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Scopul Manualului Operațional 

Scopul elaborării acestui Manual este de a oferi o descriere a proceselor de implementare a 

Programului ”Femei în Afaceri” (în continuare – ”Programul”) și prezintă instrucțiuni de 

orientare în facilitarea implementării acestuia pas cu pas de către structurile responsabile de 

gestionarea, supravegherea și implementarea Programului.  

Manualul oferă unității responsabile de implementarea Programului instrucțiuni practice în 

ceea ce privește: 

➢ Descrierea Componentelor de suport în cadrul Programului; 

➢ Organizarea programului de instruire antreprenorială în cadrul Componentei I a 

Programului; 

➢ Implementarea schemei de acordare a suportului consultativ și financiar în cadrul 

Componentelor II și III a Programului; 

➢ Inițierea, procesarea, atribuirea și urmărirea Serviciilor de Dezvoltare a Afacerii  (SDA), 

în sprijinul ajutorului financiar acordat pentru investiții.  

Totodată, Manualul oferă îndrumări privind funcționarea Programului pentru potențialii 

beneficiari și explică cerințele care urmează a fi îndeplinite pentru a asigura capacitatea 

eficientă de utilizare a suportului oferit în dezvoltarea afacerii și maximizarea impactului 

investițiilor proprii și finanțării nerambursabile. 

Manualul nu reprezintă un document static și la necesitate poate fi actualizat. 

Acest Manual este elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1064 din 

16 septembrie 2016 ”Cu privire la aprobarea Programului-pilot ”Femei în afaceri” și ajustat în 

baza Hotărârii Guvernului nr. 478 din 18 octombrie 2019 cu privire la modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1064/2016.  
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1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROGRAM 

1.1.   Programul se va desfășura în bază de cicluri a câte 3 ani și va acoperi 3 etape de susținere 

a femeilor în domeniul de gestionare a afacerii: inițiere, lansare și dezvoltare, prin beneficierea 

de următorul suport: 

1) pre-investițional, prin intermediul serviciilor instruire și mentorat/ consultanță 

antreprenorială pentru inițierea unei afaceri; 

2) financiar, în investiții pentru întreprinderile la etapa incipientă de activitate și cele în 

creștere; 

3) servicii de dezvoltare în afaceri pentru a complementa investițiile de capital și a asigura un 

impact asupra creării locurilor de muncă, sporirii cifrei de afaceri și performanței de export 

(substituirii importului), ca urmare a suportului investițional oferit în cadrul Programului.  

1.2. Scopul Programului este de a oferi suport integrat în afaceri, prin acordarea serviciilor 

relevante pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de către femei, precum și a suportului financiar 

investițional, în vederea contribuirii la sporirea durabilă a ocupării forței de muncă în afacerile 

gestionate de către femei și crearea noilor locuri de muncă. Acesta va fi direcționat către afacerile 

create și gestionate de femei cu potențial de creștere prin intermediul extinderii pieței, exportului 

și / sau inovației. 

1.3. Programul este orientat spre atingerea următoarelor obiective: 

1) creșterea oportunităților economice pentru femei, prin reducerea barierelor la inițierea sau 

dezvoltarea unei afaceri; 

2) facilitarea accesului la investiții și asistență pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de 

femei, menite să complementeze suportul financiar și non-financiar disponibil la moment 

pentru femeile antreprenoare din Republica Moldova; 

3) crearea unui model național integrat de suport pentru dezvoltarea antreprenoriatului 

feminin, care vizează diferite etape de dezvoltare a întreprinderii: de la planificarea afacerii 

(inițiere) – la întreprinderi nou-create și până la afaceri în creștere; 

4) consolidarea infrastructurii naționale de suport a întreprinderilor mici și mijlocii prin 

extinderea serviciilor oferite în scopul reducerii obstacolelor specifice pe care le confruntă 

femeile în afaceri; 

5) contribuirea la realizarea politicilor prioritare privind egalitatea de gen și dezvoltarea 

economică. 

1.4. Beneficiarii direcți ai Programului sunt femeile antreprenoare din R. Moldova.  

1.5. Beneficiarii indirecți ai Programului includ angajații afacerilor create și gestionate de 

către femei, membrii familiilor acestora și comunitatea.  

1.6. În scopul maximizării impactului Programului pe termen lung, acesta va acorda suport 

pentru femeile antreprenoare la trei etape de dezvoltare a afacerii: i) doritoare de a-și lansa o 

afacere, ii) întreprinderi nou-create și administrate de către femei și iii) întreprinderi în creștere, 

fondate și gestionate de către femei. 

1.7. Domeniile eligibile ale Programului vizează afacerile planificate, fondate şi gestionate de 

către femei, cetățean al Republicii Moldova, din toate sectoarele economiei. 
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1.8. Prioritate în cadrul Programului se va acorda afacerilor din următoarele domenii de 

activități:  

▪ Conțin elemente inovative la produs, proces, organizațional, design; 

▪ Au potențial de export/exportatoare; 

▪ Din domeniul industriei creative, agroturismului și meșteșugăritului; 

▪ Din domeniul producerii și prelucrării/procesării; 

▪ Din domeniu tehnologiei informației și comunicații; 

▪ Din domeniul prestării serviciilor, cu excepția companiilor care acordă servicii în regim 

vamal de perfecționare activă; 

▪ Care oferă servicii/produse companiilor mari; 

▪ Activează în zone rurale și proiectul investițional nu cade sub incidența criteriilor de 

eligibilitate a suportului acordat de Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură. 

1.9. În cadrul prezentului Program nu sunt eligibile următoarele domenii: 

1) fiduciare și de asigurare; 

2) fondurilor de investiții; 

3) bancare, de micro-finanțare și alte activități financiare; 

4) schimb valutar și servicii de lombardare; 

5) jocuri de noroc și serviciile aferente; 

6) din domeniul imobiliar; 

7) comerțul cu amănuntul și cu ridicata; 

8) Serviciile sau/ și asistență tehnică militară, operațiuni cu produse militare, producerea 

produselor militare; 

9) importul, producerea și comercializarea alcoolului, a producției alcoolice și/ sau a berii; 

10)  importul, producerea și comercializarea articolelor din tutun. 

1.10. Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este 

entitatea responsabilă pentru implementarea, coordonarea și monitorizarea activităților 

Programului.  

1.11. Activitățile de finanțare în cadrul Programului constituie o schemă de ajutor de stat și cad 

sub incidența prevederilor Legii nr. 139 din 15 iunie 2012 ”Cu privire la ajutorul de stat” și 

Regulamentului privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Concurenței nr.2 din 30.08.2013. 

 

2. ROLUL ȘI RESPONSABILITĂȚI PE PARCURSUL PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A 

PROGRAMULUI 

2.1. Programul este gestionat și supravegheat prin intermediul următoarelor structuri: 

1) Unitatea de Implementare a Programului ”Femei în afaceri” (în continuare – Unitatea de 

Implementare sau UIP); 

2) Comitetul de evaluare al Programului ”Femei în afaceri” (în continuare – Comitetul de 

evaluare); 

3) Comitetul de supraveghere al Programului ”Femei în afaceri” (în continuare – Comitetul de 

supraveghere). 
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2.2. Unitatea de Implementare a Programului ”Femei în afaceri” (UIP) 

2.2.1. Unitatea de Implementare a Programului (UIP) este principala structură de gestionare 

operațională a Programului, instituită în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii.  

2.2.2. UIP are următoarele funcții principale: 

1) Gestionarea resurselor financiare alocate pentru implementarea Programului, începând cu 

promovarea în rândul grupului țintă, organizarea sesiunilor de instruire, asigurarea 

beneficiarelor cu servicii de dezvoltare a afacerii, organizarea apelurilor de proiecte 

investiționale pentru acordarea suportului financiar pentru investiții și evaluarea impactului 

Programului; 

2) Organizarea procedurilor de achiziții publice în vederea selectării furnizorilor de bunuri și 

servicii pentru buna desfășurare a Programului; 

3) Elaborarea contractelor cu beneficiarii de finanțare nerambursabilă, în baza deciziei 

Comitetului de supraveghere, precum și cu prestatorii de servicii și consultanți pentru fiecare 

proiect investițional separat;  

4) Asigurarea implementării, coordonării și monitorizării Programului, inclusiv asigurarea că 

proiectele investiționale realizează obiectivele planificate; 

5) Crearea și gestionarea bazei de date (Sistemul de Informare și Management Computerizat) 

destinat monitorizării și elaborării rapoartelor de evidență/ analiză, necesare implementării 

Programului; 

6) Elaborarea rapoartelor de progres și anuale, precum și rapoarte ad-hoc, la solicitarea 

Comitetului de supraveghere. 

2.2.3. Pentru gestionarea mai eficientă a Programului, este instituit și actualizat permanent 

Sistemul de Informare și Management Computerizat în funcție de specificul și necesitățile 

Programului. Sistemul va fi utilizat de către UIP pe parcursul întregului proces de implementare, 

evaluare și monitorizare a Programului. 

 

2.3. Comitetul de evaluare a Programului 

2.3.1. Comitetul de Evaluare este instituit în cadrul ODIMM, prin ordinul Directorului general, fiind 

compus din cinci membri, inclusiv secretarul. În caz de eliberare a membrilor Comitetului de 

evaluare din funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-

desemnate în posturile respective, fără emiterea unui nou ordin. 

2.3.2. Fiecare membru al Comitetului de evaluare deține un singur vot. Deciziile sunt adoptate cu 

simpla majoritate de voturi a membrilor prezenți la ședință (50%+1). 

2.3.3. Comitetul de evaluare este responsabil de examinarea cererilor de suport consultativ și 

financiar a solicitanților la Componenta I, II și III a Programului. 

2.3.4. Președintele Comitetului de evaluare este responsabil pentru coordonarea procesului de 

analiză a dosarelor aplicanților, în conformitate cu normele și procedurile Programului.  

2.3.5. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui este decisiv.  

2.3.6. Secretarul Comitetului este responsabil de executarea sarcinilor administrative privind 

procedura de depunere/evaluare a dosarelor. Acestea includ: 

1) Menținerea înregistrării și documentelor relevante Programului; 
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2) Întocmirea raportului de evaluare a dosarelor și prezentarea acestuia membrilor 

Comitetului de evaluare cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea ședinței;  

3) Elaborarea proceselor-verbale a ședințelor Comitetului de evaluare. 

2.3.7. La examinarea cererilor de suport financiar a solicitanților la Componenta II și III a 

Programului, Comitetul de evaluare adoptă una din următoarele decizii: 

a) înaintarea dosarului de aplicare spre examinare Comitetului de supraveghere; 

b) respingerea dosarului de aplicare cu indicarea motivelor; 

c) introducerea în lista de așteptare pentru clarificarea unor nereguli constatate. 

 

2.4. Comitetul de supraveghere a Programului ”Femei în afaceri” 

2.4.1. Funcția de supraveghere, evaluare activităților și a modului de implementare a Programului 

este efectuată de Comitetul de supraveghere al Programului, în componența căruia intră 

reprezentanți ai instituțiilor de stat relevante, donatori, companii private și asociații de business. 

2.4.2. Componența nominală a Comitetului de supraveghere este aprobată prin ordinul 

Ministrului Economiei și Infrastructurii. În caz de eliberare a membrilor Comitetului de 

supraveghere din funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele 

nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unui nou ordin. 

2.4.3. Comitetul de supraveghere se convoacă în ședințe semestriale și ad-hoc, inclusiv on-line. 

Pentru desfășurarea ședințelor este necesară prezența 50%+1 din membrii Comitetului de 

supraveghere. În caz de necesitate, membrul Comitetului de Supraveghere poate delega o persoană 

mandatată cu drept de vot, care va participa la ședință. 

2.4.4. Secretariatul Comitetului de supraveghere înaintează președintelui și membrilor acestuia 

toate documentele referitoare la ordinea de zi a ședinței (materialele voluminoase inclusiv vor fi 

transmise în format electronic. Materialele informative vor fi transmise membrilor Comitetului cu 

cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea ședinței. 

2.4.5. Președintele Comitetului de supraveghere stabilește locul, data și ora ședinței, iar 

secretariatul va informa membrii Comitetului.  

2.4.6. Fiecare membru al Comitetului de supraveghere deține un singur vot. Deciziile sunt 

adoptate cu simpla majoritate de voturi a membrilor prezenți la ședință. Ședințele Comitetului de 

supraveghere pot avea loc atât în cadrul ședințelor de lucru, cât și prin corespondență. 

Corespondența se desfășoară în scris prin poșta electronică. 

2.4.7. În termen de 5 zile lucrătoare din data ședinței Comitetului de supraveghere, secretarul 

întocmește procesul-verbal, semnat de Președintele și Secretarul Comitetului de supraveghere. 

Imediat după semnare, Secretarul Comitetului de supraveghere transmite un exemplar al 

procesului-verbal (scanat) către membrii acestuia, la adresele poștei electronice de lucru. 

2.4.8. Membrii Comitetul de supraveghere asigură îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016, prin exercitarea următoarelor funcții: 

1. Analizează rapoartele de progres și anuale, precum și rapoartele ad-hoc elaborate și 

prezentate de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii; 

2. Participă la ședințele Comitetului de supraveghere; 

3. După examinarea de către Comitetul de evaluare a dosarului solicitantului la Componenta II și 

III a Programului, Comitetul de supraveghere adoptă una din următoarele decizii: 

a. acceptarea cererii de finanțare la Program; 

b. respingerea cererii de finanțare la Program, cu indicarea motivelor; 
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c. introducerea în lista de așteptare pentru clarificarea unor nereguli constatate. 

4. Prezintă recomandări de îmbunătățire a Programului. 

 

3. COMPONENTELE PROGRAMULUI 

3.1. Implementarea Programului cuprinde următoarele componente: 

a) Componenta I – ”Suport la inițierea afacerii”; 

b) Componenta a II-a – ”Suport pentru afaceri nou create”; 

c) Componenta a III-a – ”Suport pentru companiile în creștere.” 

 

3.2. Toate trei componente reprezintă o abordare integrată a serviciilor pentru dezvoltarea pe 

termen lung a afacerilor gestionate de femei. Această abordare integrată vizează necesitățile de 

sprijin pe care femeile le întâmpină pe întreg ciclu de viață a unei întreprinderi. 

 

4. COMPONENTA I – ”SUPORT LA INIȚIEREA AFACERII” 

4.1. Componenta I a Programului este destinată etapei de formare, cu posibilitatea planificării și 

inițierii unei afaceri viabile. Prin participarea la Componenta I a Programului, beneficiarii vor fi 

susținuți prin: 

1) Familiarizarea privind instrumentele și metodele de planificare și dezvoltarea unei afaceri, 

precum și modalitatea de utilizare a acestora; 

2) Identificarea tipurilor de resurse necesare pentru lansarea afacerii; 

3) Corelarea ideii de afaceri cu resursele identificate; 

4) Înțelegerea proceselor de aplicare și de negociere cu instituțiile finanțatoare; 

5) Îndrumarea în dezvoltarea planului de afaceri. 

4.2. Activitățile prevăzute în cadrul Componentei I presupun următorul suport: 

a) Instruire în vederea dezvoltării abilităților antreprenoriale; 

b) Servicii de consultanță individuale și mentorat în lansarea și dezvoltarea afacerii; 

4.3. Pentru participare la Componenta I a Programului, aplicantul trebuie să întrunească 

următoarele criterii de eligibilitate: 

a) Femeie, cetățean al Republicii Moldova; 

b) Planifică să-și creeze și să înregistreze afacerea în următoarele 12 luni de la aplicarea la 

Program. 

c) Să fie direct responsabilă de implementarea ideii de afacere cu care aplică la Program; 

4.4. Înscrierea la Componenta I al Programului, se face personal de solicitant prin 

intermediul înregistrării on-line pe pagina web oficială a ODIMM - www.odimm.md, prin 

completarea Formularului de participare electronic.  

4.5. Perioada de înscriere la Componenta I va fi anunțată pe pagina web a ODIMM și alte surse 

mass-media. Data la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul ODIMM cu minim 

5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. 

4.6. Toate spațiile din Formularul de participare electronic vor fi completate în mod obligatoriu. 

În cazul în care nu sunt completate integral și coerent toate punctele din cadrul fiecărei secțiuni a 

Formularului de participare electronic, aplicantul va primi automat un mesaj de respingere. 

http://www.odimm.md/
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4.7. Formularul de participare electronic, corect și integral completat, va putea fi transmis și 

înregistrat o singură dată în cadrul aplicației pe parcursul perioadei înscrierii la Componenta I a 

Programului. Programul electronic de înregistrare on-line nu permite înscrierea de două ori a 

aceeași persoane. 

4.8. Dosarul de aplicare la Componenta I, va conține următoarele documente: 

Nr.d
/o 

Denumirea documentului Cerințele suplimentare față de document Obligativitatea 

1. 
Formularul de participare electronic la 
Programul – pilot ”Femei în Afaceri” - 
Componenta I ”Suport la inițierea 
afacerii” 

Va fi accesibil doar on-line (în limba de stat și 
limba rusă) și transmis ODIMM în variantă 
electronică 

Da 

2. 
Buletinul de identitate al aplicantului Va fi prezentat în variantă originală la începerea 

cursului de instruire. UIP va face o copie a 
acestuia  

Da 

3. 
Declarație privind frecventarea 
cursurilor de instruire 
antreprenorială (Anexa nr 1). 

Original. 
Semnat și datat de către aplicant. 
Declarația va fi semnată de către aplicant în prima 
zi a cursului de instruire. UIP va fi responsabil de 
colectarea declarațiilor semnate. 

Da 

 

4.9. Formularele de participare complete vor fi analizate inițial de către UIP, conform criteriilor 

de eligibilitate la Program, prevăzute la pct. 4.3 al prezentului Manual. 

4.10. După evaluarea efectuată de către UIP, Comitetul de evaluare se va întruni pentru analiza 

formularelor de participare complete, în baza grilei de evaluare (Anexa 2).  

4.11. Grila de evaluare în baza căruia va fi efectuată evaluarea formularelor de participare depuse, 

va fi aprobată în cadrul ședinței Comitetului de evaluare, ținându-se cont de următoarele criterii: 

a. Genul de activitate cu care aplică la Program, conform domeniilor de activitate eligibile și 

prioritare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016; 

b. Localizarea planificată pentru activitatea întreprinderii; 

c. Crearea de noi produse, tehnologii, procese sau servicii care corespund necesităților 

practice și cerințelor pieței1.  

4.12. Aplicațiile care au acumulat un punctaj mediu de evaluare, mai puțin de 15 puncte, vor fi 

respinse. 

4.13. După evaluarea aplicațiilor de către Comitetul de evaluare și în conformitate cu punctajul 

obținut, UIP în termen de 10 zile va informa aplicantele despre rezultatele evaluării.  

4.14. Principalele motive de respingere a dosarului aplicantului la Componenta I, constituie: 

a) Necorespunderea criteriilor de eligibilitate la Program, prevăzute în pct. 4.3 al Prezentului 

Manual Operațional;  

b) Neacumularea punctajului minim necesar, conform grilei de evaluare (minim 15 puncte); 

c) Completarea incorectă a Formularului de participare electronic; 

d) Aplicantul furnizează acte și declaraţii evident false care nu corespund realității. 

 
1Legea Nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, art.2, noțiunea de activitate inovațională– 
activitate desfășurată în scopul îmbunătățirii sau creării de noi produse, tehnologii, procese sau servicii care corespund 
necesităților practice și cerințelor pieței. 
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4.15. Aplicanții selectați în baza grilei de evaluare vor participa obligatoriu la cursurile de 

instruire organizate în cadrul Componentei I a Programului, cu semnarea inclusiv a unei Declarații 

pe propria răspundere privind obligativitatea frecventării cursurilor de instruire (Anexa nr 1). 

4.16. Cursurile de instruire antreprenorială cuprind 6 zile: 3 sesiuni de instruire a câte 2 zile (a 

câte 8 ore academice pe zi). 

4.17. Participantele la cursurile de instruire antreprenorială vor fi divizate în grupe. Grupele de 

instruire vor fi constituite din cel puțin 15 persoane, dar nu vor depăși 30 persoane. 

4.18. Întru organizarea cursurilor de instruire, ODIMM va selecta prestatorii de servicii în afaceri, 

prin desfășurarea unui proces de achiziții publice în conformitate cu legislația în vigoare. 

4.19. UIP este responsabilă de formarea grupelor de instruire în cadrul Componentei I. 

4.20. După finalizarea cursului de instruire, se va evalua gradul de asimilare a cunoștințelor a 

participantelor și înmânarea certificatelor. În cazul în care participanta nu va frecventa minim 60% 

din numărul total de ore de instruire prevăzute, certificatul de participare nu va fi acordat, fără 

dreptul de a beneficia de suport consultativ individual. 

4.21. Fiecare participantă la cursurile de instruire, va beneficia de suport consultativ și mentorat 

individual din partea consultanților în domeniu (servicii de mentorat și consultanță 

antreprenorială pentru planificarea acțiunii și sarcinilor aferente demarării afacerii). 

4.22. UIP, prin intermediul unui Concurs public, va selecta un număr suficient de consultanți cu 

experiență pentru a furniza servicii de consultanță/mentorat.  

 

5. COMPONENTA II – ”SUPORT PENTRU AFACERI NOU CREATE” 

5.1. Componenta II a Programului este destinată susținerii întreprinderilor, prin acordarea 

suportului consultativ și financiar pentru dezvoltarea afacerii și reducerea riscului de eșec a 

companiei la stadiul incipient de activitate. 

5.2. Prin participarea la Componenta II a Programului, beneficiarii vor obține următorul suport 

financiar nerambursabil pentru: 

a) investiții de scară mică; 

b) servicii de dezvoltare a afacerii destinat eficientizării investițiilor. 

5.3. Pentru participare la Componenta II a Programului, solicitantul trebuie să întrunească 

următoarele criterii de eligibilitate: 

1) femeie antreprenoare, cetățean al Republicii Moldova; 

2) întreprinde înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în 

vigoare în mai puțin de 24 luni, la data aplicării la Program și gestionată de femeie, inclusiv 

cele înregistrate în rezultatul participării la Componenta I a Programului,  

3) întreprinderea înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice:  

a) Întreprindere individuală/ Întreprinzător individual; 

b) Societate cu răspundere limitată; 

c) Gospodărie Țărănească (de fermier); 

4) întreprindere care nu are înregistrate datorii la bugetul public național. 

 

5.4. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile în cadrul Componentei II nu va depăși 

suma de 165 000 lei/beneficiar, dintre care: 
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5.4.1. - 110 000 lei–constituie finanțare nerambursabilă pentru cheltuieli de achiziționare a 

următoarelor articole de investiții: 

a) Echipament tehnologic, utilaj și instrumente de lucru nou; 

b) Instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților întreprinderii; 

c) Lucrări de modernizare și sau extindere a spațiilor de desfășurare a activității 

întreprinderii (nu mai mult de 10% din mărirea grantului investițional); 

d) Soft-uri necesare pentru eficientizarea activității întreprinderii (ex.: Microsoft Office, 

Adobe Creative Cloud, 1C, etc.); 

e) Procurarea stocului inițial de materie primă (nu mai mult de 10% din mărimea grantului 

investițional). 

5.4.2. - 55 000 lei – constituie finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea serviciilor de 

dezvoltare a afacerii (conform Anexei nr. 2 - ”Lista serviciilor de dezvoltare a afacerilor”). 

Pachetul de servicii de dezvoltare va fi inclus în Planului de afaceri depus și va fi evaluat de 

către UIP în contextul necesității de dezvoltare a afacerii. 

5.5. Valoarea alocației financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a 

proiectului investițional și nu poate depăși suma 165 000 lei/ beneficiar; 

5.6. Contribuția proprie în cadrul Componente II va viza următoarele: 

a) Mijloace financiare pentru utilaj, tehnică, echipament necesar, nou; 

b) Lucrări de modernizare și/sau extindere a spațiilor de desfășurare a activității 

întreprinderii; 

c) Software-ul necesar în mod special pentru dezvoltarea în continuare a activității; 

d) Instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților 

întreprinderii; 

e) Costurile de cercetare și dezvoltare, care includ: costurile instrumentelor și 

echipamentelor, costurile de aplicare pentru protecția proprietății intelectuale; 

f) Procurarea stocului inițial de materie primă (în dependență de specificul activității 

întreprinderii, la decizia comitetului de evaluare); 

g) Imobil (teren, încăpere pentru desfășurarea afacerii, etc). 

5.7. Contribuția proprie de minim 10% va fi calculată și aplicată atât pentru bunuri, cât și pentru 

servicii de dezvoltare. 

5.8. Comitetul de evaluare al Programului își rezervă dreptul de aproba/respinge bunurile care 

urmează a fi procurate din contul finanțării nerambursabile, în dependență de specificul afacerii. 

5.9. Finanțarea nerambursabilă din cadrul Componentei II a Programului nu va acoperi: 

a) Împrumuturi și provizioane pentru pierderi și datorii; 

b) Dobânzi datorate; 

c) Amenzi, penalități financiare și cheltuieli de judecată; 

d) Active finanțate și servicii acoperite sau co-finanțate de alte programe/proiecte de 

asistență; 

e) Procurarea de terenuri și clădiri; 

f) Pierderi la schimb valutar; 

g) Costuri suportate înainte de încheierea contractului de finanțare nerambursabilă; 

h) Cheltuieli de amortizare; 

i) Cheltuieli de transport; 

j) Cheltuieli pentru taxe vamale și serviciilor de brokeraj; 
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k) Costuri pentru lucrări de manoperă; 

l) Cheltuieli pentru plățile salariale și arendă; 

m) Taxe și impozite, inclusiv TVA; 

n) Achiziționarea echipamentului de mâna a doua; 

o) Finanțarea costurilor de leasing. 

5.10. Înscrierea la Componenta II al Programului, se face personal de solicitant prin 

înregistrarea on-line pe pagina web oficială a ODIMM - www.odimm.md, prin completarea 

Formularului de aplicare electronic.  

5.11. Perioada de înscriere la Componenta II va fi anunțată pe pagina web a ODIMM și alte surse 

mass-media. Data la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul ODIMM cu minim 

5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. 

5.12. Toate secțiunile din Formular de aplicare electronic vor fi completate în mod obligatoriu. În 

cazul în care nu sunt completate integral și coerent toate punctele din cadrul fiecărei secțiuni a 

Formularului, aplicantul va primi automat un mesaj de respingere. 

5.13. Formularul de aplicare electronic, corectă și integral completată, va putea fi transmisă și 

înregistrată o singură dată în cadrul aplicației pe parcursul perioadei de înscriere la Componenta 

II a Programului. Programul electronic de înregistrare on-line nu permite înscrierea de două ori a 

aceleiași întreprinderi/aplicații. 

5.14. La Formularul de aplicare solicitantul va atașa documentele solicitate, conform listei 

prevăzute la pct. 5.14 al prezentului Manual.  

5.15. După salvarea și trimiterea datelor, aplicația va genera automat solicitantului un mesaj de 

confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care va ajunge automat pe adresa de e-mail a 

solicitantului și un număr de înregistrare unic. 

5.16. Pentru participare la Componenta II, solicitanții vor depune următorul set de documente: 

Nr. 
d/o 

Denumirea documentului 
Cerințele suplimentare față de 

document 
Obligativitatea 

1. Formular de aplicare electronic - plan de afaceri, 
care include previziunile financiare a fluxului de 
numerar și a rezultatelor financiare pe o perioada 
de 3 ani 

Va fi accesibil doar on-line (în 
limba de stat și limba rusă) și 
transmis ODIMM în variantă 
electronică 

Da 
 

2. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice / Extras din Registrul Gospodăriilor 
Țărănești 
(cu cel mult 3 luni actualitate înaintea aplicării la 
Program) 

Copie 
Scanat și anexat la Aplicațiade 
participare electronic. Semnat de 
către solicitant, cu aplicarea 
ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

Da 

3. Documentele de constituire ale 
întreprinderii:Decizia de înregistrare a 
persoanelor juridice / Fișă de înregistrare a 
gospodăriei țărănești 

Copie 
Scanat și anexat la Aplicațiade 
participare electronică 
Semnat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii 
(în cazul în care dispune de 
ștampilă) 

Da 

4. Buletinul de identitate al administratorului și 
fondatorilor  

Copie 
Scanat și anexat la Aplicațiade 
participare electronică 
Semnat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii 
(în cazul în care dispune de 
ștampilă) 

Da 

http://www.odimm.md/
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5. Licența și/sau Autorizația 
 

Copie 
Scanat și anexat la Aplicațiade 
participare electronică 
Semnat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii 
(în cazul în care dispune de 
ștampilă) 
 

După caz 
(În cazul în care 
conform legislației 
în vigoare este 
prevăzut expres 
necesitatea 
licențierii activității 
desfășurate) 

6. Situația financiară a întreprinderii pe parcursul 
ultimilor 1-2 ani de  

Copie 
Scanat și anexat la Aplicațiade 
participare electronică 
Semnat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii 
(în cazul în care dispune de 
ștampilă) 

După caz 
 
În cazul 
întreprinderilor 
active 
 

7. Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la 
bugetul de stat sau Declarație pe propria 
răspundere (Anexa nr. 3 - la prezentul Manual 
operațional - model elaborat de ODIMM) 

Original 
Scanat și anexat la Aplicațiade 
participare electronic 
Declarația va fi semnată și 
datată de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii 
(în cazul în care dispune de 
ștampilă) 

Da 

8. Certificatul eliberat de bancă cu privire la contul 
bancar 

Original 
Scanat și anexat la Aplicațiade 
participare electronică 
Semnat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii 
(în cazul în care dispune de 
ștampilă) 

Da 

9. Declarația privind beneficierea de ajutoare de stat 
din contul altor Programe de suport (Anexa nr. 4. la 
prezentul Manual operațional) 

Original 
Scanat și anexat la Aplicațiade 
participare electronic 
Semnat și datat de către 
solicitant, cu aplicarea ștampilei 
întreprinderii (în cazul în care 
dispune de ștampilă) 

Da 

 

5.17. Se vor admite spre participare la Program exclusiv solicitanții care corespund criteriilor de 

eligibilitate prevăzute în pct. 5.3 al prezentului Manual și care au depus dosarele complete. 

5.18. După expirarea termenului de înregistrare la Componenta II a Programului și în 

conformitate cu punctajul obținut în urma evaluării dosarului de aplicare de către Comitetul de 

supraveghere a Programului, UIP în termen de 15 zile va informa aplicantele despre rezultatele 

evaluării. La evaluarea dosarelor de aplicare se va ține cont de următoarele criterii: 

5.19. Genul de activitate cu care se aplică la Program, conform domeniilor de activitate eligibile și 

prioritare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016; 

5.20. Localizarea activității întreprinderii (se va da prioritate afacerilor din zonele rurale); 

5.21. Crearea de noi produse, tehnologii, procese sau servicii care corespund necesităților 

practice și cerințelor pieței; 

5.22. Promovarea exporturilor și/sau substituirea importurilor; 

5.23. Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului 

investițional; 

5.24. Impactul social în urma implementării proiectului investițional; 

5.25. Crearea de noi locuri de muncă; 
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5.26. Crearea și dezvoltare lanțurilor valorice / asigură cu produse și/sau servicii companiile 

mari; 

5.27. Experiența fondatoarei/administratoarei în domeniu în care planifică extinderea afacerii; 

5.28. Riscul de implementare a proiectului investițional (viabilitatea). 

5.29. Principalele motive de respingere a dosarului aplicatului la Componenta II: 

1.) Necorespunderea criteriilor de eligibilitate la Program, prevăzute în pct. 5.3 al Prezentului 

Manual Operațional;  

2.) Neacumularea punctajului minim necesar conform grilei de evaluare (minim 25 puncte); 

3.) Completarea incorectă și incompletă a Aplicației de participare electronică; 

4.) Proiectul investițional nu este viabil; 

5.) Solicitantul furnizează acte și declarații evident false care nu corespund realității; 

6.) Proiectul investițional nu va favoriza crearea de locuri de muncă. 

5.30. Aplicațiile de participare vor fi analizate inițial de către UIP, în termen de 30 zile de la 

finalizarea înregistrării la Componenta II, conform criteriilor de eligibilitate la Program și apoi 

Comitetul de evaluare va analiza formularele de participare complete, în baza grilei de evaluare, 

aprobate. 

5.31. În cazul în care oricare dintre informațiile solicitate lipsește sau este incorectă, cererea 

poate fi respinsă doar pe această bază și cererea nu va fi evaluată în continuare. Cu toate acestea, 

întreprinderile vor fi eligibili pentru a aplica din nou în cadrul apelurilor ulterioare. 

5.32. În cazul în care au fost înregistrate aplicații ce nu depășesc volumul bugetul disponibil, se 

va permite selectarea unui număr mai mare de participante decât cel preconizat. 

5.33. ODIMM va efectua alocarea resurselor financiare nerambursabile în termen de 30 (două 

zeci) zile, din momentul prezentării documentelor justificative de către Beneficiar privind 

efectuarea investiției din resursele proprii. Resursele financiare nerambursabile din contul 

Programului vor fi transferate de către ODIMM, doar în cazul prezentării setului complet a 

documentelor justificative și respectării de către Beneficiar a condițiilor contractuale și 

legislației în vigoare. 

 

6. COMPONENTA III – ”SUPORT PENTRU COMPANIILE ÎN CREȘTERE” 

Dispoziții generale 

6.1. Componenta III a Programului prevede acordarea suportului financiar pentru investiții în 

bază de Concurs, pentru îmbunătățirea proceselor operaționale, cercetare și dezvoltare, inovații, 

accesul la piețele de desfacere externe și servicii complementare de dezvoltare a afacerilor în 

vederea maximizării potențialului de export. 

6.2. Prin participarea la Componenta III a Programului, beneficiarii vor obține următorul suport 

financiar nerambursabil pentru: 

a. investiții de scară largă pentru extinderea pieței de desfacere și competitivitatea 

exporturilor; 

b. servicii de dezvoltare a afacerii direcționat spre maximizarea impactului investițiilor. 

6.3. Pentru participare la Componenta III a Programului, solicitantul va întruni următoarele 

criterii de eligibilitate: 
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1) Întreprindere activă mai mult de 24 luni la data aplicării la Componenta III a Programului, 

creată și gestionată de femeie cetățean al RM, cu experiența nu mai puțin de 12 luni în domeniu cu 

care aplică la Concurs, inclusiv beneficiarele Componentelor I și II a Programului; 

2) Este clasificată ca IMM în condițiile Legi nr. 179 din  21.07.2016; 

3) Întreprindere înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice: 

a) Întreprindere individuală/ Întreprinzător individual; 

b) Societate cu răspundere limitată; 

c) Societate pe acțiuni; 

d) Gospodărie Țărănească (de fermier); 

4) Întreprinderile care planifică creșterea cifrei de afaceri și / sau a numărului angajaților în 

următoarele 18 luni, prin extinderea pieței de desfacere, export și inovare; 

5) Întreprindere care nu are înregistrate datorii la bugetul public național; 

6) Întreprinderea înregistrează profit în ultimii 2 ani. 

 
 

Derularea Concursului de granturi mari (Componenta III) 

6.4. Concursul de granturi mari se va desfășura în trei etape: 

Etapa I constă în completarea și depunerea unei Note de Concept tip - business plan simplificat 

(Anexa), a afacerii în versiune electronică pagina web oficială a ODIMM - www.odimm.md.  

Etapa II constă în prezentarea ideilor de afaceri de către antreprenoarele Aplicante la Etapa I în 

fața Comitetului de evaluare a Programului instituit în cadrul ODIMM și experților independenți 

(după caz), care urmare evaluării vor fi selectate pentru Etapa III; 

Etapa III prevede dezvoltarea Formularului de participare cu anexe conexe și copia documentelor 

confirmative solicitate. Aplicantele selectate la Etapa II, în termen 30 zile calendaristice din data 

notificării, vor fi invitate să dezvolte Formularul de participare la Etapa III și să depună întregul set 

de documente fizic și în versiune electronică. 

 

6.5. Înscrierea la Componenta III al Programului, se face personal de solicitant prin 

înregistrarea on-line pe pagina web oficială a ODIMM - www.odimm.md, prin completarea 

Notei conceptuale (business plan simplificat) a afacerii în versiune electronică. 

6.6. Perioada de înscriere la Componenta III va fi anunțată pe pagina web a ODIMM și alte surse 

mass-media. Data la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul ODIMM cu minim 

5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. 

6.7. Toate spațiile din Nota conceptuală vor fi completate în mod obligatoriu. În cazul în care nu 

sunt completate integral și coerent toate punctele din cadrul fiecărei secțiuni a documentului, 

aplicantul va primi automat un mesaj de respingere. 

6.8. Nota conceptuală electronică, corectă și integral completată, va putea fi transmis și 

înregistrată o singură dată în cadrul aplicației pe parcursul perioadei de înscrierii la Componenta 

III a Programului.  

6.9. O entitate economică și/sau o persoană în calitate de fondator al întreprinderii poate 

beneficia de finanțare nerambursabilă doar o singură dată per Componentă a Programului; 

6.10. Comitetul de evaluare a Programului va analiza toate Notele conceptuale și doar cele care 

corespund criteriilor de eligibilitate și cele care au fost selectate conform grilei de evaluare vor fi 

invitate să dezvolte Formularul de participare la Componenta III a Programului. Evaluarea notelor 

conceptuale are drept scop determinarea viabilității afacerii. 

http://www.odimm.md/
http://www.odimm.md/
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6.10. Urmare evaluării notelor conceptuale, aplicantele care vor fi invitate să dezvolte Formularul 

de participare vor avea la dispoziție 30 zile calendaristice să depună întregul set de documente. 

6.11. Pentru participare la Componenta III, după aprobarea Notelor conceptuale de către 

Comitetul de evaluare, întreprinderile aplicante la Program vor depune următorul set de 

documente: 
Nr. 
d/o Denumirea documentului Cerințele suplimentare față de document Obligativitatea 

1. Formularul de participare la concurs - plan 
de afaceri pentru o perioadă de cel puțin 
3 ani (după caz va fi anexat Proiectul 
tehnic). 
  
Anexat - Fluxul Mijloacelor bănești 
previzionat. 
 

Formularul de participare la Program va fi 
accesibil doar on-line (în limba de stat și 
limba rusă) și transmis ODIMM în variantă 
electronică 

Copie 
Semnat și datat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

Da 
 
 
 
 
 
 
 
Da 

3. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice / Extras din Registrul Gospodăriilor 
Ţărăneşti (cu cel mult 3 luni actualitate 
înaintea prezentării cererii de participare la 
finanțare) 

Copie 
Scanat și anexat la Formularul de participare 
electronic 
Semnat și datat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

Da 

4. Documentele de constituire ale 
întreprinderii: Decizia de înregistrare a 
persoanelor juridice / Fişă de înregistrare a 
gospodăriei ţărăneşti 

Copie 
Scanat și anexat la Formularul de participare 
electronic 
Semnat și datat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

Da 

5. Buletinul de identitate al administratorului și 
fondatorilor  

Copie 
Scanat și anexat la Formularul de participare 
electronic 
Semnat și datat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

Da 

6. Actele ce confirmă dreptul la proprietate sau 
folosință: Contract de locațiune / Contract de 
comodat, Titlu de Proprietate / Extras din 
Registrul Bunurilor Imobile, Contract de 
vânzare – cumpărare etc. 
 

Copie 
Scanat și anexat la Formularul de participare 
electronic 
Semnat și datat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

Da 

7. Licența și/sau Autorizația 
 

Copie 
Scanat și anexat la Formularul de participare 
electronic 
Semnat și datat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

După caz 
(În cazul în care 
conform legislației 
în vigoare este 
prevăzut expres 
necesitatea 
licențierii 
activității 
desfășurate) 

8. Organigrama întreprinderii ce va conține 
statele de personal. 

Copie 
Scanat și anexat la Formularul de participare 
electronic 
Semnat și datat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

Da 

9. Declarație privind personalul de specialitate 
şi/sau a experților propus/propuși pentru 
implementarea proiectului investițional 
(Anexa XXX la prezentul Manual operațional) 

Copie 
Scanat și anexat la Formularul de participare 
electronic 

Da 
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Semnat și datat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

10. Situația financiară a întreprinderii pe 
parcursul ultimilor 2-3 ani de activitate 

Copie 
Scanat și anexat la Formularul de participare 
electronic 
Semnat și datat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

Da 
 

11. Certificat privind lipsa sau existența 
datoriilor la bugetul de stat 

Copie 
Scanat și anexat la Formularul de participare 
electronic 
Semnat și datat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

Da 

12. Certificatul eliberat de bancă cu privire la 
contul bancar 

Copie 
Scanat și anexat la Formularul de participare 
electronic 
Semnat și datat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

Da 

13. Declarația privind beneficierea de ajutoare 
de stat din contul altor Programe de suport 
(Anexa 3 la prezentul Manual operațional) 

Original 
Scanat și anexat la Formularul de participare 
electronic 
Semnat și datat de către solicitant, cu 
aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în 
care dispune de ștampilă) 

Da 

6.12. Se vor admite spre participare la Program exclusiv solicitanții care corespund criteriilor de 

eligibilitate descrise în pct. 6.2. al prezentului Manual și care au depus dosarele complete. După 

expirarea termenului de înregistrare la Componenta III a Programului și în conformitate cu 

punctajul obținut în urma evaluării Formularului de înregistrare, UIP va informa aplicantele despre 

rezultatele evaluării. La punctajele se va analiza: 

a. Genul de activitate cu care se aplică la Program, conform domeniilor de activitate eligibile 

și prioritare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016; 

b. Crearea de noi produse, tehnologii, procese sau servicii care corespund necesităților 

practice și cerințelor pieței; 

c. Promovarea exporturilor; 

d. Calitatea produselor și/sau serviciile companiilor aplicante (deținerea certificărilor 

specifice produselor sau serviciilor prestate); 

e. Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului;  

f. Localizarea activității întreprinderii; 

g. Rentabilitate financiară a companiei; 

h. Experiența și calificarea fondatoarelor/administratoarei și a angajaților cheie; 

i. Viabilitatea proiectului investițional propus spre finanțare (riscul de implementare); 

j. Relevanța și impactul social. 

6.13. Principalele motive de respingere a dosarului aplicatului la Componenta III: 

1) Necorespunderea criteriilor de eligibilitate la Program, prevăzute în pct. 6.2 al Prezentului 

Manual Operațional;  
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2) Neacumularea punctajului minim necesar conform grilei de evaluare (minim 25 puncte); 

3) Completarea incorectă și incompletă a Notei conceptuale sau a Formularului de participare 

electronic; 

4) Solicitantul furnizează acte și declarații evident false care nu corespund realității; 

5) Proiectul investițional nu este viabil; 

6) Proiectul investițional nu va crea noi locuri de muncă (minim 4 locuri de muncă). 

6.14. Formularele de participare complete vor fi analizate inițial de către UIP, conform criteriilor 

de eligibilitate la Program și punctajului acumulat conform grilei de evaluare, aprobată de 

Comitetul de evaluare al Programului.  

6.15. În cazul în care au fost înregistrate aplicații ce nu depășește numărul planificat, se va 

permite selectarea unui număr mai mare de participante decât cel preconizat, în dependență de 

bugetul disponibil. 

 

 

Finanțarea Proiectelor Investiționale 

6.16. În cadrul Componentei III ”Suport pentru companiile în creștere”, valoarea maximă a 

suportului financiar nerambursabil constituie maxim 70% din valoarea totală a proiectului 

investițional și nu va depăși suma de 1 649 000 lei/ beneficiar, dintre care: 

1) 1 539 000 lei - constituie finanțare nerambursabilă pentru cheltuieli de achiziționare a 

următoarelor articole de investiții: 

a) echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare 

pentru extinderea, modernizarea procesului tehnologic; 

b) soluții software personalizate dezvoltate special pentru întreprindere, (proprietatea 

intelectuală pentru software-ul dezvoltat trebuie să devină proprietatea 

solicitantului de finanțare nerambursabilă) – nu mai mult de 30% din valoarea 

grantului destinat achiziționării bunurilor; 

2) 110 000 lei - finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea și consultanța necesară, 

direcționată spre maximizarea impactului investițiilor (Anexa 5 categoriile de cheltuieli 

eligibile - ”Lista serviciilor de dezvoltare a afacerilor”). Pachetul de servicii de consultanță, 

instruire și alte costuri de servicii externe în dezvoltarea afacerilor va fi inclus în Planul de 

afaceri depus la Concurs, ca ulterior să fie convenit pe baza unei evaluări a necesităților 

efectuate în comun cu UIP și Comitetului de evaluare a Programului. Pentru achiziționarea 

serviciilor de dezvoltare a afacerii, vor fi acordate prioritate companiilor care procură 

standarde și certificări pentru produse și servicii pe care le prestează. 

6.17. Beneficiarii care vor semna contractul de finanțare nerambursabilă, vor avea 

obligativitatea să achiziționeze utilaje și echipamente în condiții de piață, respectiv să 

întocmească un dosar de achiziție care să cuprindă: minim 3 cereri de ofertă cu dovada 

transmiterii acestora, ofertele primite, un proces-verbal semnat de reprezentantul legal al 

întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câștigătoare, contractul/contractele cu 

furnizorul/furnizorii și, după caz, documentul din care să rezulte autorizarea activității de 

producție/servicii a furnizorului (cu excepția bunurilor valoarea cărora nu depășesc 10 mii lei). 

6.18. Alocarea resurselor financiare nerambursabile pentru articolele de investiții 

(bunuri/servicii) prevăzute în planul investițional va fi efectuată de către ODIMM pe baza 
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Cererii-tip de alocare a finanțării nerambursabile depusă de Beneficiar, însoțită de actele ce 

confirmă investiția proprie: (i) contracte de vânzare-cumpărare/  contract prestări servicii; (ii) 

factură fiscală (trebuie să menționeze detaliat bunul achiziționat sau lucrarea efectuată)/ 

declarație vamală; (iii) ordin de plată; (iv) act de predare-primire a bunurilor/ lucrărilor; (vi) 

rapoarte de evaluare a articolelor de investiții (după caz); (vi) alte documente justificative. 

6.19. ODIMM va efectua alocarea resurselor financiare nerambursabile în termen de 20 (două 

zeci) zile, din momentul prezentării documentelor justificative de către Beneficiar privind 

efectuarea investiției din resursele proprii. Resursele financiare nerambursabile din contul 

Programului vor fi transferate de către ODIMM, doar în cazul prezentării setului complet a 

documentelor justificative și respectării de către Beneficiar a condițiilor contractuale și 

legislației în vigoare. 

6.20. Finanțare nerambursabilă va fi acordată prin virament bancar, în contul 

beneficiarului, în trei tranșe:  

a) Tranșa I – în cuantumul de 30% din mărimea grantului aprobat, acordat în avans în termen 

de 10 zile bancare după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă cu condiția 

prezentării Cererii tip de alocare a finanțării nerambursabile însoțită de setului complet de acte 

ce confirmă investiția proprie. 

 
b) Tranșa II - în cuantumul de 40% din mărimea grantului aprobat, acordat în avans după 
prezentarea actelor ce confirmă utilizarea tranșei I a grantului:  

a) actele primare contabile (copiile ordinelor de plată, (cu dovada recepționării plății de 

către furnizor/prestator/vânzător); copiile facturilor fiscale/declarațiilor vamale, 

invoice-urilor și altele); 

b) actul de punere în funcțiune a mijlocului fix în modul stabilit, pentru utilajele, 

echipamentele și alte bunuri pentru care este necesară instalarea; 

c) copia certificatului de înmatriculare al tehnicii sau utilajului pentru care este necesară 

înmatricularea;  

d) Contract de vânzare-cumpărare, alte acte. 

 

c) Tranșa III - în cuantumul de 30% din mărimea grantului aprobat, acordat după prezentarea 

actelor ce confirmă utilizarea tranșei II a grantului: 

a) actele primare contabile (copiile ordinelor de plată, (cu dovada recepționării plății de 

către furnizor/prestator/vânzător); copiile facturilor fiscale/declarațiilor vamale, 

invoice-urilor); 

b) actul de punere în funcțiune a mijlocului fix în modul stabilit, pentru utilajele, 

echipamentele și alte bunuri eligibile pentru care este necesară instalarea; 

c) copia certificatului de înmatriculare al tehnicii sau utilajului. 

6.21. Se interzic decontările efectuate de către beneficiar pentru alte bunuri, lucrări sau servicii 

decât cele acceptate în cadrul proiectului investițional. 

6.22. Cuantumul și tranșele de finanțare vor fi stabilite în mod individual de către ODIMM, în 

funcție de etapele de realizare a investițiilor, raportate la durata şi evoluția în timp a 

activităților de realizare a proiectului investițional cuprinse în planul de afaceri. 
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6.23. Activele și serviciile din contribuția proprie în cadrul Componente III vor fi achiziționate 

după semnarea contractului finanțare nerambursabilă se vor viza următoarele: 

a. Utilaj, tehnică, echipament nou, necesar pentru extinderea și modernizarea proceselor 

tehnologice ; 

b. Materiale de construcție pentru extindere a spațiilor de desfășurare a întreprinderii (nu mai 

mult 20% din valoarea proiectului investițional); 

c. Procurarea materie primă (nu mai mult de 20% din contribuția proprie), după caz. 

d. Servicii de dezvoltare a afacerii.  

 

6.24. Finanțarea nerambursabilă din cadrul Programului nu va acoperi: 

a. Împrumuturi și provizioane pentru pierderi și datorii; 

b. Comisioane bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuieli similare; 

c. Amenzi, penalități financiare și cheltuieli de judecată; 

d. Active finanțate și servicii acoperite sau co-finanțate de alte programe/proiecte de 

asistență; 

e. Procurarea de terenuri și clădiri; 

f. Pierderi la schimb valutar; 

g. Costuri suportate înainte de încheierea contractului de finanțare nerambursabilă; 

h. Cheltuieli de amortizare; 

i. Cheltuieli de transport; 

j. Cheltuieli pentru taxe vamale și serviciilor de brokeraj; 

k. Costuri pentru lucrări de manoperă; 

l. Cheltuieli pentru plățile salariale și arendă; 

m. Taxe și impozite, inclusiv TVA; 

n. Achiziționarea echipamentului mâna a doua, cu excepția importului direct de utilaj și 

echipament; 

o. Finanțarea costurilor de leasing. 

 

7. Evaluarea dosarelor de finanțare în cadrul 

Componentei II și Componentei III a Programului 

 
7.1. Prin Program se finanțează implementarea celor mai bune Proiecte investiționale depuse de 

femeile antreprenoare. 

7.2. În Proiectele investiționale trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării 

necesitații acesteia în desfășurarea activităților pe care se solicită finanțarea. Cheltuielile efectuate 

de către Beneficiar trebuie să fie corelate/corespundă activităților proiectului investițional (ex: 

aprovizionare/ promovare, activitatea, distribuție/vânzare). Nu se finanțează elementele de cost 

care nu au legătură cu activitățile pentru care se solicită finanțare și cu procesul de 

producție/serviciul prestat. 

7.3. Analiza și evaluarea dosarului are drept scop determinarea viabilității afacerii, identificării 

riscurilor posibile privind implementarea proiectului investițional, capacitatea de dezvoltare după 

efectuarea investiției, necesitatea reală a resurselor financiare pentru realizarea afacerii și 

respectiv sursa de finanțare.  
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7.4. Evaluarea viabilității afacerii va fi efectuată în baza Planului de afaceri, fluxului de numerar și 

situațiilor financiare previzionate. Pentru fiecare afacere, va fi analizată motivația și experiența 

solicitantei, mediul în care se planifică a fi realizată afacerea, concurența, locul amplasării, 

domeniul și scopul investiției, suficiența de capital și sursele de finanțare. 

7.6. La determinarea calității investiției și gradului de risc al afacerii va fi utilizată metoda analizei 

următorilor factori:  

a) Domeniul de activitate a întreprinderii; 

b) Capitalul întreprinderii la momentul analizei și după efectuarea investiției; 

c) Capacitatea de plată și de finanțare a afacerii;  

d) Contribuția proprie în cadrul investiției; 

e) Condițiile în care va activa întreprinderea (concurența, amplasarea afacerii, piața de 

desfacere, etc); 

f) Numărul de locuri de muncă nou create, ca urmare a implementării proiectului investițional; 

g) Crearea de noi produse, tehnologii, procese sau servicii care corespund necesităților 

practice și cerințelor pieței; 

h) Potențialul de export a serviciilor prestate / produselor sau suplinirea importurilor. 

7.7. În scopul creșterii și atingerii potențialului de export al întreprinderilor gestionate de femei şi 

asigurării legăturilor Programului cu alte instrumente de suport în afaceri, se va da preferință 

afacerilor care deja au beneficiat sau au aplicat pentru următoarele instrumente: incubatoare de 

afaceri, centre de inovații, centre universitare, programe de suport pentru IMM finanțate de stat și 

donatorii externi etc. 

7.8. Pentru a identifica caracterul și capacitatea solicitantei de a realiza proiectul, se va analiza 

inclusiv și (prin metode de interviu și chestionare (după caz)) experiența acesteia în domeniul în 

care vrea să investească, motivarea realizării proiectului, responsabilitatea și obligativitatea, 

istoria de credit (dacă există), experiența de lucru cu organizațiile financiare, etc. 

7.9.  Verificarea veridicității și coerenței informațiilor înscrise în Formularul de participare și 

Planul de afaceri, inclusiv a legăturii directe cu fluxul activităților pentru care se solicită finanțare 

se realizează de UIP. Verificarea și preselectarea Planurilor de afaceri este efectuată de către UIP, 

care va întocmi și va prezenta comitetului de evaluare lista aplicațiilor selectate. 

7.10. După întocmirea dosarului și concluziei privind rezultatele evaluării cererilor de finanțare și 

Planurilor de afaceri, conform prezentului Manual Operațional, expertul responsabil din cadrul 

UIP, transmite documentele respective membrilor Comitetul de evaluare pentru Apelurile de 

proiecte. 

7.11. Comitetul de evaluare va analiza dosarul din punctul de vedere al viabilității afacerii și 

rezultatelor scontate/impactului asupra  dezvoltării economiilor locale. 

7.12. Nu vor fi acceptate cererile de finanțare ale întreprinderilor care au participat la alte 

Programe, ce au contribuit la investiția propusă spre co-finanţare din Program. 

7.13. Principalele motive de respingere a cererii de finanțare: 

a) Nerespectarea condițiilor de depunere a dosarului de finanțare; 

b) Scopul investiției, nu corespunde obiectivelor implementării proiectului investițional, 

conform planului de afaceri; 

c) Proiectul investițional nu este viabil; 

d) Întreprinderea are datorii față de bugetul public național; 

e) Completarea incorectă și incompletă a Aplicației de participare; 
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f) Întreprinderea furnizează acte și declarații evident false care nu corespund realității; 

g) Întreprinderile solicitante nu corespund criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezentul 

Manual Operațional; 

h) Neacumularea punctajului minim necesar conform grilei de evaluare; 

i) Necorespunderea locației cu cerințele tehnice expuse în descrierea proiectului investițional 

depus la Concurs. 

7.14. Nu vor fi acceptate spre finanțare: 

▪ cheltuielile suportate de către întreprindere înainte de semnarea contractului de finanțare;  

▪ solicitările de finanțare nerambursabilă pentru acțiuni care deja au fost finalizate 

(retroactive); 

▪ cheltuieli de TVA. 

7.15. În cazul în care vor fi înregistrate mai multe cereri de finanțare decât bugetul alocat al 

Programului, vor avea prioritate întreprinderile care:  

a) creează noi locuri de muncă; 

b) sunt orientate spre export; 

c) substituie importul; 

d) desfășoară activitate în mediul rural; 

e) aplică tehnologii moderne sau transfer de know-how; 

f) sunt inovative; 

g) au un impact social sporit. 

7.16. După examinarea cererii de finanțare nerambursabilă a solicitantului de către Comitetul de 

evaluare, raportul privind rezultatele obținute și informația aferentă proiectelor vor fi transmise 

Comitetului de supraveghere al Programului-pilot ”Femei în Afaceri”, fiind adoptată una din 

deciziile prevăzute la pct. 2.3.4. al prezentului manual. 

 

8. Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă 

8.1 După semnarea procesului-verbal al ședinței Comitetului de supraveghere, UIP va informa 

solicitanții privind decizia adoptată prin poștă electronică/serviciul poștal, în termen de 10 zile. 

8.2 Beneficiarii aprobați spre finanțare vor fi invitați de către UIP pentru semnarea Contractului 

de finanțare nerambursabilă. 

8.3 Pentru întocmirea contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarii trebuie să prezinte 

dovada capacității de cofinanțare în proporție de cel puțin 30% din valoarea costurilor eligibile ale 

proiectului investițional (extras din contul bancar, contract de credit etc.) și dosarul de achiziții 

întocmit conform pct. 6.17. 

8.4 În cazul în care UIP constată neconcordanțe în informațiile furnizate sau solicitanții nu prezintă 

dovezi certe privind capacitatea de cofinanțare a proiectului sau nu semnează contractul în 

termenii stabiliți, solicitanții vor fi înștiințați în scris privind respingerea finanțării. 

8.5 În cazul în care obiectele/ bunurile, fie cele mobile sau imobile, finanțate în cadrul contractului 

de finanțare nerambursabilă nu sunt folosite conform scopului destinat, precum și în cazul în care 

acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă pe perioada de valabilitate a 

contractului de finanțare semnat de către părți, acesta va fi reziliat unilateral de către ODIMM în 

calitate de autoritate implementatoare a Programului și finanțarea nerambursabilă acordată va fi 

recuperată integral de către ODIMM. 
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8.6 Contractul este un document cu caracter legal obligatoriu, care nu poate fi modificat decât 

printr-un Cerere prealabilă către ODIMM, cu indicarea motivelor de deviere. Modificările pot fi 

clasificate sub formă de "minore" (de exemplu, o scrisoare de notificare) sau "majore" (de exemplu, 

un act adițional la contract).  

8.7 Circumstanțele în care se aplică modificări minore includ: (1) schimbarea adresei sau unui 

număr de telefon, (2) schimbarea contului bancar, alte modificări ce nu duc la modificarea costului 

proiectului investițional. 

8.8 Modificările majore care necesită un Acord adițional la contract sunt:  

ii) Modificări în statut sau denumirea companiei; 

iii) Prelungirea perioadei  contractului de finanțare nerambursabilă; 

iv) Adăugarea/anularea/înlocuirea unui bun/serviciu existent în cadrul proiectului cu 

menținerea scopurilor vizate etc. 

8.9 Cererea de modificare înaintată de Beneficiar trebuie să includă o descriere detaliată și o 

justificare a modificării solicitate.  

8.10 Valoarea maximă a finanțării nerambursabile și procentul contribuției Programului nu poate 

fi majorată din costul total estimat eligibil al Proiectului. 

8.11 Prin semnarea contractului, Beneficiarul se angajează pe deplin să pună în aplicare toate 

activitățile descrise în planul de afaceri, pentru a obține rezultatele menționate și pentru a atinge 

scopul și obiectivele specifice investiției. Planul de afaceri este un instrument analitic utilizat 

pentru a implementa, monitoriza și evalua proiectul și, prin urmare, trebuie să corespundă 

descrierii acțiunilor și bugetului. 

8.12 Contractul de finanțare nerambursabilă este întocmit în 2 exemplare, care vor fi semnate și 

ștampilate pe fiecare pagină de beneficiar și de Directorul General al ODIMM sau o altă persoană 

delegată prin ordin/ procură. 

 

9. Procedura privind executarea contractului de finanțate nerambursabilă 

9.1 Acordarea finanțării nerambursabile se face pe baza Cererii-tip de eliberare a finanțării 

nerambursabile (Anexa 6), pe care beneficiarul o depune la UIP, însoțită de documentele 

justificative privind investiția proprie prevăzută în contractul de finanțare.  

9.2 Documentele justificative privind efectuarea investiției proprii: 

1. Pentru Componenta II: Contracte de vânzare-cumpărare/ prestare servicii/ lucrări 

efectuate, ordine de plată, facturi, acte de predare-primire, rapoarte de evaluare, titluri 

de proprietate, contracte de locațiune (pentru perioade mai mari de 3 ani, înregistrate în 

conformitate cu legislația în vigoare), declarațiile vamale, etc. 

2. Pentru Componenta III: Contracte de vânzare-cumpărare, prestare servicii/ lucrări 

efectuate, ordine de plată, facturi, acte de predare-primire, declarațiile vamale, etc. 

9.3 Documentele vor fi depuse în original și copie. 

9.4 Urmare analizei documentelor justificative care confirmă efectuarea investiției, va fi 

întreprinsă o vizită de monitorizare la locul desfășurării afacerii pentru verificarea realizării 

investiției proprii în corespundere cu Contractul de finanțare nerambursabilă. 

9.5 Procedurile de verificare a efectuării investiției, include următoarele: 

a) Verificarea documentară a efectuării investiției; 
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b)  Efectuarea verificărilor pe teren ale obiectului investiției declarate în Contract al beneficiarului, 

în vederea constatării realizării acesteia; 

c)      Corespunderea investiției efectuate cu prevederile Contractului în cadrul Programului. 

9.6 În rezultatul vizitei va fi întocmită Fișa de monitorizare și timp de 5 zile lucrătoare Nota de serviciu 

pentru acordarea resurselor financiare nerambursabile din cadrul Programului, care va fi anexată la dosar. 

Nota de serviciu va fi semnată de către reprezentatul UIP și aprobată de către Directorul General ODIMM. 

9.7 În cazul respectării condițiilor contractuale de către beneficiar, transferarea mijloacelor de 

finanțare nerambursabile se efectuează pentru categoriile de cheltuieli indicate în Contractul de 

finanțare nerambursabilă timp de 5 zile lucrătoare din momentul aprobării Notei de serviciu. 

Mijloacele financiare vor fi transferate de către contabilitatea ODIMM. 

9.8 Beneficiarul este obligat să efectueze investiția din contul mijloacelor finanțării 

nerambursabile planificată conform prevederilor contractuale: 

a. Componenta II: pe parcursul a 4 luni din momentul transferării mijloacelor  financiare 

nerambursabile pentru implementarea proiectului; 

b. Componenta III: pe parcursul a 6 luni din momentul transferării mijloacelor financiare 

nerambursabile pentru implementarea proiectului. 

9.9 Documentele justificative privind efectuarea investiției din contul finanțării nerambursabile: 

a. Pentru Componenta II: Contracte de vânzare-cumpărare, prestare servicii, lucrări 

efectuate, ordine de plată, facturi, acte de predare-primire, declarațiile vamale, etc. 

b. Pentru Componenta III: Contracte de vânzare-cumpărare, prestare servicii efectuate, 

ordine de plată, facturi, acte de predare-primire, declarațiile vamale, etc. 

9.10 Documentele vor fi depuse în original și copie. 

9.11 În cazul stabilirii unor inexactități și/sau neclarități în documentele justificative depuse, 

UIP va cere din oficiu solicitantului ca, în termen de 10 zile, să prezinte confirmative. Actele 

prezentate suplimentar de către solicitant se anexează la dosar. 

9.12 Întreprinderile beneficiare de finanțare nerambursabilă vor respecta prevederile 

legislației în vigoare la achiziționarea bunurilor și serviciilor în cadrul Programului. 

9.13  Toate cheltuielile incluse în "Bugetul Proiectului" vor fi suportate pe durata  implementării 

proiectului. 

9.14 În cazul depistării unor nereguli și/sau abateri de la Contractul de finanțare 

nerambursabilă, beneficiarul va fi notificat în scris privind înlăturarea neregulilor / neajunsurilor 

în termeni stabiliți, cu prezentarea documente suplimentare confirmative. În cazul nerespectării 

prevederilor notificării, ODIMM își rezervă dreptul de reziliere a Contractului. 

9.15 Nu va fi acceptată transferarea finanțării nerambursabile în cazul în care: 

a) beneficiarul nu a efectuat investiția cu buna credința, valoarea achiziției a articolelor de 

investiție fiind vădit majorată; 

b) beneficiarul nu a efectuat investiția în mod transparent și echitabil, fiind inclus conflictul de 

interese, luând în considerație noțiunea conflictului de interes prevăzut în Program sau 

legislația în vigoare; 

c) investiția efectuată nu corespunde articolelor de investiție prevăzute în Planul de afaceri al 

beneficiarului și a Contractului de finanțare; 

d) nu a fost respectați termenii de efectuare a investițiilor; 

e) investiția a fost efectuată cu încălcarea legislației în vigoare. 
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10. Servicii de dezvoltare a afacerilor în cadrul Componente II și III 

10.1 Fiecare companie beneficiară a Programului, va recepționa finanțare nerambursabilă 

pentru servicii de dezvoltare a afacerilor în vederea maximizării impactului investițional. 

10.2 Beneficiarul va fi responsabil de selectarea consultanților/companiilor de consultanță cu 

experiență pentru a furniza servicii specializate, necesare dezvoltării afacerii. 

10.3 Lista indicativă a serviciilor de suport pentru dezvoltarea afacerii se găsește în Anexa 5 la 

prezentului Manual operațional. 

10.4 Documentele justificative privind efectuarea investiției pentru servicii de dezvoltare a 

afacerii din contul finanțării nerambursabile a Programului: Contracte de prestare servicii, ordine 

de plată, facturi, acte de predare-primire, dovada deplasării, lucrări efectuate, alte documente 

justificative după caz. 

10.5 Mijloacele financiare nerambursabile, vor fi alocate: 

a. Componenta II–în avans, în baza cererii depuse de către Beneficiar, însoțite de acte 

justificative; 

b. Componenta III – în baza cererii depuse de către Beneficiar, însoțită de actele 

confirmative, urmare executării cheltuielilor. 

 

11.  Procedura de returnare a resurselor financiare nerambursabile 

11.1 Contractul de finanțare nerambursabilă poate fi reziliat în mod unilateral de ODIMM în urmă 

expedierii notificării prin care beneficiarului i s-a adus la cunoștință că nu şi-a îndeplinit 

obligațiile contractuale. Notificarea va fi transmisă în termen de 15 zile calendaristice de la data 

constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multe obligații 

contractuale. 

11.2 În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul 

finanțării nerambursabile este obligat să returneze resursele financiare primite în termen de 15 

zile calendaristice de la data recepționării notificării din partea ODIMM. 

11.3 În cazul în care beneficiarul finanțării nu a returnat resursele financiare primite, litigiile vor 

fi soluționate pe cale amiabilă sau judiciară. 

11.4 Returnarea obligatorie de către beneficiar a resurselor financiare nerambursabile obținute 

în cadrul Programului are loc în cazul în care:  

a) resursele financiare au fost utilizate contrar destinației prevăzute în Contractul de 

finanțare nerambursabilă; 

b) întreprinderea a schimbat fondatorii/asociații sau membrii acesteia;  

c) întreprinderea beneficiară a comercializat articolele de investiție procurate din contul 

finanțării nerambursabile, până la finalizarea perioadei de monitorizare; 

d) întreprinderea a sistat genul de activitate de bază, pentru care a beneficiat de finanțare 

nerambursabilă din contul Programului; 

e) întreprinderea nu acceptă, se eschivează de monitorizarea din partea ODIMM și/sau 

furnizează acte, declarații false care nu corespund realității; 



  

25 

 

f) investiția din contul finanțării nerambursabile și a contribuției proprii a fost efectuată cu 

încălcări a legislației în vigoare, care au fost constatate de ODIMM sau organele 

competente, ulterior acordării finanțării nerambursabile.  

11.5 Contractul de finanțare nerambursabilă poate fi reziliat în mod unilateral de ODIMM în urmă 

expedierii notificării prin care pârții în culpă (beneficiarului) i s-a adus la cunoștință că nu şi-a 

îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile 

calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a 

mai multe obligații contractuale. 

11.5 În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul 

finanțării nerambursabile este obligat în termen de 15 zile calendaristice să returneze resursele 

financiare primite. 

11.6 ODIMM își rezervă dreptul de a sesiza organele abilitate și de a se adresa în instanța de 

judecată în cazul în care beneficiarul finanțării nu a returnat resursele financiare primite, cu scopul 

recuperării fondurilor alocate conform prevederilor contractuale. 

11.7 Returnarea resurselor financiare în cazurile prevăzute în pct. 11.1. se efectuează prin una din 

următoarele metode: 

a) beneficiarul transferă benevol banii la contul ODIMM în termen de 10 zile din data primirii 

scrisorii de avertizare și solicitare de returnare a sumei primite, conform Contractului de 

finanțare nerambursabilă; 

b) recuperarea sumei investite prin înaintarea procedurii în instanța de judecată.  

 

12.  Monitorizarea post-finanțare și evaluare a Programului ”Femei în afaceri” 

12.1 Monitorizarea are ca obiectiv evaluarea curentă a afacerii finanțate, identificarea şi 

diminuarea riscurilor care pot provoca situații de criză, selectarea şi implementarea măsurilor 

eficiente pentru realizarea proiectului. 

12.2 Procesul de monitorizare a beneficiarelor este efectuat de reprezentant ai Unității de 

Implementare a Programului, delegat prin ordinul Directorului General ODIMM. 

12.3 Beneficiarii de finanțare nerambursabilă vor fi monitorizați în cadrul: 

a) Componentei II – 18 luni din data prezentării setului complet de acte privind investițiile din 

contul resurselor financiare nerambursabile, precum și actele ce confirmă înregistrarea activelor 

procurate în evidența contabilă; 

b) Componentei III - 30 luni din data prezentării setului complet de acte privind investițiile din 

contul resurselor financiare nerambursabile, precum și actele ce confirmă înregistrarea activelor 

procurate în evidența contabilă; 

12.4 Procesul de monitorizare nu va împiedica activitatea economică a companiei. 

12.5 Monitorizarea se efectuează prin două metode: 

a) Monitorizarea din oficiu presupune chestionarea beneficiarului privind furnizarea 

informațiilor relevante (ex. progresele înregistrare, dificultăți întâmpinate, etc.); 

b) Monitorizarea în teren prevede vizita la locul de desfășurare a afacerii și are drept scop 

confirmarea faptului că, afacerea descrisă în Planul de afaceri există, funcționează și 
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bunurile / serviciile / lucrările au fost achiziționate și sunt utilizate pentru dezvoltarea 

întreprinderii beneficiare; 

12.6 Rezultatul fiecărei monitorizări se va introduce în Fișa de Monitorizare (Anexa 8 ), care va 

fi semnată expertul ODIMM și de Beneficiar (după caz) și va fi inclus la dosarul de finanțare 

nerambursabilă al Beneficiarului. 

12.7 În procesul de monitorizare reprezentantul UIP va informa prompt în formă scrisă 

superiorul și Comitetul de evaluare ODIMM în cazul în care au fost constatate încălcări prevăzute 

în punctul 11.1. al prezentului Manual Operațional.  

12.8 Monitorizarea se va încheiai prin întocmirea și semnarea Actului de monitorizare finală 

(Anexa 10 la prezentul Manual Operațional), care confirmă executarea prevederilor contractului 

de finanțare nerambursabilă. 

13. Păstrarea și arhivarea dosarului de finanțare nerambursabilă 

13.1  Toate aplicațiile electronice  la Componentele I, II și III la Programul ”Femei în Afaceri” vor 

fi stocate în SMI, atribuindu-le câte un număr de înregistrare. 

13.2 Dosarele beneficiarilor care au semnat contract de finanțare nerambursabilă, vor fi stocate 

inclusiv în format fizic (suport hârtie).  

13.3 Toate documentele anexate la dosar vor fi verificate privind corectitudinea şi veridicitatea 

informației prezentate.  

13.4 Nu se acceptă şi nu se includ în dosar documentele care:  

a) Conțin corectări ori alte înscrieri; 

b) Cu termen expirat de valabilitate;  

c) Întocmite într-o limbă alta decât cea de stat ori rusă, fără traducere autorizată; 

d) Sunt evident suspect de fals. 

13.5 Reprezentantul Unității de Implementare a Programului responsabil de întocmirea 

dosarului, va examina și compara toate copiile documentelor incluse în dosar cu originalul 

acestora. 

13.6 UIP poartă răspundere de integritatea dosarelor.  

13.7 Dosarul fizic al beneficiarei va conține foaie de titlu și cuprins, iar documentele incluse în 

dosar vor fi paginate. 

13.8 Dosarele beneficiarelor de Program se vor păstra în cadrul Unității de Implementare a 

Programului, până la scoaterea de sub monitorizare. Ulterior dosarele vor fi cusute și transmise în 

arhiva Organizației. 

13.9 În scopul asigurării confidențialității informației, ce se conține în dosarul solicitantului, 

accesul persoanelor terțe se va permite doar cu permisiunea Directorului General al ODIMM, 

excepție făcând organele abilitate cu funcții de control, conform prevederilor legislației în vigoare. 

13.10 Perioada de păstrare a dosarelor va fi stabilită în baza prevederilor legislației în vigoare. 

 


