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Programe ODIMM

Centrul de Consultanță și Asistență în Afaceri

Consultanţă şi asistenţă în 
domeniul inițierii, 

dezvoltării și administrării 
afacerilor

Informare cu referire la 

programele de suport pentru 

IMM-uri

Asistenţă în aplicarea la 
programe de finanţare pentru 

IMM-uriAsistenţă şi ghidare pentru 
start-up-uri

Consultanţă financiară
Evaluarea economică a 

afacerii

Asistenţă în soluţionarea 
situaţiilor de criză



Programul de instruire continuă “Gestiunea Eficientă a Afacerii”

Creşterea nivelului de calificare a 

antreprenorilor şi a specialiştilor din 

domeniul IMM

Obiectiv

Întreprinderile micro, mici şi 
mijlocii

Grup țintă Acordarea consultanţei şi 

suportului informaţional în 

gestiunea eficientă a afacerii

Activitate de bază

Stimularea eficientizării şi 

extinderii activităţii 

antreprenoriale.

Obiectiv

Organizarea cursurilor de 

instruire pe 14 module

Activitate de bază

DURATA: 2 zile de 

instruire pentru fiecare 

modul

LOCAȚIA: întreg teritoriul 

țării

COSTUL: Gratuit

Înscrierea:

www.odimm.md

http://www.odimm.md/


Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie ”PARE 1+1”

Mobilizarea resurselor umane și 

financiare lucrătorilor migranţi în

crearea şi dezvoltarea economică 

durabilă a Republicii Moldova.

Obiectiv

▪Suport informaţional pentru

migranţi

▪Instruire şi consultanţă

antreprenorială

▪Finanţare nerambursabilă în 

baza ”Regulii 1+1” – 250 mii lei

▪Suport post-finanţare.

Activităţi de bază

▪ Lucrători migranţi, cetăţeni ai 

Republicii Moldova

▪ Rude de gradul I - beneficiari de 

remitenţe

• Soț/ soție

Grup ţintă
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Impactul Implementării Programului “PARE 1+1” 

(2011-2018)

Distribuția pe raioane a volumului 
granturilor aprobate în anul 2018, mln. 
lei

Volumul granturilor 

aprobate – 270,39 mln. lei 

Volumul investițiilor în 

economie – 836,82 mln. lei 

31% întreprinderi create și gestionate de femei

48,14% întreprinderi create și gestionate de

tineri

3,400 locuri de muncă create



PROGRAMUL – PILOT ”FEMEI ÎN AFACERI”

Suport la

inițierea

afacerii

Suport pentru

afaceri nou

create

Suport pentru

companiile în

creștere

Componenta I - Instruire antreprenorială și

îndrumare pentru a pregăti femeile care planifică lansarea

afacerii. Perioada: ianuarie - decembrie 2017

_________________________________________

Componenta II - Investiții la scară redusă și

suport în dezvoltarea afacerii cu pregătirea pentru

creșterea acesteia. 

_________________________________________

Componenta III - Investiții de scară mare și

suport consultativ direcționat spre maximizarea impactului

investițiilor.

_________________________________



Impactul Componenta II

Suma granturilor solicitate 

28,56 mil. lei

Investiții în economie 

47,72 mil. lei

Proiecte investiționale 
aprobate spre finanțare 

282



Are drept scop integrarea tinerilor din RM în circuitul economic prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor
sustenabile

PROGRAMUL START PENTRU TINERI:
o afacere durabilă la tine acasă

2
3

La Program se pot înscrie tinerii cu 
vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani 

• amplificare abilităților în prezentarea propriilor afaceri, inclusiv 

cu scopul atragerii potențialilor investitori  - pitch training

• suport informațional, 

consultativ și de mentorat

• business voucher pentru accesarea serviciilor de 

instruire și consultanță în mărime 10 mii lei

• finanțarea proiectului investițional în 

mărime maximă de 180 mii lei

• formare antreprenorială



Produsele de garantare a creditelor

70%

50%

50%

50%

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 nou – înregistrate (start-up)

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

70%
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
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Source: DTP official website



Scopul Proiectului

Elaborarea unei strategii și găsirea soluțiilor practice privind impactul
investițiilor pentru modelarea cadrului de reglementare și buna funcționare a
sectorului de finanțare socială în regiunea Dunării:

a) Îmbunătățirea piețelor de investiții cu impact social în
regiunea Dunării ;

b) Promovarea dialogului și a noilor cooperări între
întreprinderile sociale, organizațiile donatoare, investitorii orientați spre
impact și factorii de decizie politică pentru o inovare socială mai dezvoltată
în regiunea Dunării prin punerea în comun a resurselor financiare;

c) Stimularea accesului la instrumente de finanțare -
prezentarea beneficiilor socio-economice ale întreprinderilor sociale pentru
factorii de decizie politică (inclusiv agențiile guvernamentale), investitori
orientați către impact (inclusiv investitori tradiționali), intermediari financiari în
scopul creșterii finanțării sociale inovatoare (microcredite, strângere de
fonduri, impactul investițiilor) asupra inovațiilor sociale.



1. Strategia privind investițiile în impactul social pentru regiunea
Dunării:

- elaborarea cadrului de reglementare pentru buna funcționare a sectorului
finanțării sociale în regiunea Dunării;

2. Academia de Design pentru Investiții în Impactul Social:

- 130 de ore (6 module), online și offline;

- 400 de întreprinderi sociale și filantropi cu impact social;

3. Competiția Transnațională:



Competiția Transnațională

Prima selecție

300
Întreprinderi 

Sociale

Etapa 1:

30
Întreprinderi 

Sociale
(5-10 per 

group)

1.1. Deschiderea apelului pentru 
întreprinderile sociale

▪ Februarie 2020

1.2. Selecția

▪ Aprilie 2020



A doua selecție

30
Social 

Enterprises 

2.1. Depunerea cererilor

▪ Iulie/August 2020

2.2. Sesiuni de Pitching

▪ Septembrie 2020

Etapa 2:

Cîștigătorii
2.3. Selecția Finală

▪ Octombrie 2020

Competiția Transnațională



Mulțumim!

134, Stefan cel Mare si Sfant bd.

MD-2012, Chisinau, Moldova

Tel: +373 (22) 29 57 41; Fax: +373 (22) 29 5797

E-mail:office@odimm.md

www.odimm.md

mailto:office@odimm.md

