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Raport de activitate 2016 

“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. Public Administration Institute (Marea Britanie) 

6. The Institute of Export (Marea Britanie) 

7. Asociacija Lietuvos Kredito Unijos (Lituania) 

 

Pe parcursul anului au fost semnate 2 contracte, au fost finalizate activitățile a 2 proiecte, și 

în curs de desfășurare sunt 3 proiecte.  

 

Proiecte: 

 

Data: Octombrie 2016 – iunie 2017,  

Ţara: Republica Moldova 

Contractor: Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor 

IFAD (UCIP-IFAD) 

 



 

 

 

 
Titlu Proiect: Elaborare studiu cu privire la rolul sectorului asociațiilor 

de economii și împrumut în prestarea serviciilor de plată 

pentru populația din localitățile rurale 

Descrierea sarcinii: Studiul are drept obiectiv de bază indicarea modalităților pentru a 

stabili un mecanism fezabil de furnizare a serviciilor de plată și 

creșterea accesului la servicii de plată pentru o gamă mai mare de 

potențiali beneficiari din zonele rurale. 

 

 
Data: Octombrie 2016 - prezent,  

Ţara: Republica Moldova 

Contractor: PNUD, Proiectul Susţinerea Măsurilor de Promovare a 

Încrederii 

Titlu Proiect: Dezvoltarea capacităților consultanților de export și 
internaționalizare de pe ambele maluri ale Nistrului 

Descrierea sarcinii: Proiectul are drept obiectiv de bază creșterea capacității de 

angajare în comerț extern și internaționalizare prin sporirea 

nivelului de expertiză în cadrul companiilor și organizațiilor 

profesionale, pentru a susține și accelera exporturile, în special 

în UE, prin asigurarea instruirii și certificării internaționale a unui 

grup de minim 15 specialiști. 

Activități de bază: 

- Instruirea a 20 de specialiști (a cîte 10 de pe fiecare mal 

al Nistrului) și certificarea la nivel internațional, 

- Elaborarea unui ghid practic în domeniul comerțului 

internațional și internaționalizării. 

 

 
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 

Descrierea sarcinii: 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.  

Rezultate 

- 8 studii de fezabilitate regionale elaborate 

- 90 studii de prefezabilitate pentru obiectele selectate. 

 

 

 
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. 

 


