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Raport de activitate 2015
“Alternative Internationale de Dezvoltare” este o organizaţie non-guvernamentală, fondată în
anul 2005, specializată în prestarea serviciilor de consultanţă, care includ, dar nu sunt limitate
la:









Elaborarea planurilor de afaceri, conceptelor investiționale, strategiilor, programelor,
studiilor de fezabilitate, dezvoltarea proiectelor investiţionale, etc;
Identificarea, dezvoltarea şi managementul proiectelor;
Efectuarea anchetelor, studiilor analitice, evaluarea impactului şi analiza satisfacerii
beneficiarilor;
Efectuarea monitorizărilor şi evaluărilor de performanţă;
Organizarea și efectuarea de workshop-uri şi traning-uri;
Facilitarea discuţiilor şi dezbaterilor;
Organizarea vizitelor de studii tematice;
Căutarea partenerilor, investitorilor şi donatorilor;

Misiunea organizaţiei AID este de a facilita realizarea politicilor sectoriale publice şi private de
dezvoltare, atragerea investiţiilor şi explorarea oportunităţilor comerciale, prin asigurarea unui
suport profesionist mediului de afaceri din Moldova şi din regiune.
Inversarea tendinţelor recente de declin economic şi abordarea provocărilor din zonele rurale
şi suburbii, în faţa concurenţei crescînde şi a lipsei de resurse de dezvoltare a afacerilor, a fost o
sarcină grea de atins a Guvernului pe parcursul ultimului deceniu, aceste acţiuni fiind susţinute
de mai multe iniţiative ale instituţiilor financiare internaţionale şi organizaţiilor donatoare.
Experţii AID au fost implicaţi în elaborarea unor astfel de iniţiative începînd cu crearea sistemelor
de microfinanţare dezvoltate pentru deservirea întreprinderilor mici şi mijlocii din ţară, pînă la
crearea unei reţele de centre de consultanţă în afaceri pe întreg teritoriul ţării, care erau menite
a facilita relaţiile de afaceri şi crea noi relaţii de piaţă între participanţii ei.
Experţii AID de mai mult de 16 ani sunt implicaţi în activităţi ce ţin de creșterea competitivității
în agricultuă, implementarea standartelor internaționale, aplicarea tehnologiilor moderne,
finanțarea inclusiv creditarea producătorilor agricoli, efectuarea unor studii şi evaluări analitice
la nivel regional şi naţional, unele din acestea fiind descrise în continuare.

Finanțatori: UCIP – IFAD, PNUD, UE
Parteneri:
1. ООО До-Мажор (Transnistria)
2. Sigma-Expert (Transnistria)
3. НПО Новый Век (Transnistria)
4. RD Consulting (Polonia)
5. Asociacija Lietuvos Kredito Unijos (Lituania)
6. Promo Terra (Rep. Moldova)
Pe parcursul anului au fost semnate 5 contracte, au fost finalizate activitățile a 4 proiecte, și în curs
de desfășurare sunt 3 proiecte.
Proiecte:
Data:

Decembrie 2015 - prezent,

Ţara:

Republica Moldova

Contractor:

PNUD, Proiectul Susţinerea Măsurilor de Promovare a
Încrederii

Titlu Proiect:

Suport asociațiilor profesioniste (de afaceri) de pe ambele
maluri ale Nistrului

Descrierea sarcinii:

Suport la dezvoltare organizațională și dezvoltare a serviciilor
oferite de către asociațiile profesioniste membrilor. Formarea
capacităților de autoevaluare și identificare a unor noi servicii.
Acordarea a 10 granturi pentru dezvoltarea capacităților de
organizare și promovarea serviciilor oferite de către asociațiile de
afaceri, stimularea formării de parteneriate, promovarea femeilor
în activitățile asociațiilor. Organizarea instruirilor tematice pentru
asociațiile de afaceri, în funcție de profilul acestora (agricultură,
industrie de prelucrare, industrie ușoară, turism, IT, alte domenii).

Data:

Aprilie 2015 – decembrie 2016,

Ţara:

Republica Moldova

Contractor:

PNUD, Proiectul Energie și Biomasă în Moldova

Titlu Proiect:

Elaborare studiilor de fezabilitate privind aplicarea modelului
de Parteneriat Public-Privat în furnizarea energiei termice
bazate pe biomasă
Elaborare a 7 studii de fezabilitate privind aplicarea modelului de
Parteneriat Public-Privat în furnizarea energiei termice bazate pe
biomasă, instituțiilor publice, în 7 regiuni ale R. Moldova selectate
de către proiect.

Descrierea sarcinii:

Rezultate
-

8 studii de fezabilitate regionale elaborate

-

90 studii de prefezabilitate pentru obiectele selectate.

Data:

Iulie 2015 – decembrie 2015,

Ţara:

Republica Moldova

Contractor:

PNUD, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată

Titlu Proiect:

Inițierea de 3 proiecte de Parteneriat Public-Privat

Descrierea sarcinii:

Instruire și ghidare a autorităților publice locale, agenți
economici, societatea civilă în inițierea de proiecte de PPP.
Elaborarea a 3 studii de fezabilitate pentru lansarea de 3 proiecte
de PPP, elaborarea unui ghid pentru autorităție publice locale în
inițierea proiectelor de PPP.

Data:

August 2015 – martie 2016,

Ţara:

Republica Moldova

Contractor:

PNUD, Proiectul Susţinerea Măsurilor de Promovare a
Încrederii

Titlu Proiect:

Elaborare studiu privind piața serviciilor de afaceri pe ambele
maluri ale rîului Nistru

Descrierea sarcinii:

Analiza sectorului prestatorilor de servicii în afaceri de pe ambele
maluri ale Nistrului, identificarea oportunităților de dezvoltare a
serviciilor și depistarea problemelor cu care se confruntă sectorul.
Formularea recomandărilor pentru creșterea competitivității
furnizorilor de servicii în afaceri.

Data:

Iunie 2015 – decembrie 2015

Ţara:

Republica Moldova

Contractor:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor
IFAD (UCIP-IFAD)
Elaborarea proiectului noului Standard Național de
Contabilitate aferente activității AEI și a altor instituții cu
activitate similară, ajustat la cadrul legal de specialitate
și armonizat cu cerințele naționale și internaționale:
Obiectivele contractului reprezintă efectuarea unui studiu al
situaţiei actuale din sistema de contabilitate și raportare
financiare în AEÎ – uri, identificarea proceselor existente în
sistem, de determinat fluxurile de informaţii între actorii de bază
ai sistemului AEÎ şi de propus un şir de soluţii pentru asigurarea
utilizatorilor rapoartelor financiare cu informaţia relevantă,
comparabilă, care permite de apreciat situaţia financiară,
necesară pentru primirea deciziilor economice prin elaborarea
proiectului unui standard similar în conformitate cu prevederile
noilor SNC şi a IFRS aferent activității AEI și a altor instituții cu
activitate similară, ajustat la cadrul legal de specialitate și
armonizat cu cerințele naționale și internaționale.

Titlu Proiect:

Descrierea sarcinii:

Data:

Martie 2013 - Decembrie 2014 - August 2015

Ţara:

Republica Moldova

Contractor:

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

Titlu Proiect:

Studiul Național pentru analiza, modernizarea și reînnoirea
subvenției naționale și a sistemului de interesc în domeniul
agiculturii și promovarea în continuare a agriculturii ecologice în
conformitate cu cele mai bune practici europene
Principalul obiectiv al acestui studiu este de a oferi suport
Guvernului Republicii Moldova în evaluarea inter-ministerială și
revizuirea cadrului legal și de reglementare care determină
subvenționarea în agricultură, astfel încît să îmbunătățească
impactul asupra mediului, de a promova subvențiile în ecologie și
asimilarea Eco-tehnologiei, în special în acele domenii și segmente
unde este de așteptat ca astfel de reforme să ducă la crearea de
locuri de muncă, reducerea sărăciei, promovarea exportului.

Descrierea sarcinii:

Data:

octombrie 2014 – iunie 2015

Ţara:

Republica Moldova

Consortium:

AOCEDR Promo-Terra - AID

Contractor:

PNUD, UN Women

Titlu Proiect:

Proiectului de consultanță și granturi pentru femei și
bărbați care doresc să inițieze sau să extindă o afacere

Descrierea sarcinii:

Obiectivul principal al sarcinii a fost de a petrece 2 instruiri (1. Cum
sa initiezi propria afacere, 2. Cum sa scrii un plan de afaceri), 3
afaceri lansate si finantate.
Proiectul susținut de „Programul Comun de Dezvoltare Locală
Integrată” al Guvernului Republicii Moldova, implementat de către
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Entitatea
Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor
(UN Women), cu susținerea financiară a Guvernului Danemarcii.

