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Definiția competitivității

Competitivitatea este capacitatea de a produce 
bunuri/servicii care, în condiții de concurență, aduce venituri 
înalte și stabile. 

Caracteristica unei firme de a face față concurenței altor 
firme similare pe o anumită piață.



Factorii de creștere a competitivității

factori strategici:
• inovație și eficiență (rapiditatea 

implementării inovațiilor, flexibilitate la 
schimbările pieței, economie de timp și 
resurse), 

• valoare pentru client (capacitatea de a 
analiza piața și concurența, de a oferi 
clientului ceva unic/valoros, de a 
promova produsele/serviciile, de a 
gândi strategic și de a prognoza pieța), 

• ecologie și implicare (capacitatea de a 
crea produse/servicii ecologice/pure, 
de a colabora și coopera). 

factori de bază:
• oameni (cantitate, calificare, cost), 
• resurse (cantitate, calitate, acces la 

resurse naturale – ex. apă, zăcăminte, 
condiții climaterice și amplasare 
geografică favorabile), 

• tehnologii (acces la tehnologie și 
informație), 

• bani (cantitate, accesibilitate), 
• infrastructură (clădiri, terenuri, 

transport, etc.) și 



Pași de creare a competitivității
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Pași de creare a competitivității

Alegerea între cost și calitate poate fi mai ușoară dacă se bazează pe 
beneficiile Ofertei de Valoare care o diferențiază de cea a concurenților. 
Imaginea reflectă 2 căi de stabilire optimă a prețului: 

• eliminarea/reducerea costurilor pe care le au majoritatea concurenților 
și/sau 

• mărirea valorii oferite clientului de către concurenți sau crearea valorii 
pe care concurenții n-o oferă (ex. unele companii de bilete avia la preț 
redus au eliminat costurile de alimentare pe parcursul zborului, au redus 
costurile de înregistrare și au adăugat clientului valoare prin înregistrare 
rapidă online).



Competitivitatea pe piața UE



Pași de creare a competitivității

• Dezvoltarea produselor competitive (Oferta de Valoare)

• Dezvoltarea brandului și promovarea

• Dezvoltarea și creșterea personalului

• Creșterea calității, certificare

• Modernizarea echipamentelor, eficiență energetică

• Adoptarea tehnologiilor noi, sistemelor informaționale

• Utilizarea pe deplin a oportunităților de finanțare

• Colaborare, asociere, cooperare, crearea de parteneriate



Pași de creare a competitivității

Creșterea calității, certificare

Conform standardelor internaționale 
• ISO 90001 Sisteme de Management al Calității,
• ISO 14000 Sisteme de Management de Mediu, 
• OHSAS 18001 Sisteme de Management al Sănătății și Securității 

Ocupaționale,
• ISO 22000 Sisteme de management a al siguranței alimentului 

conform principiilor HACCP, etc
• GlobalGap



Pași de creare a competitivității

Adoptarea tehnologiilor noi, sistemelor informaționale



Pași de creare a competitivității

Adoptarea tehnologiilor noi, sistemelor informaționale



Servicii de suport oferite pentru IMM

• Asistență tehnică, consultanță și instruire

• Granturi și acces la surse financiare 

• Facilitarea infrastructurii de cooperare a mediului de afaceri 

• Suport în dezvoltarea producției competitive și promovare 

• Suport în atragerea investițiilor și ieșire la export

• Facilitarea creării de produse inovative 

• Suport la adoptarea tehnologiilor moderne, sistemelor 
informaționale 

• Suport în protecția mediului și crearea produselor ecologice

• Stimularea parteneriatelor publice-private 

• Asistență în incluziunea și responsabilitatea socială

• Diseminarea informației, cercetare, documentare



Suport și finanțare pentru IMM

Programe de 
Stat

• ODIMM (Pare 
1+1,Femei în 
Afaceri, Fond de 
Garantare, GEA)

• AIPA (subvenții,

Proiecte Suport în 
Afaceri 

• BAS BERD

• PAC 2 BM

• APM USAID

• Program de Calificare a 
Managerilor

• MACP

• AMIB

• FAO

Linii de Finanțare 
Internaționale

• EU4Business

• Livada Moldovei

• IFAD

• PAC2

• 2KR

Cooperare și 
asociere

1)Asociații de sector, 

2)Camere de Comerț

3) Club-uri de afaceri



ODIMM

• Fondul Special de Garantare a Creditelor (< 70% din credit, max. 5 mln. lei)

• PARE 1+1 - atragerea remitențelor în afaceri (până la 200 mii lei)

• Programul Femei în Afaceri 2017-2019

• Etapa I. 300 afaceri. €1500 pe participant

• Etapa II. 100 afaceri. Grant/suport consultanță < €7500 

• Etapa III. 10 afaceri. Grant/suport consultanță < €75000

• Beneficiari: inițierea afacerii, afaceri noi, afaceri în creștere

• Business Academy for Women Academia de Business pentru Femei

• < €6000 Beneficiari: 300 femei antreprenoare-fondatoare și manager 

• Programul Gestiunea Eficientă a Afacerii GEA

• Instruiri gratuite în domeniul antreprenorial 



Linii internaționale de Credit pentru IMM

Programul Restructurare a Sectorului Horticol Livada Moldovei 2016-2024
LEASING

horticultură (plantare/defrișare livezi și plantații struguri 
de masa, echipamente,)

max. 5 mln. EUR

plantarea/defrișarea livezilor și plantațiilor de struguri de 
masa, pepiniere

max. 1 mln. EUR

alocări pentru orice investiție individuală
min. 5000 EUR

înfiinţarea plantațiilor horticole
max. 10000 EUR

defrişarea plantaţiilor horticole necorespunzătoare
max. 1000 EUR

înființarea plantațiilor horticole intensive
max. 30000 EUR

activități horticole (plantare/defrișare livezi, 
păstrare, procesare, echipamente și utilaje 
horticole, construcția/reconstrucția halelor 
specializate, etc.)

max. 5 mln. 
EUR

plantarea/defrișarea livezilor și plantațiilor de 
struguri de masa, pepiniere

max. 1 mln. 
EUR

credit solicitat

min. 5000 EUR

CREDIT



Linii internaționale de Credit pentru IMM

Program Rural Reziliență Economico-Climatică Incluzivă IFAD VI 2014-2020

Programul Reziliență Rurală (IFAD VII) 2017-2023

Componenta 1: Îmbunătățirea capacităților de adaptare a fermierilor mici și întreprinderilor agricole (Granturi agenți 
economici <5000 USD, cooperative <15000 USD)

Componenta 2: Suport pentru dezvoltarea businessului agricol (Credite investiționale pe termen mediu și lung IMM, 
tinerilor antreprenori împrumuturi pentru micro antreprenori-membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut, Garanții de credit 
pentru IMM, asistență tehnică )



Linii internaționale de Credit pentru IMM

• Inițiativa Uniunii Europene EU4Business 2016-2026 

• granturi pentru investiții în tehnologii 

• <300 000 EUR în creșterea calității produselor și a siguranței alimentelor

• < 3 mln. EUR pentru proiecte de modernizare

• asistență tehnică gratuită

• JNPGA Programul de susținere și dezvoltare IMM 

• echipament în leasing pe 1 an, grant 40%

• de la 500 mii lei -2,5 mln. lei

• dosarele se depun până în luna mai al fiecărui an, pentru acțiunile întreprinse în 
anul precedent



Programe de suport în consulting și certificare

• Programul Business Advisory Services (BAS) al BERD 

• <10 000 EUR (studii de piață și planificare, planificarea dezvoltării, reorganizare, sisteme 
computerizate de management, sisteme de producere, studii inginerești, eficiență energetică, 
contacte și parteneriate, calitate și fezabilitate)

• Întreprinderile achită cel puțin 50% din costul proiectului de consultanță

• Proiectul Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității PAC 

• Grantul până la 50% din proiect, < 200000 lei, pentru exportatori, sau care vor să exporte

• studii de piață și planificare, planificarea dezvoltării, reorganizare, sisteme computerizate de 
management, sisteme de producere, imagine corporativă, ambalaj, calitate

• Întreprinderile achită cel puțin 50% din costul proiectului de consultanță

• Credite <800000 USD (care pot include până la 40% capital circulant) 



Programe europene și altor donatori 

• Proiectul Agricultura Performantă în Moldova (APM) Chemonics International Inc 2016-2021 
• antreprenori agricoli din sectoarele de producere a mărului, strugurilor de masă, fructelor sâmburoase, legumelor 

cultivate în seră și câmp deschis, pomușoarelor și mierii

• Marketing și Promovare MOLDHVAA APS_001, 150-900 mii lei de beneficiar

• Inovare și Transfer Tehnologic în Lanțul Valoric al Pomușoarelor. 200-500 mii lei

• Implicarea prin educație a tinerilor în agricultura cu valoare înaltă. 50-250 mii lei

• Acordarea de stupi verticali (aproximativ 100 per apicultor), și instruire

• Proiectul AMIB Îmbunătățirea Productivității și Accesul la Piață al Producătorilor de Pomușoare” 
HEKS EPER
• Instruiri, școli de câmp, vizite de studii, târguri și suport în promovare

• Cofinanțare la: 

• înființarea perdelelor de protecție pentru plantații bacifere și inovații în producere

• fortificarea capacităților de export și identificarea piețelor noi 

• modernizarea și dezvoltarea pepinierelor de culturi bacifere) 



Programe europene și altor donatori 

• Proiectul Milk Market 2017-2021 HEKS EPER
• facilitarea dezvoltării sectorului de lapte din Moldova, instruiri, școli de câmp

• modernizarea infrastructurii

• apeluri actuale – grant până la 1000 EUR/utilaj pentru procurarea tehnicii agricole

• Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MACP) 2012-2019
• producătorii agricoli din Moldova, cu excepția Chișinău și Bălți, ce aplică practici și tehnologii de management durabil al 

terenurilor, asigurând menținerea sănătății și productivității solului

• grupuri de producători din cel puțin 5 membri cu min. 3 ani în sectorul horticol

• granturi pentru reabilitarea fâșiilor de prevenire a eroziunii maxim 20 mii USD

• granturi pentru tehnologiile post-recoltare maxim 350 mii USD per grup de producători

• Programul 2KR în Agricultura Performantă Irigată Fondul Provocările Mileniului 
• echipament de irigare, finanțare pentru un beneficiar/grup, <100 mii USD

• beneficiarul - avans 25% din valoarea, restul în 3 tranșe anuale, fără gaj, dobândă



Programe europene și altor donatori 

• Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) 
• Proiectul consolidarea capacităților micilor fermieri pentru producerea pomușoarelor 2017-2019. Bugetul Proiectului: 

455 mii USD. 

• Proiectul consolidarea politicelor privind dezvoltarea rurală 2017-2019. Bugetul: 363 mii USD. Asistență tehnică pentru 
dezvoltarea rurală la nivel local. 

• Sporirea capacităților de rezistență la secetă a fermierilor mici prin adoptarea celor mai bune practici de irigare 2014-
2018. Buget 398 mii USD.

• Suport pentru implementarea Iniţiativei Regionale privind Abilitarea Fermierilor Mici şi Fermelor de Familie (proiect 
regional). Buget 485 mii USD.

• Consolidarea gradului de pregătire, prevenire și răspuns în caz de dermatită nodulară la nivel regional în Belarus, 
Moldova și Ucraina (regional). Buget 300 mii USD.

• Programul Horizon 2020 al Uniunii Europene 2014-2020
• Suma grantului: până la 100% din suma totală a proiectului, maxim 2,05 mln. EUR

• Oferirea suportului financiar pentru creșterea capacităților de inovare și competitivitate



Programe europene și altor donatori 

• Programul Competitivitatea IMM COSME al Uniunii Europene 2014-2020 
• Acces la finanțare (nu este accesibilă IMM-urilor din Moldova).

• Sprijinirea internaționalizării și accesului la piețe noi.

• Îmbunătățirea condițiilor pentru competitivitatea întreprinderilor.

• Promovarea culturii antreprenoriale.

• Grant: 75% din proiect maxim 200-250 mii EUR

• Programul Creșterea Competitivității prin Capital Uman și Inovație (CE-WIN) 2015-2020 Chemonics 
International Inc 
• întreprinderile și asociațiile din sectorul privat din sectoarele: tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), producția 

de vin și export in cluster cu sectorul turismului, industria ușoară (textile, îmbrăcăminte, încălțăminte)

• Bugetul Proiectului: 21,8 mln. USD, fond de Angajament, Creștere și Dezvoltare Sectorială (SEED) de 5 mln. USD.



DCFTA
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană

EU4Business.eu/Moldova/DCFTA
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Vă Mulțumim!


