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Context 

Republica Moldova se confruntă cu provocări în ceea ce privește 

creșterea economică și accesul uniform la serviciile de bază, edu-

cație și angajare pentru toate genurile și grupurile de populație. 

În plus, există disparități regionale tot mai mari și un decalaj pro-

nunțat de dezvoltare între comunitățile urbane și rurale. 

În același timp, pandemia de COVID-19 a lovit foarte grav viața so-

cială și economia Republicii Moldova. 

Ca sprijin pentru angajamentele Guvernului pentru îmbunătățirea 

politicii și a serviciilor publice locale și a creșterii economice, GIZ 

Moldova, împreună cu partenerii săi naționali și internaționali, im-

plementează proiectul Întreprinderi și comune puternice pentru 

Moldova.  

 

 

Denumirea proiectului Întreprinderi și comune puternice 
pentru Moldova 

Finanțat de Ministerul Federal German pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(BMZ) cu o valoare de până la 18,6 
milioane euro (din care 6,4 milioane 
euro finanțare de Uniunea Euro-
peană). 

Instituția parteneră  
de bază 

Cancelaria de Stat a Republicii Mol-
dova 

Regiunile în care  
proiectul este activ 

Soroca, Comrat, Leova, Strășeni și 
Edineț 

Agenția  
de implementare 

Agenția de Cooperare Internațională 
a Germaniei GIZ 

Perioada  
de implementare 

01/2022 – 12/2025 
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Obiectiv 

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți perspectivele socio-

economice ale populației din comunitățile moldovenești. 

Abordare 

Obiectivul va fi atins prin intermediul a cinci componente comple-

mentare: 

 

❖ Prestare de servicii publice de bază orientate spre cetățeni 

Capacitățile îmbunătățite ale comunităților rurale vor duce la o 

dorință și o capacitate sporită de a implementa modele de furni-

zare de servicii intercomunitare (de exemplu, managementul 

deșeurilor, apă și canalizare), având ca rezultat un număr mai 

mare de cetățeni care beneficiază nu doar de servicii noi și 

îmbunătățite, dar și de perspective de trai mai bune. 

 

❖ Dezvoltare urbană integrată 

Capacitățile consolidate ale administrațiilor municipale pentru im-

plementarea proceselor de planificare sectorială integrată cu par-

ticiparea cetățenilor și pregătirea proiectelor de infrastructură vor 

avea ca rezultat o îmbunătățire tangibilă a calității vieții. 

 

❖ Dezvoltarea economică regională 

Condițiile-cadru îmbunătățite create în comun de actorii din sec-

torul public, privat și societatea civilă vor contribui la creșterea 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) și la generarea de locuri de 

muncă și venituri și, astfel, la îmbunătățirea perspectivelor pentru 

populația raioanelor partenere. 

 

❖ Educație și formare profesională 

Educația și formarea profesională în raioanele partenere, care 

este mai mult orientată către necesitățile întreprinderilor și ale 

administrațiilor municipale, pe de o parte, crește capacitatea de 

angajare a lucrătorilor calificați și, pe de altă parte, contribuie la 

creșterea IMM-urilor prin îmbunătățirea competențelor și pentru 

o mai bună furnizare a serviciilor de către administrațiile munici-

pale și companiile de operare comunitară care sunt, de ase-

menea, acoperite de măsurile de instruire. Acest lucru 

îmbunătățește perspectivele socio-economice pentru populație. 

 

❖ Consolidarea capacității structurilor de dezvoltare econom-

ică 

Componenta urmărește consolidarea capacităților instituțiilor de 

dezvoltare economică din Republica Moldova pentru a accesa 

piețele internaționale. Ca urmare, instrumentele instituționale de 

promovare a afacerilor vor conduce la un dinamism economic mai 

mare, la creșterea întreprinderilor existente și la înființarea altora 

noi și, astfel, la crearea unor perspective suplimentare de angajare 

în comunitățile moldovenești. 

 

Proiectul contribuie, de asemenea, la programul finanțat de UE 

„EU4Moldova: Comunități Locale” în furnizarea de bază a ser-

viciilor municipale și dezvoltarea economică regională cu scopul de 

a promova dezvoltarea municipală, în special în raioanele Edineț, 

Strășeni și Leova. 

Rezultate anticipate 

❖ cetățenii beneficiază de modele noi sau îmbunătățite de fur-

nizare a serviciilor de bază în comunitățile rurale selectate 

❖ beneficiarii şi-au îmbunătăţit calitatea vieţii 

❖ persoanele sunt angajate în cîmpul muncii în comunitățile 

moldovenești, inclusiv femeile și persoanele din grupurile 

vulnerabile 

❖ au fost adoptate documente de politici naționale noi sau dez-

voltate în continuare pentru dezvoltarea socio-economică a 

comunităților din Republica Moldova, bazate pe experi-

ențele de învățare sau nevoile părților interesate la nivel lo-

cal.
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