
Proiecte in derulare 2022 

 PROGRAMUL START PENTRU TINERI - O AFACERE DURABILĂ LA TINE 

ACASĂ 

este dedicat tinerilor -  pentru studiu, educație antreprenorială și susținere în realizarea ideii de 

business. 

        Programul își propune stimularea spiritului antreprenorial și încurajarea inițiativelor de afaceri într - o 

economie modernă în care tinerii creativi pot crește nivelul de competivitate, pot să țină pasul cu tehnologia, și 

sunt motivați să aducă un plus de siguranță financiară. 

Cu tenacitate, energie, experiență și profesionalism pot deveni modele de reușită în carieră, pot fi parte a 

procesului și eforturilor de regenerare a economiei. 

Sunt eligibili tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova, doritori să inițieze 

o afacere sau care conduc deja o întreprindere nou - înregistrată în zonele rurale și urbane. 

 

 PROGRAMUL  ”FEMEI ÎN AFACERI” (PFA) 

 

         FEMEILE, TOT MAI PREZENTE ÎN AFACERI - dovadă clară că acum au mai multe posibilități de 

afirmare, că acum ele pot fi ajutate să-și construiască o cariera antreprenorială de succes. 

Economia Moldovei poate fi condusă și  de femei - cu inteligență emoțională, cu atitudine și cu implicare 

totală. 

Programul FEMEI ÎN AFACERI are capacitatea de a reduce din inegalitatea de gen, poate ajuta femeile să 

obțină abilități manageriale prin dezvoltarea afacerilor, preponderent în zonele rurale, poate spori accesul 

acestora la resurse, servicii și tehnologii moderne. 

Femeile pot avea ambiția de a se ridica la standardele cele mai înalte  - 

cu tenacitate, pasiune, discernământ  - în identificarea oportunităților și marea dorință de a reuși în domeniul 

afacerilor, care nu aparține doar bărbaților puternici. 

ASTĂZI, FEMEILE  SUNT DETERMINATE ȘI MOTIVATE SĂ SCHIMBE LUMEA  

AFACERILOR 

Programul este destinat femeilor care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile, în special în zonele rurale și 

va acorda suportul pentru femeile antreprenoare la 3 etape diferite de dezvoltare a afacerii: 

 

 

 

https://odimm.md/ro/femei-in-afaceri


 

 PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE (PARE 

1+1) 

         Migrația mai rămâne preocuparea cetățenilor dar și a instituțiilor abilitate de a o opri. ODIMM prin 

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+1) - propune șansa unui viitor acasă pentru 

persoanele interesate să revină din străinătate și să inițieze o afacere. Acest proiect poate fi o reabilitare 

emoțională și financiară pentru cei care nu își mai doresc să fie angajatul cuiva, ci au intenția să-și gestioneze 

afacerea, fiind propriul său șef. E momentul să reveniți cu experiența acumulată pentru a investi în potențialul 

uman și practic al vostru. Aceasta, v-ar asigura un venit considerabil, iar țării - o creștere constantă a 

economiei. 

 

ÎMPREUNĂ PUTEM CREA VIITORUL ACASĂ. 

NU RATA OCAZIA UNOR BENEFICII BĂNEȘTI. LA BANII INVESTIȚI, AI SUPORT 

FINANCIAR, ÎNCĂ, 250 000 lei 

 

 

 

 PROGRAM  ECO IMM 

 

           Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (aprobat prin Hotărârea de Guvern 

nr.592/2019) este implementat de către ODIMM în scopul promovării, susținerii și dezvoltării capacităților 

ÎMM pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.  

             Suport acordat IMM-urilor prin intermediul programului 

 

Stimați antreprenori, înainte de a vă înregistra la Program, Vă încurajăm să efectuați o autoevaluare a afacerii 

pentru a constata nivelul de ecologizare a proceselor de producere și prestare servicii în compania Dvs. Vă 

sugerăm să parcurgeți pas cu pas întrebările chestionarului, selectate în patru compartimente specifice 

acțiunilor de eficiență energetică, reutilizarea apei, sortarea deșeurilor și aplicarea sistemului de management 

în companie. 

https://odimm.md/ro/ecoimm
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119235&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119235&lang=ro


 

Urmare acestei evaluări veți obține un scoring de evaluare a gradului de ecologizare și  în scurt timp veți primi 

pe poșta electronică recomandări în domeniul ecologizării. Aceste recomandări se vor referi la posibile 

acțiuni, care pot fi implementate în cadrul companiei Dvs. pentru eficientizarea utilizării resurselor, creșterea 

potențialului de producere, dezvoltarea competitivității pe piețe și optimizarea costurilor de producere și 

prestare a serviciilor.  

 

Prin intermediul Programului, ÎMM va beneficia de materiale informative, consultanță, servicii de suport și 

formare privind identificarea soluțiilor și adoptarea acțiunilor concrete de ecologizare a proceselor de 

producere și prestare a serviciilor, care să permită creșterea potențialului companiei de a obține o cotă mai 

mare pe piețe.   

În cadrul etapei doi, ÎMM vor beneficia de suport financiar sub formă de grant pentru implementarea 

acțiunilor de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor, aplicarea modelelor de producție și consum 

durabile, introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice, reducerea si gestionarea deșeurilor, prevenirea 

poluării și gestionarea resurselor de apă, etc 

 

 PROGRAMUL DE SUSȚINERE A AFACERILOR CU POTENȚIAL ÎNALT DE 

CREȘTERE ȘI INTERNAȚIONALIZARE A ACESTORA 

 

este dedicat ÎMM care planifică să iasă la export, să se extindă pe piețe externe de desfacere și/sau să 

substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova. 
 

Programul are drept scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea 

competitivității și a productivității ÎMM din Republica Moldova 

În cadrul Programui pot participa ÎMM înregistrate în Registrul persoanelor juridice din Republica Moldova, 

care activează pe piață de cel puțin 2 ani și demonstrează o creștere continuă.  

Prioritate se acordă ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică 

produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export. 

Programul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii în colaborare cu ODIMM cu suportul 

asistenței tehnice a Proiectului Uniunii Europene “Infrastructura Calității în contextul DCFTA”. Acest 

instrument are drept scop dezvoltarea unui sistem complex de acordare a suportului pentru întreprinderile cu 

potențial de creștere și internaționalizare.  

Componentele Programului 

 

 

 

 



 

 PROGRAMUL Digitalizarea IMM 

În contextul pandemiei cu COVID-19, ÎMM din Republica Moldova au fost puse în impas, cu constrângeri 

severe pe partea de cerere și ofertă. Impactul asupra ÎMM este unul esențial, mai ales în contextul în care din 

cele cca. 98% de ÎMM cca. 75% sunt microîntreprinderi care nu au cunoștințele și resursele, inclusiv 

financiare, necesare unei ajustări rapide la condițiile noi de pe piață.   

Totodată, conform ultimelor sondaje, 80,7% dintre gospodării au asigurat accesul la internet iar mai puțin de 

17% dintre IMM-uri au integrat cu succes tehnologii digitale în activitatea lor, fapt ce reprezintă un potențial 

neexploatat pentru ÎMM din republica Moldova, dar și o necesitate urgentă de adoptarea a practicilor de 

digitalizare.  

Instrumentul de susținere privind digitalizarea ÎMM reprezintă un set de activități cu o abordare 

complexă, prin intermediul cărora se propune susținerea transferului tehnologic și dezvoltării digitale a 

întreprinderilor mici și mijlocii pentru valorificarea potențialului inovativ, inclusiv și facilitarea accesului lor 

pe piețele interne și externe. 

Obiectivele : 

Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților antreprenorilor privind oportunitățile e-comerț și conversie a 

vânzărilor produselor finite prin instrumentele de e-comerț; 

Facilitarea accesului IMM la servicii de suport în calea de digitalizare, planificare, înțelegere și adoptare a 

instrumentelor de digitalizare; 

Consolidarea capacităților instituțiilor de suport în afaceri de a oferi informații calificate ÎMM în materie de 

facilitare a e-comerț. 

  

 
 

  

Grupul țintă 

Întreprinderile mici și mijlocii, definite în conformitate cu Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile 

mici și mijlocii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care corespund criteriilor 

stipulate la art.4 al Legii, cu excepţia persoanelor fizice care activează în baza patentei de întreprinzător şi a 

persoanelor juridice de drept public. 

 

 PROGRAMUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ - GESTIUNEA EFICIENTĂ A 
AFACERII  

        Starea de lucruri din antreprenoriatul de astăzi reprezintă noua normalitate. 

https://odimm.md/ro/digitalizarea


Răspunsul cel mai sigur la schimbarea continuă este înțelegerea și adaptarea permanentă la această realitate, 

care te obligă să-ți reconsideri și modelele de afaceri. 

 

Diferența strategică o face flexibilitatea de a supraviețui în acest mediu, care are alt ritm, alte reguli, alte 

valori, altă tehnologie.  

 

 

Noi te  putem ajuta să identifici și să elimini inconvenientele, îți putem sugera modele inovative de 

management, de comunicare eficientă cu partenerii de afaceri - ca toate împreună - să adauge valoare 

procesului de business în care activezi. 

EȘECUL NU ESTE O OPȚIUNE, DAR SUCCESUL POATE FI 

 

 

 

 PROGRAMUL “FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR” 
 

     În baza experienței acumulate până în prezent, FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR, își 

extinde calitatea de susținere a întreprinzătorilor, prin participarea în cadrul programelor destinate aplicării 

politicii economice din  Republica Moldova.  

E necesar să depui actele necesare la bancă, iar ODIMM îți va examina cererea de garantare în doar 3 

zile. Urmează semnarea contractului de garantare și ridicarea scrisorii de garanție financiară de la 

ODIMM. Cu aceste confirmări te vei prezenta la banca să primești deja creditul solicitat. 

ESTE SIMPLU ȘI COMOD 

 

 

 



 

 PROGRAMUL “Platforma Industrială Multifuncțională  (PIM)”  

 

reprezintă un teritoriu delimitat, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, dotat cu infrastructură 

necesară (sisteme de alimentare cu energie electrică, sisteme de colectare și selectare a deșeurilor, rețele de 

telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze și apă, rețele de canalizare, inclusiv pluvială, căi de transport, 

iluminatul public), unde se desfășoară activități economice, preponderent din domeniul industriei, în vederea 

valorificării potențialului uman și material al regiunii. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 748 din 13 octombrie 2020 s-a decis, că Programul-Pilot de creare a 

Platformelor Industriale Multifuncționale va fi implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, desemnată în calitate de Unitate de implementare. 

 

Programul Pilot PIM are drept scop creșterea competitivității, productivității, ocupării forței de muncă în 

sectorul industrial pe întreg teritoriul țării, ca PIM să reprezinte anumite locații dotate complet din punct de 

vedere al utilităților, ceea ce va face din acestea "centre de excelență" pentru dezvoltarea industrială. 

Obiectivele Programului-pilot sunt: 

1) dezvoltarea social-economică echilibrată și durabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova; 

2) dezvoltarea economică a regiunilor prin sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, cu accent sporit pe 

inovare, transfer de tehnologii și dezvoltare durabilă; 

3) atragerea investițiilor și promovarea regiunilor în calitate de poli de dezvoltare. 

 

În calitate de rezident al PIM poate deveni oricare companie activă din țară sau de peste hotare, cu specific 

industrial, care se încadrează în legislația RM și care intenționează de a-și desfășura activitatea antreprenorială 

în cadrul PIM. 

 

 PROGRAMUL “Subvenționarea participării agenților economici la expoziții și 

târguri naționale” 

 

         ODIMM gestionează Programul de promovare a agenților economici la târguri şi expoziţii. La Program 

pot aplica întreprinderile mici și mijlocii, gospodăriile țărănești. 

 

Valoarea subvenționării este: 



a) 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 1 000 lei;  

b) 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat, dar nu mai mult de 4 000 de lei;  

 

Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăşi 5000 de lei. 

Solicitantul subvenționării care corespunde criteriilor de eligibilitate, participant la expoziția virtuală are 

dreptul să beneficieze de 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 2 000 lei. 

 

 “Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM)” 

STABILIREA VECTORULUI 

Rețeaua de incubatoare facilitează elaborarea și implementarea eficinetă a proiectelor și programelor de 

dezvoltare necesare. Membrii RIAM beneficiază și de consultanță pe tot parcursul procesului de inițiere. 

SUPORT ȘI CONSULTANȚĂ 

Atît pe plan financiar, cît și informațional, Rețeaua de incubatoare permite antreprenorilor să-și realizeze 

scopurile, beneficiind de ajutorul vital în momentul inițierii unei afaceri. 

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 

Reuniunile organizate permit membrilor Incubatoarelor de afaceri să împărtășească propriile idei, precum și 

cele căpătate, să învețe multe lucruri noi și să deprindă noi calități necesare pentru a conduce o afacere de 

succes. 

PUTERE REPREZENTATIVĂ 

Incubatoarele de Afaceri sunt menite să întărească puterea reprezentativă a noilor întreprinderi, în prisma 

propriului nume. Astfel, noile business-uri pot beneficia de statutul RIAM în timpul tratativelor și semnării 

contractelor cu alte întreprinderi. 

MISIUNEA NOASTRĂ 

Reteaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) este o platforma de cooperare creata printr-o 

intelegere benevola a membrilor sai, cu scopul de a promova rolul Incubatoarelor de Afaceri in dezvoltarea 

economica şi recunoaşterea acestora la nivel naţional şi internaţional 

 

SUPORT ÎN DEZVOLTARE  

Noile întreprinderi beneficiază de cele mai avantajoase condiții, birouri dotate, suport consultativ și susținere 

financiară, vitale pentru faza inițială de dezvoltare a unei afaceri 

https://riam.md/


INFORMATII  ȘI  CONSUL TANȚĂ  

În afară de asigurarea sprijinului logistic necesar demarării activităţii, incubatoarele organizează instruiri, 

cursuri de pregătire, acordă asistenţă în realizarea strategiilor de afaceri 

PROMOVAREA CULTURII  ANTREPRENORIALE 

Rezidenții incubatoarelor beneficiază de sfaturi practice, fiind ghidați de experiența specialiștilor în domeniu 

AFACERI DE SUCCES  

Oricare idee interesantă își poate găsi realizarea eficientă în incubatoarele de afaceri. Acestea oferă sprijinul 

necesar pentru un start sigur și o cale de lungă durată 

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ  

Fluxul de informații între membrii incubatoarelor asigură creșterea continuă a afacerii, căpătarea noilor 

cunoștințe și experiențe 

NOI LOCURI DE MUNCA  

Incubatoarele contribuie direct la dezvoltarea infrastructurii locale ale regiunilor prin deschiderea noilor 

afaceri, care permit implicarea în piața de muncă a populației locale 

 

 PROGRAMUL  „Prima Casă”  

 

În anul 2022 mărimea marjei maxime pe care creditorii o pot aplica la creditele garantate de stat în cadrul 

Programului „Prima Casă” va rămâne la nivelul anului curent, până la 3% anual. O decizie în acest sens a fost 

luată astăzi în ședința de Guvern. Astfel, marja de 3% anual se va aplica pentru contractele de credit încheiate, 

începând cu data de 01 ianuarie 2022. 

Marja de 3% anual, va permite băncilor comerciale participante în cadrul Programului de stat ”Prima casă” să-

și acopere costurile suportate pentru creditul ipotecar „Prima Casă”, precum și să acorde creditul Prima Casă 

pentru perioada de până la 25 ani, termen stabilit în conformitate cu cadrul normativ în vigoare.  

Menționăm că, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare de la bugetul de stat. 

Programul de stat ”Prima Casă” a fost lansat în martie 2018. În prezent, creditele ipotecare sunt acordate prin 

intermediul a șase bănci comerciale. Prin intermediul programului, până în prezent, au fost procurate 7553 

locuințe.  

ENERGBANK începând cu 11 iunie curent, este a șasea bancă în care cetățenii pot depune cereri pentru 

creditare prin intermediul Programului guvernamental ”Prima Casă”. Banca recepționează cererile de 

finanțare în cadrul programului în toate sucursalele din țară. 

Beneficiar al Programului de stat ”Prima Casă” poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu vârsta 

cuprinsă între 18 și 50 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar. Solicitantul de credit trebuie să fie 

http://www.primacasa.gov.md/node/28


angajat oficial în câmpul muncii, în sectorul public sau privat din Republica Moldova, și, respectiv, să dispună 

de venituri din surse oficiale. 

Detalii despre Programul de stat ”Prima Casă” pot fi accesate pe pagina web  www.primacasa.gov.md. De 

asemenea, persoanele interesate pot obține un răspuns detaliat, apelând la numerele de telefon 022 22 60 65 

sau 022 22 60 53 (INFOLINE).  

 

 

 

 “CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN AFACERI (CCAA) 

  

La noi poți apela cu încredere - avem profesioniști cu gândire logică și analitică, cu abilități de comunicare, cu 

experiență relevantă de a dezvolta strategii organizaționale. 

Ei te vor asista și consulta în derularea activităților tale antreprenoriale și de management.  

 Aici îți vei putea antrena mintea și creativitatea ca să poți evita riscurile de business,  vei putea genera  noi 

surse de venit pentru a-ți transforma compania într-un lider de piață inovator, care să aducă valoare brandului 

tău. 

ALEGE PROGRAMUL NOSTRU DE EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ȘI VEI FI ÎNDRUMAT 

PAS CU PAS 

 

 

 

http://primacasa.gov.md/
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