

Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, 

dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar ; 

Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 

dolari SUA per solicitant de grant. 

5. Investițiile eligibile 



UCIP IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant pentru finanţarea activităţilor, care 

ar asigura o mai bună adaptare a sistemelor de producere agricolă primară la schimbările 

climatice și vor include următoarele tipuri de investiții eligibile: 

1) Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată: 

- sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol, care va include cel puțin 3 componente de 

sistem. 

- rețea de irigare prin aspersiune în set cu țeavă și aspersoare, manual permutabile pe câmp; 

aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii și temperaturii solului pentru 

culturile horticole; 

2) Echipament pentru agricultura conservativă: 

- Semănătoare No-till pentru culturi cerealiere; 

- Semănătoare No-till pentru culturi prășitoare; 

- Semănătoare Mini-till pentru culturi cerealiere; 

- Semănătoare Mini-till pentru culturi prășitoare 

- Cultivator cizel (scarificator); 

- Decompactor/subsolier pentru afânarea spațiului dintre rânduri pentru culturile perene (fructe 

și struguri de masă); 

- Maşini de cosit iarba printre rânduri din plantaţiile de livezi, vii și fâneţe; 

- Tocătoare pentru fărâmițarea resturilor vegetale pentru gestionarea deșeurilor agricole; 

 3) Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire; 

4) Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile din 

zona de producție; 

5) Echipament de producere a energiei solare în zona de producere 

Instalații fotovoltaice; 

Instalații solare termale (colectoare solare); 

6) Mașini și utilaje folosite în sistemului de producere a culturilor organice: 

 maşini pentru distribuirea îngrășămintelor organice; 

  

Apelul de granturi va fi deschis începând cu 09 august 2021 și pe parcursul anului 2022 

până la epuizarea resurselor financiare 

 


