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 Formarea şi amplificarea culturii şi a 
abilităţilor antreprenoriale;

 Facilitarea accesului IMM la resurse financiare;

 Facilitarea accesului IMM la resurse 
informaţionale;

 Stimularea dialogului public-privat;

 Susţinerea dezvoltării infrastructurii de suport 
în afaceri;

 Facilitarea accesului la servicii de consultanță 
în afaceri pentru dezvoltare/creştere;

 Dezvoltarea întreprinderilor cu potențial 
sporit de creştere sau cele pregătite pentru 
export;

 Facilitarea legăturilor de afaceri a IMM-urilor 
cu companii mari naționale și internaționale.

Obiective
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Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1”este destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul 1 ale
acestora (copii, părinţi, soţi), care doresc să iniţieze sau să extindă afaceri în RM.
Scopul Programului: Mobilizarea resurselor umane şi financiare ale cetățenilor RM plecați peste hotarele ţării în dezvoltarea
economică durabilă a RM prin stimularea creării şi dezvoltării IMM. În cadrul Programului, antreprenorii pot beneficia de un
grant în sumă de până la 250 mii lei, în baza regulii „1+1”, astfel fiecare leu investit din remitenţele beneficiarului va fi suplinit
cu un leu din cadrul programului.
Obiectivele Programului:
• creşterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din RM şi a beneficiari-lor de remitenţe privind oportunităţile de
dezvoltare a unei afaceri în ţara de origine;
• sporirea abilităţilor antreprenoriale în rândul lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe;
• stimularea creării şi dezvoltării IMM de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitenţe;
• facilitarea accesului lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe la resursele financiare necesare înfiinţării/dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii în RM;
• promovarea culturii financiare şi a economiilor.
Componentele Programul sunt:
I. Informare şi comunicare;
II. Instruire şi suport antreprenorial;
III. Finanţarea afacerilor/regula 1+1;
IV. Monitorizare post-finanţare şi evaluare.

PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE

Contacte :
Tel: + (373 22) 22 50 01
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 
134, et. 3
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md

4



FONDUL DE STAT DE GARANTARE A CREDITELOR

Produsele de garantare a creditelor

Întreprinderi gestionate de tineri antreprenori

Garanție: până la 50% din suma creditului. 

Valoarea garanției: până la 500.000 de lei. 

Perioada de garantare: până la 60 de luni.

Întreprinderi active

Garanție: până la 50% din suma creditului.

Valoarea garanției: până la 3.000.000 de lei.

Perioada de garantare: până la 60 de luni.

Întreprinderi nou – înregistrate

Garanție: până la 70% din suma creditului. 

Valoarea garanției: până la 700.000 de lei. 

Perioada de garantare: până la 36 de luni.

Întreprinderi exportatoare

Garanție: până la 50% din suma creditului.

Valoarea garanției: până la 5.000.000 de lei.

Perioada de garantare: până la 60 de luni.

Întreprinderi gestionate de femei antreprenoare

Garanție: până la 70% din suma creditului. 

Valoarea garanției: până la 700.000 de lei. 

Perioada de garantare: până la 60 de luni.

Comision anual: 0,5% din suma garanției

Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) este primul fond de garantare a creditelor din Republica Moldova,
creat și capitalizat din resursele Bugetului de Stat și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
Misiunea Fondului
Asigurarea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) prin emiterea garanțiilor 
financiare la solicitarea creditelor bancare.
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Contacte :
Tel: + (373 22) 21 15 52
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și 
Sfînt, 134, et. 3
E-mail: office@odim.md
Web-site: www.odimm.md



PROGRAMUL FEMEI ÎN AFACERI

Obiective:

• Creşterea oportunităţilor economice pentru femei, prin reducerea barierelor la iniţierea sau dezvoltarea unei afaceri;

• Facilitarea accesului la investiţii şi asistenţă pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de femei, menite să complementeze
suportul financiar şi non-financiar disponibil la moment pentru femeile antreprenoare din RM;

• Crearea unui model naţional integrat de suport pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin, care vizează diferite etape
de dezvoltare a businessului: de la planificarea afacerii (iniţiere) - la întreprinderi nou create şi până la afaceri în creştere;

• Consolidarea infrastructurii naţionale de suport a IMM, prin extinderea serviciilor oferite în scopul reducerii obstacolelor
specifice pe care le confruntă femeile în afaceri;

• Contribuirea la realizarea politicilor prioritare privind egalitatea de gen şi dezvoltarea economică.

Contacte :
Tel: + (373 22) 22 43 30
Adresa: bd. Ștefan cel Mare 
și Sfînt, 134, et. 3
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md

Programul are trei componente de bază.

Acestea reprezintă o abordare integrată a serviciilor pentru dezvoltarea pe termen

lung a afacerilor gestionate de femei. Această abordare integrată vizează necesitățile

diferite de sprijin pe care femeile le întâmpină pe întreg ciclu de viață a întreprinderii,

precum: instruire antreprenorială, consultanță la elaborarea business-planului,

ghidare la înregistrarea afacerii și acordarea granturilor pentru investiții mici și mari

pentru creșterea afacerilor, bazate pe inovații, transfer tehnologic și export.
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Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) îşi propune instruirea antreprenorilor pentru desfăşurarea activităţii eficiente.
Obiectivele:
• Formarea şi dezvoltarea culturii şi abilităţilor antreprenoriale;
• Creşterea nivelul de calificare a antreprenorilor şi specialiştilor din domeniu IMM;
• Majoritatea numărului de întreprinderi nou create;
• Stimularea eficientă şi extinderii activităţii antreprenoriale.

Module de instruire:
•Planificarea strategică a afacerii
•Managementul financiar, inclusiv administrarea resurselor împrumutate; 
•Bazele marketingului
•Marketing online
•Proceduri de participare la proiecte europene
•Gestiunea eficientă a timpului
•Tehnici eficiente de vânzare și merchandising
•Evidența contabilă a activității antreprenoriale
•Legislaţia muncii 
•Managementul resurselor umane
•Desfășurarea activității economice externe şi relaţii vamale (în contextul DCFTA)
•Managementul ecologic pentru IMM

Participarea la cursuri este GRATUITĂ. Durata unui modul – 2 zile.
Înregistrarea on-line pe site-ul www.odimm.md

PROGRAMUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ (GEA)

Contacte :
Tel: + (373 22) 22 53 84
Adresa: bd. Ștefan cel Mare 
și Sfînt, 134, et. 3
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md
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PROGRAMUL DE SUBVENŢIONARE A PARTICIPĂRII AGENȚILOR ECONOMICI LA TÂRGURI 
ŞI EXPOZIŢII

IMM pot beneficia de compensare parţială a spaţiului expoziţional în cadrul Programului de Stat de stimulare a participării 
agenţilor economici la târguri şi expoziţii.

Expozițiile eligibile pentru subvenționare:

Fabricat în Moldova; Moldagrotech; Moldconstruct; Farmer; Moldova Fashion Expo; Infoinvent; Food & Drinks; 
Packaging.Depot; Furniture; Food Technology; Tourism. Leisure. Hotels; Moldenergy.

Suma compensării costului  de participare  constituie 2000 de lei, în cuantum de maximum 50% din costul spaţiului 
contractat, dar nu mai mult decât 4 m.p. 

Mecanismul de participare la Program este unul foarte simplu constituit din 3 paşi:

I Familiarizarea cu Condiţiile de Participare la Program

II Completarea Formularului de Participare la Program şi expedierea lui la poşta electronică 

expozitie@odimm.md

III După achitarea spaţiului expoziţional Organizatorului expoziţiei, întreprinderile eligibile vor prezenta la ODIMM următoarele 
acte

• Cererea de subvenţionare;

• Certificatul de înregistrare a întreprinderilor (patenta);

• Copia Contractului de arendă a spaţiului expoziţional;

• Copia dispoziţiei de plată de arendă a spaţiului expoziţional;

• Copia buletinului de identitate a conducătorului întreprinderii;

• Copia adeziunii contract.

Contacte :
Tel: + (373 22) 21 05 53
Adresa: bd. Ștefan cel Mare 
și Sfînt, 134, et. 3
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md
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Obiectivele proiectului: 

• Extinderea procesul de cooperare transfrontalieră între Republica Moldova și Ucraina prin sprijinirea 
tinerilor pentru a iniția afaceri inovatoare, cu un impact puternic transfrontalier social și economic.

• Dezvoltarea cunoștințelor teoretice al tinerilor cu abilități practice pentru a satisface necesitățile 
economice și inovatoare în zona transfrontalieră. 

• Sporirea accesul tinerilor antreprenori din zona transfrontalieră la noi oportunități de finanțare 
internaționale. 

• Crearea noilor oportunități de angajare și perspective deschiderii propriilor afaceri.

Procesul de implementare a activităților

Contacte :
Tel: + (373 22) 22 50 79
Adresa: bd. Ștefan cel Mare 
și Sfînt, 134, et. 3
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md

JOINT OPPORTUNITIES IN BUSINESS FOR YOUTH



CENTRU DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN AFACERI

Serviciul de consultanță constă în furnizarea de suport IMM pentru dezvoltarea acestora, prin elaborarea de planuri de acţiuni 
practice, bazate pe 6 factori cheie în afaceri
Serviciul de Consultanță este destinat pentru 3 tipuri de beneficiari:

• Potenţiali antreprenori 
• Companii micro și mici
• Companii mijlocii

Rezultatul serviciului de consultanță este planul practic de acţiuni elaborat de comun cu beneficiarul. 

Tipul planului de acţiuni

Pregătirea pentru iniţierea unei afaceri:

- Cunoştinţele de bază pentru iniţierea afacerii

- Programe de suport pentru IMM-uri aplicabile

Dezvoltarea/ Îmbunătăţirea modelului de afaceri:

- Planul de acţiuni privind Situația Financiară

- Planul de acţiuni privind Produsul/Serviciul

- Planul de acţiuni privind Structura Vânzărilor

Dezvoltarea/ Îmbunătăţirea organizaţiei:

- Planul de acţiuni privind Organizaţia

- Planul de acţiuni privind Resursele Umane 
- Planul de acţiuni privind Cultura Corporativă

Contacte 
Tel: + (373 22) 22 58 06
Adresa: bd. Ștefan cel Mare 
și Sfînt, 134, et. 3
E-mail: office@odimm.md

Web-site: www.odimm.md
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RIAM este o platformă de cooperare, care îşi propune asigurarea dezvoltării durabile, recunoaşterea naţională şi internaţională 
a rețelei şi a rezidenţilor săi.

Obiectivele:

• Facilitarea schimbului de experienţă şi bune practici;

• Reprezentarea intereselor Incubatoarelor de Afaceri şi a rezidenţilor săi în negocierile cu statul şi alţi actori naţionali şi
internaţionali;

• Promovarea avantajelor oferite de incubatoare în rândul populaţiei şi antreprenorilor începători;

• Implementarea eficientă a proiectelor şi programelor de dezvoltare;

• Acordarea suportului şi consultanţei de specialitate Incubatoarelor de Afaceri.

RIAM este o reţea deschisă pentru:

• Incubatoare de Afaceri;

• Companii de consultanţă;

• Donatori şi instituţii de finanţare;

• Organizaţii de suport în afaceri;

• Persoane fizice cu o vastă experienţă în domeniu antreprenorial.

Membrii fondatori:

ODIMM și Incubatoarele de afaceri

REŢEAUA INCUBATOARELOR DE AFACERI DIN MOLDOVA

Contacte :
Tel: + (373 22) 22 50 79
Adresa: bd. Ștefan cel Mare 
și Sfînt, 134, et. 3
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md
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EEN este cea mai extinsă reţea de sprijin a IMM din Europa, prezentă în peste 60 de ţări ale lumii.

Reţeaua oferă:

I Servicii de informare şi consultanţă

ODIMM oferă informații privind legislația și politicile europene relevante pentru diferite catego-

rii de întreprinderi sau sectoare economice, condițiile specifice de comercializare a produselor/ serviciilor, standarde de
participare la licitații publice internaționale. Serviciile de informare

și asistență sunt oferite în sprijinul internaționalizării, inovării și transferului de tehnologii.

II Oportunităţi de cooperare în afaceri şi internaţionalizare

Prin intermediul bazei unice de date a Reţelei EEN, cu peste 8.000 de profiluri (cereri și oferte

de produse/tehnologii și servicii) ale companiilor din țările membre, sunt stabilite parteneriate

de afaceri la nivel internaţional. Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj

sau misiuni economice organizate periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate,

unde antreprenorii îşi pot promova afacerea şi stabili contacte cu potenţialii parteneri.

III Servicii de suport pentru inovare și transfer tehnologic

Consilierea ÎMM inovatoare şi facilitarea accesului la finanţare, asistenţă în identificarea

tehnologiei inovaționale, informaţii despre politicile şi programele vizate, cercetare şi dezvol-

tare tehnologică, facilitarea creării de sinergii cu alţi actori în domeniul cercetării.

Membrii Reţelei EEN Moldova sunt deschişi să ofere consultaţii şi să acorde

asistenţă pentru realizarea profilului, toate serviciile oferite în reţea fiind gratuite.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Contacte 
Tel: + (373 22) 22 53 80
Adresa: bd. Ștefan cel Mare 
și Sfînt, 134, et. 3
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md
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Senior Experten Service (SES) este o organizaţie non-profit din Germania, care facilitează accesului IMM la cunoştinţe
inovative internaţionale, precum şi preluarea celor mai bune practici europene de administrare a afacerii.

Programul dat oferă posibilitatea de a alege dintre cei 7.800 experţi SES, cu un potenţial înalt de calificare în domeniul
construcţiilor, gospodăriilor ţărăneşti, bănci şi companii de asigurare, industria de prelucrare, instruire, comerţ etc.

Serviciile oferite de către consultanţi:

• Îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;

• Introducerea de noi tehnici şi tehnologii;

• Controlul costurilor, gestiune şi administrare;

• Legături de afaceri; 

• Identificarea de surse pentru finanţare;

• Vânzări şi achiziţii, promovarea produselor;

• Service şi întreţinere, relaţii cu publicul;

• Planificarea activităţii firmei, marketing şi management;

• Pregătirea angajaţilor, managementul resurselor umane, etc.

Beneficiarii programului sunt IMM de pe întreg teritoriul RM, instituţiile publice, 
autorităţile locale, instituţii de învăţământ şi instituţiile internaţionale.

PROGRAMUL SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES)

Contacte :
Tel: + (373 22) 22 45 20
Adresa: bd. Ștefan cel Mare 
și Sfînt, 134, et. 3
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md
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PNFM a fost creată în anul 2012 de către ODIMM în parteneriat cu Centru Internaţional pentru Promovarea Femeilor în
Afaceri (ICAWB), în cadrul Programului regional „Antreprenoriatul feminin – un motor de creare a locurilor de muncă în
Europa de Sud Est”.

Misiunea PNFM

De a contribui la creşterea gradului de conştientizare a femeilor din Republica Moldova, care să

le determine să-şi dezvolte abilităţile proprii şi să-şi asume responsabilitatea unor schimbări

pozitive atît în viaţa lor proprie, cît şi a comunității.

Scopul PNFM 

• de a spori vizibilitatea implicării femeilor în societate; 

• de a contribui la îmbunătățirea cadrului legislativ aferent;

• de a identifica necesitățile în domeniul dezvoltării capacităților femeilor; 

• de a consolida rețeaua coordonatorilor regionali din toată țara.

Activități:  

• Crearea de grupuri de lucru pentru examinarea și discutarea diferitor subiecte;

• Organizarea de mese rotunde pe tematici sectoriale;

• Organizarea de întruniri regionale;

• Crearea de comitete sectoriale.

PLATFORMA NAŢIONALĂ A FEMEILOR DIN MOLDOVA

Contacte :
Tel: + (373 22) 21 05 53
Adresa: bd. Ștefan cel Mare 
și Sfînt, 134, et. 3
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md
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Obiectivul: întărirea competitivităţii la export a întreprinderilor private autohtone şi reducerea constrângerilor şi a poverii
cadrului de reglementare.
Componenta 1 „Reforma Regulatorie”.
Această componentă va susţine efortul Guvernul în îmbunătățirea mediului de afaceri, inclusiv implementarea Strategiei
reformei regulatorii şi a planului de acţiuni pentru perioada 2015-2019.
Activităţile proiectului în acest sens includ:
•Elaborarea proiectelor actelor legislative şi amendamentelor necesare implementării acestuia;
•Asistență autorităţilor relevante în procesul de remodelare pentru implementarea ghişeului unic;
•În parteneriat cu Centrul e-Guvernare elaborarea infrastructurii IT necesare;
•Instruirea personalului antrenat în operarea acestuia.
Componenta 2 „Dezvoltarea sectorului IMM”. Componenta respectivă are scopul de a consolida legăturile între IMM din RM
și piețele de desfacere, precum și a îmbunătăți capacitatea acestora de a concura pe aceste piețe.
Aceasta include două sub-componente: Granturi de co-finanțare; Consolidarea instituţională a ODIMM și MIEPO.
Componenta 3 „Acces la finanțare”. Componenta va facilita accesul la finanțare pe termen mediu și lung a întreprinderilor
orientate la export.
Întreprinderile private eligibile pentru finanţare vor beneficia direct de fonduri direcţionate prin intermediul băncilor
comerciale participante pentru finanțarea necesităților în mijloace circulante și investiții capitale. Suma maximală
împrumutului oferit unui agent economic va constitui USD 800 mii. Perioada de maturitate la împrumuturile oferite este de
cel mult 8 ani pentru investiții capitale și respectiv 4 ani pentru mijloace circulante. Împrumuturile vor fi disponibile în USD,
Euro sau MDL la solicitarea aplicantului.

Contacte: Bd. Ștefan cel Mare 180/ mun. Chișinău, MD – 2004, RM/ Web-site: www.uipac.md

PROIECTUL AMELIORAREA COMPETITIVITĂȚII (PAC II)
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MIEPO are misiunea să contribuie, în mod sustenabil, la dezvoltarea
economică a RM, prin consolidarea competitivităţii companiilor ce
activează sau care intenţionează să-şi iniţieze activitatea pe
teritoriul RM în diversificarea pieţelor, creşterea exporturilor şi
dezvoltarea proiectelor investiţionale pe teritoriul ţării, în
conformitate cu priorităţile Ministerului Economiei.
MIEPO:
•acordă asistenţă companiilor în vederea extinderii către alte pieţe,
promovării investiţiilor şi sprijinirii companiilor care doresc să-şi
extindă afacerile în RM ;
•contribuie la dezvoltarea întreprinderilor, prin susţinerea acestora
în eforturile de diversificare a pieţelor şi creşterii exportului,
precum şi sporirii competitivităţii la nivel internaţional;
•acordă asistenţă la promovarea imaginii/mărcilor, conform
competenţelor, şi la administrarea resursele informaţionale
aferente.

Contacte: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134, et. 3 / mun. Chişinău,
MD-2012, Republica Moldova
Tel: +373 22 27 36 54 / Fax: +373 22 22 43 10. 
Web-site: www.miepo.md / invest@gov.md; office@miepo.md

ORGANIZAȚIA DE ATRAGERE A INVESTIȚIILOR ȘI PROMOVARE A 
EXPORTULUI DIN MOLDOVA (MIEPO)
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Pentru mai multe detalii accesați: 
http://miepo.md/calendarul



Obiectivul major al Camerei este crearea unui mediu şi a unei comunităţi de afaceri în societate şi reprezentarea intereselor
membrilor săi în sistemul relaţiilor economice externe ale RM, în relaţiile membrilor cu autorităţile guvernamentale şi cu
cercurile străine de afaceri.
Proiectele în care Camera este implicată în anii 2015-2016 sunt:
•EAST INVEST II – scopul: susținerea ÎMM-urilor şi organizaţiilor de suport a business-ului.
•EEN – scopul: dezvoltarea relaţiilor comercial-economice dintre Moldova şi ţările UE.
•East Invest II Twinning - pentru organizații de suport în afaceri, transferul de know-how și bunelor practici din partea
partenerilor din UE către organizații de suport în afaceri din țările Parteneriatului Estic și dezvoltarea unor relații de lungă
durată în beneficiul ambelor părți.
•DIHK – CEFTA – scopul: sporirea aplicabilității CEFTA prin consolidarea Camerelor de Comerţ din următoarele state:
Moldova, România, Turcia, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Serbia,
sprijinind astfel stabilitatea politică, dezvoltarea economică şi cooperarea interregională.
•Programul „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanțat de UE și implementat de PNUD. Prin proiectul dat, se
urmăresc scopurile: îmbunătățirea oportunităților și serviciilor disponibile comunităților de afaceri de pe ambele maluri ale
râului Nistru prin susținerea Asociațiilor de Business.
•Proiectul „Consolidarea capacității CCI în prestarea serviciilor de consultanță durabile beneficiarilor de pe ambele maluri ale
Nistrului”- scopul: crearea unei platforme de lucru, prin organizarea vizitelor și stabilirea parteneriatelor între mediul de
afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului.

Contacte: bd. Ştefan cel Mare, 151/mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova 
Tel: + 373 22 22 15 52/Fax: + 373 22 23 44 25. E-mail: camera@chamber.md /Web-site: www.chamber.md

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA
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Subvenţionarea în agricultură reprezintă un ajutor financiar nerambursabil acordat producătorilor agricoli de către stat,
pentru susţinerea investiţiilor efectuate ce corespund criteriilor de eligibilitate prestabilite, cu scopul de a încuraja şi stimula
dezvoltarea sectorului agroindustrial din RM. Procesul de subvenţionare este reglementat de Regulamentul cu privire la la
modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, care este aprobat anual şi care
prevede atât condiţiile de subvenţionare, cât şi mărimea fondului aprobat în limita bugetului de stat. Administrarea
mijloacelor fondului de subvenţionare se efectuează de către AIPA din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare.

Potrivit Regulamentului de subvenţionare 2016, mijloacele fondului sunt utilizate conform următoarelor domenii de sprijin:

Prioritatea I. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare.

Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele UE

Măsura 2. Investiţii în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole.

Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor natural.

Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural.

Prioritatea III. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă
întreprinderilor agricole, plasate în extravilan.

Măsura 4. îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale.

Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare.

Subvenții în avans din fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural. Încurajarea creării întreprinderilor mici de 
catre tineri fermieri și femei

Contacte: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162/ mun. Chișinau, MD-2004, Republica Moldova

Tel: 022 212830. Web-site: www.aipa.gov.md

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ (AIPA) 
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CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN 
AFACERI 

CEDA implementează proiectele:

1. Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii în Moldova (MEEETA IV)” cu suportul
financiar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) şi în cooperare cu Ministerul Educaţiei, Culturii și
Cercetării.

2. ”Reconceptualizarea orientării profesionale şi consilierii în carieră (REVOCC)” finanţat de către Agenţia Austriacă pentru
Dezvoltare (ADA) şi realizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (ANOFM).

Oportunități pentru tinerii care vor să se lanseze în afaceri:
Cursurile “Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru inițierea afacerii proprii ”
Cursurile oferă absolvenților, cu idei de afaceri viabile, ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic din diferite regiuni ale Moldovei posibilitatea de
a-și dezvolta ideile până la inițierea afacerii. În cadrul acestor instruiri tinerii dezvoltă planurile lor de afaceri şi beneficiază de consultanţă individuală
pentru definitivarea acestora și ulterior pot aplica la grant.
Grup țintă: Tineri și tinere care au absolvit (recent sau mai mulți ani în urmă) o instituție de învățământ profesional tehnic și au o idee de afacere pe
care vor să o implementeze

Cursurile de lungă durată în domeniul antreprenoriatului și lansării propriei afaceri pentru tinere
Oferta este valabilă pentru tinere fete/femei, absolvente ale Școlilor Profesionale, Centrelor de Excelență și Colegiilor din Republica Moldova,
interesate în activitatea de antreprenoriat ca opțiune de carieră: autoangajare sau inițierea propriei afaceri. Pe parcursul a trei săptămâni cursanții
primesc asistență în elaborarea propriului plan de afaceri, și în continuare au oportunitatea de a participa la Programul de Granturi.

Grup țintă: Tinere fete/femei, absolvente ale Școlilor Profesionale, Centrelor de Excelență și Colegiilor, care vor să inițieze o afacere

Granturi pentru inițierea afacerii
CEDA sprijină absolvenții instituțiilor de învățământul profesional tehnic cu granturi în echipament pentru lansarea unei afaceri, sau extinderea unei
afaceri existente. Valoarea unui grant, în medie, este de 1.350 EUR. Doritorii de a beneficia de grant pot să depună dosarul de aplicare care include,
obligatoriu, planul de afaceri (elaborat în cadrul cursurilor sus-menţionate sau unul propriu existent) şi o listă de acte necesare.

Contacte: str. Mihai Eminescu, 35, of. 7, mun. Chișinău.
tel: +373 (22) 885425 / Fax: +373 (22) 885426 / tel mob: +373 79002848 /  oficiu@ceda.md; www.ceda.md



Scopul EBA de a ajuta companiile din RM, mari și mici să beneficieze în măsura mai mare de noile oportunități de export
spre UE valabile prin intermediul Acordului ZLSAC. Echipa EBA susține companiile emergente pe arena exporturilor spre
Europa să dea start sau să își mărească exporturile către țările membre ale UE.

Instrumentele EBA EXPORT ASSIST

Informația despre un instrument creat de Comisia Europeana, EU Export HelpDesk, care susține în obținerea informației 
relevante poate fi gasit aici -https://www.youtube.com/watch?v=NfzJr9PcwPE 

EU Export Helpdesk este un website rulat de Uniunea Europeană pentru a susține companiile străine să exporte în UE. 
Faceți click aici pentru a accesa secțiunea RM: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=cd/cd_Moldova.html&docType=main&languageId=EN

Asistență la export; Documentarea pentru export; Training pentru export;Marketingul exportului; Baza legislativa a 
exportului;Referințe pentru export;  Oportunitățile de export; Informații despre țară; Rețeaua de export; Logistica 
exportului; Statistica comerțului UE.

Contacte: str. Vlaicu Pîrcălab, 30. mun. Chișinău, MD – 2012, Republica Moldova

Tel: +(373 22) 90 70 25. E-mail: mariana.rufa@eba.md; ion.cebanu@eba.md. Web-site: www.eba.md

SERVICIUL EBA EXPORT ASSIST 
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Este organul administrativ în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile, instituit prin reorganizarea Agenţiei
Naţionale pentru Conservarea Energiei.

Agenția pentru Eficiență Energetică este responsabilă de implementarea politicilor statului în domeniul creării premiselor
pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice; susţinerea activităţii structurilor antrenate în elaborarea şi realizarea
programelor, planurilor, prestarea serviciilor energetice; a altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie, în
conformitate cu prevederile Legii energiei regenerabile nr.160-XVI din 12 iulie 2007, Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire
la eficienţa energetică şi Hotărârii Guvernului nr.1173 din 21.12.2010.

AEE funcționează în baza unui Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică,
punctul 2 şi 3 al Hotărârii Guvernului nr.1173 din 21.12.2010.

Moldova Eco Energetică - Concurs de premiere a inițiativelor de succes în sectorul energiei regenerabile și eficienței
energetice. Categoriile la care se pot înscrie participanții sunt: Istorii Eco Responsabile; Tehnologii Eco Responsabile; Idei Eco
Responsabile.

AEE în procesul de realizare a misiunii sale, este responsabilă de asigurarea şi sprijinirea realizării obiectivelor Programului
Naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice, acordând asistenţa necesară la elaborarea programelor şi planurilor locale
pentru eficienţa energetică şi monitorizând realizarea acestora.

Contacte: str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10,mun. Chișinău, MD-2068, Republica Moldova
Tel: + 373 22 31-10-01/Tel: + 373 22 49-94-44/Fax: + 373 22 31-10-01
E-mail: office@aee.md /office@aee.md, moldovaecoenergetica@aee.md. Web-site: www.aee.md

AGENŢIA PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
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Linia de Creditare EU4Business-BERD face parte dintr-o inițiativă mai largă “Inițiativa EU4Business”, ce oferă suport ÎMM din țări 
precum RM în capturarea oportunităților de acces la piața deschisă, oferite de către AA la Zona de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător (AA/DCFTA).
Linia de Creditare și schema de granturi EU4Business-BERD oferă:
•  Credite BERD, disponibile prin Băncile Partenere locale în Moldova.
•  Granturi UE disponibile pentru proiectele implementate cu succes.
•  Asistență tehnică gratuită oferită de către un grup internațional de experți tehnici.
Linia de creditare și schema de suport se realizează prin trei abordări diferite:
Abordarea LTE: Este convenabilă companiilor ce procură echipament, care este menționat deja în lista pre-aprobată de
echipament și tehnologii. Aceste tehnologii pot fi finanțate direct de către Băncile noastre Partenere în cadrul Liniei de Creditare
EU4Business-BERD, cu împrumuturi de până la 300 mii Euro. La verificarea implementării cu succes a proiectului, un grant de
10% va fi disponibil.
Abordarea SPS-FS: este o procedură rapidă simplificată pentru împrumuturile de până la 300 mii Euro pentru investiții în
domeniile creșterii calității și siguranței produselor agricole și a produselor din sectorul prelucrării alimentelor. La verificarea
implementării cu succes a proiectului, un grant de 15% va fi disponibil.
Abordarea Complexă a Proiectelor: este rezervată pentru împrumuturi de până la 3 milioane Euro, disponibile pentru majoritatea
proiectelor de modernizare din sectorul industrial sau cel al serviciilor. Investițiile ce vor avea nevoie de evaluări tehnice și
financiare mai riguroase, pot beneficia de asistență tehnică gratuită pentru optimizarea planului de investiții. La verificarea
implementării cu succes a proiectului, un grant de 15% va fi disponibil.
Pentru a simplifica procesul de finanțare pentru toate împrumuturile Liniei de Creditare EU4Business-BERD, împrumuturile sunt
oferite prin intermediul Băncilor Partenere locale. Băncile Partenere locale sunt susținute permanent de către Consultanții
Proiectului.
La moment banca parteneră a Liniei de Creditare EU4Business-BERD este Mobiasbanca – Groupe Société Générale  

Contacte: info.Moldova@eu4business-ebrdcreditline.com. TEL: +373 797 16 696/www.EU4Business-EBRDCreditline.md

EU4Business-BERD
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Beneficiari

1. Întreprinderile vinicole;
2. Întreprinderile viticole;
3. Întreprinderile pepiniere;
4. Întreprinderile conexe sectorului vitivinicol (ambalaj, etichete, dopuri, etc.);
5. Instituțiile de învățămînt de profil;
6. Laboratoarele de control a calității vinurilor.

Suma 
creditului

• Max 5,000,000 EUR - investiții în echipament și utilaj vinicol;
• Max 2,000,000 EUR - restructurarea podgoriilor și plantarea viței de vie;
• Max 600,000 EUR - pentru procurarea capitalului circulant;
• Max 10,000 EUR per hectar pentru înfiinţarea podgoriilor;
• Max 1,000 EUR per hectar-alocări pentru defrişarea plantaţiilor viticole necorespunzătoare;
• 25,000 EUR – valoarea minimă a alocărilor pentru orice investiție individuală.

Avantaje

1. Facilități fiscale: aplicarea cotei „Zero” a TVA;
2. Facilități la import: scutirea de plată taxelor vamale,TVA la importul utilajului/serviciilor,etc;
3. Termenul de creditare îndelungat-maxim 10 ani;
4. Perioada de graţie de până la 4 ani;
5. Rata dobânzii competitivă (5-5,5% pentru credite în Euro);
6. Plafon  mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 7 mln. euro);
7. Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.

Băncile 

Comerciale 

Partenere:

• B.C. "Mobiasbancă - Groupe Societe Generale" S.A.
• B.C. "Energbank" S.A.
• B.C. „ProCreditBank” S.A.
• B.C „Comertbank” S.A

Contacte: MD 2023, mun.Chişinău, str. Calea 

Basarabiei 18, etajul 2; Tel.: 22 260 903 / Fax: 

22 260 912. E-mail: office@winemoldova.md

Web: www.winemoldova.md 

Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (Filiera Vinului)
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Beneficiari

1. Întreprinderile procesatoare (ambalarea,calibrarea, înghețarea, etc);
2. Întreprinderile horticole (crescători de fructe, nuci, struguri de masa);
3. Întreprinderile pepiniere;
4. Întreprinderile conexe sectorului horticol(ambalaj, etichete, etc.);
5. Instituțiile de învățămînt de profil;
6. Laboratoarele de control a calității producției horticole.

Suma 
creditului

• Max 5,000,000 EUR - investiții în horticultura (plantarea/defrișarea livezilor și plantațiilor de struguri de masa,
procurarea echipamentelor, etc.);

• Max 1,000,000 EUR–investiții înplantarea/defrișarea livezilor si plantațiilor de struguri de masa, pepiniere;
• 5,000 EUR – valoarea minimă a alocărilor pentru orice investiție individuală;
• Max 10,000 EUR per hectar – pentru înfiinţarea plantațiilor horticole;
• Max 1,000 EUR per hectar –pentru defrişarea plantaţiilor horticole necorespunzătoare;
• Max 30,000 EUR per hectar – pentru înființarea plantațiilor horticole intensive.

Avantaje

1. Facilități fiscale: aplicarea cotei „Zero” a TVA;
2. Facilități la import: scutirea de plată taxelor vamale, procedurilor vamale, TVA la importul utilajului/serviciilor;
3. Termenul de creditare îndelungat-maxim 10 ani;
4. Perioada de graţie de până la 4 ani;
5. Rata dobânzii competitivă (5-6% pentru credite în valută);
6. Plafon  mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim5 mln. euro);
7. Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.

Băncile 

Comerciale 

Partenere:

• B.C. "Mobiasbancă - Groupe Societe Generale" S.A.
• B.C. "Energbank" S.A.
• B.C. „ProCreditBank” S.A.
• B.C „Comertbank” S.A

Contacte: MD 2023, mun.Chişinău, str. Calea 

Basarabiei 18, et. 2; Tel.: 22 260 903 / Fax: 22 

260 912; E-mail: office@winemoldova.md

Web: www.winemoldova.md

Programul de Restructurare a Sectorului Horticol (Livada Moldovei)

24



Obiectivul: sporirea competitivității sectorului agroalimentar al RM prin susținerea modernizării sistemului de management al
siguranței alimentelor, facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și a celor
de management durabil al terenurilor.

În cadrul proiectului sunt realizate 2 programe de granturi pentru producătorii agricoli:

Programul de granturi investiţionale „Facilitarea accesului la piețele de desfacere” prevede asocierea agricultorilor din
domeniul horticol, în grupuri de producători şi susținerea acestora în efectuarea investițiilor în tehnologii destinate
infrastructurii post-recoltă.

A doua finanţare adiţională acordată MACP, în valoare de 10 mil. dolari SUA, va continua stimularea investiţiilor în
infrastructura post-recoltă din sectorul horticol, dar extinderea acestuia asupra a două sub-sectoare noi: colectarea şi
procesarea mierii şi laptelui.

Un grant va constitui cel mult 50% din valoarea investiţiei eligibile, cu un plafon de 350 mii dolari SUA per grup de producători.
Grupurile de producători vor asigura co-finanțarea celeilalte porțiuni de minim 50% din valoarea investiției eligibile.

Programul de granturi investiţionale „Sporirea productivității printr-un management durabil al terenurilor” acordă suport
financiar nerambursabil post-investițional producătorilor agricoli care au implementat tehnologii de management durabil al
solului. Plafonul maxim al granturilor constituie 20 mii dolari SUA, dar fără a depăși 50% din investiția efectuată.

Informaţii suplimentare despre programele de granturi pot fi accesate:

•Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură –www.aipa.gov.md;

•Unitatea Consolidată pentru implementarea Proiectelor în domeniul Agricol, finanțate de Banca Mondială –
www.capmu.md

Contacte: Str. Constantin Tănase, 9., of. 512, mun. Chisinau, MD – 2005, Republica Moldova
Tel: +373 22 222 467; 222479/ Fax: + 373 222 244 469/ Web-site: www.capmu.md

Proiectul „Agricultura competitivă în Moldova” (MACP)
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Obiectivul: de a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența.
Categorii de granturi disponibile
•Granturi pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi: suma grantului până la 700 dolari SUA/ha,  suprafața maximă per 
beneficiar - 5 ha, beneficiari pot fi producători agricoli, instituții de cercetare, colegii, universități agrare ce practică activitate agricolă pe 
terenuri expuse eroziunii, inclusiv APL
•Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice: 1) Granturi pentru agenți 
economici individuali - suma maximă a grantului până la 5.000 dol. SUA per beneficiar, acordat întreprinderilor agricole și de procesare a 
producției agricole, gospodăriilor de fermieri, întreprinderilor individuale, care activează în calitate de agent economic individual; 2) 
Granturi pentru cooperative - suma maximă grantului până la 15.000 dol. SUA per beneficiar, care activează ca grup de agenți economici 
sau grup de persoane fizice, cu condiția că suma medie a grantului pe membru al cooperativei nu depășește suma per beneficiar 
stabilită în pct. 1
•Granturi pentru procurarea tehnicii agricole (2015-2019): suma grantului de finanțare de pînă la 70% din costul tehnicii agricole, dar nu 
mai mult de 15 000 USD per beneficiar. Întreprinderea poate beneficia de suma grantului doar o singura dată
•Granturi pentru plantarea/reabilitarea perdelelor forestiere de protecție: reabilitare perdelelor de protecție, grant de 1,2 mii USD per ha 
– suprafața maximă 10 ha primărie/ 5 ha agent economic. Înființarea perdelelor de protecție, 3 mii USD per ha – suprafața maximă
plantată 2 ha primărie / 5 ha agent economic.  
•Granturi pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale cu caracter economic: suma grantului - 200 mii USD , tipurile de proiecte-
construcția/ reparația segment de drum, pod, rețea de alimentare cu apă potabilă și pentru irigare, infrastructură de piață agricolă.
Credite și granturi
•Credite pentru IMM:
•Tineri antreprenori (TA):
•Membri AEI:

Contacte: bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305; 1312
tel. 022 22 50 46; 21 00 56; office@ifad.md, www.ifad.md

PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ 
INCLUZIVĂ (IFAD VI, IFAD VII)
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Programul Consultanță pentru Micul Business (ASB) al BERD
Echipa Consultanță pentru Micul Business are drept obiectiv să ajute IMM să se dezvolte, să devină un adevărat catalizator
al economiei locale și regionale.
Susținerea proiectelor de consultanță implementate de către companii locale de consultanță
ASB BERD Moldova acordă subsidii pentru acoperirea parţială (până la 70% din costul unui proiect, maximum 10 mii €) a
costurilor pentru servicii ca: consultanţă; strategie; marketing; organizare; operațiuni; tehnologie; soluții de inginerie;
managementul calității; eficiență energetică și mediu.
Criterii de eligibilitate:
•Mărime: Preponderent companii cu mai puțin de 250 de angajați, cu cifra de afaceri anuală de până la 50 mil €.
•Proprietate: Companii private, care se află in proprietatea cetățenilor locali.
•Experiență: Preponderent companii care au experiență de lucru mai mare de doi ani.
•Domeniu: Companii din aproape toate sectoarele și industriile, cu excepția companiilor angajate în activitatea militară sau
producerea echipamentului militar, activitatea ce ține de tutun, jocuri de noroc sau prestarea serviciilor financiare.
Susținerea proiectelor de expertiză sectorială implementate de către experții internaționali
ASB BERD Moldova oferă oportunităţi de colaborare cu experţi internaţionali, care au mai bine de 15 ani de experienţă în
managementul senior în acelaşi domeniu cu al dvs. În baza de date sunt peste 1.500 de experţi din 65 de ţări, iar reţeaua de
experți creşte în fiecare an.
Formularul de aplicare, documentele necesare, etapele proiectului şi grila pentru ratele de finanţare pot fi accesate pe adresa
http://uipac.mdwwww.ebrd.com
Programul ASB BERD este susținut financiar de Uniunea Europeană și Guvernul Suediei

Contacte: str. Vlaicu Parcalab, 63/ mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
Tel: + 373 22 211 614/ E-mail: knowhowmoldova@ebrd.com /Web-site: www.ebrd.com/asb-moldova
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Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare şi Inovare derulat vreodată de Uniunea Europeană.

Programul oferă o finanţare de 80 de miliarde de euro pe durata de 7 ani (2014-2020), pe lângă investiţiile private pe care

această finanţare le va atrage. Aceasta promite mai multe inovaţii capitale, descoperiri şi premiere mondiale, aducând ideile

măreţe din laboratoare pe piaţă.

Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a iniţiativei emblematice Europa 2020 „O Uniune a Inovării”, ce

vizează asigurarea competitivităţii globale în Europa.

Îmbinând cercetarea şi inovarea, Orizont 2020 contribuie la stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă,

punând accentual pe excelenţa ştiinţifică, pe poziţia de lider în sectorul industrial şi pe provocări societale, cu scopul de a

asigura capacitatea Europei de a produce ştiinţă de clasă mondială, de a elimina barierele din calea inovării şi de a facilita

colaborarea sectoarelor public şi privat pentru furnizarea de soluţii inovative. Începând cu anul 2014, Republica Moldova a

devenit ţară asociată la program, beneficiind de aceleaşi drepturi de participare ca şi ţările din Uniunea Europeană.

Contacte: Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact

Adresa: Bd. Ştefancel Mare 1, of.515; Tel: 022 272042. Web: www.h2020.md/ www.cpi.asm.md

Programul Horizon 2020 
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Scopurile proiectului:

•Dezvoltarea expertizei și cunoștințelor pentru integrarea inovațiilor în procesele de dezvoltare a afacerilor și cazuri selective
de inițiere de noi afaceri;

•Facilitarea inițierii de afaceri inovative și dezvoltarea acestora prin intermediul suportului în cofinanțare cu accent specific
pe întreprinderile existente, pentru ca acestea să absolvească IA;

•Consolidarea capacităților APL pentru a susține dezvoltarea afacerilor inovatoare într-un cadru mai descentralizat.

Donatori: Ministerul Regal al Afacerilor Externe al Norvegiei

Domeniu de intervenţie: Creştere incluzivă

Contacte: str. 31 August, 131/ mun. Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel.: +373 22 22-00-45, Fax: +373 22 22-00-41; E-mail: registry.md@undp.org Web-site: http://www.md.undp.org/

UNDP Moldova 
Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel local

Proiectul încurajează inovațiile în înființarea de IMM și în procesul de dezvoltare a afacerilor pentru
generarea de locuri de muncă sustenabile la nivel local și fortificarea capacităților APL de a gestiona în
mod autonom astfel de procese.

În special, Proiectul oferă suport IMM sau IMM constituite la etapa post-incubare prin:

•Acordarea de instruire ajustată și suport consultativ antreprenorilor potențiali privind axarea pe inovații
în momentele cheie, inclusiv la nivel de produs, proces, metodă de marketing sau management;

•Suport prin intermediul granturilor în cofinanțare pentru un număr selectat de afaceri în curs de
înființare și întreprinderi existente inovatoare la etapa post-incubare;

•Susținerea APL pentru elaborarea sau extinderea planurilor de dezvoltare economică axate pe inovații
în inițierea și dezvoltarea afacerilor la nivel local.
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Mentorat

Motivare

Dezvoltare

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134, et. 3, Chișinău, MD-2012
Tel.: +373 22 295741 / Fax: +373 22  295797 / E-mail: office@odimm.md


