
Proiectul de Ameliorare a Competitivității (PAC II) 
 
PAC Granturi 

bd. tefan cel Mare i Sfînt, 180, of. 815 

Chi inău, Moldova, MD 2004 

Tel:    +373 22 29 67 23 

email: mgf@star.md 

web:   www.uipac.md 



• PAC Granturi face parte din Proiectul Băncii Mondiale pentru Ameliorarea 

Competitivității (PAC II). 

 

 

 

 

PAC Granturi este administrată de către echipa din cadrul Unității de Implementare (UIPAC) 

responsabile pentru implementarea PAC II.  
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Pentru cine?  Întreprinderi private, cu maximum 249 angajați 

Pentru ce? Servicii de dezvoltare a afacerii 
 

Scopul? Îmbunătățirea capacităților pentru export 
 



3 milioane USD ale PAC Granturi sunt disponibile în 2015-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

fără termeni limită de aplicare 
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PAC Granturi acoperă 50% din costul serviciilor 

 

 

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de 200 mii MDL per Beneficiar 
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PAC Granturi facilitează accesul întreprinderilor orientate spre export la servicii de 

dezvoltare cu scopul de a îmbunătăți competitivitatea acestora la export. 

Prestatorii de servicii vor asista 
IMM-le să: 

Pentru ca IMM-le să: 

ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ PRODUSELE ȘI SERVICIILE EXISTENTE 

DEZVOLTE PRODUSE ȘI SERVICII NOI  

ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ PROCESELE DE PRODUCȚIE 

ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ MANAGEMENTUL AFACERII 

EXPORTE PENTRU PRIMA DATĂ 

EXPORTE CĂTRE CLIENȚI NOI 

EXPORTE PE PIEȚE NOI 

EXPORTE PRODUSE NOI 

COMERCIALIZEZE PRODUSE NOI ÎN LANȚURILE VALORICE LA EXPORT   
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 Servicii de dezvoltare (exemple) 
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Implementarea i certificarea standardelor internaționale: ISO, HACCP; 

Dezvoltarea/modernizarea imaginii: dezvoltarea de concept i design de ambalaj/etichetă, 
dezvoltarea imaginii corporative (brand-lui, logo-lui, etc.), branding, materiale promoționale, 
pagină web (shop online), asistență în marketing i promovare (online); 

Reorganizare/restructurare: dezvoltare organizațională, instruirea resurselor umane, 
proceduri de lucru, sistem de vânzări/distribuție, management logistic; 

Planificarea dezvoltării: elaborarea planurilor de acțiuni (pentru export, marketing), 
planificarea afacerii, planificarea extinderii/diversificării, analiza costurilor, managementul 
financiar, managementul vînzărilor; 

Piețe i parteneriate potențiale: sondaje, analize, studii, strategii, rapoarte (privitor la: piețe, 
furnizori, clienți, concurenți, prețuri, etc.), identificarea/stabilirea de parteneriate; 

Sisteme de producere computerizate: proiectare asistată de calculator (CAD), producție 
asistată de calculator (CAM); 

Sisteme informaționale computerizate financiare/ de management: sistem informațional de 
management financiar, sisteme CRM sau ERP; 

Etc…….alte servicii relevante pentru îmbunătățirea competitivității la export. 
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. Verifică dacă ești eligibil 

. Pregătește setul de documente  

3. Fii aprobat 

. Semnează contractul cu 
prestatorul de servicii 

. Implementează proiectul 

6. Rezultate în export 



• Solicitarea pentru grant (inclusiv proiectul de îmbunătățire a afacerii); 

• Copia certificatului de înregistrare; 

• Extrasul recent din Registru de Stat; 

• Rapoartele financiare pentru ultimii doi ani (rezultate financiare, bilanțul); 

• Certificat bancar (ce demonstrează capacitatea financiară);  

• Certificatul privind lipsa datoriilor.  
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 Setul de documente include: 

Setul de documente se prezintă la adresa: or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 8 , of. 8 5 

În maximum 4-6 săptămîni vei fi informat dacă ai fost acceptat pentru finanțare 
Beneficiarul în baza proiectului de îmbunătățire va semna Acordul de grant 
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Doar costurile directe pentru activitățile proiectelor aprobate  
sunt eligibile pentru finanțare   

Cheltuielile care nu sunt eligibile, dar nu se limitează la:  

 

 

 

 

 

 

Costurile serviciilor contractate și suportate înainte de semnarea 
Acordului de grant; 

Acțiunile(retroactive) care au fost deja finalizate; 
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• costuri periodice: salarii, servicii 
comunale, chirie, mentenanță 

• recrutare, relocalizare sau costuri de 
abonament 

• taxe i impozite, inclusiv TVA  
• elemente deja finanțate de alte 

programe sau companii 
• pierderi de schimb valutar, 

penalități 
• cheltuieli i rezerve pentru 

eventuale pierderi sau datorii în 
viitor 

• patente, licențe si francize 

• plăți în avans 
• cheltuieli pentru distracții i ospitalitate 
• creanțe i datorii 
• comercializarea oricărui tip de echipament, 

teren sau clădiri, incluzând renovarea 
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PAC Granturi: 

Adresa: bd. Stefan cel Mare 180, of.815 

tel:          +373 22 29 67 23 

email:      mgf@star.md 

web:        www.uipac.md 

fb.com:    PAC Granturi 

 

Date de contact 
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http://www.uipac.md/

