
 1 

 

                                                                                     
        

 
 

S-a dat start înscrierilor în proiectul de granturi mici pentru femei Women’s Digital Center 

 
Centrul de Informații Universitare anunță concurs de granturi mici pentru femei din cadrul proiectului ”Women’s Digital 
Center” sau ”Centre Digitale pentru Femei” (WDC), organizat cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova. 
 
Concursul de granturi mici pentru femei reprezintă o componentă a proiectului ”Women’s Digital Center”, proiect de 
educație digitală și antreprenorială pentru femeile și 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.  

Angela Mușet, directoare, Centrul de Informații Universitare: ”Granturile mici sunt eligibile pentru achiziționarea de 

echipament tehnologic, utilaj, instrumente de lucru, dar și alte bunuri aferente ciclului operațional, dar și întru finanțarea 
cursurilor de calificare, reprofilare sau dezvoltare profesională”. 

În cadrul proiectului lansat în 2019, cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova, au fost create și 
amenajate 3 Centre Digitale pentru Femei în regiuni, iar începând cu anul 2020, grație suportului financiar al Orange 
Moldova și al ATIC, în cadrul Proiectului Tekwill, susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională și Suedia, acest proiect s-a extins încă în 2 regiuni ale țării, care sunt deschise pentru toate femeile din 
țară, dornice de a face primii pași în antreprenoriat. Cele cinci centre sunt în municipiile Bălți, Comrat, Cahul, Ungheni și  
orașul Sângerei. 
 
Ana Chirița, directoare proiecte strategice, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC: 
”Este un proiect, care permite femeilor din spațiile rurale să-și îmbunătățească abilitățile digitale, să vadă oportunități noi, 
să primească anumite granturi de dezvoltare, astfel, ca să se simtă mult mai sigure, să fie încadrate în câmpul muncii 
ulterior, inclusiv să crească profesional și să devină mai independente”. 
 
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 uti le 
și crearea de website. 

Cristina Crudu, beneficiară, Women Digital Center Bălți: ”Este un curs foarte util pentru dezvoltarea personală. Noi 
am avut sarcini pentru acasă. Eu m-am gândit la o cafenea, cu cafea personalizată. Eu și acum administrez pagina. În 
familie, dintr-o idee, așa banală, s-a încins acest focar de activism într-o anumită afacere personală”. 

Veronica Balica, beneficiară, Women Digital Center Ungheni: ”Pentru mine a fost foarte oportun aceste cursuri, 
deoarece, la moment, familia mea deține o mini fermă și pentru promovarea afacerii am învățat multe lucruri noi cum ar fi 
promovarea pe online și multe altele”. 

Olga Bancova, beneficiară, Women Digital Center Comrat: ”Aceste cursuri sunt o ocazie unică pentru orașul nostru, 
în special pentru fete, cât și pentru femei. Este un ajutor în dezvoltarea afacerii, a ideii personale”. 

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 concursului, 30 de participante, absolvente ale programului Women’s Digital Center, vor beneficia de 
granturi în valoare de a câte 20 000 lei. 
 
Data limită de prezentare a dosarelor este 28 iunie 2021.  
Formularul de aplicare și regulamentul proiectului pot fi descărcate de pe www.eac.md sau solicitate direct de la Centrele 
Digitale pentru Femei (WDC) din 5 regiuni.  
 
Despre proiect 
Women’s Digital Center este un proiect al Fundației Orange Moldova și o componentă a Orange Digital School, program 
naţional de susţinere a educaţiei digitale din Moldova, care oferă suport în dezvoltarea unui sistem educaţional de 
calitate, prin acces la infrastructură modernă, internet de calitate şi pregătire profesională în domeniul IT.  
 
 
 

http://www.eac.md/

