
 

Către: Maia SANDU 

Președintele Republicii Moldova 

 

Copie: Peter MICHALKO 

Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova 

 

 

Nr. 60 din 26 aprilie 2021 

Ref: Analiza oportunității de aderare a Republicii Moldova la Programul european pentru ocuparea forței 

de muncă și inovare socială 

 

 

Stimată doamnă Președinte, 

 

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” vă adresează înaltele sale considerațiuni. 

 

În vederea susținerii eforturilor statului în ceea ce privește „facilitarea accesului la finanțe, în special pentru 

întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv pentru întreprinderile sociale, prin sporirea capacităților oamenilor de 

afaceri să dezvolte planuri de afaceri credibile, asigurarea integrității și rezilienței sistemului financiar, 

dezvoltarea pieței de capital și a varietății, accesibilității și calității instrumentelor de finanțare”, prioritate 

stipulată în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 20301 (proiect de lege) propunem analiza oportunității 

privind alăturarea Republicii Moldova la Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare 

socială (în continuare „EaSI”). 

 

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 instituie 

Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”).  

 

EaSI este constituit din trei axe complementare: 

(a) Axa Progress, care sprijină dezvoltarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea instrumentelor și 

politicilor Uniunii menționate la articolul 1 și în dreptul Uniunii relevant, și care promovează elaborarea unor 

politici și inovarea socială și progresul social bazate pe dovezi, în colaborare cu parteneri sociali, organizații 

ale societății civile și organisme publice și private; 

(b) Axa EURES, care sprijină activitățile desfășurate de EURES, respectiv serviciile de specialitate solicitate de 

statele SEE și Confederația Elvețiană împreună cu parteneri sociali, alți furnizori de servicii de ocupare a forței 

de muncă și alte părți interesate pentru a dezvolta activitățile de schimburi de informații și diseminare și alte 

forme de cooperare, cum ar fi parteneriatele transfrontaliere, în vederea promovării mobilității geografice 

voluntare a lucrătorilor în condiții echitabile și pentru a contribui la un nivel ridicat de locuri de muncă de 

calitate și durabile; 

(c) Axa Microfinanțare și antreprenoriat social, care facilitează accesul la finanțare și crește disponibilitatea 

acesteia pentru persoanele fizice și juridice2. 

 
1 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121920&lang=ro  
2 Articolul 3, Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121920&lang=ro


 

 

Axa Microfinanțare cuprinde instrumentul de garantare a creditelor acordate întreprinderilor mici și mijlocii 

de către creditorii instituționalizați. Atractivitatea instrumentului constă în faptul că acesta preia riscul de 

nerambursare a creditelor de până la 25000 EUR, acordate pentru o perioadă de maxim 60 luni, ponderea 

garantării fiind de 80% din valoarea creditului. În acest sens, Fondul European de Investiții, instituția care 

gestionează respectivul instrument, semnează acorduri individuale cu furnizorii de credite (bănci comerciale 

și organizații de creditare nebancară)3. 

 

Drept rezultat, creditorii instituționali vor fi mai dispuși să finanțeze start-up-urile și întreprinderile micro și 

mici, astfel impulsionându-se dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă. 

 

În cadrul unor discuții informale cu reprezentanții European Investment Fund, ne-a fost comunicat că în 

vederea oferirii accesului entităților financiare la instrumentul de garantare EaSI, Republica Moldova urmează 

să inițieze discuții cu exponenții Uniunii Europene, pentru a încadra Republica Moldova în cadrul respectivului 

program. 

 

Într-o altă ordine de idei, remarcăm că instrumentul respectiv este disponibil pentru țările membre UE, țările 

în curs de aderare, țările candidate şi potențial candidate, precum și țările asociate. 

 

Rămânem la dispoziția Dvs. în efortul de a facilita accesul la finanțare pentru mediului de afaceri. 

 

 

Cu respect, 

 

Mila Malairău 

Director Executiv 

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 

 
Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md. 

 

 
 

 
3 https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-guarantee-instrument/index.htm  

https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-guarantee-instrument/index.htm
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