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ABREVIERI
ODIMM - Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM
RM – Republica Moldova
UE - Uniunea Europeană
UTAG - Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
ME - Ministerul Economiei
BNS - Biroul Naţional de Statistică
IMM - Întreprinderi Mici și Mijlocii
OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
PIB - Produs Intern Brut
VAB - Valoarea Adăugată Brută
AA- Acordul de Asociere
DCFTA - Deep and Comprehensive Free Trade Areas
ZLSAC - Zona de Comert Liber Cuprinzator si Aprofundat
VA - Valoarea Adăugată
UAT - Unitate Administrativ Teritorială
APL- Autorităţi publice locale
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PREFAȚĂ
Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii contribuie la ameliorarea situaţiei economice, stimulează creşterea
producţiei, participă la crearea noilor locuri de muncă, îşi aduce aportul la soluţionarea problemei dezvoltării
regionale.
Antreprenoriatul se manifestă în economie sub o multitudine și diversitate de forme, cu rezultate foarte diferite
care nu se reflectă doar în bunăstarea economică și financiară. În aceeași măsură, IMM sunt asociate cu
progresul tehnologic, reducerea inechităților sociale, reprezentând o componentă indispensabilă a economiei de
piaţă, servind drept sateliți pentru întreprinderile mari.

IMM deţin un rol important în dezvoltarea economiei unei țări, ponderea acestora la formarea PIB variază de la
10% pînă la 70%. IMM contribuie nemijlocit la crearea locurilor de muncă, stimulează concurenţa, contribuie la
creşterea exporturilor, favorizează crearea și implementarea inovaţiilor şi a noilor tehnologii. În comparaţie cu
întreprinderile mari, ÎMM sunt mai flexibile, reacţionează mai operativ la schimbările mediului de afaceri şi la
cerinţele crescânde ale pieţei. ÎMM constituie cea mai răspândită formă de afacere în toată lumea.
În majoritatea ţărilor dezvoltate, IMM sunt în permanentă creştere datorită următorilor factori:

•

Diversitatea şi individualizarea cererii,

•

Flexibilitate la cerințele pieței;

•

Modificările în structura organizatorică a întreprinderilor mari,

•

Reorientarea economiei în direcţia diversităţii serviciilor,

•

Globalizarea economică,

•

Politica de stat în domeniul susţinerii ÎMM.
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ROLUL IMM ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Importanța IMM în economia UE
Astăzi, economia globală suferă importante modificări în structura și modul de funcționare. Companiile mari continuă să
domine comerțul internațional datorită unor factori precum: deținerea monopolului asupra anumitor produse și
servicii, dezvoltarea internetului, apariția noilor platforme de afaceri, creșterea nivelului de educației al
populației, deschiderea tot mai mare a economiei mondiale. Cu toate acestea, tot mai multe întreprinderi mici și
mijlocii, dețin potențial și oprtunități de a deveni de succes la nivel local, regional și mondial.
În țările membre ale OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) IMM au o pondere de 95 la suta din total
întreprinderi. La nivel mondial, firmele micro constituie cea mai mare parte a IMM. În medie, conform studiului ”World
Trade Report 2016: Levelling the trading field for SMEs” acest segment constituie 83 la suta din IMM.
Figura1. Ponderea companiilor medii, mici și micro din total IMM la nivel mondial.
(Sursă: IFC’s MSME Country Indicators)
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IMM crează aproximativ două treimi din totalul locurilor de muncă, acest indicator este valabil atît pentru țările în curs de
dezvoltare, cât și pentru țările dezvoltate . Contribuția IMM la PIB este de circa 35 la sută în țările în curs de dezvoltare și
de 50 la suta în țările dezvoltate.
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Preponderent 85 la sută din firmele micro își desfășoară activitatea în sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul.
Domeniile de activitate ale IMM se diferențiază mult în dependență de dezvoltarea socio-economică a țării. În țările mai
puțin dezvoltate IMM din domeniul agriculturii constituie până la 12,5% din numărul total. Această situație se datorează, în
primul rând, forței de muncă ieftine și în al doilea rând, posibilităților limitate de a dezvolta și utiliza tehnologii avansate. În
țările dezvoltate ponderea IMM din domeniul agricol este în jur de 1%. Ponderea IMM din domeniul vânzărilor de asemenea
variază puțin în dependență de dezvoltarea economică, pe când serviciile au o pondere cu 20% mai mare în țările dezvoltate
(54%) față de cele din grupul LDCs (34%)
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Figura2. Pondearea IMM-urilor la nivel global după domeniile de activitate
Sursă: IFC’s MSME Country Indicators.
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Importanța IMM în economia UE
Conform statisticilor publicate de Eurostat în 2015, în țările UE 99%
din întreprinderi fac parte din categoria IMM, numărul de companii
din sectorul IMM ajunge la 23 milioane, 67% dintre angajații UE
lucrează în aceste companii sau circa 90 mil angajați. Contribuția
IMM la valoarea adăugată a constituit în anul 2015 - 57,4%, generând
circa 3,9 trilioane Euro. Cea mai mare parte a IMM europene o
constituie companiile micro, 9 din 10 companii fac parte din
segmentul dat.

Figura 3. Ponderea companiilor din
sectorul privat, UE 2015 conform
mărimei întreprinderii. Sursă
Eurostat, National Statistical Offices and DIW Econ
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Această situație permite să afirmăm că IMM reprezintă motorul economiei europene. Ele contribuie la crearea de noi locuri
de muncă, la creșterea economică și garantează stabilitatea socială. Având în vedere importanța lor pentru economia
Europei, IMM reprezintă un obiectiv major al politicii UE. Comisia Europeană își propune să promoveze antreprenoriatul și să
îmbunătățească mediul de afaceri pentru IMM-uri, permițându-le acestora să își realizeze pe deplin potențialul în economia
globalizată de astăzi.
În UE distribuția pe categorii medii, mici și micro se face în baza numărului de angajați, a cifrei de afaceri dar și a bilanțului
total. IMM sunt definite ca companii care au până la 250 de angajați, cifra de afaceri anuală pînă la 50 mil € și bilațul total
este de 43 mil €.
Categorie

Număr angajați

Cifra de afaceri

Bilanț total

Micro

< 10

< 2 mil €

< 2 mil €

Mici

< 50

< 10 mil €

< 10 mil €

Mijlocii
< 250
< 50 mil €
Sursă: Ofiicial Journal of the Eupopean Union. L 124/36, 20 May 2003

< 43 mil €
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Importanța IMM în economia UE
Cele mai importante domenii de activitate a IMM europene sunt următoarele cinci sectoare:
1. cazare și alimentație publică,
2. finanțe,
3. construcții,
4. manufacturi,

5. comerț.
Aceste domenii generează 71% din Valoarea Adăugată din total IMM, încadrând 78% din total angajați în sectorul IMM.
Numărul mediu de IMM la 1000 de locuitori în UE este de 45 de unități, aceasta cifra variază de la țară la țară, de exemplu în
Republica Cehă numărul mediu este de 94 întreprinderi, cel mai ridicat indicator din UE, pe când în România 22 înreprinderi
cel mai jos indicator. Putem spune că, există o legătură directă între densitatea IMM dintr-o țară și dezvoltarea economică a
acestei țări, dar există și situații de acestă concluzie, spre exemplu în Germania acest indicator este de 27 de IMM la 1000
locuitori. Republica Moldova indicatorul este cu sub media europeană, în anul 2015 în țară au fost înregistrate 14 IMM la
1000 de locuitori.

Figura 4. Ponderea IMM în formarea VA și ponderea persoanelor angajate în sectorul IMM, anul
2015. Sursa: ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMEs 2015/2016 SME recovery continues
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PREZENTAREA GENERALĂ A SECTORULUI IMM DIN REPUBLICA MOLDOVA
Definiția termenului de IMM ( Întreprinderi Mici și Mijlocii)
La moment nu există o singură definiţie universală care ar descrie sectorul IMM din toate perspectivele și aspectele, iar
termenul utilizat pentru acest sector diferă de la țară la țară:
• în ţările UE este folosit termenul de „întreprinderi mici şi mijlocii” (IMM)
• în ţările anglo-saxone este folosit termenul de „micul business’’
• în Federaţia Rusă şi Ucraina este folosit termenul de „antreprenoriatul mic”
• în Republica Moldova este folosit termenul de „întreprinderi mici şi mijlocii” (IMM)
Conform Legii Nr. 179 din 21.07.2016 în RM sunt definite ca IMM întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
•
au un număr mediu anual de pînă la 250 salariaţi;
•
realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vînzări) de pînă la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active
imobilizate și active circulante) de pînă la 50 de milioane de lei.
În clasificarea IMM criteriul definitoriu constant folosit pentru identificarea întreprinderilor mici şi mijlocii în scopuri
statistice în RM este numărul mediu anual de salariaţi.
Mărimea întreprinderii

Nr de salariați

Cifră anuală de afaceri (milioane lei)

Micro

până la 9

pînă la 9

Mici

de la 10 pînă la 49

pînă la 25 sau deţine active totale de pînă la 25 de milioane de lei;

Mijlocii

de la 50 pînă la 249

pînă la 50 sau deţine active totale de pînă la 50 de milioane de lei.

10

Prezentare generală a sectorului IMM din Republica Moldova
Pentru Republica Moldova IMM reprezintă sectorul cheie al economiei, care și-a început
urmă, înregistrând evoluții ascendente și descendente influențate de diferiți factori.

dezvoltarea 25 de ani în

Datorită caracteristicilor sale specifice sectorul IMM dispune de un șir de avantaje precum:
• reprezintă o forță cantitativă decisivă în economia țării;
•dispune de posibilități enorme de înglobare a unei game variate de produse și servicii;
•este foarte flexibil și ușor adaptabil la modificările conjuncturii pieței;
•reprezintă un generator de inovare și transfer tehnologic;
•contribuie semnificativ la formarea PIB și la creșterea economică;
•este capabil să dezvolte și să încadreze o cotă mare a forței de muncă.
Dezvoltarea sectorului IMM reprezintă una dintre prioritățile de bază în creșterea economică a țării, fiind inclusă în cele mai
relevante documente strategice de politici. În Strategia Naţională de dezvoltare „Moldova 2020” una dintre cele șapte
priorități de dezvoltare se referă direct la ameliorarea climatului de afaceri, care prevede dezvoltarea pe mai multe nivele
măsurabile a sectorului cum ar fi: stimularea deschiderii afacerilor noi și simplificarea procedurii de înregistrare a unei
afaceri; optimizarea cadrului de politici; diversificarea instrumentelor de suport; sporirea ponderii forței de munca calificate
încadrate în acest sector, etc.
Prognosticul în urma implementării reușite a strategiei „Moldova 2020” în domeniul dezvoltării mediului de afaceri din țară
ar înscrie în linii mari rezultate precum: eliminarea sau reducerea barierelor regulatorii, creşterea investiţiilor interne şi
străine, majorarea numărului de întreprinderi fiabile, crearea locurilor de muncă atractive, asigurarea productivității înalte şi
producţiei competitive orientate la export.
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Evoluția IMM în țările UE comparativ cu RM pe dimensiunile: număr de
întreprinderi, venituri, număr de salariați. (Anul de referință 2008) sursa: www.statistica.md
Figura 5. Dinamica numărului de IMM în UE, anul 2008=100%
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Figura 6. Dinamica numărului mediu de salariați în IMM, anul 2008 = 100%
100
90

98.9

98.3

96.4

94.3

80
2009

2010

96.8

96.9

96.2

95.3

89.7

91.5

91.0

88.9

2011

2012

2013

2014

Figura 7. Dinamica veniturilor din vînzari din IMM, anul 2008=100%
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Indicatorii activității antreprenoriale în Uniunea Europeană comparativ cu Republica
Moldova, componenta angajări, anul 2015
67% din angajați UE sunt din sectorul IMM
Figura 8. Ponderea angajaților după mărimea întreprinderii.
Sursă Eurostat, National Statistical Offices and DIW Econ
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Figura 9. Ponderea angajaților după mărimea întreprinderii.
Sursa www.statistica.md
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În țările europene sectorul IMM este considerat drept principalul furnizor al locurilor de muncă, încadrând de la 60% pînă la
87% din numărul total de salariați. Spre exemplu, în Grecia în cadrul IMM sunt angajați 87% din totalul salariaților, în
Germania 63%. Media pe UE este de 67% angajați în sectorul IMM. Din total angajați în sectorul IMM, cea mai mare parte
sunt încadrați în companiile micro 45%. În ultimii doi ani, în UE se observă o creștere modestă a numărului de salariați care
activează în cadrul IMM, respectiv în anul 2014 s-a înregistrat o creștere de 1,1% față de 2013, iar în 2015 cu 1,5% față de
2014.
În Moldova, indicatorul angajării în sectorul IMM este mai mic comparativ cu țările UE, în anul 2015, constituind 55.1% din
total salariați pe țară, ponderea cea mai mare a angajaților fiind în companiile mici 40%.
Figura 10. Numărul mediu de angajați pe tip de
companie, anul 2015 UE
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Indicatorii activității antreprenoriale în Uniunea Europeană comparativ cu Republica
Moldova, componenta –venituri, anul 2015
Figura 10. Ponderea Valorii Adăugate
companiilor după marime
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Figura 11. Ponderea veniturilor din
vînzări, companiilor după marime
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Per ansamblu, constatăm că IMM din țările UE prezintă o performanță semnificativă pentru dezvoltarea economică. O
pondere a valorii adăugate de circa 21% este generată de micro întreprinderi, ceea ce indică asupra unui nivel înalt de
dezvoltare a acestora. IMM din Republica Moldova în activitatea sa înregistrează dezechilibre a ponderii veniturilor din
vânzări, cea mai mare contribuție fiind generată de întreprinderile mici (16%). Această situație este condiționată de mai
mulți factori obiectivi și subiectivi precum: experiența relativ redusă de activitate a sectorului IMM (doar 25 de ani);
insuficiența instrumentelor de suport corelate cu necesitățile sectorului; nivel relativ redus de tehnologizare a afacerilor;
cultură antreprenorială în proces de formare și dezvoltare.
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Clasametul principalelor dificultăți ale IMM în UE și RM
Țările Uniunii Europene

Republica Moldova

1. Găsirea consumatorilor/clienților

1. Corupția și birocrația

2. Disponibilitatea de personal calificat ori de manageri
experimentați

2. Acces la resurse financiare ieftine

3. Concurența

3. Administrare fiscală dificilă

4. Costul producției și a forței de muncă

4. Lipsa resurselor umane calificate

5. Legislația

5. Concurența

Observăm că pentru întreprinzătorii din țările UE efectele globalizării creează impedimente dependente preponderent de
conjunctura economică și de competitori și mai puțin de factorii legislativi. Iar reducerea acestora depinde direct de
strategiile și tacticile aplicate de către întreprinzător. În același timp, în RM majoritatea dificultăților indicate sunt
influențate de calitatea actelor legislative și mecanismelor de aplicare a acestora, de factorii politici și nivel relativ redus al
culturii antreprenoriale. Dificultăți comune menționate s-au dovedit a fi concurența și lipsa resurselor umane calificate,
ambele fiind considerate ca riscuri mondiale majore. Diferențele constatate permit să afirmăm că influiențele lor sunt într-o
dependență directă de nivelul de dezvoltare economică și politică a țării.
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Evoluția sectorului IMM în Republica Moldova
Politicile promovate în domeniul dezvoltării antreprenoriatului din țară, au condus la evoluția pozitivă a numărului de
întreprinderi active, chiar dacă sectorul IMM continuă să se confrunte cu numeroase dificultăți de ordin financiar, legislativ,
birocratic şi altele. Pe parcursul ultimilor cinci ani, numărul ÎMM a fost în continuă creştere, majorându-se de la 45,6 mii
întreprinderi în anul 2010 până la 52,3 mii în 2014, pe toată acestă perioadă s-a menținut un trend pozitiv de sporire a
numărului de IMM. Însă în anul 2015, în rezultatul crizei bancare, se resimt influențele negative asupra dezvoltării
sectorului, iar numărul IMM scade cu 1% față de anul 2014. Impactul pe care îl are astăzi sectorul IMM asupra dezvoltării
ecomonice a țării comparativ cu țările UE este mai scăzut cu aproximativ 20%.
Figura 14. Ponderea întreprinderilor active, total republică, 2010-2015. (%.) Sursa www.statistica.md
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Conform BNS, numărul întreprinderilor în anul 2015 constituie 51216 unități, dintre acestea 49770 sunt IMM (97,2%).
Numărul total al întreprinderilor scade în anul 2015 cu 1% sau cu 443 întreprinderi, dintre care cifra negativă o înregistrează
doar întreprinderile micro cu 592 mai puține decît în anul 2014, însă ca indicator din total IMM, ponderea acestora crește de
la 74,5% în 2014 la 75,1% în 2015. Celelalte tipuri înregistrează mici creșteri. Numărul întreprinderilor mijlocii crește cu 0,3 %
69 (unități) iar a întreprinderilor mari cu 0,1% (28 unități).
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Figura 15. Dinamica dezvoltării IMM anii 2010 –2015. (sursa www.statistica.md)
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Din punct de vedere al distribuției teritoriale, ponderea IMM din total întreprinderi rămâne a fi una decisivă și importantă
pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor. În 2015 ponderea IMM din total întreprinderi indică asupra unei raportări
destul de uniforme a procentului de IMM pe regiuni statistice. Totodată se atestă o discrepanță semnificativă privind
concentrarea IMM pe regiuni, cea mai mică pondere fiind înregistrată în zona Sud și UTAG. Situația dată indică asupra unor
rezerve privind stimularea activității antreperenoriale din regiuni.
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Densitatea IMM la 1000 locuitori. (sursa www. statistica.md)
Figura 16. Densitatea IMM la 1000 locuitori pe zone statistice în 2015
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Conform informației Camerei Înregistrării de Stat, numărul întreprinderilor
din Registrul de Stat al Unităților de Drept la 01.04.2017 constituia 171358
persoane juridice și întreprinzători individuali, dintre acestea peste
jumătate sunt înregistrate în mun. Chișinău. Acest fapt crează un decalaj
deosebit de mare între mun. Chișinău și celelalte regiuni de dezvoltare ale
țării.
Densitatea întreprinderilor, exprimată prin numărul întreprinderilor active
raportat la 1000 persoane, în municipiul Chișinău, este de circa cinci-șase
ori mai mare decât în regiuni (65% din numărul total al IMM activează în
municipiul Chișinău), aceasta fiind semnificativ influențată de un set de
avantaje precum: infrastructura dezvoltată, număr mare de potențiali
consumatori, capacitate înaltă de plată, cerere de consum mai mare.
32.3
Regiunea cu cea mai mică densitate a IMM este Regiunea Sud, aici sunt 4,2
IMM la 1000 persoane, un indicator mai înalt este înregistrat în UTAG de
8,1 IMM la 1000 persoane. Media pe țară în anul 2015 este de 14 IMM la
1000 persoane, indicator cu mult inferior comparativ cu alte țări similare
Mun. Chisinau
din punct de vedere dezvoltării geo-economice.

Figura 17. Număr de IMM pe regiuni
statistice, mii unități în anul 2015

6.1
Nord

7.4
Centru

2.6

1.3
Sud

UTAG
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Angajari în sectorul IMM
(sursa www. statistica.md)

În strategiile de dezvoltare națională și
regionale se menționează că prin
stimularea dezvoltării antreprenoriatului
se țintește crearea locurulor de muncă.
Din punct de vedere al distribuției
teritoriale ale angajărilor în IMM se
observă diferențe semnificative de la o
regiune la alta. Astfel, cel mai pronunțat
impact asupra forței de muncă al IMM
este înregistrat în Regiunile de dezvoltare
Sud și Centru, unde se observă cea mai
mare pondere a angajaților în IMM în
raport cu numărul total al salariaților din
regiune.
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Forța de muncă din sectorul IMM
Printre raioanele lider din punct de vedere al impactului IMM asupra incadrării forței de muncă putem menționa:
Șoldănești - 100% din total forță de muncă sunt angajați în IMM; Dubăsari - 96%, Leova și Basarabeasca câte 93%;
Briceni, Sângerei, Telenești și Cimișlia peste 80%.Cea mai mică pondere a angaților în sestorul IMM și impact privind
ocuparea forței de muncă este înregistrat în municipiul Bălți 41,2%, municipiul Chișinău 49,4% și raionul Florești 47,7%.
Constatăm că regiunile urbane IMM contribuie mai puțin la crearea locruilor de muncă comparativ cu cele rurale, datorită
prezenței masive a companiilor mari, care atrag majoritatea forței de muncă locală.
Printre alți factori relevanți care generează această discrepanță putem indica domeniile de activitate practicate (în zonele
rurale sunt mai dezvoltate activitățile din domeniul agriculturii, iar în cele din centru prestări servicii), disponibilitatea de
resurse umane calificate, gradul de tehnologizare a IMM și formele organizatorico-juridice practicate.
Regiune

Mii angajați

Ponderea angajaților în sectorul IMM

Republica Moldova

281,4

55,1

Municipiul Chișinau

150,9

49,4

Regiunea Nord

49,7

56,8

Regiunea Centru

47,8

69,1

Regiunea Sud

23,0

70,9

UTA Găgăuzia

9,9

64,6
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Cifra de afaceri și profitul IMM în anul 2015
Indicatorii cu referire la cifra de afaceri și profit, care
caracterizează situația financiară a întreprinderii, vin să
complementeze analiza dezvoltării antreprenoriatului, să
măsoare performanța antreprenorială a ÎMM în profil teritorial.
În 2015 cifra de afaceri pe țară a ÎMM a constituit 30,8% din
cifra de afaceri a întreprinderilor în total. În termeni absoluți, în
anul 2015 un profit mai mare a fost obținut de întreprinderile
din mun. Chișinău de 2139,4 mil.lei sau 70.4% din total
profit, urmate de cele din Regiunea de dezvoltare Nord, care au
cumulat suma de 406,1 mil. lei (13.4%) și din Regiunea de
dezvoltare Sud cu 232,0 mil. lei (7.6%). Mai puțin profit au
obținut ÎMM din UTA Găgăuzia, corespunzător înregistrând
71,6 mil. lei (2.4%).
Figura 16 Poderea profitului pînă la impozitare pe regiuni
statistice, anul 2015. Sursa www.statistica.md

7.6
6.2

2.4

13.4

70.4

Municipiul Chișinău
Nord
Centru
Sud
U.T.A. Gagauzia

21

Factorii care au influențat asupra acestor rezultate sunt condiționați de numărul redus al populației în regiuni, capacitatea
de plată redusă a consumatorilor, nivelul mai înalt de autoasigurare a populației din regiuni cu produse tradiționale.
Cea mai mare pondere a veniturilor din vânzări de 61% a fost înregistrată în regiunea Sud, urmată de Centru cu 42,3%.
Aceasta relatează asupra dependenței mai pronunțate a dezvoltării regiunilor respective de nivelul de dezvoltare al IMM.
De menționat că, cea mai mică valoare a indicatorului de 26,7% este înregistrată în mun. Chișinău, motivul fiind
concentrația semnificativă a companiilor mari care generează cele mai mari profituri.

Regiune
Republica Moldova
Municipiul Chișinau
Regiunea Nord
Regiunea Centru
Regiunea Sud
UTA Găgăuzia

mil. lei
86 824,6
55 055,7
12 233,5
12 015,9
5 138,7
2 380,8

Venituri din vânzări IMM
(cifra de afaceri)
în % faţă de total
în % faţă de total IMM
întreprinderi
30,76
100
26,7
63,4
37,1
14,1
42,3
13,8
61,0
5,9
40,7
2,7

Profit pînă la
impozitare
mil. lei
3 037,6
2 139,4
406,1
188,4
232,0
71,6

Analiza situației pe raioane din cadrul regiunilor de dezvoltare denotă discrepanțe privind ponderea cifrei de afaceri a IMM
pe raioane. În regiunea Centru, în două raioane, cifra de afaceri aproape integral revine IMM - Șoldănești 100% și Dubăsari
99%; la Sud în raionul Leova și Basarabeasca, cifra de afaceri din sectorul IMM depășește 80%; la Nord în raioanele Fălești și
Briceni cifra de afaceri a IMM constituie peste 70%, iar în raionul Sângerei 85% din totalul cifrei de afaceri al întreprinderilor
din raioanele respective. Mai puțin dependente de veniturile IMM sunt raioanele Drochia cu 26,8%, Rezina - 22% și mun.
Bălți - 25,1%, deoarece în aceste zone sunt prezente întreprinderi mari din diferite domenii, iar la Bălți este amplasată Zona
Economică Liberă.
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Principalele genuri de activitate ale IMM. (sursa www.statistica.md
Figura 18. Evoluția numărului ÎMM în 2010-2015 pe genuri principale de activitate ale întreprinderilor.
mii unități
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

Industria prelucrătoare

Agricultura, silvicultura și pescuit

Construcţii

Transport și depozitare

Tranzacţii imobiliare

Hoteluri și restaurante

Alte activităţi

5.1

5.0
3.1
2.3 2.5

2010

1.4

5.4
4.8
2.4

3.2
2.6

2011

1.5

5.7

4.9
2.7
2.5

9.6

1.7

2.7

6.3

6.0

4.9

3.3

2012

19.8

9.0

8.5

7.9

7.3

20.5

20.4

20.0

19.4

18.7

4.8
2.7

3.4

2013

1.7

2.9

3.5
2.8

2014

5.5
4.2
3.1

1.7

2.9
2.6

2015

3.4
1.7
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Ponderea veniturilor și a numărului de IMM după domeniul de activitate, anul 2015.
(sursa www.statistica.md)
Ponderea cea mai mare a veniturilor din sectorul IMM revinde activitații de comerț, umată de activitățile de cazare și
alimentație publică, locul trei îi revine activității de prelucrare. Agricultura chiar dacă are o pondere destul de ridicată ca
număr de IMM se situează abia pe locul 4, având o pondere de doar 9% din venit.
După mărimea IMM, veniturile nu sunt distribuite în corcondanță cu numărul de companii. În anul 2015, companiile medii
generează 10,2% din venuturi din vînzări, cele mici - 16,2 % și micro doar 4% cu toate că reprezintă 74,5% din numărul total
de IMM.
Veniturile din vânzări (mil. lei) în anul 2015 în comparație cu 2014 la toate categoriile de întreprinderi cresc, IMM
înregistrează o creștere a veniturilor din vînzări de 103% față de 2014, cu 6 p.p. mai jos dacă comparăm cu veniturile
întreprinderilor mari care au acumulat în 2015 venituri cu 9% mai mult decât în 2014. Aceste rezultate parțial se datorează
semnării în anul 2014 a Acordului de Asociere RM-UE și a DCFTA și în același timp creșterii prețurilor la produse și servicii
datorită situației macroeconomice din țară.
Figura 19. Ponderea veniturilor din vânzări și a numărului de IMM în anul 2015 pe genuri principale
45.2
de activitate (%)

3.1

Venituri
NR IMM

1.7
Comerţ cu
ridicata şi cu
amănuntul;…

2.9

19.8

Activități de
cazare și
alimentație…

9.0

7.9
2.6

11.5
4.2
Industria
prelucrătoare

Activități
profesionale, știi
nțifice și tehnice

7.9
5.5

Agricultura, silvic
ultura și pescuit

Informații și
comunicații

7.2

Construcţii

3.54.2

Transport și
depozitare

2.92.0

Alte activităţi

0.4 0.3 2.4 3.4
Distribuția apei;
salubritate, gesti
onarea…

Producția și
furnizarea de
energie…

0.1 0.1

Tranzacţii
imobiliare

25.5
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Oportunitățile oferite de Acordul de Asociere și DCFTA
-Extinderea pieței de desfacere

- Posibilitatea de dezvoltare a parteneriatelor cu 28 de state membre ale UE
-Acces la noi grupe de clienți cu un număr de circa 500 milioane persoane
-Dezvoltare, cultură, susținere, calitate, energie durabilă, siguranță alimentară, grija față de
natură

- 5,4 % creșterea suplimentară a PIB, creșterea produsului național cu cel puțin 142 mil. USD
sau circa 2,8 mlrd. MDL
-16 % creșterea exporturilor în UE și 8 % creșterea importurilor din UE

- Eliminarea celor mai mari părți a taxelor de export pentru produsele din Moldova
- Reducerea dependenței prin încurajarea diversificării piețelor de desfacere

-Adaptarea și implemementarea standardelor UE, asistența tehnico-financiară din partea UE

-Implementarea noilor politici concurențiale, protejarea drepturilor de proprietatea
intelectuală, dezvoltarea economică durabilă
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Rezultatele implementării DCFTA timp de 2,5 ani. Sursa www.statistica.md, Serviciul Vamal al RM
3 100 000 000 USD export în UE
100%

65,1 % ponderea UE în exporturile RM

Figura 20. Exportul Republicii Moldova în anii
2010-2015
Alte

75%

1360

companii exportatoare în UE

50%

2102

poziții tarifare exportate în UE

25%

CSI
UE

0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Figura 21. Top 5 destinații ale mărfurilor
moldovenești în 2016 (mil. USD)
513

România
233.1

Federația Rusă
Italia
Germania
Marea Britanie

198.2
126.6

52,2 % din totalul ISD provin din UE
28 state membre UE au investit în RM

4 din top 5 țări care au investit în RM sunt din UE
(Olanda, Cipru, Franța, Spania)

114.3

* Din cauza lipsei de date statistice referitoare la exporturile RM disociate pe marimea companiei, am folosit datele accesibile
referitoare la exportul general al RM
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Valorificarea cotelor la export (01.01.2016 - 20.11.2016)

struguri

mere

prune

orz

porumb

grâu

zahăr

9295 t

74 t

7482 t

64 277 t

140 281 t

469 794 t

56 121 t

cota
anuală
10 000 t

cota
anuală
40 000 t

cota
anuală
10 000 t

cota anuală
70 000 t

cota
anuală
130 000 t

cota
anuală
75 000 t

cota anuală
37 400 t

cereale
prelucrate
(alcool etilic)
15 385 t
cota
anuală
2 500 t

Sursa: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en&Origin=MD&Code=&Year=2016&Critical=&Status=&Expand=true
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Implementarea DCFTA. Sectoare cheie. Realizări
Accesul pe piață al mărfurilor și administrare vamală
•

Implementarea instituției Operatorului Economic Autorizat (AEO) la toate punctele de trecere (97 AEO în prezent).

•

Clauza drawback duties – reducerea taxei vamale la 1% pentru 32 poziții tarifare.

Măsuri Sanitare și Fitosanitare
•

Dreptul de export pentru o gamă largă de produse vegetale, miere, caviar

•

Inițierea modernizării a laboratoarelor din subordinea ANSA și acreditarea CRDV pe dimensiuniea siguranței alimentelor

•

Darea în exploatare a 3 puncte de control la frontieră: Tudora, Criva, Leușeni

Bariere tehnice în calea comerțului, standardizare, metrologie
•
Avansarea în procesul de aderare la organismele internaționale în domeniul infrastructurii calității (CENELEC, EURAMET,
WELMEC, EA MLA)
•
Adoptarea a peste 14,400 de standarde europene/internaționale, anularea a circa 11600 standarde moldovenești
conflictuale și depășite ca termen

Politica antreprenorială și industrială
•

Reforma instituțională – optimizarea numărului instituțiilor abilitate cu funcții de control de la aproape 70 până la 18,
inclusiv regulatorii independenți

•

Reforma procedurală – implimentarea Sistemului Informațional automatizat de la gestionare și eliberare a actelor permisive
și imlementarea soluțiilor de ghișeu unic, reducerea costurilor administrative cu până la 46%

•

Optimizarea numărului actelor permisive eliberate mediului de afaceri ( reducerea numărului cu 114 acte existente, ceea ce
reprezintă 25%)
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Priorități în implementarea DCFTA. Sectoare cheie
Accesul pe piață al mărfurilor și administrare vamală
• Trecerea cu pînă la finele anului 2017 la sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor HS 2017
• Simplificarea procedurii de obținere a certificatului de origine, inclusiv prin implementarea procedurii de vămuire la
domiciliu

Măsuri Sanitare și Fitosanitare
• Acreditarea internațională a laboratorului Centrului Republican de Diagnostică Veterinară
• Extinderea listei produselor de origine animală cu drept de export în UE pentru ouă clasa B, carne de pasăre, produse
lactate

• Implementarea pe întreg teritoriul țării a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje RASFF, Sistemului de alertă
rapidă pentru produse periculoase RAPEX și Sistemului computerizat veterinar integrat TRACES
Bariere tehnice în calea comerțului, standardizare, metrologie
• Cooperarea statutului de membru la organismele internaționale din domeniul infrastructurii calitații
• Dotarea laboratoarelor cu echipamente și consumabile pentru teste expres

Politica antreprenorială și industrială
•

Implementarea reformei instituțiilor de control și asigurarea funcționării ghișeelor unice

• Continuarea revizuirii și optimizării întregului spectru de acte permisive și licențe, inclusiv simplificarea actelor permisive
pentru tranzacțiile import/ export
• Reducerea prevederii de raportare a agenților economici
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CADRU DE POLITICI ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Politicile europene au scopul de a îmbunătăți abordarea generală a spiritului antreprenorial, de a promova creșterea IMMurilor, de a înlătura cele mai stringente probleme de ordin legislativ, fiscal, financiar, resurse umate etc.
Astăzi în statele UE, dar și în RM, politicile de stat au ca scop crearea unui mediu prielnic pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial, tinerii antreprenori sau cei care au deja o afacere pot beneficia de variate instrumente de suport precum:
granturi, credite preferențiale, subvenții, consultării și instruiri gratuite.
Totodată, crește semnificativ rolul APL- urilor ca partener cheie în dezvoltarea sectorului IMM la nivel regional, prin
consolidarea parteneriatelor, optimizarea și eficientizarea tuturor procedurilor ce țin de inițierea afacerii și desfășurarea
activității curente, suport financiar și consultativ.
Cadrul de politici pe termen lung şi mediu privind dezvoltarea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii din RM este reglementat
printr-un șir de documente strategice și tactice, fiecare dintre ele având ariile specifice de intervenție întru îmbunătățirea
climatului antreprenorial.

Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020
(http://www.mec.gov.md/ro/content/politici-si-programe-imm) şi Planul de acţiuni privind implementarea acestei Strategii
pentru anii 2015-2017, răspund imperativului de trecere de la modelul de dezvoltare economică bazat pe consum, la o
nouă paradigmă orientată spre exporturi, investiţii şi inovaţii, a dezideratului politic de integrare europeană şi a tendinţelor
economice mondiale.
Prezenta Strategie vine să contribuie la consolidarea potenţialului IMM şi a rolului lor în economie, stabilirea mai clară a
priorităţilor, creşterea încrederii dintre mediul de afaceri şi autorităţi, crearea în ansamblu a unui mediu mai favorabil
pentru activitatea de antreprenoriat.
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Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020, are stabilite 7 priorități strategice pentru dezvoltarea
țării una dintre care se referă nemijlocit la ameliorarea climatului de afaceri prin optimizarea cadrului normativ de
reglementare şi prin aplicarea tehnologiilor informaţionale în serviciile publice destinate mediului de afaceri şi cetăţenilor.
În același timp celelalte șase priorități stabilite reprezintă elemente importante interdependente și complementare prin
care se va asigura dezvoltarea economică durabilă a țării.

Documente de politici care vizează dezvoltarea IMM la nivel european și național
La nivel

european

Small Business Act for Europe (10 principii de dezvoltare)
DCFTA (Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, art. 62-63)

Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la IMM
La nivel
național

Strategia de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020
Planul de acțini pentru perioada 2015-2017 privind implimentarea strategiei de dezvoltare a
sectorului IMM pentru anii 2012-2020
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Realizările în domeniul politicilor de dezvoltare a IMM
•Notificarea în comerț
La 19 iulie curent au intrat în vigoare amendamentele la Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, prin
care autorizația de funcționare în comerț a fost substituită cu simpla notificare la primărie. Aceasta a eliminat
constrîngerile antreprenorilor în lansarea unei activități comerciale prin obținerea diverselor avize și autorizații, excepție
fiind activitățile cu risc sporit pentru populație și mediu, pentru care necesită autorizația sanitară sau sanitar – veterinară.
Astfel, afacerea poate fi lansată într-o zi prin notificare la primăria localității sau în 15 zile după obținerea autorizațiilor
menționate.

•Elaborarea și promovarea legii noi cu privire la IMM
 La 16 decembrie 2016 a intrat în vigoare noua lege cu privire la IMM.
 Normele inovatorii ale legii:
- Promovarea principiilor de dezvoltare a sectorului IMM stipulate în Small Business Act pentru Europa („Gîndiți-vă mai
întâi la scară mică” și principiul numărului constant al reglementărilor);
- Includerea unor noțiuni noi precum: activitate inovaţională, business angels, cluster, crowdfunding, educație
antreprenorială, finanțare de tip mezanin, fond cu capital de risc, întreprindere debutantă etc.;
- Caracterul consultativ al controalelor pe primii trei ani de activitate a IMM-lor fără aplicarea sancțiunilor
administrative, cu excepția celor ce țin de legislația penală;
- Eficientizarea mecanismului de funcționare și administrare a Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM prin
aprobarea de către guvern a mecanismului respectiv;
- Consolidarea dialogului public – privat prin crearea Consiliului Consultativ pentru IMM.
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Realizările în domeniul politicilor de dezvoltare a IMM
•Stabilirea în comun cu Ministerul Finanțelor a unui regim simplificat de impozitare pentru persoanele fizice care
comercializează independent produse.
A fost elaborat conceptul de activitate independentă în comerț și regimul de impozitare a acesteia. Astfel, pentru
desfășurarea activității vizate a fost stabilit un impozit unic în mărime de 1% din volumul anual al vânzărilor cu extinderea
drepturilor de comercializare și stabilirea unor obligațiuni: evidența intrărilor/ieșirilor și utilizarea mașinilor de casă și
control cu memorie fiscală, cheltuielile de procurare ale cărora sunt deductibile.
Întru adaptarea la noul mecanism au fost elaborate amendamente la legea patentei, prin care se prelungește perioada de
comercializare a produselor în bază de patentă pînă la 2 ani, fiind majorat costul lunar al patentelor existente în comerț de
1,5 ori.
Crearea Consiliului Consultativ pentru IMM - o platformă funcțională de discuții dintre sectorul public și cel privat (va fi
creat pînă la finele anului curent)

•Consolidarea dialogului public - privat prin utilizarea diverselor platforme de comunicare precum:
„Zilele Business-ului Regional”;
„ Business week”
„ Forum economic regional”
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Perspective la nivelul politicilor de suport
 Elaborarea propunerilor de politici publice cu privire la dezvoltarea industriilor creative
 Identificarea şi implementarea schemelor şi modelelor de investiţii inovative (venture capital, crowdfunding şi business
angels)
 Asistenţă IMM pentru dezvoltarea ideilor de afaceri inovaţionale

 Elaborarea unui program nou de suport pentru tineri întreprinzători
 Promovarea şi încurajarea femeilor din RM să-şi dezvolte/iniţieze propria afacere
 Ajustarea cadrului legal vizînd dezvoltarea antreprenoriatului la aquis-ul comunitar privind energetica, agricultura,
mediul şi economia verde pentru IMM
 Promovarea Programului „Horizon 2020” şi facilitarea participării IMM la prioritatea „industrial leadership”
 Elaborarea unui program de susţinere a IMM din sectorul rural orientate spre dezvoltarea afacerilor bazate pe
economia verde
 Încurajarea implementării sistemelor de management al calităţii, inclusiv a celor integrate în sectorul IMM, conform
standardelor europene şi internaţionale
 Adoptarea a 75% din standardele europene în calitate de standarde naţionale, relevante actelor normative stabilite în
anexa XVI la titlul V al Acordului de Asociere RM – UE
 Capitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor în vederea asigurării accesului la credite a IMM

 Elaborarea recomandărilor şi a altor documente normative pentru crearea şi dezvoltarea clusterelor în RM
 Dezvoltarea şi consolidarea continuă a relaţiilor economice, comerciale şi contribuirea la promovarea exportului de
mărfuri autohtone pe pieţele externe
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Perspective privind instrumentele de suport
 Efectuarea cercetărilor ştiinţifice privind tendinţele de bază din sectorul IMM
 Acordarea granturilor pentru susţinerea IMM în implementarea proiectelor din domeniul eficienţei energetice și a
antreprenoriatului inovativ
 Elaborarea şi implementarea instrumentelor inovaţionale de suport financiar a IMM verzi (vouchere inovaţionale,
proiecte de transfer tehnologic etc.)
 Continuarea procesului de atragere a remitenţelor în crearea şi dezvoltarea afacerilor prin implementarea Programului
„PARE 1+1”
 Consolidarea capacităţii de cooperare a IMM prin integrarea acestora în reţele de clustere
 Facilitarea accesului IMM la informare prin intermediul Entreprise Europe Network (EEN)
 Acordarea serviciilor de mentorat pentru antreprenori în vederea extinderii şi promovării afacerii
 Oferirea suportului financiar de cofinanțare a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru participarea la expoziţii şi târguri
naţionale
 Dezvoltarea serviciilor de consultanță acordate în cadrul Centrului de Consultanţă şi Suport în Afaceri al ODIMM
 Cofinanţarea IMM prin acordarea de granturi în scopul creşterii competitivităţii şi promovării produselor acestora pe
pieţele externe
 Crearea şi punerea în aplicare a unei platforme on-line de comerţ exterior pentru mediul de afaceri
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Dezvoltarea serviciilor
Centrul de Consultanţă
şi Asistenţă în Afaceri
(CCAA)

Lansarea a 2
Incubatoare de
Afaceri noi

Crearea
Business
Women
Academy
(BWAcademy)

Perspective ODIMM
pe perioadă medie
de timp

Implementarea
activităților noi

Crearea oficiilor teritoriale
ODIMM

Dezvoltarea întreprinderilor cu
potențial ridicat de creștere
sau cele pregătite pentru
export

Crearea
platformei
e-learning

Facilitarea legăturilor de
afaceri pentru IMM-uri cu
companii mari naționale și
internaționale
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PROGRAME DE SUPORT ALE IMM
PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE
Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1”este destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul 1 ale
acestora (copii, părinţi, soţi), care doresc să iniţieze sau să extindă afaceri în RM.
Scopul Programului: Mobilizarea resurselor umane şi ﬁnanciare ale cetățenilor RM plecați peste hotarele ţării în dezvoltarea
economică durabilă a RM prin stimularea creării şi dezvoltării IMM. În cadrul Programului, antreprenorii pot beneﬁcia de un
grant în sumă de până la 200 mii lei, în baza regulii „1+1”, astfel ﬁecare leu investit din remitenţele beneﬁciarului va ﬁ suplinit
cu un leu din cadrul programului.
Obiectivele Programului:
• creşterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din RM şi a beneﬁciari-lor de remitenţe privind oportunităţile de
dezvoltare a unei afaceri în ţara de origine;
• sporirea abilităţilor antreprenoriale în rândul lucrătorilor migranţi şi beneﬁciarilor de remitenţe;
• stimularea creării şi dezvoltării IMM de către lucrătorii migranţi şi beneﬁciarii de remitenţe;
• facilitarea accesului lucrătorilor migranţi şi beneﬁciarilor de remitenţe la resursele ﬁnanciare necesare înﬁinţării/dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii în RM;
• promovarea culturii ﬁnanciare şi a economiilor.
Componentele Programul sunt:
I. Informare şi comunicare;
Contacte :
II. Instruire şi suport antreprenorial;
Tel: + (373 22) 22 50 01
III. Finanţarea afacerilor/regula 1+1;
E-mail: office@odimm.md
IV. Monitorizare post-ﬁnanţare şi evaluare.
Web-site: www.odimm.md
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FONDUL DE STAT DE GARANTARE A CREDITELOR
Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) este primul fond de garantare a creditelor din Republica
Moldova, creat și capitalizat din resursele Bugetului de Stat și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea
Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
Misiunea Fondului
Asigurarea accesului la ﬁnanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) prin emiterea garanțiilor
ﬁnanciare la solicitarea creditelor bancare.

Produsele de garantare a creditelor
Întreprinderi gestionate de tineri antreprenori
Garanție: până la 50% din suma creditului.
Valoarea garanției: până la 500.000 de lei.
Perioada de garantare: până la 60 de luni.

Întreprinderi active
Garanție: până la 50% din suma creditului.
Valoarea garanției: până la 3.000.000 de lei.
Perioada de garantare: până la 60 de luni.

Întreprinderi nou – înregistrate
Garanție: până la 70% din suma creditului.
Valoarea garanției: până la 700.000 de lei.
Perioada de garantare: până la 36 de luni.

Întreprinderi exportatoare
Garanție: până la 50% din suma creditului.
Valoarea garanției: până la 5.000.000 de lei.
Perioada de garantare: până la 60 de luni.

Întreprinderi gestionate de femei antreprenoare
Garanție: până la 70% din suma creditului.
Valoarea garanției: până la 700.000 de lei.
Perioada de garantare: până la 60 de luni.
Comision anual: 0,5% din suma garanției

Contacte :
Tel: + (373 22) 21 15 52
E-mail: office@odim.md
Web-site: www.odimm.md
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE ABILITARE ECONOMICĂ A
TINERILOR (PNAET)
Este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, care doresc să-şi dezvolte
abilităţile antreprenoriale, să lanseze sau să extindă propria afacere în zonele rurale.
Programul prevede 3 etape:
I Instruire şi consultanţă:
• Înregistrarea afacerilor şi legislaţia în domeniu;
• Planiﬁcarea afacerilor şi managementul ﬁnanciar;
• Contabilitate;
• Managementul resurselor umane;
• Marketing şi vânzări;
• Consultanţă.
II. Obţinerea creditului în valoare de până la 300 mii lei cu porţiune de grant nerambursabil
de 40%. Perioadă de rambursare – maximum 5 ani.
III Monitorizarea post-ﬁnanţare.
Directoratul Liniei de credit pe lângă Ministerul Finanţelor gestionează etapele II şi III ale
programului PNAET şi prezintă ministerului rapoarte de utilizare şi rambursare a
împrumuturilor.
Cursurile de instruire sunt GRATUITE. Durata – 10 zile.
Instruirile sunt realizate pe întreg teritoriu.
Înregistrarea on-line pe site-ul www.odimm.md

Contacte :
Tel: + (373 22) 22 15 73
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md

39

PROGRAMUL FEMEI ÎN AFACERI
Obiective:
• Creşterea oportunităţilor economice pentru femei, prin reducerea barierelor la iniţierea sau dezvoltarea unei afaceri;
• Facilitarea accesului la investiţii şi asistenţă pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de femei, menite să complementeze
suportul financiar şi non-financiar disponibil la moment pentru femeile antreprenoare din RM;
• Crearea unui model naţional integrat de suport pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin, care vizează diferite etape
de dezvoltare a businessului: de la planificarea afacerii (iniţiere) - la întreprinderi nou create şi până la afaceri în creştere;
• Consolidarea infrastructurii naţionale de suport a IMM, prin extinderea serviciilor oferite în scopul reducerii obstacolelor
specifice pe care le confruntă femeile în afaceri;
• Contribuirea la realizarea politicilor prioritare privind egalitatea de gen şi dezvoltarea economică.
Programul are trei componente de bază.

Acestea reprezintă o abordare integrată a serviciilor pentru dezvoltarea pe termen
lung a afacerilor gestionate de femei. Această abordare integrată vizează necesitățile
diferite de sprijin pe care femeile le întâmpină pe întreg ciclu de viață a întreprinderii,
precum: instruire antreprenorială, consultanță la elaborarea business-planului,
ghidare la înregistrarea afacerii și acordarea granturilor pentru investiții mici și mari

pentru creșterea afacerilor, bazate pe inovații, transfer tehnologic și export.

Contacte :
Tel: + (373 22) 22 43 30
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md
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PORGAMUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ (GEA)
Gestiunea Eﬁcientă a Afacerii (GEA) îşi propune instruirea antreprenorilor pentru desfăşurarea activităţii eﬁciente.
Obiectivele:
• Formarea şi dezvoltarea culturii şi abilităţilor antreprenoriale;
• Creşterea nivelul de caliﬁcare a antreprenorilor şi specialiştilor din domeniu IMM;
• Majoritatea numărului de întreprinderi nou create;
• Stimularea eﬁcientă şi extinderii activităţii antreprenoriale.
Module de instruire:
 Inițiere în planiﬁcarea afacerii;
 Planiﬁcarea strategica a afacerii;
 Managementul ﬁnanciar, inclusiv administrarea resurselor împrumutate;
 Bazele marketingului;
 Desfășurarea activității economice externe şi relaţii vamale (în contextul DCFTA);
 Înregistrarea în calitate de plătitor de TVA şi aplicarea legislaţiei în domeniu;
 Achiziţiile publice şi legislaţia în domeniu;
 Marketing on-line;
 Proceduri de participare la proiecte europene;
 Gestiunea eﬁcientă a timpului;
 Tehnici eﬁciente de vânzare și merchendising;
 Contabilitatea pe domenii de aplicare;
 Legislaţia muncii şi managementul resurselor umane.
Participarea la cursuri este GRATUITĂ. Durata unui modul – 2 zile.
Înregistrarea on-line pe site-ul www.odimm.md

Contacte :
Tel: + (373 22) 22 53 84
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md
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PROGRAMUL DE SUBVENŢIONARE A PARTICIPĂRII AGENȚILOR ECONOMICI LA TÂRGURI
ŞI EXPOZIŢII
IMM pot beneﬁcia de compensare parţială a spaţiului expoziţional în cadrul Programului de Stat de stimulare a participării
agenţilor economici la târguri şi expoziţii.
Expozițiile eligibile pentru subvenționare:
Fabricat în Moldova; Moldagrotech; Moldconstruct; Farmer; Moldova Fashion Expo; Infoinvent; Food & Drinks;
Packaging.Depot; Furniture; Food Technology; Tourism. Leisure. Hotels; Moldenergy.
Suma compensării costului de participare constituie 2000 de lei, în cuantum de maximum 50% din costul spaţiului
contractat, dar nu mai mult decât 4 m.p.
Mecanismul de participare la Program este unul foarte simplu constituit din 3 paşi:
I Familiarizarea cu Condiţiile de Participare la Program
II Completarea Formularului de Participare la Program şi expedierea lui la poşta electronică
expozitie@odimm.md
III După achitarea spaţiului expoziţional Organizatorului expoziţiei, întreprinderile eligibile vor prezenta la ODIMM următoarele
acte
• Cererea de subvenţionare;
• Certiﬁcatul de înregistrare a întreprinderilor (patenta);
• Copia Contractului de arendă a spaţiului expoziţional;
Contacte :
• Copia dispoziţiei de plată de arendă a spaţiului expoziţional;
Tel: + (373 22) 21 05 53
E-mail: office@odimm.md
• Copia buletinului de identitate a conducătorului întreprinderii;
Web-site: www.odimm.md
• Copia adeziunii contract.
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CENTRU DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN AFACERI
Serviciul de consultanță constă în furnizarea de suport IMM pentru dezvoltarea acestora, prin elaborarea de planuri de acţiuni
practice, bazate pe 6 factori cheie în afaceri
Serviciul de Consultanță este destinat pentru 3 tipuri de beneficiari:
• Potenţiali antreprenori
• Companii micro și mici
• Companii mijlocii
Rezultatul serviciului de consultanță este planul practic de acţiuni elaborat de comun cu beneficiarul.
Tipul planului de acţiuni
Pregătirea pentru iniţierea unei afaceri:
- Cunoştinţele de bază pentru iniţierea afacerii
- Programe de suport pentru IMM-uri aplicabile
Dezvoltarea/ Îmbunătăţirea modelului de afaceri:
- Planul de acţiuni privind Situația Financiară
- Planul de acţiuni privind Produsul/Serviciul
- Planul de acţiuni privind Structura Vânzărilor
Dezvoltarea/ Îmbunătăţirea organizaţiei:
- Planul de acţiuni privind Organizaţia
- Planul de acţiuni privind Resursele Umane
- Planul de acţiuni privind Cultura Corporativă

Contacte
Tel: + (373 22) 22 58 06
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md
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REŢEAUA INCUBATOARELOR DE AFACERI DIN MOLDOVA
RIAM este o platformă de cooperare, care îşi propune asigurarea dezvoltării durabile, recunoaşterea naţională şi internaţională
a rețelei şi a rezidenţilor săi.
Obiectivele:
• Facilitarea schimbului de experienţă şi bune practici;
• Reprezentarea intereselor Incubatoarelor de Afaceri şi a rezidenţilor săi în negocierile cu statul şi alţi actori naţionali şi
internaţionali;
• Promovarea avantajelor oferite de incubatoare în rândul populaţiei şi antreprenorilor începători;
• Implementarea eﬁcientă a proiectelor şi programelor de dezvoltare;
• Acordarea suportului şi consultanţei de specialitate Incubatoarelor de Afaceri.
RIAM este o reţea deschisă pentru:
• Incubatoare de Afaceri;
• Companii de consultanţă;
• Donatori şi instituţii de ﬁnanţare;
• Organizaţii de suport în afaceri;
• Persoane ﬁzice cu o vastă experienţă în domeniu antreprenorial.
Membrii fondatori:
ODIMM și Incubatoarele de afaceri

Contacte :
Tel: + (373 22) 22 50 79
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK
EEN este cea mai extinsă reţea de sprijin a IMM din Europa, prezentă în peste 60 de ţări ale lumii.
Reţeaua oferă:
I Servicii de informare şi consultanţă
ODIMM oferă informații privind legislația și politicile europene relevante pentru diferite categorii de întreprinderi sau sectoare economice, condițiile speciﬁce de comercializare a produselor/ serviciilor, standarde de
participare la licitații publice internaționale. Serviciile de informare
și asistență sunt oferite în sprijinul internaționalizării, inovării și transferului de tehnologii.
II Oportunităţi de cooperare în afaceri şi internaţionalizare
Prin intermediul bazei unice de date a Reţelei EEN, cu peste 8.000 de proﬁluri (cereri și oferte
de produse/tehnologii și servicii) ale companiilor din țările membre, sunt stabilite parteneriate
de afaceri la nivel internaţional. Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj
sau misiuni economice organizate periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate,
unde antreprenorii îşi pot promova afacerea şi stabili contacte cu potenţialii parteneri.
III Servicii de suport pentru inovare și transfer tehnologic
Consilierea ÎMM inovatoare şi facilitarea accesului la ﬁnanţare, asistenţă în identiﬁcarea
tehnologiei inovaționale, informaţii despre politicile şi programele vizate, cercetare şi dezvolContacte
tare tehnologică, facilitarea creării de sinergii cu alţi actori în domeniul cercetării.
Tel: + (373 22) 22 53 80
E-mail: office@odimm.md
Membrii Reţelei EEN Moldova sunt deschişi să ofere consultaţii şi să acorde
Web-site: www.odimm.md
asistenţă pentru realizarea proﬁlului, toate serviciile oferite în reţea ﬁind gratuite.
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PROGRAMUL SENIOR EXPERTEN SERVICE
Senior Experten Service (SES) este o organizaţie non-proﬁt din Germania, care facilitează accesului IMM la cunoştinţe
inovative internaţionale, precum şi preluarea celor mai bune practici europene de administrare a afacerii.
Programul dat oferă posibilitatea de a alege dintre cei 7.800 experţi SES, cu un potenţial înalt de caliﬁcare în domeniul
construcţiilor, gospodăriilor ţărăneşti, bănci şi companii de asigurare, industria de prelucrare, instruire, comerţ etc.
Serviciile oferite de către consultanţi:
• Îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;

• Introducerea de noi tehnici şi tehnologii;
• Controlul costurilor, gestiune şi administrare;
• Legături de afaceri;
• Identiﬁcarea de surse pentru ﬁnanţare;
• Vânzări şi achiziţii, promovarea produselor;

• Service şi întreţinere, relaţii cu publicul;
• Planiﬁcarea activităţii ﬁrmei, marketing şi management;
• Pregătirea angajaţilor, managementul resurselor umane, etc.
Beneﬁciarii programului sunt IMM de pe întreg teritoriul RM, instituţiile publice,
autorităţile locale, instituţii de învăţământ şi instituţiile internaţionale.

Contacte :
Tel: + (373 22) 22 45 20
E-mail: office@odimm.md
Web-site: www.odimm.md
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PLATFORMA NAŢIONALĂ A FEMEILOR DIN MOLDOVA
PNFM a fost creată în anul 2012 de către ODIMM în parteneriat cu Centru Internaţional pentru Promovarea Femeilor în
Afaceri (ICAWB), în cadrul Programului regional „Antreprenoriatul feminin – un motor de creare a locurilor de muncă în
Europa de Sud Est”.
Misiunea PNFM
De a contribui la creşterea gradului de conştientizare a femeilor din Republica Moldova, care să
le determine să-şi dezvolte abilităţile proprii şi să-şi asume responsabilitatea unor schimbări
pozitive atît în viaţa lor proprie, cît şi a comunității.
Scopul PNFM
• de a spori vizibilitatea implicării femeilor în societate;
• de a contribui la îmbunătățirea cadrului legislativ aferent;
• de a identiﬁca necesitățile în domeniul dezvoltării capacităților femeilor;
• de a consolida rețeaua coordonatorilor regionali din toată țara.
Activități:
• Crearea de grupuri de lucru pentru examinarea și discutarea diferitor subiecte;
Contacte :
• Organizarea de mese rotunde pe tematici sectoriale;
Tel: + (373 22) 21 05 53
E-mail: office@odimm.md
• Organizarea de întruniri regionale;
Web-site: www.odimm.md
• Crearea de comitete sectoriale.
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ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU IMPLEMENTAREA DCFTA

Lansat în 2014, Contractul de Reformă Sectorială pentru Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (CRS DCFTA) oferă
suport bugetar Guvernului RM pentru a facilita și a promova implementarea DCFTA în domeniile prioritate de dezvoltare a
comerțului.
Activitățile Proiectului UE „Asistență tehnică pentru implementarea DCFTA“ are ca componente:
1: Consolidarea capacităților și dezvoltarea instituțională în domeniul infrastructurii calității;
2: Consolidarea capacităților și dezvoltarea instituțională în domeniul supravegherii pieței;
3: Consolidarea capacităților și dezvoltarea instituțională în domeniul dezvoltării și diversificării condițiilor și oportunităților
piețelor interne și externe ale RM;
4: Suport pentru executarea unui Program de sensibilizare privind competitivitatea în contextul AA / DCFTA;
5: Activități suplimentare ale Proiectului.
Suport oferit ME în procesul de elaborare, implementare și raportare privind realizarea indicatorilor de performanță CRS PSB,
prin utilizarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare;
Susținerea ME și agențiilor sale subordonate în procesul de îmbunătățire a eficacității și eficienței operațiunilor și
competențelor de personal prin elaborarea și implementarea acțiunilor specifice pentru consolidarea capacităților și
dezvoltarea instituțională.
Contacte: Bd. Ştefan cel Mare 180, oficiul 1318 / Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel: + (373 22) 292 211 / Fax: + (373 22) 293 307 E-mail: info@gfa-dcfta.md / Web-site:http://www.gfa-dcfta.md
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Proiectul Ameliorarea Competitivității (PAC II)
Obiectivul: întărirea competitivităţii la export a întreprinderilor private autohtone şi reducerea constrângerilor şi a poverii
cadrului de reglementare.
Componenta 1 „Reforma Regulatorie”.
Această componentă va susţine efortul Guvernul în îmbunătățirea mediului de afaceri, inclusiv implementarea Strategiei
reformei regulatorii şi a planului de acţiuni pentru perioada 2015-2020.
Activităţile proiectului în acest sens includ:
•Elaborarea proiectelor actelor legislative şi amendamentelor necesare implementării acestuia;
•Asistență autorităţilor relevante în procesul de remodelare pentru implementarea ghişeului unic;
•În parteneriat cu Centrul e-Guvernare elaborarea infrastructurii IT necesare;
•Instruirea personalului antrenat în operarea acestuia.
Componenta 2 „Dezvoltarea sectorului IMM”. Componenta respectivă are scopul de a consolida legăturile între IMM din RM
și piețele de desfacere, precum și a îmbunătăți capacitatea acestora de a concura pe aceste piețe.
Aceasta include două sub-componente: Granturi de co-finanțare; Consolidarea instituţională a ODIMM și MIEPO.
Componenta 3 „Acces la finanțare”. Componenta va facilita accesul la finanțare pe termen mediu și lung a întreprinderilor
orientate la export.
Întreprinderile private eligibile pentru finanţare vor beneficia direct de fonduri direcţionate prin intermediul băncilor
comerciale participante pentru finanțarea necesităților în mijloace circulante și investiții capitale. Suma maximală
împrumutului oferit unui agent economic va constitui USD 800 mii. Perioada de maturitate la împrumuturile oferite este de
cel mult 8 ani pentru investiții capitale și respectiv 4 ani pentru mijloace circulante. Împrumuturile vor fi disponibile în USD,
Euro sau MDL la solicitarea aplicantului.
Contacte: Bd. Ștefan cel Mare 180/ mun. Chișinău, MD – 2004, RM/ Web-site: www.uipac.md
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Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din
Moldova (MIEPO)
MIEPO are misiunea să contribuie, în mod sustenabil, la dezvoltarea economică a RM, prin consolidarea competitivităţii
companiilor ce activează sau care intenţionează să-şi iniţieze activitatea pe teritoriul RM în diversificarea pieţelor, creşterea
exporturilor şi dezvoltarea proiectelor investiţionale pe teritoriul ţării, în conformitate cu priorităţile Ministerului Economiei.
MIEPO:
•acordă asistenţă companiilor în vederea extinderii către alte pieţe, promovării investiţiilor şi sprijinirii companiilor care
doresc să-şi extindă afacerile în RM ;
•contribuie la dezvoltarea întreprinderilor, prin susţinerea acestora în eforturile de diversificare a pieţelor şi creşterii
exportului, precum şi sporirii competitivităţii la nivel internaţional;
•acordă asistenţă la promovarea imaginii/mărcilor, conform competenţelor, şi la administrarea resursele informaţionale
aferente.
În vederea realizării misiunii sale MIEPO are următoarele atribuţii de bază:
•formarea imaginii pozitive a RM pe arena internaţională;
•contribuirea la creşterea gradului de conştientizare a RM ca destinaţie de investiţii;
•contribuirea la procesul de atragere a investiţiilor;
•facilitarea dialogului public-privat;
•sprijinirea investiţiilor şi investitorilor, înainte, în timpul şi după procesul de investiţii;
•susţinerea întreprinderilor în găsirea de parteneri străini şi explorarea de noi pieţe;
•susţinerea întreprinderilor în implementarea proiectelor investiţionale în RM;
•promovarea climatului investiţional şi oportunităţilor investiţionale şi de export ale RM.
Contacte: Str. Alexei Mateevici, 65 / mun. Chişinău, MD-2009, Republica Moldova
Tel: +373 22 27 36 54 / Fax: +373 22 22 43 10. Web-site: www.miepo.md
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CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA
Obiectivul major al Camerei este crearea unui mediu şi a unei comunităţi de afaceri în societate şi reprezentarea intereselor
membrilor săi în sistemul relaţiilor economice externe ale RM, în relaţiile membrilor cu autorităţile guvernamentale şi cu
cercurile străine de afaceri.
Proiectele în care Camera este implicată în anii 2015-2016 sunt:
•EAST INVEST II – scopul: susținerea ÎMM-urilor şi organizaţiilor de suport a business-ului.
•EEN – scopul: dezvoltarea relaţiilor comercial-economice dintre Moldova şi ţările UE.
•East Invest II Twinning - pentru organizații de suport în afaceri, transferul de know-how și bunelor practici din partea
partenerilor din UE către organizații de suport în afaceri din țările Parteneriatului Estic și dezvoltarea unor relații de lungă
durată în beneficiul ambelor părți.
•DIHK – CEFTA – scopul: sporirea aplicabilității CEFTA prin consolidarea Camerelor de Comerţ din următoarele state:
Moldova, România, Turcia, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Serbia,
sprijinind astfel stabilitatea politică, dezvoltarea economică şi cooperarea interregională.
•Programul „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanțat de UE și implementat de PNUD. Prin proiectul dat, se
urmăresc scopurile: îmbunătățirea oportunităților și serviciilor disponibile comunităților de afaceri de pe ambele maluri ale
râului Nistru prin susținerea Asociațiilor de Business.
•Proiectul „Consolidarea capacității CCI în prestarea serviciilor de consultanță durabile beneficiarilor de pe ambele maluri ale
Nistrului”- scopul: crearea unei platforme de lucru, prin organizarea vizitelor și stabilirea parteneriatelor între mediul de
afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului.
Contacte: bd. Ştefan cel Mare, 151/mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova
Tel: + 373 22 22 15 52/Fax: + 373 22 23 44 25. E-mail: camera@chamber.md /Web-site: www.chamber.md
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AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ (AIPA)
Subvenţionarea în agricultură reprezintă un ajutor financiar nerambursabil acordat producătorilor agricoli de către stat,
pentru susţinerea investiţiilor efectuate ce corespund criteriilor de eligibilitate prestabilite, cu scopul de a încuraja şi stimula
dezvoltarea sectorului agroindustrial din RM. Procesul de subvenţionare este reglementat de Regulamentul cu privire la la
modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, care este aprobat anual şi care
prevede atât condiţiile de subvenţionare, cât şi mărimea fondului aprobat în limita bugetului de stat. Administrarea
mijloacelor fondului de subvenţionare se efectuează de către AIPA din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare.
Potrivit Regulamentului de subvenţionare 2016, mijloacele fondului sunt utilizate conform următoarelor domenii de sprijin:
Prioritatea I. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare.
Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele UE
Măsura 2. Investiţii în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole.
Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor natural.
Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural.
Prioritatea III. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă
întreprinderilor agricole, plasate în extravilan.
Măsura 4. îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale.
Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare.
Contacte: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162/ mun. Chișinau, MD-2004, Republica Moldova
Tel: 022 212830. Web-site: www.aipa.gov.md
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SERVICIUL EBA EXPORT ASSIST
Scopul EBA de a ajuta companiile din RM, mari și mici să beneficieze în măsura mai mare de noile oportunități de export
spre UE valabile prin intermediul Acordului ZLSAC. Echipa EBA susține companiile emergente pe arena exporturilor spre
Europa să dea start sau să își mărească exporturile către țările membre ale UE.
Instrumentele EBA EXPORT ASSIST
Informația despre un instrument creat de Comisia Europeana, EU Export HelpDesk, care susține în obținerea informației
relevante poate fi gasit aici -https://www.youtube.com/watch?v=NfzJr9PcwPE
EU Export Helpdesk este un website rulat de Uniunea Europeană pentru a susține companiile străine să exporte în UE.
Faceți click aici pentru a accesa secțiunea RM:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=cd/cd_Moldova.html&docType=main&languageId=EN
Asistență la export; Documentarea pentru export; Training pentru export;Marketingul exportului; Baza legislativa a
exportului;Referințe pentru export; Oportunitățile de export; Informații despre țară; Rețeaua de export; Logistica
exportului; Statistica comerțului UE.
Contacte: str. Vlaicu Pîrcălab, 30. mun. Chișinău, MD – 2012, Republica Moldova
Tel: +(373 22) 90 70 25. E-mail: mariana.rufa@eba.md; ion.cebanu@eba.md. Web-site: www.eba.md

53

AGENŢIA PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Este organul administrativ în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile, instituit prin reorganizarea Agenţiei
Naţionale pentru Conservarea Energiei.

Agenția pentru Eficiență Energetică este responsabilă de implementarea politicilor statului în domeniul creării premiselor
pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice; susţinerea activităţii structurilor antrenate în elaborarea şi realizarea
programelor, planurilor, prestarea serviciilor energetice; a altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie, în
conformitate cu prevederile Legii energiei regenerabile nr.160-XVI din 12 iulie 2007, Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire
la
eficienţa
energetică
şi
Hotărârii
Guvernului
nr.1173
din
21.12.2010.
AEE funcționează în baza unui Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică,
punctul 2 şi 3 al Hotărârii Guvernului nr.1173 din 21.12.2010.
Moldova Eco Energetică - Concurs de premiere a inițiativelor de succes în sectorul energiei regenerabile și eficienței
energetice. Categoriile la care se pot înscrie participanții sunt: Istorii Eco Responsabile; Tehnologii Eco Responsabile; Idei Eco
Responsabile.
AEE în procesul de realizare a misiunii sale, este responsabilă de asigurarea şi sprijinirea realizării obiectivelor Programului
Naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice, acordând asistenţa necesară la elaborarea programelor şi planurilor locale
pentru eficienţa energetică şi monitorizând realizarea acestora.
Contacte: str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10,mun. Chișinău, MD-2068, Republica Moldova
Tel: + 373 22 31-10-01/Tel: + 373 22 49-94-44/Fax: + 373 22 31-10-01
E-mail: office@aee.md /office@aee.md, moldovaecoenergetica@aee.md. Web-site: www.aee.md
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EU4Business-BERD
Linia de Creditare EU4Business-BERD face parte dintr-o inițiativă mai largă “Inițiativa EU4Business”, ce oferă suport ÎMM din țări
precum RM în capturarea oportunităților de acces la piața deschisă, oferite de către AA la Zona de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător (AA/DCFTA).
Linia de Creditare și schema de granturi EU4Business-BERD oferă:
• Credite BERD, disponibile prin Băncile Partenere locale în Moldova.
• Granturi UE disponibile pentru proiectele implementate cu succes.
• Asistență tehnică gratuită oferită de către un grup internațional de experți tehnici.
Linia de creditare și schema de suport se realizează prin trei abordări diferite:
Abordarea LTE: Este convenabilă companiilor ce procură echipament, care este menționat deja în lista pre-aprobată de
echipament și tehnologii. Aceste tehnologii pot fi finanțate direct de către Băncile noastre Partenere în cadrul Liniei de Creditare
EU4Business-BERD, cu împrumuturi de până la 300 mii Euro. La verificarea implementării cu succes a proiectului, un grant de
10% va fi disponibil.
Abordarea SPS-FS: este o procedură rapidă simplificată pentru împrumuturile de până la 300 mii Euro pentru investiții în
domeniile creșterii calității și siguranței produselor agricole și a produselor din sectorul prelucrării alimentelor. La verificarea
implementării cu succes a proiectului, un grant de 15% va fi disponibil.
Abordarea Complexă a Proiectelor: este rezervată pentru împrumuturi de până la 3 milioane Euro, disponibile pentru majoritatea
proiectelor de modernizare din sectorul industrial sau cel al serviciilor. Investițiile ce vor avea nevoie de evaluări tehnice și
financiare mai riguroase, pot beneficia de asistență tehnică gratuită pentru optimizarea planului de investiții. La verificarea
implementării cu succes a proiectului, un grant de 15% va fi disponibil.
Pentru a simplifica procesul de finanțare pentru toate împrumuturile Liniei de Creditare EU4Business-BERD, împrumuturile sunt
oferite prin intermediul Băncilor Partenere locale. Băncile Partenere locale sunt susținute permanent de către Consultanții
Proiectului.
La moment banca parteneră a Liniei de Creditare EU4Business-BERD este Mobiasbanca – Groupe Société Générale
Contacte: info.Moldova@eu4business-ebrdcreditline.com. TEL: +373 797 16 696/www.EU4Business-EBRDCreditline.md
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Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (Filiera Vinului)

Beneficiari

Suma
creditului

Avantaje

Băncile
Comerciale
Partenere:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
•
•
•

Întreprinderile vinicole;
Întreprinderile viticole;
Întreprinderile pepiniere;
Întreprinderile conexe sectorului vitivinicol (ambalaj, etichete, dopuri, etc.);
Instituțiile de învățămînt de profil;
Laboratoarele de control a calității vinurilor.
Max 5,000,000 EUR - investiții în echipament și utilaj vinicol;
Max 2,000,000 EUR - restructurarea podgoriilor și plantarea viței de vie;
Max 600,000 EUR - pentru procurarea capitalului circulant;
Max 10,000 EUR per hectar pentru înfiinţarea podgoriilor;
Max 1,000 EUR per hectar-alocări pentru defrişarea plantaţiilor viticole necorespunzătoare;
25,000 EUR – valoarea minimă a alocărilor pentru orice investiție individuală.
Facilități fiscale: aplicarea cotei „Zero” a TVA;
Facilități la import: scutirea de plată taxelor vamale,TVA la importul utilajului/serviciilor,etc;
Termenul de creditare îndelungat-maxim 10 ani;
Perioada de graţie de până la 4 ani;
Rata dobânzii competitivă (5-5,5% pentru credite în Euro);
Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 7 mln. euro);
Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.
Contacte: MD 2023, mun.Chişinău, str. Calea
B.C. "Mobiasbancă - Groupe Societe Generale" S.A.
Basarabiei 18, etajul 2; Tel.: 22 260 903 / Fax:
B.C. "Energbank" S.A.
22 260 912. E-mail: office@winemoldova.md
B.C. „ProCreditBank” S.A.
Web: www.winemoldova.md
B.C „Comertbank” S.A
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Programul de Restructurare a Sectorului Horticol (Livada Moldovei)
1.
2.
3.
Beneficiari
4.
5.
6.
•
Suma
creditului

Avantaje

•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•
Băncile
Comerciale •
•
Partenere:
•

Întreprinderile procesatoare (ambalarea,calibrarea, înghețarea, etc);
Întreprinderile horticole (crescători de fructe, nuci, struguri de masa);
Întreprinderile pepiniere;
Întreprinderile conexe sectorului horticol(ambalaj, etichete, etc.);
Instituțiile de învățămînt de profil;
Laboratoarele de control a calității producției horticole.
Max 5,000,000 EUR - investiții în horticultura (plantarea/defrișarea livezilor și plantațiilor de struguri de masa,
procurarea echipamentelor, etc.);
Max 1,000,000 EUR–investiții înplantarea/defrișarea livezilor si plantațiilor de struguri de masa, pepiniere;
5,000 EUR – valoarea minimă a alocărilor pentru orice investiție individuală;
Max 10,000 EUR per hectar – pentru înfiinţarea plantațiilor horticole;
Max 1,000 EUR per hectar –pentru defrişarea plantaţiilor horticole necorespunzătoare;
Max 30,000 EUR per hectar – pentru înființarea plantațiilor horticole intensive.
Facilități fiscale: aplicarea cotei „Zero” a TVA;
Facilități la import: scutirea de plată taxelor vamale, procedurilor vamale, TVA la importul utilajului/serviciilor;
Termenul de creditare îndelungat-maxim 10 ani;
Perioada de graţie de până la 4 ani;
Rata dobânzii competitivă (5-6% pentru credite în valută);
Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim5 mln. euro);
Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.
Contacte: MD 2023, mun.Chişinău, str. Calea
B.C. "Mobiasbancă - Groupe Societe Generale" S.A.
Basarabiei 18, et. 2; Tel.: 22 260 903 / Fax: 22
B.C. "Energbank" S.A.
260 912; E-mail: office@winemoldova.md
B.C. „ProCreditBank” S.A.
Web: www.winemoldova.md
B.C „Comertbank” S.A
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Proiectul „Agricultura competitivă în Moldova” (MACP)
Obiectivul: sporirea competitivității sectorului agroalimentar al RM prin susținerea modernizării sistemului de management al
siguranței alimentelor, facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și a celor
de management durabil al terenurilor.
În cadrul proiectului sunt realizate 2 programe de granturi pentru producătorii agricoli:
Programul de granturi investiţionale „Facilitarea accesului la piețele de desfacere” prevede asocierea agricultorilor din
domeniul horticol, în grupuri de producători şi susținerea acestora în efectuarea investițiilor în tehnologii destinate
infrastructurii post-recoltă.
A doua finanţare adiţională acordată MACP, în valoare de 10 mil. dolari SUA, va continua stimularea investiţiilor în
infrastructura post-recoltă din sectorul horticol, dar extinderea acestuia asupra a două sub-sectoare noi: colectarea şi
procesarea mierii şi laptelui.
Un grant va constitui cel mult 50% din valoarea investiţiei eligibile, cu un plafon de 350 mii dolari SUA per grup de producători.
Grupurile de producători vor asigura co-finanțarea celeilalte porțiuni de minim 50% din valoarea investiției eligibile.
Programul de granturi investiţionale „Sporirea productivității printr-un management durabil al solului” acordă suport financiar
nerambursabil post-investițional producătorilor agricoli care au implementat tehnologii de management durabil al solului.
Plafonul maxim al granturilor constituie 20 mii dolari SUA, dar fără a depăși 50% din investiția efectuată.
Informaţii suplimentare despre programele de granturi pot fi accesate:
•Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură –www.aipa.gov.md;
•Unitatea Consolidată pentru implementarea Proiectelor în domeniul Agricol, finanțate de Banca Mondială –
www.capmu.md
Contacte: Str. Cosmonautilor 9., of. 512, mun. Chisinau, MD – 2005, Republica Moldova
Tel: +373 22 222 467; 222479/ Fax: + 373 222 244 469/ Web-site: www.capmu.md
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PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ
INCLUZIVĂ (IFAD VI)
Obiectivul: de a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența.
Categorii de granturi disponibile
•Granturi pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi: suma grantului până la 700 dolari SUA/ha, suprafața maximă
per beneficiar - 5 ha, beneficiari pot fi producători agricoli, instituții de cercetare, colegii, universități agrare ce practică
activitate agricolă pe terenuri expuse eroziunii, inclusiv APL
•Granturi pentru procurarea tehnicii agricole specifice agriculturii conservative și ecologice: suma grantului până la 50% din
costul tehnicii agricole, dar nu mai mult de 10 000 USD per beneficiar, beneficiari pot fi întreprinderi agricole care desfășoară
activitatea în zona rurală.
•Granturi pentru plantarea/reabilitarea perdelelor forestiere de protecție: reabilitare perdelelor de protecție, grant de 1,2 mii
USD per ha – suprafața maximă 10 ha primărie/ 5 ha agent economic. Înființarea perdelelor de protecție, 3 mii USD per ha –
suprafața maximă plantată 2 ha primărie / 5 ha agent economic.
•Granturi pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale cu caracter economic: suma grantului - 200 mii USD , tipurile de
proiecte- construcția/ reparația segment de drum, pod, rețea de alimentare cu apă potabilă și pentru irigare, infrastructură
de piață agricolă.
Credite și granturi
•Credite pentru IMM:
•Tineri antreprenori (TA):
•Membri AEI:
Contacte: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305; 1312
tel. 022 22 50 46; 21 00 56; office@ifad.md, www.ifad.md
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Programul Consultanță pentru Micul Business (ASB) al BERD
Echipa Consultanță pentru Micul Business are drept obiectiv să ajute IMM să se dezvolte, să devină un adevărat catalizator
al economiei locale și regionale.
Susținerea proiectelor de consultanță implementate de către companii locale de consultanță
ASB BERD Moldova acordă subsidii pentru acoperirea parţială (până la 70% din costul unui proiect, maximum 10 mii €) a
costurilor pentru servicii ca: consultanţă; strategie; marketing; organizare; operațiuni; tehnologie; soluții de inginerie;
managementul calității; eficiență energetică și mediu.
Criterii de eligibilitate:
•Mărime: Preponderent companii cu mai puțin de 250 de angajați, cu cifra de afaceri anuală de până la 50 mil €.
•Proprietate: Companii private, care se află in proprietatea cetățenilor locali.
•Experiență: Preponderent companii care au experiență de lucru mai mare de doi ani.
•Domeniu: Companii din aproape toate sectoarele și industriile, cu excepția companiilor angajate în activitatea militară sau
producerea echipamentului militar, activitatea ce ține de tutun, jocuri de noroc sau prestarea serviciilor financiare.
Susținerea proiectelor de expertiză sectorială implementate de către experții internaționali
ASB BERD Moldova oferă oportunităţi de colaborare cu experţi internaţionali, care au mai bine de 15 ani de experienţă în
managementul senior în acelaşi domeniu cu al dvs. În baza noastră de date avem peste 1.500 de experţi din 65 de ţări, iar
reţeaua noastră de experți creşte în fiecare an.
Formularul de aplicare, documentele necesare, etapele proiectului şi grila pentru ratele de finanţare pot fi accesate pe adresa
http://uipac.mdwwww.ebrd.com
Programul ASB BERD este susținut financiar de Uniunea Europeană și Guvernul Suediei
Contacte: str. Vlaicu Parcalab, 63/ mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
Tel: + 373 22 211 614/ E-mail: knowhowmoldova@ebrd.com /Web-site: www.ebrd.com/asb-moldova
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Programul Orizont 2020
Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare şi Inovare derulat vreodată de Uniunea Europeană.
Programul oferă o finanţare de 80 de miliarde de euro pe durata de 7 ani (2014-2020), pe lângă investiţiile private pe care
această finanţare le va atrage. Aceasta promite mai multe inovaţii capitale, descoperiri şi premiere mondiale, aducând ideile

mareţe din laboratoare pe piaţă.
Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a iniţiativei emblematice Europa 2020 „O Uniune a Inovării”, ce
vizează asigurarea competitivităţii globale în Europa.
Îmbinând cercetarea şi inovarea, Orizont 2020 contribuie la stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă,

punând accentual pe excelenţa ştiinţifică, pe poziţia de lider în sectorul industrial şi pe provocări societale, cu scopul de a
asigura capacitatea Europei de a produce ştiinţă de clasă mondială, de a elimina barierele din calea inovării şi de a facilita
colaborarea sectoarelor public şi privat pentru furnizarea de soluţii inovative. Începând cu anul 2014, Republica Moldova a
devenit ţară asociată la program, beneficiind de aceleaşi drepturi de participare ca şi ţările din Uniunea Europeană.

Contacte: Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact
Adresa: Bd. Ştefancel Mare 1, of.515; Tel: 022 272042. Web: www.h2020.md/ www.cpi.asm.md
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UNDP Moldova
Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel local
Proiectul încurajează inovațiile în înființarea de IMM și în procesul de dezvoltare a afacerilor pentru
generarea de locuri de muncă sustenabile la nivel local și fortificarea capacităților APL de a gestiona în
mod autonom astfel de procese.
În special, Proiectul oferă suport IMM sau IMM constituite la etapa post-incubare prin:
•Acordarea de instruire ajustată și suport consultativ antreprenorilor potențiali privind axarea pe inovații
în momentele cheie, inclusiv la nivel de produs, proces, metodă de marketing sau management;
•Suport prin intermediul granturilor în cofinanțare pentru un număr selectat de afaceri în curs de
înființare și întreprinderi existente inovatoare la etapa post-incubare;
•Susținerea APL pentru elaborarea sau extinderea planurilor de dezvoltare economică axate pe inovații
în inițierea și dezvoltarea afacerilor la nivel local.
Scopurile proiectului:
•Dezvoltarea expertizei și cunoștințelor pentru integrarea inovațiilor în procesele de dezvoltare a afacerilor și cazuri selective
de inițiere de noi afaceri;
•Facilitarea inițierii de afaceri inovative și dezvoltarea acestora prin intermediul suportului în cofinanțare cu accent specific
pe întreprinderile existente, pentru ca acestea să absolvească IA;
•Consolidarea capacităților APL pentru a susține dezvoltarea afacerilor inovatoare într-un cadru mai descentralizat.
Donatori: Ministerul Regal al Afacerilor Externe al Norvegiei
Domeniu de intervenţie:Creştere incluzivă
Contacte: str. 31 August, 131/ mun. Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel.: +373 22 22-00-45, Fax: +373 22 22-00-41; E-mail: registry.md@undp.org Web-site: http://www.md.undp.org/

Oportunitate
Dezvoltare
Inovare
Mentorat
Motivare
Elaborat de :
Viorica Zatîc. Coordonator în analiză și cercetare
Liudmila Stihi. Șef Direcție Analiză, Inovare și Instruire
Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM
str. Serghei Lazo, 48/ MD-2004, Chişinău / Moldova
Tel : + 373 (22) 29 57 41/ Fax: + 373 (22) 29 57 97/ E-mail: www.odimm.md

