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Conferință de presă: 
Programe de suport pentru mediul 

de afaceri din Republica Moldova



Suportul ODIMM pentru mediul de afaceri în ultimele 2 luni

61 
milioane lei

297 
beneficiari

49 
garanții

Suport nerambursabil
61 de milioane de lei aprobați sub formă de grant

Beneficiari de granturi
297 de beneficiari de granturi în cadrul programelor de stat 

Beneficiari de garanții
49 beneficiari de garanții de stat pentru creditele contractate

Instruiri
Continuarea calendarului de instruire antreprenorială

Consultații
Suport informațional cu privire la programele ODIMM



Rezultatele implementării pe programe în ultimele 2 luni

PROTECȚIE SPORITĂ A 
CONSUMATORILOR

29 IMM au 
beneficiat de 
granturi în sumă de 
5 milioane lei 
pentru ecologizare

92 de femei au 
primit sprijin în 
sumă de 11,5 
milioane lei pentru 
a demara o afacere

64 de migranți
și/sau rudele 
acestora au 
obținut suport de  
15,5 milioane lei

18 IMM orientate 
spre export au 
beneficiat de 
finanțare în sumă 
de 13,3 milioane 

94 de tineri 
antreprenori au 
obținut suport de  
16,0 milioane lei

49 Companii au 
primit garanții 
în valoare de 37 
milioane lei la 
creditele  
contractate



Creștere și internaționalizare

3 piloni de suport pentru creșterea și internaționalizarea afacerii

Suport informațional și 
consultativ

Business Voucher
Până la 100 mii lei contribuție 

proprie de 40%

Granturi
Până la 2 milioane lei cu 

o contribuție proprie de 50%

 Evaluarea necesităților companiei
 Consultanță privind accesul la export
 Resurse de informații relevante

 Servicii de dezvoltare a afacerii și 
pregătirii acesteia pentru export

 Procurare de echipamente, mașini, 
utilaje, instalații

 Obiecte de proprietate intelectuală
 Achiziționarea materiei prime

Rezultatele implementării 
programului în 2022

8 companii acceptate la 
business voucher

10 companii acceptate 
pentru grant



Fondul de garantare a creditelor

105 mil. lei

Garanții Financiare

235 mil. lei

Credite garantate

250 mil. lei

Investiții în 
economie

Emise în 2021

468

Garanții

388 mil. lei

Garanții financiare

1134 mil. lei

Investiții în economie

CUMULATI
V

971

Garanții

609 mil. lei

Garanții financiare

1645 mil. lei

Credite garantate

2043 mil. lei

Investiții în economie

993 mil. lei
Credite garantate

Garanții emise pentru companii afectate de criza pandemică



Alocații de la Bugetul de Stat pentru anul 2022

Programul Suma

Atragere a remitențelor în economie ”PARE 1+1”
subprogram PARE 1+2 (în dezvoltare)

30 milioane lei

START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă 20 milioane lei

Facilitarea accesului femeilor antreprenoare la resurse financiare 5 milioane lei

Susținere a afacerilor cu potențial de creștere înalt și internaționalizare 15 milioane lei

Ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii 15 milioane lei

Suplimentarea Fondului de garantare a creditelor
(capitalizarea totală de 170 mil. lei)

+15 milioane lei

Alte acțiuni de susținere a IMM 5 milioane lei

Programe noi ce urmează a fi lansate în 2022
• A doua șansă
• Digitalizare
• Clustere
• Turism rural
• Întreprinderi sociale

35 milioane lei
• 15 milioane lei
• 10 milioane lei
• 6 milioane lei
• 3 milioane lei
• 1 milion lei

TOTAL 140 milioane lei
• Re-tehnologizare
• Inovații digitale și startup-uri tehnologice



Finanțare start up

PARE 1+1

- Lucrător migrant din Republica 
Moldova, soț/soție sau rudă de gradul 

întîi – beneficiar de remitenţe

- Cetăţean al Republicii Moldova

- Poate confirma, prin  prezentarea 
documentelor justificative, că mijloacele 

financiare pe care le deţine provin din 
remitenţe

Start pentru tineri

30 mil. lei 
BUGET PENTRU 2022 

- Tânăr care a inițiat și conduce o 
întreprindere care nu depășește 

termenul de doi ani de la înfiinţare
la data aplicării la Program

- Vârsta cuprinsă între 18-35 de ani 

- Cetățean al Republicii Moldova

20 mil. lei 
BUGET PENTRU 2022 

5 mil. lei 
BUGET PENTRU 2022 

Femei în afaceri

- Femeie, cetățean al 
Republicii Moldova

- Întreprinderi nou create 
și administrate 
de către femei



Programul de susținere a afacerilor cu potențial 
înalt de creștere și internaționalizare

15 mil. lei 
BUGET PENTRU 2022

Lansare apel – aprilie 2022

- Își desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova

- Activează minim 12 luni până la data aplicării la Program și a întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică
documentele financiare pentru ultimul an de activitate

- Nu au restanțe față de bugetul public național

- Dispune de personal  cu competențe necesare pentru implementarea proiectului investițional, confirmate prin
acte/certificate corespunzătoare

CRITERII DE ELIGIBILITATE



Programul de Ecologizare a 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii

15 mil. lei 
BUGET PENTRU 2022 

Lansare apel – martie 2022

CRITERII DE ELIGIBILITATE

- Sunt definite conform Legii nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii

- Activitățile principale ale solicitanților să fie strîns legate de activitățile pentru care este depus dosarul în cadrul 
concursurilor de granturi

- Nu au datorii față de bugetul public național

- Nu au contravenţii administrative, prescripţii ne stinse constatate/emise de către Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, 
ce au adus prejudicii mediului. 



Programul de transformare digitală 
a întreprinderilor mici și mijlocii

Lansare – aprilie 2022

- Își desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova

- Activează minim 12 luni până la data aplicării la Program și au întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile 
financiare pentru ultimul an de activitate

- Nu are restanțe față de bugetul public național

- Dispune de personal  cu competențe necesare pentru implementarea proiectului investițional, confirmate prin acte 
corespunzătoare 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

10 mil. lei 
BUGET PENTRU 2022 



ODIMM contacte:

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 

nr. 134, et. 3, mun. Chișinău

Tel:  /+ 373 22/ 29 57 41 

https://www.facebook.com/odimm.md

E-mail: info@odimm.md

Pagină web: www.odimm.md

- Centrul de Consultanță și Asistență în Afaceri – 068 301 348; 068 808 523;
email: ccaa@odimm.md

- Programul „Femei în Afaceri” – 022 224 330; 069 492 544; 060 447 472; 060475878;
email: pfa@odimm.md

- Programul „PARE 1+1” – 069788883; 068 301 289; 079 066 036; email: pare@odimm.md

- Programul „Start pentru tineri” – 022 211 573; 068 301 345; 069 109 192; 
email: start_tineri@odimm.md

- Fondul de Garantare a Creditelor – 022 211 552; 079 562 807; 060 795 995; 
email: garantare@odimm.md

- Programul „Prima casă” – 022 226 065; 078 638 045; 060 982 682; 
email: primacasa@odimm.md

- Programul de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” – 022 224 520; 069 503106; 
email: dcfa@odimm.md

- Programul de Ecologizare a IMM – 068301287; 
email: ecoimm@odimm.md

- Programul de Creștere și Internaționalizare – 022 225 799; 060 539 911; 060 781 814; 
email: dec@odimm.md

- Instrumentul de susținere privind digitalizarea ÎMM - 022 221 055; 060 730 202; 
email: digitalizare@odimm.md

- Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) – 022 225 079; 069 933 218; 
email: riam@odimm.md

- Programul de Subvenționare a participării la târguri și expoziții - 022 211 573; 069 086 823; 
email: zinaida.cozima@odimm.md
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Programe de stat în dezvoltare

1
2

3
4

5
6

Susținerea IMM ajunse în dificultate prin 
utilizarea instrumentelor de avertizare 

timpurie 

A doua șansă
Facilitarea cooperării și grupării IMM în 
clustere pentru a spori eficiența activității 
economice

Susținerea inițiativelor de clustere

Integrarea IMM în mediul digital, pentru 
recuperarea și creșterea

economică a acestora

Transformare digitală
Dezvoltarea sectorului de antreprenoriat
social pentru a soluționa problemele sociale 
prin activitate economică

Întreprinderi sociale

Dezvoltarea sectorului de turism prin 
susținerea IMM focusate pe structuri de 
cazare și servire a mesei

Turism rural
Îmbunătățirea proceselor de 

producție și modernizarea liniilor de 
prelucrare

Retehnologizare


