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Abrevieri 

IMM - Intreprinderi Mici și Mijlocii; 

ODIMM - Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor 

Mici și Mijlocii; UE - Uniunea Europeana; 

MSign - Serviciul guvernamental de semnatură electronică; 

TVA - Taxa pe valoarea adaugata; 

SMI - sistem computerizat de management a informatiei 

Definitii/glosar de termeni 

internationalizarea IMM - se refera la toate activitatile care plaseaza IMM intr-o 

relatie de afaceri semnificativa cu partenerii straini, privind exporturile, importurile sau 

investitiile straine directe pe piata locala; 

suport consultativ si mentorat - activitati de asistenta si ghidare a beneficiarilor 

prezentului Program, oferite de catre experti in domeniul dezvoltarii afacerii si implementarii 

proiectelor investitionale; 

business voucher - instrument de suport financiar oferit antreprenorilor pentru 

facilitarea accesarii serviciilor de consultanta, instruire si formare a competentelor 

antreprenoriale, necesare dezvoltarii afacerii; 

prestator de servicii in afaceri - persoana sau organizatie care presteaza o activitate 

de consultare si instruire in Business de formare a competentelor antreprenoriale; 

lanturi valorice globale - reprezinta sisteme de activitati interdependente cu 

implicarea companiilor in procesul tehnologic optimizat (de la materie prima pana la 

produsul finit), care are la baza decizii strategice de formare a retelelor internationale; 

transfer tehnologic si know-how - proces de partajare a abilitatilor, cunostintelor si 

metodelor, in vederea sporirii eficientei produselor, serviciilor, proceselor sau obtinerii altora 

noi, care sunt cerute pe piata, prin adoptarea unui comportament inovativ; 

digitalizarea produselor - integrarea tehnologiilor digitale in procesele de afaceri 

pentru conversia produselor in format digital, impreuna cu modificarile asociate; 

conflict de interes - utilizarea in folos propriu sau a persoanelor sale afiliate a 

calitatii de administrator/fondator al intreprinderii, pentru justificarea efectuarii investitiei din 

contul resurselor proprii si finantarii nerambursabile; 

persoanele afiliate - sotul/sotia, rudele sau afinii pana la gradul al doilea al 

beneficiarului Programului; 

semnatura electronica - date in forma electronica, care sunt ata§ate la sau logic 

asociate cu alte date in forma electronica §i care sunt utilizate ca metoda de autentificare. 

I. DISPOZITII GENERALE SI CARACTERISTICILE PROGRAMULUI 
1.1. Introducere 

1. Prezentul Manual operational este elaborat in conformitate cu prevederile 

Hotaririi Guvernului nr. 439/2020 cu privire la aprobarea Programului de sustinere a 

afacerilor cu potential inalt de crestere si internationalizare a acestora (in continuare - 

Program), principiilor si notiunilor Legii nr. 179/2016 cu privire la intreprinderile mici si 

mijlocii, Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi si se aplica ca parte a 

Programului. 

2. Manualul operational stabileste principiile de baza privind activitatea de 

implementare, monitorizare §i evaluare a Programului, care urmeaza sa fie aplicat de catre 

partile implicate in procesele de implementare a Programului. 
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3. Organizafia pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici §i Mijlocii (in 

continuare - ODIMM) in baza Hotaririi Guvernului nr. 439/2020 cu privire la aprobarea 

Programului de sustinere a afacerilor cu potential inalt de crestere si internationalizare a 

acestora este numita ca entitate responsabila de implementarea Programului. 

4. Activitatile de finantare in cadrul Programului constituie o schema de ajutor 

de stat si cad sub incidenta prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat si 

Regulamentului privind ajutorul de minimis, aprobatprin Hotararea Plenului Consiliului 

Concurentei nr. 2 din 30 august 2013. 

5. Manualul operational este elaborat de catre ODIMM si aprobat de catre 

Comitetul de coordonare al Programului. 

6. Manualul nu reprezinta un document static si poate fi actualizat periodic in 

dependenta de necesitatea de dezvoltare/eficientizare a procedurilor. 

7. Pentru asigurarea transparentei si facilitarii orientarii potentialilor beneficiari 

ai Programului, este publicat pe pagina web a ODIMM extrasul din manualul operational. 

8. La fel, pe pagina web a Programului, va fi publicata o reprezentare grafica a 

etapelor de implementare ale Programului si acordare a suportului IMM. 

1.2. Scopul Programului si suportul acordat IMM 

9. Programul are drept scop contribuirea la cresterea economica durabila prin 

atragerea investitiilor, sporirea competitivitatii si a productivitatii IMM din Republica 

Moldova, precum si internationalizarea acestora. 

10. Programul ofera o abordare integrata de sustinere a IMM cu introducerea 

practicilor internationale in vederea dezvoltarii productivitatii si competitivitatii afacerilor 

autohtone si este structurat in urmatoarele componente: 

1) Componenta I - Suport informational si consultativ: 

a) organizarea si desfasurarea campaniilor de informare; 

b) implicarea institutiilor de suport in afaceri pentru a oferi asistenta si 

consultanta in dezvoltarea IMM si a competitivitatii acestora; 

c) crearea instrumentelor informationale si metodologice pentru beneficiari. 

2) Componenta II - Asistenta si suport financiar: 

a) Pilonul I - Formarea competentelor antreprenoriale prin schema de Business 

voucher; 

b) Pilonul II - Suport financiar prin schema de Grant. 

3) Componenta III - Monitorizare si evaluare. 

11. Prin intermediul Programului pot obtine suport intreprinderile care intrunesc 

urmatoarele criterii de eligibilitate: 

1) sunt definite conform Legii nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la intreprinderile 

mici si mijlocii si sunt inregistrate in Registrul de stat al persoanelor juridice si al 

intreprinzatorilor individuali din Republica Moldova; 

2) activeaza pe piata de cel putin 2 ani, perioada in care demonstreaza o crestere 

continua a cifrei de afaceri (cu exceptia anilor in care au fost perioade declarate stare de 

urgenta conform Legii nr. 212-XV din 24.06.2004privindregimul starii de urgenta, de asediu 

§i de razboi) si planifica sa se extinda pe noi piete de desfacere si/sau sa substituie 

importurile de produse/servicii in Republica Moldova; 

3) domeniul de activitate al intreprinderii cu care se aplica la program este 

practicat de cel putin 

12 luni; 
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4) activitatile principale ale solicitantilor sunt strans legate de activitatile pentru 

care este depus dosarul in cadrul concursului de Granturi sau Business voucher; 

5) la data aplicarii nu sunt inregistrate restante fata de bugetul public national. 

12. Suportul este destinat IMM cu potential inalt de crestere, din sectoarele cu 

impact semnificativ asupra cresterii economice a Republicii Moldova, care utilizeaza 

atragerea investitiilor ca factor de competitivitate in penetrarea pietelor international. 
13. In cadrul prezentului Program, nu se accepta spre finantare urmatoarele 

activitati economice: 

1) activitatile fiduciare si de asigurare; 

2) activitatile fondurilor de investitii; 

3) activitatile bancare, de creditare nebancara; 

4) activitatile de schimb valutar si de lombardare; 

5) activitatile din domeniul imobiliar; 

6) activitatile din domeniul educational; 

7) comertul cu amanuntul si cu ridicata; 

8) importul, producerea si comercializarea alcoolului; 

9) importul, producerea si comercializarea articolelor din tutun; 

10) producerea si distributia gazelor, a electricitatii; 

11) serviciile si asistenta tehnica militara, producerea produselor militare; 

12) serviciile sociale si de sanatate; 

13) serviciile de distribute a apei, de colectare a deseurilor si decontaminare; 

14) jocurile de noroc si serviciile aferente; 

15) domeniile de activitate eligibile directiilor de utilizare ale mijloacelor 

financiare destinate dezvoltarii agriculturii si mediului rural conform prevederilor Legii nr. 

276/2016 cu privire la principiile de subventionare in dezvoltarea agriculturii si mediului 

rural. 

14. O intreprindere poate beneficia de suport prin intermediul Programului doar o 

singura data in cadrul unei componente (formarea competentelor antreprenoriale prin schema 

de Business voucher, schema de Grant). 

1.3. Semnarea electronica a corespondentei intre IMM aplicante si ODIMM in 
cadrul Programului 

 

15. Atat beneficiarii Programului, cat si conducerea ODIMM, in 

stabilirea/modificarea/ stingerea raporturilor juridice pot semna digital documente utilizand 

semnatura electronica avansata calificata conform prevederilor Legii nr. 91 din 

27.06.2014privindsemnatura electronica si documentul electronic. 

16. Documentul scanat pe care este aplicata semnatura olografa si stampila nu se 

considera semnat electronic, si nu poate servi drept temei pentru nasterea/modificarea sau 

stingerea (anularea) drepturilor si obligatiilor reciproce. 

17. La receptionarea documentelor semnate electronic, specialistul responsabil de 

receptionare va verifica valabilitatea si autenticitatea acestora prin incarcare pe platforma 

Msign, cu anexarea la dosar a confirmarii privind eligibilitatea (screen/copie al confirmarii 

de pe platforma Msign). 
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18. Obligația Beneficiarului (prevazuta in prezentul Regulament) de a prezenta 

acte confirmative in original si copie in cadrul Programului, se considera respectata, in 

situatia in care acesta le prezinta pe calea electronica, scanate de pe originalul acestora, 

salvate in format PDF, insotite de o Declaratie pe propria raspundere-model, toate actele fiind 

semnate cu semnatura electronica avansata calificata. 

 

IV. COMPONENTA II - Asistenta si suport financiar 

In cadrul acestei componente, solicitantii prezentului Program vor beneficia atat de 

servicii de dezvoltare a afacerii, prin schema de Business voucher - Pilonul I, cat si financiar, 

prin schema de Grant - Pilonul II. 

4.1. Pilonul I - Suport financiar prin schema de Business voucher 

4.1.1. Dispozitii generale 

50. Pilonul I de acordare a suportului prevede oferirea granturilor prin schema de 

Business voucher IMM pentru achizitionarea serviciilor de dezvoltare a afacerii. 

51. Valoarea Business voucherului, integral finantat din cadrul Programului, va 

constitui 50 000 lei. 

52. In cazul in care activitatea propusa de companie necesita finantare aditionala, 

beneficiarii pot obtine un Business voucher suplimentar, in suma de maxim 50 000 lei, cu o 

contribute proprie de 40% din valoarea Business voucher fara TVA. 

53. In cadrul Pilonului I vor fi admise doar companiile care intrunesc criteriile de 

eligibilitate stipulate la punctul 11 din prezentul Manual operational. 

54. Cheltuielile eligibile in cadrul Pilonului I al Programului sunt: 

1) Dezvoltarea imaginii corporative sau de produs: 

a) design de brandbook: dezvoltare de concept, logo, set materiale promotionale 

printabile, variatii ale logoului; 

b) design de ambalaj, eticheta, carti de vizita; 

c) creare si dezvoltare site/pagina web, landing page, magazin on-line, chat bot; 

d) elaborare spot video de promovare si prezentare al produsului/serviciului; 

e) asistenta in marketing si promovare (online). 

2) Servicii de consultanta, asistenta si reprezentare cu privire la inregistrarea 

nationala si international a drepturilor de proprietate intelectuala (marci, brevete de 

inventii, design industrial, drepturi de autor etc.). 

3) Elaborarea si integrarea sistemelor informational computerizate financiare, 

de management sau de producere: 

a) proiectare asistata de calculator (CAD); 

b) productie asistata de calculator (CAM); 

c) sistem informational de management financiar si control intern 1C; 

d) sistem CRM (Sistem de Management al Relatiilor cu Clientii); 

e) sistem ERP (Sistem de Planificare a Resurselor Intreprinderii). 

4) Implementarea standardelor internationale de management al calitatii (ISO, 

HACCP, ECO 

Label). 

5) Instruirea angajatilor si dezvoltarea organizational interna; 

6) Servicii de consultanta privind reorganizarea proceselor de producere si 

etichetarea produsului finit; 

7) Elaborarea planului strategic de dezvoltare, setarea obiectivelor si actiunilor 

de extindere; 

8) Stabilirea procesului logistic si pregatirea documentelor de export; 
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9) alte cheltuieli in conditiile in care Beneficiarul justifica necesitatea si 

relevanta acestora. 

55. Suportul financiar prin schema de Business voucher nu va acoperi: 

1) imprumuturi si provizioane pentru pierderi si datorii; 

2) dobanzi datorate; 

3) amenzi, penalitati financiare si cheltuieli de judecata; 

4) active finantate si servicii acoperite sau co-finantate de alte programe/proiecte 

de asistenta; 

5) pierderi la schimb valutar; 

6) achizitii efectuate inainte de depunerea dosarului; 

7) cheltuieli de amortizare; 

8) cheltuieli de transport; 

9) cheltuieli pentru taxe vamale si serviciilor de brokeraj; 

10) cheltuieli pentru platile salariale si arenda/chirie; 

11) impozite, inclusiv TVA; 

12) consumabile, servicii de administrare/mentinere/intretinere; 

13) costuri de leasing; 

14) plati efectuate in numerar. 

56. Comitetul intern de evaluare al dosarelor are dreptul sa respinga serviciile 

solicitate de beneficiar din contul finantarii nerambursabile in cazul in care necesitatea 

achizitionarii acestora nu este suficient justificata si/sau nu contribuie la atingerea 

obiectivelor in domeniul dezvoltarii afacerii. 

57. Achizitionarea serviciilor eligibile in cadrul Pilonului I vor fi efectuate de 

catre IMM in conformitate cu prevederile sectiunii 4.8 din prezentul Manual operational. 

4.1.2. Aplicarea dosarului pentru accesarea suportului in cadrul Pilonului I 

58. Aplicarea la Pilonul I al Programului, se efectueaza prin completarea Cererii 

de finantare in versiune electronica pe pagina web oficiala a ODIMM - www.odimm.md. 

59. Toate sectiunile din Cererea de finantare electronica vor fi completate in mod 

obligatoriu, integral si coerent, 

60. Solicitantul este obligat sa furnizeze informatii veridice si complete. 

61. Perioada de aplicare va fi anuntata pe pagina web oficiala a ODIMM - 

www.odimm.md. 

62. La Cererea de finantare, solicitantul va atasa urmatoarele acte: 

Nr. 

ord. 

Denumirea 

documentului 

Cerințele suplimentare față de document Obligati

vitatea 

1 

Cerere de finanțare Originalul 

Semnat cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), 

datat și prezentat la încheierea Contractului de finanțare 

nerambursabilă 

sau 

Originalul 

Semnat electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datat și expediat electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail 

Da 

http://www.odimm.md/
http://www.odimm.md/
http://www.odimm.md/
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2 

Extrasul din Registrul 

de Stat al persoanelor 

juridice (cu actualitate 

de cel mult 3 luni în 

momentul depunerii). 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Cererea de finanțare  

Copie 

Semnată cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), 

datată și prezentată la încheierea Contractului de 

finanțare nerambursabilă 

sau 

Copie 

Scanat și expediat în format PDF 

Da 

3 

Buletinul de identitate 

al administratorului 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Formularul de aplicare 

electronic 

 Copie 

Semnată cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), 

datată și prezentată la încheierea Contractului de 

finanțare nerambursabilă 

sau 

Copie 

Semnată electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datată și expediată electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail  

Da 

4 

Situațiile financiare 

pentru ultimul an de 

activitate, prezentată la 

BNS, inclusiv Nota 

explicativă (în cazul 

aplicării dosarului de 

către SRL, SA, 

Cooperativă de 

producție). 

Situațiile financiare 

simplificate pentru 

ultimul an de activitate, 

prezentat la BNS (în 

cazul aplicării 

dosarului de către 

Întreprinzător 

Individual). 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Formularul de aplicare 

electronic 

 Copie 

Semnată cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), 

datată și prezentată la încheierea Contractului de 

finanțare nerambursabilă 

sau 

Copie 

Semnată electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datată și expediată electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail 

Da 

5 

Licențe și autorizații 

existente la 

întreprindere (după 

caz) 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Formularul de aplicare 

electronic 

Copie 

Semnată cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), 

datată și prezentată la încheierea Contractului de 

finanțare nerambursabilă 

sau 

Copie 

Semnată electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datată și expediată electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail 

Da, 

după caz 
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 *În cazul când, conform legislației genul de activitate 

este supus licențierii sau autorizării. 

6 

Declarația pe propria 

răspundere  privind 

beneficierea de ajutoare 

de stat din contul altor 

Programe de suport 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Formularul de aplicare 

electronic  

Originalul 

Semnat cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), 

datat și prezentat la încheierea Contractului de finanțare 

nerambursabilă 

sau 

Originalul 

Semnat electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datat și expediat electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail  

 

7 

Declarația pe propria 

răspundere privind 

lipsa restanțelor față de 

bugetul public național, 

pe ultima perioadă 

fiscală. 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Formularul de aplicare 

electronic  

Originalul 

Semnat cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), 

datat și prezentat la încheierea Contractului de finanțare 

nerambursabilă 

sau 

Originalul 

Semnat electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datat și expediat electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail  

 

8 

Acte ce confirmă 

dreptul de deținător 

legal asupra bunurilor 

imobile unde se 

desfășoară activitatea 

economică; 

(Ex: Contract de 

vânzare – cumpărare, 

Contract de locațiune, 

Contract de arendă, 

Contract de comodat, 

Contract de donație, 

Titlu de Proprietate / 

Extras din Registrul 

Bunurilor Imobile, etc.) 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Formularul de aplicare 

electronic 

Originalul 

Semnat cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), 

datat și prezentat la încheierea Contractului de finanțare 

nerambursabilă 

sau 

Originalul 

Semnat electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datat și expediat electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail  

Da, 

după caz 

9 

Alte acte, în 

dependență de 

specificul afacerii (Ex: 

oferte de preț, etc) 

Expediat în format PDF 

Da, 

după caz 

63. Modelele actelor vor fi disponibile pentru descarcare pe pagina web oficiala a 

ODIMM - www.odimm.md. 

64. Dupa expedierea setului de acte, va fi expediat un mesaj de confirmare la 

adresa de e-mail a aplicantului. 

http://www.odimm.md/
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65. Adresa de e-mail indicata in aplicatie va fi utilizata de catre ODIMM pentru 

comunicare in procesul de inregistrare, analiza, precum si anuntarea rezultatului concursului. 

66. Urmare receptionarii setului de acte UIP, in termen de 15 zile lucratoare va 

verifica daca acesta este complet. In cazul constatarii lipsei unui document, aplicantul va fi 

instiintat despre necesitatea completarii setului in termen de 15 zile lucratoare din momentul 

comunicarii, cu riscul de a fi respinsa aplicatia pentru depasirea termenului 

67. Cererea va fi inregistrata la program cu generarea unui numar de inregistrare 

expediat la adresa aplicantului in cazul in care setul de acte este complet. 

68. Cererea poate fi depusa doar din numele entitatii juridice care solicita suportul 

prin intermediul Programului si doar o singura data in cadrul unei perioade de aplicare. 

4.1.3. Evaluarea cererii de finantare m cadrul Pilonului I (Business voucher) 

69. Procesul de evaluare a cererii de finantare include 2 etape dupa cum urmeaza: 

1) Etapa I - Evaluarea IMM aplicante conform criteriilor de eligibilitate, si 

intocmirea fisei de examinare; 

2) Etapa II - Evaluarea de catre Comitetul intern a dosarelor pentru accesarea 

suportului de catre 

IMM. 

70. In termen de 30 zile lucratoare de la incheierea perioadei de aplicare, UIP va 

verifica daca setul de acte este complet si va nota de examinare constatarile privind: 

1) corespunderea criteriilor de eligibilitate conform prevederilor punctului 11; 

2) necesitatile de suport invocate in cererea de finantare sunt eligibile conform 

prevederilor punctului 54, din prezentul Manual operational. 

71. Daca se constata anumite erori comise in procesul de aplicare, antreprenorul 

va fi instiintat despre necesitatea inlaturarii acestora, in termen de 5 zile lucratoare din 

momentul comunicarii, cu riscul de a fi respinsa aplicatia pentru depasirea termenului. 

72. Dupa intocmirea dosarului intreprinderii, UIP transmite (dupa caz) expertului 

independent dosarul impreuna cu fisa de evaluare, iar ulterior, impreuna cu concluzia 

expertului spre examinare membrilor Comitetului intern de evaluare. 
73. La evaluarea dosarelor pentru accesarea suportului se va tine cont de 

urmatoarele criterii: 
1) corelarea intre obiectivele enuntate in cererea de finantare, rezultatele scontate 

si bugetul propus; 
2) sustenabilitatea afacerii; 

3) introducerea inovatiilor in procesele tehnologice; 

4) dinamica indicatorilor economico-financiari ai companiei in ultimii doi ani de 

activitate; 

5) planificarea cresterii cifrei de afaceri si a profitabilitatii; 

6) potentialul de majorare a exporturilor, extindere pe noi piete, 

internationalizare; 
7) intentia, pregatirea pentru implementarea standardelor si/sau certificatelor 

international; 

8) mentinerea, crearea de noi locuri de munca si majorarea salariului mediu pe 

companie. 

74. In cazul in care vor fi inregistrate mai multe solicitari de acordare a suportului 

prin intermediul Programului care vor depasi bugetul prevazut, prioritate se va acorda IMM 

care: 

1) introduc elemente inovative in procesul de producere; 
2) diversifica produsele/serviciile, in special, in cazul in care acestea au potential 
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de export. 

75. In baza rezultatelor obtinute in urma evaluarii interne, Comitetul intern de 

evaluare va adopta una din urmatoarele decizii: 

1) inaintarea dosarului spre examinare Comitetului de coordonare a Programului; 

2) introducerea dosarului in lista de asteptare pentru clarificarea unor nereguli 

constatate; 

3) respingerea dosarului de aplicare cu indicarea motivelor. 

76. Comitetul intern de evaluare a dosarelor va inainta dosarele spre examinare 

Comitetului de coordonare a Programului respectand principiul distribuirii teritoriale din 

valoarea totala a bugetului prevazut, dupa cum urmeaza: 

1) 20% - pentru municipiul Chisinau; 

2) 10% - pentru municipiul Balti; 

3) 70% - pentru celelalte localitati. 

77. Solicitarile de suport din partea IMM prin intermediul Pilonului I vor fi 

finantate in limita resurselor financiare disponibile, celelalte vor fi trecute in lista de 

asteptare. 
78. Motive de respingere a dosarului: 
1) necorespunderea criteriilor de eligibilitate conform prevederilor punctului 11 

din prezentul Manual operational; 

2) necesitatile de suport solicitate in cererea de finantare nu sunt eligibile 

conform prevederilor punctului 54, din prezentul Manual operational; 

3) neacumularea punctajului minim necesar conform grilei de evaluare; 

4) completarea incorecta si incompleta a cererii de finantare in termenii stabiliti 

la punctul 66; 

5) neprezentarea setului complet de acte in termenii stabiliti; 

6) furnizarea actelor si declaratiilor vadit false care nu corespund realitatii; 

7) necorespunderea serviciilor de dezvoltare a afacerii obiectivelor pentru care se 

solicita suportul financiar. 

79. Conform deciziei Comitetului intern de evaluare a dosarelor, in decurs de 10 

zile lucratoare, cererile de finantare ale companiilor vor fi inaintate Comitetului de 

coordonare spre aprobare, insotite de Nota informativa privind rezultatele obtinute in urma 

evaluarii interne a dosarelor, precum si informatia aferenta cererilor de finantare propuse spre 

examinare. 

 
4.1.4. Procedura de achizitionare a serviciilor de dezvoltare a afacerii in cadrul 

Pilonului I Business voucher 

80. Achizitia serviciilor de dezvoltare a afacerii se realizeaza de catre antreprenor, 

prin desfasurarea unei proceduri de achizitie publica, transparent si echitabil, in conformitate 

cu legislatia in vigoare. 

81. In realizarea procedurii de achizitie publica, antreprenorul: 

1) va identifica potentialii prestatori de servicii; 

2) va transmite invitatia solicitarii ofertei de pret prestatorilor de servicii 

identificati; 

3) va receptiona si analiza ofertele; 

4) va selecta prestatorul de servicii cu cea mai avantajoasa oferta din punct de 

vedere economic. 
82. Criteriile minime de calificare si selectie a prestatorilor de servicii: 

1) prestatorul de servicii are o experienta de cel putin 1 an in domeniul prestarii 
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serviciilor de dezvoltare a afacerilor; 

2) cel putin un contract prestat pe serviciul solicitat de IMM contractanta; 

3) nu este in conflict de interese vis-a-vis de IMM contractanta; 

4) nu se afla in situafia de incapacitate de a-§i onora obligafiile in interesul 

beneficiarului. 

83. Urmare evaluarii si selectarii ofertei castigatoare, antreprenorul va perfecta 

Procesul-verbal privind procedura de achizitii conform modelului-tip oferit de ODIMM si il 

va transmite catre ODIMM impreuna cu trei oferte de pret. 
84. ODIMM poate solicita documente suplimentare privind procedura de achizitii 

desfasurata. 

85. In cazul constatarii incalcarilor privind desfasurarea procedurii de achizitie 

ODIMM va respinge aprobarea Procesului-verbal. In acest caz compania va desfasura o 

procedura de achizitie noua. 

86. In cazul aprobarii ofertei castigatoare de catre ODIMM, antreprenorul 

perfecteaza contractul trilateral in baza modelului-tip oferit de ODIMM. 

87. Contractul trilateral urmeaza a fi semnat intre antreprenor, prestator de servicii 

si ODIMM. 

 
4.2. Pilonul II - Suport financiar prin schema de Grant 

4.2.1. Dispozitii generale 

88. Prin intermediul Pilonului II va fi oferit suport financiar IMM pentru sporirea 

competitivitatii, productivitatii si internationalizarea afacerii. 

89. In cadrul acestei etape, IMM vor beneficia de suport financiar nerambursabil 

in valoare de la 250 000 lei pina la 2 000 000 lei, care va constitui maxim 50% din valoarea 

proiectului investitional fara TVA. 

90. In cadrul Pilonului II vor fi admise companiile care intrunesc criteriile de 

eligibilitate, stipulate la punctul 11 din prezentul Manual. 
91. Cheltuielile eligibile in cadrul Pilonului II sunt: 

1) achizitionarea imobilizărilor corporale (echipamente, mașini, utilaje, 

instalatii); 

2) achizitionarea imobilizarilor necorporale (inregistrarea si valorificarea 

drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuala, achizitionarea obiectelor de 

proprietate intelectuala, procurarea francizelor, licentelor, software), care vor constitui 

maximum 50% din suma finantarii nerambursabile; 

3) achizitionarea materiilor prime si a materialelor necesare procesului de 

producere, care vor constitui maximum 10% din suma finantarii nerambursabile si maximum 

10% din contributia proprie care este egala cu suma finantarii nerambursabile solicitata de la 

ODIMM; 

4) achizitionarea bunurilor imobile comerciale destinate proceselor de producere, 

date in exploatare, va constitui maximum 20% din suma finantarii nerambursabile si 

maximum 20% din contributia proprie care este egala cu suma finantarii nerambursabile 

solicitata de la ODIMM; 

5) Pentru contributia proprie care depaseste valoarea finantarii nerambursabile 

solicitata de la ODIMM, nu se aplica plafon asupra cheltuielilor eligibile. 

92. Vor fi acceptate ca investitie in cadrul Pilonului II bunurile achizitionate in 

perioada cuprinsa doar dupa depunerea dosarului la Program. 

93. Suport financiar prin schema de Grant nu va acoperi: 
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1) imprumuturi si provizioane pentru pierderi si datorii; 

2) dobanzi datorate; 

3) amenzi, penalitati financiare si cheltuieli de judecata; 

4) active finantate si servicii acoperite sau co-finantate de alte programe/proiecte 

de asistenta; 

5) pierderi la schimb valutar; 

6) achizitii efectuate inainte de depunerea dosarului; 

7) cheltuieli de amortizare; 

8) cheltuieli de transport; 

9) cheltuieli pentru taxe vamale si serviciilor de brokeraj; 

10) cheltuieli pentru platile salariale si arenda/chirie; 

11) cheltuieli cu privire la impozite, inclusiv TVA; 

12) consumabile, servicii de administrare/mentinere/intretinere; 

13) costuri pentru lucrari de manopera, servicii de instalare; 

14) costuri de leasing; 

15) plati efectuate in numerar; 

16) procurarea unitatilor de transport; 

17) procurarea materialelor de constructie; 

18) achizitionarea imobilizarilor corporale de mana a doua. 

 
4.2.2. Aplicarea dosarului pentru concursul Proiectelor investitionale  

în cadrul Pilonului II 

94. Aplicarea la Pilonul II al Programului se efectueaza prin completarea Notei de 

concept in versiune electronica pe pagina web oficială a ODIMM - www.odimm.md 
95. Solicitantul este obligat sa furnizeze informatii veridice si complete. 
96. Perioada de aplicare va fi anuntata pe pagina web oficiala a ODIMM - 

www.odimm.md. 
97. Modelele actelor vor fi disponibile pentru descarcare pe pagina web oficiala a 

ODIMM - www.odimm.md. 
98. Pentru participare la Pilonul II al Programului, solicitantii vor depune 

urmatorul set de acte: 
Nr. 

ord 

Denumirea 

documentului 

Cerințele suplimentare Obligati

vitatea 

Etapa I - Evaluarea ÎMM aplicante conform criteriilor de eligibilitate și întocmirea fișei de 

examinare 

1 

Nota de concept Originalul 

Semnat cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), datat și 

prezentat la încheierea Contractului de finanțare 

nerambursabilă 

sau 

Originalul 

Semnat electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datat și expediat electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail 

Da 

2 

Extrasul din 

Registrul de Stat al 

persoanelor juridice 

(cu actualitate de 

cel mult 3 luni în 

momentul 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Nota de concept  

Copie 

Semnată cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), datată 

și prezentată la încheierea Contractului de finanțare 

Da 

http://www.odimm.md/
http://www.odimm.md/
http://www.odimm.md/
http://www.odimm.md/
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depunerii) nerambursabilă 

sau 

Copie 

Scanat și expediat în format PDF 

3 

Buletinul de 

identitate al 

administratorului 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Formularul de aplicare 

electronic 

 Copie 

Semnată cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), datată 

și prezentată la încheierea Contractului de finanțare 

nerambursabilă 

sau 

Copie 

Semnată electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datată și expediată electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail  

Da 

4 

Situațiile financiare 

pentru ultimul an de 

activitate, 

prezentată la BNS, 

inclusiv Nota 

explicativă (în cazul 

aplicării dosarului 

de către SRL, SA, 

Cooperativă de 

producție). 

Situațiile financiare 

simplificate pentru 

ultimul an de 

activitate, prezentat 

la BNS (în cazul 

aplicării dosarului 

de către 

Întreprinzător 

Individual 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Formularul de aplicare 

electronic 

 Copie 

Semnată cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), datată 

și prezentată la încheierea Contractului de finanțare 

nerambursabilă 

sau 

Copie 

Semnată electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datată și expediată electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail 

 

Da 

5 

Acte ce confirmă 

dreptul de deținător 

legal asupra 

bunurilor imobile 

în/pe care se 

efectuează 

investiţia; 

(Ex: Contract de 

vânzare – 

cumpărare, Contract 

de locațiune, 

Contract de arendă, 

Contract de 

comodat, Contract 

de donație, Titlu de 

Proprietate / Extras 

din Registrul 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Formularul de aplicare 

electronic 

Originalul 

Semnat cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), datat și 

prezentat la încheierea Contractului de finanțare 

nerambursabilă 

sau 

Originalul 

Semnat electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datat și expediat electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail  

 

Da, 

după caz 
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Bunurilor Imobile, 

etc.) 

6 

Alte acte, în 

dependență de 

specificul afacerii 

sau obiectul 

proiectului 

investițional  

(Ex: proiect tehnic, 

deviz de cheltuieli, 

contracte, inclusiv 

contract de intenție 

cu partenerii 

externi, furnizorii,  

etc.) 

Expediat în format PDF 

Da 

Etapa III - Desfășurarea interviului (prezentarea proiectului investițional) 

7 

Declarația privind 

lipsa sau existența 

restanțelor la 

bugetul de stat 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Formularul de aplicare 

electronic 

  

Originalul 

Semnat cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), datat și 

prezentat la încheierea Contractului de finanțare 

nerambursabilă 

sau 

Originalul 

Semnat electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datat și expediat electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail 

Da 

 

Declarația pe 

propria răspundere  

privind beneficierea 

de ajutoare de stat 

din contul altor 

Programe de suport 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Formularul de aplicare 

electronic 

  

Originalul 

Semnat cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), datat și 

prezentat la încheierea Contractului de finanțare 

nerambursabilă 

sau 

Originalul 

Semnat electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datat și expediat electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail  

 

8 

Oferte de preț 

pentru bunurile 

valoarea cărora 

depășește 100 mii 

lei  

Scanat de pe originalul documentelor și expediat în format 

PDF 
Da, 

după caz 
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9 
Studiu de piață, Scanat de pe originalul documentelor și expediat în format 

PDF 
Da, 

după caz 

10 

Licențe și 

autorizații existente 

la întreprindere 

(după caz) 

Copie 

Scanată, datată și anexată la Formularul de aplicare 

electronic 

 Copie 

Semnată cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), datată 

și prezentată la încheierea Contractului de finanțare 

nerambursabilă 

sau 

Copie 

Semnată electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datată și expediată electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail 

 *În cazul când, conform legislației genul de activitate este 

supus licențierii sau autorizării 

Da, 

după caz 

Etapa IV - Evaluarea viabilității proiectului investițional. 

11 

Proiect investițional Originalul 

Semnat cu semnătura olografă cu aplicarea ștampilei 

întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă), datat și 

prezentat la încheierea Contractului de finanțare 

nerambursabilă 

sau 

Originalul 

Semnat electronic, cu semnătura electronică 

avansată/calificată, datat și expediat electronic până la 

încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă la 

adresa de e-mail  

Da 

99. Dupa expedierea cu succes a setului de acte va fi generat automat un mesaj de 

confirmare a efectuarii inregistrarii, mesaj care va ajunge la adresa de e-mail a solicitantului 

cu un numar de inregistrare unic. 

100. Setul de acte poate fi depus doar din numele entitatii juridice care solicita 

suportul prin intermediul Programului si doar o singura data in cadrul unei perioade de 

aplicarea. In cazul constatarii a doua si mai multe aplicari pentru aceeasi intreprindere in 

cadrul unei perioade de aplicarea, va fi examinat primul set de acte expediat. 

101. Adresa de e-mail indicata in aplicatie va fi utilizata de catre ODIMM pentru 

comunicarea in raport cu IMM aplicanta in procesul de inregistrare, analiza, precum si 

anuntarea rezultatului concursului. 

4.2.3. Procesul de evaluare a Proiectelor investitionale si decizia de finantare 
9 9 9 

102. Procesul de evaluare a dosarelor include 4 etape dupa cum urmeaza: 

1) Etapa I - Evaluarea IMM aplicante conform criteriilor de eligibilitate si 

intocmirea fisei de examinare; 

2) Etapa II - Analiza Notei de concept a proiectului investitional conform 

prioritatilor Programului; 

3) Etapa III - Desfasurarea interviului (prezentarea proiectului investitional); 

4) Etapa IV - Evaluarea viabilitatii proiectului investitional. 
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103. Etapa I - In termen de 30 zile de la incheierea perioadei de aplicare, UIP va 

verifica daca setul de acte este complet si va completa fisa de examinare a intreprinderii in 

care va nota constatarile privind: 

1) corespunderea criteriilor de eligibilitate conform prevederilor punctului 11; 

2) necesitatile de suport invocate in Nota de concept sunt eligibile conform 

prevederilor punctului 91, din prezentul Manual operational. 

104. Daca se constata anumite erori comise in procesul de aplicare, antreprenorul 

va fi instiintat despre necesitatea inlaturarii acestora, in termen de 5 zile lucratoare din 

momentul comunicarii, cu riscul de a fi respinsa aplicatia in cazul depasirii termenului. 

105. Etapa II - Dupa intocmirea dosarului si a fisei de examinare, Comitetul intern 

de evaluare va analiza Nota de concept conform urmatoarelor criterii: 

1) genul de activitate cu care se aplica la program face parte din sectoarele cu 

impact semnificativ asupra cresterii economice a Republicii Moldova care utilizeaza 

atragerea investitiilor ca factor de competitivitate in penetrarea pietelor international; 

2) contribupa proiectului investitional la realizarea obiectivelor programului; 

3) relevant proiectului de internaponalizare in raport activitatea companiei; 

4) potentialul de majorare a exporturilor, extindere pe noi piete si 

internationalizare; 

5) dinamica indicatorilor economico-financiari ai companiei in ultimii doi ani de 

activitate. 

106. Etapa III - Companiile care au fost selectate la Etapa II, vor fi invitate la 

interviu pentru a prezenta proiectul investitional Comitetului intern de evaluare si expertilor 

independenti (dupa caz). Aceasta etapa are ca scop evaluarea capacitatilor solicitantilor de a 

realiza proiectul, analiza experientei acesteia in domeniu, precum si motivarea realizarii 

proiectului. 

107. Companiile care au acumulat punctajul minim necesar, vor primi recomandari 

(dupa caz) privind dezvoltarea proiectului investitional, precum si ajustarea actelor depuse, in 

termen de 10 zile lucratoare. 

108. Dupa intocmirea dosarului intreprinderii, UIP transmite expertului 

independent dosarul impreuna cu fisa de evaluare, iar ulterior, impreuna cu 

concluzia/evaluarea expertului transmite spre examinare membrilor Comitetului intern de 

evaluare. 
109. Etapa IV reprezinta evaluarea finala a Proiectelor investitionale conform 

urmatoarelor criterii: 
1) corelarea intre obiectivele proiectului, rezultatele scontate si bugetul propus; 

2) fezabilitatea pietei; 

3) sustenabilitatea proiectului investitional in cadrul afacerii; 

4) potentialul de crestere a competitivitatii; 

5) introducerea inovatiilor in procesele tehnologice; 

6) cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii planificate; 

7) potentialul de majorare a exporturilor, extindere pe noi piete; 

8) intentia, pregatirea pentru implementarea standardelor si/sau certificatelor 

international; 

9) mentinerea, crearea de noi locuri de munca si majorarea salariului mediu pe 

companie. 

110. In cazul in care vor fi inregistrate mai multe solicitari de acordare a suportului 

prin intermediul Programului care vor depasi bugetul prevazut, prioritate se va acorda IMM 

care: 



17 

 

1) introduc elemente inovative in procesul de producere; 

2) diversifica produsele/serviciile, in special, in cazul in care acestea substituie 

importurile sau au potential de export. 

111. In baza rezultatelor obtinute in procesul de evaluare interna a dosarelor, 

Comitetului intern de evaluare va adopta una din decizii conform prevederilor punctului 33 

din prezentul Manual operational. 

112. Comitetul de evaluare a dosarelor va inainta dosare spre examinare si 

aprobare Comitetului de coordonare a Programului respectand principiul distribuirii 

teritoriale din valoarea totala a bugetului prevazut, dupa cum urmeaza: 

1) 20% - pentru municipiul Chisinau; 

2) 10% - pentru municipiul Balti; 

3) 70% - pentru celelalte localitati. 

113. Daca solicitarile de suport din partea IMM prin intermediul Pilonului II vor 

depasi bugetul prevazut urmare aplicarii prevederilor punctului 74 din prezentul Manual 

operational, atunci acestea vor fi trecute in lista de asteptare pina la identificarea noilor 

alocatii. 
114. Motive de respingere a dosarului: 
1) necorespunderea criteriilor de eligibilitate conform prevederilor punctului 11 

din prezentul Manual operational; 

2) necesitatile de suport solicitate in Proiectul investitional nu sunt eligibile 

conform prevederilor punctului 91 , din prezentul Manual operational; 

3) neacumularea punctajului minim necesar conform grilei de evaluare; 

4) completarea incorecta si incompleta a Proiectului investitional; 

5) solicitantul a furnizat te si declaratii vadit false care nu corespund realitatii; 

6) proiectul investitional nu este viabil; 

7) articolele de investitii nu corespund obiectivelor implementarii proiectului 

investitional. 

115. Conform deciziei Comitetului de evaluare a dosarelor in decurs de 10 zile 

lucratoare solicitarile companiilor vor fi inaintate Comitetului de coordonare spre aprobare, 

insotite de Nota informativa privind rezultatele obtinute in urma evaluarii interne a dosarelor, 

precum si informatia aferenta proiectelor propuse spre examinare. 

116. Rezultatele sedintei Comitetului de coordonare a Programului vor fi 

consemnate intr-un proces verbal semnat de Presedintele si Secretarul sedintei. 

 
4.2. Încheierea contractului de finantare nerambursabila 

117. In termen de 5 zile de la semnarea procesului verbal al sedintei Comitetului de 

coordonare al Programului, Unitatea de Implementare a Programului va informa prin telefon 

si posta electronica IMM solicitante de suport, privind decizia adoptata, precum si despre 

perioada cand va fi semnat contractul de finantare nerambursabila. 

118. Pentru intocmirea contractului de finantare nerambursabila, beneficiarii vor 

prezenta tot setul de acte in original, inclusiv confirmarea capacitatii de cofinantare a 

costurilor eligibile ale proiectului investitional (extras din contul bancar, contract de credit 

etc.). 

119. Investitiile conform contractului aprobat, pot fi efectuate din surse 

imprumutate. In cazul contractarii unui credit de la institutiile financiare cu care ODIMM are 

contract de colaborare in vederea emiterii garantiilor financiare prin intermediul Fondului de 

Garantare a Creditelor, iar antreprenorul nu dispune de suficient gaj, banca poate analiza 
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posibilitatea solicitarii unei garantii financiare. La necesitate, ODIMM poate emite un 

certificat confirmativ, privind aprobarea deciziei de finantare de catre Comitetul de 

coordonare a Programului. 

120. In cazul in care se constata neconcordante in informatiile furnizate sau 

solicitantii nu prezinta dovezi privind capacitatea de finantare a proiectului, contractul de 

finantare nerambursabila nu va fi semnat, iar Unitatea de Implementare a Programului va 

instiinta in scris solicitantul privind respingerea acordarii finantarii. 

121. Prin semnarea Contractului, beneficiarul se angajeaza pe deplin sa puna in 

aplicare toate activitatile descrise in proiectul investitional, pentru a obtine rezultatele 

mentionate si pentru a atinge scopul si obiectivele specifice investitiei. 

122. Contractul este intocmit in 2 exemplare, care sunt semnate si stampilate pe 

fiecare pagina de catre beneficiar si Directorul general al ODIMM sau de catre alte persoane 

imputernicite in acest sens. 

123. In cazul in care bunurile/serviciile, finantate in cadrul Contractului nu sunt 

folosite conform scopului destinat, precum si in cazul in care acestea sunt vandute, inchiriate 

sau instrainate sub orice forma, pe perioada de valabilitate a Contractului semnat de catre 

parti, acesta este reziliat unilateral de catre ODIMM, in calitate de autoritate implementatoare 

a Programului cu recuperarea finantarii nerambursabile acordate. 

124. Contractul este un document cu caracter legal obligatoriu, care poate fi 

modificat doar prin acordul scris al partilor, in baza unei Cereri expediate prealabil catre 

ODIMM, cu indicarea motivelor de deviere si a actelor confirmative. 

4.3. Procedura privind executarea Contractului de finantate nerambursabila 

125. Mijloacele financiare nerambursabile vor fi alocate de ODIMM conform 

principiului de rambursare post investitie efectuata, in baza Cererii de alocare a finantarii 

nerambursabile depusa de beneficiar, insotita de setul complet de acte confirmative privind 

efectuarea investitiilor, si respectarii de catre beneficiar a prevederilor contractului de 

finantare. 

126. Procedura de achizitionare a serviciilor in cadrul proiectului investitional 

finantat prin intermediului Pilonului I va fi efectuata de catre antreprenor conform 

prevederilor sectiunii 4.8. din prezentul Manual operational. 

127. Alocarea mijloacelor financiare nerambursabile in cadrul Pilonului II - suport 

financiar prin schema de Grant, poate fi realizata in maxim 3 transe. 

128. In dependenta de specificul tranzactiilor efectuate pentru implementarea 

proiectului investitional finantat in cadrul Pilonului I - „Formarea competentelor 

antreprenoriale prin schema de Business voucher si Pilonul II - suport financiar prin schema 

de Grant, setul de acte ce confirma efectuarea investitiilor din contributia proprie, precum si 

utilizarea finantarii nerambursabile sunt: 

1) contracte de vanzare-cumparare; 

2) contracte de prestari servicii; 

3) conturi spre plata; 

4) facturi; 

5) declaratii vamale (invoce, cmr etc.); 

6) ordine de plata; 

7) acte de predare-primire a bunurilor/serviciilor; 

8) rapoarte de evaluare a articolelor de investitii; 
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9) titluri de proprietate; 

10) certificate de mmatriculare al tehnicii sau utilajului; 

11) descifrarea conturilor analitice si sintetice care reflecta luarea la evidenta 

contabila a articolelor de investitii achizitionate din cadrul Programului; 

12) livrabilele obtinute urmare accesarii serviciilor de dezvoltare a afacerii. 

129. Beneficiarul este obligat sa efectueze investitia, dupa cum urmeaza: 

1) Pilonul I - 6 luni din momentul semnarii Contractului de finantare 

nerambursabila cu exceptia actiunilor de implementare a standardelor international, 

inregistrarea si valorificarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuala, precum 

si alte servicii pentru care este necesar un termen mai mare conform procedurii; 

2) Pilonul II - 12 luni din momentul semnarii Contractelor de finantare 

nerambursabila. 

130. Procedurile de verificare ale efectuarii investitiei, includ urmatoarele: 
1) verificarea documentara a efectuarii investitiei; 

2) verificarea in teren a obiectului/lor investitiei declarate in Contract, in vederea 

constatarii realizarii acesteia, pentru finantarea prin intermediul Pilonului II si, dupa caz, 

pentru Pilonul I; 

3) elaborarea fisei de monitorizare. 

131. Documentele confirmative privind efectuarea investitiilor vor fi prezentate de 

beneficiar in original si copie. Reprezentantul UIP va compara copiile documentelor cu 

originalele acestora, va aplica stampila cu mentiunea “copia corespunde cu originalul”, va 

semna si indica data receptionarii copiilor. 

132. Urmare analizei documentelor care confirma efectuarea investitiei proprii, 

este intreprinsa o vizita de monitorizare la locul desfasurarii afacerii pentru verificarea 

realizarii investitiei in corespundere cu prevederile Contractuale si Proiectului investitional 

depus de beneficiar si aprobat spre finantare. 

133. In cazul stabilirii unor inexactitati si/sau neclaritati in documentele 

justificative depuse, ODIMM va cere solicitantului, ca in termen de 10 zile lucratoare, sa 

prezinte actele confirmative. Actele prezentate suplimentar de catre solicitant se vor anexa la 

dosar. 

134. In baza verificarilor privind efectuarea investitiei in conformitate cu 

prevederile contractuale si a proiectului investitional, reprezentantul din cadrul UIP va 

elabora, in maxim 5 zile lucratoare, Nota de serviciu privind acordarea resurselor financiare 

nerambursabile. 

135. Nota de serviciu privind acordarea resurselor financiare va fi semnata de catre 

executorul acesteia, contrasemnata de seful Directiei Finantare pentru Crestere si 

Internationalizare si aprobata de catre Directorul General ODIMM. 

136. In cazul respectarii conditiilor contractuale de catre beneficiar, transferarea 

mijloacelor de finantare nerambursabile se efectueaza timp de 5 zile lucratoare din momentul 

aprobarii Notei de serviciu. 
137. Transferarea finantarii nerambursabile nu va fi efectuata in cazul in care: 
1) beneficiarul nu a efectuat investitia cu buna credinta, valoarea de achizitie a 

articolelor de investitie fiind vadit majorata; 

2) beneficiarul nu a efectuat investitia in mod transparent si echitabil, fiind inclus 

conflictul de interese, luand in consideratie notiunea conflictului de interese conform 

prezentului Manual; 
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3) investitia efectuata nu corespunde articolelor de investitie prevazute in 

proiectul investitional si Contract; 

4) nu au fost respectati termenii de efectuare a investitiilor; 

5) beneficiarul nu accepta sau se eschiveaza de la vizita de monitorizare din 

partea ODIMM si/sau furnizeaza acte, declaratii false care nu corespund realitafii; 

6) bunurile au fost procurate de la persoane fizice care nu practica activitate de 

intreprinzator; 

7) investitia a fost efectuata cu incalcarea legislatiei in vigoare. 

138. In cazul in care, pe parcursul derularii procesului de implementare a 

proiectului investitional UIP constata unele abateri de la prevederile Contractului de finantare 

nerambursabila, aceasta va notifica Beneficiarul in scris privind necesitatea inlaturarii 

neregulilor/neajunsurilor in termeni stabiliti, cu prezentarea de catre Beneficiar a 

documentelor suplimentare confirmative. 

139. In cazul neonorarii de catre Beneficiar cel mult 3 notificari, UIP va elabora o 

nota informativa catre Directorul general cu propunerea de a clasificarea dosarului ca „dosar 

problematic” si transmiterea acestuia Serviciului juridic pentru rezolutiunea contractului si 

recuperarea resurselor financiare nerambursabile. 

140. Atit conducerea ODIMM cit si Beneficiarul pot semna digital, in relatiile 

reciproce, documente (cereri/raspunsuri/acorduri/contracte) utilizand serviciul guvernamental 

MSign, prin aplicarea semnaturilor electronice avansate calificate in conditiile prevederilor 

Legii nr. 91 din 29.05.2014 cu privire la semnatura electronica si documentul electronic. 

141. Obligatia Beneficiarului de a prezenta acte in original si copie in procesul 

participarii la program, va fi respectata de Beneficiar in situatia in care acesta le prezinta 

scanate de pe originalul acestora, salvate in format PDF, insotite de o Declaratie pe propria 

raspundere a Beneficiarului, fiind semnate cu semnatura electronica avansata calificata si 

expediate la adresa de email al UIP. 

4.4. Returnarea resurselor financiare nerambursabile 

142. Returnarea obligatorie de catre beneficiar a resurselor financiare obtinute in 

cadrul Programului are loc in cazul in care: 

1) intreprinderea a transmis in locatiune sau a instrainat sub orice forma bunurile 

procurate din contul finantarii nerambursabile, pana la finalizarea perioadei de monitorizare; 

2) intreprinderea a sistat genul de activitate de baza, pentru care a beneficiat de 

finantare nerambursabila prin intermediul Programului; 

3) intreprinderea nu accepta sau se eschiveaza de la vizita de monitorizare din 

partea ODIMM; 

4) furnizeaza acte sau declaratii false care au fost constatate de ODIMM sau 

organele competente; 

5) investitia din contul finantarii nerambursabile si a contributiei proprii a fost 

efectuata cu incalcari ale legislatiei in vigoare, care au fost constatate de ODIMM sau 

organele competente, ulterior acordarii finantarii nerambursabile. 

143. Cazurile specificate la punctul 142 servesc temei pentru rezilierea unilaterala 

de catre ODIMM a contractului de finantare nerambursabila. In acest sens, va fi expediata o 

notificare beneficiarului privind neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a uneia 

sau a mai multor obligatii in termen de 15 zile calendaristice de la data constatarii. 

https://msign.gov.md/
https://msign.gov.md/
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144. In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii 

necorespunzatoare a clauzelor contractuale, beneficiarul finantarii nerambursabile este 

obligat sa returneze resursele financiare primite in termen de 15 zile calendaristice de la data 

receptionarii notificarii din partea ODIMM. 

145. Returnarea resurselor financiare in cazurile prevazute la punctul 142, se 

efectueaza prin una din urmatoarele metode: 

1) beneficiarul transfera benevol banii la contul ODIMM in termen de 15 zile 

calendaristice din data primirii scrisorii de avertizare si solicitarii de returnare a sumei 

primite, conform Contractului; 

2) recuperarea sumei investite prin intentarea procedurii in instanta de judecata, 

beneficiarul fiind obligat sa suporte cheltuielile de judecata. 

V. MONITORIZAREA SI EVALUAREA IMPACTULUI SUPORTULUI ACORDAT 
9 

146. Componenta de monitorizare din cadrul Programului se va realiza in scopul 

verificarii indeplinirii angajamentelor asumate de catre beneficiari (valorificarea suportului 

financiar acordat) si de evaluare a impactului proiectelor investitionale. 

147. Monitorizarea are ca obiectiv evaluarea curenta a afacerii finantate, 

identificarea §i diminuarea riscurilor care pot provoca situatii de criza, selectarea §i 

implementarea masurilor eficiente pentru asigurarea realizarii proiectului investitional. 

148. Procesul de monitorizare al beneficiarilor este efectuat de reprezentantii 

ODIMM, delegati prin ordinul Directorului general ODIMM. 

149. In procesul de monitorizare UIP va oferi echipei de monitorizare rapoarte 

periodice privind alocarea suportului financiar IMM, progresul de implementare a proiectelor 

investitionale. 

150. Perioada de monitorizare a valorificarii conforme a suportului acordat prin 

intermediul prezentului Program si indeplinirea angajamentelor asumate de catre beneficiari 

va constitui 36 luni din momentul transferarii integrale a finantarii nerambursabile de catre 

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, cu o periodicitate 

de cel putin o data la 6 luni, precum si imediat, in caz de necesitate. 

151. Monitorizarea se efectueaza prin doua metode: 

1) Monitorizarea din oficiu care va presupune chestionarea beneficiarului privind 

furnizarea informatiilor relevante (ex. progresele inregistrate, dificultati intampinate, etc.). In 

baza activitatilor de monitorizare se intocmeste Fisa de Monitorizare din oficiu (Modelul tip 

alfisei de monitorizare va f aprobat de catre Comitetul intern de evaluare), semnata de 

angajatul ODIMM, care este inclusa in dosarul de finantare nerambursabila al beneficiarului, 

in original. 

2) Monitorizarea in teren, prevede vizita la locul de desfasurare a afacerii si are 

drept scop confirmarea realitatii, legalitatii si existenta operatiunilor economico-financiare. In 

baza activitatilor de monitorizare se intocmeste Fisa de Monitorizare in teren (Modelul tip al 

fisei de monitorizare va fi aprobat de catre Comitetul intern de evaluare), semnata de 

angajatul ODIMM si beneficiar, care este inclusa in dosarul de finantare nerambursabila al 

beneficiarului, in original. 
152. Pe durata efectuarii monitorizarii, beneficiarul se obliga sa asigure acces liber 

angajatului ODIMM la aplicatiile, instrumentele si echipamentele procurate cu suportul 
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acordat. 
153. Procesul de monitorizare nu va impiedica activitatea economica a companiei. 

154. In procesul de monitorizare reprezentantul ODIMM, informeaza la fata 

locului in forma scrisa Beneficiarul prin intocmirea si inmanarea sub semnatura 

Beneficiarului a unei Prescriptii (Model......) in care vor fi notate incalcarile constatate cu 

stabilirea unui termen de inlaturare. 

155. In aceasta situatie, responsabilul de procesul de monitorizare va informa 

prompt superiorul si Comitetului intern de evaluare, prin elaborarea unei note de serviciu, 

despre incalcarile constatate in procesul de monitorizare a Beneficiarului. 

156. In baza activitatilor de monitorizare si evaluare, ODIMM intocmeste rapoarte 

anuale de implementare, efectueaza analize cantitative si calitative, realizeaza activitati de 

diseminare si promovare ale rezultatelor Programului. 

157. Monitorizarea se incheie prin intocmirea si semnarea Actului de monitorizare 

finala de catre reprezentantul echipei de monitorizare si reprezentatul UIP (Modelul tip al 

fisei de monitorizare va fi aprobat de catre Comitetul intern de evaluare), care confirma 

executarea prevederilor Contractului (cu anexarea copiei: Extrasul din Registrul de stat al 

persoanelor juridice si intreprinzatorilor individuali; actele privind Situatiile financiare pentru 

ultimele doua perioade de activitate; adeverinta privind numarul de salariati angajati; 

descifrarea conturilor analitice si sintetice care reflecta luarea la evidenta contabila a 

articolelor de investitii achizitionate din cadrul Programului si alte documente confirmative 

privind respectarea preve,derilor contractuale). 

158. Contractul de finantare nerambursabila va produce efecte juridice din 

momentul incheierii acestuia de catre parti pana la momentul semnarii actului de 

monitorizare finala. 

159. Actul de monitorizare finala va fi incheiat intre parti in termen de 30 de zile 

lucratoare din momentul expirarii termenului de monitorizare.  


