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Întreprinderile mici și mijlocii 
joacă un rol important în 
contextul economiei naționale: 
generează majoritatea locurilor 
de muncă și creează oportunități 
pentru inovare. Uniunea Euro-
peană sprijină acest sector de 
mulți ani prin intermediul a mai 
multor instrumente și programe 
de finanțare. În cadrul inițiativei 
EU4Business, în prezent avem 
peste 30 de proiecte care contri-
buie la îmbunătățirea accesului 
IMM-urilor la servicii de finanțare 

și dezvoltare a afacerilor, precum și la 
un mediu de afaceri mai bun. 

IMM-urile rurale sunt punctul central al 
acestui proiect: fondurile UE sporesc 
accesul la trei programe naționale 
dedicate susținerii IMM-urilor. Suntem 
bucuroși că, în pofida pandemiei, 
ODIMM a reușit să ofere granturi 
conform planului inițial, contribuind 
astfel la realizarea viselor a nume-
roși beneficiari. Le dorim succes 
tuturor! Sperăm că antreprenorii 
care au primit acest sprijin financiar 
să își desfășoare afacerile într-un 
mod responsabil din punct de vedere 
social, contribuind astfel la bunăs-
tarea întregii populații. 

Uniunea Europeană va continua să 
ofere sprijin Republicii Moldova prin 
intermediul Planului de Redresare 
Economică al UE, care vizează stimu-
larea redresării socio-economice pe 
termen lung, încurajarea tranziției verzi 
și digitale, precum și explorarea poten-
țialului economic al țării, toate acestea 
fiind implementate pentru beneficiul 
cetățenilor Republicii Moldova.  

Magdalena MUELLER-URI, 
Șefa secției Cooperare, 
Delegația Uniunii Europene 
în Republica Moldova



14 ANI DE PARTENERIAT 
ODIMM - UNIUNEA EUROPEANĂ

Cooperarea internațională este esen-
țială pentru preluarea experiențelor, 
crearea conexiunilor dintre organi-
zațiile de suport în afaceri și alinierea 
practicilor naționale la strategiile de 
succes din alte state. În 14 ani de 
activitate, ODIMM a depus eforturi 
majore în consolidarea rețelei de 
parteneri de dezvoltare pentru a înde-
plini misiunea de sporire a compe-
titivității economiei naționale. Încă 
din primii ani de activitate, Uniunea 
Europeană a fost un partener de 
încredere care a susținut eforturile 
ODIMM în dezvoltarea sectorului 
IMM din Republica Moldova. 

Colaborarea dintre ODIMM și UE 
a început din primele luni de activi-
tate, prin suportul acordat la conso-
lidarea capacităților organizației și 
preluarea schimbului de experi-

ență a statelor europene în domeniul 
susținerii sectorului IMM. Pe parcursul 
anilor, acest parteneriat a fost conso-
lidat și UE a devenit principalul donator 
al ODIMM, împreună contribuind la 
dezvoltarea micilor afaceri, crearea 
locurilor de muncă, în special în zonele 
rurale și crearea unei infrastructuri de 
suport în afaceri în regiuni. Printre prin-
cipalele rezultate cu care ne mândrim 
sunt dezvoltarea Fondului de Garantare 
a Creditelor, cele 10 Incubatoare de 
Afaceri din regiuni lansate în  perioada 
2012-2017, precum și asistența directă 
pentru capitalizarea Programelor “PARE 
1+1”, „Femei în Afaceri” și “Instrumentul 
de susținere privind digitalizarea IMM”.

Impactul programelor de asistență 
tehnică și financiară și a proiectelor inter-
naționale finanțate de Uniunea Euro-
peană au contribuit esențial la creșterea 
competitivității sectorului IMM și a capa-
cităților ODIMM pentru a oferi servicii 
calitative antreprenorilor autohtoni. 

Astăzi, multe inițiative ODIMM sunt 
considerate modele de succes în regi-
unea Europei de Est și sunt multiplicate 
în aceste țări pentru a contribui la redu-
cerea migrației, creșterea investițiilor în 
economie și a bunăstării populației.

Iulia COSTIN, 
Director General ODIMM



Uniunea Europeană a oferit în anul 2018  asistență 
directă pentru ODIMM, în valoare de 4 milioane euro, 
pentru capitalizarea Programelor naționale “PARE 
1+1”, „Femei în Afaceri” și “Instrumentul de susținere 
privind digitalizarea IMM”. Obiectivul general al Proiec-
tului „Suport pentru IMM în zonele rurale” este de 
a  contribui la îmbunătățirea calității vieții rurale pentru 
dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

REZULTATUL SCONTAT al acestei inițiative europene 
este de a oferi oportunități de abilitare economică, în 
special a femeilor și migranților, de a iniția și dezvolta 
companii în mediul rural pentru a crea  noi locuri de 
muncă și a dezvolta infrastructura în zonele rurale.

SCOPUL DIRECT AL ACESTUI PROIECT este de 
a reduce disparitățile economice și sociale prin intro-
ducerea unor inițiative active de ocupare a forței de 
muncă, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din 
mediul rural, atragerea investițiilor străine și diminuarea 
fluxului de migrație din zonele rurale spre zonele urbane 
sau chiar în străinătate.

Durata proiectului 01.06.2018 – 30.11.2021

Bugetul Total: 5 000 000 EURO

Grant din fondurile Uniunii Europene: 4 000 000 EURO

SUPORT PENTRU IMM 
ÎN ZONELE RURALE



ÎMPREUNĂ PUTEM CREA 
VIITORUL ACASĂ

Migrația mai rămâne preocuparea cetățenilor dar și a instituți-
ilor abilitate de a o opri. ODIMM prin Programul de Atragere a 
Remitențelor în Economie (PARE 1+1) - propune șansa unui 
viitor acasă pentru persoanele interesate să revină din străi-
nătate și să inițieze o afacere. Acest program este o reabilitare 
emoțională și financiară pentru cei care nu își mai doresc să fie 
angajatul cuiva, ci au intenția să-și gestioneze afacerea, fiind 
propriul său șef.

PARE 1+1 este o inițiativă finanțată din bugetul de stat și 
suplimentată din fondurile UE, care constituie cea mai fezabilă 
platformă de cooperare dintre autorități și mediul de afaceri. 
În cadrul Programului lucrătorii migranți sau rudele acestora 
de gradul I beneficiază de consultanță și informare privind 
oportunitățile de dezvoltare a unei afaceri, proiectele de suport 
antreprenorial, sursele de finanțare a unui proiect investiți-
onal, aspectele legislative ale activității antreprenoriale, etc. 
Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare 
leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în formă de 
grant. 



Ion CREȚU 
SRL ANDIENDOMED / orașul Hâncești 
beneficiar al Programului “PARE 1+1” / 

Salvează viețile oamenilor de peste hotare, dar nu a uitat și de cei de 
acasă. 

Ion Crețu a făcut studiile în medicină la Chișinău, dar profesează această 
nobilă profesie  de mai mult de zece ani în Irlanda. Dorul de țară îl încerca 

de nenumărate ori, deși și-a asigurat un trai decent peste hotare. Astfel, a decis să ofere un 
confort medical și celor de acasă. În 2011, a început să pună bazele unei companii care să 
ofere Servicii de imagistică și asistență medicală în raionul Briceni. Câțiva ani mai târziu, prin 
intermediul Programului PARE 1+1, compania fondată de Ion Crețu și administrată de mama 
acestuia, și-a extins activitatea și în raionul Hâncești. Ion Crețu se bucură că a reușit să fie mai 
aproape de oamenii de acasă, prin intermediul serviciilor medicale oferite în regiunile rurale, 
de care aveau atâta nevoie. 

Elena VETRICI / SRL FRIGODORAGRO / 
s. Chirileni, raionul Ungheni / 
beneficiară al Programului “PARE 1+1”

Elena Vetrici din satul Chirileni, raionul Ungheni, după o tragedie din familie 
s-a confruntat cu provocarea de a-și crește de una singură copiii. Pentru 

început,  femeia a înființat o mică plantație de goji, iar, ulterior, după ce a studiat 
mai intens acest domeniu, a amenajat și un hectar de pepinieră unde a obținut un 

nou soi de pomușoare. Mica afacere s-a transformat într-o adevărată pasiune. Așa se face că,  
în anul 2018, antreprenoarea a construit și o uscătorie modernă din bani europeni. Dezvoltarea 
afacerii a fost posibilă datorită finanțării nerambursabile prin intermediul Programului „PARE 
1+1”. Grantul a fost și o motivație care l-a readus acasă pe unul din cei șapte copii ai femeii aflați 
la muncă peste hotare. Totuși, cea mai mare realizare a Elenei Vetrici ar fi să-și vadă toți copiii  
definitiv acasă, pentru că, spune ea, cresc și în Moldova afaceri.

Dumitru ARVAT 
SRL ,,LEGOLINIA CONSTRUCT” / 
or. Rezina / Beneficiar al Programului “PARE 1+1”

Un tânăr din Rezina, datorită suportului european financiar nerambursabil 
de care a beneficiat în cadrul programului „PARE 1+1”, a pus pe roate o 

afacere. Dumitru Arvat este fondatorul unei companii care are ca domeniu 
de activitate producerea cărămizii modulare ecologică de tip LEGO. În cei patru 

ani de activitate, „LegoLinia Construct S.R.L” a reușit să devină prima companie autohtonă 
exportatoare de cărămidă LEGO în România.

Doina BOLEA / SRL „ZONA BAD”  
s. Sadova, Călărași / 
Beneficiar al Programului “PARE 1+1”

Doina Bolea este antreprenoarea care a ales să lanseze o afacere în 
domeniul industriei alimentare - producerea berii. Activitatea antreprenorială 

a fost susţinută financiar de Uniunea Europeană prin intermediul Programului 
„PARE 1+1”, gestionat de ODIMM. „ZONA BAD” - o companie tânără, dar cu 

planuri mărețe de viitor și de dezvoltare.
Finanţarea europeană este un sprijin şi o motivaţie de a merge înainte, în pofida obstacolelor 

imprevizibile care pot apărea, se destăinuie antreprenoarea.

Medic peste hotare, 
antreprenor acasă

Cresc și în Moldova 
afaceri

Uniunea Europeană susține 
producătorii din R. Moldova

Afacere spumoasă în satul 
Sadova, raionul Călărași



FEMEILE POT SCHIMBA 
LUMEA AFACERILOR

ȘTIAI CĂ ponderea femeilor în domeniul afacerilor din 
Republica Moldova este de circa 34%? În ultimii ani tot mai 
multe femei sunt motivate să-și lanseze propriile afaceri, iar 
acest lucru este încurajat și susținut de către ODIMM prin 
Programul “Femei în Afaceri”.

Programul “FEMEI ÎN AFACERI” susține femeile să obțină 
abilități manageriale prin dezvoltarea afacerilor, preponderent 
în zonele rurale, sporește accesul acestora la resurse, servicii 
și tehnologii moderne, oferă oportunitatea la dezvoltare perso-
nală, la sfaturile unor mentori profesioniști și acordă finanțare 
nerambursabilă de până la 165 mii lei.

Programul este destinat femeilor care planifică să-și inițieze 
sau să-și extindă afacerile, în special în sate. 

Femeile pot avea ambiția de a se ridica la standardele cele mai 
înalte - cu tenacitate, pasiune, discernământ – în identificarea 
oportunităților și marea dorință de a reuși în domeniul afacerilor.



Veronica NEGRUȚĂ 
SRL LOGOPICI / Orașul Orhei
beneficiară a Programului “Femei în Afaceri”

Veronica Negruță din Orhei investește în sănătatea viitoarei generații. 
Este fondatoarea primului cabinet de logopedie din oraș - „LOGOPICI”. 

Încă din copilărie avea această pasiune față de pedagogie, în special, o 
tenta interacțiunea cu copii. Acum, datorită participării la Programul “Femei în 

Afaceri”, visul ei a devenit realitate. „Astăzi, sunt sigură că mă aflu acolo unde mi-am dorit să 
fiu întotdeauna și să devin prietenă cu fiecare copil. Titlu de femeie de afaceri îl port cu mândrie 
și recunoștință față de familia mea, pentru că ei îmi sunt mereu alături”.  Tânăra antreprenoare 
susține că susținerea europeană i-a fost de mare folos pentru a dezvolta afacerea. 

Inna CIVIRJIC 
SRL Sweetland / s. Cazaclia, UTA Găgăuzia 
beneficiară a Programului “Femei în Afaceri”

Tendința multora de a aborda un mod corect de viață, a încurajat-o pe 
Inna Civirjic să creeze în anul 2019 o afacere cu brandul Sweetland, care, 

între timp, a devenit o companie de top pe piața produselor de artizanat din 
Republica Moldova. Inna Civirjic pune mereu preț pe calitate, de aceea alege 

cu grijă ingredientele, nu folosește grăsimi vegetale sau alți înlocuitori în produsele pe care le 
propune consumatorilor și pot fi făcute personalizat, la comandă. Programul “Femei în Afaceri” 
a fost un stimulent puternic pentru antreprenoare de a-și dezvolta afacerea și de a promova 
un stil sănătos de viață, care să-i aducă și bani.

Veronica BOTNARU 
SRL Veronica Botnaru / s. Răzeni, raionul Ialoveni
beneficiară a Programului “Femei în Afaceri”

A studiat domeniul ales, cu dedicație, iar mai apoi, a făcut o afacere 
din asta. Veronica Botnaru din satul Răzeni, Ialoveni a pus în practică 

cunoștințele obținute în domeniul design vestimentar și artă decorativă. A 
început mai întâi cu un atelier de croitorie și reparație a hainelor, iar recent, 

a creat o companie specializată în fabricarea articolelor textile pentru casă și îmbrăcăminte 
pentru femei. Unicitatea produselor e generată nu doar datorită talentului antreprenoarei, ci 
și a posibilităților din atelier. Cu suportul european, tânăra a procurat o mașină de brodat. Pe 
viitor, antreprenoarea planifică să deschidă și un showroom pentru a fi mai aproape de clienți. 

Elena LAZAREVA / SRL Vatra Dumeniului, 
s. Vorniceni, raionul Strășeni
beneficiară a Programului “Femei în Afaceri”

Văile și peisajele rustice unde a copilărit au fost sursă de inspirație 
pentru Elena Lazareva din Vorniceni, Strășeni pentru a lansa o afacere 

în domeniul turismului. Având o pasiune pentru tradiție și frumos, în anul 
2019, femeia a proiectat business planul unui traseu turistic, conectând 4 

localități vecine. Ideea îndrăzneață a prins contur, deși proiectul e încă la jumătate de cale. 
Antreprenoarea a reușit să construiască un muzeu în satul de baștină cu numele de Vatra 
Dumeniului, care găzduiește, în prezent, evenimentele culturale din regiune. Sprijinul financiar 
din partea UE este foarte binevenit, declară Elena Lazareva, fără acesta, ideea ei de afaceri 
ar fi rămas doar pe hârtie.

Investește în sănătatea 
copiilor

Afacere dulce de top 
pe piața produselor 
artizanale

Și-a transformat 
meseria în afacere

Afacere inspirată din 
dragostea de vatră 
strămoșească



ODIMM dezvoltă mecanisme de sprijin privind transformarea 
digitală a IMM care vor minimiza efectele crizei pandemice 
actuale și vor deveni principala resursă salvatoare în ulterioa-
rele situații de criză.  

Prin susținerea digitalizării IMM, ODIMM își propune să stimu-
leze utilizarea noilor tehnologii digitale de-a lungul întregului 
proces de gestiune a afacerii, să instruiască antreprenorii în 
domeniul utilizării tehnologiilor informaționale, inclusiv imple-
mentarea platformelor de comerț electronic („e-Commerce”), 
să ofere acces nelimitat la educație antreprenorială gratuită în 
mediul digital și să încurajeze introducerea celor mai inovative 
soluții digitale pentru eficientizarea proceselor de lucru.

PRIMUL PAS, în acest sens, a fost făcut prin lansarea și 
implementarea “Instrumentului de susținere privind digitalizarea 
IMM”, finanțat din bugetul de stat și suplinit din fondurile Uniunii 
Europene, în comun acord cu partenerii de dezvoltare - StartUp 
Moldova și GoOnline, Programul Startup Moldova dezvoltat de 
proiectul TEKWILL, cu susținerea USAID, Suedia și UK aid.

Astfel, având ca motiv tendințele internaționale și necesitățile 
întreprinderilor, această inițiativă de suport antreprenorial are 
drept scop acordarea suportului întreprinderilor sub formă de 
Business Vouchere în crearea de pagini web, magazine online, 
dar și oferirea de granturi (până la 200 mii lei) pentru achiziți-
onarea de tehnologii și soluții digitale.



Ina NEGRUȚĂ 
SRL Honey Dream / orașul Orhei
Beneficiară a Insrumentului de Digitalizare a IMM

Ina Negruță, conduce o întreprindere în Orhei, care este una dintre cele 
mai mari exportatoare de miere de albine din Republica Moldova pe piața 

UE. Anual, prin intermediul acestei companii, circa 600 de tone de miere 
moldovenească ajunge pe mesele consumatorilor din Uniunea Europeană. 

„Compania Honey Dream este un exemplu de succes despre cum poți să creezi și să dezvolți 
o afacere, implementând instrumentele digitale. În timpul pandemiei, produsele noastre au fost 
promovate și comercializate în totalitate în mediul online. Avantajul digitalizării: Poți lucra de oriunde, 
inclusiv și  de la prisacă și ai mereu contact direct cu consumatorul”, susține antreprenoarea.

Pelaghia ȚÎPU / S.R.L TEXTILE-CONTACT 
s. Peresecina, raionul Orhei
Beneficiară a Instrumentului de Digitalizare a IMM

Pelaghia Țîpu administrează o fabrică de textile, în localitatea Peresecina 
din raionul Orhei. Întreprinderea coase uniforme și îmbrăcăminte corporativă. 
Acum 15 ani, când a pus pe roate afacerea, în atelierul ei se lucra la 

mașini de cusut ruginite. Între timp, a înțeles că, pentru a avea calitate, 
trebuie să investești în utilaj modern, iar pentru vizibilitate - să îți digitalizezi 

afacerea. Antreprenoarea a beneficiat de un suport financiar nerambursabil prin intermediul 
„Instrumentului de Digitalizare a IMM”.

Larisa AMBROSII / SRL TRAVEL MANAS
s. Leordoaia, raionul Călărași
Beneficiară a Instrumentului de Digitalizare a IMM

Afacerile iniţiate în localităţile rurale oferă perspective pentru un trai 
decent şi anihilează dorul de ducă. Povestea Larisei Ambrosii a început 

departe de casă, după mulţi ani de muncă în Irlanda, şi, graţie unei colaborări 
cu o prietenă din Kîrgîzstan, a pus bazele primului camping nomad din Moldova. 

Astfel, moldoveanca a revenit în satul natal, Leordoaia, Călărași pentru a da viaţă 
unei afaceri exotice, combinând cultura autohtonă cu cea kîrghîză. Mai exact, femeia a construit 
12 iurte autentice,  în care vizitatorii se pot familiariza cu obiceiurile şi cultura acestui popor 
asiatic. Aventura în lumea businessului a fost susținută financiar și de Uniunea Europeană prin 
Programele „PARE 1+1” și „Instrumentul de digitalizare a IMM”.

Cristina CEBAN / SRL MIRASOF Grup
comuna Stăuceni, municipiul Chișinău
Beneficiară a Instrumentului de Digitalizare a IMM

Mira este o întreprindere condusă de soții Ceban din capitală. Aceasta 
are la bază producerea uleiurilor presate la rece. Deși au apărut pe piața 

din Republica Moldova, în octombrie 2019, uleiurile naturale sunt deja bine 
cunoscute și căutate în rândurile consumatorilor. Produsele sunt comercializate 

în mare parte în mediul online, dar se găsesc și în comerțul cu amănuntul. Fondatoarea 
companiei, Cristina, spune că a vrut să pună pe piață un produs util societății, iar grantul 
european obținut pentru digitalizarea afacerii a ajutat-o enorm pentru a ajunge la câți mai mulți 
consumatori de produse sănătoase.

Producătorii autohtoni, 
în pas cu digitalizarea

Unul dintre cei mai mari 
producători de uniforme 
din Republica Moldova

Camping nomad cu 
iurte în codrii Moldovei

Afacere cu mâncare 
sănătoasă



ACADEMIA VIRTUALĂ A ANTREPRENORILOR, dezvoltată 
cu suportul UNIUNII EUROPENE, este o platformă online 
de tip e-Learning, destinată antreprenorilor pentru a asigura 
accesul gratuit la module de instruire online, webinare și 
resurse de învățare cu privire la planificarea afacerilor, analiza 
pieței, managementul echipei, management financiar, vânzări 
și marketing online, etc. 

Academia pune la dispoziția antreprenorilor în format on-line 
cele mai bune cursuri și seminare care presupun o gamă 
largă de lecții ușor de urmărit atât de pe calculator, cât și de 
pe telefon. Participanții vor avea parte de un mixt de abordări 
formale și informale, experiențe interactive, prezentări cu 
elemente dinamice și animate, hărți conceptuale, arbori de 
decizie, teste, etc. Fiecare program de asistență antrepreno-
rială include propriile cursuri de instruire, adaptate la necesi-
tățile participanților. 

Platforma va asigura sustenabilitatea proiectului pe termen lung 
prin capacitarea antreprenorilor și îmbunătățirea cunoștințelor 
de gestionare a afacerii.

Cofinanțat de 
Uniunea Europeană



ACADEMIA  VIRTUALĂ 
A  ANTREPRENORILOR

Soft-ul de bază/
Platforma

8 Module 
de instruire 
disponibile

Integrarea Platformei 
în aplicația ODIMM 
de tipul mobile app

Conținutul de 
e-learning



REZULTATE PROIECT

184 
proiecte 

investiționale 
finanțate

45 mil mdl 
suma totală 
a granturilor 

acordate

100 mil mdl 
investiția 

generată în 
economia 
națională

284 
proiecte 

investiționale 
finanțate

36 mil mdl 
suma totală 
a granturilor 

acordate

47 mil mdl 
suma totală a 

investiției generate 
în economia 

națională

100 
proiecte 

investiționale 
finanțate

10 mil mdl 
suma totală 
a granturilor 

acordate

16 mil mdl 
suma investiției 

generate în 
economia 
națională





www.odimm.md
E-mail: info@odimm.md

blvd. Ştefan cel Mare și Sfânt 134 
MD-2012, Chişinău,  Moldova

Tel: + 373 22 29 57 41
Fax: + 373 22 29 57 97

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM
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