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Deși tinerii au de cele mai multe ori idei inovatoare, ambiții și entuziasm, una dintre cele mai importante 
constrângeri în fața dezvoltării unei afaceri în Moldova este accesul limitat al tinerilor antreprenori la 
resurse financiare, fie din cauza lipsei unei istorii creditare, dar mai ales din cauza inexistenței sau 
insuficienței gajului. 

UCIP-IFAD a elaborat pentru tinerii antreprenori, un produs de suport financiar nerambursabil, ce 
constă în rambursarea parțială, în proporție de 40 la sută, a investițiilor aferente lanțurilor valorice 
susținute în cadrul Programelor IFAD. 

Condițiile pentru acordarea acestui suport sunt similare condițiilor stabilite și aprobate în cadrul 
Programului pentru finanțarea tinerilor antreprenori prin intermediul instituțiilor financiare 
participante, diferența este că porțiunea de credit va fi în totalmente finanțată de tînăr, fie din resurse 
proprii sau alte credite decît de la IFP. 

 
 

1. Criterii de eligibilitate a beneficiarilor: 

1.1 Pentru a beneficia de grant tinerii antreprenori, cetăţeni ai RM, vor avea vîrsta, la momentul 
aplicării, cuprinsă între 18 şi 35 ani inclusiv pentru barbați și între 18 și 40 ani inclusiv  pentru 
femei. 

1.2 Sunt înregistrați ca subiecți ai activității de antreprenoriat, sub orice formă organizatorico- 
juridică, și desfășoară activitatea în zona rurală sau urbană, pe teritoriul controlat de 
autoritățile RM (cu excepția orașelor Chișinău și Bălți); 

1.3 Dispun de toate autorizațiile necesare ce permit desfășurarea activității de afaceri; 

1.4 Întreprinderile   sunt   fondate   și   administrate   doar   de   tineri   antreprenori,   cu      vârsta 
menționată în punctul 1.1 

1.5 Întreprinderile ce au beneficiat de împrumut cu porțiune de grant din cadrul PSFRDBA-IFAD V, 
PNAET, PARE 1+1, PASET 1 și PASET 2, dacă se solicită finanțare pentru extinderea afacerii 
anterior finanțate, de la producere la procesare/sortare/împachetare/marketing. 

1.6 Dețin documente care confirmă dreptul de  proprietate  și  folosință  a  bunurilor  imobile în/pe 
care s-a făcut investiția și sunt proprietari ai bunurilor mobile ce constituie obiectul investiției 
pentru care se solicită   finanțare; 

1.7 Mențin evidența contabilă perfectează şi prezintă în modul stabilit rapoartele financiare 
standard; 

1.8 Corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 privind susținerea sectorului 
ÎMM; 

 

2. Nu vor fi eligibile pentru finanțare întreprinderile: 

2.1 ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte 
proceduri judiciare; 

2.2 ce au beneficiat de împrumut cu porțiune de grant din cadrul PSFRDBA-IFAD V, PNAET, PARE 1+1, 
PASET 1 și PASET 2, inclusiv subvenții în cadrul AIPA, dacă se solicită finanțare pentru aceiaș 
investiție anterior finanțată cu porțiune de grant. 
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2.3 ce solicită finanțare pentru implementarea unui proiect investițional comun cu un alt agent 
economic; 

2.4 mixte, cu capital străin. 
 

 
3. Activităţile eligibile pentru finanţare 

3.1 Progamul   va   finanța   investiţiile   direct   legate   de   lanțurile   valorice   susținute   în   cadrul 
programelor IFAD, după cum urmează: 

3.1.1 Activitatea de producere, colectare și post – colectare a produselor apicole; 

3.1.2 Activități de producere, recoltare și post-recoltare a strugurilor de masă; 

3.1.3 Activități de producere, recoltare și post-recoltare a legumelor produse pe teren protejat 
sau câmp deschis ; 

3.1.4 Activități de producere, recoltare și post-recoltare a fructelor; 

3.1.5 Înființarea și utilarea fermelor de animale, producerea și procesarea produselor de 
origine animală derivate; 

3.1.6 Activități de producere, recoltare și post-recoltare a produselor ecologice; 

3.1.7 Activități de producere a culturilor de cîmp cu utilizarea tehgnologiei mini-till și no-till. 

3.2 Construcțiile de sere și solarii vor fi eligibile dacă acestea sunt procurate sub formă de module 
gata pentru montare, confecționate din metal zincat, acoperite cu folie din polimeri, sticlă, poli 
carbonat; 

3.3 Investițiile efectuate din data de 20 mai 2015, data întrării in vigoare a Acordului de Finanțare a 
Grantului Danez. 

 
 

4. Nu vor fi eligibile pentru finanțare 

4.1 Bunurile procurate de la persoane fizice care nu sunt înregistrate ca subiecți ai activității de 
antreprenoriat; 

4.2 Capitalul circulant; 

4.3 Cheltuielile de transport, montare, asigurare, etc; 

4.4 Refinanțarea datoriilor existente; 

4.5 Plata taxelor și a impozitelor; 

4.6 Procurarea sau arenda pământului și a imobilului existent de producere/păstrare; 

4.7 Procurarea echipamentului, utilajelor, mașinilor sau altor active la mâna a doua (foste în 
folosință). 

 
 

5. Mărimea granturilor și condițiile de finanțare 

5.1 Rambursarea cheltuielilor din resursele Programului IFAD se va efectua doar în lei 
moldovenești și va constitui 40% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 280 mii MDL. 

5.2 Cheltuielile vor fi rambursate doar la prezentarea documentelor confirmative menționate în 
articolul 6 de mai jos. 

5.3 Valoarea eligibilă a bunurilor va fi calculată în baza documentelor justificative, fiind diminuată 
cu suma cheltuielilor neeligibile. 

5.4 Solicitantul poate aplica pentru rambursarea cheltuielilor eligibile doar o singura dată. 

5.5 Solicitanții, care vor fi aprobați ca Beneficiari de grant, vor fi obligați să mențină respectarea 
criteriilor de eligibilitate pe o durată de min 3 ani de la data semnării contractului de acordare  a 
grantului. 
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5.6 Grantul este nerambursabil, cu condiția respectării tuturor condițiilor stabilie și stipulate în 
Contractul de acordare a grantului semnat între UCIP-IFAD și Beneficiar. 

5.7 Finanțarea va fi acordată pentru compensarea investițiilor efectuate doar pentru procurarea 
mijloacelor fixe la valoarea neta (fără TVA). Toate bunurile procurate și pentru care se solicită 
rampursarea parțială a cheltuielilor vor fi noi. 

5.8 Rambursarea cheltuielilor legate de procurarea animalelor /familiilor de albini va fi posibilă cu 
condiția că acestea au fost procurate de la fermele de prăsilă incluse în nomenclatorul raselor, 
tipurilor și crossurilor de animale, omologate în RM, inclusiv cele din import. 

5.9 Pentru rambursarea cheltuielilor legate de înființarea plantațiilor viticole – soiuri de masă, se  va 
prezenta Actul de înființare a plantației multianuale, cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de 
plante al Republicii Moldova, și celor importate conform Legii nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre 
semințe. 

5.10 În cazul investițiilor efectuate în construcția/reparația imobilului de producere, păstrare, 
depozitare, etc., se va rambursa doar costul materialelor de construcție, în baza devizului de 
cheltuieli, elaborat și avizat de devizieri licențiați. 

 
 

6. Documentele care urmează a fi prezentate: 

Pentru rambursarea cheltuielilor eligibile descrise mai sus, solicitantul urmează să prezente UCIP- 

IFAD următoarele documente (anexa 2): 

6.1 Formularul Cererii de grant completată (anexa 1); 
6.2 Copia Business Planului pentru afacerea la care se solicită grantul; 
6.3 Copia autentificată de pe contractul(-le) de vânzare-cumpărare sau leasing a bunurilor ce 

constituie obiectul investiției eligibile pentru finanțare; 
6.4 Copia  autentificată  a  documentele  de  plată  (ordinul  de  plată)  privind  achitarea  integrală a 

bunurilor ce fac obiectul investiției; 
6.5 Copia autentificată a documentelor ce confirmă livrarea bunurilor: factura fiscală sau invoice-  ul 

în cazul importului; 
6.6 Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice sau in cazul Gospodăriei Țărănești - 

declarația de constituire (despre componența membrilor/asociaților) cu o vechime nu  mai mare 
de o lună; 

6.7 Copia autentificată a buletinelor de identitate ale administratorului/conducătorilor precum și a 
fondatorilor/membrilor; 

6.8 Copia autentificată de pe extrasul din registrul bunurilor imobile care să confirme dreptul de 
proprietate asupra terenurilor pe care s-a efectuat investiția; 

6.9 Copia autentificată de pe contractul (-ele) de arendă/comodat înregistrat la oficiul cadastral, 
dacă terenul nu aparține cu drept de proprietate a solicitantului, încheiat pe o perioadă de cel 
puțin: 
(i) pentru investițiile în sere, tuneluri, solarii și alte derivate - 3 ani de la data 
montării/construcției obiectului de investiție (act de primire –predare a bunului sau alt document 
confirmativ); 
(ii) pentru construcția imobilului cu destinație agricolă- min 5 ani de la data demarării 
construcției (document confirmativ de demarare a construcției) 

(iii) pentru investițiile în înființarea plantaților viticole (soiuri de masă) și plantațiilor pomicole –15 
ani de la data semnării actului de înființare a plantației. 

6.10 Certificat de la inspectoratul fiscal care confirmă lipsa datoriilor, nu mai vechi de unalună; 
6.11 Copie autentificată de pe Raportul financiar pentru ultimul an fiscal - în cazul persoanelor 

juridice, sau darea de seamă unificată – în cazul gospodăriilor țărănești, ambele avizate de 
organele abilitate (cu excepția celor care s-au inregistrat în 2017). 

6.12 În cazul investițiilor efectuate în construcția/reparația imobilului de producere, păstrare, 
depozitare, etc., se va prezenta devizul de cheltuieli, elaborat și avizat de devizieri licențiați. Ca 
temei pentru elaborarea devizului va servi proiectul tehnic al construcției; 

6.13 Declarația pe propria răspundere (conform anexei 3). 
6.14 Pentru plantații multianuale copia proiectului de înființare a plantației. 
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7. Termenii de depunere a cererilor de finanțare 

7.1 Cererea de finanțare, împreună cu documentele solicitate, pot fi depuse pînă la data de 15 mai 
2018. 

7.2 Granturile vor fi acordate pentru cererile aprobate ca eligibile, cu finanțare după principiul 
„primul venit- primul servit”. 

 
8. Procedura de depunere și evaluare a cererilor de finanțare 

8.1 Cererea de aplicare cu setul întreg de documente, urmează să fie depus într-un plic sigilat, cu 
indicarea denumirii solicitantului; 

8.2 Dosarele vor fi examinate de către Comitetul de selectare și aprobare a cererilor de acordare   a 
granturilor, care se va convoca lunar, pe măsura acumulării cererilor; 

8.3 Cererile pentru acoperirea cheltuilelior vor fi depuse spre examinare și aprobare post și prior 
investiției; 

8.4 Cererile depuse prior investiției vor fi examinate doar pentru confirmarea eligibilității. În acest 
caz la cerere vor fi anexate documentele menționate în atr. 6, cu excepția: 6.4, 6.5 și 6.9. După 
aprobărea cererii și efectuarea cheltuielilor Beneficiarul va prezenta pentru finanțare 
documentele stipulate în art.6 punctul 6.4, 6.5 și 6.9; 

8.5 Vor fi rambursate doar cheltuielile care sunt însoțite de documente confirmative a cheltuielilor; 

8.6 În cazul în care în urma examinării dosarului se constată lipsa unor documente, sau în cazul în 
care se consideră a fi necesare alte acte suplimentare, UCIP-IFAD va anunța solicitantul, iar 
acesta, în decurs de 10 zile va completa sau va înlatura neajunsurile. 

8.7 NU vor fi admise spre evaluare la Comitetul de selectare și aprobare a cererilor pentru 
acordarea grantului dosarele care nu vor fi prezentate conform cerințelor, nu vor conține toate 
documentele solicitate și nu au fost completate ulterior în termenul stabilit în punctul 7.1. 

8.8 După aprobarea Cererii de către Comitetul de selectare, și obținerea acceptului oficiului central 
IFAD cu sediul la Roma, UCIP-IFAD va semna cu beneficiarul Contractul de acordare  a  grantului, 
în care vor fi stipulate condițiile de acordare a sprijinului financiar, drepturile și obligațiunile 
părților, condițiile de trecere a porțiunii de grant  în folosul beneficiarului, etc. 

 
 

9. Modul de prezentare a pachetului de documente 

9.1 Cererea de grant și documentele solicitate urmează a fi prezentate sau expediate prin poștă în 

plic sigilat la sediul UCIP-IFAD, pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303 în 

termenii stabiliți în punctul 7.1; 

9.2 Fiecare Cerere va fi înregistrată și i se va atribui un număr de referință 
 

 
Pentru detalii scrieți pe adresa de e-mail: office@ifad.md 

mailto:office@ifad.md

