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Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță 
Concursul de granturi pentru crearea Centrelor de Suport în Afaceri 

 
1. Context  

Începând cu 1 ianuarie 2018, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, Fundația Est-
Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European, HelpAge International, Centrul 
Parteneriat pentru Dezvoltare și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, implementează 
proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”. Proiectul, cu 
durata de 32 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea socială și economică a 
Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont 
de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber 
Schimb Aprofundat și Cuprinzător.  
Una din activitățile proiectului presupune crearea a șase Centre (Hub-uri) de Suport în Afaceri 
pentru a sprijini crearea și dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) viabile și 
generarea oportunităților de stimulare a dezvoltării economice în regiuni. Hub-urile de Suport 
în Afaceri vor servi ca mijloc eficient în susținerea inițiativei private și vor contribui la 
fortificarea  parteneriatului dintre sectorul public și privat în atingerea dezideratului de 
dezvoltare durabilă a comunităților și regiunilor. 
 

2. Scopul și prioritățile programului de granturi 
Programul de granturi  are drept scop susținerea organizațiilor societății civile, care se  vor 
angaja  responsabil și activ în crearea un mediu favorabil creării și dezvoltării business-ului mic 
și mijlociu prin înființarea și dezvoltarea Hub-urilor locale și regionale de suport în afaceri. 
Aceste Centre vor oferi un mediu antreprenorial și de învățare, asistență în managementul de 
afaceri, instruire și coaching, acces la servicii de finanțare, servicii de sprijin tehnic și acces la 
baze de date naționale și europene relevante domeniului de activitate. Prin activitatea lor, 
Hub-urile vor sprijini accelerarea afacerilor și vor contribui la creșterea economică și la  
bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Programul va încuraja înființarea Centrelor de 
Suport în Afaceri (Hub-urilor) în asociere cu Incubatoare de Afaceri existente, cu filialele 
Camerei de Comerț și Industrie, universități, centre de inovare, parcuri tehnologice, parcuri 
industriale, care operează în zonă, cooperarea și dezvoltarea de servicii complementare în 
comun cu alte inițiative similare; 
 
Prin intermediul granturilor, oferite în cadrul acestui concurs, vor fi susținute următoarele 
activități: 
- Crearea Centrelor (Hub-urilor) de Suport în Afaceri, ca entități eficiente și durabile 

destinate susținerii, dezvoltării și creșterii competitivității IMM-urilor în regiuni; 
- Hub-urile create vor pune la dispoziția mediului de afaceri instruire și coaching, informații, 

know-how, baze de date, și alt sprijin de acest gen, care va avea rolul de a spori șansele de 
creare a afacerilor noi și de creștere a afacerilor existente; 
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- Serviciile oferite de aceste Centre vor avea un caracter novator, și vor cuprinde domenii 
cum ar fi regulile de acces pe piața europeană, procedurile vamale și normele legate de 
certificare pentru exportul pe piața UE, strategii de vânzări, marketingul produselor locale 
și celor pentru export, etc; 

- Consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă față concurenței și competiției 
internaționale; 

- Sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de noile oportunități economice legate de Zona de 
Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, inclusiv prin consolidarea capacităților de export a 
sectorului privat din Moldova; 

-  Îmbunătățirea coordonării și comunicării între diferite părți interesate din sectorul social, 
economic, privat și public, la nivel central și local; 

- Facilitarea transferului de know-how și a accesului la tehnologiile moderne și inovații, 
precum și furnizarea de servicii de consultanță pentru agricultori și operatorii din sectorul 
alimentar pentru a dezvolta o agricultură ecologică și competitivă; 

- Facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanțare și creșterea numărului de activități 
economice competitive. 

 
3. Bugetul 

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 360 000 EUR. Suma maximă 
oferită per proiect nu va depăși 60 000 EUR. Granturile vor fi oferite în tranșe trimestriale în 
dependență de progresul obținut în implementarea proiectelor. Perioada de implementare a 
proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, nu va depăși 24 de luni. 
 

4. Solicitanți eligibili 
Pentru a fi participanți eligibili, solicitanții trebuie:  
a) să fie persoane juridice stabilite și înregistrate pe malul drept sau stâng al râului Nistru (de 
către autoritățile moldovenești sau de autoritățile de facto din regiunea transnistreană); 
b) să fie organizații nonprofit (necomerciale); 
c) să fie organizații ale societății civile de nivel local, de ex.: asociații obștești, fundații, 
organizații comunitare, instituții necomerciale, care operează în afara Chișinăului.  
d) să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca 
intermediar.  
 
Notă: potențialii solicitanți nu vor fi eligibili dacă se află în una din situațiile descrise în 
Secțiunea 2.3.3 a procedurilor PRAG pentru activitățile externe ale UE. Aceste proceduri pot fi 
consultate aici: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.3 
 

5. Evaluarea proiectului și decizia de selectare 
 
5.1. Procesul de luare a deciziei 



 

 

3 

 

 
 
 
 
 
 

Acest proiect este finanțat de 
Uniunea Europeană 

 
 
 
 
 

Proiect realizat de 
Fundația Est-Europeană  

 

 
 
 
 
 

Acest proiect este cofinanțat de 
Guvernul Suediei 

   

Proiectele recepționate vor fi evaluate de către un grup independent de experți.  Solicitanții și 
propunerile de proiect sunt evaluate în mod egal și echitabil, fiind apreciate în mod obiectiv și 
independent. 
La evaluarea propunerilor de proiect se va ține cont de principiul distribuției geografice. 
 
5.2 Criteriile de selecție a propunerilor 
În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative: 
Cantitative 
1) Numărul persoanelor dezavantajate care vor fi beneficia în urma realizării proiectului; 
2) Numărul de actori implicați în proiect; 
 
Calitative 
1) Originalitatea și inovația propunerii; 
2) Capacitatea de a ajunge la cei care nu sunt de obicei informați sau implicați prin intermediul 
altor proiecte europene; 
3) Sustenabilitatea acțiunii; 
4) Relevanța activității pentru comunitatea locală; 
5) Capacitatea de a spori gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la problemele 
abordate; 
6) Capacitatea de a dezvolta relații multilaterale durabile și relații multi-nivel implicând 
cetățeni, ONG-uri, actorii locali, prestatorii de servicii, sindicate, patronate, angajatori etc.; 
7) Capacitatea de a dezvolta o platformă de dialog între părțile interesate relevante din 
sectorul public, societate civilă, business, media, etc. 
 
Adițional, în cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele aspecte: 
- Formularea clară a necesității privind crearea Hub-ului în locația-țintă, prin furnizarea de 

indicatori sociali și economici (indicatori demografici, piața muncii, rata șomajului, 
dimensiunea sectorului IMM, potențialul de dezvoltare economică a zonei) ; 

- Parteneriatul cu administrația publică locală de nivelul I, II și angajamentul autorităților 
acesteia în susținerea potențialului proiect, inclusiv prin acordarea anumitor facilități 
administrative și inițiative de asigurare a durabilității Hub-ului post-proiect, stabilite prin 
încheierea Acordurilor de colaborare; 

- Este încurajată înființarea Centrelor de Suport în Afaceri (Hub-urilor) în asociere cu 
Incubatoare de Afaceri existente, cu filialele Camerei de Comerț și Industrie, universități, 
centre de inovare, parcuri tehnologice, parcuri industriale, care operează în zonă, 
cooperarea și dezvoltarea de servicii complementare în comun cu alte inițiative similare; 

- Prezența factorilor fizici de suport local: spațiu disponibil pentru prestarea serviciilor de 
consultanță și instruire, echipament, echipă de administrare 

- Descrierea metodelor/ măsurilor/ activităților de implicare activă a 
beneficiarilor/reprezentanților IMM la identificarea nevoilor de dezvoltare și de sporire a 
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capacităților de gestionare a afacerilor în contextul regulilor și procedurilor stabilite prin 
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător; 

- Resurse locale disponibile în vederea cofinanțării proiectului vor constitui un avantaj. 
 

6. Durata proiectelor și utilizarea fondurilor 

Durata maximă a  proiectului nu va depăși 24 luni. Solicitanții de grant sunt încurajați să 
furnizeze contribuții monetare sau nemonetare din surse proprii sau oferite de parteneri și 
finanțatori.  
Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie utilizate 
conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea 
cheltuielilor  instituționale/administrative  ale organizației ce nu țin nemijlocit de proiect. 
Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și 
personalul acesteia și/sau plata datoriilor. 
Solicitanții vor include în Bugetul proiectului categoria de cheltuieli  pentru servicii de 
Mentorat și Instruire.  Această linie de buget ar presupune, ca exemplu, expertiză calificată și 
instruire în domenii precum administrarea financiară, contabilitate, marketing și promovare, 
administrarea afacerii, legislație, drepturile persoanelor dezavantajate etc. Din suma solicitată 
pe proiect, cel puțin 5000 EUR vor fi incluși pe această linie de buget, conform modelului de 
buget oferit de FEE, fără a depăși limita maximă admisibilă a grantului. 
Bugetul va fi elaborat  și prezentat în EUR, respectând modelul anexat la prezentul 

Anunț și Termenii de referință ai Concursului. 

Cheltuieli neeligibile 
Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:  
- Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii; 
- Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii; 
- Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor; 
- Articolele de buget care sunt finanțate prin intermediul altor acțiuni sau programe 

sprijinite de Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul Fondului European pentru 
Dezvoltare; 

- Achiziționarea de terenuri sau clădiri; 
- Pierderile ce țin de rata de schimb; 
- Credite oferite părților terțe; 
- Salarii pentru demnitari sau funcționari publici. 

 
7. Activități eligibile 

Următoarele activități sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestui concurs de granturi: 
- Activități care vor contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri prin promovarea 

antreprenoriatului; 
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- Activități de promovare a accesului pe piața europeană prin susținerea actorilor din 
domeniul afacerilor (instruiri individuale și colective, consiliere în management, 
participare în evenimente de afaceri); 

- Activități de susținere a modernizării IMM-urilor; 
- Activități de promovare a oportunităților economice oferite de Acordul de Asociere RM-

UE și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător; 
- Activități de sporire a capacităților de export și perspectivelor sectorului privat din 

Moldova; 
- Activități de îmbunătățire a coordonării și comunicării între diverși actori din domeniul 

social, necomercial, economic și autorități publice; 
- Activități de facilitare a transferului de know-how și acces la tehnologii moderne și 

inovație, inclusiv acordarea de servicii de consultanță operatorilor economici; 
- Activități novatoare de sensibilizare a opiniei publice; 
- Evenimente de instruire; 
- Activități de networking; 
- Schimb de bune practici (vizite, întruniri etc.); 
- Seminare și ateliere tematice, conferințe, expoziții; 
- Publicarea de manuale, broșuri, materiale audio-vizuale. 
 

8. Acțiuni neeligibile 
Următoarele tipuri de acțiuni nu sunt eligibile: 
a) acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la 
ateliere, seminarii, conferințe, congrese; 
b) acțiuni care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii 
sau cursuri de formare; 
c) acțiuni în sectorul educației formale, cu excepția situațiilor speciale; 
d) conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă 
de activități care trebuie realizate în timpul implementării proiectului. În acest scop, activitățile 
pregătitoare pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu constituie, ele însele, 
"activități mai largi"; 
e) acțiuni destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a 
partenerului (partenerilor) acestuia; 
f) acțiuni care constau în principal din cercetare sau studiu; 
g) acțiuni care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de capital, de ex. terenuri, clădiri, 
echipamente și vehicule, cu excepția situațiilor speciale; 
h) acțiuni care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare 
sexuală, convingeri religioase sau lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică; 
i) acțiuni care sprijină partidele politice; 
l) acțiuni care includ prozelitism. 
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9. Prezentarea propunerilor de proiect 
La elaborarea propunerilor de proiect, Vă rugăm să țineți cont de Ghidul de orientare în 
crearea Centrelor de Suport în Afaceri (Hub-uri), vedeți Anexa 1.  
 
 Solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente: 
 

1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene; 
2. Bugetul total solicitat în baza formularului Fundației Est-Europene; 
3. Scrisoare de susținere din partea administrației publice locale cu indicarea 

suportului concret pe care administrația sau alte entități active în serviciul public 
îl va oferi; 

4. În cazul când există surse terțe de cofinanțare a proiectului depus, se va anexa și o 
scrisoare de confirmare din partea respectivului finanțator. 

5. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu 
privire la proiectul depus (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, 
broșuri, etc.) 

 
Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care 
calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau 
cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.  
 

10. Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect  
Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul ”Întrebare 
concurs de granturi Hub de suport în afaceri” până la data de 22 aprilie 2018.  
 
Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi Hub de suport în afaceri” pot fi 
transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa:  Fundația Est- 
Europeană, strada 31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau 
depuse personal la aceeași adresă. 
 
Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 30 aprilie 2018, ora 23:59. 
 
Atenție! Dosarele cu propunerile depuse nu vor fi returnate. Dosarele incomplete nu vor fi 
evaluate. 

mailto:concurs@eef.md
mailto:concurs@eef.md
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Anexa 1. 
 

Ghid de orientare în crearea Centrelor de Suport în Afaceri (Hub-uri) în cadrul 
Proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”,  

susținut financiar de către  Uniunea Europeană 
 

1. Concept 

Centrul de suport în afaceri reprezintă o structură independentă non-profit destinată 
creării unui mediu favorabil, sustenabil pentru promovarea spiritului antreprenorial, 
susținerea ideilor de afaceri novatoare și oferirea de suport IMM-urilor înființate cu 
potențial de dezvoltare în regiuni. Organizația non-profit, care planifică să creeze un 
Centru va avea un rol de agent al schimbării și va implica încă de la momentul creării 
Centrului agenți economici din regiune pentru a identifica nevoile acestora și a formula 
soluțiile potrivite pentru dezvoltarea sectorului.  Scopul Centrului este de a oferi o gamă 
integrată de servicii profesioniste destinate IMM-urilor, inclusiv mentorat, vizibilitate, 
oportunități de finanțare, etc.  

2. Strategia de planificare  

Organizațiile non-profit interesate în obținerea grantului pentru crearea Centrului vor 
întreprinde în faza inițială următoarele etape: 

- Vor colecta informații și vor efectua o cercetare preliminară a condițiilor sociale, 
economice, politice și de afaceri în regiuni, în vederea identificării condițiilor 
locale și potențialilor beneficiari ai Centrului; 

- Vor analiza potențialii beneficiari și necesitățile acestora în materie de depășire a 
situațiilor de criză, dezvoltare, performanțe; 

- Vor consulta reprezentații mediului de afaceri și organizațiile implicate în 
susținerea sectorului IMM; 

- Vor asigura complementaritatea și colaborarea cu incubatoarele de afaceri, filiale 
ale Camerei de Comerț și Industrie, universități, parcuri tehnologice și industriale; 

- Vor evalua infrastructura fizică  disponibilă: un spațiu adecvat pentru organizarea 
sesiunilor de instruire, oferirea serviciilor de consultanță și stocarea resurselor;  

- Se vor asigura de susținerea și angajamentul autorităților publice locale, agenții 
publice prin prezentarea scrisorilor de susținere în cazul co-finanțării; 
 

3. Caracteristici și obiective ale activității:  

- Va reprezenta un punct focal pentru inovație și spirit antreprenorial, atragerea de 
talente, idei și resurse financiare; 
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- Va impulsiona interacțiunea, realizarea de parteneriate și soluționarea 
problemelor comune, având un rol semnificativ  în crearea și menținerea rețelelor 
de contact între structuri publice, private și IMM-urile din regiune; 

- Va oferi acces la proprietate intelectuală prin colaborare cu instituții de 
învățământ și de cercetare, agenții  și organizații de profil; 

- Se va conecta la rețeaua de Centre creată de FEE  
- Va culege date, prelucra, realiza studii de piață în vederea furnizării unor 

informații utile și de identificare a perspectivelor de dezvoltare pentru IMM-uri; 
- Va crea, menține și actualiza baze de date a întreprinderilor care operează în 

regiune; 
- Va realiza acțiuni de sprijinire a parteneriatelor în afaceri, schimb de experiență în 

domeniu, de transfer de tehnologie și de participare la târguri, expoziții și vizite de 
studiu internaționale; 

- Se va implica și va contribui la elaborarea politicilor publice, pentru a reflecta 
realitatea de operare a mediului de afaceri și formularea obiectivelor și acțiunilor 
de accelerare a procesului de dezvoltate a IMM-urilor. 
 

4. Servicii oferite  

Portofoliul de servicii va fi stabilit în comun cu părțile interesate  Astfel, acesta va oferi 
servicii colective de instruire, mentorat, consiliere, dar și abordări personalizate pentru 
operatorii economici individuali și medii distincte, printre care se vor enumera: 

- Acordarea de consultanță  către potențialii întreprinzătorii privind demararea și 
administrarea afacerii  și către întreprinderi în dezvoltare pentru soluționarea 
unor probleme manageriale, tehnice, organizatorice, etc    ;  

- Expertiză (coaching și sfaturi directe) pentru a susține antreprenorii în dezvoltarea 
ideii de afaceri și la elaborarea planului de afaceri (juridic, contabilitate, 
marketing, management, resurse umane etc.); 

- Consultanță  și mentorat în diversificarea activității economice, dezvoltare de noi 
produse și servicii; 

- Training pentru formarea competențelor în afaceri și modele de dezvoltare a 
afacerilor ; 

- Sesiuni de informare, activități de transfer tehnologic, formare profesională;  
- Servicii de extindere pentru afaceri (contabilitate, legal, etc) 
- Asistență pentru adoptarea și implementarea procedurilor specifice de lucru în 

conformitate cu normele naționale și europene în domeniul calității; 
- Suport în depășirea dificultăților de intrare pe piețele internaționale.; 
- Îndrumări operaționale, asistență pentru obținerea de finanțare, granturi etc; 
- Networking și construirea de parteneriate. Consultanță privind dezvoltarea de 

parteneriate strategice de business; 
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- Asistență IT și e-business; 
- Alte servicii, etc. 

Angajații Centrului vor colecta în mod regulat  feedback de la beneficiari cu privire la 
utilitatea și eficiența programelor și serviciilor prestate. Pe baza feedback-ului și cu 
menținerea obiectivelor, echipa Centrului asistată de experți vor elimina sau ajusta 
servicii, vor adăuga programe  care să reflecte în mod direct solicitările și nevoile 
mediului economic.  

5. Parteneriate 

Colaborarea cu factorii locali de decizie este obligatorie: sprijinul unor instituții locale 
precum Consiliul raional, Primăria, Consiliul local, Agenții publice, etc. Este încurajată 
asigurarea colaborării cu Incubatoarele de Afaceri, filiale ale Camerei de Comerț și 
Industrie, universități, parcuri tehnologice și industriale. Adițional, se vor stabili 
parteneriate cu instituții de învățământ și de cercetare, agenții  și organizații de profil. 
Prin urmare, Centrul trebuie să planifice și să organizeze o rețea de parteneri și de aliați 
care pot contribui la îmbunătățirea condițiilor de creștere economică și competitivitate a 
IMM-urilor în regiunea respectivă.  

 

 


