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� Sursele de finanţare
� Creditul Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare (IDA);

� Creditul Bancii Internationale de Reconstructie si Dezvoltare (IBRD).

� Bugetul estimativ – 45 mln.dolari SUA

� Beneficiarii şi beneficiile aşteptate
� IMM şi companiile din lanţurile valorice orientate la export vor beneficia de o 

îmbunătăţire a capacităților şi serviciilor asigurată de ODIMM şi MIEPO;îmbunătăţire a capacităților şi serviciilor asigurată de ODIMM şi MIEPO;

� Întreprinderile din Moldova şi investitorii străini vor beneficia de îmbunătăţirea 
mediului de afaceri;

� Agenţii economici privaţi vor beneficia de acces la finanţare prin intermediul 
Liniei de Credit şi de garanţii la împrumuturi;

� Agenţii economici privaţi vor avea acces la granturi de co-finantare oferite 
pentru întărirea competitivităţii la export.

� Perioada de implementare
� Perioada de implementare 2015 – 2019



A. Îmbunătăţirea mediului de afaceri

� Susţinerea Guvernul în îmbunătaţirea mediului de afaceri, mai exact la
implementarea strategiilor în domeniul reformei regulatorii si competitivităţii;

� Reducerea constrângerilor şi costurilor aferente gestionării afacerii;

� Implementarea sistemului de evaluare a autorităţilor publice și crearea unei 
ș ț

Cardrul de reglementare mai este povară pentru business

� Implementarea sistemului de evaluare a autorităţilor publice și crearea unei 
culturi și atitudini mai favorabile față de mediul de afaceri;

� Elaborarea şi implementarea sistemului de responsabilizare şi indicatori de 
performanţă, pentru agenţiile şi ministerele implicate în implementarea 
reformelor. Aplicarea principiului ”more for more” și introducerea acestuia în 
procesul de gestionare / control intern al autoritatilor publice;

� Punerea în aplicare a ghişeului unic pentru actele permisive şi interconectarea 
autorităţilor responsabile de eliberarea acestora. 



B. Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici șșșși mijlocii

� Obiectivul componentei - consolidarea legăturilor dintre IMM-ri și piețele de 
desfacere, la fel și îmbunătățirea capacităţii acestora de a fi competitivi pe 
piețele UE;

� Consolidarea ODIMM și MIEPO pentru un rol mai eficient în facilitarea 
creșterii IMM prin consolidarea pozițiilor acestora pe piețele de desfacere;

USD 3 mln. granturi de co-finanţare pentru IMM

ș

creșterii IMM prin consolidarea pozițiilor acestora pe piețele de desfacere;

� Oferirea granturilor de co-finantare agenţilor economici pentru implementarea 
proiectelor de îmbunătățire a afacerii şi sporirea competitivității

� Acoperirea a 50% din costul serviciilor de consultanţă pentru activităţi de sporire a 
competitivităţii şi export;

� Îmbunătăţirea produselor existente, crearea produselor noi, optimizarea 
proceselor, identificarea clienţilor şi pieţelor noi, optimizarea costurilor, etc.

� Bugetul alocat – USD 3,0 mln. Suma grantului / beneficiar este de MDL 150 mii.



C.  Facilitarea accesului întreprinderilor la finanţare (Linie de Credit)

� Obiectivul componentei – facilitarea accesului la finanţare pe termen mediu si 
lung a întreprinderilor orientate la export si reducerea barierelor de finanţare din 
cauza cerinţelor înalte faţă de gaj;

� Finanţarea investiţiilor capitale si asigurarea necesităţii in mijloace circulante 
pentru exportatori şi companii din lanţul valoric la export. 

cca. USD 30 mln. pentru exportatori

pentru exportatori şi companii din lanţul valoric la export. 

� Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor şi băncile comerciale 
eligibile;

� Bugetul alocat USD 29,4 mln. Maturitatea imprumuturilor – pînă la 8 ani;

� Mijloace circulante – USD 500 mii SAU investiţii capitale – USD 800 mii;

� Mijloace circulante – USD 320 mii ŞI investiţii capitale – USD 480 mii;

� Împrumuturile vor fi oferite în Euro, USD sau MDL
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