
FEMEI MAI PUTERNICE – 
REPUBLICA MOLDOVA 
MAI PUTERNICĂ

UE susține femeile antreprenoare din Republica 
Moldova prin programul Femei în Afaceri, implementat 
de Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD). Sprijinul oferit de program include 
consultanță, instruire și mentorat în afaceri pentru 
companii conduse de femei, precum și finanțare 
printr-o linie de credit specială către banca partener 
Prime Capital.
Un program Femei în Afaceri, implementat de ODIMM 
și, de asemenea, finanțat de UE, susține femeile care 
intenționează să lanseze propria afacere și micro-
întreprinderile conduse de femei.

«Echipa consultativă 
ne-a îndrumat pe parcursul 

procesului, de la aplicare până la 
finalizare, iar site-ul a fost creat conform 

recomandărilor consultantului. 
Ajutorul financiar a fost vital, 
nu am fi reușit fără acesta».  

Veronica Vidraşcu, Vicedirectoarea 
Editurii Litera din Chișinău, care 

a primit sprijin din partea 
EU4Business pentru a-și 
transfera librăria online.

#strongertogether

CE MĂSURI SE IAU 

PLANURI DE ACȚIUNI PRIVIND EGALITATEA 
DE GEN
Luarea în considerare a aspectelor de gen în politicile 
publice și generarea datelor statistice dezagregate 
după gen

LEGISLAȚIE NOUĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚITĂ
Adoptarea și aplicarea legilor anti-discriminare și 
privind combaterea violenței în familie

MAI MULTE FEMEI ÎN AFACERI
Facilitarea accesului la împrumuturi din băncile 
locale pentru întreprinderile conduse de femei

NOI OPORTUNITĂȚI DE STUDII ȘI DE CARIERĂ
Oferirea unei game largi de programe de schimb în 
toată Europa cu Erasmus+

TINERE FEMEI LIDERI
Sporirea participării active a femeilor tinere prin 
programul EU4Youth

Compania de îmbrăcăminte Vestra, condusă de o 
doamnă,  a primit finanțare și consiliere din partea UE prin 
intermediul programului BERD Femei în Afaceri în scopul 
automatizării și eficientizării procesului de producere. 
Acum 90% din exporturile companiei merg spre UE. 

Femeile antreprenoare din Republica Moldova au, de asemenea, 
acces la o gamă de alte servicii de finanțare și consultanță, 
oferite în cadrul inițiativei EU4Business, precum și în cadrul 
inițiativei PARE 1+1 finanțată de UE și implementată de ODIMM. 

Află mai multe:

www.eu4business.eu/moldova 
www.odimm.md/ro/pare

Află cum poți participa:

www.ebrdwomeninbusiness.com
www.odimm.md/ro/femei-in-afaceri 
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FEMEI ÎN AFACERI

•

•

••

Timp de șaizeci de ani, Uniunea Europeană a lucrat fără încetare pentru a apăra drepturile femeilor și pen-
tru a le abilita să-și realizeze întregul potențial. Egalitatea de gen este în centrul inițiativei UE Parteneriatul 
Estic. Aceasta este vitală pentru viețile individuale atât ale femeilor cât și ale bărbaților, și esențială pentru 
dezvoltarea democratică pe termen lung. În cooperarea sa cu Republica Moldova, UE aduce schimbări reale 
prin consolidarea rolului femeilor în afaceri, oferind oportunități pentru educație de calitate și promovând 
o societate echitabilă. 

http://www.ebrdwomeninbusiness.com/
https://www.odimm.md/ro/femei-in-afaceri
http://eu4business.eu/moldova 
https://www.odimm.md/ro/pare
http://www.odimm.md/ro/femei-in-afaceri


FEMEI DIN REGIUNI

Prin programul său Erasmus+, UE oferă femeilor 
și bărbaților tineri din Republica Moldova o 
gamă largă de oportunități de schimb în toată 
Europa. 

Cu sprijinul UE, a fost înființată o rețea de incubatoare 
de afaceri regionale în toată Moldova, care are ca scop 
promovarea start-up-urilor și investițiilor la scară mică 
în regiunile țării. În plus, Organizația pentru Dezvoltarea 
Sectorului IMM, ODIMM , implementează proiectul ÎMM-
uri în Zone Rurale, care canalizează sprijinul UE pentru 
afacerile rurale, în special pentru femei.

Erasmus+ în Republica Moldova: 

răspunsuri la toate întrebările voastre:  

www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/
erasmus-republic-moldova

Află mai multe: 
www.eu4moldova.md 

OPORTUNITĂȚILE ERASMUS+ INCLUD:

•  Burse de studii în Europa
•  Schimburi de studenți
•  Schimburi de tineret
•  Corpul European de Solidaritate
•  Oportunități pentru lucrătorii de tineret
•  Participarea tineretului la dialogul privind 

reformele

UE finanțează 10 incubatoare de afaceri în 
Republica Moldova, contribuind la sprijinirea a 
aproximativ 5000 afaceri și la crearea a 1500 
locuri de muncă. 

«Făcând voluntariat în 
străinătate am întâlnit mulți 
oameni din medii diferite, am 
devenit mai deschisă și am 
învățat să acționez în afara 

zonei mele de confort».   
Felicia Ivașcu a lucrat ca voluntar 

la o bibliotecă din Polonia, 
desfășurând activități pentru 
copii, ca parte a unui proiect 

Erasmus+.

«La început, 
nu știam ce 

înseamnă un plan de afaceri, 

venituri sau cheltuieli.» 
Alina Daraban produce conserve de 

pepene galben și verde. Ea a participat 
la o serie de programe de instruire în 
afaceri la incubatorul de afaceri din 

Sîngerei, iar ulterior a primit un grant 
de la programul Femei în Afaceri 

pentru a o ajuta să își lanseze 
întreprinderea.

•

•

•

Din 2015-2018, finanțarea din partea UE a permis 
studenților și cadrelor didactice în număr de 1276 din 
Republica Moldova să studieze sau să predea în UE; 27 
studenți la masterat din Republica Moldova au primit 
burse complete Erasmus. 

Peste 3000 tineri din Moldova au luat parte la proiecte 
de educație non-formală, finanțate de UE, care 
organizează schimburi scurte, instruiri, evenimente 
comune și oferă oportunități de voluntariat.  

UE a stabilit o țintă de 75% pentru a sprijini femei tinere 
în cadrul programului EU4Youth care se va desfășura 
până în 2020. 

NOI OPORTUNITĂȚI PENTRU EDUCAȚIE INTERNAȚIONALĂ

https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/business-incubator-nisporeni-helps-beginner-entrepreneurs-turn-their
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/business-incubator-nisporeni-helps-beginner-entrepreneurs-turn-their
http://www.eu4business.eu/programme/support-smes-rural-areas?destination=programmes%3Ffield_related_community_tid%255B0%255D%3D5%26community5%3Don%26partner_list%3D3888%26partner3888%3Don
http://www.eu4business.eu/programme/support-smes-rural-areas?destination=programmes%3Ffield_related_community_tid%255B0%255D%3D5%26community5%3Don%26partner_list%3D3888%26partner3888%3Don
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-republic-moldova
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-republic-moldova
http://www.eu4moldova.md/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/youth-exchanges_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/youth-exchanges_en
https://europa.eu/youth/eu/article/46/73_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://eurodesk.eu/program/erasmuskey-action1-mobility-project-youth-workers
https://eurodesk.eu/program/erasmuskey-action1-mobility-project-youth-workers
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/support-for-policy-reform/structured-dialogue_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/support-for-policy-reform/structured-dialogue_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/support-for-policy-reform/structured-dialogue_en
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/how-turn-idea-successful-business-stories-business-incubator-singerei
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/how-turn-idea-successful-business-stories-business-incubator-singerei

