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APEL PENTRU FINANȚARE PRIN GRANTURI 

 

Apel pentru finanțare prin granturi (RFA) nr. MoldHVAA_RFA_032 

 

Suport pentru implementarea planurilor de marketing la export orientate spre crearea valorii și 

diversificarea piețelor pentru fructele și strugurii de masă moldovenești 

 

Data lansării: 6 februarie 2020 

Data încheierii: 16 martie 2020  

 

Dragă solicitant: 

 

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) implementat de Chemonics 

International, Inc. lansează un apel de cereri de grant pentru implementarea planurilor de marketing la 

export a fructelor și strugurilor de masă, care vor aborda în mod integrat constrângerile din cadrul 

organizației solicitante, precum infrastructura de producere și post-recoltă, abilitățile personalului, 

sistemele de management și instrumentele de comunicare de marketing.  Activitățile vor facilita 

conformarea cu cerințele specifice ale importatorilor clar identificați din piața Uniunii Europene sau 

alte piețe netradiționale pentru sectorul horticol al Moldovei și vor contribui la creșterea exporturilor de 

fructe și struguri de masă către aceste piețe. 

 

Granturile vor fi acordate și implementate în conformitate cu regulamentele care reglementează 

activitatea de finanțare prin granturi ale USAID și Guvernului SUA și politicile interne de gestionare a 

granturilor ale proiectului APM. Apelul pentru finanțare prin granturi (RFA) conține instrucțiuni 

detaliate care vor ghida solicitanții în procesul de solicitare a finanțării. Solicitanții sunt încurajați să 

citească acest document în întregime pentru a-și forma o înțelegere clară a procesului de solicitare a 

granturilor. 

 

Pentru pachetul complet al aplicației  și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google 

Drive: https://drive.google.com/open?id=1g1JDvOlgDfx_ekukajSbMxFZ5yXFHkGB 

 

Solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitor la această solicitare expediind 

întrebările până la 6 martie  2020 la adresa: grants@moldovaagro.com. Pentru a asigura un proces corect 

și transparent, rugăm ca toată comunicarea să se facă prin Email, dar nu prin telefon.  

 

Proiectul va organiza un atelier informativ privind procedura de aplicare la data de 14 februarie   

2020, orele 11:00 la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica 

Moldova. Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări 

despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. 

Solicitanții interesați care îndeplinesc cerințele de eligibilitate definite în Secțiunea III de mai jos și care 

ar vrea să participe la acest atelier sunt rugați să confirme participarea, expediind numele 

participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: 

grants@moldovaagro.com până la data de 13 februarie 2020.  

 

Organizațiile pot delega doar o (1) singură persoană pentru participarea la atelier. În momentul 

confirmării participării, indicați dacă persoana are careva necesități speciale pentru a accesa facilitățile 

atelierului. APM nu rambursează costurile de participare. Participanții înregistrați vor primi un răspuns 

de confirmare a înregistrării la atelier în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării cererii de 

participare.  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1g1JDvOlgDfx_ekukajSbMxFZ5yXFHkGB
mailto:grants@moldovaagro.com
mailto:grants@moldovaagro.com
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Angajații APM și Chemonics nu au dreptul să solicite, iar solicitanților li se interzice să ofere bani, 

onorarii, comision, credit, cadouri, gratuități, obiecte de valoare sau compensații pentru a obține sau a 

recompensa tratamentul favorabil presupus necorespunzător cu privire la acest apel. Orice solicitare 

necorespunzătoare din partea oricărui angajat al proiectului va fi raportată Directorului de proiect sau 

la adresa de email BusinessConduct@chemonics.com.  

 

 

Următoarele anexe sunt parte a acestui Apel pentru finanțare: 

- Anexa A – Formularul cererii de grant 

- Anexa B – Formularul bugetului pentru solicitarea grantului  

- Anexa C – Formularul de auto-evaluare a solicitantului  

- Anexa D – Confirmări obligatorii 

- Anexa E – Dispoziții obligatorii și necesare standarde aplicabile: 

• Dispozițiile standarde pentru organizațiile neguvernamentale SUA și non-SUA, care obțin un 

grant în valoare fixă pot fi accesate la următorul link: 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf 

• Dispozițiile standarde pentru organizațiile neguvernamentale non-SUA, care obțin alte tipuri 

de granturi pot fi accesate la următorul link: 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf 

 

  

mailto:BusinessConduct@chemonics.com
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf
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SECȚIUNEA I. DESCRIEREA PROGRAMULUI 

IA.  OBIECTIVELE APELULUI 

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) intenționează să acorde granturi 

producătorilor și exportatorilor de fructe și struguri de masă  și organizațiilor lor (precum grupurilor de 

producători)  pentru implementarea planurilor de marketing la export, care vor aborda în mod integrat 

constrângerile din cadrul organizației, precum infrastructura de producere și post-recoltă, abilitățile 

personalului, sistemele de management și instrumentele de comunicare de marketing.  Activitățile vor 

facilita conformarea cu cerințele specifice ale importatorilor clar identificați din piața Uniunii Europene 

sau alte piețe netradiționale pentru sectorul horticol al Moldovei și vor contribui la creșterea exporturilor 

de fructe și struguri de masă către aceste piețe. 

Propunerile care vizează în mod prioritar activități pe piețele tradiționale pentru fructele și strugurii de 

masă moldovenești, precum Federația Rusă, Belarus, Ucraina și Kazahstan, nu sunt eligibile în cadrul 

acestui Apel. 

IB. INFORMAȚII GENERALE 

APM este un program de cinci ani finanțat de USAID și implementat de către Chemonics International, 

Inc. Scopul APM este de a stimula transformarea sectorului agricol performant din Moldova într-un 

motor de creștere economică a țării care ar contribui la o competitivitate îmbunătățită și standarde de 

trai mai înalte pe termen lung pentru locuitorii din regiunile rurale ale Moldovei. Obiectivele activității 

sunt:  

• Extinderea și fortificarea conexiunilor actorilor lanțurilor valorice cu piața locală, regională și 

internațională;  

• Creșterea productivității în cadrul lanțurilor valorice, dezvoltarea infrastructurii post-recoltare 

și sporirea capacităților sectorului privat de a se conforma standardelor europene și 

internaționale;  

• Consolidarea capacităților grupurilor și asociațiilor (grupuri de producători agricoli, Asociațiile 

Utilizatorilor de Apă și asociațiile industriale) de a oferi membrilor din lanțurile valorice vizate 

asistență calificată;  

• Crearea unui mediu favorabil care va genera investiții noi și forță de muncă calificată pentru 

lanțurile valorice vizate. 

Activitățile de grant ale Fondului de granturi pentru Transfer de Inovații și Tehnologii în Agricultură 

(AITTF) vor intensifica capacitatea locală, antreprenoriatul, legăturile de piață, competitivitatea, 

inovarea și creșterea. Fondurile AITTF vor servi în calitate de catalizator pentru intervențiile publice și 

private, vor facilita ca tehnologia și inovația să facă față decalajelor de productivitate și competitivitate 

din Moldova. Majoritatea activităților AITTF trebuie să aibă un efect catalizator/de demonstrare pentru 

multiplii actori din cadrul unui lanț valoric, decât doar asupra unei organizații. 

IC. DESCRIERE DETALIATĂ A PROGRAMULUI 

În ultimii 15 ani, producătorii moldoveni  de fructe și struguri de masă au efectuat investiții substanțiale 

în extinderea suprafețelor acestor culturi multianuale, cu o utilizare tot mai largă a tehnologilor intensive 

de producere, care au rezultat în creșterea recoltei globale a acestor culturi. Astfel, conform datelor 

Biroului Național de Statistică în perioada anilor 2008-2018 producția totală acestor culturi cel puțin s-

a dublat: în cazul merelor ea a crescut de la 255 la 665 mii tone, în cazul fructelor sâmburoase - de la 

95 la 187 mii tone, iar în cazul strugurilor de masă – de la 66 la 126 mii tone. Conform previziunilor 

Programului de Dezvoltare a Horticulturii (în proces de adoptare), către anul 2027 recolta acestor culturi 

va crește cu 30-50%.  
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Exporturile în stare proaspătă au fost motorul acestor progrese, ele reprezentând circa 50% din volumul 

total de producere. Atât pentru fructele, cât și pentru struguri, Federația Rusă este principala piață de 

desfacere: în 2018 această destinație a reprezentat 95% din exporturile de mere, 70% din exporturile de 

fructe sâmburoase și 55% din cele de struguri de masă. Ținând cont de stagnarea importurilor Federației 

Ruse (care reprezintă 80% din piața Uniunii Economice Eurasiatice, vezi Figura 1) pe fundalul reducerii 

veniturilor reale ale populației, impunerea mai multor embargouri de export de către Federația Rusă 

pentru fructele moldovenești și eforturile autorităților ruse de substituire a importurilor prin producție 

locală, diversificarea exporturilor este una din prioritățile strategice ale sectorului horticol din Moldova. 

Figura 1: Evoluția importurilor Uniunii Economice Eurasiatice (mii tone) 

  

Piața Uniunii Europene reprezintă cea mai bună oportunitate pentru diversificarea exporturilor 

moldovenești de fructe sâmburoase și struguri de masă. Semnarea în 2014 a Acordului de Asociere 

Moldova-UE, crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător și acordarea de către UE a 

cotelor pentru importul fără taxe de prune și struguri de masă au impulsionat creșterea exporturilor către 

țările-membre UE, cota exporturilor către această destinație crescând de la 3-5% în 2013 la 28-31% în 

2018. Creșterea recent aprobată de către UE a cotelor pentru prune și struguri de masă și acordarea unei 

cote pentru cireșe vor spori în continuare potențialul de export al Moldovei. 

Pentru merele moldovenești, pe lângă piața UE (cota pentru importul fără taxe – 40 mii tone), 

oportunități de dezvoltare a exporturilor există pe piața Orientului Mijlociu, Indiei și Africii de Nord, 

fezabilitatea tehnică și economică a livrărilor către aceste destinații fiind demonstrată de Programul de 

Livrări-Pilot implementat de USAID/APM în anii 2018-191. 

Studiile de piață și interacțiunea cu importatorii și rețelele de comercializare cu amănuntul din aceste 

țări, inclusiv în cadrul activităților de dezvoltare a piețelor implementate cu suportul Proiectului 

USAID/APM, demonstrează posibilitatea diversificării în continuare a exporturilor de fructe și struguri 

de masă cu condiția ajustării produsului la cerințele pieței, cât și a schimbării sistemului de management 

al companiei la normele și „regulile de joc” de pe această piață, precum: 

1. Orizontul de planificare și asumarea angajamentelor: Cumpărătorii din UE sunt în căutarea 

partenerilor pentru o colaborare pe termen lung, și sunt mai puțin interesați de tranzacții de o 

singură dată. Exportatorii din Moldova deseori nu sunt gata să  garanteze un anumit volum de 

produse pentru o perioadă mai lungă de timp, astfel lipsind continuitatea în livrări; 

2. Comunicarea: Cumpărătorii din UE sunt deprinși și se așteaptă la o comunicare în mod regulat 

cu furnizorii lor, pe durata întregului sezon de producere și marketing. Exportatorii din 

Moldova deseori nu utilizează deplin potențialul instrumentelor de comunicare precum pagini 

proprii web sau prezență în rețelele de socializare, comunică pasiv la etapele inițiale ale 

sezonului de producere și se activizează doar după ce producția a fost recoltată, când mulți 

parteneri deja și-au format programele de vânzări; 

3. Conformitatea produsului cu cerințele pieței:  

 
1 Ghidul „Bune practici privind exportul de fructe în containere maritime”, 

http://www.moldovafruct.md/ro/news/view/189 
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o Deși este apreciat gustul produselor moldovenești, deseori exportatorii nu pot oferi 

soiurile solicitate pe o piață anumită; 

o Numărul limitat de producători cu certificări GLOBALG.A.P. și GRASP; 

o Lipsa infrastructurii post-recoltare (linii și echipamente specializate) pentru ambalarea 

produselor conform specificațiilor importatorilor, precum „produs ambalat în vrac lăzi 

egalizate (aceiași greutate)”, „produs ambalat în caserole” sau „produs ambalat în 

flowpack”; 

o Lipsa unor tipuri de ambalaje solicitate de importatori, precum lăzi de lemn cu bară 

orizontală sau lăzi returnabile de plastic. 

4. Logistica și distribuție: Spre deosebire de livrările ExWorks tipice lanțului de export către 

Federația Rusă, cumpărătorii din UE solicită livrarea produsului către platforma lor logistică 

(depozit), iar în multe cazuri devamarea produselor este la fel responsabilitatea exportatorului, 

care trebuie să-și deschidă reprezentanță în UE sau să utilizeze serviciile agenților specializați; 

5. Investiții în personal, imagine și promoții: Marea majoritate a exportatorilor moldoveni nu 

dispun de personal specializat în vânzări/export și nu au experiența de angajare a unor agenți 

de vânzări care să-i reprezinte în piețele-țintă. Multe companii nu alocă resurse pentru 

promovarea imaginii și nu participă la activitățile de promovare activă a vânzărilor, precum 

promoțiile. 

  
Produs ambalat în flowpack   Produs livrat în lăzi returnabile de plastic 

Experiența Programului CBI Export Coaching (www.cbi.eu) și a altor programe de mentorat în 

internaționalizarea afacerilor arată că aceste constrângeri trebuie abordate în mod sistematizat și 

planificat, și deseori solicită efectuarea unor investiții la etapa inițială, astfel descurajând exportatorii 

de la orientarea la unele oportunități care pot fi mai profitabile pe termen lung.  

Pentru a facilita exportul de fructele și strugurii de masă moldovenești pe piața UE și alte piețe 

netradiționale, Proiectul USAID/APM solicită propuneri de la producători, exportatori și 

organizațiile lor (precum grupurile de producători) privind elaborarea și implementarea unor 

planuri complexe de marketing la export, care vor ajuta compania să-și ajusteze oferta la 

cerințele unui cumpărător (sau grup de cumpărători) clar identificat și în același timp vor aborda 

și alte constrângeri potențiale din cadrul companiei, precum abilitățile personalului sau lipsa 

instrumentelor de comunicare de marketing. Activitățile ilustrative includ, dar nu se limitează la: 

• Investiții în alinierea produsului la cerințele cumpărătorului: 

o Adoptarea unor soiuri solicitate de importatorii de pe piețe specifice; 

o Procurarea de linii și echipamente specializate pentru ambalarea produselor conform 

specificațiilor importatorilor, precum „produs ambalat în vrac lăzi egalizate (aceiași 

greutate)”, „produs ambalat în caserole” sau „produs ambalat în flowpack”; 

o Procurarea de instalații și echipamente necesare integrării în sistemele de tip pooling a 

lăzilor returnabile de plastic (IFCO, Europool, etc.). 

o Adoptarea de alte tehnologii post-recoltă complementare care pot contribui la sporirea 

exporturilor de fructe și struguri de masă către piețe și segmente noi, precum pungi 

MAP, covorașe de absorbție a etilenei, echipamente de înregistrare a temperaturii și 

umidității relative, etc. 

• Activități de elaborare și implementare a instrumentelor de marketing: 
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o Îmbunătățirea paginilor internet și prezenței pe rețelele sociale; 

o Elaborarea și implementarea unor activități de promovare a vânzărilor, precum 

promovare în magazine și participare la promoții; 

• Investiții în resurse umane: 

o Instruirea personalului-cheie responsabil de activitatea de export; 

o Angajarea unor reprezentanți comerciali (sales agent) sau alte forme de prezență activă 

în piață. 

Prioritate vor fi acordate propunerilor care pot genera rezultate și impact în sezonul de marketing 

2020/21. Astfel, investițiile care încep să producă rezultate peste o perioadă mai lungă de timp (precum 

adoptarea de soiuri solicitate pe piață) pot fi incluse în propuneri doar ca o componentă a unui plan 

complex de activități.   

Solicitanții selectați își vor asuma obligația de a-și îndeplini angajamentele indicate în solicitarea de 

grant și debursarea resurselor de grant poate fi condiționată de îndeplinirea obiectivelor de vânzări. De 

exemplu, dacă un solicitant a propus o activitate de export pe piața Marii Britanii, dar a exportat 

produsele pe piața Belarus din motive aflate sub controlul său, Proiectul USAID/APM poate reține 

plățile. 

În scopul promovării abordării planificate a activităților de export, solicitanții trebuie să vină cu idei 

clare privind împărtășirea/diseminarea rezultatelor și tehnicilor adoptate cu alți producători/părți 

interesate din sector. Acestea pot fi zilele ale câmpului, organizarea/participarea la seminare, 

colaborarea cu asociațiile din sector în programe educaționale sau alte idei de difuzare a rezultatelor 

obținute și de încurajare a mai multor întreprinderi/producători din Moldova să adopte tehnologii și 

practici de producere și manageriale performante. 

 

Proiectul APM anticipează că unii solicitanți pot avea nevoie de asistență tehnică pentru a desfășura 

mai eficient activitatea dată. Prin urmare, aceștia sunt încurajați să specifice în aplicația depusă 

necesitățile lor, pentru a beneficia ulterior de asistență tehnică și/sau instruire. 

ID. AUTORITATE/REGULAMENTE PREVALENTE 

Granturile în cadrul proiectului APM sunt oferite în baza Legii SUA cu privire la afacerile externe și 

Sistemul de Directive Automatizate (ADS) a USAID 302.3.5.6, “Granturi în baza contractelor.” 

Granturile acordate organizațiilor din alte țări decât SUA vor respecta instrucțiunile din ADS Capitolul 

303, “Granturi și acorduri de cooperare cu organizațiile neguvernamentale” și se vor încadra în limita 

termenilor Prevederile Standard a USAID, la care se face referire în anexe, precum și în baza 

procedurilor APM de acordare a granturilor. 

 

ADS 303 face referire la alte două acte regulatorii emise de Oficiului Guvernului SUA pentru 

Gestionare și Buget (OMB) și Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională: 

- 2 CFR 200 Cerințe administrative uniforme, principii de cheltuieli și cerințe de audit pentru 

granturi federale, Sub-secțiunea E (solicitanților din SUA li se aplică prevederile 2 CFR 200 în 

întregime) 

 

Textul integral al 2 CFR 200 poate fi găsit pe http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl și 2 CFR 700 la http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?SID=531ffcc47b660d86ca8bbc5a64eed128&mc=true&node=pt2.1.700&rgn=div5. APM va 

asigura că toate organizațiile care beneficiază de fonduri de grant din partea USAID respectă 

instrucțiunile expuse în regulamentele indicate mai sus, ca fiind aplicabile la termenele și condițiile 

granturilor lor. 

 

În cadrul programului APM de granturi, USAID își rezervă dreptul de a înceta, în orice moment, integral 

sau parțial, serviciile APM de acordare a granturilor. 

https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303
https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c1609551b0104e82710f5a3b7591db07&mc=true&node=pt2.1.200&rgn=div5#sp2.1.200.e
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c1609551b0104e82710f5a3b7591db07&mc=true&node=pt2.1.200&rgn=div5#sp2.1.200.e
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=531ffcc47b660d86ca8bbc5a64eed128&mc=true&node=pt2.1.700&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=531ffcc47b660d86ca8bbc5a64eed128&mc=true&node=pt2.1.700&rgn=div5
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SECȚIUNEA II. INFORMAȚIE DESPRE GRANT 

FONDURI DISPONIBILE 

Proiectul APM anticipează acordarea de 3-4 granturi în valoarea totală de 2,700,000 MDL în cadrul 

acestei activități, în care beneficiarii selectați vor primi sume individuale între 600,000 MDL și 900,000 

MDL. Suma finală de atribuire va depinde de activitățile de finanțare și de negocierea finală, însă poate 

fi mai mică sau mare decât suma stipulată mai sus per beneficiar. Mărimea finală a grantului va lua în 

considerare activitatea și experiența anterioară a solicitantului.   

Durata anticipată pentru grantul acordat în cadrul acestei solicitări va fi nu mai mult de 15 

(cincisprezece) luni, dar solicitanții selectați vor fi disponibili să găzduiască activități de instruire a 

Proiectului APM și a partenerilor săi până în noiembrie 2021. Data estimativă de începere a aceste 

activități în cadrul acestei solicitări este aprilie 2020. Tipul grantului va fi stabilit în timpul procesului 

de negociere, dar este posibil să fie unul în natură. 

CONTRIBUȚIILE SOLICITANTULUI ȘI A PĂRȚILOR TERȚE 

Pentru a demonstra angajamentul față de activitate, solicitantul trebuie să contribuie cu minim 50% din 

suma totală a activități de grant. Contribuția potențialilor beneficiari poate fi prezentată în numerar sau 

în natură (ex. echipament, materiale noi, sau cofinanțarea activităților propuse, etc.) și pot de asemenea 

propune idei de cofinanțare de la persoane terțe publice sau private (contribuții de la alte proiecte 

finanțate de USAID nu sunt aplicabile).  Solicitanții care au identificat astfel de cofinanțări trebuie să 

le indice în aplicația lor (Anexele A și B).  

SECȚIUNEA III. ELIGIBILITATE 

IIIA. SOLICITANȚI ELIGIBILI  

• Solicitanții trebuie să fie înregistrați în calitate de entitate juridică în conformitate cu legislația 

Republicii Moldova, cu reputație bună în raport cu autoritățile relevante din Republica Moldova 

și să respecte toate regulamentele civile, de mediu și fiscale aplicabile; 

• În cadrul prezentei solicitări de cereri de finanțare, solicitanții pot depune o singură cerere per 

organizație primară; 

• Solicitanții care au beneficiat anterior de finanțare din partea Proiectului APM sunt eligibili în 

cadrul acestui apel de grant, însă în cazul în care solicitantul va obține un punctaj similar cu 

punctajul acordat altor solicitanți, prioritate vor avea solicitanții care nu au beneficiat anterior 

de finanțare din partea Proiectului APM sau au beneficiat de o finanțare mai mică; 

• Solicitanții sau angajații-cheie ai acestora trebuie să dea dovadă de istorie de performanță de 

succes în lanțul valoric al strugurilor de masă și fructelor în Moldova (cel puțin 5 ani); 

• Solicitanții trebuie să dea dovadă de o bună gestionare sub forma unor politici și proceduri 

financiare, administrative și tehnice și să prezinte un sistem de control intern care să protejeze 

activele; să asigure protecție împotriva fraudelor, pierderilor și abuzului; să susțină atingerea 

scopurilor și obiectivelor din cadrul programului. APM va evalua această capacitate înaintea 

acordării unui grant;  

• Setul de acte aferent aplicației ca răspuns la acest apel trebuie să conțină următoarele documente 

din Anexa D. 

o Certificatul „Declarația organizației privind lipsa restanțelor la plata impozitelor sau a 

sentinței în cadrul unui dosar penal (AAPD 14-03, august 2014)” 

o Interzicerea acordării asistenței federale entităților, care necesită anumite acorduri 

interne de confidențialitate – Declarație (aprilie 2015) 

• În plus, solicitanții trebuie să semneze confirmările obligatorii înainte de primirea grantului. 

Confirmările sunt anexate la această solicitare (Anexa D), iar APM le va examina împreună cu 

solicitanții; 
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• Pentru orice sumă(e) a grantului care rezultă din prezenta solicitare și care este în altă formă 

decât în natură sau în cazul în care echivalentul monetar al grantului în monedă locală este 

echivalent cu 25,000 dolari SUA sau mai mult, solicitanții vor fi obligați să prezinte un număr 

conform Sistemului de Numerotare Universal pentru Date (DUNS) în momentul obținerii 

sumei grantului. Dacă solicitantul dispune deja de un număr DUNS, acesta trebuie să fie inclus 

în aplicație. În caz contrar, solicitanții vor fi obligați să obțină numărul DUNS înainte ca grantul 

să fie alocat. APM va acorda asistență solicitanților care au ajuns cu succes la această etapă în 

acest proces. Numărul DUNS poate fi obținut online la 

http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp. 

 

Proiectul va colabora cu solicitantul selectat pentru elaborarea unui plan de marcare și branding care va 

fi anexat la acordul de grant.  

 

Grupurile religioase și comunitare beneficiază de oportunități egale de finanțare în conformitate cu 

stipulările impuse de ADS 303.3.28, cu excepția organizațiilor bazate pe credință ale căror obiective 

susțin demersuri discriminatorii și religioase și al căror obiectiv principal al activității de grant este de 

natură religioasă. 

 

APM încurajează cereri de grant de la organizațiile noi care corespund criteriilor de eligibilitate de mai 

sus.   

 

SECȚIUNEA IV. CEREREA ȘI PREZENTAREA INFORMAȚIEI  

IVA. INSTRUCȚIUNI PENTRU SOLICITANȚI  

Solicitanții trebuie să propună strategii de implementare a programului descris mai sus, introducând 

inovații relevante la punctele lor organizatorice forte.  

 

Un model de cerere și buget sunt prezentate în Anexele A și B. Solicitanții care întrunesc sau depășesc 

criteriile de selecție/evaluare vor fi informați despre următoarele etape ale procesului de aplicare. 

 

IVA1. CEREREA DE GRANT ȘI APLICAȚIA 

Toate organizațiile selectate pentru a beneficia de grant vor fi supuse de către APM unei evaluări 

prealabile a riscului cu scopul de a determina dacă organizația dispune de capacități minim necesare 

pentru a gestiona sigur și în siguranță fondurile acordate de către Guvernului SUA. Auto-evaluarea 

solicitantului reprezintă prima etapă a procesului de evaluare prealabilă a riscului. Formularul de auto-

evaluare se regăsește în Anexa C.  

IVA2. CEREREA DE SOLICITARE A GRANTULUI 

  

În anexele A și B sunt furnizate modele ce trebuie utilizate la elaborarea cererii de grant. Solicitanții vor 

prezenta cererea tehnică și bugetul în formatele furnizate și vor urma instrucțiunile și orientările 

stipulate în aceste anexe. 

Toate costurile activității finanțate prin grant trebuie să corespundă practicilor obișnuite de operare ale 

Solicitantului și politicilor și procedurilor sale scrise. Bugetul solicitanților, care nu are o rată a 

costurilor indirecte auditate, poate include costurile directe care vor fi suportate de Solicitant pentru a 

prezenta costurile administrative și de gestionare identificabile, ce pot fi atribuite în mod direct 

susținerii obiectivului de finanțare prin grant. 

Cererea trebuie să fie semnată de un reprezentant împuternicit al Solicitantului. 

 

http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp


MoldHVAA_RFA_032                                                                                                                                                                                    9 

 

IVA3. COSTURI NEELIGIBILE 

Fondurile APM nu pot fi utilizate pentru următoarele: 

• Activități de construcție sau infrastructură de orice fel.  

• Costuri de ceremonii, petreceri, sărbători, cheltuieli de ”reprezentare”.  

• Procurarea bunurilor restricționate, cum ar fi: produse agricole restricționate, autovehicule, 

inclusiv motociclete, produse farmaceutice, echipament medical, produse contraceptive, 

echipament utilizat – fără aprobarea prealabilă a APM, sau bunuri interzise, bunuri interzise 

conform regulamentului USAID, inclusiv însă nelimitându-se la următoarele: echipament 

pentru efectuarea avortului sau servicii, produse de lux, etc. 

• Băuturi alcoolice.  

• Procurarea bunurilor sau serviciilor restricționate sau interzise de USAID în baza 

sursei/naționalității prevalente (Cuba, Iran, Coreea de Nord și Siria).  

• Orice achiziție sau activitate care a fost anterior implementată. 

• Achiziții sau activități care nu sunt necesare/relevante pentru realizarea scopurilor grantului, în 

modul stabilit de APM. 

• Obligații anterioare a și/sau datorii, amenzi și penalități impuse solicitantului. 

• Acumularea de fonduri.  

 

IVB.  APLICAȚIA ȘI DEPUNEREA CERERII DE GRANT 

 

Propunerile de proiect vor fi prezentate în limba română, rusă sau engleză (limba engleză este 

preferabilă) și nu vor depăși numărul de pagini indicat în cererea de grant.  Dosarul trebuie să conțină 

informații relevante în mod detaliat, dar în același timp și să fie prezentate laconic.  

 

Dosarul (propunerile tehnice și bugetare și documentele justificative) trebuie trimise în format 

electronic, însoțite de versiunea în Word și Excel a Anexelor A și B, la adresa 

grants@moldovaagro.com și trebuie să facă referire la RFA Nr. MoldHVAA_RFA_032. Cererile 

trebuie depuse până la data de 9 martie 2020, ora locală 17:00. Cererile transmise cu întârziere sau 

care nu corespund criteriilor nu vor fi examinate.  

Adițional la formularele de cerere de grant și buget, solicitanții trebuie să trimită în adresa Proiectului 

APM  următoarele: 

• Planul de implementare 

• Toate Certificările (semnate și datate) indicate în secțiunea III A 

• Formular de autoevaluare a solicitantului 

• Certificatul de înregistrare a companiei și extrasul din Registru 

• Copii ale celor mai recente rapoarte financiare auditate. 

Toate întrebările referitor la solicitarea de grant pot fi adresate Echipei AITTF la adresa de email 

grants@moldovaagro.com. APM le va oferi asistență solicitanților în vederea unei înțelegeri mai bune 

a procesului de aplicare și, la cererea solicitanților, poate oferi instruire privind procesul de aplicare. 

SECȚIUNEA V. CRITERII DE EVALUARE A CALIFICĂRII SOLICITANTULUI 

Cererile complete vor fi evaluate în baza criteriilor de eligibilitate stipulate în tabelul de mai jos:  

 

Criteriile de Evaluare Puncte 

A. Fezabilitatea propunerii de proiect și abordarea tehnică  40 

B. Managementul și capacitatea de programare / Performanța anterioară  30 

C. Durabilitatea / Eficiența costurilor 20 

D. Integrarea de gen și a tinerilor  10 

mailto:grants@moldovaagro.com
mailto:grants@moldovaagro.com


MoldHVAA_RFA_032                                                                                                                                                                                    10 

 

Punctajul total (din 100 puncte) 100 

E. Activități în aria sistemelor centralizate de irigare 10 bonus 

Aceste criterii de evaluare sunt descrise mai jos detaliat. 

A. Fezabilitatea propunerii de proiect și abordarea tehnică. Calitatea și fezabilitatea dosarului de 

aplicare, luând în considerare viabilitatea abordării tehnice propuse (adică abordarea tehnică propusă 

poate produce în mod rezonabil rezultatele dorite), relevanța metodologiei de implementare propuse. 

Abordarea tehnică trebuie să fie holistică (să abordeze atât problemele de infrastructura de producere și 

post-recoltă, cât și constrângerile „intangibile”, precum resursele umane și instrumentele de marketing) 

contribuie direct la realizarea rezultatelor așteptate de APM. Se va acorda preferință propunerilor din 

partea solicitanților cu contracte ferme de furnizare a fructelor și strugurilor de masă cu importatori din 

UE sau alte piețe netradiționale pentru sectorul horticol al țării. Solicitările trebuie să demonstreze că 

investiția va duce la activități sustenabile de export, și nu reprezintă o simplă subvenționare a 

exporturilor. Gradul în care experiențele din această activitate de grant vor fi împărtășite cu alți 

producători și părți interesate din întreg lanțul valoric. 40 de puncte.  

B. Managementul și Capacitatea de Programare. Experiența anterioară. Dovada capacității de a 

întreprinde și de a realiza activitățile propuse și de a corespunde cu cerințele pieței UE sau alte piețe 

netradiționale pentru sectorul horticol al țării. Dosarul de aplicare trebuie să demonstreze eficacitatea 

organizației în ceea ce privește structura internă, capacitatea tehnică și personalul, în îndeplinirea 

obiectivelor activității. Totodată, organizația trebuie să demonstreze o capacitate adecvată de 

administrare financiară. Evaluarea se va efectua ținând cont de experiența anterioară, calificările, 

reputația și competențele personalului său, precum și "istoricul", reputația și realizările organizației, 

care sunt un factor critic în evaluarea capacității organizației de a implementa activitatea. 30 de puncte 

 

C. Durabilitatea/Eficiența costurilor. Măsura în care activitatea finanțată va avea ca rezultat  

consolidarea capacităților lanțurilor valorice ale fructelor și strugurilor de masă din Moldova, și dacă 

activitatea în sine este durabilă sau va promova durabilitatea organizației pentru a aplica standarde mai 

înalte în producerea și exportul produselor horticole. Gradul de rezonabilitate/claritate a bugetului care 

reflectă cea mai eficientă modalitate de valorificare a resurselor organizaționale și de grant. 20 de 

puncte 

D. Integrarea de gen și a tinerilor. În ce măsură activitatea propusă include participarea femeilor și a 

tinerilor. 10 puncte  

E. Bonus. Activități în aria sistemelor centralizate de irigare. Aplicațiile care vor propune activități în 

zona din aria sistemelor centralizate de irigare reabilitate de către MCC Compact sau sunt în imediata 

lor vecinătate vor primi la scorul obținut  un bonus de 10 puncte.  

 

APM sprijină financiar activități care vor obține rezultate înalte, prin urmare, solicitanții trebuie să țină 

cont de aceste obiective la elaborarea cererii de finanțare și activităților de grant. Deși nu toți indicatorii 

enumerați mai jos pot fi obținuți prin intermediul unei activități de grant, fiecare solicitant trebuie să 

propună unul sau mai mulți indicatori-țintă din lista de mai jos:  

 

● Creșterea vânzărilor (volum și valoare unitară), atragerea noilor clienți; 

● Penetrarea pe noi piețe de desfacere; 

● Creșterea venitului și profitabilității producătorilor; 

● Sporirea ratei de implicare a tinerilor și/sau femeilor;  

● Creșterea numărului companiilor care adoptă tehnologii noi de producere, procesare și/sau 

marketing; 

● Valoarea noii investiții a sectorului privat în întreprinderile asistate și/sau finanțare obținută din alte 

surse; 

● Crearea de noi parteneriate în agricultura de valoare înaltă a Moldovei. 
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Totodată, APM va asigura buna funcționare și va respecta standardele de protecție a mediului la  

elaborarea și implementarea activității, conform CFR 22 partea 216. Proiectul APM va efectua o 

evaluare de mediu și, dacă va fi necesar, va elabora un plan de monitorizare și atenuare a riscurilor, care 

va fi implementat de solicitantul selectat. 

SECȚIUNEA VI. ACORDAREA ȘI ADMINISTRAREA GRANTULUI  

Toate granturile vor fi negociate, cu valoare nominală și finanțate în lei moldovenești.  

Toate costurile finanțate prin grant trebuie să fie eligibile, alocabile și rezonabile. Cererile de grant vor 

fi însoțite și de un buget realist, descris în secțiunea IV. 

 

Publicarea acestui Apel de solicitare a cererilor de grant și asistența la completarea și depunerea cererii 

nu constituie o decizie sau angajament al APM, și nici nu impune APM să achite cheltuielile suportate 

la elaborarea și prezentarea cererii. Totodată, APM își rezervă dreptul de a accepta sau a respinge 

oricare sau toate cererile primite și de a solicita clarificări suplimentare de la solicitanți. Solicitanții vor 

fi informați în scris despre decizia luată în privința cererii lor.  

LISTA DE ANEXE  

- Anexa A – Formularul Cererii de Grant  

- Anexa B – Formularul Bugetului pentru Cererea de Grant 

- Anexa C – Formularul de auto-evaluare a solicitantului  

- Anexa D – Confirmări obligatorii 

- Anexa E – Dispoziții obligatorii și necesare standarde aplicabile: 

• Dispozițiile standarde pentru organizațiile neguvernamentale SUA și non-SUA, care obțin un 

grant în valoare fixă pot fi accesate la următorul link: 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf 

• Dispozițiile standarde pentru organizațiile neguvernamentale non-SUA, care obțin alte tipuri 

de granturi pot fi accesate la următorul link: 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf

