
Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este o 

instituție publică creată în 2007 la inițiativa Ministerului Economiei pentru a 

susține întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova la toate 

etapele de dezvoltare a afacerii în intenția a le face mai competitive, dinamice și 

sustenabile. Este o instituție de implementare a programelor naționale de suport  

și primul punct de referință pentru fiecare antreprenor din Republica Moldova  

În ultimele două luni, ODIMM a finanțat

297 proiecte investiționale
în sumă totală de 

61 000 000 lei

„Lumea noastră sunt antreprenorii și ne asumăm angajamentul ca pe viitor să 

reprezentăm principalul partener pentru dezvoltarea mediului antreprenorial din 

Republica Moldova. Milităm pentru respectarea principiilor de integritate și tindem 

spre facilitarea accesului la finanțare prin simplificarea procedurilor de aplicare și 

evaluare a proiectelor sustenabile și inovative. Crearea oportunităților de lansare și 

dezvoltare a unei afaceri este misiunea noastră principală, iar noile locuri de muncă 

create și numărul afacerilor susținute confirmă impactul pe care îl are ODIMM 

asupra economiei Republicii Moldova” 

Dumitru PÎNTEA

Director interimar ODIMM

DOSAR DE PRESĂ
„Programe de suport pentru mediul de 

afaceri din Republica Moldova”

ODIMM administrează de suport în afaceri, care  furnizează 12 Programe de stat 

în mod integrat training-uri, finanțare și mentorat. Totodată, este instituția 

parteneră în implementarea mai multor proiecte internaționale, transnaționale și 

transfrontaliere 



Programul de atragere a 

remitențelor în economie 

PARE 1+1

Informare și comunicare Instruire și suport 

Finanțarea afacerii Monitorizare și evaluare

Suport de stat

până la 

250 000 lei

Finanțare de valoare mică

Până la 70% din valoarea proiectului 

investițional, dar nu mai mult de 

200 000 lei

Finanțare de valoare mare

Până la 50% din valoarea proiectului 

investițional, dar nu mai mult de 

500 000 lei

Programul de ecologizare a ÎMM-urilor

Programul de atragere a remitențelor în economie (PARE 1+1) propune șansa unui viitor 

acasă pentru persoanele interesate să revină din străinătate și să inițieze o afacere în țară

Prin Programul de ecologizare a ÎMM-urilor statul susține companiile autohtone în adoptarea 

practicilor de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor, contribuind, 

astfel, la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova

15 460 000 lei  
oferiți în decembrie 2021

5 000 000 lei  
suport de stat 

pentru

ecologizarea 

afacerii 

oferit în 

decembrie 2021



Programul își propune stimularea spiritului antreprenorial și încurajarea inițiativelor de 

afaceri ale tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, care doresc să inițieze o 

afacere sau care conduc o afacere nou-creată în zonele rurale și urbane

Programul START pentru TINERI

I. Identificarea ideilor de afaceri – Hackaton

II. Concursul notelor de proiect. Formare antreprenorială 

III. Concursul proiectelor investiționale și finanțarea nerambursabilă 

IV. Monitorizare și suport post-finanțare

ETAPE

Finanțare nerambursabilă 

în sumă de

180 000 lei
cu 20% contribuție proprie

Programul Femei în afaceri
Programul Femei în afaceri are capacitatea de a ajuta femeile să amplifice abilitățile 

manageriale pentru dezvoltarea afacerilor, preponderent în zonele rurale. Programul e 

destinat sporirii accesului femeilor la resurse, servicii și tehnologii moderne

Până la 

165 000 lei
suport de stat 

nerambursabil

Până la 

1 649 000 lei
suport de stat 

nerambursabil destinat îmbunătățirii 

proceselor operaționale, cercetării, 

inovațiilor, accesul la piețele de 

desfacere externe și maximizarea 

potențialului de export.

sau

94 companii 
conduse de tineri

au beneficiat în 
decembrie 2021 de

granturi în valoare de

15 930 000 lei  

11 460 000 lei  
oferiți în decembrie 2021



Programul a fost elaborat de Ministerul Economiei, în colaborare cu ODIMM, cu suportul 

asistenței tehnice a Proiectului Uniunii Europene „Infrastructura Calității în contextul 

DCFTA”. Acest instrument este dedicat ÎMM-urilor care planifică extinderea pe piețe externe  

și substituirea importurilor de produse/servicii în Republica Moldova

Programul de susținere a afacerilor cu potențial 

înalt de creștere și internaționalizare 

Suport informațional  și 

consultativ

Asistență și suport

financiar

pentru formarea 

competențelor 

antreprenoriale prin schema 

de Business Voucher

suport financiar prin schema 

Grant

Până la 

100 000 lei

Până la 

2 000 000 lei

12 836 501 lei 
oferiți prin schema Grant în 

ianuarie 2022

28 291 923 lei
valoarea totală a investițiilor rezultate din implementarea proiectelor



Instrumentul de suport antreprenorial este destinat tuturor întreprinderilor care solicită un 

credit de la o bancă comercială, dar nu dispun de suficiente garanții. ODIMM oferă 

garanții financiare pentru ÎMM-urile aflate la orice etapă de dezvoltare

Fondul de garantare a creditelor 

Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri 
Incubatorul de afaceri este o organizaţie concepută cu scopul de a sprijini atât înfiinţarea 

cu succes a întreprinderilor, cât şi dezvoltarea viitoare a acestora. Incubatorul pune la 

dispoziţie infrastructura fizică necesară derulării afacerilor, servicii de consultanţă 

adaptată la specificul fiecărei societăţi comerciale şi oportunităţi pentru stabilirea de noi 

parteneriate

În anul 2021, prin intermediul 

produsului de garantare 

„ANTICRIZĂ”, au fost emise 120 

garanții financiare în valoare de 

95 050 000 lei 
care garantează credite 

în sumă de 

210 700 000 lei

 

11 incubatoare

Până la 80% din suma creditului cu o 

valoare de până la 

7 000 000  lei

550 de garanții active

7570 locuințe procurate prin intermediul Programului Prima Casă

  

92 %
rata de 

ocupare

 

230
companii

incubate

 

830
locuri de muncă

create și menținute



Centrul de Consultanță și Asistență în Afaceri

Informare despre programele 

destinate ÎMM-urilor

Asistență în aplicarea la 

programe de finanțare

Ghidare pentru 

START-UP-uri

Peste 150 000

persoane 

consultate

4000

consultații oferite 

de către 

Centrul de Consultanță

în anul 2021

Consultanță și asistență în domeniul

inițierii și dezvoltării afacerilor

Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în Afaceri oferă oportunități de perfecționare 

profesională în domeniul inițierii, dezvoltării și extinderii afacerilor, promovând 

susţinerea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii

bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei). 

MD-2012, Chişinău  Moldova 

Tel : + 373 (22) 295-741 / Fax: + 373 (22) 295-797 

E-mail: office@odimm.md

www.odimm.md

Programul de instruire continuă 

Gestiunea Eficientă a Afacerii
Programul de instruire continuă - Gestiunea Eficientă a Afacerii contribuie la 

amplificarea competențelor antreprenoriale prin seminare, instruiri și modele inovative 

de management a afacerii

Peste

22 000

persoane instruite

Peste

770

de seminare

mailto:office@odimm.md
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