


ZONA DE IMPLEMENTARE

TELENEȘTI

NISPORENI

CĂLĂRAȘI

REZINA

GRUPUL ȚINTĂ

Femei cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 ani, care 
practică activităţi agricole, lucrează individual 
în conformitate cu legislaţia în vigoare (persoane 

de producători (fondatori) cu activitate 
în domeniul procesării producției agricole.

(GŢ, ÎI, patentă), înregistrate în aria 
de implementare a proiectului pilot,  
care practică activitate inde-
pendentă de întreprinzător 
în domeniul agriculturii.   

 

PROIECT PILOT ÎN LOCALITĂȚILE 
IDENTIFICATE DIN RAIOANELE:

BENEFICIARI 
ELIGIBILI

Cooperativele 
(100% capital social

deținut de femei), înregis-
trate în aria de implemen-

tare a proiectului pilot, care 
 practică activitate de între-

prinzător în domeniul agriculturii.  

�zice sau juridice) sau sunt membre ale grupurilor



VALOAREA GRANTULUI:
PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE

COOPERATIVELE

8000 dolari SUA

5000 dolari SUA

INVESTIȚII ELIGIBILE:
PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE

1. Producerea primară (horticultură, viticultură: struguri de masă, 
producerea culturilor de câmp etc.),  de exemplu:  

• tocător de resturi vegetale 
• mașini de cosit iarba (pentru 

deținătoarele de livadă, 
vie unde este înierbare), 

echivalentul în MDL

echivalentul în MDL

Echipamente, utilaje, material săditor pentru culturi 
multianuale și alte bunuri utilizate în:

• echipament de irigare prin aspersiune sau prin picurare, 
• echipament pentru construcția unei sere, 
• echipament pentru producerea energiei din sursele regenerabile 

• semănătoare din categoria no-till, mini-till, strip-till,
• sisteme de ventilare pentru spațiile de producere,
• echipament de colectare a apei de ploaie,
• material săditor pentru vii și livezi,
• peliculă de mulcire pentru spațiile în rând 

la culturile horticole,
• echipament pentru producerea compostului,
•  echipament anti-îngheț, 

etc.;



PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE,

COOPERATIVE

2. Post-recoltare, procesarea culturilor și a 

produselor agricole, producerea produselor 

alimentare de origine vegetală 

și/sau animală, de exemplu: 

• utilaj de uscare a fructelor/legumelor pe bază de energie 

regenerabilă,

• echipament de pre-răcire a produselor agricole care se 

alterează repede (pomușoare, struguri de masă, căpșuni),

•  echipament de fabricare a ambalajului pentru produsele agricole 

(din carton, lemn, plastic.),

• mașină de vid (scoaterea aerului din ambalaj),

• utilaj de dozare, ambalare, etichetare pentru fructe, 

struguri de masă sau legume,

• utilaj pentru fabricarea hranei pentru animale la fermă;

3. Activitățile conexe agriculturii:  

• utilaj pentru fabricarea pâinii, produselor de 

• echipament pentru morărit,

• utilaj pentru prelucrarea lemnului,

• agro-turismul,

• activități de meșteșugărit, etc.

INVESTIȚII NEELIGIBILE
• Investițiile care au fost aprobate spre 

instituții donatoare guvernamentale (AIPA, 
ODIMM, etc.,) sau alți donatori străini 

(Banca Mondială, Proiectul MAC-P, etc.);

• Investițiile în bunuri imobile (terenuri, 
clădiri, etc.);

• Bunurile de mâna a doua;

• Bunurile procurate fără documente 

• Bunurile aferente creșterii producției de tutun, 
  .eciloocla rolirutuăb iirecudorp iș iuluțremoc



CRITERIILE DE 
ELIGIBILITATE:

• Este fondată sau administrată de femei.
 • Deține în proprietate sau/și în arendă 

terenuri agricole, inclusiv cota parte a 
membrilor familiei, nu mai mult de 10 ha.

• Cel puțin 30% din volumul producerii va 

constitui cel puțin 20% din costul total 
al investiției.

a disponibilității de participare 
în programe de întărire a 
capacităților tehnice și de 
gestionare a afacerilor, inclusiv în 
activități de grup.

• Investiția va contribui la 
sporirea  rezilienței la schimbările 
climatice.

COOPERATIVĂ

• Capital social 100% deținut de femei.
• Cel puțin 70% din membrii cooperativei 

vor deține în proprietate sau/și în arendă, 
nu mai mult de 10 ha.

constitui cel puțin 15% din costul total 
al investiției.

• Investiția va contribui la sporirea  
rezilienței la schimbările climatice.

LOCALITĂȚILE INCLUSE 
ÎN ARIA PROIECTULUI PILOT

(aria de implementare urmează să �e extinsă)

Nr. Denumirea localității Raionul

1 s.Văsieni Telenești

2 s. Bogzești Telenești

3 s. Leușeni Telenești

4 s. Cîșla Telenești

5 s. Crăsnășeni Telenești

6 s. Vânători Nisporeni

7 c. Ciutești Nisporeni

8 c. Bălănești Nisporeni

9 s. Călimănești Nisporeni

10 c. Valea Trestieni Nisporeni

11 s. Bolțun Nisporeni

12 c. Brătuleni Nisporeni

13 c. Dereneu Călărași

14 s. Vărzăreștii Noi Călărași

15 s. Meleșeni Călărași

16 c. Sârcova Rezina

17 c. Lalova Rezina

18 c. Ghiduleni Rezina

19 s. Trifești Rezina

20 s. Papauți Rezina

21 c. Saharna Nouă Rezina

22 c. Horodiște Rezina

23 c. Pripiceni Răzeși Rezina

24 s. Lipiceni Rezina

25 c. Mincenii de Jos Rezina

26 s. Bușauca Rezina

27 c. Solonceni Rezina

28 s. Peciste Rezina

29 s. Otac Rezina

30 s. Echimăuți Rezina

PERSOANĂ FIZICĂ 
SAU JURIDICĂ



NOTIȚE


