


.ANTREPRENORIATUL FEMININ ÎN MOLDOVA – INIȚIATIVĂ DE URGENȚĂ PENTRU
ABILITARE ECONOMICĂ (FEM-EIE).

Programul „Antreprenoriatul feminin în Moldova – Inițiativă de urgență pentru abilitare
economică” (FEMEIE) a fost creat pentru a oferi sprijin direct antreprenorilor moldoveni,
precum și antreprenorilor ucraineni strămutați în Moldova, cu un accent special pe sprijinirea
femeilor. Pentru a dezvolta o rețea complexă, sustenabilă și de abilitare, programul va crea
un centru de sprijin în Moldova, va oferi asistență financiară, acces la rețeaua și resursele
globale, precum și educație și instruire antreprenorială.

Programul este implementat de enpact e.V. cu sprijinul Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH din numele Ministerului Federal pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ). Scopul programului este de a contracara
repercusiunile economice și sociale cauzate de războiul de agresiune al Rusiei.

.Care este sprijinul oferit antreprenorilor de FEM-EIE?.

● Asistență financiară care va fi utilizată pentru acoperirea costurilor de trai și a
cheltuielilor cauzate de război

● Acces la finanțare pentru o expertiză tehnică pentru dezvoltarea afacerii
● Acces la spațiul de lucru la centrul de sprijin din Chișinău pe durata programului
● Sesiuni de instruire pe subiecte relevante în domenii precum leadership, reziliență în

situații de criză, transformare digitală, peisajul finanțării, managementul
sustenabilității, măsurarea impactului, internaționalizare și acces la piața UE

● Acces la mentorat și îndrumare prin companii și experți din industrie de pe piața UE
● Evenimente lunare de networking în cadrul ecosistemului local din Moldova
● Sesiuni regulate cu partenerii de piață locali, regionali și europeni

Grup țintă

● Sunteți o femeie fondatoare sau în conducerea unei întreprinderi mici sau mijlocii* cu
sediul în Moldova.

● Afacerea dvs. a fost înregistrată legal în Moldova sau Ucraina înainte de decembrie 2021.
● Afacerea dvs. a avut o cifră de afaceri lunară de cel puțin 250 EUR per angajat* până la

începerea agresiunii rusești (în ianuarie și februarie 2022 sau noiembrie și decembrie 2021).
● Întreprinderea dvs. este deținută majoritar de cetățeni ucraineni sau moldoveni și/sau de

rezidenți moldoveni.
● Întreprinderea dvs. nu activează într-un sector care sprijină, direct sau indirect, producția de

arme, inclusiv transportul de arme și întregul lanț de aprovizionare al industriei de armament
și al tehnologiei militare

.Criterii de eligibilitate.

Există anumite criterii de eligibilitate pe care candidații trebuie să le întrunească pentru a
avea posibilitatea de a participa la program.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en


.A. La nivel individual

1. femeie
2. peste 18 ani
3. angajată în afacere
4. se consideră o persoană cheie în afacere

Ce înseamnă o persoană cheie în afacere?
Funcțiile cheie într-o companie sunt acele funcții fără de care compania nu își poate continua
activitatea sau o poate continua doar cu condiția unei pierderi considerabile de venituri sau a
suprasolicitarii altor angajați. Deși trebuie să presupunem că funcțiile de conducere se califică
drept funcții cheie, clasificarea nu trebuie neapărat să se bazeze pe principii de superioritate
sau de responsabilitate de conducere a persoanei. Este responsabilitatea aplicanților să-și
demonstreze calificările ca personal cheie în contextul companiei concrete.

Exemple:
Șoferul directorului nu deține o funcție cheie deoarece compania poate contracta servicii de
șoferie publice sau private fără pierderi semnificative de venituri.

Managerul pe rețele de socializare al unei companii specializate în comerț electronic este un
angajat cheie, în caz dacă marketingul în rețelele de socializare este unul dintre principalele
canale de vânzare a produselor companiei, și demiterea sa va rezulta în pierderi semnificative
de venituri.

5. cetăţenie ucraineană sau moldovenească sau permis de şedere în Ucraina sau
Moldova

6. cu sediul în Moldova sau strămutat în Moldova
7. un cont bancar deschis la o bancă din Republica Moldova pe nume propriu pe durata

participării
8. împuternicire din partea unui reprezentant legal al companiei pentru participare la

program.

Notați: Pot fi selectate cel mult trei persoane din cadrul aceleiași afaceri.

.B. La nivel de afacere

9. înregistrare în Ucraina sau Republica Moldova

Care sunt formele valabile de înregistrare a afacerilor în Moldova și Ucraina?

În Moldova:
Intreprinzător individual
Societate cu răspundere limitată (SRL)
Regim fiscal simplificat pentru persoanele fizice care desfășoară activități
independente
Brevet individual de întreprinzător / Patentă



Alta, de la caz la caz

În Ucraina:
Intreprinzător individual / Fizîcina osoba-pidprîemeț (FOP): clasele de impozitare 1, 2 și
3
Intreprindere individuală / Prîvatne pidprîemstvo (PP)
Societate cu răspundere limitată / Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu (TOV)
Societate cu răspundere suplimentară
Alta, de la caz la caz

10. înregistrare până la 31.12.2021
11. afacerea este activă și nu este în procedură de insolvabilitate
12. de la 1 până la 249 de angajați
13. un venit lunar de 250 de euro per angajat timp de două luni consecutive înainte de

război, fie în lunile noiembrie și decembrie, sau în lunile decembrie și ianuarie, sau în
lunile ianuarie și februarie

14. nu mai mult de 50% din afacere sunt deținute de cetățeni străini (adică din afara
Ucrainei sau Moldovei)

15. afacerea nu este deținută de persoanele din Rusia sau Belarus
16. afacerea nu activează și nu este furnizor pentru alte întreprinderi din industria

armelor

Ce înseamnă o afacere care operează în industria armelor?

Afacerile care operează în conformitate cu următoarele coduri NACE ale Uniunii Europene nu
vor fi eligibile să participe la program:

C25.4: Fabricarea de arme și muniții
C30.4: Fabricarea de vehicule militare de luptă
D35.2: Alimentare cu gaz
G46.14.2: Servicii de comerț cu ridicata cu ambarcațiuni și aeronave
G47.3: Comerț cu amănuntul cu carburanți (servicii de benzinărie)
I61.3: Telecomunicații prin satelit
I80: Servicii de securitate și investigații
O84: Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii, în special

O84.22: Apărare
S94.92: Partide și asociații politice

17. afacerea este afectată de actualul război de agresiune al Rusiei

Care sunt diferitele moduri în care o afacere poate fi afectată de războiul de agresiune al
Rusiei?

(a) Părăsirea sediului: Conducerea și/sau alți angajați cu funcții cheie au fost nevoiți să
părăsească locul de desfășurare a activității din Ucraina (sediu) din cauza conflictului
armat.



(b) Pierderea piețelor de vânzare: Piețele de vânzare de dinaintea conflictului, care
aduceau în medie mai mult de 30% din vânzările anuale, nu mai sunt disponibile din
motive juridice sau de fapt.
(c) Pierderea forței de muncă: Din cauza evadării sau din motive militare, compania nu
deține forță de muncă suficientă sau necesară pentru continuarea operațiunilor.
(d) Cheltuieli suplimentare legate de conflict: Din cauza conflictului, cheltuielile
operaționale sau personale cresc (în formă de bugetare dublă sau costuri de producție
sporite, de pildă) într-o asemenea măsură încât continuarea afacerii devine imposibilă.
(e) Alte efecte legate de conflict: Războiul are un șir de alte repercusiuni, cum ar fi
indisponibilitatea proviziilor, a materiilor prime și a finanțării, sau închiderea instituțiilor
de îngrijire a copiilor.

.Proces de selecție.

.A. Etapa de aplicare

● Aplicanții eligibili pentru program pot folosi formularul de cerere care este disponibil pe site-ul
companiei enpact în patru limbi: engleză, română, ucraineană și rusă. O listă completă a
întrebărilor de aplicare poate fi găsită aici.

În cadrul procesului de aplicare va trebui să depuneți un șir de documente:

(a) buletinul de identitate sau pașaportul
(b) dovada domiciliului în R. Moldova (acesta poate fi un permis de ședere sau o ștampilă de

înregistrare a domiciliului)
(c) certificatul de înregistrare a întreprinderii
(d) o scrisoare de la persoana împuternicită din cadrul întreprinderii din numele căreia aplicați,

care indică legătura dvs. cu afacerea și rolul dvs., precum și aprobă participarea dvs. la
program

Pe lângă aceasta, puteți sprijini în continuare cererea cu următoarele documente:
(e) CV-ul personal
(f) dovada veniturilor în 2021 (aceasta poate fi în formă de facturi sau situații financiare)
(g) un tabel de capitalizare care prezintă lista părților interesate din afacere

● Cererea depusă va fi evaluată conform principiului celor patru ochi: fiecare cerere este
verificată de doi experți din echipa enpact pentru a se evalua eligibilitatea inițială a afacerii și
potrivirea acesteia pentru program.

.B. Etapa de intervievare

După evaluarea cererii, aplicanții selectați vor fi invitați să participe la interviuri online de până
la 30 de minute pentru a avea posibilitatea de a-și împărtăși istoria și motivația în persoană și
pentru verificarea declarațiilor din cererea lor.

https://enpact.org/wp-content/uploads/2022/12/femeie-application-questions_romanian.pdf


.Criterii de selecție.

.1. Afacerea a dat dovadă de tracțiune și stabilitate financiară până la războiul de agresiune
al Rusiei.

Valoarea criteriului: 30%

Afacerea manifestă stabilitate financiară prin venituri comerciale sau alte finanțări necaritabile
(evaluată în funcție de venituri, costuri, profit și pierderi). Afacerea are clienți solvenți.

.2. Se așteaptă o redresare a afacerii după încheierea conflictului.
Valoarea criteriului: 20%

.3. Afacerea va beneficia în mod clar de sprijinul financiar al programului.
Valoarea criteriului: 15%

Asistența financiară lunară va avea în mod clar efecte pozitive asupra participantului, avându-se în
vedere actuala sa nevoie de asistență.

.4. Afacerea va beneficia în mod clar de instruirea și mentoratul din cadrul
programului.

Valoarea criteriului: 15%

Instruirea/coaching-ul/mentoratul specific poate furniza sau dezvolta competențele necesare în
cadrul afacerii.

.5. Aplicantul pare motivat să participe activ la program.
Valoarea criteriului: 15%

Cererea este bine formulată, răspunsurile sunt detaliate și transmit o atitudine de angajament,
documentele sunt complete.

.6. Contacte existente cu piața internă europeană.
Valoarea criteriului: 5%

Nevoia personală de asistență financiară

(1) Mijloacele de trai ale persoanei și ale membrilor gospodăriei sale aflați în întreținere nu pot fi
susținute de:

(a) venitul obișnuit continuat la locul de reședință;
(b) venitul obișnuit obținut în țara de destinație;
(c) proprietate sau venituri din proprietate; sau
(d) prestații oferite de statul gazdă sau de un terț.

Sau (2) Consumul de venituri sau proprietăți nu este fezabil sau rezonabil din cauza conflictului.



.Verificare prealabilă.

La această etapă, potențialii candidați pentru program sunt verificați conform bazelor de date și
regulamentelor Republicii Moldova, ale Germaniei și ale celor internaționale, cum ar fi lista de
sancțiuni a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, reglementările UE și baza de date a Direcției
Generale a Vămilor din Germania. În plus, potențialii candidați vor fi verificați și prin intermediul
bazelor de date oficiale de înregistrare a afacerilor din Republica Moldova și Ucraina, pentru a se
asigura credibilitatea afacerii și a fondatorilor acesteia.

Orice companie/participant despre care se constată că se implică în activități ilegale, utilizează
abuziv fondurile programului sau falsifică orice informație, va fi supus rezilierii imediate a contractului
de participare și exclus din programul de asistență.


