Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM):
a fost creată prin HG № 538 din 17 mai 2007 în scopul susţinerii dezvoltării sectorului IMM din Republica Moldova în conformitate cu priorităţile Guvernului, stabilite în strategiile şi politicile sale de
susţinere a sectorului vizat.
Obiectivele ODIMM sunt:
 Dezvoltarea culturii şi spiritului antreprenorial;
 Facilitarea accesului la resurse financiare şi informaţionale a IMM;
 Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri;
 Stimularea dialogului public-privat;
Activităţile ODIMM:
 Acordarea garanţiilor la creditele solicitate de întreprinderile mici de la băncile comerciale;
 Implementarea Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”;
 Desfăşurarea Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor care doresc să-şi lanseze
o afacere sau să o dezvolte pe cea existentă. Programul prevede instruirea şi creditarea tinerilor
antreprenori(cu porţiunea grant 40%);
 Implementarea Programului de instruire continuă ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA), care
vizează instruirea gratuită a întreprinzătorilor în diferite domenii antreprenoriale;
 Acordarea serviciilor gratuite de consultanţă economică şi juridică pentru antreprenorii activi şi
cei potenţiali;
 Organizarea Forumului IMM, seminarelor şi întrunirilor tematice pentru antreprenori;
 Administrarea portalului IMM: www.businessportal.md.
Contacte ODIMM:
Adresa: 			
Telefon: 			
Fax: 			
E-mail: 			
Web: 			

str. Serghei Lazo 48, et. 3, of. 313, MD-2004, mun. Chișinău
(+373 22) 29 57 41, (+373) 683 18 73
(+373 22) 29 57 97
info@odimm.md
www.odimm.md, www.businessportal.md
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Lista oportunităţilor de dezvoltare
a antreprenoriatului în Republica Moldova

FGC: Fondul de Garantare a Creditelor
Obiectiv:

Facilitarea accesului întreprinderilor
micro şi mici la resursele financiare.

Grup ţintă:

Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriul
Republicii Moldova.

PARE 1+1: Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie
Obiective:

Mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii
migranţi şi beneficiarii de remitenţe.

Activităţile
principale:

Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel fiecare
leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu în formă
de grant din cadrul Programului.

Grup ţintă:
Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Lucrători migranţi şi beneficiari de remitenţe – rude de gradul I.

Programul prevede următoarele activităţi:
• Organizarea cursurilor de instruire antreprenoriale şi acordarea asistenţei gratuite la iniţierea afacerii, inclusiv distribuirea gratuită a materialelor informative şi de suport;
• Acordarea granturilor după Regula 1+1, respectiv la fiecare leu investit este alocat un leu din cadrul Programului,
până la 200 mii lei.
• Monitorizarea post-finanţare.
str. Serghei Lazo 48, of. 301, Chişinău
21 16 81,22 50 01 / fax: 29 57 97
office@odimm.md, persoana de contact: Viorica Cerbuşca
www.odimm.md şi www.businessportal.md

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Acordarea garanţiei la credit agenţilor economici care nu dispune de suficient gaj.
• Pentru întreprinderile active, garanţia reprezintă până la
50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 1 mil lei,
pe o perioadă de până la 5 ani.
• Pentru întreprinderile nou-create, garanţia poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de
500 mii lei. Perioada de garantare este de până la 5 ani.
• Pentru beneficiarii Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie – „PARE 1+1”, garanţia reprezintă până
la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 200
mii lei.
• Pentru beneficiarii Programului Naţional de Abilitare
Economică a Tinerilor (PNAET), garanţia reprezintă până
la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 150
mii lei.
• Pentru întreprinderele exportatoare garanția reprezintă până 50% din marimea creditului suma garanției max.
2mil. lei, perioada de garantare până la 5 ani.
str. Serghei Lazo 48, of. 301, Chişinău
22 50 79 / fax: 29 57 97
garantare@odimm.md, persoana de contact: Natalia Cechina
www.odimm.md şi www.fgc.odimm.md
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PNAET: Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor

GEA: Programul „Gestiunea Eficientă a Afacerii”

Obiective:

Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a
resurselor şi facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare iniţierii şi dezvoltării
unei afaceri proprii.

Programul este destinat persoanelor tinere cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc: să-şi dezvolte abilităţile
antreprenoriale, să lanseze o afacere proprie în zonele rurale
şi/sau să-şi extindă propria afacere în zonele rurale, creând
noi locuri de muncă.

Programul cuprinde trei componente de implementare:
• Instruire şi consultanţă antreprenorială (implementator
- Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii (ODIMM);
• Obţinerea creditelor preferențiale în valoare maxima de
până la 300.000 lei (perioada de rambursare maxim 5 ani)
cu o porțiune de grant nerambursabil (40%).
str. Serghei Lazo 48, of. 311, Chişinău
22 53 84 / fax: 29 57 97
seminare@odimm.md, persoana de contact: Ana Sochirca
www.odimm.md şi www.businessportal.md

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Sporirea calificării în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii proprii.

Antreprenori activi care practică activităţi economice sub
orice formă de organizare juridică.

Organizarea cursurilor gratuite pe 8 module de instruire la
alegere:
1. Managementul financiar;
2. Managementul resurselor umane şi legislaţia muncii;
3. Înregistrarea în calitate de plătitor a TVA şi aplicarea legislaţiei în domeniu;
4. Contabilitatea pe domenii de aplicare;
5. Marketing;
6. Marketing internaţional;
7. Planificarea afacerii;
8. Activitatea economică externă şi relaţiile vamale.
str. Serghei Lazo 48, of. 311, Chişinău
22 53 84 / fax: 29 57 97
seminare@odimm.md,
Persoana de contact: Tatiana Eremciuc
www.odimm.md şi www.businessportal.md
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IAS: „Incubatorul de afaceri din Soroca”

„Incubatorul de afaceri din Ştefan-Voda”

Obiectiv:

Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Creşterea ratei de supravieţuire a întreprinderilor din raionul Soroca.
Întreprinderile începătoare cu o creştere potenţială şi antreprenorii cu idei de afaceri viabile din or. Soroca.

(1). Oferirea spaţiilor echipate cu o gamă completă de sisteme de comunicaţii (internet, linii de telefonie fixă, fax),
inclusiv sisteme de securitate şi servicii de pază pentru
întreprinderile producătoare şi cele care acordă servicii
în cadrul Incubatorul de Afaceri din Soroca (IAS);
(2). Finanţarea până la 50% a investiţiilor companiilor rezidente IAS la achiziţionarea echipamentului de producere
şi de birou;
(3). Organizarea cursurilor de instruire pentru managerii rezidenţi ai incubatorului;
(5). Acordarea consultaţi juridice, tehnologice şi în gestionarea întreprinderilor rezidente;
(6). Acoperirea 90% din costul serviciilor comunale în primul
an, 50% - al doilea an şi 20% - în ultimul an de incubare.
Str. Kogălniceanu 9, or. Soroca
(230) 20 777
ias@entranse.md, persoana de contact: Liliana Babără
www.entranse.md

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Creşterea ratei de supravieţuire a întreprinderilor din raionul Ştefan-Voda.

Întreprinderile începătoare cu o creştere potenţială şi antreprenorii cu idei de afaceri viabile din or. Ştefan-Voda.

(1). Oferirea spaţiilor echipate cu o gamă completă de sisteme de comunicaţii (internet, linii de telefonie fixă, fax),
inclusiv sisteme de securitate şi servicii de pază pentru
întreprinderile producătoare şi cele care acordă servicii
în cadrul Incubatorul de Afaceri din Ştefan-Voda (IASV);
(2). Finanţarea până la 50% a investiţiilor companiilor rezidente IASV la achiziţionarea echipamentului de producere şi de birou;
(3). Organizarea cursurilor de instruire pentru managerii rezidenţi ai incubatorului;
(5). Acordarea consultaţi juridice, tehnologice şi în gestionarea întreprinderilor rezidente;
(6). Acoperirea 90% din costul serviciilor comunale în primul
an, 50% - al doilea an şi 20% - în ultimul an de incubare.
Str. Testemițanu 2, or. Stefan-Voda
068690102, (0242)2 43 41
aurelia.turcan@gmail.com
Persoana de contact: Aurelia Ţurcan
www.entranse.md
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„Incubatorul de afaceri din Leova”

„Incubatorul de afaceri din Rezina”

Obiectiv:

Creşterea ratei de supravieţuire a întreprinderilor din raionul Leova.

Obiectiv:

(1). Oferirea spaţiilor echipate cu o gamă completă de sisteme de comunicaţii (internet, linii de telefonie fixă, fax),
inclusiv sisteme de securitate şi servicii de pază pentru
întreprinderile producătoare şi cele care acordă servicii
în cadrul Incubatorul de Afaceri din Leova (IAL);
(2). Finanţarea până la 50% a investiţiilor companiilor rezidente IAL la achiziţionarea echipamentului de producere şi de birou;
(3). Organizarea cursurilor de instruire pentru managerii rezidenţi ai incubatorului;
(5). Acordarea consultaţi juridice, tehnologice şi în gestionarea întreprinderilor rezidente;
(6). Acoperirea 90% din costul serviciilor comunale în primul
an, 50% - al doilea an şi 20% - în ultimul an de incubare.

Activităţile
principale:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Întreprinderile începătoare cu o creştere potenţială şi antreprenorii cu idei de afaceri viabile din or. Leova.

Str. Ştefan cel Mare 73, or. Leova
068683413,(0263)2 59 99
vitalie.gargaun@gmail.com
Persoana de contact: Vitalie Gărgăun
www.entranse.md

Grup ţintă:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Creşterea ratei de supravieţuire a întreprinderilor din raionul Rezina.

Întreprinderile începătoare cu o creştere potenţială şi antreprenorii cu idei de afaceri viabile din or. Rezina.

(1). Oferirea spaţiilor echipate cu o gamă completă de sisteme de comunicaţii (internet, linii de telefonie fixă, fax),
inclusiv sisteme de securitate şi servicii de pază pentru
întreprinderile producătoare şi cele care acordă servicii
în cadrul Incubatorul de Afaceri din Rezina (IAR);
(2). Finanţarea până la 50% a investiţiilor companiilor rezidente IAR la achiziţionarea echipamentului de producere şi de birou;
(3). Organizarea cursurilor de instruire pentru managerii rezidenţi ai incubatorului;
(5). Acordarea consultaţi juridice, tehnologice şi în gestionarea întreprinderilor rezidente;
(6). Acoperirea 90% din costul serviciilor comunale în primul
an, 50% - al doilea an şi 20% - în ultimul an de incubare.
Str. Sciusev 9/3, or. Rezina
069220689,(0254)2 43 34
mihai-1975,alex@mail.ru
Persoana de contact: Mihai Fricaţel
www.entranse.md

9

„Incubatorul de afaceri din Dubăsari”

IA-Sîngerei: „Incubatorul de afaceri din Sîngerei”

Obiectiv:

Creşterea ratei de supravieţuire a întreprinderilor din raionul Dubăsari.

Obiectiv:

(1). Oferirea spaţiilor echipate cu o gamă completă de sisteme de comunicaţii (internet, linii de telefonie fixă, fax),
inclusiv sisteme de securitate şi servicii de pază pentru
întreprinderile producătoare şi cele care acordă servicii
în cadrul Incubatorul de Afaceri din Dubăsari (IARD);
(2). Finanţarea până la 50% a investiţiilor companiilor rezidente IARD la achiziţionarea echipamentului de producere şi de birou;
(3). Organizarea cursurilor de instruire pentru managerii rezidenţi ai incubatorului;
(5). Acordarea consultaţi juridice, tehnologice şi în gestionarea întreprinderilor rezidente;
(6). Acoperirea 90% din costul serviciilor comunale în primul
an, 50% - al doilea an şi 20% - în ultimul an de incubare.

Activităţile
principale:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Întreprinderile începătoare cu o creştere potenţială şi antreprenorii cu idei de afaceri viabile din raionul Dubăsari.

Str. Ion Creanga 1, s. Coşnița r. Dubăsari
069920342,
nircanita@mail.ru, persoana de contact: Eugenia Nirca
www.entranse.md

Grup ţintă:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Creşterea ratei de supravieţuire a întreprinderilor din raionul Sîngerei.

Întreprinderile începătoare cu o creştere potenţială şi antreprenorii cu idei de afaceri viabile din raionul Sîngerei.

(1). Oferirea spaţiilor echipate cu o gamă completă de sisteme de comunicaţii (internet, linii de telefonie fixă, fax),
inclusiv sisteme de securitate şi servicii de pază pentru
întreprinderile producătoare şi cele care acordă servicii în cadrul Incubatorul de Afaceri din Sîngerei (IA-Sîngerei);
(2). Finanţarea până la 50% a investiţiilor companiilor rezidente IA-Sîngerei la achiziţionarea echipamentului de
producere şi de birou;
(3). Organizarea cursurilor de instruire pentru managerii rezidenţi ai incubatorului;
(5). Acordarea consultaţi juridice, tehnologice şi în gestionarea întreprinderilor rezidente;
(6). Acoperirea 90% din costul serviciilor comunale în primul
an, 50% - al doilea an şi 20% - în ultimul an de incubare.
Str. Testemețianu 5, or. Sîngerei
069920342
silcib2001@yahoo.com, persoana de contact: Silvia Oprea
www.entranse.md
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Reţeua Pactului Global Moldova
Obiectiv:

Promovarea responsabilităţilor social corporative (RSC) în cadrul întreprinderilor.

Grup ţintă:

Sectorul privat, organizaţiile societăţii civile, organizaţiile
muncii şi guvernele ale căror acţiuni încearcă să influenţeze
iniţiativa.

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Pactul Global reprezintă o iniţiativă voluntară şi se bazează
pe 2 obiective:
• Implementare a zece principii de RSC în activitatea companiilor din întreaga lume;
• Catalizarea acţiunilor în sprijinirea obiectivelor generale
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Întru realizarea acestor obiective, Pactul Global oferă facilităţi şi angajamente prin intermediul a câtorva mecanisme:
Dialoguri privind politici, studii de caz, reţele naţionale/regionale, proiecte, instruiri, participări la evenimente, etc.
str. 31 August 1989, 131, MD-2012, Chişinău
26 91 21, fax: 22 00 41
Persoana de contact: Selena Stejaru
www.globalcompact.md

Programul de Stat de stimulare a participării agenţilor economici la târguri şi expoziţii
Obiectiv:

Susţinerea şi promovarea întreprinderilor micro şi mici, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă în cadrul expoziţiilor organizate
în Republica Moldova.

Grup ţintă:

Întreprinderi micro şi mici producători; beneficiari ai programelor de Stat de susţinere a IMM-urilor (PARE 1+1, PNAET);
beneficiari ai garanţiilor de stat a creditelor (FGC); generatori
de inovaţii; exportatori; prestatori de servicii din domeniile;
turism rural; construcţii; artizanat; meşteri populari şi alţii.

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Întreprinderile aferente sectorului IMM participante la expoziţiile: Moldenergy, Fabricat în Moldova, Moldconstruct,
Tourism. Leisure. Hotels, Food Technology, Food & Drinks,
Packaging. Depot, Furniture, Farmer, Moldova Fashion Expo,
Infoinvent vor beneficia de compensări, în cuantum de maximum 50% din costul spaţiului contractat, dar nu mai mult
decît 4 m.p. Suma maximă transferată unui beneficiar nu va
depăşi 2000 de lei.
mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 48, et. 3 , bir. 311
(022) 22-53-84, persoana de contact: Ana Sochirca
a.sochirca@odimm.md
http://odimm.md/index.php?option=com_content
&view=article&id=117
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SES: Acordarea Consultanţei de către Experţii din Germania

Concursul anual „IMM – model de responsabilitate socială”

Obiectiv:

Facilitarea accesului IMM-urilor la
cunoştinţe inovative internaţionale

Obiectiv:

Grup ţintă:

IMM, instituţii publice, autorităţi locale, instituţii de învăţământ, instituţii internaţionale

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

(1) Acordarea consultaţiilor gratuite de către experţi internaţionali cu experienţă vastă în diferite domenii.;
(2) Organizarea seminarelor tematice în ţara beneficiarului.

Grup ţintă:
Activităţile
principale:

str. Serghei Lazo 48, of. 303, Chişinău
22 43 30 / fax: 29 57 97
projects@odimm.md, persoana de contact: Eugenia Ursu
www.ses-bonn.de şi www.odimm.md
Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Stimularea dezvoltării antreprenoriale
sustenabile în concordanţă cu principiile responsabilităţii social corporative,
precum şi întru îmbunătăţirea implicării întreprinderilor mici şi mijlocii în
activităţi de CSR.
IMM

Desfăşurarea unui concurs pentru întreprinderilor micro,
mici şi mijlocii care, în mod voluntar. au realizat acţiuni în
cadrul activităţilor de afaceri în următoarele domenii:
a) protecţia mediului înconjurător;
b) respectarea condiţiilor de muncă a angajaţilor;
c) integrare socială şi sprijinul acordat comunităţii;
Dosarele se depun pînă în luna mai al fiecărui an, pentru acţiunile întreprinse în anul precedent.
str. Serghei Lazo 48, of. 303, Chişinău
29 62 68 / fax: 29 57 97
projects@odimm.md, persoana de contact: Ludmila Duca
www.odimm.md şi www.globalcompact.md
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Centrul Enterprise Europe Network în Republica Moldova

Small Business Support Team BERD
(Echipa de Susţinere a Micului Business)

Obiectiv:

Obiective:

Grup ţintă:
Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Principalul obiectiv al noului Centru EEN în Republica Moldova este de oferi servicii integrate pentru susţinerea inovaţiilor şi promovarea relaţiilor comercial-economice în cadrul
comunităţii de afaceri din ţară.

Obiectivele specifice fiind:
1. Sporirea competitivităţii şi capacităţii de inovare a IMMurilor;
2. Oferirea serviciilor pentru susţinerea internaţionalizării şi
transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor;
3. Crearea parteneriatelor de afaceri şi tehnologice durabile între întreprinderile din Republica Moldova şi cele din
Uniunea Europeană;
4. Promovarea cercetărilor şi spiritului inovator în cadrul întreprinderilor;
5. Promovarea spiritului de întreprinzător în cadrul organizaţiilor de cercetare, inovare şi transfer tehnologic.

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

IMM

Servicii de informare, cooperare în afaceri şi colaborare internaţională.
Servicii de inovare şi transfer tehnologic.
Servicii ce ar încuraja participarea IMM-urilor la Programele
Comunitare pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică
str. Serghei Lazo 48, of. 303, Chişinău
22 53 80 / fax: 29 57 97
projects@odimm.md,
Persoana de contact: Nicolae Sapianic
www.odimm.md

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

(1) de a susţine dezvoltarea şi creşterea competitivităţii întreprinderilor private mici şi
mijlocii; (2) de a susţine dezvoltarea pieţei serviciilor de consultanţă din Moldova şi (3) de a
îmbunătăţi gradul de competitivitate a companiilor locale de consultanţă.

IMM (de la 10 la 250 de angajaţi, în cazuri excepţionale până
la 500 angajaţi) din Republica Moldova, ocupate în sfera de
producţie, servicii şi comerţ şi care activează pe piaţa nu mai
puțin de doi ani.

Acoperire financiară parţială a costurilor pentru servicii de
consultanţă, precum:
(1). Planificarea afacerii, inclusiv planuri investiţionale;
(2). Studii de piaţă şi planuri de marketing, programe de promovare, publicitate, branding, re-branding;
(3). Identificarea investitorilor şi partenerilor de afaceri;
(4). Studii pentru reducerea costurilor de producţie, gestionarea resurselor;
(5). Studii, lucrări, proiectări inginereşti;
(6). Implementarea şi perfecţionarea sistemului computerizat de management informaţional, îmbunătăţirea sistemului de contabilitate şi control;
(7). Implementarea, pregătirea şi certificarea pentru sisteme
de management al calităţii (ISO sau HACCP), etc.
Subsidiu maxim oferit companiilor eligibile este în sumă de
10 000 EUR, dar nu mai mult de 70% (exclusiv taxe) din suma
proiectului.
str. Vlaicu Pârcălab 63, et. 10, MD-2012, Chişinău
21 16 14, 23 52 24 / fax: 21 15 85
basmoldova@ebrd.com,
Persoana de contact: Veronica Arpintin
http://www.bas.md
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Programul de Co-finanţare a Proiectelor de Consultanţă
în Eficienţa Energetică
Obiectiv:

Susţinerea financiară a IMM încadrate
în activităţile de eficienţa energetică

Grup ţintă:

Companiile interesate în elaborarea proiectelor /documentaţiei tehnice cu impact semnificativ asupra eficienţei energetice (transfer spre surse energetice mai eficiente din punct de
vedere economic, implementarea de noi tehnologii cu impact
asupra eficienţei energetice şi mediului înconjurător, etc.),
precum şi în implementarea proiectelor de audit energetic.

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Co-finanţarea proiectelor de eficienţa energetică. Rata subsidiilor va varia între 60-70% din suma proiectului aprobat
spre finanţare, dar nu va depăşi suma de 10.000 EUR.
Acordarea granturilor până la 70% din suma proiectului
(maxim 10,000 EUR) pentru implementarea proiectelor în
domeniul eficienţei energetice,

Domenii susţinute spre co-finanţare:
- Implementarea proiectelor de Audit Energetic;
- Studii pentru reducerea costurilor de producţie, gestionarea eficientă a resurselor, inclusiv a resurselor energetice;
- Implementarea sistemelor de management a calităţii cu impact semnificativ asupra eficienţei energetice;

JNPGA : Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului IMM
Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale prin facilitarea procurării de către IMM a unui
vast sortiment de echipament de producere.

Întreprinderile mici şi mijlocii de pe întreg teritoriul al Republicii Moldova (cu excluderea mun. Chişinău şi Bălţi).

Procurarea de echipament în regim de leasing pe o perioada
de un an, cu oferirea unui grant de 40%. Valoarea procurării
variază de la 500 mii lei până la 2,5 mil. lei.
Dosarele se depun pînă în luna mai al fiecărui an, pentru acţiunile întreprinse în anul precedent.
bd. Stefan cel Mare 180, biroul 812, Chişinău
29 67 18; 23 85 74 / fax: 29 67 19
office.giu@jnpga.md, office.giu@jnpga.md
Persoana de contact: Alexandru Ceban
http://www.jnpga.md

str. Vlaicu Pârcălab 63, et. 10, MD-2012, Chişinău
21 16 14, 23 52 24 / Fax: 21 15 85
basmoldova@ebrd.com,
Persoana de contact: Veronica Arpintin-Moraru
http://www.bas.md
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PSI: Investiţii în Sectorul Privat

Programul de la FERMIER la FERMIER

Obiectiv:

Dezvoltarea sectorului privat prin
promovarea şi susţinerea cooperării între agenţii economici din Republica Moldova şi Olanda.

Obiectiv:

Facilitarea accesului IMM-urilor agricole la cunoştinţe inovative.

Grup ţintă:

(1) Susţinerea parteneriatului Moldo - Olandez prin acordarea asistenţei financiare în mărime de până la 50% din
mărimea investiţiilor efectuate, dar nu mai mult de 750
mii Euro;
(2) Acordarea consultanţei în etapele de iniţiere şi de dezvoltare a parteneriatului.

Activităţile
principale:

Întreprinderi agricole şi grupuri de fermieri din Republica
Moldova care se interesează de studierea metodelor de activitate americane.

Grup ţintă:
Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Agenţi economici din Republica Moldova.

bd. Ştefan cel Mare 151, Chişinău
24 51 48 / fax: 24 42 83
sergiuh@chamber.md, persoana de contact: Sergiu Harea
arco.vanwessel@agentschapnl.nl, persoana de contact:
Arco van Wessel
http://www.evd.nl/business/programmes/programmaint_
psi.asp?land=psi

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Oferirea serviciilor de consultanţă de către specialiştii în domeniul agricol din SUA în următoarele domenii:
1. Activitate de producere (îmbunătăţirea tehnicilor de creştere, protecţia solului, rotaţia culturilor, managementul
apei, a dăunătorilor);
2. Activitatea de prelucrare (dezvoltarea noilor produse, introducerea noilor tehnologii);
3. Marketing (branding, împachetare, promovarea produselor, descoperirea şi intrarea pe noi pieţe de desfacere);
4. Gestionarea financiară a activităţii agricole;
5. Administrarea gospodăriilor agricole;
6. Dezvoltarea cooperativelor şi întreprinderilor agricole, etc.
str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 312, mun. Chişinău
24 03 12 / Fax: 24 03 13
info@moldova.cnfa.org, persoana de contact: Diana Rotaru
http://www.cnfa.org
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Fondul Pentru Întreprinderile din Moldova şi Ucraina

PUM: Acordarea Consultanţei de către Experţii din Olanda

Obiectiv:

Consolidarea întreprinderilor privatizat din Moldova şi Ucraina

Obiectiv:

Grup ţintă:

Întreprinzători şi companiile care dau dovadă de perspective
serioase şi demonstrează o rată înaltă a profitului.

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Fondul de capital privat cu un portofoliu de gestionare de 150
milioane dolari SUA, promovează extinderea şi restructurarea întreprinderilor din Moldova şi Ucraina prin acordarea
de capital şi asistenţă în gestiunea şi desfacerea produselor,
precum şi proiectarea unor sisteme informaţionale pentru
întreprinderile existente şi cele în curs de formare. Fondul
execută investiţii de capital şi tranzacţii de creanţe. Fondul
acordă credite directe antreprenorilor şi finanţează împrumuturi pentru utilaje şi/sau proprietatea companiilor care
au indici viabili de creştere şi prezintă un grad înalt de venit
de pe urma investiţiilor.
str. Petru Movila 12, of. 4, MD-2004, Chişinău
88 72 00 / fax: 88 72 01
charea@horizoncapital.com.ua
Persoana de contact: Cristina Harea
http://www.horizoncapital.com.ua

Activităţile
principale:

Contacte:
Telefon:
E-mail:
Web:

Facilitarea accesului IMM-urilor
la cunoştinţe inovative internaţionale.

PUM

IMM din Republica Moldova

(1) Acordarea consultanţei de către experţi străini;
(2) Organizarea seminarelor în ţara beneficiarului şi/sau în
Olanda,
(3) Desfăşurarea stagiunii beneficiarului de la 2 săptămâni
până la 3 luni în Olanda,
(4) Căutarea partenerilor de afaceri în alte ţări.
77 59 71, 069373685
lenagheorghiu@yandex.ru,
Persoana de contact: Gheorghiu Elena
https://www.pum.nl/iPublish/iPublishcontent.nsf/(WebDo
cs)/63A5A7030D3065ECC12576D70049CDF8

,
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2KR: Proiectul Creşterii Producţiei Alimentare

PAC: Proiectul „Ameliorare a Competitivităţii” (pentru exportatori)

Obiectiv:

Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Dezvoltarea agriculturii şi creşterea producţiei alimentare în Republica Moldova.

Persoane juridice private, producători agricoli şi persoane
fizice, indiferent de forma organizatorică de activitate, care
practică activitatea de întreprinzător şi/sau prestează servicii agricole mecanizate.
Procurarea tehnicii agricole în rate (iniţial se achită 50% din
costul total şi mai apoi în rate pe parcursul perioadei de doi
ani). Preţul tehnicii nu include TVA.

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

str. Calea Basarabiei 18, Chişinău,
27 84 63, / fax: 54 98 81
office@2kr.moldnet.md,
Persoana de contact: Vasile Condrea
www.2kr.moldnet.md

Contacte:
Adresa:
Telefon:
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Adresa:
E-mail:

Finanţarea activităţilor antreprenorilor privaţi în toate sectoarele economiei naţionale, orientate spre export şi în
toate sectoarele administrativ teritoriale ale ţării.

Exportatorii cu proprietate privată de cel puţin 75%, care generează venituri din exporturi directe sau prin intermediari

Acordarea împrumuturilor comerciale destinate finanţării
necesităţilor curente sau excepţionale ale clienţilor, ocazionate de activitatea de export: procurarea de echipamente
tehnice, materii prime şi materiale pentru producere, semifabricate, combustibil, energie, lucrări de construcţie etc. din
ţară şi din import, în vederea realizării de produse şi servicii
cu desfacere asigurată la export.
Suma maximală a unui împrumut va constitui 1.0 mln. EURO.
Împrumuturile destinate finanţării investiţiilor sub-proiectelor nu vor depăşi echivalentul sumei de 800 mii EURO, cu
scadenţa de pînă la 8 ani.
Doritorii de a beneficia de acest program se pot adresa la următoarele instituţii financiare:
1. BC „Moldova-Agroindbank” S.A.;
2. BC „Mobiasbancă” S.A.;
3. BC „Energbank” S.A.;
4. BC „Victoriabank” S.A.
Directoratul Liniei de Credit
str. Bănulescu - Bodoni 57/1, Chişinău
23 82 46, 23 29 63, fax. 23 82 48
Unitatea de Implementare a Proiectului
29 67 23, fax: 29 67 24
piu@mec.gov.md
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Programul Moldo-German de Sporire a Calificării Managerilor

IFAD V: Proiectul de Servicii Financiare Rurale
şi Dezvoltarea Businessului Agricol

Obiectiv:

Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Programul este destinat formării
noii generaţii de manageri contemporani, capabili să-şi desfăşoare afacerea cu succes atât în
ţara proprie, cât şi pe piaţa mondială.

La program pot participa managerii întreprinderilor autohtone, vorbitori de limbă engleză, cu vârsta de până la 40 ani.

Grup ţintă:

(1) Organizarea unui curs de pregătire prealabilă la Centrul
de Formare Continuă al Camerei de Comerţ şi Industrie,
(2) Efectuarea, timp de o lună, unui stagiu la Centrele de instruire din Germania.
Taxa de participare la Program constituie 5700 lei plus costul
biletului de avion şi include cheltuieli în Moldova (consultaţii, coordonare, însoţire, instruire, materiale informaţionale
distribuite, pauze de cafea, testare etc.) şi cele din Germania
(instruire, cazare, alimentare transport intern, vizite la întreprinderi, întrevederi, program cultural etc.). În Germania fiecare participant va primi bursă de circa 600 euro, va fi cazat
în hotel şi va fi asigurat cu alimentare.
bl. Ştefan cel Mare 151, et. 2, bir. 10, Chişinău
23 52 94, 23 32 86
seminar@chamber.md , persoana de contact: Victoria Cotici
http://chamber.md/index.php?id=1107

Activităţile
economice
eligibile:

Reducerea sărăciei aferente veniturilor în
mediul rural prin extinderea oportunităţilor de angajare în câmpul muncii şi participarea micilor fermieri în lanţuri competitive de furnizare agricolă prin intermediul

accesului sporit la servicii financiare pentru micii proprietari,
femeile cu activitate neagricolă şi tinerii fermieri, precum şi
antreprenorii şi întreprinderile de prelucrare neagricolă.

Agenţii economici de orice formă organizatorico-juridică ce
sunt înregistraţi şi desfăşoară activitatea în zonă rurală;
Micro antreprenori (persoane fizice şi juridice), membrii ai
Asociațiilor de Economii şi Împrumuturi care desfăşoară activitate de antreprenor în mediul rural;
Tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani, care
doresc să-şi iniţieze o afacere in sectorul agricol.
Toate activităţile agricole rurale generatoare de venit:
• Producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat şi câmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, struguri de masă, culturi de
câmp şi tehnice;
• Producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului pomi-legumicol şi viticol (struguri de masă);
• Producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;
• Construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
• Construcţia serelor;
• Agroturism rural (procurarea animalelor, echipamentului
necesar pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului
agroturistic).
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Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Programul cuprinde următoarele componente:
1. Dezvoltarea businessului agricol favorabil populaţiei sărace;
2. Servicii financiare rurale - acordarea creditelor preferenţiale pe termen mediu şi lung (cu perioada de graţie de 2-4
ani) în valoarea maximă de până la:
- 150 mii. dolari SUA - Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din
zona rurală,
- 100 mii MDL – membrilor Asociaţiei de Economii şi Împrumut (pentru iniţierea sau dezvoltarea activităţilor
agricole şi/sau negricole)
- 300 mii MDL – tinerilor antreprenori, cu o porţiune de
grant de 40%.
3. Dezvoltarea Infrastructurii publice rurale cu caracter economic:
200 mii dolari SUA – grant pe baza de concurs, grupurilor
de agenţi economici din spaţiul rural pentru construcţia/
reparaţia segmentelor de drum, construcţia reţelelor de
alimentare cu apa, gaze naturale, construcţia obiectelor de
infrastructura de piaţă pentru producătorii agricoli.

Concursul 2013 al proiectelor de transfer tehnologic
Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

bd. Ştefan cel Mare, 162, of. 1301 - 1305, Chişinău
22 50 46, 21 00 56, persoana de contact: Elena Burlacu
office@ifad.md,
http://ifad.md/

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Dezvoltarea unei economii bazate
pe inovații şi transfer de tehnologii noi, prin implementarea rezultatelor cercetărilor ştiințifice.

Întreprinderile mici şi mijlocii şi instituțiile/organizațiile din
sfera ştiinței şi inovării din Republica Moldova.

Desfăşurarea unui concurs a celor mai bune proiecte. IMM
câştigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea
planului său de afaceri. Ideea de afaceri trebuie să fie în cadrul următoarelor direcţii strategice:
• Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale
pentru dezvoltare durabilă.
• Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.
• Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.
• Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale
noi.
• Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.
str. Mioriţa 5, et. 4, mun. Chişinău
88 25 64, persoana de contact: Vadim Iaţchevici
vadim.iatchevici@aitt.md
http://www.aitt.md/concurs_list&language=md?q=concurs
/30&language=md

29

CEED II: Ridicarea Competitivităţii şi Consolidarea Întreprinderilor

Programul Horizon 2020

Obiectiv:

Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Ridicarea competitivităţii companiilor moldoveneşti pe piaţa mondială prin creşterea şi extinderea
domeniilor cheie în creşterea vânzărilor şi investiţiilor.

Antreprenorii care activează în următoarele domenii: 1) produsele textile şi maşini; 2) tehnologii informaţionale şi de
calcul; şi 3) producerea vinului.
Proiectul dat prevede asistenţă tehnică, training-uri şi alt
sprijin pentru a implementa următoarele activităţi:
• Îmbunătăţirea tehnologiilor şi proceselor antreprenoriale;
• Dezvoltarea capacităţilor forţei de muncă;
• Dezvoltarea capacităţilor prestatorilor de servicii în industrie;
• Îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor produse
de întreprinderi;
• Poziţionarea şi promovarea produselor şi serviciilor pe
pieţe strategice;
• Facilitarea accesului întreprinderilor la finanţe şi investiţii;
• Creşterea viabilităţii şi numărului de asociaţii pe industrii
şi organizaţiilor bazate pe membri;
• Dezvoltarea capacităţilor sectorului privat în apărarea şi
analiza politică;
• Creşterea înţelegerii sectorului public a preocupărilor şi
acţiunilor întreprinse pentru îmbunătățirea condiţiilor a
sectorului privat ce activează în domeniile proiectului.
str. Sfatul Ţării 29, „Le Roi”, etajul 5, MD-2012, Chişinău
20 18 00, Fax: 23 72 77
office@ceed.md
http://moldova.usaid.gov/moldova_economic.shtml

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Oferirea suportului financiar
pentru creşterea capacităţilor de
inovare şi competitivitate a IMMurilor, prin implicarea nemijlocită
în procesul de cercetare sau externalizare a necesităţilor de cercetare – dezvoltare ale acestora.

IMM-urile care intenţionează să inoveze, asociaţii sau grupări ale IMM-urilor, grupuri de cercetare din cadrul universităţilor şi a institutelor de cercetare, etc.

Programul cuprinde organizarea instruirii iniţiale a cercetătorilor, co-finanţarea programelor regionale, naţionale şi internaţionale, oferirea burselor pentru cercetătorii care pleacă în afara Europei, oferirea granturilor de reintegrare internaţională a IMM-lor implicate în procesul de cercetare, etc.
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1, biroul 334, Chişinău
27 07 74, 57 77 07 Persoană de contact: Lidia Romanciuc
mrda@mrda.md; intprojects@asm.md
http://fp7.asm.md/

31

Modernizarea Sectorului Agrar în Republica Moldova
Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Dezvoltarea sectorului agricol şi a
industriei alimentare în raioanele
Ungheni şi Călăraşi.

Fermierii ce se ocupă de producerea fructelor, legumelor şi
creşterea animalelor din raioanele Călăraşi şi Ungheni; Grupurilor de producători şi procesatori fiind înregistraţi ca
gospodărie ţărănească, care ar include minimum 3 membri;
femei, tineri agricultori cu potenţial de dezvoltare în sectorul
agrar.

1. Acordarea serviciilor consultative de către experţii naţionali şi internaţionali;
2. Organizarea seminarelor pe teme specifice la solicitarea
fermierilor;
3. Acordarea granturilor cu scopul de a procura echipamentul şi materialele necesare în procesul de producere agricolă cu condiţia contribuţiei parţiale obligatorii a beneficiarului;
4. Organizarea vizitelor de studiu în ţară şi peste hotare;
str. Bulgară 31a, Chişinău
22 72 92, 22 83 19 Persoană de contact: Andrei Zapanovici
andrei.zapanovici@gtz.de
www.gtz.de
http://expresul.wordpress.com/2008/02/14/gtz-o-minade-ajutor-intinsa-agricultorilor-din-raion/

Şcoala fermierului şi servicii de consultanţă
pentru agricultură 2011-2013
Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
din zona rurală prin susţinerea
dezvoltării durabile a fermierilor
privaţi.

Tinerii fermieri care sunt implicaţi în activităţi agricole din
raioanele de nord a RM.

1. Organizarea cursurilor de instruire tematică de lungă durată în domeniul zootehniei, fitotehniei şi cultivării legumelor şi fructelor;
2. Organizarea stagiilor de practică de către absolvenţii cursurilor teoretice la fermele model (fermele de studiu) din
ţară şi străinătate;
3. Organizarea cursurilor de instruire de scurtă durată pe subiecte tehnice, schimb de experienţă şi subiecte tehnice.
Str. Mircea сel Bătrîn 81, MD 3100, Republica Moldova, mun.
Bălţi
0 231 9 25 44 (46), Persoană de contact: Mihailov Sergiu
info@procore.md
http://www.procore.md/?pagina=peconomice
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MoSEFF: Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova

Programul de Dezvoltare a Carierei pentru Femei

Obiectiv:

Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Stimularea aplicării tehnologiilor avansate în companiile din Moldova în vederea eficientizării sistemelor energetice.

Orice companie cu capital privat de minim 51% care sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii
Moldova (excepţie: companiile ce se ocupă cu producerea şi
distribuirea produselor din tutun, produselor alcoolice, jocurilor de noroc şi armamentului).

(1). Acordarea creditelor cu o porţiune de grant (5-20%)
pentru finanţarea proiectelor de energii regenerabile şi
eficienţă energetică de la 25 mii până la 2 milioane de
euro, pe un termen de până la 6 ani, prin cele 3 bănci
partenere: „Agroinbank”, „Moldincombank” şi Banca Comercială Română.
(2). Acordarea asistenţei tehnice gratuite oferită de o echipă
de experţi internaţionali şi locali.
Creditele se acordă pentru activităţi precum: izolarea termică, schimbarea geamurilor, ventilarea, încălzirea solară, înlocuirea cazanelor, izolarea conductelor, cogenerarea, arderea
biomasei, etc.
str. Vlaicu Pîrcălab 29/1, Chişinău
22 34 99, 0 601 34 669
info@moseff.org,
Persoana de contact: Corina Guţu-Chetruşca
http://www.moseff.org/index.php?id=13&L=spqrywmqasu

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Abilitarea femeilor vulnerabile cu capacităţi reduse de a face alegeri de viaţă
independent şi de a-şi asigura bunăstarea economică.

Programul este destinat femeilor social-vulnerabile fără cenz
de vârstă.

Organizarea cursurilor de instruire profesională gratuită şi
acordarea consultanţei şi asistenţei în plasarea în câmpul
muncii a femeilor social-defavorizate din regiunea de nord
a Moldovei.

Cursurile profesionale se vor organiza în dependenţă de cererea şi oferta pieţii muncii: contabil, agent de asigurare, casier
în sala de comerţ, expeditor, secretar, vânzător de produse
alimentare/nealimentare, operator la calculatoare/calculatoare electronice, limbi străine (româna, engleza, germana).
str. 31 August, 20B, of. 905, MD-3100, Bălţi
(0 231) 20 038, fax: (231) 20 037
info@pbn.org.md , persoana de contact: Elena Sava
http://pbn.org.md/projects/current-projects/langswitch_
lang/ro/
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Proiectul MEEETA II: Activitatea de Instruire
în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii

Proiectul MEDA J4Y: Activitatea de Dezvoltare
a Microîntreprinderilor: Locuri de Muncă pentru Tineri

Obiectiv:

Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Promovarea şi facilitarea angajării
tinerilor în câmpul muncii, inclusiv
prin dezvoltarea activităţilor de
antreprenoriat.

Tineri cu vârsta de la 18 până la 35 ani, mai ales din mediul
rural, din ultimul an de studii a şcolilor profesionale sau înregistraţi ca şomeri.

1. Organizarea cursurilor de instruire pe termen scurt în
domeniul angajării şi căutării unui loc de muncă (comunicarea eficientă, abilităţile interpersonale, administrarea
timpului şi luarea deciziilor);
2. Organizarea cursurilor de instruire antreprenoriale pe termen scurt „Pot eu oare să fiu un antreprenor?”
3. Organizarea cursurilor de instruire în antreprenoriat de
termen lung. Acest curs de 96 de ore oferă o pregătire de
baza necesară pentru elaborarea unui plan de afaceri si
iniţierea unei afaceri proprii.
str. A. Hajdei 94/1, et. 3, mun. Chişinău
88 54 25, / Fax: 54 04 66
info@winrock.org.md, persoana de contact: Sofia Şuleanschi
www.winrock.org.md

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Oferirea posibilităţilor mai bune
de angajare în câmpul muncii pentru tineretul vulnerabil din Moldova prin dezvoltarea şi extinderea
micilor întreprinderi.

Tineri cu vârsta de la 18 până la 35 ani din mediul rural, cu
un plan de afaceri viabil sau antreprenori ale căror afaceri
dispune de un potenţial de dezvoltare.

1. Organizarea cursurilor de instruire în domeniul antreprenoriatului;
2. Acordare consultatei şi asistenţei specializate;
3. Organizarea cursurilor de instruire avansate în afaceri şi
sectoriale;
4. Acordarea serviciilor de mentoring, supliment de îndrumare;
5. Acordarea granturilor pentru extinderea afacerilor şi inovaţiilor;
6. Garantarea împrumuturilor pentru dezvoltarea afacerii în
cazul gajului insuficient;
7. Fortificarea reţelei de beneficiari şi susţinerea iniţiativelor
de asociere a tinerilor antreprenori.
str. A. Hajdei 94/1, of. 2, mun. Chişinău
88 54 25, / Fax: 54 04 66
info@winrock.org.md,
Persoana de contact: Dumitru Jitari sau Victor Pitei
www.winrock.org.md
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DEL: Proiectului Dezvoltare Economica Locala

Programul Dezvoltare Comunitară

Obiectiv:

Obiective:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Dezvoltarea potenţialului economic
local prin asigurarea accesului la
servicii profesionale de consultanţă în afaceri şi prin susţinerea afacerilor în domeniul serviciilor din
mediul rural.

Micii antreprenori, organizaţiile neguvernamentale, centrele de planificare economică (CPE), autorităţile publice locale
(APL), asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor.

Grup ţintă:

str. Bucureşti, 83, Chişinău
23 39 47, 23 39 48, persoana de contact: Liliana Porumb
dbogdea@contact.md
www.contact.md

Contacte:
Adresa:

Proiectul DEL are următoarele componente de bază:
1. Componenta instruire şi consultanţă: APL, agenţii economici şi CPE/ONG beneficiază de instruire şi consultanţă în
domeniul dezvoltării economice locale.
2. Componenta credite: agenţii economici din cele 25 de localităţi rurale beneficiază de facilitarea procesului de obţinere a creditelor cu porţiune de grant de pînă la 2500 euro
pentru afaceri neagricole;

Activităţile
principale:

Telefon:
E-mail:
Web:

Stimularea participării populaţiei din
comunităţile rurale la identificarea
şi soluţionarea problemelor din comunitate prin acordarea sprijinului
pentru grupurile ţintă în scopul organizării şi dezvoltării comunitare.

IMM, cetăţeni, grupuri, ONG-uri şi instituţii şi administraţie
publică locală.

1. Acordarea granturilor mici pentru proiecte menite să dezvolte, la nivelul comunităţilor locale, capacitatea de a iniţia
şi implementa activităţi care să îmbunătăţească nivelul de
trai al comunităţilor.
2. Realizarea principiilor dezvoltării regionale, dezvoltării
comunitare şi dezvoltării economice   formă de implicare
a membrilor comunităţilor în soluţionarea problemelor cu
care ei se confruntă.
3. Promovarea conceptului de filantropie şi responsabilizare
socială a businessului.
str. Bucureşti, 83, Chişinău,
Persoana de contact: Vasile Cioaric
23 39 46, 23 39 47, 0 683 86 664, Fax: 23 39 48
info@contact.md , centrulcontact@gmail.com,
http://www.contact.md/

39

Subvenţionarea Producătorilor Agricoli
Obiective:

Grup ţintă:
Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Asigurarea dezvoltării durabile a
sectorului agroalimentar şi a comunităţilor rurale.

IMM-urile, înregistrate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Subvenţionarea Producătorilor Agricoli se efectuează în baza
Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionare a producătorilor agricoli şi cuprinde mai multe măsuri:
1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut
2. Stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;
3. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale;
4. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe
teren protejat (sere de iarnă, solarii);
5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
6. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice;
7. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică
a fermelor zootehnice;
8. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii
fondului lor genetic;
9. Stimularea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;
10. Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fermenţi (îngrăşăminte minerale).
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, Chişinău
22 38 80, 21 01 94
info@aipa.md , petru.maleru@aipa.md ,
Persoană de contact: Petru Maleru
www.aipa.md

Programul de Susţinere a Întreprinderilor Producătoare
de Dispozitive Medicale şi Echipamente de Laborator
din Ţările în Curs de Dezvoltare 2009-2015
Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Telefon:
E-mail:
Web:

Sprijinirea producătorilor şi exportatorilor de dispozitive medicale şi
echipamente de laborator din ţările
în curs de dezvoltare în penetrarea
pieţei europene şi stabilirea unor relaţii comerciale durabile cu partenerii europeni.

Întreprinderile producătoare şi exportatoare de dispozitive
medicale şi echipamente de laborator.

Programul oferă companiilor sprijin pe termen lung în dezvoltarea strategiilor de activitate a companiei, informarea
despre situaţia din domeniul dat pe piaţa europeană înainte
de a penetra piaţa şi, în final, acordarea suportului în desfăşurarea activităţilor de penetrare a pieţei, inclusiv participarea în cele mai importante târguri şi expoziţii din Europa.
+31 (0)10 201 3437, persoana de contact: Don van Luijn
Lnierop@cbi.eu.
www.cbi.eu/mdle
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Proiectul „ Inovaţii împotriva sărăciei”
Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
E-mail:
Web:
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Dezvoltarea produselor, serviciilor şi
sistemelor de piaţă de care beneficiază oamenii din ţările slab dezvoltate.

Întreprinderile mici şi mijlocii din ţările slab dezvoltate care
doresc să implementeze tehnologii şi practici inovatoare
pentru a îmbunătăţi condiţiile de viaţă.

Acordarea unui suport financiar în formă de grant la doua
nivele:
• Granturi mici de până la 20 mii euro, dar ce nu depăşeşte
50% din valoarea investiţiei - poate fi cheltuit pentru deplasări, studii de pre-fezabilitate, analiza necesităţilor.
• Granturi mari de până la 200 mii euro, dar nu mai mult de
50% pentru proiecte de dezvoltare: producerea bunurilor,
prestarea serviciilor, elaborarea sistemelor şi afacerilor
model pentru a fi testate pe piaţă.
info@innovationsagainstpoverty.org
www.innovationsagainstpoverty.org sau www.sida.se/iap

Proiectul Competitivitatea Agricolă
şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED)
Obiectiv:

Grup ţintă:
Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
Web:

Sporirea productivităţii şi accesul la
piaţă sectorului agrar al Moldovei, în
special, a produselor cu valoare adăugată înaltă.

Producătorii şi întreprinderile din domeniul agrar.

(1). Organizarea unui spectru larg de instruiri şi activităţi de
demonstrare practică orientate spre creşterea eficienţei
şi productivităţii produselor cu o cerere înaltă pe piaţă;
(2). Orientarea eforturilor spre creşterea capacităţilor prestatorilor locali de servicii şi consolidarea capacităţilor
acestora de a oferi servicii de o calitate înaltă;
(3). Propunerea modificărilor în documente de politici, orientate spre stimularea şi atragere investiţiilor în producerea agricolă cu valoare adăugată sporită şi facilitarea
exportului.
Ştefan cel Mare 202, clădirea KENTFORD et. 3, Chişinău
59-52-65 / fax: 58 28 23,
Persoana de contact: Veronica Vladiuc
http://moldova.usaid.gov/ro/moldova_economic.shtml
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Programul Compact. Proiectul Tranzacţia la Agricultura
Performantă.

Programul de credite Compact pentru investiții în infrastructura post-recoltare.

Obiectiv:

Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Majorarea veniturilor în mediul rural prin stimularea creşterii în agricultura performantă.

Proprietarii sau acţionarii întreprinderilor agricole, proprietarii de pământ, producători agricoli şi lucrătorii angajaţi în
activităţile întreprinderilor agricole.
(1) Reabilitarea a pînă la 11 Sisteme de Irigare;
(2) Reforma Sectorului de Irigare;
(3) Acces la Finanţare în Agricultură prin lansarea Programului de credite pentru investiții în infrastructura postrecoltare;
(4) Creşterea Vânzărilor în Agricultura Performantă
str. Nicolae Iorga 21, et. 4, oficiul 5, MD-2012, Chişinău
85 22 97, 85 22 99
sergiu.iuncu@mca.gov.md, persoana de contact: Sergiu Iuncu
www.mca.gov.md

Grup ţintă:

Aria de
eligibilitate:

Activităţile
principale:

Acordarea
creditului
pentru
construcție şi reconstrucție a infrastructurii, procurarea camioanelor,
procurarea utilajelor.

Producatorii agricoli, persoane juridice din domeniul agroalimentar, gospodariile țărăneşti, întreprinderile individuale agricole, societățile comerciale de producere, procesare,
păstrare şi comercialezare a producției agricole sau de prestare a serviciilor în domeniul agricol, dar şi asociațiilor de
fermieri,cooperativele de afaceri şi alte societăți ce nu sunt
clasificate drept întreprinderi mari de către legislație.

Anenii-noi, Cahul,Cantemir, Călăraşi, Criuleni, Dubasari, Hînceşti, Leova, Nisporeni, Orhei, Străşeni, Teleneşti, Ungheni,
UTA Găgăuzia.

1. Procurarea, construcția şi reconstrucția depozitelor frigorifice pentru pastrarea productiei agricole cu valoarea
adăugata înalta, cum ar fi fructele, legumele, rădăcinoasele, şi procurarea terenului aferent.
2. Procurarea echipamentului pentru depozitele frigorifice
pentru producția agricolă cu valoare adăugata înaltă.
3. Procurarea echipamentului de spălare,sortare, procesare,
uscare, congelare şi ambalare a producției agricole cu valoare adăugată înaltă.
4. Procurarea,construcția,reconstrucția laboratoarelor de
control al calitații a produselor agricole de valoare înalta,
precum si procurarea terenului aferent
5. Procurarea,construcția, reconstrucția şi utilarea altor încaperi de prelucrareşi pastrare a productiei agricole de valoare înalta şi procurarea ternului aferent.
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Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

6. Construcția şi reconstrucția infrastructurii nemijlocit aferente, precum înbunătătirea eficiențeii energetice, în cadrul proiectului global de construcție sau reconstrucție a
încăperilor de pastrare sau prelucrare a producției agricole de valoare înalta.
7. Procurarea camioanelor de generație Euro 5 şi Euro 6 şi
semiremorcile frigorifice in cadrul exploatării afacerilor
agricole ce au la bază producția agricolă cu valoarea adăugată înaltă.

Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri “Black Sea BI-Net”
Obiectiv:

str. Nicolae Iorga 21, MD-2012, Chişinău
85 22 97, 060301293
credit@mca.gov.md persoana de contact: Sergiu Luchiţă
www.mca.gov.md

Bd Ştefan cel Mare şi Sfînt 202 (Kentford), MD-2004 Chişinău
59 52 65
Viorel_Leahu@dai.com
www.aced.md

Grup ţintă:

Activităţile
principale:
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Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Obiectivul general al proiectului este
de a accelera dezvoltarea unei economii productive şi de a înbunatăți
cooperarea în regiunea bazinului
Mării Negre.Astfel proiectul va contribui la:înbunătățirea capacităților
instituționale a organizațiilor de suport în afaceri,a autoritaților publice şi a incubatoarelor de afaceri în
dezvoltarea şi promovarea politicilor specifice cu referire la incubarea
afacerilor,ca instrument de suport a
start-upurilor şi a inovarii.

Facilitarea cooperării transfrontaliere dintre incubatoarele
de afaceri instituțiile de suport în afaceri,autoritațile publice
şi afacerile incubate, precum şi înbunătățirea competitivității
economice în regiunea bazinului Mării Negre.
Instituțiile de suport în afaceri:autoritațile publice locale şi
centrale: incubatoarele de afaceri: IMM-urile incubate şi cele
cu potențial de incubare: IMM-urile orientate către piețele
externe.
(1). Managementul şi coordonarea proiectului.
(2). Comunicare externă şi vizibilitate
(3). Crearea Rețelei de incubatoare “Black Sea BI-NET”
(4). Schimb de experiență şi bune practice între incubatoarele de afaceri din regiunea bazinului Mării Negre
(5). Susținerea activitaților de internaționalizare a IMM-urilor incubate.
Str. S. Lazo 48, of 303, Chişinău MD-2004
Tel. 22 43 30, fax. 29 57 97
projects@odimm.md, persoana de contact: Nicolae Sapianic
www.odimm.md
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Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova
soluţii intelegente pentru performanţă
Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Consolidarea competitivității sectorului agroalimentar al
țării din susținerea procesului de modernizare a sistemului
de management al siguranței alimentare:facilitarea accesului
la piețele de desfacere pentru producătorii agricoli,precum şi
integrarea practicilor de agro-mediu şi de gestionare durabilă a terenurilor.

Beneficiarii eligibili pentru granturile investiționale sunt grupurile de producători care s-au asociat pentru consolidarea
investițiilor vizînd creşterea valorii adăugate a produselor
horticole din Republica Moldova.

1. Susținerea creării grupurilor de pruducători agricoli activi
în sectorul horticol în vederea asigurării competitivității
produselor.
2. Susținerea investițiilor in tehnologii şi utilaje destinate infrastructurii post-recoltă a sectorului horticol.
3. Îmbunatațirea managementul siguranței alimentare.
4. Îmbunătățirea potențialului de acces pe piață.
5. Creşterea productivității terenurilor prin gestionarea durabilă a terenurilor.

Agenţia pentru Eficienţa Energetică
Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Agenția are ca misiune de a supraveghea evoluția în domeniul eficienței energetice şi a resurcelor de energie
regenerabilă,de a asigura pregătirea şi prezentarea sintezelor programelor,evaluarea proiectelor investiționale în
domeniu,elaborarea proiectelor de acte normative,precum şi
creşterea unei baze informaționale în domeniile sale de activitate.
Programul dat este destinat antreprenorilor care doresc să
inițieze afaceri în domeniul brichetării biomasei.

Crearea şi dezvoltarea unei rețele de colaborare investitori şi
autoritățile publice centrale şi locale,contribuie la eliminarea
barierelor întampinate de investitori în domeniul surselor de
energie regenerabiă şieficienței energetice.
Str. Alecu Russo 1, et. 10, Chişinău MD-2068
Tel. 49 94 44, fax. 31 10 01
nicolae.olari@aee.md, persoana de contact: Nicolae Olari
www.aee.md

Str. Cosmonauților 9, of. 512, Chişinău MD-2005
(022)22 24 65(022),24 44 79 fax (022)24 44 69
capmu@capmu.md
www.capmu.m
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Program de restructurare a Sectorului Vitivinicol
al Republicii Moldova

Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile
de financiare

Obiectiv:

Restructurarea sectorului vitivinicol şi a industriilor conexe şi promovarea producerii vinului cu denumire de origine protejată (D.O.P) şi indicatie geografica protejata (I.G.P).
Înbunătățirea calității şi consistenței vinului produs în Moldova de la calitatea podgorilor panăla ambalarea finală şi livrarea produsului.Diversificarea piețelor de desfacere prin
asigrarea autenticității producției vinicole fabricate.

Obiectiv:

• Credite acordate prin intermediul Băncilor Comerciale
Partenere (BCP)
• Leasing a echipamentului vitivinicol şi a utilajelor de producere implementat de către UCIM,PRSW
• Garanții financiare acordate de către UCIM,PRSW.
• Investiții în capital acționar efectuat de către UCIM,PRSW

Activităţile
principale:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
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Agenții economici de orice formă organizatorico-juridică care
sunt înregistrați în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldovaşi care se încadrează în următoarele grupe:
• Prestatorii de struguri (dețin plantații de viță de vie/soiuri tehnice şi produc struguri(soiuri tehnice) materie primă şi în vrac.
• Întreprinderi vinicole (prelucrarea primară a strugurilor
şi producerea vinuluii in vrac).
• Întreprinderi vinicole (tratarea vinului(materie primă) şi
înbuteliază
• Întreprinderi vinicole cu ciclu complet de producere .
• Întreprinderi viticole(dețin plantații de viță de vie/soiuri
tehnice şi produc struguri materie primă)
• Întreprinderi pepiniere (producători de material săditori
viticol)
• Laboratoare de control a calității vinului
• Instituții de învățămînt cu profil vitivinicol.
• Întreprinderi din sectoarele conexe (producatori de ambalaj, etichete,dopuri).

Str. Calea Basarabiei 18, et. 2, Chişinău MD-2023
Tel. 26 09 04, fax. 26 09 12
info@winemoldova.md
winemoldova.md

Grup ţintă:

Obiectivul general al măsurii îl constituie creşterea
productivității şi competitivității agriculturii prin accesul
producătorilor agricoli la resursele financiare.
Sprijinul este acordat producătorilor agricoli,care au obținut
credite, incepînd cu anul 2010, de la băncile comerciale, organizatii de microfinanțare şi asociații economii şi înprumut înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova pentru
achiziționarea următoarelor bunuri:
1. Semințe şi material săditor.
2. Materie prima pentru întreprinderile de prelucrare primară, procesarea aproduselor agricole amplasate în
localitățile rurale
3. Îngrăşăminte (organice,minerale), inclusiv mijloace de
protecție a plantelor şi animalelor.
4. Furaje
5. Lubrifianți şi carburanți
6. Acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea riscurilor
7. Piese de schimb pentru tehnica agricolă şi utilaj care asigură procesul tehnologic al întreprinderii.
8. Peliculă şi alte materiale pentru construcția si reconstrucția
serilor, solarii, tuneluri.
9. Procurarea tehnicii şi utilajului agricol,echipamentul ce formează sistemul de erigare,sisteme anti îngheț şi instalații
antigrindenă.
• Stimularea asigurării riscurilor de producție în agricultură
• Stimularea investițiilor pentru defrişarea plantațiilor multianuale supuse casării, pentru înființarea plantațiilor multianuale şi promovarea producției vitivinicole.
• Stimularea investițiilor pentru producerea legumelor pe
teren protejat (sere de iarnă, solaria, tuneluri).
• Stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipament ce formează sistemul de irigare,
sistemantiîngheț, instalație anti grindină.
• Stimularea investițiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice.
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Sediul principal

EaCPT
Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:
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Dezvoltarea cooperării durabile între regiunele de frontier
pentu a promova dezvoltarea socio-economică.

1. Programul EaPTC care viziază rezolvarea problemelor
de dezvoltare locală/regională din zonele de frontieră.
Principalele părți interesate sunt agențiile guvernamentale şi organizațiile non-guvernamentale cu dezvoltarea
capacității şi punerea în aplicare a proiectelor de cooperare teritorială.
2. Organele publice-autoritățile locale şi regionale, agenți
care oferă servicii de caracter public cum ar fi spitalele,
instituțiile de învățămînt şi instituțiile de cercetare, servicii publice şi sociale, instituții culturale.
3. Pentru benificiarii non-statali includ o varietate de
organizații ale societății civile (de politici şi de cercetare,
fundații independente, inițiative civice şi asociații, sindicate, organizații de tineret, asociații de întreprinderi mici
şi mijlocii).

• Consolidarea contactelor transfrontaliere între autori
tățile locale, comunitățile şi societății civile pentru
soluționarea problemelor comune ale dezvoltării socioeconomice.
• Înbunătățirea condițiilorde viață ale comunităților locale
din regiunile transfrontaliere vizate prin punerea în aplicare aproiectelor comune de dezvoltare economică şi socială.
• Dezvoltarea şi implementarea de soluții comune la problemele comune care sunt relevante pentru regiunile vecine de exemplu în domeniul protecției mediului, ocuparea
forței de muncă, sănătatea etc.
• Sprijin pentru contacte transfrontaliere între oamenii de
cultură, educație şi sport

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Str. Gamrekeli 19D, of. 411. Tbilisi 0160, Georgia
Tel.995 322 36 90 74
office@eaptc.eu
www.eaptc.eu

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Str. Ingineriei 4-B. of. 311, Kiev 01010, Ucraina
Tel.+38044 332 66 08
tatiana.derevyankina@eaptc.eu
www.eaptc.eu

Sediul programului în Ucraina
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Programul Business Advisory Services (BAS Moldova) al Băncii
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:
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• Implementarea sistemelor de management al calităţii (ISO,
HACCP, etc.);
• Sisteme computerizate de producere: proiectare computerizată (CAD), sisteme de automatizare a proceselor de
producere (CAM);
• Studii inginereşti: proiectare, optimizarea spaţiului, proiectarea infrastructurii IT, selectarea echipamentului, instalare, instruire;
• Eficienţă energetică şi mediul înconjurator: audit entergetic,
energie regenerabilă, studii de evaluare a impactului asupra
mediului, controlul integrat de prevenire a poluării (IPPC);

Programul BAS Moldova are ca scop creşterea competitivităţii întreprinderilor private mici şi mijlocii (ÎMM) şi dezvoltarea pieţei serviciilor de consultanţă din Moldova. Programul
oferă asistenţă financiară ÎMM-lor pentru implementarea
proiectelor de consultanţă, inclusiv în domeniul eficienței
energetice, susţinerea femeilor-antreprenori, precum şi organizarea activităţilor care au drept scop dezvoltarea capacităţilor ÎMM-lor, companiilor de consultanţă şi îmbunătăţirea
accesului la finanțare.
IMM-ri private din Republica Moldova ocupate în sfera de
producţie, servicii şi comerţ.

A. Servicii de consultanţă subvenţionate
Întreprinderile se pot adresa Programului BAS Moldova pentru a obţine subsidii pentru acoperirea parţială (până la 70%
din costul unui proiect, maximum 10,000 EUR) a costurilor
pentru următoarele servicii de consultanţă:
• Studii de piaţă şi planificare: analiza pieţii, strategii de dezvoltare, branding, elaborarea materialelor promoţionale,
elaborarea paginilor web, merchandising, e-comerţ;
• Planificarea pentru dezvoltare: planificarea strategică,
planificarea pentru extindere/diversificare, analiza costurilor, management financiar;
• Elaborarea studiilor de fezabilitate;
• Identificarea partenerilor: furnizori, investitori, clienţi;
managementul achiziţiilor;
• Reorganizare/restructurare: dezvoltare organizaţională,
managementul resurselor umane, sisteme de vînzari şi
distribuţie, management logistic;
• Sisteme computerizate de management: sisteme informaţionale de management financiar, sisteme de management
a relațiilor cu clienţii (CRM), sisteme de planificare a resurselor întreprinderii (ERP);

Criterii de
eligibilitate:

• Dezvoltarea şi implementarea de soluții comune la problemele comune care sunt relevante pentru regiunile vecine de exemplu în domeniul protecției mediului, ocuparea
forței de muncă, sănătatea etc.
• Sprijin pentru contacte transfrontaliere între oamenii de
cultură, educație şi sport

• Întreprinderi mici şi mijlocii (de la 10 la 250 de angajaţi, în
cazuri excepţionale pînă la 500 angajaţi) cu domeniul de
activitate în producere, servicii şi comerţ;
• Întreprinderi cu capital majoritar privat, moldovenesc;
• Întreprinderi care activează pe piaţă cel puţin de 2 ani, demonstrează o creştere continuă şi au planuri reale de dezvoltare;
• Întreprinderi cu experienţă redusă în utilizarea serviciilor
de consultanţă şi/sau care nu au resurse suficiente pentru
finanţarea unui proiect complet;
• Întreprinderi capabile să achite cel puţin 50% din costul
total al proiectului de consultanţă.
• Întreprinderi nou-create (start-ups) gestionate de femei
sau care se află în proprietatea femeilor.
Excepţii: întreprinderi din sectorul de agricultură primară, industria militară, bănci şi companii financiare, agenţii imobiliare, producători de vodka şi spirt, produse de tutungerie şi jocuri
de noroc; întreprinderi ce necesită restructurare radicală.
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B. Programul de Co-finanţare a Proiectelor de Consultanţă în Eficienţa
Energetică
Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:
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Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de
granturi până la 70% din suma unui proiect (maxim 10,000
EUR, exclusiv taxe) în domeniul eficienţei energetice;
Promovarea importanţei eficienţei energetice pentru sectorul ÎMM cu participarea experţilor străini – organizarea cursurilor de instruire, seminare pentru companii/ producători,
consultanţi din domeniu;
Dezvoltarea capacităţilor de consultanţă în domeniul eficienţei
energetice, implementarea noilor practici şi tehnologii, etc.;
Companiile interesate în elaborarea proiectelor /documentaţiei tehnice cu impact semnificativ asupra eficienţei energetice (transfer spre surse energetice mai eficiente din punct de
vedere economic, implementarea de noi tehnologii cu impact
asupra eficienţei energetice şi mediului înconjurător, etc.),
precum şi în implementarea proiectelor de audit energetic.
Co-finanţarea proiectelor de eficienţa energetică. Rata subsidiilor va varia între 60-70% din suma proiectului aprobat
spre finanţare, dar nu va depăşi suma de 10.000 EUR.
Domenii susţinute spre co-finanţare: implementarea proiectelor de Audit Energetic; studii pentru reducerea costurilor
de producţie, gestionarea eficientă a resurselor, inclusiv a
resurselor energetice; implementarea sistemelor de management a calităţii cu impact semnificativ asupra eficienţei
energetice;

C. Programul Femeile în Afaceri
Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţile
principale:

Contacte:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Promovarea şi încurajarea femeilor din Moldova să-şi dezvolte o carieră în domeniul afacerilor sau să-şi dezvolte/iniţieze
propria afacere.
Întreprinderile gestionate de femei sau care se află în proprietatea femeilor, întreprinderi nou-create (start-ups) sau
întreprinderi care au o pondere a femeilor mai mare de 60%
în numărul total de angajaţi.

Co-finanţarea proiectelor de consultanţă. Rata subsidiilor va
varia între 60-70% din suma proiectului aprobat spre finanţare, dar nu va depăşi suma de 10.000 EUR.
str. Vlaicu Pârcălab 63, et. 10, MD-2012, Chişinău
21 16 14, 23 52 24 / fax: 21 15 85
basmoldova@ebrd.com,
Persoana de contact: Veronica Arpintin
www.ebrd.com/sbs/moldova
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Lista secţiilor economie din consiliile raionale
Raionul
Anenii Noi
Bălţi
Basarabeasca
Briceni
Cahul
Căţărași
Cantemir
Căușeni
Chișinău
Cimișlia
Comrat
Criuleni
Dubăsari
Dondușeni
Drochia
Edineţ
Fălești
Florești
Glodeni
Hîncești
Ialoveni
Nisporeni
Leova
Ocniţa
Orhei
Rezina
Rîșcani
Sîngerei
Șoldănești
Soroca
Ștefan Vodă
Strășeni
Taraclia
Telenești
Ungheni
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Adresa Secţiei Economice
Piaţa 31 August, 4
str. Independenţei, 1
str. K. Marx, 55, bir. 318
str. Independenţei, 48
str. Piaţa Independenţei, 2
str. Biruinţei, 1
str. Trandafirilor, 2, MD 7300
str. Mihai Eminescu, 31/ birou 35, 36
str. Columna, 106
str. Ștefan cel Mare, 12, bir. 308
str. Pobedî, 117
str. 31 august. 108, bir. 319, MD4800
sat. Coșnita, Str Pacii 70
str. Independenţei, 1
str. Independenţei, 15, bir. 28
str. Independenţei, 33, MD 4601
str. Ștefan cel Mare, 50
bd. Victoriei, 2
str. Suveranităţii, 2
str. Mihalcea Hincu, 126, MD3400
str. Alexandru cel Bun,33
str. I. Vodă, 2
str. Independenţei, 5, MD 6300
str. Independenţei 51, b 405, MD 7101
bd. Mihai Eminescu, 2, MD 3505
str. 27 August,1, MD 5400
str. Independenţei, 44, MD 5600
str. Independenţei, 111, MD 6201
str. 31 August, 1, MD 8301
str. Ștefan cel Mare, 5, bir 512
str. Libertăţii, 1, MD 4201
str. M. Eminescu, 28, MD 3701
str. Sovetskaia, 59, MD 7401
str. 31 August, 9, MD
str. Naţională, 9, bir. 314

Telefon
2-36-26
2-44-85
2-20-58
2-28-45
2-88-06
2-36-40
2-32-33
2-31-80
22-50-89
2-20-58
2-23-97
2-22-64
4-47-46
2-12-09
2-21-50
2-22-48
2-39-41
2-03-42
2-31-74
2-30-37
2-44-20
2-22-27
2-21-90
2-15-04
2-70-44
2-16-44
2-33-52
2-32-85
2-54-83
2-28-48
2-20-88
2-79-04
2-59-83
2-23-55
2-30-54

Email
anenii.noi@imm.md
balti@imm.md
basarabeasca@imm.md
briceni@imm.md
cahul@imm.md
calarasi@imm.md
cantemir@imm.md
causeni@imm.md
chisinau@imm.md
cimislia@imm.md
Gagauzia.uta@imm.md
criuleni@imm.md
dubasari@imm.md
donduseni@imm.md
drochia@imm.md
edinet@imm.md
falesti@imm.md
floresti@imm.md
glodeni@imm.md
hincesti@imm.md
ialoveni@imm.md
nisporeni@imm.md
leova@imm.md
ocnita@imm.md
orhei@imm.md
rezina@imm.md
riscani@imm.md
singerei@imm.md
soldanesti@imm.md
soroca@imm.md
Stefan.voda@imm.md
straseni@imm.md
taraclia@imm.md
telenesti@imm.md
ungheni@imm.md

Contactele băncilor comerciale din Republica Moldova
Denumirea băncii Adresa Web şi email
Banca Comercială
”Comerţbank” S.A.

Banca Comercială
“Victoriabank” S.A.

Banca Comercială
“Mobiasbanca” S.A.
Societatea pe Acţiuni “Banca de
Economii”
Banca Comercială
“Unibank” S.A.

Banca Comercială
“Eximbank” S.A.
Banca Comercială
“Universalbank”
S.A.

http://www.comertbank.md/
email: secretary@
comertbank.md
http://www.victoriabank.md
email: office@victoriabank.md
http://www.mobiasbanca.md/
email: office@mobiasbank.com
http://www.bem.
md/
email: bem@bem.md
http://www.unibank.
md/
email: welcome@unibank.md
http://www.eximbank.com/
email: office@eximbank.com
http://www.universalbank.md/
email: office@mail.
universalbank.md

Banca Comercială
http://www.bcr.md/
Romînă Chişinău
email: office@bcr.md
S.A.
http://www.socbank.
Banca Comercială
md/
“Banca Socială”
email: office@socS.A.
bank.md

Adresa sediului central
MD-2043, or.
Chişinău, str.
Independenţei,
1/1
MD 2004, or.
Chişinău, str.
31 August
1989, 141
MD 2012, or.
Chisinau, bd.
Stefan cel Mare
si Sfint, 81a
MD-2012, or.
Chişinău, str.
Columna, 115
MD-2012, or.
Chişinău, str.
Bănulescu-Bodoni, 45
MD-2001, or.
Chişinău, bd.
Ştefan cel Mare
şi Sfînt, 6
MD-2004, or.
Chişinău, bd.
Ştefan cel Mare
şi Sfînt 180
MD-2012, or.
Chişinău, str.
Tricolorului 32
MD-2005, or.
Chişinău, str.
Bănulescu-Bodoni, 61

Telefon, Fax
Tel.: (+373-22) 839 839
Fax: (+373-22) 839 840
Tel.: (+373-22) 576 100
Fax: (+373-22) 234 533
Tel.: (+373-22) 541 974
Fax: (+373-22) 541 974
Tel.: (+373-22) 218 001
Fax: (+373-22) 218 006

Tel.: (+373-22) 225 586
Fax: (+373-22) 220 530
Tel.: (+373-22) 272 583
Fax: (+373-22) 546 234
Tel.: (+373-22) 295 895
Fax: (+373-22) 295 906
Tel.: (+373-22) 220 549
Fax: (+373-22) 223 509
Tel.: (+373-22) 221 481
Fax: (+373-22) 224 230
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Banca Comercială http://www.maib.
“Moldova - Agro- md/
indbank” S.A.
email: aib@maib.md

Banca Comercială
pentru Industrie
şi Construcţii “Moldindconbank” S.A.
Banca Comercială
“EuroCreditBank”
S.A.

http://www.moldindconbank.md/
email: office@moldindconbank.com

http://www.eurocreditbank.md/
email: office@ecb.md
http://www.fincom“Banca de Finanţe bank.com/
şi Comerţ” S.A.
email: fincom@fincombank.com
http://ru.energbank.
Banca Comercială com/
“Energbank” S.A. email: office@energbank.com

MD-2005, or.
Chişinău, str.
Cosmonauţilor, 9

Tel.: (+373-22) 212 828
Fax: (+373-22) 228 058

MD 2001, or.
Chişinău, str.
Ismail, 33

Tel.: (+373 22) 500 101
Fax: (+373 22) 548 827

MD-2012, or.
Chişinău, str.
Armenească,
38

МD-2012, or.
Chişinău, str.
Puşchin, 26

Tel.: (+373-22) 576 782
Fax: (+373-22) 279 195

Теl.: (+373-22) 269 900
Fax: (+373-22) 237 308

MD-2012, or.
Tel.: (+373-22) 544 377
Chişinău, str.
Fax: (+373-22) 279 855
V.Alecsandri 78

MD-2012, mun.
http://www.procreBanca Comercială
Chisinău, bd.
ditbank.md
Tel.: (+373-22) 836 401
“ProCredit Bank”
Ştefan cel Mare
email: office@procreFax: (+373-22) 273 488
S.A.
si Sfînt, 65
ditbank.md
of.901
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Lista prestatorilor de servicii în afaceri
Raionul

Denumirea organizaţiei
AO “AGROEXT”
PROGRESSUS
Anenii Noi
„Rural-Info”
Asociaţia de Tineret “Şansa”
AO „Femeie. Speranţă. Viitor”
Basarabeasca Centrul de Informaţie şi Consultanţă AO „Inform- Agro BS”
Bălţi
AO “Pro-Business Nord”
Briceni
AO “Agroconsultant”
Asociaţia Obştească ”Asistenţă, Sprijin şi Instruire în Agricultură”
Audit Avantaj
Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Cahul
Cahul
Asociaţia Femeilor de Afaceri ”Femida”
AO “REAL-XXI”
Şcoala micului business din Cahul
AO „Agroconsultant” Călăraşi
Calarasi
Centrul de informare şi consultanţă Ungheni
Cantemir
AO “Fermer Agroinform”
A.O. ”Service Agroinform”
Camera de Comerţ şi Industrie a RM filiala Tighina
Causeni
Centrul Informational Tighina
,,Consult- Infoagro” Cainari
Cimislia
AO “Info-Agro-Consult”
Criuleni
AO,,Criul-Fermier”
Asociaţia Obştească “AGROINIŢIATIVA”
Donduseni
AO „ Tinerele femei Cernoleuca”
Asociaţia obştească “Consult Service”
Asociaţia Obştească “AGRO-CONS”
AO „Alianţa Fermierilor din raionul Drochia”
Asociaţia Obştească ,,CONSULT – NORD,,
Drochia
“Artemida”
Asociatia femeilor de afaceri din raionul Drochia
“Audit-Plus” SRL
ONG “Furtună”

61

Edinet

Falesti
Floresti

Glodeni

Hincesti

Ialoveni
Leova
Nisporeni
Ocnita
Rezina
Riscani
Singerei
Soldanesti

Soroca
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AO AGROEXT
Asociatia Obsteasca “Agroinform”
Filiala Edineţ a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
Asociaţia Producătorilor Agricoli „EDINAGRONORD”
Asociaţia obştească „Centrul de Consultaţii Agricole din Făleşti”
Asociaţia Obştească “CUTEZĂTORUL”
AO “BIOTOP”
SRL „BUSINESS CENTRU”
AO „Centrul de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură Glodeni”
Farm Prosper
Asociaţia pentru dezvoltarea şi susţinerea antreprenoriatului mic
şi mijlociu
Centrul de Extensiune în Agricultură Hînceşti
Camera de Comerţ şi Industrie filiala Hînceşti
Asociaţia Obştească “Hânceşti-Inform”
Asociaţia Obştească “Incubatorul de Afaceri - ProAgroIndPrivat”
(PAIP)
Centrul de Extensiune “Agroform”
Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni”
AO”Agentia de dezvoltare Locala Leova
AO “Colina”
Asociaţia Micului Business „Nispro-Business”
Asociaţia Obştească”Centrul Teritorial de Extensiune NGO”
AO “Nistru AgriConsult”
ADR “Habitat”
AO “Agroinform Rîşcani”
Asociaţia Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural
Asociaţia Obştească “ATIL”
Uniunea Fermierilor Privaţi din Sîngerei
AO ,,Agro – Farmer – Consult,,
Camera de Comerţ şi Industrie Soroca
Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA
Organizaţia Regională Soroca a Federaţiei Naţionale a Fermierilor
din Moldova
Centrul Regional de Asistenţă şi Informare a ONG CONTACT-Soroca
AO ”SORAGROINFORM”
Icubatorud de Afaceri din Soroca
Centrul de Suport al Micului Business

Stefan-Voda
Straseni
Taraclia
Telenesti

Ungheni

„Agroasistenţa”
Organizatia Teritoriala Stefan Voda a Miscarii Ecologiste din Moldova
„UniAgroPrim”
APA “Astagro”
Ассоциация «Агроконсультант»
AO,,Agocons-Inform” Teleneşti
Organizaţia Obştească „Centrul de Consultanţă şi Şcolarizare în
Agricultură din Ungheni”
Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia”
Asociaţia Businessului Mic şi Mijlociu
Casa Antreprenoriatului Ungheni
Camera de Comert si Industrie Filiala Ungheni
Centrul Pentru Iniţiativă Privată
Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (CRDD)
Centrul de Suport al Businessului Ungheni
„ Rurcons”
Asociatia producatorilor agricoli “Uncalnis” (APA)
Firma de audit „Unserv-Audit”
Zona Economică „Ungheni-Business”

Adrese web utile
Adresa paginei

Denumirea instituţiei, paginei

www.gov.md

Guvernul Republicii Moldova

www.mfa.gov.md

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

www.mec.gov.md
www.odimm.md

www.mf.gov.md
www.maia.gov.md

www.mcdt.gov.md

www.mediu.gov.md

www.turism.gov.md
www.justice.gov.md
www.chamber.md
www.miepo.md

Ministerul Economiei și Comerţului

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM
Ministerul Finanţelor
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Ministerul Construcţiilor și Dezvoltării Teritoriului
Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale
Ministerul Culturii si Turismului
Ministerul Justiţiei

Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare
a Exportului din Moldova
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www.kompass.md

Cataloage ale organizaţiilor şi întreprinderilor

www.customs.gov.md

Serviciul Vamal

www.fisc.md

www.statistica.gov.md
www.at.gov.md

www.moldsilva.gov.md
www.aamv.gov.md

www.tender.gov.md

www.arfc.gov.md
www.licentiere.gov.md
www.businessportal.md
www.allmoldova.com

www.justice.md
www.licentiere.gov.md/ro/
index.php
www.minfin.md/ro/answerquestion/impzt
http://mybusiness.md

http://jobmarket.md/ru/
index
www.franciza.md
www.franchise.org

Inspectoratul Fiscal de Stat
Biroul Naţional de Statistiă
Agenţia Transporturi

Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”

Agenţia Agroindustrială “Moldova - Vin”

Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice si Ajutoare Umanitare
Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru
Camera de Licenţiere
Business portalul întreprinderilor sectorului IMM
Noutăţi, adrese ale companiilor, oferte, cereri
Legislaţia Republicii Moldova
Licenţierea activităţilor
Calculul Impozitelor

On-line Magazin despre Micul Business în Moldova
Asociaţia de Franchisng în Republica Moldova
Asociaţia Internaţională a Francizelor

www.observatorulfrancizei.ro Franciza în Romînia

www.rarf.ru

www.franchising.org.ua
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Asociaţia Rusă de franchising

Asociaţia Ucraineană de Franchising

