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Ce oferă ODIMM?

Dialog 
public –
privat

Acces la 
finanțare

Infrastruc-
tură de 
suport

Instruire și 
formare

Servicii de 
consultață

Informare și 
asistență



Ce instrumente?



Centrul de 
Consultanță 

în afaceri 
(2019)

20% din solicitanți au primit soluții de eficientizare a 
afacerilor

60% de antreprenori au solicitat consultații privind 
creșterea și diversificarea businessului

22% de persoane au solicitat consultanță cu privire la 
procesul de inițiere a unei afaceri. 

65% din consultații oferite țin de procesul de aplicare la 
programele ODIMM și orientarea la alte programe 

naționale de suport a businessului

Centrul de consultanță în afaceri



Volumul granturilor aprobate 293,12 mln. lei 

Volumul investițiilor în economie 925,4 mln. lei 

Cereri de finanțare - 1 453

3600 de locuri de muncă create

31% întreprinderi, create și gestionate de femei

48,14% întreprinderi, create și gestionate de tineri

Programul PARE 1+1



Suport pentru
companii în creștere

Suport la
inițierea afacerii

Instruire antreprenorială
+

îndrumare pentru a
pregăti femeile care 
planifică lansarea 

afacerii

Suport pentru
afaceri nou create

Investiții la scară 
redusă

+
suport în dezvoltarea
afacerii și pregătirea 

pentru
creșterea acesteia

Investiții de scară mare
+

suport consultativ
direcționat spre

maximizarea impactului
investițiilor

➢408 femei instruite

➢179 afaceri nou create 

urmare instruirii și 
mentoratului

➢282 de afaceri  finanțate

➢39,58 mil. lei suma 

granturilor solicitate 

➢64,08 mil. lei. valoarea 

granturilor vor favoriza 
investiții în economie 

Programul – pilot ”Femei în afaceri”



70%

50%

50%
50%

70%

80%
Garanție: până la 70% din suma creditului

Perioada de garantare: până la 3 ani

Valoarea garanției: până la 700 mii lei

Comision anual: 0,5% din suma garanției

Întreprinderi debutante

Garanție: până la 50% din suma creditului

Perioada de garantare: până la 5 ani

Valoarea garanției: până la 3 mil. lei

Comision anual: 0,5% din suma garanției

Întreprinderi active

Garanție: până la 50% din suma creditului

Perioada de garantare: până la 5 ani

Valoarea garanției: până la 5 mil. lei

Comision anual: 0,5% din suma garanției

Întreprinderi exportatoare

Garanție: până la 50% din suma creditului

Perioada de garantare: până la 5 ani

Valoarea garanției: până la 500 mii lei

Comision anual: 0,5% din suma garanției

Întreprinderi gestionate de tineri antreprenori

Garanție: până la 70% din suma creditului

Perioada de garantare: până la 5 ani

Valoarea garanției: până la 700 mii lei

Comision anual: 0,5% din suma garanției

Întreprinderi gestionate de femei antreprenoare

Garanție: până la 80% din suma creditului

Perioada de garantare: până la 36 luni

Valoarea garanției: până la 500 mii lei

Comision anual: 0,5% din suma garanției

Întreprinderi nou – înregistrate (start-up)

383 mil. lei 

Credite garantate

125 mil. lei

Garanții financiare 

592 mil. lei

Iinvestiții

361 IMM-uri

Produse de garantare a creditelor



Identificarea 
ideilor de 

afaceri

Formarea 
antreprenorială

Finanțarea 
proiectelor 

investiționale 
(180 mii lei)

Monitorizare și 
suport post-

finanțare

2
3

Programul oferă tinerilor asistență și suport la toate etapele de

elaborare și implementare a proiectului investițional

923 de aplicații la Etapa 1 
„Identificarea ideii de afaceri -
Hackathon”

70% mediu rural

30% mediul urban

10% tineri defavorizați

PROGRAMUL START PENTRU TINERI



Creşterea nivelului de calificare a 
antreprenorilor şi a specialiştilor 

din domeniul IMM

Stimularea eficientizării şi 
extinderii activităţii 

antreprenoriale.

Module de instruire:

➢ Planificarea strategica a afacerii;

➢ Managementul financiar;

➢ Bazele marketingului;

➢ Marketing on-line;

➢ Tehnici eficiente de vânzare și negocieri;

➢ Evidența contabilă și administrarea fiscală;

➢ Legislaţia muncii;

➢ Managementul ecologic pentru IMM.

ObiectivFormarea şi dezvoltarea 
culturii şi abilităţilor 

antreprenoriale;

Majoritatea numărului 
de întreprinderi nou 

create;

Programul de instruire continuă
“Gestiunea Eficientă a Afacerii”



Principiile ODIMM 
în  elaborarea programelor 

01

Bazate pe 

experiență

02

SMART

03 04

Sustenabile

SMARTBased on experience

Viziune 

strategica

Strategic vision



Acord Comerț Liber

• Republica Moldova – Uniunea 
Europeana

• Republica Moldova – Republica 
Turcia

• Republica Moldova – CEFTA
• Republica Moldova – CSI

Acorduri Bilaterale

▪ Acord internaționale de 
colaborare economica

▪ Acord de promovare și 
protejare a investițiilor 

▪ Tratate pentru evitarea 
dublei impuneri

➢ 30 acorduri
➢ 9 acorduri în proces de 

negocieri

➢ 46 acorduri
➢ 16 acorduri în proces

de negociere

➢ 50 tratate

Acordurile Republicii Moldova – oportunități nevalorificate



Analiza constrîngerilor IMM cu potențial de 
creștere și orientare spre export

Factori externiFactori interni

• Instabilitatea politică

• Standarde, criterii rigide de accesare a noi 
piețe

• Dificultatea obținerii certificatelor de 
conformitate a produselor

• Concurența neloială

• Lipsa de cunoștințe, abilități, 
competențe - Cadrul legal de reglementare

- Procedurile de export
- Procedurile vamale 
- Cunoașterea unei limbi străine 

• Experiența negativă

• Lipsa forței de muncă calificate

• Lipsa resurselor financiare
- Acces redus la granturi
- Dobânda mare la accesul creditelor

• Dificultatea identificării partenerilor 
externi

• Lipsa strategiilor de dezvoltare a afacerii

• Capacitate joasă de producere

• Acces limitat la canalele de distribuție



PROGRAME ÎN ELABORARE

INVESTIȚII ÎN 
CREȘTEREA 

AFACERILOR ȘI 

PRODUCTIVITĂȚII

ECOLOGIZAREA 
IMM

DEZVOLTAREA
CLUSTERELOR 

• Consolidarea și dezvoltarea capacităților antreprenoriale orientate
spre dezvoltarea afacerii, spre export și substituirea importurilor

• Stimularea competitivității și a productivității întreprinderilor
• Creșterea capacității financiare pentru substituirea importului și

accesarea piețelor noi
• Creșterea gradului de implementare a tehnologiilor noi și inovațiilor,

standardelor în întreprinderi

• Creșterea gradului de conștientizare a avantajelor planificării și 
implementării practicilor de afaceri prietenoase cu mediul;

• Consolidarea infrastructurii naționale de suport în afaceri pentru 
IMM-uri, prin extinderea serviciilor de ecologizare a afacerilor

• Implementarea standardelor internaționale pentru certificarea 
sistemelor de management al mediului

• Creșterea competitivității și valorii adăugate produse de către IMM-
urile din Republica Moldova;

• Întărirea cooperării între membrii clusterului;
• Creșterea capacității clusterului și a membrilor acestuia; 
• Sprijinirea cooperării dintre industrie, pe de o parte, și educație și 

cercetare.

➢ Facilitarea atingerii priorităților stabilite
de politicile naționale legate de
economia „verde” și managementul de
mediu;

➢ Susținerea investițiilor în dezvoltarea
afacerilor verzi și durabile.

➢ Creșterea gradului de implementare a
standardelor de mediu

➢ Creșterea competitivității și sporirea
potențialului inovator al afacerii, prin
adoptarea de noi tehnologii

➢ Orientarea către export și substituirea
importurilor a companiilor cu potențial

➢ Consolidarea legăturilor cu Investitorii

➢ Facilitarea cooperării cu companii și 
furnizori la nivel local, regional, 
național și internațional.

➢ Creșterea gradului de 
internaționalizare a clusterului și a 
membrilor acestuia  și Integrarea 
clusterului în sistemele de locale, 
regionale, naționale și internaţionale.
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Conferința Internaționala IMM
“MOLDOVA VERDE “

28 Noiembrie, 2019

Palatul Republicii



Date de contact:

BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 
134, et 3 (sediul Poşta Moldovei), et.3.

MD-2012, Chişinău Moldova
Telefon: + 373 (22) 29 57 41,

Fax: + 373 (22) 29 57 97
Consultanță: +373 22 225 799

E-mail: office@odimm.md

Web: www.odimm.md
www.businessportal.md

tel:+%20373%20(22)%2029%2057%2041
tel:+373%2022%20225%20799
mailto:office@odimm.md
http://www.odimm.md/
http://www.businessportal.md/


MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE !


