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Regulament  
cu privire la selectarea beneficiarelor de granturi mici,  

din cadrul proiectului Women’s Digital Center 
 

 
1. ORGANIZATORI 

 
Concursul de granturi mici pentru femei este parte a proiectului ”Women’s Digital Center” și este realizat 
de Centrul de Informaţii Universitare (CIU), cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova. 
 
 

2. CONTEXT ŞI SCOP 
 
”Women’s Digital Center” sau ”Centrul Digital pentru Femei” (WDC) este un proiect de educaţie digitală și 
antreprenorială pentru femeile şi tinerele din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 45 ani, 
care doresc să dezvolte o afacere sau să dobândească abilități care le-ar facilita tranziția la viața 
profesională şi adaptarea la contextul actual al pieței muncii. În cadrul proiectului lansat în 2019, au fost 
instituite 5 parteneriate cu organizații neguvernamentale din regiunile țării, respectiv, au fost create şi 
amenajate spații dedicate pentru educaţia digitală şi antreprenorială a femeilor, cu acces la instruire şi 
consiliere personalizată: 

 Cu suportul financiar exclusiv al Fundaţiei Orange Moldova (2019) 
1. WDC Ungheni – AO pentru Copii și Tineret FĂCLIA 
2. WDC Sîngerei – Centrul de Politici Socio-Economice CONSENS 
3. WDC Cahul – CRAION CONTACT-Cahul 

 Cu suportul financiar al Orange Moldova și al ATIC, în cadrul Proiectului Tekwill, susținut financiar 
de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Suedia (2020) 

4. WDC Bălți – AO “Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți” (AFA) 
5. WDC Comrat – AO “Tineretul Găgăuziei” 

 
Până în prezent, circa 1100 de femei și tinere au beneficiat de instruirile oferite în cadrul proiectului, în 
format offline și online, pe 4 module tematice: alfabetizarea digitală, inițiere în antreprenoriat, promovarea 
online a afacerii, aplicații utile și crearea de website. 
 
Scopul prezentului concurs este susţinerea participantelor Women’s Digital Center în lansarea unei 
afaceri sau dezvoltarea unei afaceri existente şi creșterea oportunităților economice ale acestora, prin 
oferirea de granturi financiare. 
Ca urmare a competiţiei, 30 de participante, absolvente ale programului Women’s Digital Center, vor 
beneficia de granturi în valoare de a câte 20 000 lei. 
 
 

3. CRITERII DE ELIGIBILITATE 
 
Concursul este dedicat femeilor şi tinerelor care au participat şi absolvit cu succes cursurile WDC şi 
planifică să-și inițieze sau extindă afacerea. Sunt eligibile să aplice la concurs femeile şi tinerele din 
Republica Moldova, care: 

1. Au frecventat şi absolvit, până la data înscrierii în concurs, minim 3 module ale instruirii WDC. 
2. Intenționează să lanseze o afacere proprie în RM (în zonă rurală sau urbană, cu excepţia mun. 

Chișinău) şi planifică să o înregistreze nu mai târziu de 3 luni de la aplicarea la Concurs sau să îşi 
dezvolte în continuare propria afacere existentă. 

3. Gestionează personal propria afacere (direct responsabilă de implementarea ideii de afaceri). 
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4. Aplică pentru grant financiar întru achiziționarea de echipament tehnologic, utilaj, instrumente de 
lucru și alte bunuri aferente ciclului operațional [atât activităților/producerii primare, cât și 
activităților conexe și/sau post-producere (ex.: procesare, sortare, ambalare etc.)] și/sau întru 
finanţarea cursurilor de calificare / reprofilare sau dezvoltare profesională, pe care îl va valorifica 
în termen de 6 luni de la semnarea contractului de grant. 

5. Participă cu o cotă de cofinanţare de minim 10% din bugetul investiţional total necesar pentru 
realizarea ideii de afaceri. 

6. Prezintă dosarul complet şi corect pentru înscrierea în concurs în termenul limită stabilit. 
 
 

4. DOSARUL DE APLICARE 
 
Pentru a participa în concurs, candidatele vor depune dosarul compus din: 

1. Formular de Aplicare completat integral, inclusiv Anexele 
2. Curriculum Vitae (CV Europass) 
3. Copia Buletinului de Identitate 
4. Copia Certificatului(-elor) de Participare la cursul de educație digitală și antreprenorială WDC, cu 

numele beneficiarei, data, semnătura și stampila ONG-ului 
5. Declarație pe proprie răspundere, care demonstrează capacitatea de co-finanțare în mărime de 

minim 10% din bugetul investiţional total necesar (vezi Anexa 3 din Formular) 
6. În cazul candidatelor care au deja o afacere şi aplică pentru dezvoltarea acesteia: 

 Act care confirmă că structura este înregistrată pe teritoriul RM (Certificat de Înregistrare 
etc.) 

 Declarație pe proprie răspundere privind lipsa datoriilor la bugetul public național, inclusiv 
că nu se află în procedura de insolvabilitate la momentul înaintării ideii de afaceri (vezi 
Anexa 4 din Formular). 

 
NOTĂ: Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita adițional, la necesitate, alte acte / documente 
relevante. 
 
Nu sunt admise în concurs dosarele care implică: 

 Proiecte cu investiții aprobate spre finanțare de alte surse de grant, oferite de instituții donatoare 
guvernamentale (ODIMM etc.) sau alți donatori străini (Banca Mondială, USAID, etc.); 

 Cheltuieli pentru acoperirea salariilor, taxelor și a impozitelor aferente, precum și a cheltuielilor 
administrative; 

 Cheltuieli pentru bunuri imobile; 
 Cheltuieli pentru procurarea bunurilor procurate fără documente confirmative și/sau bunurile de 

mâna a doua; 
 Cheltuieli aferente creșterii producției de tutun, sau producerii / comerțului băuturilor alcoolice etc. 
 Acte contrafăcute sau declaraţii care nu corespund realităţii. 

 
 

5. EXAMINAREA ŞI EVALUAREA DOSARELOR 
 
Analiza şi evaluarea dosarelor va fi realizată de către o Comisie de Experți Independenţi, nominalizată în 
cadrul proiectului. Experții vor fi responsabili de verificarea conformității dosarelor cu criteriile de 
eligibilitate şi evaluarea viabilității proiectelor propuse (Planurilor de Afaceri). 
 
 

6. CRITERIILE DE EVALUARE ALE DOSARELOR 
 
La analiza şi evaluarea dosarelor, vor fi considerate următoarele criterii de evaluare: 

1. Participanta corespunde criteriilor de elgibilitate specificate în prezentul regulament. 
2. Planul de Afaceri propune lansarea unei noi afaceri sau dezvoltarea unei afaceri existente, în 

mediul urban sau rural (cu excepția mun.Chișinău). 
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3. Obiectivele afacerii sunt specifice profilului afacerii, măsurabile, realizabile în limita bugetului 
propus. 

4. Liniile de buget incluse în proiect sunt identificate corect, corespund specificului afacerii, iar 
sumele incluse sunt adaptate pieţei actuale. 

5. Afacerea are șanse să se menţină şi să se dezvolte pe piaţa locală. 
 
Pentru fiecare criteriu se vor acorda 0 - 20 puncte. Punctajul 0 se va acorda în cazul lipsei informațiilor în 
baza cărora ar putea fi făcută evaluarea. Fiecare expert va evalua, în mod individual și independent de 
ceilalți membri, proiectele prezentate în concurs. Calitatea elaborării ideilor de afaceri va fi evaluată în 
conformitate cu Grila de Evaluare, iar clasamentul final se va face în baza mediilor punctajelor acordate 
de fiecare expert. 
 
 

6. SEMNAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE 
 
În baza Procesului Verbal al Comisiei de Experţi, Organizatorul va anunţa femeile câştigătoare despre 
rezultatul concursului, în formă scrisă. Astfel, 30 de finaliste care au acumulat punctajul maxim vor 
beneficia de granturi în valoare de 20 000 MDL fiecare, fonduri destinate pentru realizarea nemijlocită a 
Planului de Afaceri. 
Fiecare finalistă va semna cu Organizatorul un Contract de Grant, cu formalizarea scopului și condițiilor 
de oferire a grantului, regulile de utilizare a mijloacelor financiare alocate, ordinea și termenii de raportare 
a utilizării grantului conform destinației. Ulterior, mijloacele financiare vor fi transferate finalistelor, pe 
contul bancar. Pentru realizarea investiției, beneficiarele de granturi vor avea la dispoziție o perioadă de 
6 luni de la ziua semnării Contractului. 
 
 

7. CONSILIERE ŞI MONITORIZARE 
 
În realizarea ideilor de afaceri, atât la etapa de inițiere, cât şi la cea de administrare a afacerii, finalistele 
WDC vor fi ghidate, la solicitare, la nivel local, de către ONG-ul partener al proiectului. 
Proiectele în baza granturilor câştigate vor fi implementate în perioada 2 august 2021 – 31 ianuarie 2022, 
cu monitorizarea de către Organizator, Centrul de Informaţii Universitare. Cele 30 de beneficiare vor 
prezenta rapoarte narative şi financiare în termenii stabiliţi de Contractul de Grant: 

 Raport narativ, cu anexarea listei de activități relevante realizate 
 Raport financiar, cu anexarea tuturor actelor justificatoare 
 Scrisoare de angajare în vederea menținerii și utilizării, în conformitate cu Contractul de 

Grant, a echipamentului, utilajului, instrumentelor, bunurilor achiziționate / sau dovada de 
completare a cursurilor de calificare / recalificare (Diplomă, Certificat etc.) 

 
 

8. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE GRANTURI 
 
Programul de granturi mici pentru femei-beneficiare WDC va fi realizat în câteva etape: 

 Aplicarea la concurs:    13 mai 2021 – 28 iunie 2021 
 Examinarea și evaluarea dosarelor:  1 iulie 2021 – 16 iulie 2021 
 Anunțarea rezultatelor:   20 iulie 2021 
 Oferirea granturilor:    26 iulie 2021 – 30 iulie 2021 

 
Dosarul urmează a fi expediat în format electronic, la adresa de email: wdc@eac.md, cu următorul text în 
titlul mesajului: Dosar Concurs WDC / Granturi pentru Femei 2021. 
 
Date de contact pentru confirmarea recepţionării dosarului sau informații suplimentare: 
Otilia Pojoga, Coordonator de Proiect, email wdc@eac.md sau tel. 060120078 
 
Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Rezultatele concursului 
sunt definitive și nu pot fi supuse contestării. 
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