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 PROGRAMUL START PENTRU TINERI - O AFACERE DURABILĂ 

LA TINE ACASĂ  

Programul “START pentru TINERI – o afacere durabilă la tine acasă” are ca obiectiv promovarea 

antreprenoriatului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socio-economice. 
Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 348 din 1 iunie 2022. 

Inițiativa de suport antreprenorial oferă facilități extinse în vederea valorificării potențialului antreprenorial al 
tinerei generații. Astfel, tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, care vor să inițieze sau să dezvolte o afacere, 

pot beneficia atât de suport consultativ/educațional, cât și de finanțare nerambursabilă sau credit cu porțiune 
de grant. 

Impactul noului Program de susținere antreprenorială urmează a fi cuantificat prin atingerea următoarelor 
obiective: 

✔ menținerea tinerilor în țară, inclusiv în zonele rurale; 

✔ îmbunătățirea/dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor; 

✔ sporirea numărului de afaceri cu elemente inovatoare și cu viziune strategică racordată la cadrul de 

dezvoltare durabilă. 

Prin intermediul Programului vor fi oferite două forme de suport financiar. Astfel, tinerii vor putea beneficia de 
granturi de până la 200 de mii lei, după formula 7+3 (70% din valoarea proiectului investițional va fi 
acoperită de stat și 30% contribuție proprie a aplicantului).   
Totodată, tinerilor li se oferă posibilitatea de a accesa credite cu o parte nerambursabilă de 15%,  
combinând finanțarea nerambursabilă cu resurse creditare avantajoase cu dobândă fixă. 

  

 Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+2”, 
aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 622 din 07.09.2022, este axat 
pe lucrătorii migranți și rudele de gradul I a acestora.  

Migrația mai rămâne preocuparea cetățenilor dar și a instituțiilor abilitate de a o opri. ODA prin Programul de 
Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+2) - 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.  

Obiectivele programului 

•        sporirea gradului de conștientizare cu privire la posibilitățile de lansare și de dezvoltare a unei afaceri de 

către migranți și rudele de gradul I ai acestora prin asigurarea suportului informațional, consultativ și 
educațional 

•        stimularea investirii remitențelor în crearea și dezvoltarea afacerii preponderent în localitățile rurale 

•        creșterea competitivității afacerilor dezvoltate de către lucrătorii migranți 

•        facilitarea reintegrării şi sporirea oportunităților economice pentru persoanele revenite de peste hotare 

 

https://www.odimm.md/files/start_tineri/2022/Tipar%20HG%20348_01.06.2022.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133391&lang=ro


 

 

 

 Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.592/2019) 
este implementat de către ODA în scopul promovării, susținerii și dezvoltării capacităților ÎMM pentru a 
adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare 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. 

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 transformare digitală a ÎMM 

Programul de transformare digitală a ÎMM, reprezintă un set de activități cu o abordare complexă, prin 
intermediul cărora se propune acordarea de sprijin financiar nerambursabil, pentru asigurarea recuperării și 
creșterii capacității economice a participanților la Program prin facilitarea tranziției la comerțul electronic, 
achiziționarea de echipamente și softuri în scopul inovării și introducerii noilor tehnologii în procesul de 
transformare digitală, precum și în scopul eliminării sau minimizării riscurilor impuse de piață. 

 

 

Obiectivele programului 

Dezvoltarea abilităților antreprenorilor cu privire la planificarea și implementarea practicilor de afaceri 
prietenoase transformării digitale a cel puțin 40% din beneficiari; 

Oferirea suportului financiar pentru implementarea planurilor de transformare digitală pentru cel puțin 150 
ÎMM;Creșterea avantajului competitiv și portofoliului de clienți ai ÎMM cu cel puțin 20%; 

Dezvoltarea comerțului electronic, facilitarea procesului de reducere a circulației monedei fizice și 
dezvoltarea serviciilor de curierat pentru cel puțin 20% din companiile beneficiare;  

Grupul țintă 

Întreprinderile micro, 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  

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


 

 

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 susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și 

internaționalizare a acestora 

implementat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 439 din 01 iulie 2020 cu privire la 
aprobarea Programului de creştere a competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
internaţionalizare 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, precum și internaționalizarea acestora. 
 

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 DE RETEHNOLOGIZARE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII 

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii are drept scop 

sporirea gradului de performanță a întreprinderilor mici și mijlocii, înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice 
ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea 
măsurilor de eficiență energetică. 

Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 515 din 22 iulie 2022. 
 

Programul urmărește oferirea întreprinderilor unui avantaj competitiv pe piață, rezistență și acces la investiții 
care pot aduce efecte economice imediate prin intermediul: 

 tehnologizării; 

 retehnologizării; 

 optării pentru surse alternative de energie; 

 eficientizării energetice a activității antreprenoriale. 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122195&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132596&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132596&lang=ro


 

 

Programul este destinat întreprinderilor înregistrate în registrul de stat al persoanelor 
juridice/întreprinzătorilor individuali, definite în conformitate cu Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile 
mici și mijlocii, cu excepția întreprinderilor de stat și municipale. 

Suplimentar, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate: 

a. Desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova; 

 

b. Activează minim 24 de luni până la data aplicării la Program și a întocmit și prezentat la Biroul 
Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate; 

c. Nu au restanțe față de bugetul public național la data aplicării la Program; 
d. Fondatorii întreprinderii, cetățeni ai Republicii Moldova, dețin cel puțin 75% din proprietatea 

întreprinderii; 
e. Dețin raportul de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat și înregistrat în 

Registrul electronic al auditorilor energetici (pentru întreprinderile ce își propun creșterea eficienței 
energetice). 

Prin intermediul Programului se va oferi suport financiar nerambursabil (grant) în mărime de până la: 

1. 2.000.000 MDL pentru acțiuni de tehnologizare și retehnologizare, după formula de 5+5 ( 50% din 

valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului). 
2. 1.500.000 MDL pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă 

după formula de 5+5 ( 50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% 
contribuție proprie a aplicantului). 

 

 Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor 
Tehnologice  

Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice are drept obiectiv acordarea 

finanțării nerambursabile întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare și start-upurilor pentru produse și servicii 

în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, tehnologii noi, în scopul stimulării cercetării și 

dezvoltării în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, prototipării și inovării în domeniul 

producției industriale durabile și al tehnologiilor ecologice. 

Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 243 din 13-04-2022 

Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 80% din suma 

proiectului investiţional, dar nu va depăşi suma maximă de 500.000 MDL iar contribuția proprie va fi minim 

20%. 

 Programul are trei componente de finanțare tematică: 

 promovarea dezvoltării industriilor cu valoare adăugată înaltă în cadrul unui ecosistem de inovare amplu, 

alcătuit din părți interesate cooperante care reprezintă Guvernul, ÎMM, societatea civilă, mediul 

academic, instituțiile financiare și partenerii de dezvoltare locali și internaționali; 

 accelerarea implementării economiei digitale, circulare și ecologice prin intermediul progresului tehnologic, 

pentru a crea locuri de muncă atractive, pentru a spori competitivitatea economică și pentru a proteja 

ecosistemele naturale; 

 atragerea investițiilor pentru start-upurile cu potențial de creștere scalabilă în sectoarele și industriile 

vizate și de export a acestora; 

 

 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130971&lang=ro


 

 

 instituirea unui mecanism alternativ de finanțare a inovării și dezvoltării afacerilor pentru start-upurile cu 

potențial înalt în domeniul inovării digitale, tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, tehnologiilor 

ecologice și producției sustenabile. 

Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 80% din suma 

proiectului investiţional, dar nu va depăşi suma maximă de 500.000 MDL iar contribuția proprie va fi minim 

20%. 

Programul are trei componente de finanțare tematică: 

1) inovare digitală – idei și metode inovatoare care conduc la dezvoltarea de produse, servicii și/sau modele 

de operare digitale sau electronice; 

2) tehnologie verde – progrese în domeniul cercetării și dezvoltării care conduc la noi produse și servicii 

tehnologice, menite să înlocuiască materialele, mașinile, procesele și sistemele care generează rezultate 

negative pentru mediu; 

 

 

3) producție sustenabilă – dezvoltarea de procese, practici și aplicații inovatoare care să transforme 

modelele existente de producție industrială pentru a promova circularitatea resurselor. 

 

 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 ODA îți va examina cererea de garantare în doar 3 
zile. Urmează semnarea contractului de garantare și ridicarea scrisorii de garanție financiară de la 
ODA. Cu aceste confirmări te vei prezenta la banca să primești deja creditul solicitat. 

 

2. Suport antreprenorial 

 

 PROGRAMUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ - GESTIUNEA EFICIENTĂ 
A AFACERII  

Starea de lucruri din antreprenoriatul de astăzi reprezintă noua normalitate. 

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. 

 

 

 

 Subvenționarea participării agenților economici la expoziții și 
târguri naționale 

ODA 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 3 000 lei;  

b) 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat, dar nu mai mult de 5 000 de lei; 

Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăşi 8000 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. 

 

 Platforma Industrială Multifuncțională  (PIM 

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. 

 

 Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri 


