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ACASĂ!

Programul „PARE 1+1” vine în întâmpinarea lucrătorilor migranţi
şi rudelor acestora care doresc să deschidă o nouă afacere sau să o
dezvolte pe cea existentă, oferind:
c consultanţă şi informaţii;
c cursuri de pregătire antreprenorială;
c finanţare nerambursabilă;
c monitorizare şi consiliere.
Programul îşi propune să asigure formarea de noi antreprenori, să
fortifice cunoştinţele celor ce deja activează, să contribuie la sporirea
gradului de adaptabilitate în sectorul IMM. Programul susţine ideile
antreprenorilor şi îi ajută să le valorifice în afaceri de succes.

Despre PARE 1+1:
Programul “PARE 1+1”
a fost aprobat prin HG
nr. 972 din 18.10.2010
Programul “PARE 1+1”
este implementat de
ODIMM

Singurele cerinţe necesare pentru înscrierea la Program sunt:
a Să fiţi cetăţean al Republicii Moldova;
a Să fiţi lucrător migrant sau rudă de gradul I a acestuia;
a Să intenţionaţi să iniţiaţi o afacere sau să o dezvoltaţi
pe cea existentă;
a Să dispuneţi de resurse financiare din remitenţe şi să
confirmaţi provenienţa acestora;
a PASIUNE şi DETERMINARE!

Beneficiarii “PARE 1+1”:
• Lucrătorii migranţi din
R.Moldova;
• Rudele de gradul
I ale
lucrătorilor
migranţi.

Rudele de gradul I:
•
•
•

părinţii;
copiii;
soţul/soţia.
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Documente justificative ale remitenţelor:
a
a
a
a
a

contract de muncă;
certificat de confirmare a salariului/veniturilor;
extras din conturi bancare;
copiile dispoziţiilor de transfer bancar;
declaraţii vamale.

ACTIVITĂŢILE PROGRAMULUI:

Ianuarie 2013

Date relevante despre
Program (2010-2012):
• 40% din participanţi au
muncit peste hotare,
dar s-au întors în ţară;
• 25% au copiii plecaţi
din ţară;
• 22% au părinţii peste
hotare;
• 13% investesc resursele
câştigate de soţii lor.

Componenta I – “Informare şi comunicare”
Migranţii sau rudele acestora care
au idei de afaceri fezabile şi sunt
determinaţi să iniţieze/dezvolte o
afacere pe cont propriu pot apela la
sesiuni de consiliere din domeniul
financiar, management, juridic, precum şi obţine informaţii despre alte
proiecte derulate.
Sesiunile de consiliere sunt organizate la sediul ODIMM.

Provenienţa remitenţelor:
Provenienţa remitenţelor
în cadrul “PARE 1+1”
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Componenta II – “Instruire şi suport antreprenorial”
Obiectivul instruirilor constă în crearea, sprijinirea, consolidarea şi
promovarea unei culturi antreprenoriale în rândul migranţilor şi rudelor
acestora, capabile să accelereze iniţierea afacerilor competitive.
Sesiunile de instruire abordează aspecte teoretice şi practice din management, dezvoltarea afacerilor, marketing, achiziţii, resurse umane şi
legislaţie.
Seminarele sunt desfăşurate pe module, cu o durată totală de 50 de
ore academice (10 zile lucrătoare).
Formatorii ODIMM sunt lectori
profesionişti, care au ca obiectiv
formarea de antreprenori capabili să se adapteze la piaţa din
Republica Moldova, determinaţi
să îşi materializeze şi să îşi promoveze ideea de afacere.

REZULTATE (2010-2012):
I. ODIMM a acordat peste
5000 consultaţii.
II. Au fost instruiţi 336 de
lucrători migranţi şi rude
de gradul I al acestora.
III.ODIMM a încheiat 		
contracte de finanţare
nerambursabilă cu 142 de
întreprinderi.

IMPACT:

Până în prezent au fost efectuate investiţii în sumă totală
de cca 50 mil. Lei, suma
granturilor transferate constituind cca 20 mil. Lei.

În acelaşi timp, antreprenorii au la dispoziţie Centrul de Excelenţă în
Afaceri, un birou complet utilat, cu acces la internet şi la tehnologiile
informaţionale, precum şi o bibliotecă cu resurse şi informaţii utile din
domeniul financiar, legislativ, resurse umane, management şi antreprenoriat.

CONŢINUTUL DOSARULUI:

Componenta III - „Finanţarea afacerilor/Regula 1+1”

c

Antreprenorii au posibilitatea să beneficieze de
un grant în sumă de până
la 200 mii lei, în baza regulii „1+1”, care prevede
că fiecare leu investit din
remitenţe va fi suplinit cu
un leu din cadrul PARE.

Cei mai mulţi moldoveni care trimit bani de peste hotare pentru începerea unei afaceri în Republica Moldova se orientează spre producere
şi servicii.
O mare parte din ei vin cu idei de afaceri preluate chiar de la locurile
de muncă din străinătate.
Domeniile cele mai răspândite de afaceri sunt procurarea serelor pentru cultivarea culturilor agricole, depozitarea fructelor sau legumelor.
De asemenea, moldovenii migranţi se gândesc la
fabricarea lădiţelor pentru
păstrarea fructelor, producerea mobilei, îmbutelierea
oxigenului lichefiat, reciclarea
cartonului, turism rural etc.

c Buletin de identitate;
c Documente justifi cative

c
c
c
c
c
c
c

privind provenienţa
banilor din remitenţe;
Documente justificative
privind gradul de rudenie:
Certificat de căsătorie
Certificat de naştere
Formular de participare
la Program;
Cerere de participare la
instruire;
Documente de constitu
-ire a întreprinderii;
Extrasul din Registrul de
Stat;
Certificatul cu privire la
contul bancar;
Cererea de finanţare;
Business-plan;

c
c
c Declaraţii pe proprie
răspundere.

Detalii
referitor
la
conţinutul dosarului de
finanţare le puteţi găsi pe
www.odimm.md

Componenta IV „Monitorizare post-finanţare”
Un element cheie al Programului Pilot PARE 1+1 este componenta de
monitorizare şi suport post finanţare, acordat de ODIMM pe parcursul
unei perioade de 24 de luni.
Astfel, componenta de tutelare contribuie la asigurarea durabilităţii şi
rentabilităţii afacerii.
Distribuţia pe raioane a granturilor „PARE 1+1”
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Construirea unui antreprenoriat de succes cere abilităţi şi
competenţe excepţionale, sincronizare, resurse şi capital, planificare minuţioasă şi o înţelegere foarte bună a pieţei.
Într-o lume dominată de conceptul de responsabilitate corporativă, succesul este al celor care ştiu să îşi asume responsabilitatea individuală.
Este un act de curaj? Cu certitudine.
Este individualist? Probabil.
Dar marile iniţiative antreprenoriale sunt construite de oameni puternici!
ODIMM Vă invită să participaţi la Programul „PARE 1+1”, care şi-a
propus atingerea unui obiectiv social extrem de valoros şi anume
informarea şi instruirea lucrătorilor migranţi în domeniul antreprenorial, contribuind la reintegrarea în societate a cetăţenilor
moldoveni care au fost nevoiţi să plece la muncă în străinătate.
Participarea la Program va contribui la dobândirea abilităţilor, modelelor şi criteriilor fundamentale de înţelegere a pieţei, necesare
pentru construirea unei iniţiative antreprenoriale. Totodată, veţi primi
susţinerea financiară şi consultanţa necesară!

ÎMPREUNĂ

CREĂM
VIITORUL

Fondată în 2007 prin Hotărârea Guvernului
Nr. 538, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) este o instituţie publică,
necomercială, non-profit.

ACASĂ!

Pentru înscrieri şi informaţii
suplimentare:
str. Serghei Lazo, 48
MD-2004, Chişinău Moldova
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