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CUVÂNT DE DESCHIDERE

Această publicație este produsă în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană 
“Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de 
Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul 
programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană”. 

Principalele obiective ale proiectului se referă la proiectarea și implementarea unui 
program de sensibilizare a opiniei publice cu scopul promovării beneficiilor 
AA/DCFTA, inclusiv diseminarea informațiilor specifice și utile, ce vizează necesitățile 
agenților economici din toate domeniile de referință ale Acordului de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. 
Scopul final este de a sprijini participarea mediului de afaceri la implementarea 
integrală a acordului. 

În cadrul acestui proiect au fost realizate un șir de materiale de informare adresate 
mediului de afaceri, companiilor și exportatorilor mari, dar și întreprinderilor mici și 
mijlocii, referitoare la cerințele pieței Uniunii Europene, pașii de urmat și asistența 
disponibilă pentru agenții economici din Republica Moldova, pentru a profita la 
maximum de oportunitățile oferite de către Acordul de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător (DCFTA).

Această publicație face parte din seria de materiale elaborate în cadrul proiectului și 
are ca scop furnizarea informațiilor de bază și aplicate pentru a ajuta agenții economici 
să înțeleagă mai bine care sunt principalele intervenții, rezultate și oportunități ale 
Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). 

Mai multe informații pot fi consultate pe site-ul www.eu4business.md/dcfta
Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu poate fi 
atribuit Uniunii Europene.

02



În orice economie, businessul mic are rolul de a asigura 
protecția socială și stabilitatea politică în cazul unor 
reglementări eficiente din partea statului. Astfel, 
suportul micului business reprezintă o prioritate pentru
guvernul țării.
În acest context, în cadrul Proiectului „VVizibilitate și 
comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea 
Acordului de Asociere/Zona de Libe Schimb Aprofundat 
și Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul programelor de 
asistență finanțate de Uniunea Europeană", Republica 
Moldova (EUROPEAID/137988/DH/SER/MD) a fost
elaborat Ghidul Surse de finanțare pentru business.

Acest Ghid are scopul de a sprijini întreprinderile mici și 
mijlocii din Republica Moldova în accesarea surselor 
financiare prin descrierea oportunităților existente și 
reflectarea organizațiilor-suport în domeniu și entităților 
de implementare a proiectelor și programelor accesibile
în Republica Moldova.

Ghidul este compus din următoarele compartimente: 
Partea 1. Importanța finanțării pentru dezvoltarea 
businessului, care reflectă nevoile de finanțare la diferite 
etape ale dezvoltării companiei și structura principalelor 

surse de finanțare, pașii principali de investire și factorii
ce influențează decizia investițională. 

Partea 2. Instrumentele de Finanțare - descrie cele mai 
des întâlnite instrumente de finanțare, cum ar fi creditul, 
leasingul, factoringul, garanția bancară, precum și 
finanțarea din partea fondurilor de capital accesibile în
Republica Moldova. 

Partea 3. Surse de finanțare pentru dezvoltarea businessului 
în Moldova se referă la descrierea oportunităților existente 
de finanțare, inclusiv pașii principali și condițiile de finanțare 
în cadrul: Programelor de stat pentru businessul mic și 
mijlociu, Liniilor internaționale de credit, Programelor de 
asistență și suport în consulting și certificare, Programelor și
proiectelor europene și ale altor donatori.

Ghidul conține și surse de informare (legi, trimiteri și
referințe, site-uri) pe fiecare subiect în parte. 

Pe lângă acestea, veți beneficia și de istoriile de succes 
ale unor companii locale, care și-au dezvoltat și și-au 
extins activitatea datorită accesării de resurse financiare
și suportului din partea statului și donatorilor.  

INTRODUCERE

Lectură plăcută și succes în creștere și dezvoltare!

Dolari SUA
Euro
Milioane
Exemplu
Hotărâri de Guvern 

USD
EUR
Mln
Ex
HG RM

Lei Moldovenești
Asociații de Economii și Împrumut
Uniunea Europeană
Întreprinderi Mici și Mijlocii
Republica Moldova

MDL  
AEÎ
UE
IMM
RM

ABREVIERI
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• etapa de formare - reprezentată de intervalul de timp alocat 
creării/înființării efective a companiei; este o etapă dificilă, riscantă. 
La început, companiile pot apela la anumite granturi și subsidii 
acordate de programe/proiecte naționale/internaționale, economii 
personale sau împrumuturi de la rude/apropiați, credite, capital străin 
sau suport de la Business Angels (îngeri de business - investitor care 
investește alături de antreprenorii care încep, de exemplu, proiecte 
mici, chiar înainte de lansarea pe piață sau care fac deja mici afaceri, 
dar acestea se afla încă în stadiul inițial de dezvoltare și au nevoie de
finanțare);
• etapa de creștere – compania crește, are nevoie de investiții mai 
importante (echipament, echipă, analize și planificare etc.) și poate 
utiliza atât surse proprii (cash flow liber, dobânzi acumulate, emiterea 
acțiunilor, obligațiunilor), cât și atrase (credite, leasing, capital de risc -  
capital oferit companiilor cu risc ridicat și potențial de dezvoltare, 
suport/asistență tehnică/consultativă din partea donatorilor/
instituțiilor relevante);
• etapa de maturitate – compania se extinde, iese pe noi piețe, atrage 
noi clienți, iese la export, diversifică produsele și inovează, și poate 
apela la capital de risc, poate fi listată la bursă, poate opera pe piețe 
de capital sau să se finanțeze din dividende, prin diminuarea
capitalului social (reducerea acțiunilor), sau vinde businessul.
• etapa de declin – compania poate să decidă restrângerea activității, 
lichidarea sau reorganizarea prin fuziune cu alte companii, sau 
achiziții. Totodată, din contul diversificării, compania poate co-finanța
produsele de bază.

N

IMPORTANȚA FINANȚĂRII PENTRU DEZVOLTAREA BUSINESSULUI

Partea I. 

Tipuri de finanțări și ciclul de viață al companiei

Surse primare Surse secundare Surse alternative
Autofinanţarea activităţii curente
Profitul întreprinderii, antreprenorului
Capital de rezervă
Contribuția de capital a fondatorilor în bunuri/monetară

Credite bancare, non-bancare, Leasing
Credite comerciale
Emiterea Obligaţiunilor
Factoring, Сapital de risc, Business angels

Subsidii
Fonduri şi programe 
internaţionale de asistenţă

Structura principalelor surse de finanțare pentru IMM

evoile de finanțare la diferite etape ale dezvoltării companiei
Pentru cea mai mare parte a întreprinderilor mici sau mijlocii,
etapele se succed într-o ordine firească și se referă la: 

1 2 3 4

Start-up Dezvoltarea 
afacerii

Finanțarea 
creșterii 

Business 
angel

Granturi
 

Economii 
personale
 

Credit 
personal
 

Prieteni/ 
rude
 

Subsidii
 

Business 
angels
 

Capital 
mixt

Cash flow 
liber
 

Credite 
comerciale
 

Dobânzi 
acumulate
 

Acțiuni, 
obligațiuni
 

Credite 
bancare
 

Leasing
 

Capital de 
risc
 

Asistență

Capital de 
risc
 

Listarea la 
bursă
 

Piețe de 
capital
 

Dividende/ 
retrageri
 

Vânzarea 
businessului

Cash flow liber
 

Diversificare
 

Fuziuni și achiziții

FORMARE CREȘTERE MATURITATE DECLIN
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Avantajul surselor primare: Avantajul surselor secundare/alternative: 

• simplicitatea atragerii
• capacitatea mare de generare a profitului
• asigurarea stabilității financiare

• creșterea potențialului financiar
• cost mai mic decât la capitalul propriu
• creșterea rentabilității

INTERNI EXTERNI

• creșterea vânzărilor
• active adecvate pentru gaj
• atitudinea echipei manageriale
• capacitatea de a gestiona investiția
• stabilitatea financiară

• posibilitățile de pe piața financiară
• prioritățile investitorilor, statului etc.
• încrederea în instituțiile de capital
• fiscalitatea

Dezavantajul surselor primare: Dezavantajul surselor secundare/alternative: 

• costul mai mare decât la capitalul împrumutat
• posibilitatea neîntrebuințată de creștere a rentabilității

• riscul și pierderea solvabilității
• dependența mare de conjunctura pieței
• procedura complicată de atragere

Principalii factori care influențează decizia de investire:

Procesul investițional se prezintă sub forma a trei faze: 

Pașii principali de investire

1• Analiza posibilităților
• Proiectul investițional și 
• Decizia de investire

FAZA PRE-INVESTIŢIONALĂ
(de concepție, de pregătire) 2• Negocieri, Aplicare la finanțare

• Încheiere contract
• Primirea/efectuarea investiției 
în funcție de scop, obiectul 
investiției

FAZA INVESTIŢIONALĂ
(de realizare) 3• Funcționarea obiectului 

investiției (ex.: exploatarea 
echipamentului etc.)
• Monitorizare, raportare 

FAZA EXPLOATOARE
(de funcționare)

• Rata dobânzii
• Cerințe față de gaj
• Taxe și comisioane
• Costul pregătirii Dosarului/ Proiectului
• Cerințe față de Dosarul de finanțare
• Costuri și risuri legate de investiții
• Durata procesului de aplicare

PRINCIPALII FACTORI DE ANALIZĂ 
ÎN CADRUL DECIZIEI PRIVIND SURSA 
DE FINANȚARE 
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Creditul sau împrumutul este forma clasică de finanțare a afacerii. În 
Republica Moldova, creditele sau împrumuturile pot fi obținute de la 
Băncile Comerciale, Instituțiile de Microfinanțare sau Asociațiile de
Economii și Împrumut.
Clasificarea creditelor în Republica Moldova este în funcție de:
• termen (de scurtă durată – până la 1 an, de durată medie, de lungă
durată – mai mult de 5 ani);
• tipul întreprinderii (nou creată, business existent);
• grupul - țintă (ex. credite pentru tineri, femei, beneficiari din zona rurală etc.);
• scopul creditării (mărfuri/servicii, mijloace circulante, utilaj, imobil etc.);
• tipul finanțării (finanțate de stat, de linii internaționale de credit);
• tipul de proiecte finanțate/sector (ex.: sector horticol, sau anume
pentru plantarea livezilor etc.);
• valută (lei sau valută);
• valoarea finanțării (în funcție de proiect etc.);
• volumul finanțării (cota finanțată de stat/proiect internațional).

Documentele minime solicitate (Banca poate solicita adițional 
anumite documente în funcție de scopul creditării):
 

• Certificatul de înregistrare a întreprinderii (extrasul din 
registrul de stat, Fișa de înregistrare a GȚ etc.).
 

• Raportul financiar/Declarația unificată pe venit, Contractele 
de achiziție a bunurilor semnate de ambele părți. 
 

• Documente confirmative care să ateste dreptul de 
proprietate sau de folosință asupra terenului, imobilului.
 

• Planul de afaceri + anexa adițională la Planul de afaceri.
 

• Formularul 1-M- evidența angajaților.
 

• Buletinul de identitate a fondatorului și administratorului.

Subsidiile sau „Granturile” sunt finanțări nerambursabile, acordate de 
către stat sau parteneri de dezvoltare (donatori), cu scopul de a 
stimula dezvoltarea unui anumit sector sau anumite categorii de 
întreprinderi, cum ar fi întreprinderile noi sau create de tineri/femei. 
Aceste finanțări, de obicei, sunt acordate în cadrul anumitor programe
sau concursuri anunțate din timp.

Leasingul este un complex de relații de proprietate care ia forma unor 
operațiuni. Cert este faptul ca operațiunea de leasing este una din 
formele de arendă. Dar, ca formă a operațiunii de arendă, leasingul se
deosebește de aceasta:
• termenul leasingului: de regulă, este apropiat de termenul de
amortizare al obiectului de leasing;
• obiectul leasingului: de obicei, mașini, utilaj, construcții cu funcție
de producție, mijloace de transport;
• achiziționarea proprietății, pornind de la condițiile stipulate de arendator.
În sens economic, leasingul este creditul acordat de locator
arendașului sub formă de proprietate spre utilizare.

Subsidii sau „Granturi”

Creditul

Leasingul

INSTRUMENTE DE FINANȚARE

Partea II. 

Credit, Subsidii-Grant, Leasing, Factoring, Garanție bancară, Capital de risc

5 6
3 4
1 2
Pași principali pentru obținerea unui credit:

• Consultarea 
ofertelor de credite 
propuse de bănci 
(dobânzi, sume, 
domenii finanțare).

• Verificarea 
eligibilității; 
• Luarea deciziei; 
• Pregătirea 
dosarului.

• Depunerea 
Pachetului de 
documente; 
• Planul de afaceri (la 
necesitate).

• Evaluarea 
dosarului;
• Aprobarea 
finanțării de Bancă.

• Semnarea 
Contractului de 
Credit.

• Banca debursează 
suma; 
• Monitorizarea 
implementării creditului 
(la necesitate).
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• Legea nr. 59 din 28.04.2005 cu privire la leasing
• Codul Civil al RM nr. 1107 din 06.06.2002, Capitolul X ”Leasingul”
• Standardul internațional de Contabilitate nr. 17 „Leasing” (IAS 17)
• Standardul Național de Contabilitate 17 „Contabilitatea arendei (chiriei)” (SNC 17)

Mod de finanțare pe termen scurt (în general, a exporturilor de mărfuri de larg consum), conform căruia, o instituție financiară (bancă, grupuri 
intermediare etc.) se obligă, pe baza unui contract, să preia, în schimbul unui comision (cotă procentuală din valoarea tranzacției), toate creanțele,
inclusiv riscul neîncasării la termen a creanțelor.
Factoringul presupune preluarea creanțelor întreprinderii dvs. și urmărirea acestora pe fiecare debitor; veți primi servicii de finanțare, administrare
și colectare a creanțelor materializate în facturi fiscale.

Surse de informare privind leasingul

Factoring

5 6
3 4
1 2
Pașii pentru obținerea finanțării (leasing): 

• Selectarea bunului, 
furnizorului

• Depunerea 
Dosarului la 
compania de leasing

• Aprobarea de către 
compania de leasing 

• Semnare Contract 
leasing
• Semnare Contract 
vânzare- cumparare

• Recepționarea 
bunului

• Monitorizare
• Transmiterea 
bunului în 
proprietate/ 
• sau restituire

Schema operațiunii de factoring (Moldindconbank):

Tipurile de leasing pentru IMM se stabilesc în funcție de:
•.grupul - țintă (ex.: credite pentru tineri, femei, beneficiari din zona rurală etc.);
•.tipul de investiție (automobile, imobil, utilaj, tehnică de birou,
agricolă, mijloace monetare, active nemateriale);
•.tipul finanțării (finanțate de stat, linii internaționale de credit), tipul
de proiecte/sector (ex.: vitivinicol etc.);
•.valută, valoarea finanțării, volumul co-finanțării (cota finanțată de
stat/proiect internațional);
•.tipul de contract (la final de leasing operațional, clientul/utilizatorul 
bunului îl returnează finanțatorului. La final de leasing financiar, în
urma achitării valorii reziduale, clientul devine proprietar al bunului).

Spre exemplu, Moldindconbank finanțează, pe 90 de zile, până la 100% din contravaloarea facturii fiscale, în cadrul limitelor aprobate pentru fiecare
relație comercială. Diferența se restituie în momentul încasării integrale a facturii de către bancă.

Livrarea mărfii în condiţii de plată 
amânată

1

4 5

Cesionarea creanţei Băncii pentru 
livrarea efectuată

2

Plata pentru marfa livrată în mărime de 100 % Achitarea sumei rămase după deducerea dobânzii calculate

Plata în avans (finanţare până la 90 % 
din valoare) imediat după livrare

3

• finanțare deplină, pe parcursul utilizării bunului
• flexibilitate în luarea deciziei
• grafic fix de plată
• politica guvernului de stimulare a leasingului
• scutiri la impozitul pe venit pe parcursul leasingului realizarea proiectelor de proporții mari

BENEFICIILE LEASINGULUI:

BENEFICIILE FACTORINGULUI:
• obținerea imediată a mijlocelor bănești
• minimum documente, fără gaj
• plata creanțelor înainte de scadență

• lichidități în timp scurt 
• economie de cheltuieli
• economie de timp și resurse
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Scrisoarea de garanție bancară este un instrument de garantare emis 
de bancă, la ordinul unui client de-al său, sub forma unui angajament 
irevocabil și necondiționat de a plăti o sumă de bani la cererea
Beneficiarului garanției.

În colaborare cu Fondul European de Investiții, cu sprijinul financiar al 
Uniunii Europene în cadrul programului Orizont 2020 „Instrumente 
Financiare”. Obiectivul programului este de a oferi garanții 
suplimentare în cazul insuficienței necesarului de gaj, până la 50% 
din valoarea gajului. Împrumutul garantat de InnovFin va fi emis în 
termene și condiții atractive companiilor concentrate pe dezvoltarea 
de proiecte inovatoare sau focusate pe lansarea noilor produse/ 
servicii, sau esențial îmbunătățite, precum și companiilor implicate în
cercetare și dezvoltare.

Beneficiari Micro-întreprinderi (Micro, <10 angajați, <=2 mln. lei 
vânzări; Mici, <50 angajați, <=10 mln. lei vânzări; Medii, <250 
angajați, <=50 mln. lei vânzări); Întreprinderi Mid-Cap (nu sunt IMM),
<499 angajați. 

Domenii eligibile: toate domeniile economiei naționale, axate pe 
dezvoltarea proiectelor inovatoare sau care vor include în afacere/ în
procesul de producere un element de noutate.
 
Criterii de eligibilitate pentru Inovație (cel puțin unul):
• produs nou/substanțial îmbunătățit; 
• companie cu creștere rapidă, activează <12 ani; 
• au o creștere medie anuală a vânzărilor >20%;
• au potențial inovațional semnificativ; 
• au înregistrat cel puțin un drept de autor în ultimele 24 luni. 

Investiții capital de risc (Private equity) este o expresie terminologică, 
ce înseamnă deținere de acțiuni la companii private (care nu sunt 
listate la burse). Fondurile (companii) care se ocupă de private equity 
sunt fonduri de investiții închise cu capital de risc, ce achiziționează
acțiuni de la companii private și se împart în:
• Capital de risc - fonduri ce finanțează pornirea companiilor sau
finanțează companii mici în vederea dezvoltării lor.
• Efectul de levier – fonduri ce se ocupă de cumpărarea directă de
acțiuni de la companii, prin oferte tentante.
• Capital de expansiune - fonduri ce finanțează companii mari, în
vederea dezvoltării, extinderii, restructurării.

În Moldova acest instrument este slab utilizat, astfel fiind prezente
doar 1-2 instituții.

Horizon Capital
Horizon Capital este o companie de gestiune a fondurilor de investiții 
directe, care efectuează și administrează investiții în companii cu un 
nivel mediu de capitalizare și cu un potențial deosebit de creștere și
profitabilitate în Ucraina, Belarus și Moldova. 
Contacte: Tel.: +380 44 490 5580 tbega@horizoncapital.com.ua
www.horizoncapital.com.ua 

Horizon Capital are 3 fonduri: Emerging Europe Growth Fund II, LP 
(EEGF II), Emerging Europe Growth Fund, LP (EEGF), Western NIS
Enterprise Fund (WNISEF), capital cumulativ 600 mln. USD.

FACILITATEA DE GARANTARE „InnovFin"

Garanție bancară în cazul exportului/importului

Investiții capital de risc

Facilitatea de garantare InnovFin al Fondului European de
Investiții FEI

Beneficii pentru Importator:
• protejare de riscuri comerciale
• optimizarea necesarului de finanţare
• protejare de pierderea avansului
• facilitarea creditelor comerciale avantajoase
• atragerea furnizorilor străini la licitaţiile dvs.

Beneficii pentru Exportator:
• protejare de riscuri comerciale,  financiare, politice 
• avans pentru livrare
• participare la licitaţii internaţionale 
• poate fi garanţia unei bănci străine

Scop: active materiale/nemateriale, capital circulant.
Suma: 25mii EUR – 7,5 mln. EUR. Termen: 36-120 de luni. 

investiții 
1 - 10 mln. USD pentru restructurarea 
și extinderea portofoliului  

WNISEF Fond de 
150 mln. USD

investiții 
10 - 40 mln. USD pentru expansiune, 
preluarea pachetului de control, 
identificarea oportunităților 

EEGF II
132 mln. USD

25 mln. USD investiții de la EEGF +
din fonduri europene, americane, bănci, 
fonduri de pensii private, familii și 
persoane cu venit înalt

EEGF 132 mln. 
USD
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Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură AIPA
 

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) este 
responsabilă de repartizarea mijloacelor financiare, monitorizarea și
evaluarea efectelor obținute.

Eligibilitatea producătorilor agricoli
DA

• plan de afaceri
• procurarea bunurilor eligibile, cu acte 
confirmative
• deținere legală a bunurilor 
• imobile pentru investiție
membri la asociație de sector/ agricolă

Subvenții majorate (10-20%)
• tinerilor
• femeilor-fermieri
• culturi ecologice sau creșterea animalelor ecologice
• achiziționarea producției autohtone

• restanțe la impozite
• lista de interdicție a 
producătorilor agricoli
• insolvabilitate/ 
lichidare

NU

Domenii de Finanțare AIPA:

Contacte: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, MD 2004, 
Tel.: +373 (22) 21 01 94, +373 (22) 21 33 33
info@aipa.gov.md
http://www.aipa.gov.md

(subvenționare AIPA,
inclusiv sumele maxime)

Suport pentru sectorul agricol

SURSE DE FINANȚARE PENTRU DEZVOLTAREA BUSINESSULUI ÎN MOLDOVA

Partea III. 

Programe de Stat pentru IMM

• legume/fructe sere, solarii, tuneluri
• plantațiilor multianuale 
• tehnică/utilaj agricol
• utilare ferme zootehnice
• animale de prăsilă
• suport creditare

exploataţii agricole 
restructurare/ 
adaptare la 
standardele UE

• consolidare terenuri agricole
• echipament de irigare
• compensare cheltuieli irigare
• echipament No-Till, Mini-Till
• agricultură ecologică

acțiuni de mediul 
și spațiu rural

• instruiri specializate
• planul de afaceri
• suport la depunere AIPA
• suport atragerea altor surse financiare 

consultanţă şi 
formare

• infrastructura postrecoltare, procesare
• grupuri de producători agricoli
• promovare pe piețele externe

prelucrare, 
comercializare 
produse

• infrastructura exploataţiilor agricole 
• pensiuni agroturistice rurale
• unități meșteșugărești

dezvoltarea 
infrastructurii 
rurale
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Începînd cu anul 2018, AIPA va acorda subvenții în avans până la 
65% din suma proiectului din FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOL-
TARE A AGRICULTURII ŞI MEDIULUI RURAL. Destinația finanțării 
sunt întreprinderile mici de până la 1 an de activitate, create de către
tineri fermieri cu vârsta de până la 35 de ani şi femei fermieri.

(Instituțiile 
prestatoare de servicii 
de consultanță și 
formare a 
producătorilor agricoli 
în cadrul măsurii)

(Lista programelor și contacte)

(regulamentul 
privind accesarea 
subvențiilor în 
avans)

((Dosarul de garantare)

Produsele de 
garantare a creditelor 
ODIMM

Întreprinderi nou create 
(start-up)

Întreprinderi create de femei

Companii create de tineri

Întreprinderi active

Companii exportatoare

31 2Verificarea 
eligibilității

Realizarea 
investiției

Dreptul la 
subvenție

64 5Pregătirea 
cererii de 
subvenție

Depunerea 
cererii de 
subvenție

Examinarea 
cererii

97 8Inspecții 
suplimentare

10Monitorizarea 
post-achitare

Autorizarea 
plății 
subvenției

Transferarea 
subvenției

Pașii pentru obținerea finanțării: 

Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor 
mici și mijlocii ODIMM
 

ODIMM susține dezvoltarea sectorului IMM, activează în 
coordonarea Ministerului Economiei și Infrastructurii și cu alte 
autorități centrale, locale, asociații de afaceri, prestatorii de suport în
afaceri și IMM. 
 

Contacte: Mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 3, MD 
2012,Tel.: + 373 (22) 29 57 41, Fax: + 373 (22) 29 57 97 
office@odimm.md https://odimm.md

Suport pentru alte sectoare

Garanția financiară este asigurarea parțială a angajamentelor
agentului economic (beneficiar de credit) față de bancă. 
Până la 70% din valoarea creditului.
Garanția – maxim 5 ani. 
Costurile de garantare 0,5-2% anual. 
Suma maximă 5 mln. lei. 
 

Contacte: Linie verde +373 (22) 21 15 52, +373 (22) 22 50 79, 
Fax: +373 (22) 29 57 97 

Bănci partenere: BC „Moldova Agroindbank” S.A.; BC „Victoriabank” 
S.A.; BC „Moldindconbank” S.A.; „FinComBank” S.A.; BC „ProCredit 
Bank” S.A.; BC „Comerţbank” S.A.; BCR Chișinău S.A.; 
BC „EuroCreditBank” S.A.

Fondul Special de Garantare a Creditelor FGC

1 2
Pașii pentru obținerea finanțării: 

Negocierea 
condițiilor creditării 
la bancă

Banca transmite la 
ODIMM cerere de 
garanție

3 4ODIMM analizează 
cererea

Contract credit și 
contract gaj cu banca

5 6Contract garantare 
ODIMM, scrisore de 
garanție financiară

Prezentarea scrisorii 
la bancă, primirea 
creditului
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(despre PARE 1+1, setul de documente)

HG RM 1064/2016 Programul „Femei în afaceri” 
(Etape de aplicare) 

PARE 1+1 - atragerea remitențelor în afaceri
servicii

• suport informațional
• instruire și consultanță 
antreprenorială
• finanțare nerambursabilă 
Regula 1+1
• suport post-finanțare

• cetățeni Republica Moldova
• lucrător migrant/rudă de 
gradul I
• intenție de lansarea afacerii/ 
dezvoltare
• remitențe confirmate

beneficiari

31 2Depunerea 
dosarului

Analiza 
dosarului

Contract de 
finanțare 
nerambursabilă

4 5Investiția
Verificarea 
corectitudinii

Transferarea 
grantului

Pașii pentru obținerea finanțării 1+1:

• Granturi pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea
afacerilor gestionate de către femei. 
• Inițierea afacerii (instruire, îndrumare pentru a pregăti femeile ce
planifică lansarea afacerii). 
• Afaceri nou create (investiții și suport pentru riscul la stadiul
incipient și pregătire pentru creștere). 
• Afaceri în creștere (investiții de scară mare în extinderea pieței și 
competitivitatea exporturilor, suport în maximizarea impactului
investițiilor).
 
https://odimm.md/femeiinafaceri 

Domenii eligibile prioritare: inovative, cu potențial de export; 
non-agricole rurale, ce nu cad sub AIPA, industria creativă, 
agroturism, meșteșugărit, informație și comunicații, și care oferă
servicii/produse companiilor mari, din zone rurale.

Documente justificative ale remitențelor: contract de muncă; 
certificat de confirmare a veniturilor; extras din cont bancar; copiile
dispozițiilor de transfer bancar; declarații vamale. 
 

Regula 1+1, la 1 leu investit este alocat 1 leu din Program, până la 250
mii lei. 
 

Contacte: Tel.: +373 (22) 21 16 81, +373 (22) 22 50 01, 
office@odimm.m

Programul Femei în Afaceri (2017-2019)

ETAPA I 

• Suport ~300 de femei
• 10 programe instruire 3 luni
• Suport de instruire și îndrumare pentru 
dezvoltarea planurilor de acțiune și pregătire de 
lansarea afacerii și investițiilor
• €1500 pe participant, inclusiv instruire și 
consultanță

Principalii factori care influențează decizia de investire:

ETAPA II 

• Suport ~100 de afaceri noi
• 3 apeluri de propuneri
• Suport echipament de capital
• Suport pentru instruire
• Suport de consultanță
• Grant/suport consultanță  €7500 
• Grant investiții €5000 
• Adițional consultanță €2500 

ETAPA III  

• Suport ~10 afaceri în creștere
• 1 apel de propunere
• Investiții cu accent asupra inovației şi exportului
• Suport de consultanță
• Grant €75000
• Grant investiții €70000
• Adițional consultanță €5000 

Suport pentru femei 
antreprenoare la 3 
etape de dezvoltare 
a afacerii

Companii în creștere 
peste 24 luni

Întreprinderi nou 
create până la 24 luni

Doritoare de a-și lansa 
afacere în 12 luni
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JNPGA Programul de susținere și dezvoltare a sectorului
IMM 
 

Proiectul Japanese Non-Project Grant Aid lansat de Guvernul Japoniei 
ca componentă a Programului său de Asistență Oficială de Dezvoltare - 
ajută la procurarea utilajului destinat finanțării importurilor, care
promovează și susțin dezvoltarea economică și socială. 
Beneficiari: IMM din Republicii Moldova (în afară de Chișinău, Bălți).  
 

Contacte: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 180, bir. 812, 
Tel.: +373 (22) 29 67 18, +373 (22) 23 85 74, office.giu@jnpga.md 
http://www.jnpga.md

Programul prevede credite și leasing preferențiale pentru a redresa 
sectorul horticol (etapele afacerii: extinderea afacerii, inovații și 
eficiență energetică, ieșire la export). Finanțator - Banca Europeană de
Investiții BEI. 
 

Contacte: Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol 
(UCIMPRSVV). Mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 18, et 2, MD 
2023, Tel.: +373 (22) 26 09 03, Fax: +373 (22) 26 09 12, 
office@winemoldova.md http://www.livada-moldovei.md

31 2Apel de 
aplicare

Depunerea 
dosarului

Analiza dosarului 
și decizia de 
finanțare

4 5Procurarea 
echipamentului 
de JNPGA

Livrarea 
echipamentului;
Monitorizare

Pașii pentru obținerea finanțării:

Avantaje:
 

• Cota „Zero” TVA;
• Scutire taxe, proceduri vamale, accize, TVA la import utilaj/servicii;
• Termen de creditare maxim 10 ani;
• Perioada de grație de până la 4 ani;
• Rata dobânzii 5% credite în valută;
• Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investițional.

Beneficiari: Întreprinderile procesatoare (ambalarea, calibrarea, 
înghețarea, uscarea, alte tipuri de prelucrare a produselor horticole). 
Întreprinderile horticole (crescători de fructe, nuci, struguri de masa). 
Întreprinderile pepiniere. Întreprinderile conexe sectorului horticol 
(ambalaj, etichete, utilaj, accesorii pentru plantaj etc.). Instituțiile de 
învățământ de profil. Laboratoarele de control a calității producției
horticole.

Componenta CREDIT

Programul de Restructurare a Sectorului Horticol (Livada 
Moldovei) 2016-2024

PRELUCRAREA 
PRODUSELOR 
HORTICOLE

• echipamente şi utilaje de producere, 
inclusiv laboratoare
• construcția/renovarea halelor de 
producere

Activități eligibile

CREȘTEREA 
PRODUSELOR 
HORTICOLE

• restructurarea, revitalizarea plantațiilor, 
plantarea noilor plantații
• utilaje agricole și mecanizarea proceselor 
de îngrijire/culegere
• sisteme irigare prin picurare/ antiîngheț/ 
antigrindină

INDUSTRII 
CONEXE 

• modernizarea proceselor tehnologice de 
producere a utilajului pentru ambalare/ 
sortare/ calibrare, a accesoriilor pentru 
înființarea noilor plantații etc.

Linii internaționale de Credit pentru IMM

horticultură (plantare/defrișare livezi și 
plantații struguri de masa, echipamente etc.)

max. 5 mln. EUR

plantarea/defrișarea livezilor și plantațiilor 
de struguri de masa, pepiniere

max. 1 mln. EUR

alocări pentru orice investiție individualămin. 5 000 EUR

înfiinţarea plantațiilor horticolemax. 10 000 EUR

defrişarea plantaţiilor horticole 
necorespunzătoare

max. 1 000 EUR

înființarea plantațiilor horticole intensivemax. 30 000 EUR
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(detalii privind aplicarea, Modelul de proiect 
investițional, Formular aplicare). 

UE oferă companiilor din Republica Moldova finanțare, instruire și
sprijin pentru export spre piețe noi prin inițiativa EU4Business.

Beneficiari: toate IMM-rile din Republica Moldova. Această inițiativă 
sprijină proiectele de modernizare a afacerilor în vederea conformării la 
standardele de producție și normele UE în cadrul zonei de liber schimb
aprofundat și cuprinzător (DCFTA).
 
Contacte: Număr în Moldova +373 68 770 470 
http://www.eu4business.eu/mo/moldova 
 
Activitățile Inițiativei EU4Business în Moldova
 

• îmbunătățirea abilităților de afaceri (consultanță și suport tehnic în 
resurse umane, IT și management, programe de formare pentru 
îmbunătățirea competențelor întreprinzătorilor, instruire personalizată
și îndrumare pentru femei antreprenoare);
• îmbunătățirea accesului la piețe noi (consiliere și instruire pentru 
companii orientate spre export, ajutor pentru companii pentru 
adaptarea la comerțul cu UE, sprijin pentru industrii agricole și
alimentare);
• îmbunătățirea accesului la finanțare (finanțator – BERD - Banca
Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare).

Bănci Comerciale Partenere: 
 

B.C. "Mobiasbancă - Groupe Societe Generale" S.A., B.C. 
"Energbank" S.A., B.C. „ProCredit Bank” S.A., B.C ”Comerțbank” S.A.

Beneficiari: Întreprinderile de post-recoltare, procesare (păstrare la 
rece, sortare, calibrare, ambalare, înghețare, uscare, conservare și alte 
tipuri de prelucrare a produselor horticole, inclusiv distilarea). 
Întreprinderile horticole (crescători de fructe, nuci, pomușoare, struguri 
de masă). Întreprinderile pepiniere. Întreprinderile conexe sectorului
horticol (ambalaj, etichete, utilaj, accesorii pentru plantaj etc.).

Bunuri eligibile:
 

• Tractoare, remorci, combine, mașini specializate horticole;
• Mijloace de transport, vehicule comerciale și speciale (camioane, 
stivuitoare etc.);
• Utilaje horticole (grape, stropitoare, tocătoare, cositoare etc.);
• Echipamente horticole mobile și diverse unelte;
• Utilaje și echipamente specifice pentru industria conexă ramurii 
horticole;
• Imobil identificabil prin amplasarea separată de alte imobile pe un 
lot de teren cu număr cadastral separat.

Condiții de finanțare:

• finanțări pe termen lung, dar nu mai mare decât perioada de 
funcționare utilă a bunului finanțat în leasing;
• perioada de grație de până la 4 ani;
• rata dobânzii 5-7% credite în EUR;
• grafic flexibil de rambursare;
• cota „Zero” TVA la import/livrări locale;
• scutire taxe, proceduri vamale, accize;
• suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului 
investițional.

Bănci Comerciale Partenere: 
 

B.C. "Mobiasbancă - Groupe Societe Generale" S.A.

Componenta LEASING

Inițiativa Uniunii Europene EU4Business 2016-2026 

5 6
3 4
1 2
Pașii pentru obținerea finanțării (credit/leasing) în cadrul Livada 
Moldovei:

Depunerea 
Formularului de 
aplicare

Cererea de 
creditare, leasing 

Proiect 
investițional

Aviz eligibilitate 
Proiectului 
investițional de la 
Livada Moldovei

Examinare, 
aprobare Proiect 
investițional 
(banca, companie 
leasing, BEI) 

Finanțarea 
investiției, 
monitorizare

activități horticole (plantare/defrișare livezi, 
păstrare, procesare, echipamente și utilaje 
horticole, construcția/reconstrucția halelor 
specializate etc.)

max. 5 mln. EUR

plantarea/defrișarea livezilor și plantațiilor 
de struguri de masa, pepiniere

max. 1 mln. EUR

credit solicitatmin. 5 000 EUR
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Componenta Finanțare
 

• Oferirea suportului în acordarea creditelor în moneda națională
• Finanțarea investițiilor legate de export
• Finanțare pentru achiziționarea sau modernizarea echipamentelor
• Credite pentru întreprinderile conduse de către femei
• Microcredite pentru înființarea sau dezvoltarea unei întreprinderi 
mici

Investiții pentru: modernizarea echipamentelor și tehnologiilor, noi 
standarde de calitate, sănătate sau siguranță. Linia de credit BERD 
oferă:
• granturi pentru investiții în tehnologii aprobate (de la echipamente 
medicale la mașini de tăiat cu laser);
• maxim 300 000 EUR pentru investiții în creșterea calității 
produselor și a siguranței în sectorul agricol și în sectorul de prelucrare 
a alimentelor;
• maxim 3 mln. EUR pentru proiecte de modernizare în orice sector 
industrial sau de servicii.
 

Banca Partener Mobiasbanca - Groupe Société Générale.
 

Proiectul asigură asistență tehnică gratuită pentru IMM ce investesc în 
utilaje și tehnologii în conformitate cu directivele UE.

www.eu4business-ebrdcreditline.com
www.eu4business.eu/mo/moldova 

Granturi disponibile
 

Reziliența schimbărilor climatice și dezvoltarea lanțului valoric 
incluziv - granturi pentru investiții care vor spori capacitățile de 
adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, dar și 
granturi pentru dezvoltarea lanțurilor valorice susținute în cadrul 
programului în următoarele domenii: apicultura, legumicultura,
struguri de masa.

Finanțare rurală incluzivă și dezvoltarea capacităților - credite pentru 
finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii, împrumuturi pentru micro
antreprenori, membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut.

http://www.ucipifad.md/services/credits/Procedura-de-creditare

Componenta 1: Îmbunătățirea capacităților de adaptare a fermierilor
mici și a întreprinderilor agricole. 

Granturi pentru sporirea rezilienței la schimbările climatice, prin
investiții productive în infrastructura rurală și sistemele agricole.

http://www.ifad.md/services/credits/institutii-financiare-participante 

Bănci Comerciale Partenere: B.C. "Mobiasbancă - Groupe Societe 
Generale" S.A., B.C. "Energbank" S.A., B.C. „ProCredit Bank” S.A., B.C 
”Comerțbank” S.A., B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.

2016-2019 2015-2019

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD 
(UCIP-IFAD) este creată de Guvernul Republicii Moldova pentru 
implementarea programelor Fondul Internaţional pentru Dezvoltare 
Agricolă (IFAD). IFAD efectuează finanțare directă prin acordarea 
împrumuturilor şi granturilor în condiții avantajoase, precum și atrage
resursele de cofinanțare.
Contacte: Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor 
IFAD,  Mun. Chișinău. bd. Ştefan cel Mare, 162 of. 1301-1305, 1312, 
Tel.: +373 (22) 21 05 42, +373 (22) 22 50 46, +373 (22) 21 00 56
office@ifad.md www.ifad.md 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă 
IFAD VI 2014-2020

Componentele 
Programului

• Componenta III: Infrastructura pentru 
reziliență climatică rurală și creștere
 

• Componenta II: Finanțarea rurală incluzivă și 
dezvoltarea capacităților
 

• Componenta I: Reziliența schimbărilor 
climaterice și dezvoltarea lanțului valoric

1 2
Procedura de creditare:

• Solicitantul studiază 
condițiile  și aplică la 
Bancă pentru credit

• Pregătirea 
dosarului 

3 4• Planul de afaceri • Evaluarea dosarului;
• Aprobarea finanțării 
de Bancă.

5 6• Aprobarea 
finanțării UCIP IFAD

• Banca debursează 
resursele

Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) 2017-2023

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)
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Granturi disponibile:

Componenta 2: Suport pentru dezvoltarea businessului agricol.   
 

•.Credite investiționale pe termen mediu și lung acordate 
întreprinderilor mici și mijlocii, tinerilor antreprenori precum și 
împrumuturi pentru micro antreprenori-membrii Asociațiilor de
Economii și Împrumut.
•.Garanții de credit pentru Întreprinderile micro, mici și mijlocii 
(ÎMMM), în cadrul căreia Guvernul RM va fi asistat de către 
UCIP-IFAD în crearea Fondului de Garantare a creditelor. Acesta va 
emite garanții pentru creditele acordate ÎMMM de către instituțiile
financiare licențiate.
•.Suport și asistență tehnică pentru ÎMMM, include o serie de măsuri 
mici, dar importante, pentru a lărgi și aprofunda impactul altor 
componente ale Proiectului. Aceasta va include suport și asistență 
tehnică pentru businessul agricol, tinerii antreprenori și sectorul AEÎ
(Asociații de Economii și Împrumut).

(rețele de alimentare cu apă pentru irigare, 
construcția/reparația segmentelor de drum și 
poduri, construcția/reabilitarea iazurilor sau 
lacurilor de captare a apei pentru irigare).

Beneficiari: Grupul-client, care poate beneficia de asistență 
financiară, poate fi format doar din persoane juridice: 
întreprinderi mici și mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de 
producători din spațiul rural, doar care practică activități agricole.

(irigare micro-presurizată; agricultura conservativă; 
sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire; 
folii reflectorizante; echipament anti-îngheț; 
set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru 
colectarea apei de ploaie; ventilație activă; 
facilități post-recoltare; echipament de 

producere a energiei regenerabile; stații agrometeorologice; 
construcții și amenajări pentru protejarea animalelor în câmp de 
temperaturi extreme; mașini și utilaje de producere a culturilor
organice etc.)

• Granturi pentru agenți economici individuali - suma maximă - 
5000 USD, acordată întreprinderilor agricole și de procesare a 
producției agricole, gospodăriilor de fermieri, întreprinderilor
individuale.
• Granturi pentru cooperative – suma maximă - 15000 USD, care 
activează ca grup de agenți economici sau grup de persoane 
fizice, cu condiția că suma medie a grantului pe membru al
cooperativei nu depășește suma per beneficiar.

Beneficiari: autorități publice locale, întreprinderi agricole și 
grupurile de întreprinzători de orice formă organizatorico- 
juridică care sunt înregistrate și activează în zona rurală a țării. 
Institutele de cercetări, universitățile și colegiile agrare, stațiile de 
cercetări tehnice și didactice, care aparțin totalmente statului, cât 
și întreprinderile înregistrate în Chișinău sau Bălți, cu terenuri
agricole și desfășoară activități în zona rurală.

• Legea 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii
• Legea 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
• Legea 81-XV/2004 cu privire la investițiile în activitatea de 
întreprinzător
• Legea 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a 
producătorilor agricoli
• Legea 243-XV/2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor 
de producții in agricultură
• Legea 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și 
asociațiile acestora
• HG RM 409/2014 Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și 
Rurală 2014-2020
• HG RM 217/2005 Regulamentul privind subvenționarea asigurării 
riscurilor de producție în agricultură
• HG RM 735/2014 Regulamentul privind modul de acordare a 
sprijinului financiar producătorilor de fructe
• HG RM 521/2017 cu privire la constituirea Instituției Publice 
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
• HG RM 246/2010 Regulamentul privind modul de aplicare a cotei 
zero a TVA la livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor 
destinate proiectelor de asistență tehnică și investițională, precum și 
la importul acestora
• http://finantare.gov.md/ro 

Surse de informare pentru finanțare prin linii de credit și 
programe de stat

(lucrări de reabilitare a plantațiilor agrosilvice, 
perdelelor/fâșiilor existente de protecție a 
terenurilor agricole și bazinelor de apă - 1300 
USD/ha, înființarea plantațiilor noi de plantații 
agrosilvice, perdele/ fâșii forestiere de 
protecție a terenurilor agricole, bazinele/

rezervoarele de apă - 3000 USD/ha)

Beneficiari: autorități publice locale, întreprinderi agricole.

(lucrări de reabilitare şi înființare a învelișurilor
de ierburi - 700 USD/ha)
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Criterii de eligibilitate: 
 

•.IMM (10-250 de angajați, în cazuri excepționale - până la 500
de angajați) în producere, servicii și comerț; 
•.Întreprinderi cu capital majoritar privat, moldovenesc; 
• Întreprinderi care activează pe piață cel puțin de 2 ani,
demonstrează creștere continuă și au planuri reale; 
•.Întreprinderi cu experiență redusă în utilizarea serviciilor de 
consultanță și/sau care nu au resurse suficiente pentru finanțarea
unui proiect complet; 
•.Întreprinderi capabile să achite cel puțin 50% din costul total al
proiectului de consultanță; 
•.Întreprinderi nou-create (start-up) gestionate de femei sau care
se află în proprietatea femeilor. 
 

Mărimea co-finanțării: până la 70% din costul unui proiect, maxim
10000 EUR.

Nu sunt eligibili: întreprinderi de agricultură primară, industria militară, 
bănci și companii financiare, agenții imobiliare, producători de vodka și 
spirt, produse de tutungerie și jocuri de noroc; întreprinderi ce necesită
restructurare radicală.

Programul BAS (Business Advisory Services) este un Program al BERD 
ce susține dezvoltarea și sporirea competitivității întreprinderilor 
private mici și mijlocii din Republica Moldova prin acoperirea financiară 
parțială a costurilor pentru servicii de consultantă. Programul BAS 
susține dezvoltarea pieței serviciilor de consultanță din Moldova și 
creșterea gradului de competitivitate al companiilor locale de
consultanță.
 
BERD BAS oferă IMM-urilor locale asistență în identificarea și definirea 
necesităților de afaceri ale întreprinderilor, cooperare în selectarea 
celor mai eficienți consultanți locali pentru soluționarea problemelor 
specifice de business cu care se confruntă întreprinderile, precum și
granturi pentru cofinanțarea proiectelor de consultanță.
 
Contacte: Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 63, MD 2012, BAS 
Moldova, Tel.: +373 (22) 21 16 14, +373 (22) 23 52 24, Fax: +373 (22)
21 15 85, basmoldova@ebrd.com www.ebrd.com/sbs/moldova
 
Grup - țintă: IMM private din Republica Moldova ocupate în sfera de
producție, servicii, comerț.

Proiecte eligibile:

• analiza pieței
• strategii  de dezvoltare
• branding, promovare, web
• merchandising, e-comerţ

studii de piață și 
planificare 

• proiectare, optimizarea spațiului 
• infrastructura IT, selectare echipament, 
instalare, instruire

studii inginerești

• planificare strategică
• planificare extindere, diversificare
• analiza costurilor, management financiar

planificarea 
dezvoltării 

• audit energetic
• energie regenerabilă 
• impactul de mediu

eficiență 
energetică și 
mediu

• dezvoltare organizațională resurse umane, 
• vânzări, distribuție, logistică
• infrastructura rurală

reorganizare/
restructurare

• protecția mediului 
• ocuparea forței de muncă
• sănătate etc.

soluții comune 
pentru regiuni 
vecine

• management financiar
• relații cu clienții (CRM)
• planificarea resurselor (ERP)

sisteme 
computerizate 
de management

• contacte transfrontaliere cultură, educație
• identificare furnizori, investitori 
• identificare clienți, gestiune achiziții

contacte și 
parteneri

• proiectare computerizată (CAD)
• automatizarea producerii (CAM)

sisteme 
computerizate 
de producere

• studii de fezabilitate
• managementul calității (ISO, HACCP etc.)

calitate 
fezabilitate

(Formular de aplicare)

Programul Business Advisory Services (BAS) al BERD 
Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare

Asistență și finanțare pentru consultanță și certificare
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Componenta credite. Suma maximală pentru un sub – împrumut 
pentru proiecte investiționale este 800 mii USD (care pot include până 

Prioritate: produse alimentare, băuturi, produse electronice și 
mecanice, textile, îmbrăcăminte, tehnologii informaționale și

externalizarea proceselor de afaceri (servicii la export). 
 

Grantul - până la 50% din proiect, maxim 200000 lei. 
 

Nu vor fi finanțate: TVA, achiziții echipamente, salariile, arenda
spațiilor, alte costuri operaționale.

Proiectul este finanțat de Banca Mondială. Prin intermediul 
cofinanțării PAC Granturi își propune să faciliteze accesul 
întreprinderilor cu potențial de export la servicii de dezvoltare a 
afacerii. Aceste servicii vor ajuta întreprinderile să-și crească 
competitivitatea la export și, în consecință, vor crește șansele unei 
activități de export reușite. Astfel, proiectul cofinanțează servicii de 
consultanță (prestatori de servicii) (70% din cofinanțare) și, parțial,
echipamentul utilizat în proiect (30% din cofinanțare).

UIPAC – Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea 
Competitivităţii, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180, of. 
815, MD 2004, Tel.: +373 (22) 29 67 23, mgf@star.md www.uipac.md
 
Grup - țintă: exportatori sau întreprinderi ce vor exporta, ce vor achita
cel puțin 50% din costuri, au maxim 249 de angajați.

Prestatorii de servicii vor asista întreprinderile să:
• îmbunătățească produsele și serviciile existente
• dezvolte produse și servicii noi
• îmbunătățească procesele de producție
• îmbunătățească managementul afacerii

Pentru ca întreprinderile să:
• exporte pentru prima dată
• exporte către clienți noi
• exporte pe piețe noi
• exporte produse noi
• comercializeze produse noi în lanțurile valorice la export

Proiectul Băncii Mondiale de Ameliorare a 
Competitivității PAC (pentru exportatori)

Proiecte eligibile:

• cercetare, studii
• dezvoltare strategii
• branding, materiale promoționale 
• pagini web, design

analiza pieții și 
planificare 

• planificare strategică și a afacerilor
• planificare extindere/diversificare
• analiza costurilor, management financiar

planificarea 
dezvoltării 

• dezvoltare organizațională, resurse umane
• vânzări, distribuție 
• logistică

reorganizare/
restructurare

• management financiar
• relații cu clienții (CRM)
• planificarea resurselor (ERP)

sisteme 
computerizate 
de management

• proiectare computerizată (CAD)
• automatizarea producerii (CAM)
• modelare

sisteme 
computerizate 
de producere

• identitate de brand, logo
• design de ambalaj, etichetă
• management al calității (ISO, HACCP)

imagine 
corporativ, 
ambalaj, calitate

1 2
Procedura de aplicare 

• Prezentarea cererii • Selectarea consultantului
• Acord de prestare a 
grantului 

3 4• Implementare • Evaluarea dosarului;
• Aprobarea finanțării 
de Bancă.

5 6• Confirmare 
implementare cu succes
• Plata subsidiei

• Evaluarea impactului 
proiectului de BAS 
peste 1 an 

1 2
Procedura de aplicare:

• Verificare
eligibilitate

• Formular de solicitare - 
completare

3 4• Setul de 
documente 
prezentat

• Aprobarea solicitării  
UIPAC înainte de semnarea 
Contractului de consultanță

5 6• Acordarea grantului • Evaluarea impactului 
proiectului de UIPAC
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(Formular online)

la 40% capital circulant), iar pentru capital circulant independent și 
materie primă este echivalentul a 500 mii USD. Suma totală maximală
pentru un beneficiar constituie echivalentul a 800 mii USD. 

Pentru perioada 1 aprilie– 30 septembrie 2018, rata dobânzii la 
recreditarea fondurilor Liniei de Credit pentru băncile participante 
intermediare este stabilită pentru USD - 4,10%, pentru Euro-1,32% și
pentru MDL-6,80% anual.

Bănci partenere: BC “Mobiasbancă -Groupe Societe Generale”, BC 
“Procreditbank”, BC “ Comertbank” si BC “ Fincombank”. Directoratul 
Liniei de Credit, Tel.: +373 (22) 23 82 46 http://uipac.md/linia-de-credit 

Programul are ca scop sporirea calificării în domeniul antreprenorial 
pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii proprii. 
 

Contacte: Mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 3, MD 2012, 
Tel.: + 373 (22) 29 57 41, fax: + 373 (22) 29 57 97, 
seminare@odimm.md, www.odimm.md, www.businessportal.md 
 

Scopul Programului: Sporirea nivelului de cunoștințe pentru 
desfășurarea unei activități economice eficiente.
 

Grup - țintă: Antreprenori activi care practică activități economice 
sub orice formă de organizare juridică.

Modulele de instruire propuse sunt (fiecare curs este de 2 zile):
• Planificarea strategică a afacerii
• Managementul financiar, inclusiv administrarea resurselor 
împrumutate
• Bazele marketingului
• Marketing online
• Proceduri de participare la proiecte europene
• Gestiunea eficientă a timpului
• Tehnici eficiente de vânzare și merchandising
• Evidența contabilă a activității antreprenoriale
• Legislația muncii
• Managementul resurselor umane
• Desfășurarea activității economice externe și relații vamale (în 
contextul DCFTA)
• Managementul ecologic pentru IMM
• Analiza activității economice ale întreprinderii și procesul decizional
• Managementul inovațional pentru IMM și gestiunea Proiectului 
Inovațional

Pentru a participa la acest program, întreprinzătorul trebuie, în primul 
rând, să conștientizeze că sunt aspecte pe care el nu le cunoaște ori 
există anumite probleme pe care el nu știe cum să le soluționeze. De 
asemenea, este necesară dorința întreprinzătorului de a învăța și de a
implementa aceste cunoștințe în activitatea de zi cu zi. 

Criteriile de eligibilitate: să desfășoare activitatea de antreprenoriat,
să se înregistreze pe www.odimm.md.

Partenerii ODIMM în instruire: Secțiile de economie ale Consiliilor
raionale și Prestatorii de Servicii în Afaceri. 

Cursurile de instruire se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova. Antreprenorii doritori de a participa în cadrul cursurilor de 
instruire au posibilitatea de a alege locul participării la seminar. 
Înregistrarea la curs se face doar prin completarea formularului
online:

Programul de instruire continuă “GESTIUNEA 
EFICIENTĂ A AFACERII” GEA ODIMM

Programul este destinat formării noii generații de manageri 
contemporani, capabili să-și desfășoare afacerea cu succes atât în țara
proprie, cât și pe piața mondială. 
 

Contacte: Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151, et. 2, bir. 10, Tel.: 
+373 (22) 23 52 94, +373 (22) 23 32 86, +373 (79) 18 28 83,
seminar@chamber.md, http://chamber.md
 

Grup - țintă: managerii întreprinderilor autohtone, cu vârsta de până 
la 40 de ani, experiență minim 3 ani, cunosc limba engleză, au interese
comerciale bine determinate pentru Germania.
 

Activitățile principale: Organizarea unui curs de pregătire la Centrul 
de Formare Continuă al Camerei de Comerț și Industrie. Efectuarea, 
timp de o lună, a unui stagiu la Centrele de instruire din Germania.
 

Fiecare participant beneficiază de asigurare, cazare, alimentare (dejun 
şi prânz), transport intern. Costurile în Germania sunt finanțate de
Ministerul Economiei şi Energiei al Republicii Federative Germania.
 

Pentru anul 2018 sunt posibile următoarele opțiuni/grupe: Universală, 
limba de lucru – engleza; Specializată în eficiența energetică, 
internațională, limba de lucru – rusa sau engleza; Specializată în 
medicină, limba de lucru – engleza; Specializată în agricultură 
universală – limba de lucru – rusa. Selectarea participanților se face de
comisia de experți germani, în baza interviului.

Programul Moldo-German de Sporire a Calificării 
Managerilor. Camera de Comerț și Industrie RM Centru 
de Formare Antreprenorială

(Formular de 
aplicare)

(Informație despre 
program)
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(Formulare)Activități: Facilitarea vânzărilor în lanțurile valorice selectate. 
Asistență - 600 de antreprenori agricoli cu capacități de producere și 
comercializare a produselor cu valoare înaltă. Asistență - 150 de 
agricultori în participarea la expozițiile agricole specializate 
internaționale. Încurajarea a 280 de antreprenori agricoli în aplicarea 
tehnologiilor moderne de cultivare și a soiurilor noi. Încurajarea a 
3500 de fermieri în adoptarea tehnologiilor avansate post-recoltare. 
Instruirea a 5000 de agricultori în domeniul tehnologiilor performante
de producere și post – recoltare. 
 

Beneficiari: antreprenori agricoli din sectoarele de producere a 
mărului, strugurilor de masă, fructelor sâmburoase, legumelor
cultivate în seră și câmp deschis, a pomușoarelor și a mierii.
 
Apeluri anuale (Granturi) pentru:
 

• Marketing și Promovare MOLDHVAA APS_001, 150-900 mii lei de
beneficiar 
• Inovare și Transfer Tehnologic  în Lanțul Valoric al Pomușoarelor.
200-500 mii lei.
• Implicarea prin educație a tinerilor în agricultura cu valoare înaltă.
50-250 mii lei.

Activitățile trebuie să susțină unul sau mai multe din următoarele 
lanțuri valorice: mere, pomușoare, mierea de albini, struguri de masă, 
fructele sâmburoase și legume pentru procesare. Concursul pentru 
obținerea grantului este deschis pentru toate entitățile din lanțul 
valoric, de la “fermă la consumator”, de la operatori la companii de
logistică.
 

• Activitatea demonstrativă pentru implementarea stupilor apicoli 
verticali standard - acordarea de stupi verticali (aproximativ 100 per
apicultor) și instruire. 

Extinderea pe piața locală și internațională

Creșterea productivității
Corespundere cu standarde internaționale

Susținerea asociațiilor de producători 

Promovarea politicilor agricole încurajatoare

Dezvoltarea forței de muncă calificate 

Domenii de asistență:

1.
2.
3.
4.
5.

Proiecte pentru business agricol

Finanțator - Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională
(USAID)
 

Scop: dezvoltarea sectorului agricol pentru a impulsiona creșterea 
economică și schimbările în localitățile rurale, sporind bunăstarea
locuitorilor acestei țări.
 

Contacte: mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 87, MD 2009, Tel.: +373 
(22) 80 31 39, fax: +373 (22) 80 31 41, apm@moldovaagro.com,
https://agrobiznes.md/apm (Harta granturilor APM)

Proiectul Agricultura Performantă în Moldova (APM) implementat de Chemonics International Inc 2016-2021 

Programe și proiecte europene și ale altor donatori pentru IMM din Moldova
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(Informație despre proiect)

Implementator: A.O. ”Centrul de Consultanță în Afaceri”.
 

Scop: Facilitarea creșterii productivității și veniturilor producătorilor 
de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova. 
 

Contacte: mun. Chișinău, str. M. Petru Movilă, 23/9, of.3, MD 2004, 
Tel.:/fax: +373 (22) 21 00 95, amanciu@cca-ngo.org 
www.cca-ngo.org 

Activități:
 

 • Instruire. Școli de câmp ale fermierilor și seminare teoretice, vizită 
de studii în Ucraina, cursuri de instruire pentru studenții din 
instituțiile de învățământ, în domeniul cultivării și post-recoltei 
pomușoarelor.
• Îmbunătățirea accesului la piață: 3 târguri de pomușoare, 
promovarea consumului de pomușoare, promovarea practicilor 
ecologice. 
• Intervenții de cofinanțare: 
1. înființarea perdelelor de protecție pentru plantațiile bacifere și 
inovații în producere;
2. fortificarea capacităților de export și identificarea piețelor noi 
pentru colectori/procesatori;
3. modernizarea și dezvoltarea pepinierelor de culturi bacifere.
 
Beneficiari: Peste 1200 de fermieri, mici și mijlocii, implicați în 
cultivare, procesare, comercializare. Raioanele: Ungheni, Călărași, 
Fălești, Telenești, Dondușeni, Soroca, Sângerei, Briceni, Nisporeni, 
Orhei.
 
 Apeluri actuale – grant până la 80000 de lei pentru cei care au 
pepiniere de arbuști fructiferi sau căpșun. 

Proiectele Fundației Elvețiene HEKS Moldova

Proiectul AMIB ”Îmbunătățirea Productivității și Accesul 
la Piață al Producătorilor de Pomușoare” 

Implementator: A.O. „Pro Cooperare Regională” Scop: Facilitarea 
dezvoltării sectorului de lapte din Moldova, prin suport în 
consolidarea capacităților actorilor din sector, îmbunătățirea
accesului la finanțare și dezvoltarea infrastructurii fermelor. 

Contacte: Mun. Bălți, str. Pușkin, 19, MD 3100, Tel.: +373 (231) 92 
546, fax: 030 555 423, pro_co_re@yahoo.co.uk, info@procore.md,
http://procore.md/index.php?l=en

Activități: 
 

• Schimb de experiență și consolidarea capacităților a 2200 de actori
din sectorul de producere a laptelui;
• Instruirea și certificarea a 200 de fermieri în domeniul creșterii
bovinelor;
• Organizarea activităților ”Școala de câmp a fermierului” pentru
1800 de producători de lapte;
• Reabilitarea pășunilor în 40 de localități rurale;
• Îmbunătățirea producției de furaje pentru 400 de fermieri;
• Realizarea campaniilor de informare și sensibilizare a populației
privind beneficiile consumului de lactate;
• Instruirea a 200 de medici veterinari și 120 de tehnicieni de
însămânțare artificială;
• Modernizarea  infrastructurii a 40 de centre de colectare a laptelui.

Beneficiari: 3000 de fermieri (producători de lapte),  40 de localități, 
400 de producători de furaje, 200 de medici veterinari, 120 de 
tehnicieni de însămânțare artificială, 40 de centre de colectare a
laptelui. 

Proiectul „Milk Market Improvement through Linkages 
and Knowledge - MILK” 2017-2021

Finanțator: Banca Mondială, Guvernul Suediei. Implementator: 
Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea 
Proiectelor în Agricultură (UCIMPA). Scop: Sporirea competitivității 
sectorului agroalimentar 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.
 

Contacte: Mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9, bir. 512, MD 2005, 
Tel.: +373 (22) 22 24 67, +373 (22) 22 24 79, fax: +373 (22) 24 44 69,
http://www.capmu.md
http://www.capmu.md/categorie/granturi 
 
Componente:
  

1. Managementului Siguranței Alimentelor (suport instituțional).
2. Acces La Piețe (sprijin la dezvoltarea de parteneriate productive, 
granturi pentru tehnologiile post-recoltare). Grant maxim 350 mii
USD per grup de producători.
3. Managementului Durabil al Terenurilor (consolidarea capacităților, 
sprijin financiar, granturi pentru reabilitarea fâșiilor de prevenire a
eroziunii ). Grant maxim 20 mii USD. 
4. Suport pentru Implementare, Monitorizare și Evaluare.
 

Suport pentru sectorul agricolProiectul Agricultura Competitivă în Moldova 
(MACP) 2012-2019

20



Beneficiari:
  

• Producătorii agricoli din Moldova, cu excepția celor din Chișinău și 
Bălți, ce aplică practici și tehnologii de management durabil al 
terenurilor, asigurând menținerea sănătății și productivității solului. 
• Grupuri de producători din cel puțin 5 membri cu activitate de cel
puțin 3 ani în sectorul horticol.

Suport pentru sectorul agricol

Programul permite producătorilor agricoli să procure în rate 
echipamentul necesar transportării apei de la hidrant la plantă. Pe 
lângă echipament de irigare, producătorii agricoli pot achiziționa în 
rate și alte echipamente și utilaje agricole, care vor spori producția
agricolă de valoare înaltă pe terenurile irigate. 
Programul este implementat de Unitatea de Implementare a
Proiectului Creșterii Producției Alimentare (2KR)
 
Contacte: Mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei, 18, 
Tel.: +373 (22) 27 84 63, fax: +373 (22) 54 98 81, 
office@2kr.moldnet.md
http://www.sda.gov.md/ro/2KR-Program.html 
 

Grup - țintă: persoane juridice private, producători agricoli și persoane 
fizice-întreprinzători care prestează servicii agricole mecanizate. 

 Principii de finanțare. Finanțarea pentru un Beneficiar sau grup de 
Beneficiari nu depășește 100 mii USD. Beneficiarul - avans 25% din 
valoarea echipamentului, iar 75% - în 3 tranșe anuale, fără gaj și
dobândă.

Programul de Vânzări în Rate 2KR în Agricultura 
Performantă Irigată lansat de Fondul Provocările 
Mileniului Moldova Suport pentru sectorul agricol

• mașini de irigare cu tambur, cu aspersoare/console
• sisteme de irigare cu aspersoare de presiune mică
• mașini de irigare liniare, circulare 
• sisteme de irigare prin picurare
• stații de pompare
• țevi pentru transportarea apei pentru irigare 
• aplicarea fertilizanților/produselor fitosanitare 
• componente pentru bazine de acumulare a apei
• rezervoare de metal/plastic de acumulare a apei 

echipament nou pentru irigare, cu instalare/proiectare

Suport pentru sectorul agricol

• mașini agricole pentru creștere, recoltare fructe, legume, 
semănători de precizie, plantarea răsadului, stropitori, freze, 
tocătoare, cositoare, secătoare
• sisteme antigrindină, platforme, mașini de recoltare pentru 
fructe, legume, nuci, pomușoare și răsad din pepiniere
• sere şi tunele și echipament 
• stații meteo de teren

ehipamente/utilaje agricole noi, cu sistem irigare operațional/ 
procurat

(Investiții eligibile)

1 2
Procedura de aplicare: 

Proiecte eligibile: 

• Consultare specialist
2KR
• Completarea Cererii

• Depunerea Dosarului

3 4• Selectarea 
furnizorului în baza 
concursului

• Semnarea 
Procesului - verbal de 
intenții cu 2KR

5 6• Achitare 25%
• 2KR procură  echipament
• Contract Vânzare 2KR

• Achitarea ratelor
• Echipament în 
proprietate
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Suport pentru sectorul agricol

Contacte: Mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 57/1, MD 2005, Tel.: +373 (68) 54 07 73, Tatiana.Timofti@fao.org, www.fao.org 

Lista proiectelor de asistență tehnică în curs de implementare în Moldova:

Proiectele de asistență tehnică ale Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) 

Sporirea capacităților de 
rezistență la secetă a fermierilor 
mici prin adoptarea celor mai 
bune practici de irigare 

Fermieri mici din mediul 
rural. Beneficiarii au fost 
deja selectați,  sistemele de 
irigație sunt în curs de 
instalare. 

Consolidarea rezistenței la secetă a micilor fermieri 
prin introducerea și adoptarea celor mai bune practici 
de irigare și tehnologii moderne de irigare.

Suport pentru implementarea 
Iniţiativei Regionale privind 
Abilitarea Fermierilor Mici şi 
Fermelor de Familie (proiect 
regional)

Experți din cadrul 
autorităților naționale, 
asociații de producători 
agricoli.

Activitățile din cadrul acestui proiect vor contribui la 
formularea identificării politicilor, proiectării, 
dezvoltării și adaptării la nevoile, provocările și 
constrângerile micilor agricultori și fermierilor de 
familie - bărbați și femei - în cele șapte țări vizate. De 
asemenea, va îmbunătăți condițiile-cadru pentru 
susținerea dezvoltării rurale și agricole durabile 
pentru proprietarii de mici și ferme familiale.

Proiect Beneficiari

2014 - 2018

398 181 USD

2017- 2018

485.000 USD (buget 
regional total)

Consolidarea capacităților 
micilor producători de 
pomușoare

Producători mici de 
pomușoare din mediul 
rural.

Obiectivul general al acestui proiect este 
consolidarea capacităților fermierilor mici în 
producerea de pomușoare utilizând tehnologii 
moderne pentru producerea de pomușoare. 

Consolidarea gradului de 
pregătire, prevenire și răspuns 
în caz de dermatită nodulară la 
nivel regional în Belarus, 
Moldova și Ucraina (regional)

Experți din cadrul 
autorităților naționale.

Proiectul va contribui la o viziune mai amplă privind 
îmbunătățirea stării de sănătate a animalelor în 
regiune, consolidarea siguranței și securității 
alimentare, îmbunătățirea mijloacelor de trai ale 
fermierilor săraci și ale comunităților rurale și 
protejarea sănătății ecosistemelor din țările - țintă.

2018-2019
 
455 000 USD

Sprijin pentru consolidarea 
capacităților privind politicile 
agricole şi de dezvoltare rurală 
și implementarea 
proiectelor-pilot de dezvoltare a 
comunităților locale

3 comunități rurale din 
Moldova.

Dezvoltarea capacităților în formularea și 
implementarea politicii de stat în domeniul 
dezvoltării rurale. Dezvoltarea capacităților de 
planificare a dezvoltării comunitare în trei comunități 
locale pilot, precum și la nivel național.

2018-2019

363 000 USD

2018-2019

300.000  USD (buget 
regional total)

Perioada/ Buget Scopuri
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Componente:
 

1. Acces la finanțare (! nu este accesibilă IMM-urilor din Moldova).
2. Sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe noi.
3. Crearea unui mediu favorabil și îmbunătățirea condițiilor - cadru
pentru competitivitatea întreprinderilor.
4. Promovarea culturii antreprenoriale.
 

Beneficiari: Întreprinderi mici și mijlocii din UE, și Republica Moldova.
 

Grant: 75% din proiect, maxim 200-250 mii EUR. 
 

Condiții de participare: parteneriate internaționale, documentație 
complexă de aplicare, axare pe activități de socializare, crearea 
parteneriatelor și schimbul de experiență între statele participante la
Program. 
 

Investiții eligibile: Investițiile eligibile sunt anunțate periodic în
chemările de propuneri pe fiecare domeniu în parte 

Puncte naționale de contact

Enterprise Europe Network (EEN) - rețea de 600 de organizații
membre http://www.een.md
 

Camera de Comerț și Industrie mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare,
151, MD 2004, Tel.: +373 (22) 22 13 91, 
ludmila.botosan@chamber.md www.chamber.md
 

Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și 
mijlocii ODIMM mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare, 134, et 3, MD
2012, Tel: +373 (22) 21 15 82, o.paladiciuc@odimm.md 
www.odimm.md
 

Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic mun. Chișinău, str. 
Miorița, 5, et.4, MD 2028, Tel.:+373 (22) 88 25 60, aitt@aitt.md,
http://www.aitt.asm.md
 

Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova mun. Chișinău, bd. 
Ștefan cel Mare, 127, MD 2012, Tel.: +373 (69) 03 14 39; +373 (22)
26 08 53, moraruvtl@gmail.com www.rttm.md  

Proiecte pentru alte sectoare și proiecte pentru inovații

Programul Competitivitatea Întreprinderilor și al 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii COSME al Uniunii Europene 
2014-2020

(Pagina cu chemări de propuneri)

(Ghid de participare)

Scop: Oferirea suportului financiar pentru creșterea capacităților de 
inovare și competitivitate a IMM-urilor, prin implicarea nemijlocită în 
procesul de cercetare sau externalizare a necesităților de cercetare –
dezvoltare ale acestora.
 

Activități: organizarea instruirii inițiale a cercetătorilor, cofinanțarea 
programelor regionale, naționale și internaționale, oferirea burselor 
pentru cercetătorii care pleacă în afara Europei, oferirea granturilor de 
reintegrare internațională a IMM-lor implicate în procesul de
cercetare etc.
 

Beneficiari: IMM care intenționează să inoveze, asociații sau grupări
de IMM, grupuri de cercetare etc.
 

Investiții eligibile: tematica/investițiile eligibile sunt anunțate
periodic în chemările de propuneri pe fiecare domeniu. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
 

Suma grantului: până la 100% din suma totală a proiectului, maxim
2,05 mln. EUR. 

Contacte: Academia de Științe, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 1, 
Centrul de Proiecte internaționale, of. 515, Tel.: +373 (22) 27 20 42,
ncp@h2020.md, 
http://fp7.asm.md 
(Rețeaua Punctelor Naționale de Contact PC7 Horizon 2020)
http://www.h2020.md

Programul Horizon 2020 al Uniunii Europene 2014-2020

Proiectul promovează o economie puternică, diversă și orientată spre 
export prin îmbunătățirea competitivității și a eficienței în industria 
moldovenească. Contribuie la crearea de locuri de muncă, reducerea 
emigrației și îmbunătățirea bunăstării economice în industriile - țintă. 
Finanțator: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională
(USAID). 
Contacte: mun. Chișinău, str. N. Iorga, 14, MD 2012, Tel.: +373 (22)
90 82 80, dnistor@chemonics.md

Proiectul The Moldova Competitiveness Project (MCP) 
Chemonics International Inc 2015-2020 

(Informații despre proiect)
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Activități: 
 

• Investiții în inițiativele de dezvoltare a capitalului uman și formare a aptitudinilor.
• Promovarea adoptării de noi tehnologii, procese de producție și alte inovații necesare creșterii calității.
• Dezvoltarea cererii pentru produsele moldovenești, pe plan intern și internațional prin promovarea parteneriatelor de business și sprijinirea 
brandurilor moldovenești. 
• Facilitarea colaborării dintre sectorul public și privat pentru a spori investițiile, îmbunătăți mediul de afaceri.

Beneficiari: întreprinderile și asociațiile din sectorul privat din sectoarele: tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), producția de vin și export în
cluster cu sectorul turismului, industria ușoară (textile, îmbrăcăminte, încălțăminte).

• http://www.finantare.gov.md (informație oficială privind finanțările existente)
• http://fp7.asm.md (Rețeaua Punctelor Naționale de Contact PC7 Horizon 2020)
• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ (informații privind finanțări europene)
• http://www.civic.md/grants.html (informație privind apelurile la granturile din Moldova)
• http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance.html (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD)
• www.worldbank.org (Banca Mondială)
• www.eib.org (Banca Europeană de Investiții)
• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_ro (Finanțarea Europeană)
• http://amp.gov.md/portal/activities?language=en (Asistența europeană și a altor donatori pentru Moldova)

Surse de informare privind proiectele europene 
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ANEXA 1. LISTA ORGANIZAȚIILOR DE FINANȚARE PENTRU IMM

Programe de Stat și Linii Internaționale de Credit pentru IMM. Asistență și suport în consultanță și certificare. 

ANEXA 1

ODIMM Organizația 
pentru dezvoltarea 
sectorului 
întreprinderilor mici și 
mijlocii

Mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare, 
134, et. 3, MD 2012, 
Tel.: + 373 (22) 29 57 41 
Fax: + 373 (22) 29 57 97
e-mail: office@odimm.md 
https://odimm.md

ODIMM susține dezvoltarea sectorului IMM, activează în coordonarea 
Ministerului Economiei și cu alte autorități centrale, locale, asociații de 
afaceri, prestatorii de suport în afaceri și IMM. 
Proiecte: PARE1+1 - atragerea remitențelor în afaceri. Fondul Special 
de Garantare a Creditelor FGC. Programul Femei în Afaceri. Proiectul 
Business Academy for Women. Programul de instruire continuă 
“Gestiunea Eficientă a Afacerii” GEA. 

Agenția de Intervenție și 
Plăți în Agricultură AIPA

Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 
162, MD 2004,
Tel.: +373 (22) 21 01 94
Linia Fierbinte: +373 (22) 21 33 33
e-mail: info@aipa.gov.md 
http://www.aipa.gov.md

Gestionează resurse financiare destinate pentru susținerea 
producătorilor agricoli, monitorizează repartizarea acestora și 
evaluează cantitativ și calitativ impactul generat de măsurile de 
susținere a agricultorilor.

JNPGA Proiectul 
Japanese Non-Project 
Grant Aid

Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 
180, bir. 812,
Tel.: + 373 (22) 29 67 18;
+373 (22) 23 85 74
e-mail: office.giu@jnpga.md 
http://www.jnpga.md

Ajută la procurarea utilajului, destinat finanțării importurilor care 
promovează și susțin dezvoltarea economică și socială. Echipament în 
leasing. 

Unitatea Consolidată 
pentru Implementarea 
Programelor IFAD 
(UCIP-IFAD)

Mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 
162, of. 1301-1305, 1312, MD 2004,
Tel.: +373 (22) 22 50 46; 
+373 (22) 21 00 56
Fax: +373 (22) 87 16 59
e-mail: office@ucipifad.md
www.ucipifad.md 

Implementarea programelor Fondul Internațional pentru Dezvoltare 
Agricolă (IFAD). IFAD efectuează finanțare directă prin acordarea 
împrumuturilor şi granturilor la condiții avantajoase, precum și atrage 
resursele de cofinanțare. 
Programul Rural de Reziliență Economică-Climatică Incluzivă (IFAD VI)
Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VIII)

denumire contacteservicii prestate pentru IMM
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ANEXA 1

Proiectul Băncii 
Mondiale de Ameliorare 
a Competitivității PAC

UIPAC – Unitatea de Implementare a 
Proiectului Ameliorarea Competitivității, 
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 
180, of. 815, MD 2004,
Tel.: +373 (22) 29 67 23
e-mail: mgf@star.md www.uipac.md

PAC Granturi își propune să faciliteze accesul întreprinderilor cu 
potențial de export la servicii de dezvoltare a afacerii. Aceste servicii 
vor ajuta întreprinderile să-și crească competitivitatea la export și, în 
consecință, vor crește șansele unei activități de export reușite. Astfel, 
proiectul cofinanțează servicii de consultanță (prestatori de servicii).

Programul 
Moldo-German de 
Sporire a Calificării 
Managerilor

Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 
151, et. 2, bir. 10,
Tel.: +373 (22) 23 52 94; 
+373 (22) 23 32 86; 
+373 (79) 18 28 83
e-mail: seminar@chamber.md
http://chamber.md

Programul Moldo-German de Sporire a Calificării Managerilor Camera 
de Comerț și Industrie RM Centru de Formare Antreprenorială este 
destinat formării noii generații de manageri contemporani, capabili 
să-și desfășoare afacerea cu succes atât în țara proprie, cât și pe piața 
mondială. 

EU4Business Secretariatul EU4Business. De 
Kleetlaan 2 B-1831 Diegem, Belgia,
Tel.: +32 2 749 18 51
e-mail: secretariat@eu4business.eu
Număr în Moldova: +373 (68) 77 04 70 
http://www.eu4business.eu/mo/moldova  

Inițiativa Uniunii Europene EU4Business. Oferă companiilor din 
Republica Moldova finanțare, instruire și sprijin pentru export spre 
piețe noi. 

Programul Business 
Advisory Services (BAS) 
al BERD

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 
63, et.10, MD 2012, 
Tel.: +373 (22) 21 16 14, 
+373 (22) 23 52 24 
Fax: +373 (22) 21 15 85
e-mail: basmoldova@ebrd.com
www.ebrd.com/sbs/moldova

Susținerea IMM prin facilitarea proiectelor cu consultanți locali pe 
bază de co-finanțare (studii de piață, dezvoltare, identificarea 
partenerilor, fezabilitate, reorganizare, sisteme computerizate de 
management, studii inginerești, eficiența energetică, managementul 
calității etc.). 

Livada Moldovei Mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 
18, et. 2, MD 2023,
Tel.: +373 (22) 26 09 03; 
+373 (22) 26 09 05; 
+373 (22) 22 26 09 06
e-mail: office@winemoldova.md
www.livada-moldovei.md

Programul de Restructurare a Sectorului Horticol (Livada Moldovei) 
prevede credite și leasing preferențiale pentru a redresa sectorul 
horticol (etapele afacerii: extinderea afacerii, inovații și eficiență 
energetică, ieșire la export). 

denumire contacteservicii prestate pentru IMM
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ANEXA 1

Programe, Proiecte Europene și ale altor donatori, alte surse de finanțare pentru IMM Moldova.

Chemonics USAID 
Agricultura Performantă în 
Moldova (APM)

Mun. Chișinău , str. A. Mateevici, 87, 
MD 2009, 
Tel.: +373 (22) 80 31 39
Fax: +373 (22) 80 31 41
e-mail: apm@moldovaagro.com

Asistență și granturi la sporirea competitivității produselor agricole 
autohtone cu valoare înaltă și vânzările pe piața locală și internațională. 

AMIB Proiectul Fundației 
Elvețiene HEKS Moldova

Mun. Chișinău, str. M. Petru Movilă, 
23/9, of.3, MD 2004,
Tel.:/fax: +373 (22) 21 00 95 
e-mail: amanciu@cca-ngo.org
www.cca-ngo.org

Proiectul AMIB ”Îmbunătățirea Productivității și Accesul la Piață al 
Producătorilor de Pomușoare” Implementator: A.O. ”Centrul de 
Consultanță în Afaceri” Facilitarea creșterii productivității și veniturilor 
producătorilor de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.

MILK Proiectul Fundației 
Elvețiene HEKS Moldova

Mun. Bălți, str. Pușkin, 19, MD 3100,
Tel.: +373 (231) 92 546
Fax: 030 555 423
e-mail: pro_co_re@yahoo.co.uk, 
info@procore.md
http://procore.md/index.php?l=en

Proiectul ”Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge - 
MILK”. Implementator: A.O. ”Pro Cooperare Regională” Facilitarea 
dezvoltării sectorului de lapte din Moldova, prin suport în consolidarea 
capacităților actorilor din sector, îmbunătățirea accesului la finanțare și 
dezvoltarea infrastructurii fermelor. 

Programul de Vânzări în 
Rate 2KR în Agricultura 
Performantă Irigată

Mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 18,
Tel.: +373 (22) 27 84 63
Fax: +373 (22) 54 98 81
e-mail: office@2kr.moldnet.md

Programul lansat de Fondul Provocările Mileniului Moldova permite 
producătorilor agricoli să procure în rate echipament de irigare, și alte 
echipamente și utilaje agricole, care vor spori producția agricolă de 
valoare înaltă pe terenurile irigate. Implementat de Unitatea de 
Implementare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare (2KR). 

Proiectul Agricultura 
Competitivă în Moldova 
(MACP)

Mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 
9, bir. 512, MD 2005,
Tel.: +373 (22) 22 24 67; 
+373 (22) 22 24 79 
Fax: +373 (22) 24 44 69 
http://www.capmu.md

Implementator: Unitatea Consolidată pentru Implementarea și 
Monitorizarea Proiectelor în Agricultură (UCIMPA). Sporirea 
competitivității sectorului agroalimentar 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.

Programul Horizon 2020
Uniunea Europeană

Academia de Științe, mun. Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare, 1, Centrul de 
Proiecte internaționale, of.515, 
Tel: +373 (22) 27 20 42
e-mail: ncp@h2020.md
http://h2020.md

Oferirea suportului financiar pentru creșterea capacităților de inovare 
și competitivitate a IMM-urilor, prin implicarea nemijlocită în procesul 
de cercetare sau externalizare a necesităților de cercetare – dezvoltare 
ale acestora.

denumire contacteservicii prestate pentru IMM
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ANEXA 1

Horizon Capital Fond de 
investiții

Tel.: +380 44 490 5580
e-mail: tbega@horizoncapital.com.ua  
www.horizoncapital.com.ua

Horizon Capital este o companie de gestiune a fondurilor de investiții 
directe, care efectuează și administrează investiții în companii cu un 
nivel mediu de capitalizare și cu un potențial deosebit de creștere și 
profitabilitate în Ucraina, Belarus și Moldova.

The Moldova 
Competitiveness Project 
(MCP) Chemonics 
International Inc (USAID)

Mun. Chișinău, str. N. Iorga, 14, MD 
2012
Tel.: +373 (22) 90 82 80
e-mail: dnistor@chemonics.md

Proiectul promovează o economie puternică, diversă și orientată spre 
export prin îmbunătățirea competitivității și a eficienței în industria 
moldovenească. Contribuie la crearea de locuri de muncă, reducerea 
emigrației și îmbunătățirea bunăstării economice în industriile - țintă 
(vinificație și turism, industria ușoară, informație și telecomunicații, 
servicii creative, și industrii de precizie).

Programul 
Competitivitatea 
Întreprinderilor și al 
Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii COSME 
Uniunea Europeană

Puncte naționale de contact. 
 

Camera de Comerț și Industrie
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 
151, MD 2004,
Tel.: +373 (22) 22 13 91
e-mail: ludmila.botosan@chamber.md, 
www.chamber.md
 
ODIMM
Mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, 
MD 2004, 
Tel.: +373 (22) 21 15 82
e-mail: o.paladiciuc@odimm.md, 
www.odimm.md

Agenția pentru Inovare și Transfer 
Tehnologic 
Mun. Chișinău, str. Miorița, 5, et.4, 
MD 2028,  
Tel.: +373 (22) 88 25 60
e-mail: aitt@aitt.md
http://www.aitt.asm.md

Rețeaua de Transfer Tehnologic din 
Moldova, Mun. Chișinău, bd. Ștefan 
cel Mare, 127, MD 2012,
Tel.: +373 (69) 03 14 39; 
+373 (22) 26 08 53
e-mail: moraruvtl@gmail.com
www.rttm.md 

Granturi pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și 
mijlocii prin acces la piețe; îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea și durabilitatea ÎMM; promovarea antreprenoriatului 
și culturii antreprenoriale.

denumire contacteservicii prestate pentru IMM
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ANEXA 2. ISTORII DE SUCCES: ACCESAREA SURSELOR DE FINANȚARE 
IMM DIN MOLDOVA

GȚ YGRICK-GROUP, BRANDUL “BIANTTI”, PRODUSE LOCALE BIO

condimente la ceaiuri și plante, miere, fructe uscate și săpunuri naturale. Grupul - țintă de clienți îl constituie persoanele fizice (cca
70% din total clienți), dar și agenții economici – companiile de panificație. 

Dezvoltarea și extinderea companiei se bazează, în mare parte, și pe urmărirea cu regularitate a oportunităților de finanțare și 
beneficierea de fonduri atât prin intermediul proiectelor/programelor naționale, cât și internaționale. Astfel, în 2008, compania a 
beneficiat de finanțare în mărime de 300 mii lei în cadrul Programului Național de Abilitare a Tinerilor PNAET, apoi, în 2009 - de la
Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) – 300 mii lei. 

De la Programul de atragere a remitențelor în afaceri PARE 1+1 prin Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
ODIMM compania a primit 200 mii lei, iar de la Proiectul People in Need, finanțat de Guvernul Cehiei – 4 mii USD pentru
dezvoltarea produselor ecologic pure. 

În 2015, compania a beneficiat de finanțare de la Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic – 80 mii lei pentru inovarea în 
procesare și, tot în același an, de la UNDP Moldova Proiectul Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică locală
durabilă – 160 mii lei.

De asemenea, compania a mai accesat fonduri de la Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova AOAM – 50 mii lei în 2016 și din 
participare la Concursul național de planuri de afaceri organizat de ANTIM Asociația Națională a Tinerilor Manageri din Moldova –
100 mii lei. 

Compania, care din 2005 a devenit afacere de familie, dispune în prezent de 
cca 30 hectare de cătină, nuci și migdale, hale de producere, depozite, tehnică 
și utilaje necesare cu toate procesele mecanizate, care permit efectuarea 
calitativă într-un timp foarte scurt, cu costuri minime a lucrărilor agricole,
pentru asigurarea ciclului complet de procesare și producere.

Activitățile sunt planificate și organizate astfel, încât fiecare membru al 
echipei este instruit într-un anumit domeniu și are grijă de segmentul de care 
e responsabil, și se mândrește că producția companiei deține certificare BIO. 

Gama de produse este variată: din 15 tone anuale de recoltă la nuci și 18 tone 
la migdale se vinde miez curat, se produce ulei presat la rece, făină și fulgi. Se 
planifică să se comercializeze și produse din cătină care va da roadă. Totodată, 
compania urmărește tendințele de piață și schimbările în preferințele 
clienților și își diversifică producția: de la produse caramelizate, semințe și 

ondatorul companiei, Igor Golban, se numără printre primii agricultori din 
raionul Ștefan-Vodă (s. Carahasani), care au plantat migdale și cătină albă. F
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În prezent, compania este beneficiar al finanțării pe termen lung din partea fundației Voshod din Polonia (prin ACSA Agenția 
Națională pentru Dezvoltare Rurală) prin care, din 2016, a obținut deja 15 mii EUR pentru extinderea depozitelor și halelor de
producere.
 
Și tot recent, prin Proiectul Ameliorarea Competitivității (PACII), a beneficiat de grant pentru consultanță, care i-ar spori 
competitivitatea la export a producției BIO, și-a îmbunătățit produsele, au fost optimizate procesele. Dar, cea mai mare reușită o
reprezintă lansarea mărcii comerciale BIANTTI, implicit elaborarea logo, a etichetelor și a ambalajului.

Accesarea regulată a fondurilor probează capacitatea companiei de a demonstra  creștere economică și competitivă și de a gestiona 
eficient fondurile alocate, iar participarea activă la expoziții și târguri contribuie la sensibilizarea consumatorilor și consolidarea
imaginii brandului.

Contacte: Tel.: +373 60 91 59 99, e-mail: info@biantti.md http://biantti.md
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BENADO PRIM SRL, BRANDUL “NANETTY“ , HAINE PENTRU FEMEI

afaceri sunt foarte diferite, dar mă regăsesc în ele”, spune 
Natalia. Antreprenoarea a beneficiat de un suport financiar din 
partea Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii (ODIMM) prin programul PARE 1+1. Suma de 180 de 
mii de lei a investit-o în procurarea utilajului. Astfel, Natalia a 
reușit să crească numărul patiseriilor până la patru. Dacă la 
început avea doar cinci angajați, astăzi numărul acestora este de
peste 50.

Brandul de haine Nanetty a fost lansat în 2013 în Moldova, 
acolo unde creatoarea lui, Natalia Bolohan, își făcea inițial 
modelele și le testa pe sine. Astăzi compania dispune de o gamă 

variată de colecții pentru birou, ținute clasice și casual. Hainele create sub brandul Nanetty se asociază cu eleganță și stil și, în același
timp, cu finețe și unicitate, deoarece un model se repetă rar (maxim 4-5 exemplare).

Deseori, fondatoarea implică clientele fidele în discuții despre preferințe și tendințele modei și, ca rezultat, sunt create modele care 
țin cont de dorințe și așteptări. Totodată, însă, clientelor li se propune nu doar ceea ce este în trend, dar să fie și potrivit.  

Deoarece fondatoarea este publicitatea vie a brandului, căci poartă ceea ce creează și se implică activ în evenimente de afaceri și 
expoziții tematice, imaginea brandului a crescut esențial și, în scurt timp, compania a cucerit piața locală, reușind să fie printre 
preferatele în rândul femeilor din țară. Iar, datorită participării în cadrul Proiectului “Din inimă. Branduri din Moldova“, implementat
de USAID Chemonics Inc, brandul a ajuns să fie promovat la nivel național. 

Proiectul Ameliorarea Competitivității (PAC II), finanțat de Banca Mondială, este un alt proiect prin care compania a reușit să-și 
crească performanța, beneficiind de finanțarea serviciilor de consultanță în cercetarea pieței de export – România, și elaborarea 
materialelor promoționale. În rezultatul finanțării de cca 180 mii lei, compania și-a deschis primul show-room la Iași, România, a creat 
5 locuri de muncă și și-a majorat vânzările cu 30 la sută. Compania a lucrat la acest proiect cu experți atât din țară, cât și din România, 
care au ajutat la identificarea locației și studierea preferințelor consumatorilor. În prima săptămână după lansarea magazinului (sub
denumirea Nan-Net Shop), Nanetty a exportat un lot de 80 de articole de haine. 

Participarea la ambele proiecte i-a permis companiei optimizarea costurilor producerii și de promovare, crearea colecțiilor dedicate 
noului segment de clienți în afara țării și stabilirea strategiei de extindere pe piața europeană, unul din obiectivele căreia este 
consolidarea rețelei de comercializare în București, Cluj-Napoca și Timișoara. Locația din Iași va servi și ca depozit pentru mărfurile
vândute în România, iar vânzarea se va face prin magazin online.

Contacte: Mun. Chișinău, str. Bănulescu – Bodoni, 47, Tel.: +373 78 05 13 50 http://www.nanetty.md

rima afacere Natalia a lansat-o în domeniul alimentației 
publice. Este vorba de covrigăriile Gusto Pretzel, care îți 
oferă covrigi calzi, românești, la orice oră a zilei. „Cele două P
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Ministerul Economiei și Infrastructurii 
str. Piața Marii Adunări Naționale, 1MD-2033, mun. Chișinău, 
e-mail: mineconcom@mei.gov.md
Tel: +373 (22) 25 05 35
Comerțul cu țările UE: +373 (22) 25 06 23, 25 06 37, 25 05 54 
www.mei.gov.md 

Agenția de Investiții din Republica Moldova
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et. 3 (sediul Poșta Moldovei)
Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
Tel: +373 (22) 27 36 54
Fax: +373 (22) 22 43 10
www.invest.gov.md 
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bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et. 3 (sediul Poșta Moldovei)
Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
Tel: + 373 (22) 29 57 41
Fax: + 373 (22) 29 57 97
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www.odimm.md 


