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Mesajul directorului general
Stimați antreprenori și parteneri de dezvoltare!
Anul 2020 a fost unul provocator pentru întreaga economie mondială,
inclusiv pentru Republica Moldova. Implementarea restricțiilor pentru
contracararea virusului COVID-19, au avut o influență directă asupra
dezvoltării sectorului ÎMM și a impus la o adaptare rapidă, inclusiv la
o nouă ordine mondială.
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și
Mijlocii (ODIMM), în calitate de organizație de suport în afaceri, s-a
readaptat noilor realități economice, a lucrat la transformarea
societății și la crearea schimbării, astfel încât antreprenorii noștri să
poată începe sau reîncepe cu încredere o afacere, să crească și să
promoveze peste hotarele țării tot ce avem noi mai frumos.
ODIMM și-a fortificat rolul de cea mai importantă instituție de suport cu acoperire națională pentru mediul
de afaceri, oferind servicii de consultanță, instruire și finanțare, pentru toate persoanele interesate de
domeniul businessului. Obiectivul nostru este valorificarea potențialului ÎMM-urilor, creșterea considerabilă
a numărului de companii angajate în afaceri sustenabile, utilizarea tehnologiilor avansate, inovative și
digitale.
Evoluția sectorului IMM și a economiei naționale a fost rezultatul comun al antreprenorilor, organizațiilor de
suport în afaceri, autorităților publice locale, donatorilor, al echipei ODIMM și nu în ultimul rând al Guvernului
RM. Efortul comun realizat de-a lungul anilor, ne inspiră încrederea, că pe viitor vom reuși și mai multe,
inclusiv prin extinderea ariei serviciilor de suport antreprenorial și implementarea cu succes a obiectivelor
propuse.
ODIMM rămâne a fi în continuare un partener de încredere a companiilor, care doresc să construiască o
comunitate de antreprenori solidă, competentă. Să creăm oportunități ca tinerii noștri să rămână acasă întrun mediu economic sigur și să ne asigurăm că generația de mâine va fi pregătită să reacționeze la situațiile
de criza, transferând provocările în oportunități noi de creștere.
Noi credem în visele persoanelor cu spirit antreprenorial și le susținem pentru a fi transformate în realitate,
astfel fiind atins obiectivul de bază propus, unde Republica Moldova să devină locul atractiv pentru
înființarea și dezvoltarea unei afaceri de succes.
În cele din urmă, pentru mai multe detalii și informații relevante, vă îndemn să parcurgeți întregul Raport de
activitate ODIMM pentru anul 2020 și să accesați pagina noastră oficială www.odimm.md.

Iulia Costin,
Director general ODIMM

Lista acronimelor și Logourile partenerilor
RM- Republica Moldova
UE- Uniunea Europeană

MEI-Ministerul Economiei și Infrastructurii
ODIMM-Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
CCI-Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
ASEM-Academia de Studii Economice a Moldovei
IMM -Întreprinderi mici și mijlocii
PNUD- Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
UNICEF- United Nations International Children's Emergency Fund
JICA- Agenția de Cooperare Internațională a Japoniei

CCA- Centrul de Consultanță și Asistență în Afaceri
FGC- Fondul de Garantare a Creditelor

IA- Incubator de Afaceri
RIAM- Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri
PARE1+1- Programul de atragere a remitențelor în economie "PARE 1+1"

GEA- Gestiunea Eficientă a Afacerii

DAFRI- Departamentul Atragerea de fonduri și Relații Internaționale
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CAPITOLUL I. Despre ODIMM
1.1. Prezentarea generală
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a fost înființată în anul
2007, în baza Hotărârii de Guvern nr. 538 și este principala Organizație responsabilă de promovarea și
implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare economică sustenabilă şi echilibrată, a întregului
sector ÎMM din Republica Moldova.
Principala prioritate stabilită inițial de către instituție a fost formarea și dezvoltarea culturi antreprenoriale,
precum și încurajarea oamenilor să lanseze o afacere. În timp, sprijinul informațional, educația
antreprenorială și susținerea financiară, au devenit unele din principale obiectivele, care ulterior au evoluat
în creșterea competitivității IMM-urilor și de sprijinire a infrastructurii de afaceri în regiuni.

Misiunea
De a contribui la sporirea competitivității economiei naționale prin susținerea dezvoltării
sectorului IMM

Viziunea
De a deveni promotorul dezvoltării antreprenoriatului autohton

Formarea și amplificarea culturii
și abilităților antreprenoriale
Facilitarea accesului IMM
la resurse financiare

Crearea oportunităților de lansare
și dezvoltare a unei afaceri de
succes, în special în zonele rurale

OBIECTIVELE

Facilitarea accesului IMM
la resurse informaționale

Stimularea dialogului
public-privat

Susținerea dezvoltării
infrastructurii de suport în afaceri
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Actualmente, organizația gestionează 12 Programe de Suport în Afaceri, majoritatea dintre ele oferind în
mod integrat instruire, finanțare și mentorat, și un Fond de garantare a creditelor ce facilitează accesul la
finanțare a ÎMM ce nu dispun de suficient gaj. ODIMM este prezent pe întreg teritoriu Republicii Moldova,
punând la dispoziția ÎMM-urilor 11 Incubatoare de Afaceri pentru fortificarea start-up-urilor, 3 clustere
pentru consolidarea relațiilor dintre actorii regionali, 1 rețea de centre de consultanță, platforme industriale
multifuncționale pentru susținerea producătorilor locali în proces de constituire. Dialogul consecvent cu
administrația publică a adus ODIMM și mai aproape de realitatea economică locală, identificând cele mai
potrivite soluțiile pentru antreprenor.

PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE
ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA
Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor migranți sau
rudelor de gradul 1 ale acestora (copii, părinți, soți), care doresc să inițieze sau să extindă afaceri în RM.
În cadrul Programului, antreprenorii pot beneficia de un grant în baza regulii „1+1”, astfel fiecare leu
investit din remitențele beneficiarului va fi suplinit cu un leu din cadrul programului.

PROGRAMUL FEMEI ÎN AFACERI
FEMEILE POT SCHIMBA LUMEA AFACERILOR
Programul este destinat femeilor care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile, în special în zonele
rurale și constă din trei componente de bază. Acestea vizează necesitățile diferite de sprijin pe care
femeile le întâmpină pe întreg ciclu de viață a întreprinderii, precum: instruire antreprenorială, consultanță
la elaborarea business-planului, ghidare la înregistrarea afacerii și acordarea granturilor pentru investiții
mici și mari pentru creșterea afacerilor, bazate pe inovații, transfer tehnologic și export.

PORGAMUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ (GEA)
ADUCEM VALOARE COMPANIEI TALE
Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) îşi propune instruirea antreprenorilor pentru desfășurarea activității
eficiente. Având ca obiective principale: Formarea şi dezvoltarea culturii şi abilităților antreprenoriale;
Creșterea nivelul de calificare a antreprenorilor şi specialiștilor din domeniu IMM; Majorarea numărului de
întreprinderi nou create; Stimularea eficientă şi extinderii activității antreprenoriale.

CENTRU DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN AFACERI
Serviciul de consultanță oferă suport pentru dezvoltarea IMM-urilor, prin elaborarea de planuri de acțiuni
practice, bazate pe 6 factori cheie în afaceri. Serviciul de Consultanță este destinat pentru 3 tipuri de
beneficiari: potențiali antreprenori, companii micro și mici, companii mijlocii.
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REŢEAUA INCUBATOARELOR DE AFACERI DIN MOLDOVA
Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) este o platformă de cooperare creata printr-o
înțelegere benevolă a membrilor săi, care îşi propune asigurarea dezvoltării durabile cu scopul de a
promova rolul Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică şi recunoașterea acestora la nivel
național şi internațional.

PROGRAMUL DE SUSȚINERE A AFACERILOR CU POTENȚIAL ÎNALT DE CREȘTERE ȘI
INTERNAȚIONALIZARE A ACESTORA
CREȘTEM AFACERI CARE CUCERESC LUMEA
Programul este dedicat ÎMM-urilor care planifică să iasă la export, să se extindă pe piețe externe de
desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.

PROGRAMUL DE ECOLOGIZARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII
ÎN PAS CU NOI SPRE O AFACERE ECO ȘI COMPETITIVĂ
Programul de Ecologizare a ÎMM-urilor este implementat de către ODIMM în scopul consolidării
capacităților IMM privind utilizarea eficientă a resurselor, aplicarea modelelor de producție și consum
durabile, introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice, prevenirea poluării, reducerea și
gestionarea deșeurilor.

INSTRUMENTUL DE SUSȚINERE PRIVIND DIGITALIZAREA ÎMM
Instrumentul de susținere privind digitalizarea ÎMM reprezintă un set de activități cu o abordare complexă,
prin intermediul cărora se propune susținerea transferului tehnologic și dezvoltării digitale a
întreprinderilor mici și mijlocii pentru valorificarea potențialului inovativ, inclusiv și facilitarea accesului lor
pe piețele interne și externe.

PROGRAMUL START PENTRU TINERI - O AFACERE DURABILĂ LA TINE ACASĂ
VIITORUL AFACERILOR APARȚINE TINERILOR
Programul este dedicat tinerilor - pentru studiu, educație antreprenorială și susținere în realizarea ideii de
business. Programul își propune stimularea spiritului antreprenorial și încurajarea inițiativelor de afaceri
într-o economie modernă în care tinerii creativi pot crește nivelul de competitivitate, pot să țină pasul cu
tehnologia și sunt motivați să aducă un plus de siguranță financiară.
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FONDUL DE STAT DE GARANTARE A CREDITELOR
GARANTĂM CREDITE PENTRU AFACEREA TA
Fondul de Garantare a Creditelor este singurul fond de garantare a creditelor din Republica Moldova, creat
și capitalizat din resursele Bugetului de Stat și gestionat de ODIMM. FGC are misiunea de a asigura
accesul la finanțare pentru întreprinderile autohtone prin emiterea garanțiilor financiare la solicitarea
creditelor bancare.

PROGRAMUL DE SUBVENȚIONARE A PARTICIPĂRII AGENȚILOR ECONOMICI LA TÂRGURI
ȘI EXPOZIȚII
ÎMM pot beneficia de compensare parțială a spațiului expozițional în cadrul Programului de Stat de
stimulare a participării agenților economici la târguri și expoziții.
Expozițiile eligibile pentru subvenționare: Fabricat în Moldova; Moldagrotech; Moldconstruct; Farmer;
Moldova Fashion Expo; Infoinvent; Food & Drinks; Packaging.Depot; Furniture; Food Technology; Tourism.
Leisure. Hotels; Moldenergy.

PROGRAMUL DE STAT "PRIMA CASĂ"
” ODIMM este delegată de către Guvern, prin intermediul Ministerului Finanțelor să emită garanții în numele
şi pe contul statului, în favoarea creditorilor (băncilor finanțatoare), care acordă credite ipotecare
persoanelor fizice pentru cumpărarea unei locuințe, acceptate în cadrul Programului”.
Beneficiar al programului de stat ”Prima Casă” poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu vârsta
cuprinsă între 18 și 50 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar. Solicitantul de credit trebuie să fie
angajat oficial în câmpul muncii, în sectorul public sau privat din RM și, respectiv, să dispună de venituri
din surse oficiale.
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Despre ODIMM

CCA. 4.500
de antreprenori susținuți financiar

2200
2200

200
7-

Până în prezent, ODIMM a instruit
peste 37.000 de antreprenori
potențiali și existenți, a susținut
financiar cca 4.500 de companii,
suma granturilor oferite constituie
633 mil. lei, iar 360 mil. lei este
suma garanțiilor financiare acordate,
ceea ce a facilitat investiții în
economie de peste 2 miliarde lei.

633 MIL. LEI

37.000

suma granturilor oferite

360 MIL. LEI

Persoane
instruite

suma garanțiilor financiare
acordate

2 MILIARDE LEI.
investiții în economie

Pentru anul 2020 ODIMM și-a stabilit următoarele priorități:
Facilitarea accesului la finanțare prin acordarea
suportului financiar pentru cel puțin 500 ÎMM;
Creșterea numărului de afaceri susținute prin
garantarea creditelor cu minim 100, inclusiv pentru
femei și tineri;
Crearea și menținerea a cel puțin 900 locuri de
muncă în cadrul întreprinderilor susținute prin
intermediul programelor de suport în afaceri;
Dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin instruirea
a cel puțin 2 500 persoane.

Obiectivele operaționale stabilite de ODIMM pentru anul 2020 au fost:
Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea
competențelor şi culturii antreprenoriale;

Facilitarea accesului ÎMM la
infrastructura de suport în afaceri;

Asigurarea accesului ÎMM la finanțare;

Stimularea dialogului public-privat și
a parteneriatelor de afaceri;
Relații internaționale și atragerea de fonduri;

Mediatizarea activităților organizației;
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1.2. Cadrul strategic și evoluția sectorului IMM
ODIMM, în calitate de agenție de implementare a politicilor de dezvoltare a IMM-urilor din cadrul
Ministerului Economiei și al Infrastructurii al Republicii Moldova, asigură realizarea politicilor de stat pentru
susținerea sectorului antreprenorial, în conformitate cu prioritățile stabilite în strategiile şi programele
naționale.
”Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030” (SND Moldova 2030) stabilește cadrul general și
direcțiile la nivel înalt pentru politica IMM-urilor, pentru strategia și operațiunile Guvernului, Ministerelor și
ODIMM.
„SND Moldova 2030” a fost completată cu proiectul „Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și
digitală până în anul 2030” (în continuare SEIDD 2030), care asigură corelarea dintre SND Moldova 2030 și
programele pe termen mediu. SEIDD-2030 este o strategie trans-sectorială de nouă generație, ce prevede
asigurarea implementării prin programe bugetare orientate spre operaționalizarea documentelor de politici.
Sectorul IMM-urilor și rolul ODIMM reprezintă o parte centrală ale obiectivelor de dezvoltare națională ale
Moldovei. La fel ca majoritatea țărilor, IMM-urile sunt esențiale pentru generarea de locuri de muncă,
dezvoltare regională și locală și contribuția la PIB. ODIMM țintește promovarea și sprijinirea
antreprenoriatului și dezvoltarea întreprinderilor prin punerea în aplicare a celor mai bune practici și printr-o
gamă largă de politici și programe.
În anul 2020 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 57,2 mii întreprinderi și reprezintă
circa 98,6% din numărul total de întreprinderi. Numărul mediu al salariaților în ÎMM în perioada de referință
a constituit 316,8 mii, deținând 60,1% din total numărul mediu de salariați al întreprinderilor. Veniturile din
vânzări ale ÎMM în această perioadă au însumat 150 112,1 mil. lei sau 39,3% din venituri din vânzări în total
pe economie.
Obținerea unor rezultate mai bune din sectorul IMM-urilor aduce beneficii economice și sociale substanțiale
pentru Republica Moldova. Mandatul ODIMM de a sprijini dezvoltarea de noi întreprinderi și IMM-uri acoperă
o circumscripție potențial enormă de IMM-uri, estimată la între 35 000 și 55 000 de întreprinderi.

1.3. Situația sectorului ÎMM, conform datelor statistice pentru ultimii 6 ani
Pe parcursul anilor 2015-2020 numărul ÎMM-urilor din Republica Moldova a crescut cu 15%, ajungând de la
49,8 mii unități în anul 2015, la 57,2 mii unități în anul 2020. Totodată, se observă, că pe parcursul perioadei
analizate ponderea ÎMM-urilor a crescut de la 97,2% în anul 2015 la 98,6% în anul 2020, apropriindu-se
astfel, de ponderea deținută de ÎMM-urile din spațiul UE, care constituie 99,8%.

2015

49.800 IMM

2020

57.200 IMM
0

20 000

ponderea ÎMM-urilor

98,6%
40 000

60 000
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Cele mai multe întreprinderi mici și mijlocii sunt amplasate în mun. Chișinău, densitatea acestora la 1000
de locuitori fiind de cinci-șase ori mai mare în regiunea mun. Chișinău (42 ÎMM-uri la 1000 de locuitori),
decât în celelalte zone geografice ale țării.
În anul 2020 partea preponderentă a ÎMM și-au desfășurat
activitatea în domeniile:

Construcții
8.9%
Agricultură
12.2%

comerț – 20,5 mii unități
industria prelucrătoare – 4,8 mii unități
activități profesionale – 5,0 mii unități
agricultură – 4,7 mii unități
construcții – 3,4 mii unități

Comerț
53.4%

Industria
prelucrătoare
12.5%
Activități
profesionale
13%

Contribuția sectorului ÎMM la formarea PIB-ului total pe economie în perioada anilor
2016-2020 este de circa 50%, înregistrând în anul 2020 o scădere cu 1,2 p.p. față de anul
2016 și o creștere de 0,7 p.p. față de anul 2018.
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CAPITOLUL II. Serviciile de Bază ODIMM

SERVICII DE CONSULTANȚĂ
Informarea și consultarea mediului de afaceri
Desfășurarea campaniilor de informare privind instrumentele de suport în afaceri
Desfășurarea ”Zilelor ușilor deschise” și a evenimentelor tematice
Gestionarea bazei de date a instituțiilor și prestatorilor de servicii în afaceri

FORMARE ANTREPRENORIALĂ
Dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin intermediul programelor de instruire
Desfășurarea sesiunilor de formare offline și online
Organizarea atelierelor de lucru pe subiecte specifice
Oferirea asistenței și serviciilor de mentorat
SUPORT FINANCIAR
Garantarea creditelor afacerilor la diferite etape de dezvoltare, inclusiv anticriză
Acordarea granturilor pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor
Suport financiar nerambursabil pentru creșterea și internaționalizarea companiilor
Oferirea subvențiilor pentru participarea la târguri și expoziții
Acordarea suportului în formă de business voucher pentru servicii de dezvoltare
DIALOGUL PUBLIC-PRIVAT
Organizarea evenimentelor și forumurilor tematice
Organizarea evenimentelor de Brokeraj și B2B
Organizarea de Focus grupuri
Efectuarea studiilor și analizelor tematice
Elaborarea recomandărilor de politici și instrumente de susținere a dezvoltării
sectorului IMM
Facilitarea participării la evenimente și târguri
INFRASTRUCTURA ȘI SUPORT ÎN AFACERI
Dezvoltarea și gestionarea rețelei incubatoarelor de afaceri
Crearea platformelor industriale multifuncționale
Susținerea inițiativelor de clustere
Acordarea suportului în dezvoltarea centrelor regionale de suport în afaceri
Facilitarea conexiunilor de afaceri și alinierea la cerințele rețelelor retail
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2.1. Serviciu de informare, conștientizare și consultare
Pe parcursul anului 2020, ODIMM a organizat sau participat la 20 sesiuni de informare și consultare
privind instrumentele de suport în afaceri destinate ÎMM, 5 evenimente au fost desfășurate în teritoriu,
restul în regim online. În cadrul evenimentelor au fost diseminate informații la circa 1700 de antreprenori și
potențiali antreprenori.
Principalele evenimente de informare și consultare au fost:
Expoziția “Fabricat în Moldova”, în cadrul evenimentului au fost acordate consultații
individuale la standul ODIMM privind programele de suport antreprenorial și diseminate
materiale informative;
Conferința "Valorificarea oportunităților de piață a sectorului de pomușoare",
participanții au fost informați despre Programele de suport în afaceri, menite să
susțină ÎMM;
Webinarul informativ "Antreprenorii întreabă", în cadrul căruia au fost acordate
răspunsuri la cele mai frecvente întrebări cu privire la programele de suport
antreprenorial în perioada stării de urgență;
Forumului Investițional "INVEST GAGAUZIA 2020", în cadrul evenimentului au fost
prezentate programele de suport antreprenorial și diseminate materiale informative;
ODIMM acordă o atenție sporită procesului de inițiere a afacerii și școlarizării viitorilor antreprenori, fiind în
căutare permanentă a noilor căi de dezvoltare a sectorului businessului mic și mijlociu. Serviciile de
consultanță oferite de către ODIMM antreprenorilor cu experiență, ar fi o etapă avansată de suport acordat
sectorului antreprenorial din Republica Moldova de către instituțiile guvernamentale prin intermediul
partenerilor de dezvoltare.
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Agenția de Cooperare Internațională a Japoniei (JICA), în
calitatea sa de instituție a Guvernului Japoniei,
conlucrează prin intermediul ODIMM, cu Guvernul RM
pentru a identifica toate oportunitățile de cooperare
tehnică și de adaptare a cadrului legal în domeniul
antreprenoriatului, pentru a oferi posibilitate sectorului de
business din Republica Moldova să se dezvolte mai
dinamic.
Astfel, ODIMM cu suportul JICA a creat Rețeaua centrelor
de Consultanta în Afaceri (RCCA), care sunt incluse în cele
11 Incubatoare de Afaceri și 3 centre a CR: Basarabeasca,
Căușeni și Taraclia.

2.1.1 Acordarea serviciilor de consultanță și asistență în afaceri prin
intermediul Centrului de Consultanță și Asistență în Afaceri
Inițierea și derularea unei afaceri presupune riscuri și eforturi mari pentru a trece de la idee la pași
concreți. ODIMM susține oamenii de afaceri și acordă servicii de consultanță și asistență prin intermediul
CCAA.
Scopul serviciului de consultanță este de a dezvolta spiritul antreprenorial și a consolida performanțele
manageriale în rândul întreprinderilor mici și mijlociu din Republica Moldova, prin oferirea de asistență la
înființarea, dezvoltarea și administrarea afacerilor, astfel încât, acestea să devină mai competitive.
Antreprenorii și potențialii antreprenori beneficiază de servicii de consultanță în afaceri la cele trei etape
de dezvoltare:

pregătirea pentru
inițierea unei afaceri;

dezvoltarea și îmbunătățirea
modelului de afaceri

dezvoltarea și îmbunătățirea
proceselor în cadrul întreprinderii

Prioritatea de bază a Centrului de Consultanță este ”sporirea accesului antreprenorilor și potențialilor
antreprenori la servicii de consultanță și asistență în afaceri”.
În anul 2020 au beneficiat de consultanță individuală circa 4 152 persoane privind inițierea și dezvoltarea
afacerilor, cu 45,7% mai mult decât în anul precedent (2 850 persoane consultate).
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În vederea acordării serviciilor de consultanță și asistență în afaceri de către CCAA, pe parcursul anului
2020 au fost ajustate și completate formularele privind chestionarea beneficiarilor, la acordare serviciilor
în cadrul ODIMM-ului. Menționăm, că toate chestionarele tipizate sunt introduse în sistemul ArcGIS
pentru analiză și evidența categoriilor de beneficiari, care au solicitat servicii de consultanță și asistență
în afaceri.
Analiza chestionarelor pentru anul 2020 ne arată că, cele mai solicitate servicii de consultanță au fost
”accesul la finanțare și programele de suport în afaceri” (Figura 1).
10%
Tipurile serviciilor de consultanță solicitate (Figura 1)
15%

Acces la finanțare și programe de suport în afaceri
Condițiile de inițiere a unei afaceri
Depistarea soluțiilor de eficientizare a afacerii și
depășirea situației de criză

55%

Planificarea strategică a unei afaceri
20%

2.1.2. Acordarea serviciilor de consultanță individuale în cadrul programelor de suport în
afaceri (PARE 1+1, PFA, START pentru TINERI, FGC, Eco IMM, Internaționalizarea IMM,
Digitalizarea IMM)
În cadrul programelor de suport în afaceri, ODIMM acordă servicii de consultanță individuală privind
susținerea proiectelor investiționale. Pe parcursul anului 2020, au fost acordate 13 640 de consultații
la nivel național, dintre care:

3694
persoane

3816
femei

3782
tineri

98

persoane

450
persoane

830

antreprenori

970

consultanții

2.1.3 Acordarea serviciilor de consultanță în cadrul Rețelei Incubatoarelor de Afaceri
Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM),
acordă servicii de consultanță nu doar rezidenților, dar are
rolul unui centru de informare și consultanță pentru
3082
antreprenorii din raioanele unde este
amplasat. Incubatoarele
de Afaceri (IA) au găzduit și organizat în anul 2020 multiple
evenimente, cursuri de instruire, seminare, ateliere de lucru,
menite să contribuie la dezvoltarea abilităților antreprenoriale
ale managerilor companiilor incubate, dar și a agenților
economici din raion.
Astfel, cei 11 administratori ai IA au oferit 2 980
consultanții rezidenților IA și antreprenorilor din
regiune, cu 6,9 % mai puțin față de anul precedent
(Figura 2).
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Domeniile cele mai solicitate privind serviciile de consultanță au fost:
1) consultanță în inițierea afacerii;
2) consultanţă şi asistență în elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing;
3) consultanţă în domeniul legislației;
4) consultanţă şi instruire în managementul afacerilor;
5) asistență pentru dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale;
6) managementul resurselor umane;
7) diseminarea informației cu privire la programele naţionale şi internaţionale gestionate de ODIMM;
8) diseminarea informației cu privire la oportunităţile oferite de alte programe/proiecte operaționale.

2.2 Formarea și dezvoltarea culturii antreprenoriale
În anul 2020, ODIMM din considerente de securitate privind pandemia de COVID-19 a remodelat și
completat modulele de instruire continuă sub aspectul modificărilor și completărilor operate la cadrul
normativ, dar și în corespundere cu realitățile și necesitățile antreprenorilor.
În pofida circumstanțelor neordinare prin care a trecut întregul sector privat, ODIMM a continuat să
implementeze toate programele de suport antreprenorial și în același timp a venit cu noi inițiative pentru a
transforma provocările crizei în oportunități de dezvoltare.
În contextul noilor măsuri de securitate, toate sesiunile de instruire din cadrul programelor de suport s-au
desfășurat online, prin intermediul platformelor de comunicare online: ZOOM, Google Meets. Pe parcursul
anului a fost asigurat accesul la instruire și consolidarea cunoștințelor pentru 3 736 de antreprenori și
potențiali antreprenori, în cadrul programelor de suport în afaceri. Instruirea continuă a antreprenorilor și
angajaților din sectorul ÎMM, a sporit considerabil abilitățile antreprenoriale și a încurajat participanți să-și
deschidă propria activitate
Program/indicatori

Nr. Persoane instruite

Pontedrea
femei %

Pontedrea
tineri %

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2020

Programul „Start pentru Tineri”

988

594

51%

100%

Programul „PARE 1+1”

204

201

32%

38%

Programul „Femei în afaceri”

364

295

100%

53%

Instrumentul Digitalizare

-

466

45%

40%

Programul de ecologizare a ÎMM

-

80

55%

60%

Gestiunea Eficientă a Afacerii

1 263

2 100

60%

71%

TOTAL

2.819

3.736

57%

60%

Antreprenoriatul feminin în Republica Moldova este în proces de extindere. Deși femeilor le este dificil să
combine viața de familie cu cea profesională, totuși în anul 2020 ponderea femeilor participante la
instruire a constituit 57%. Despre implicarea tinerilor în activitățile de antreprenoriat putem remarca, că
aceștia dețin o cotă de circa 60%. Participanții la instruire provin din 33 de raioane, acoperind 94% din aria
geografică a țării, contribuind în acest mod la dezvoltarea ÎMM din mediul rural. Rezultatele obținute pe
parcursul anului 2020, demonstrează încă o dată aportul semnificativ al programului asupra creșterii
numărului de ÎMM din mediul rural și implicarea unui număr mai mare de femei și tineri în inițierea și
gestiunea unei afaceri.
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Din totalul persoanelor instruite în cadrul Programului „PARE 1+1” 56,2% sunt lucrători migranți, iar 43,8%
sunt rude de gradul I a acestora. Lucrătorii migranți participanți la program provin din 31 de țări, 61%
activează în țările Uniunii Europene, 35% în alte țări ale lumii, iar 3% activează în țările CSI.
Cei mai mulți lucrători migranți, ca și în anii precedenți activează în Italia (23%), după care urmează:
Marea Britanie (13,2%), Rusia (11%), Germania (10%), Franța (8%), România (7,5%) etc. Astfel, pe lângă
aportul pozitiv asupra economiei țării, Programul „PARE 1+1” continuă a fi un instrument eficient de
combatere a fenomenului migrației forței de muncă peste hotarele țării, mai mult de jumătate din
beneficiarii componentei de instruire a programului fiind lucrători migranți.
Țara de origine
a remitențelor

2017

2018

2019

2020

Italia
Rusia
Marea Britanie
Franța
Germania
România
Spania
SUA
Israel
Portugalia
Irlanda

73
39
17
12
13
7
7
7
7
4
1

66
41
24
11
15
13
7
11
7
4
6

59
18
43
8
24
9
5
7
8
4
11

54
23
25
14
13
10
2
5
10
2
7

ÎMPREUNĂ PUTEM
CREA VIITORUL ACASĂ

În contextul pandemiei COVID-19 abilitarea economică a întreprinderilor a devenit un subiect și mai
important. Prin intermediul Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, ODIMM continuă
să motiveze companiile din Republica Moldova să adopte practici prietenoase mediului și să
conștientizeze beneficiile ecologizării în raport cu dezvoltarea financiar-sustenabilă a afacerilor și de
protecție a mediului înconjurător.
În cadrul Programului au fost instruiți manageri din 80 companii din 23 localități ale țării. Managerii din
cadrul companiilor au manifestat un interes mai mare față de subiectele de instruire ca planificarea și
adoptarea acțiunilor de gestionare eficientă a deșeurilor în cadrul companiei, aplicarea metodelor
energetice alternative, implementarea standardelor și a sistemului de management ecologic. Urmare a
identificării necesităților, managerii din cadrul companiilor au primit asistență în utilizarea instrumentelor
de autoevaluare și planificarea ecologizării producerii și prestării de servicii precum și consultanță pentru
elaborarea planurilor de acțiuni de ecologizare.
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Instrumentul de susținere privind digitalizarea ÎMM reprezintă un set de activități cu o abordare complexă,
prin intermediul cărora se propune susținerea transferului tehnologic și dezvoltării digitale a
întreprinderilor mici și mijlocii pentru valorificarea potențialului inovativ, inclusiv și facilitarea accesului lor
pe piețele interne și externe.
Conform analizei chestionarelor de autoevaluare a gradului de digitalizare a ÎMM aplicante s-au identificat
următoarele necesități cheie:

35,5 %

de înțelegere a
proceselor de digitalizare

31,4 %

27,9 %

aveau nevoie de cunoștințe
în materie de e-comerț

privind transportul
și logistică

Ulterior, în parteneriat cu StartUp Moldova, a fost dezvoltată metodologia de instruire și în perioada 14
august - 13 octombrie au fost desfășurate 16 sesiuni de instruire a ÎMM, în regim online. În cadrul
sesiunilor au fost instruiți 466 de reprezentanți ai ÎMM-urilor aplicate la Instrument.
ODIMM a fost mereu receptiv la necesitățile sectorului ÎMM, astfel în contextul pandemiei COVID-19,
pentru a spori abilitățile antreprenorilor privind gestiunea situațiilor de criză și adaptarea la noile condiții
ale pieței, au fost introduse mai multe modificări în modul de desfășurare a sesiunilor de instruire. Prin
intermediul Programului ”Gestiunea Eficientă a Afacerii” s-a urmărit oferirea informațiilor utile, de ultimă
oră și consultare pentru a spori gradul de reziliență a întreprinderilor locale față de criza economică
generată de pandemia COVID-19. Programul a venit ca un pachet de sprijin imediat pentru ÎMM, având
drept scop oferirea unei serii de instruiri, transfer de experiență și ghidare online pentru antreprenori.
Astfel încât, aceștia să-și poată adapta afacerile la noile realități, să-și găsească noi nișe pe piață și să
identifice soluții alternative de comercializare a produselor și serviciilor prin sporirea competitivității
acestora pe piețele naționale cât și cele externe.
Tematicile instruirilor online răspund la necesitățile imediate ale antreprenorilor din sectorul ÎMM în
perioada de criză, și anume:

utilizarea tehnologiilor inovative și creative precum și îmbunătățirea
accesului la informație privind bazele tehnologiilor informaționale a ÎMM;
dezvoltarea calitativă a forței de muncă și a competențelor
acesteia privind marketingul online și E-Comertul;
adaptarea programelor și evaluarea activităților
antreprenoriale în perioadele de criză și post criză;
educație inițială și continuă ce ține de
necesitățile și tendințele de dezvoltare precum
și managementul riscurilor în afaceri
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Pe parcursul anului, persoanele care au beneficiat de Programul de Instruire Continuă GEA au avut
posibilitatea de a alege din 20 module de instruire (Figura 3).

(Figura nr. 3) Distribuția persoanelor instruite după module
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Prin intermediul Programului GEA au fost organizate 56 cursuri de instruire online, de care au beneficiat
2100 de persoane, din 34 de raioane ale țării. Din numărul total de persoane instruite 53% sunt
antreprenori, iar 47% au constituit angajații din întreprinderile participante la instruire. Femeile dețin o
pondere de 70% din numărul total al persoanelor instruite, această distribuție fiind specifică pentru toate
grupele de instruire organizate.
Impactul produs de Programul GEA poate fi divizat în două
direcții mari privind creșterea nivelului de cunoștințe și
competențe antreprenoriale:
implementarea unor metode inovative în cadrul afacerii;
creșterea culturii antreprenoriale și a competitivității în
rândurile ÎMM autohtone;
În concluzie menționăm, că prin implementarea Programului
GEA, ODIMM și-a atins scopul stabilit și anume de a oferi o
instruire continuă antreprenorilor și angajaților din sectorul ÎMM,
de a spori abilitățile antreprenoriale și oferi informații
actualizate. Beneficiarii Programului și-au sporit abilitățile de
adaptare la noile schimbări ale mediului de afaceri.
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2.3. Facilitarea accesului ÎMM la resurse împrumutate
2.3.1.Sporirea accesului ÎMM la credite bancare prin Fondul de Garantare a Creditelor
Unul din principalele instrumente de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii implementat de
ODIMM este Fondul de Garantare a Creditelor (FGC).
ODIMM este unica instituție publică de garantare a creditelor din Republica Moldova, misiunea fondului
fiind sporirea competitivității sectorului ÎMM, prin facilitarea accesului la resursele împrumutate, urmare
acordării garanțiilor financiare. Astfel, antreprenorii cu idei de afaceri viabile, se pot adresa la instituțiile
financiare pentru a solicita un credit, dacă nu dispun de suficient gaj, garanția ODIMM acoperind o parte
din asigurarea creditului.
Ca rezultat a îmbunătățirii permanente a proceselor de garantare, în anul 2020 cu suportul Fondului de
Garantare a Creditelor, a fost facilitată acordarea ÎMM a 497 credite în sumă cumulativă de 645,85 mil. lei,
asigurate cu garanții financiare în valoare cumulativă de 219,08 mil. lei. Acest fapt a contribuit la
implementarea proiectelor investiționale în sumă de cca 901,92 mil. lei (Tabelul 2).
Structura cumulativă a portofoliului garanțiilor financiare la data de 31.12.2020 (Tabelul 2)
Starea
garanției

Număr
de garanții

Suma garanțiilor, (lei)

Activă

179

111.400.196,00

325.864.364,34

401.107.083,22

Stinsă

318

107.682.851,00

319.987.480,94

500.809.506,98

TOTAL

497

219.083.047,00

645.851.845,28

901.916.590,20

Suma creditelor, (lei)

Suma investițiilor, (lei)

Comparativ cu anii precedenți, în anul 2020 volumul garanțiilor active gestionate a înregistrat o creștere de
86,04% față de anul 2019, iar numărul acestor garanții a înregistrat o creștere de 53,05%, dinamica
creșterii volumului garanțiilor este prezentată în Tabelul 3.
Dinamica garanțiilor gestionate de ODIMM pentru anii 2019-2020 (Tabelul 3)
Creșterea 2020
față de 2019 (%)

Anul 2019

Anul 2020

164

251

53,05%

Garanții gestionate, (mil. lei)

76,87

143,01

86,04%

Suma creditelor, (mil. lei)

240,56

430,04

78,77%

Investiția, echiv., (mil. lei)

350,42

546,16

55,86%

Garanții active gestionate, (Nr.)

Garanțiile au fost solicitate de agenți economici din diferite domenii, și anume: agricultură, silvicultură,
pescuit – 58,35%, comerț cu ridicata și amănuntul – 19,92%, industria prelucrătoare – 9,86%, sfera
serviciilor – 6,24%, alte – 5,63%.
Pe parcursul anului 2020, în gestiunea ODIMM au fost active 251 garanții financiare în valoare de 143,01
mil. lei, care au garantat credite în sumă de 430,04 mil. lei. Datorită acestui suport, în economia națională
au fost generate investiții în sumă de 546,16 mil. lei, ceea ce este cu 55,86% mai mult față de anul 2019
(vezi Tabelul 3).
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În anul 2020 au fost emise 116 garanții financiare în valoare de 82,79 mil. lei, ceea ce a garantat în
proporție de 35,2% volumul creditelor acordate de către instituțiile financiare partenere în valoare de
235,17 mil. lei. Valoarea proiectelor investiționale implementate ca rezultat al emiterii garanțiilor
financiare a constituit 279,9 mil. lei.
Analiza portofoliului de garantare din perspectiva repartizării garanțiilor financiare după produsele de
garantare oferite de FGC denotă, că 54,93% din total garanții au fost eliberate întreprinderilor active,
considerate cele care activează pe piață mai mult de 12 luni.
A doua categorie de produs, după ponderea de garantare, cu o cotă de 18,11%, este produsul de
garantare destinat tinerilor antreprenori cu grant prin programul PNAET, care au beneficiat de 90 garanții
financiare în valoare de 9,7 mil. lei, pentru garantarea creditelor în valoare de 26,7 mil. lei și susținerea
proiectelor investiționale în valoare de 33,6 mil. lei. Programul PNAET s-a finalizat în data de 31.12.2017,
iar la data de 31.12.2020 sunt active trei garanții, în valoare de 359 mii lei, iar volumul creditelor
garantate este de 936,1 mii lei.
O altă pondere importantă a garanțiilor financiare după produsele de garantare o are produsul destinat
întreprinderilor noi create, cu o cotă de 9,05% și o valoare de 7,26 mil. lei, pentru garantarea creditelor în
valoare de 21,67 mil. lei și atragerea investițiilor în economie în valoare de 29,65 mil. lei. Ponderea
produselor de garantare pe portofoliul FGC, este reflectată în (Tabelul 4).
Ponderea produselor de garantare în portofoliul garanțiilor financiare la 31.12.2020 (Tabelul 4)
Număr
garanții

Suma
(lei)

Suma investițiilor
(lei)

Ponderea
(%)

273

138.862.493,00

414.327.810,31

561.718.101,55

54,93%

PARE 1+1

3

259.250,00

518.500,00

1.761.887,00

0,60%

Exportatori

19

31.568.083,00

94.991.961,00

158.293.890,64

3,82%

Noi înregistrate

45

7.261.730,00

21.670.231,25

29.658.372,00

9,05%

PNAET

90

9.719.500,00

26.699.631,00

33.666.072,00

18,11%

Tineri 18-35

18

4.028.690,00

12.720.636,72

22.327.574,20

3,62%

Femei antreprenoare

39

17.954.733,00

51.619.533,00

70.240.707,81

7,85%

ÎMM afectate de criza

10

9.428.568,00

23.303.542,00

24.249.985,00

2,01%

497

219.083.047,00

645.851.845,28

901.916.590,20

100%

Produs
Active

Suma creditelor
(lei)

pandemică
TOTAL

De asemenea, foarte important este produsul de garantare destinat companiilor exportatoare, cu o cotă de
3,82% și o valoare de 31,56 mil. lei, pentru garantarea creditelor în valoare de 94,99 mil. lei și susținerea
proiectelor investiționale în valoare de 158,29 mil. lei.
Analiza impactului garanțiilor asupra dezvoltării întreprinderilor beneficiare denotă faptul, că fiecare leu
acordat sub formă de garanție a permis efectuarea investițiilor în economie în valoare de cca 4,12 lei.
De asemenea, fiecare leu acordat din Fondul de Garantare facilitează obținerea creditelor în valoare de
2,95 lei.
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Propuneri de îmbunătățire și prioritățile pentru anul 2021
Pentru îmbunătățirea continuă a proceselor de garantare și atingerea obiectivelor propuse, ODIMM a
setat o serie de priorități:
1) Sporirea accesului micilor antreprenori la credite bancare prin gestionarea Fondului de garantare a
creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, cu emiterea a cel puțin 300 garanții financiare;
2) Ajustarea coeficientului de multiplicare a Fondului în caz de epuizare a capacității de garantare, luând
în considerare rata de default la creditele acordate sectorului ÎMM;
3) Asigurarea gestionării eficiente a resurselor financiare a FGC cu capitalizarea permanentă a acestuia
din toate sursele permise de legislație;
4) Ajustarea cadrului normativ în scopul implementării instrumentului de garantare sub forma garanțiilor
de portofoliu cu suportul experților puși la dispoziție de către EFSE. Acest mecanism va reduce esențial
perioada de accesare a creditelor pentru ÎMM și va contribui la sporirea competitivității acestora;
5) Elaborarea cadrului normativ pentru ca ÎMM să poată beneficia de credite de la organizațiile de
creditare nebancară, care în ultimii ani dețin o cotă semnificativă a portofoliului de credite acordate
micro-întreprinderilor.
6) Ajustarea permanentă a Produselor de garantare gestionate în funcție de necesitățile sectorului;
7) Promovarea Fondului de Garantare pe toate platformele disponibile.

2.4. Asigurarea accesului la finanțare în cadrul Programelor de suport în afaceri
Accesul la finanțare este esențial pentru inițierea unei afaceri, dar și pentru creșterea și inovarea
întreprinderilor mici și mijlocii. Programele de suport în afaceri, gestionate de către ODIMM au drept
scop de a oferi suport financiar și non-financiar prin acordarea granturilor pentru investiții şi servicii
relevante pentru crearea și dezvoltarea afacerilor

133,26 mil. lei
Suma granturilor aprobată spre finanțare
va contribui la atragerea în economie a circa

871
de IMM-uri au
beneficiat de finanțare
nerambursabilă

259,70 mil. lei investiții.

fiecare leu acordat sub formă de grant a generat

2 lei investiții în economie
Implementarea acestor proiecte investiționale va contribui la
crearea și menținerea a cel puțin

3700 locuri de muncă
Menționăm în mod special, suportul financiar considerabil acordat de către Delegația Uniunii Europene în
Republica Moldova, în cadrul Proiectului ”Support to SMEs in rural areas”. Perioada de implementare a
proiectului este 3 ani (2019-2020), iar suma Grantului din fondurile Uniunii Europene constituie 4 mil.
EURO. Datorită acestui Proiect, pe parcursul anului 2020 au fost finanțat suplimentar circa 166 proiecte
investiționale din zonele rurale, în sumă de 23,4 mil. Lei.
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În anul 2020 se atestă o creștere considerabilă a numărului de întreprinderi finanțate, majorându-se cu
125 la sută comparativ cu anul 2019 și reprezentând 871 de întreprinderi. Acest fapt se datorează
eforturilor suplimentare depuse de către ODIMM în contextul consecințelor crizei COVID-19. ODIMM a
continuat implementarea programelor existente, dar a și creat noi instrumente pentru a sprijini
reabilitarea economică și creșterea economică: lansarea etapei de finanțare în cadrul Programului „Start
pentru Tineri”, precum și crearea Instrumentului de sprijin pentru digitalizarea IMM-urilor. În anul 2020, un
accent sporit s-a stabilit pe finanțarea afacerilor din cadrul Programului ”Femei în Afaceri”, astfel
numărul granturilor a crescut cu 32% comparativ cu anul 2019 (Tabelul 5).
Principalii indicatori în cadrul Programelor de suport

Programe/Indicatori

Nr. proiecte
investiționale
aprobate spre
finanțate
2019

2020

-

269

Programul „PARE 1+1”

210

Programul
„Femei în afaceri”

Programul
„Start pentru Tineri”

Instrumentul
de Digitalizare a IMM

TOTAL

Suma granturilor
aprobată,
(mil. lei)
2019

Volumul investițiilor
preconizat
în economie,
(mil. lei)

2020

2019

-

38,99

-

187

51,87

45,37

178

235

23,37

-

180

-

388

871

75,24

2020

Numărul locurilor
de muncă

2019

2020

66,36

-

551

127,8

115,54

570

620

37,54

33,04

54,74

590

593

11,36

-

23,06

-

1953

133,26

160,87

259,70

1160

3717

La fel, în anul 2020 a fost desfășurată și Componenta III a Programului ”Femei în afaceri” – Finanțarea
afacerilor la scară mare. Suma maximă posibilă a fi contractată este de 1 649 000 lei/beneficiar și este
destinată companiilor active cu o activitate mai mare de 2 ani, create și gestionate de femei, ce planifică
o creștere a cifrei de afaceri și/sau a numărului angajaților, prin extinderea pieței de desfacere, export și
inovare. În cadrul acestei componente au fost finanțate 9 companii, care au demonstrat inovația și
potențialul de export urmare implementării proiectelor investiționale.

66%
Tineri
antreprenori

53%
Femei
antreprenoare

20

22%
Întreprinderi create de lucrătorii
migranți /rude de gr. I a acestora

În ultimii ani se observă o creștere a numărului întreprinderilor create și administrate de către femei și
tineri. Acest fapt se datorează lansării programelor pentru susținerea tinerilor și femeilor, drept urmare,
tot mai multe femei și tineri devin antreprenori și își valorifică abilitățile manageriale, creând și
dezvoltând o afacere.
Este de menționat faptul, că din totalul contractelor de grant aprobate spre finanțare pe parcursul anului
2020, cele mai multe afaceri sunt demarate în domeniul prestării serviciilor (46%) (servicii de recreere și
agrement, servicii educaționale pentru copii; asistență medicală stomatologică; servicii cadastrale și de
evaluare; producție cinematografică; întreținerea și repararea autovehiculelor; servicii de curățenie; servicii
taxi; spălătorie auto ecologică mobilă; prestarea serviciilor de manipulare a încărcăturilor; servicii de
design specializat; servicii de proiectare și imprimare a produselor din material plastic; prestarea serviciilor
în domeniul construcțiilor și finisajelor interioare; servicii de promovare online-social media marketing;
etc.).
Domenii de activitate a afacerilor finanțate, a. 2020 (Figura 4)

Industria prelucrătoare
29%

Servicii
46%

Agricultură
25%

Este de evidențiat spiritul inovator și ingeniozitatea ideilor de
afaceri depuse, cum ar fi: producerea paharelor comestibile,
activități de prelucrare și colectare a deșeurilor, fabricarea
chiuvetelor din lemn, confecționarea jucăriilor textile
personalizate, creșterea micro plantelor, creșterea somonului
african, fabricarea jucăriilor educative din lemn personalizate,
producerea cărămizilor lego, proiectarea și imprimarea
articolelor 3D, producerea pietrișului decorativ din marmură,
crearea centrului turistic ecvestru; producerea cuielor; cameră
senzorială pentru copiii cu necesități speciale; producerea
bastonașelor de cereale, producerea pastei de nuci, producerea
laptelui vegetal din nuci și semințe; centru educațional pentru
copii, metoda Soroban; pensiune turistică din containere
maritime scoase din uz și reutilizate într-un stil etno-fusion;
reciclarea anvelopelor uzate prin sistemul de procesare pe
piroliză; etc.
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Distribuția geografică a proiectelor investiționale, a. 2020 (Figura 5)

Analizând distribuția geografică a proiectelor investiționale, se observă o acoperire teritorială pe întreaga
țară. În municipiul Chișinău își desfășoară activitatea circa 35% din întreprinderi, restul 65% din proiectele
investiționale sunt implementate în regiunile țării. Cele mai multe afaceri sunt dezvoltate în zona de
centru a republicii – 64,01%, în regiunea de nord îți desfășoară activitatea 16,4% din întreprinderi, iar în
regiunea de sud 19,5% din beneficiarii de finanțare nerambursabilă, inclusiv 63 de afaceri sunt localizate
în UTA Găgăuzia. La fel, este de remarcat cele mai active localități: Chișinău - 314 beneficiari, Găgăuzia –
63, Orhei – 43, Ialoveni – 40, Cahul – 33, Sîngerei – 31, Ungheni -27 și Soroca cu 25 de participanți.
2.4.1.Monitorizare proiectelor investiționale. Evaluarea programelor
Activitățile acestei componente au ca scop evaluarea realizării proiectelor investiționale, identificarea și
diminuarea riscurilor care pot provoca situații de criză, determinarea tacticilor de comunicare cu
beneficiarii de resurse financiare nerambursabile, precum și evaluarea impactului acestora. Astfel, pe
parcursul anului 2020 au fost efectuate 1 458 monitorizări, la distanță și la locul desfășurării afacerii.
În baza vizitelor de monitorizare beneficiarii au menționat, că cele mai stringente probleme cu care se
confruntă sunt:
1) insuficiența și fluctuația cadrelor calificate;
2) insuficiența resurselor financiare pentru creșterea afacerilor;
3) arenda foarte scumpă;
4) piața de desfacere redusă, mai ales în contextul pandemiei;
5) imposibilitatea sau tergiversarea procesului de achiziții a echipamentelor importate;
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6) circa 86% din cei intervievați consideră, că insuficiența forței de muncă și calificarea scăzută a
acesteia prezintă obstacolul de bază cu care se confruntă în activitatea antreprenorială;
7) în urma restricțiilor impuse cu scopul de a reduce răspândirea infecției cu COVID-19, antreprenorii au
menționat despre imposibilitate de a desfășura activitatea în regim normal, ce a contribuit la majorarea
cheltuielilor și diminuarea veniturilor.
8) insuficiența cunoștințelor în domeniul legislației muncii;
9) unii antreprenori s-au ciocnit de probleme birocratice în teritoriu (acordarea autorizațiilor, licențelor
etc.);
10) lipsa cunoștințelor cu referire la procedurile vamale la export și import;
2.4.2.Subvenționarea agenților economici în cadrul Programului de promovare a participării la târguri și
expoziții
Programul are ca scop impulsionarea agenților economici să participe la târguri și expoziții pentru a-și
spori vizibilitatea întreprinderii pe piață. În cadrul expozițiilor agenții economici încheie noi contracte,
găsesc noi clienți și stabilesc relații bilaterale de cooperare.

Indicatori privind implementarea Programului, în anii 2019-2020 (Tabelul 6)
Indicatorii
Numărul agenților economici subvenționați:
Agricultură
Industrie
Servicii
Suma subvențiilor acordată, (lei)
Spațiu expozițional subvenționat, (m²)
Numărul de femei antreprenoare subvenționate

Anul 2019

Anul 2020

105
4
96
5

83
4
73
6

295 653,45

308 011,62

826

735,5

47

43

Pentru a estima eficiența participării la expoziții a fost efectuat un sondaj pe un eșantion de 38 de agenți
economici, care participă anual la expozițiile subvenționate prin intermediul Programului. Astfel, în urma
aplicării chestionarului au fost identificate următoarele rezultate:
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1) 94% din respondenți au menționat, că Programul este util și sunt interesați să participe la alte expoziții
susținute de ODIMM;
2) 75% din respondenți au menționat, că și-au adaptat și dezvoltat producția în urma participării la târguri
și expoziții;
3) 20% și-au îmbunătățit tehnologiile de producție fapt care le permite livrarea în cantități mai mari de
produse consumatorilor finali.
4) 100% din companiile respondente au menționat, că au participat având ca scop promovarea și
identificarea nișelor noi atât la nivel național, cât și internațional.
5) 30% din companiile expozante au menționat, că au încheiat contracte de colaborare pentru livrarea
producției;
6) 66% din respondenți activează în mun. Chișinău, 21% activează în regiunea de dezvoltare Centru, 8%
din respondenți sunt din regiunea de Nord, câte 3% sunt din regiunea de dezvoltare Sud și UTAG;
7) 34% din respondenți au înregistrată o marcă comercială.
8) în medie standurile respondenților au fost vizitate de 41 de companii, de circa 7 companii partenere,
de circa 8 companii noi și de 1144 persoane fizice.
9) principalele metode de promovare practicate în cadrul expoziției sunt distribuția de cataloage, flyere,
bannere, postere, afișe - 33,3%, întâlniri - 23% și publicații în mass media -19,2% etc;
10) 24% din respondenți au reușit să semneze contracte de colaborare în cadrul expoziției, marea
majoritate a contractelor având o valoare de peste 200 000 lei.
În urma discuțiilor cu antreprenorii s-a constatat faptul că unele expoziții nu corespund așteptărilor
participanților și anume: numărul de vizitatori este în scădere, costurile de participare sunt mari,
condițiile de participare la expoziții nu corespund cu investițiile efectuate în construcția și amenajarea
standului. Astfel, prioritare rămân festivalurile tematice, care sunt organizate în regiuni cu costuri mai
mici, dar impact mai mare (numărul de vizitatori și volumul de vânzări realizat).
Expoziția “Fabricat în Moldova” a fost menționată, ca cea mai accesibilă expoziție atât pentru agenții
economici cât și pentru vizitatori. Lista expozițiilor accesibile poate continua cu Farmer, Moldagrotech,
Food&Drinks, Food Technology, Fashion Expo, Expo Mobila.
Este important să fie îmbunătățit formatul de organizare și desfășurare a expozițiilor, iar pentru un
impact economic mai mare este necesar să se lucreze în direcția transformării expozițiilor cu latura
preponderent B2B.
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2.5. Dezvoltarea regională sustenabilă și infrastructura de suport în afaceri
2.5.1.Dezvoltarea Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova
Dezvoltarea mediului de afaceri în zonele rurale este una din prioritățile și angajamentele Guvernului,
care vin să susțină și complementeze Programele de suport gestionate de către ODIMM.
Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM), a fost creată cu suportul financiar și tehnic al
Uniunii Europene. RIAM reprezintă o platformă de cooperare instituită printr-o înțelegere benevolă a
membrilor săi pentru o bună dezvoltare economică a Incubatoarelor de Afaceri (IA) și recunoașterea la
nivel național și internațional.
Incubatorul de Afaceri este o organizație creată cu scopul de a sprijini înființarea întreprinderilor, cât și
dezvoltarea acestora. De cele mai multe ori, incubatorul pune la dispoziție infrastructura fizică necesară
derulării afacerilor, servicii de consultanță în afaceri adaptate la specificul fiecărei companii, oportunități
pentru stabilirea de contacte (networking).
Misiunea Incubatorului de Afaceri este:
1) acordarea suportului în faza de inițiere a afacerii;
2) crearea locurilor noi de muncă și reducerea ratei șomajului;
3) dezvoltarea abilităților și culturii antreprenoriale a ÎMM-urilor;
4) facilitarea accesului la informații și consultanță;
5) generarea noilor întreprinderi mici durabile şi de succes.

IA Soroca

16.12.2009

IA Ștefan-Vodă

12.04.2012

IA Leova

04.10.2012

IA Rezina

23.11.2013

IA Sîngerei

08.08.2013

IA Dubăsari

16.09.2013

IA Ceadîr-Lunga

10.07.2014

IA Nisporeni

19.11.2014

IA Cimișlia

23.04.2015

IA Călărași

19.06.2017

IA Cahul

17.08.2017
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RIAM oferă membrilor săi:
posibilitatea de a implementa în comun și cu eficiență sporita proiecte
si programe de dezvoltare;
facilitarea schimbului de experiență și bune practici;
putere reprezentativă în negocierile cu statul și alți actori relevanți de
dezvoltare;
suport și consultanță privind soluționarea problemelor confruntate.

RIAM contribuie la:
promovarea principiilor de incubare a afacerilor în rândul populației și
în special a antreprenorilor incepători;
extinderea capacitaților de dezvoltare a Incubatoarelor de Afaceri și a
rezidenților lor;
consolidarea capacității de absorbție și utilizare eficientă a fondurilor
publice / donatoare.
Capacitatea operațională a Incubatoarelor de Afaceri
Toate Incubatoarele de Afaceri sunt amplasate în clădiri cu 2-4 etaje cu o suprafaţă ce variază între app.
1000 m2 şi 2100 m2 Locaţiile au fost oferite de către autorităţile publice locale şi renovate cu suportul
financiar al Uniunii Europene.
Ca regulă la parter sunt amplasate birourile administrative şi spaţiile destinate producerii, care dispun de
intrări şi contoare pentru energie electrică separate, iar spaţiile pentru oficii, sălile de conferinţe sunt
amplasate la etajele superioare.
Gradul de utilizare a spațiului este satisfăcător, luând în considerație că unele companii au ajuns la etapa
de absolvire al IA, fiind destul de dezvoltate pentru a ieși pe piață, gradul de ocupare fiind de 88%.

Disponibil
13%

Disponibil
11%

88%
Rata medie
de ocupare

S e r v i c ii
Închiriat
89%
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Pr

o d u c ere
Închiriat
87%

Companiile incubate sunt găzduite în incubator pe o perioadă de 3 ani. În acest interval companiile
beneficiază de servicii care pot fi grupate după cum urmează:
1) oferirea spațiului de închiriat pentru birouri şi producție, la preț mai mic decât cel comercial;
2) servicii administrative şi tehnice;
3) consultanţă şi ghidare în afaceri;
4) acces la finanțe.
Toate aceste activități au rolul de a susține dezvoltarea întreprinderilor nou create, astfel încât acestea
să poată ajunge la un nivel de stabilitate şi autonomie, care să le permită părăsirea Incubatorului şi
funcționarea pe cont propriu, cu șanse crescute de a face față mediului concurențial.

Rezidenții IA beneficiază de următoarele servicii logistice

Acces la sala
de ședință
Adresă
juridică

Spații
amenjate
Parcare

Servicii
secretariale
Servicii de
curăţenie
WI-FI, Fax,
telefonie

Asigurarea
pazei
Supraveghere
video
Acces
individual
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Pe parcursul anilor 2009-2020, de serviciile Incubatoarelor de Afaceri au beneficiat 663 de companii
rezidente, dintre care 251 sunt rezidenți actuali și 412 companii absolvente. Rata de supraviețuire a
companiilor absolvente este de 75%.

318
412
Companii
absolvente

Companii
absolvente active

663 Beneficiari IA
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75%
rata de
supraviețuire
a companiilor
absolvente

În cadrul celor 11 Incubatoare de Afaceri își desfășoară activitatea 251 companii. Dintre acestea 141
sunt start-up-uri, 136 sunt gestionate de tineri și 134 de companii administrate de femei. Au fost create
881 locuri de muncă, dintre care 449 pentru femei și 324 sunt destinate tinerilor. Pe parcursul anului
2020 rezidenți ai Incubatoarelor de Afaceri au devenit 106 companii noi, 83 companii sunt debutante, 86
din domeniul prestări servicii și 20 companii producătoare. Astfel, în anul 2020 au fost create 247 noi
locuri de muncă pentru tineri și 270 pentru femei.

201

134

Companii din domeniul
prestări servicii

251

Companii administrate
de femei

51

COMPANII
INCUBATE

Companii producătoare

141

136

Companii
START-UP

Companii administrate
de tineri

449
LOCURI DE MUNCĂ
PENTRU FEMEI

881

324

TOTAL LOCURI
DE MUNCĂ

LOCURI DE MUNCĂ
PENTRU TINERI

Evoluția numărului companiilor rezidente în anii 2009-2020
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Evoluția numărului locurilor de muncă în anii 2009-2020
15

2009
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2012

386

2013

522

2014
2015

611

2016

610
854

2017
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998
937

2019
2020

881
0
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Conform datelor prezentate la 31.12.2020, ținem să meționăm că odată cu creșterea numărului
companiilor incubate a crescut și cifra de afaceri a rezidenţilor din cadrul Incubatoare de Afaceri,
ajungând la 192 269 627 lei.

154.178.344 lei

192.269.627 lei

116.809.853 lei
99.011.640 lei
85.145.268 lei

2015

94.035.164 lei

2016

2017

95

2014

2018

Companii
beneficiare

2020

2019

2020

Utilizarea Fondului Revolving
Fondul de susținere a rezidenților are drept
scop sporirea capacităților de dezvoltare a
antreprenorilor- rezidenți din cadrul IA prin
facilitarea accesului la finanțare a
acestora, ca urmare a acordării resurselor
financiare sub formă de împrumut
preferențial. Pe parcursul anului 2020 au
fost acordate 26 împrumuturi în sumă
totală de 1 485 000 lei.

5.388.700
Suma
împrumuturilor
acordate
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Numărul împrumuturilor acordate 2014-2020
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Promovarea Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova
În anul 2020 au fost elaborate 4 buletine informative privind activitatea Incubatoarelor de Afaceri. În
material sunt reflectați indicatorii de performanță atinși pentru perioada de raportare. Totodată, sunt
descrise activitățile care au avut loc în cadrul Rețelei Incubatoarelor de Afaceri. Buletinele informative
sunt plasate pe pagina web www.riam.md și diseminate în cadrul diferitor evenimente conexe
Incubatoarelor de Afaceri. Pe parcursul anului au fost editate 500 de broșuri RIAM, care au fost
diseminate în cadrul evenimentelor care au avut loc pe parcursul anului.
Prin intermediul paginii web www.riam.md au fost mediatizate toate activitățile din cadrul
Incubatoarelor de Afaceri. Pagina web este în continuu modernizată și dezvoltată. Site-ul Rețelei
Incubatoarelor de Afaceri a fost accesat de peste 3136 de vizitatori unici.

3136

Vizitatori unici
www.riam.md

Buletine informative
elaborate și publicate

4

500

c.c 5000

Broșuri diseminate

Persoane informate
privind activitatea IA
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Consolidarea capacitaților rezidenților IA
Pe parcursul anului, Incubatoarele de Afaceri au găzduit și au organizat 47 cursuri de instruire menite să
contribuie la dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale administratorilor companiilor incubate. Astfel, la
sesiunile de instruire au participat 450 agenți economici.
Pentru a identifica necesitățile de instruire a companiilor incubate a fost efectuată chestionarea
antreprenorilor și ca urmare cele mai solicitate module au fost:
1) Planificarea afacerii;
2) Adaptarea afacerii la cerințele pieței;
3) Evidența contabilă;
4) Marketing online;
5) Digitalizarea afacerii;
6) Strategii de negociere în business

Instrumentul de susținere pentru Dezvoltarea Rețelei Incubatoarelor de Afaceri
În contextul pandemiei, care a paralizat activitatea companiilor rezidente și ca urmare s-a reflectat
asupra Rețelei Incubatoarelor de Afaceri, în vederea redresării situației economice regionale a fost
elaborat Instrumentul de susținere pentru dezvoltarea Rețelei Incubatoarelor de Afaceri, aprobat prin
Ordinul nr. 139 din 28.07.2020 al MEI.
Pe parcursul anului au fost aprobate spre finanțare 11 proiecte de dezvoltare depuse de către
Incubatoarele de afaceri, membre ale RIAM.
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Instrumentul de suținere privind dezvoltarea
Rețelei Incubatoarelor de Afaceri
Susținerea companiilor rezidente afectate de COVID-19

0.
2.20 000 l

ei

161

146.019 lei

Companii rezidente
subvenționate pe
perioada COVID-19

Suma
subvențiilor

Susținerea mediului de afaceri din regiune

35

30

Sesiuni de
informare

Webinare

11

Acceleratoare/
Fab lab-uri create

Ca rezultat Incubatoarele de afaceri au putut dezvolta capacitățile sale și au oferit suport în
creșterea competitivității ÎMM, precum:
8 incubatoare de Afaceri (Dubăsari, Nisporeni, Leova, Ștefan Vodă, Rezina, Sîngerei, CeadîrLunga, Cimișlia) au elaborat sau actualizat paginile web ale instituțiilor în scopul promovării
activității instituției și a rezidenților acestora;
au fost organizate 35 de sesiuni de informare cu participarea a cca. 700 antreprenori și
potențiali antreprenori din regiune;
în scopul susținerii antreprenorilor în perioada stării de urgență declanșate de pandemia COVID19, din cadrul instrumentului au fost subvenționate plățile pentru locațiune pentru luna aprilie
2020. Astfel de această subvenționare au beneficiat 161 companii;
în cadrul instrumentului au fost create și dotate cu echipament tehnic, de calcul și soft-uri – 9
acceleratoare de Afaceri, 1 FabLab (în cadrul IA Soroca) și un SoftLab (IA Sângerei);
au fost organizate 23 de webinare tematice cu participarea a cca. 575 de persoane, acestea
aveau ca scop dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale antreprenorilor existenți în regiune și
a companiilor rezidente;
60 antreprenori din 3 regiuni (Ștefan-Vodă, Soroca, au beneficiat de 48 ore de mentorat în
înțelegerea și utilizarea soft-urilor și echipamentelor tehnice de producere, din dotarea
Acceleratorului, FabLab-ului și SoftLab-lui.
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2.5.2.Rețeaua Enterprise Europe Network
Începând cu anul 2017, ODIMM face parte din consorțiul Business-INN-Moldova, implementând în acest
scop în perioada 2020 – 2021 proiectul ”Improving the delivery of integrated business support and
innovation services of the Enterprise Europe Network in the Republic of Moldova for higher
competitiveness of enterprises”, COS-EEN-SGA4-2020-2021 (ENTREPRISE EUROPE NETWORK SGA4
2020-2021) finanțat de către Comisia Europeană prin programul COSME al Uniunii Europene.
Obiectivul proiectului este de a dezvolta serviciile de suport a IMM-urilor spre export, adoptând o
abordare de tip ”hub and talk”, unde membrii personalului rețelei sunt văzuți de clienți drept consilieri de
încredere.
Pentru a ajuta IMM-urile să facă față noilor provocări economice și pentru a fi sprijinite în procesul de
globalizare și digitalizare în Europa, pe parcursul anului 2020 au fost întreprinse mai multe activități în
cadrul rețelei.
Astfel pe parcursul anului ODIMM a:

Administrat pagina de Facebook EEN https://www.facebook.com/eenmoldova, informând prin
intermediul a 95 de postări peste 3.300 de persoane.
Au fost oferite 10 consultații în oficiu, precum și numeroase consultații informative privind
rețeaua și beneficiile acesteia.
Pentru o mai bună promovare a oportunităților de rețea, promovarea internaționalizării și
conectivității IMM-urilor, la 29 ianuarie 2020 a fost organizat atelierul "Conectarea întreprinderilor:
instrumente și beneficii", cu participarea a 80 de participanți.
Totodată pentru a stimula și facilita cooperările în afaceri, pe parcursul anului ODIMM a organizat, în
colaborare cu partenerii de dezvoltare 2 evenimente internaționale de tip ”matchmaking”:
Evenimentul on-line B2B ”Business Bridges Moldova – Japan: Republic of Moldova, General
overview”, desfășurat pe data de 21.05.2020, urmat de 2 zile de întâlniri bilaterale. Astfel au
fost organizate 79 de întâlniri bilaterale, cu implicarea a 65 de companii locale și 17 companii
japoneze.
Evenimentul on-line ”Moldova’s regional competitive advantages in IT and Business Process
Outsourcing”, desfășurat pe data de 25 noiembrie, urmat de 3 zile de întâlniri bilaterale. În
cadrul celor 46 de întâlniri bilaterale au participat 32 de companii din domeniul ICT și 9
companii japoneze.
De asemenea, în cooperare cu alte instituții de support și membri ai rețelei, ODIMM a co-organizat 5
evenimente de brokeraj și matchmaking la nivel internațional:
Forumul Internațional de Afaceri “Moldova 2020 – conturarea viitoarei cooperări
internaționale de afaceri” (22.01.2020).
Virtual WindEnergyMatch 2020 (1-4 decembrie);
55 simposium of purchasing and logistics | digital (09-11.11.2020);
”Clusters as Drivers of Economic Cooperation in the Black Sea Region” (25.11.2020);
Conferința IMM ”Parteneriatul Estic: Probleme comune. Soluții comune” (11.12.2020)
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În același timp, în cadrul platformei electronice, ODIMM a facilitat efectuarea a 2 Expresii de Interes în
cadrul bazei de date a rețelei și a recepționat altele 4 prin e-mail de la companii din străinătate. Drept
rezultat în anul 2020 au fost încheiate 2 acorduri de parteneriat în afaceri.
Luând în considerație situația pandemică, ODIMM a răspuns inițiativei Organizației pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică și s-a implicat activ la monitorizarea evoluției și măsurilor de suport a sectorului
IMM în cadrul țărilor Parteneriatului Estic și la nivel european, iar odată publicată Strategia UE pentru
Dezvoltarea Sectorului IMM, a distribuit-o către multipli actori cheie din Moldova.
2.5.3.Implementarea Programului-pilot de creare a Platformelor Industriale Multifuncționale
Platformele Industriale Multifuncționale (PIM) sunt un instrument eficient de dezvoltare regională a țării
și contribuie direct la dezvoltarea sectorului ÎMM, implementarea tehnologiilor moderne, dar și la crearea
locurilor de muncă. În acest sens, în anul 2020 Guvernul a aprobat Programul-pilot de creare a
Platformelor Industriale Multifuncționale (HG 748/2020) și a venit cu inițiativa privind crearea a 18
Platforme Industriale Multifuncționale, pe întreg teritoriul țării.
Obiectivele propuse:
dezvoltarea social-economică
echilibrată și durabilă pe întreg
teritoriul Republicii Moldova;

dezvoltarea economică a regiunilor prin
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, cu
accent sporit pe inovare, transfer de
tehnologii și dezvoltare durabilă;
atragerea investițiilor și promovarea
regiunilor în calitate de poli de dezvoltare

Din punct de vedere geografic, cele 18 terenuri destinate creării
PIM-lor sunt repartizate uniform pe tot teritoriu țării pe o
suprafață totală de 206,98 ha, dintre care 10 terenuri sunt cu
destinație pentru construcție (Glodeni, Briceni, Ceadâr Lunga,
Cimișlia, Ialoveni, Ocnița, Dondușeni, Telenești, Basarabeasca,
Cantemir), iar restul cu destinație agricolă, pentru care pe
parcursul anului 2021 se propune desfășurarea procedurii de
schimbare a destinației acestora sau identificarea unor noi
terenuri. Este de menționat, că pentru asigurarea eficienței
procesului de creare a PIM, de comun acord cu APL au fost
create grupurile de lucru raionale prin deciziile administrației
publice locale, în a căror componență sunt incluse structurile
relevante din subordinea primăriilor/raioanelor, responsabile de
crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnice și de producție, de
dezvoltarea social – economică la nivel raional.
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În rezultat, până la finele anului cu Autorități Publice Locale de nivel I și II din 7 raioane: Glodeni, Briceni,
Ceadâr-Lunga, Cimișlia, Ialoveni, Ocnița și Dondușeni au fost încheiate Acorduri Memorandum de creare a
PIM.
Lista APL-uri interesate pentru crearea PIM-urilor
Raionul

Terenul
Decizia de
Examinarea
selectare a (destinația,
corespunderii
terenului tipul terenului conform criteriilor
suprafața, ha)
de eligibilitate,
Decizia UIP

Glodeni

Aprobată

Briceni

Aprobată

Ceadîr
-Lunga

Aprobată

Cimișlia

Aprobată

Ialoveni

Aprobată

Ocnița

Aprobată

Dondușeni Aprobată

Crearea
Grupului
de lucru

Elaborarea
Organizarea
caietului de
concursului de
sarcini pentru selectare a echipei
pre-proiectare de pre-proiectare

Construcție
Greenfield
10,00 ha

Examinat
Aprobat

Creat

Elaborat

Încheiat

Construcție
Greenfield
6,5 ha

Examinat
Aprobat

Creat

Elaborat

Organizat

Construcție
Greenfield
7.2 ha

Examinat
Aprobat

Creat

Elaborat

Organizat

Construcție
Greenfield
10,0 ha

Examinat
Aprobat

Creat

Elaborat

Organizat

Construcție
Brownfield
6.54 ha

Examinat
Aprobat

Creat

Va fi elaborat
după efectuarea
expertizei tehnice

-

Construcție
Greenfield
9,56 ha

Examinat
Aprobat

Creat

Elaborat

Organizat

Construcție
Greenfield
7,50 ha

Examinat
Aprobat

Creat

Elaborat

Organizat

Prin urmare, începând cu luna noiembrie 2020, UIP a inițiat pentru raioanele cu care au fost încheiate
Acordurile Memorandum, cu excepția raionului Ialoveni, procedurile de achiziții publice pentru executarea
studiilor de pre-proiectare/ fezabilitate tehnică a PIM, cu elaborarea conceptului de modelare prin
simulare a selectării posibilelor companii pentru amplasare în cadrul fiecărei Platforme și elaborarea
caietului de sarcini în vederea execuției documentației de proiect pentru construcția Platformelor
Industriale Multifuncționale.
În cazul raionului Ialoveni, unde pe terenul destinat creării PIM sunt amplasate clădiri de diferite
dimensiuni, procesul de pre-proiectare va fi inițiat după efectuarea procedurii de expertiză tehnică a
clădirilor și examinarea raportului de expertiză.
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2.6. Promovarea dialogului public – privat
ODIMM este un liant între autoritățile publice centrale și reprezentanții comunității de business și
asigură dialogul public-privat prin: organizarea evenimentelor - conferințe, forumuri, mese rotunde,
ateliere de lucru; asigurarea participării reprezentanților sectorului privat în luarea de decizii în ceea ce
ține de domeniul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; formularea și înaintarea propunerilor de
îmbunătățire a cadrului legislativ în domeniul IMM-urilor și reducerea obstacolelor în activitatea
antreprenorială autohtonă. Pe parcursul anului 2020, au avut loc mai multe evenimente de impact
pentru mediul de afaceri autohton.
Săptămâna ODIMM
În perioada 11-17 mai 2020 a fost organizată - o campanie online de promovare a rezultatelor activității
organizației pe parcursul a 13 ani de activitate.
În această săptămână, ODIMM a relatat despre serviciile prestate, oportunitățile de finanțare pentru
ÎMM, partenerii de dezvoltare care susțin inițiativele de suport antreprenorial și instrumente noi care vor
fi implementate în contextul pandemiei.
Tot în perioada menționată, a fost susținut un briefing de presă cu participarea Directorului general
ODIMM și ministrului Economiei și Infrastructurii, în cadrul căruia au fost anunțate rezultatele celei de-a
III-a ediție a Concursului destinat jurnaliștilor cu genericul „Promovarea antreprenoriatului și a
Programelor ODIMM”. În cadrul ceremoniei au fost premiați 3 reprezentanți ai mass media la
categoriile: „Cel mai bun jurnalist TV”, „Cel mai bun jurnalist radio” și „Cel mai bun jurnalist din mediul
on-line”.
Conferința de totalizare a fost transmisă pe platforma www.privesc.eu și
www.facebook.com/odimm.md , care au întrunit peste 18 mii de vizualizări.
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Conferința Internațională a IMM-lor „Țările Parteneriatului Estic. Provocări Comune. Soluții Comune”,
Ediția a XIII-a.
ODIMM în parteneriat cu MEI au organizat Conferința Internațională a IMM-lor, ediția a XIII-a cu
genericul „Țările Parteneriatului Estic. Provocări Comune. Soluții Comune”, care a avut loc pe data de 11
decembrie 2020.
Evenimentul a reunit speakeri relevanți de la Comisia Europeană, Delegația Uniunii Europene din
Republica Moldova, OECD, UNEP, ai instituțiilor de suport în afaceri din țările Parteneriatului Estic (PE)
(Ucraina, Belarus, Armenia, Azerbaidjan, Georgia), pentru a discuta despre provocările și soluțiile
comune pe perioada pandemiei COVID-19. Evenimentul a fost transmis live pe platforma
www.privesc.eu, www.youtube.com și www.facebook.com și în timp real au fost atestați circa 27 mii de
urmăritori.

Gala Întreprinderilor Mici și Mijlocii
La data de 28 decembrie 2020, a avut loc ”Gala Întreprinderilor Mici și Mijlocii” organizat de Organizația
pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în parteneriat cu Ministerul Economiei și
Infrastructurii. Evenimentul a întrunit 2 Concursuri Naționale „IMM – Model de responsabilitate SocialCorporativă” și „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”, ediția a XV-a. În cadrul Concursului Național
”IMM – Model de Responsabilitate Social-Corporativă” au fost desemnați câștigători – 6 antreprenori.
La concurs au aplicat 17 antreprenori din 8 raioane, municipii și regiuni ale țării: Ialoveni, Chișinău,
Strășeni, Anenii Noi, Orhei, Cahul, Dubăsari și Călărași. În cadrul Concursului Național „Cel mai bun
antreprenor din sectorul IMM”, ediția a XV-a, au fost premiați 20 antreprenori din 11 raioane ale țării.

38

Concursul „Incubatorul de Afaceri al Anului”, Ediția a VI-a.
ODIMM și Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova a organizat la data de 30
decembrie, 2020 Concursul ”Incubatorul de Afaceri al Anului”, Ediția a VI-a.
Concursul are drept scop promovarea reușitelor și bunelor practici înregistrate de Incubatoarele de
afaceri, stimularea activității acestora și, nemijlocit, crearea de noi oportunități de dezvoltare a
întreprinderilor Mici și Mijlocii în regiuni. În cadrul evenimentului a fost premiat Incubatorul de Afaceri
Călărași pentru cele mai mari performanțe pe parcursul anului 2020.
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CAPITOLUL III. Relații internaționale și atragerea de fonduri
3.1.Relații internaționale
ODIMM se implică activ în identificarea și stabilirea parteneriatelor regionale și internaționale cu
instituții cheie pentru creșterea competitivității sectorului IMM din Republica Moldova. ODIMM participă
activ în cadrul platformelor pentru întreprinderile mici și mijlocii la nivel european, regional, bilateral, în
scopul prezentării experienței sale din gestionarea programelor destinare susținerii sectorului IMM și
preluării de bune practici, pentru a facilita accesul la informații utile și a identifica potențiali parteneri.
RELAȚII INTERNAȚIONALE are misiunea de a promova, asigura, coordona și gestiona cooperarea
Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM cu instituțiile de suport în afaceri ale altor state
regionale, europene, internaționale.
Activitatea de bază:
stabilirea obiectivelor strategice și direcțiilor prioritare de cooperare
bilaterală/multilaterală în domeniul economic;
planificarea, monitorizarea și evaluarea activităților de cooperare internațională în
baza planurilor anuale bilaterale de cooperare și a tratatelor internaționale
încheiate în domeniul sectorului IMM, la care Republica Moldova este parte;
menținerea, dezvoltarea și stabilirea noilor relații de cooperare cu organizațiile de
suport în afaceri ale altor state;
planificarea, coordonarea şi desfășurarea întrevederilor oficiale între
reprezentanții ODIMM, instituțiile omoloage și cu reprezentații organizațiilor
internaționale; integrarea ODIMM în cadrul platformelor europene cu profil de
suport a IMM-urilor.
Obiectivul principal:
inițierea și dezvoltarea parteneriatelor naționale și internaționale pentru dezvoltarea sectorului IMM;
elaborarea propunerilor și reprezentarea sectorului IMM din RM în cadrul comisiilor
interguvernamentale;
participarea la evenimente naționale și internaționale privind oportunitățile de finanțare, schimbul de
experiență și prezentarea rezultatelor ODIMM în dezvoltarea sectorului IMM;
semnarea acordurilor de parteneriat cu organizații la nivel național și internațional.
3.1. Atragerea de fonduri
ATRAGEREA DE FONDURI are ca misiune identificarea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu diverse
organizații internaționale, ce participă și susțin financiar atingerea scopurilor stabilite de către ODIMM prin
activitățile sale de dezvoltare a sectorului ÎMM.
Activitatea de bază:
conceperea ideilor de proiecte,
elaborarea și redactarea conceptelor de proiecte,
elaborarea proiectelor de finanțare, implementarea proiectelor, evaluarea rapoartelor finale ale
proiectelor și evaluarea impactului acestora.
Obiectivul principal: conceperea, elaborarea, aplicarea și monitorizarea proiectelor în cadrul apelurilor
deschise de comunitatea de donatori.
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ODIMM deține o experiență vastă în gestionarea proiectelor cu finanțare internațională, principalul donator
fiind Uniunea Europeană prin: Directoratul General pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională al
Comisiei Europene
Europe Aid,
Programul Transnațional Bazinul Mării Negre 2014-2020,
Programul Transnațional Dunărea,
Instrumentul pentru Asistență Tehnică și Schimb de Informații TAIEX,
Programul UE pentru Competitivitatea Întreprinderilor și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii COSME,
Orizont 2020,
Erasmus+,
Programul Transfrontalier România-Republica Moldova etc.
De asemenea, ODIMM menține cooperarea activă cu Banca Mondială, Organizația Europeană pentru
Cooperare și Dezvoltare (OECD), UN Women, Organizația Internațională a Muncii, Fondul European pentru
Europa de Sud (EFSE), GIZ, Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională, Ambasada Republicii Cehe
și Ambasada Republicii Slovace etc.
În scopul identificării resurselor alternative de suport al mediului de afaceri, la începutul anului 2020 au
fost organizate sesiunile de discuție cu comunitatea de donatori, reprezentanți ai Organizațiilor
Internaționale, Ambasadelor din Republica Moldova, Delegația Uniunii Europene, Organizații de Suport în
Afaceri în cadrul cărora au fost stabilite prioritățile comune de suport al sectorului privat.
Urmare discuțiilor au fost lansate 10 proiecte noi de asistență tehnică și financiară.
Propunerile de proiecte vizează:
dezvoltarea regională cu accent pe industriile cu potențial economic,
susținerea antreprenoriatului feminin;
dezvoltarea infrastructurii de afaceri la nivel regional,
promovarea startup-urilor inovative;
cooperarea dintre mediul academic și mediul de afaceri pentru a îmbunătăți competențele viitoarei
generații de antreprenori;
internaționalizarea IMM-urilor și dezvoltarea zonelor rurale
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RESTART4DANUBE – proiect de asistență financiară susținut de Uniunea Europeană în cadrul
Programului Transnațional Dunărea 2014-2020.
Scopul proiectului este îmbunătățirea condițiilor-cadru și a instrumentelor politice, bazate pe strategiile
regionale și locale de specializare inteligentă, pentru un model de regenerare urbană, cu contribuția
industriilor culturale și creative (ICC).

CENTOUR – proiect de asistență financiară susținut de Uniunea Europeană în cadrul Programului
pentru Competitivitatea Întreprinderilor și Întreprinderilor Mici și Mijlocii (COSME). Scopul proiectului
este elaborarea soluțiilor inovative pentru dezvoltarea durabilă a turismului prin cooperare
transnațională, transfer de cunoștințe și adoptarea modelelor de afaceri circulare în cadrul IMM-lor.

Collaborative Entrepreneurial Education (CEE) – proiect de asistență financiară susținut de Uniunea
Europeană în cadrul Programului Transfrontalier România- Republica Moldova. Scopul proiectului este
consolidarea cooperării transfrontaliere între Educație-Industria Textilă pentru creșterea accesului la
educația calitativă orientată spre antreprenoriat.

HeGo – proiect de asistență financiară susținut de Uniunea Europeană în cadrul Programului
Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020. Scopul proiectului este modernizarea
întreprinderilor asociate cu cultivarea și promovarea produselor din plante și îmbunătățirea
posibilităților comerciale transfrontaliere pentru plantele medicinale din țările bazinului Mării Negre.

AID for TRADE – proiect de asistență tehnică susținut de Guvernul Cehiei în cadrul inițiativei de
cooperare economică Aid for Trade. Scopul proiectului este echiparea antreprenorilor afectați de criza
pandemică cu abilitățile necesare pentru introducerea tehnologiilor inovative în procesul de producere.

Women Leaders – Agents of change for building business readiness – proiect de asistență financiară
susținut de UN Women Moldova, cu suportul Guvernului Japoniei. Scopul proiectului este susținerea
femeilor antreprenoare din Republica Moldova care sunt în situații marginalizate din cauza crizei
pandemice. Proiectul vine cu suport integrat: consultanță-mentorat-acces la finanțare și sesiuni de
B2B.
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Parteneriat Local de Ocupare, Cahul – proiect de asistență financiară susținut de Organizația
Internațională a Muncii (ILO) în cadrul inițiativei Parteneriate Locale de Ocupare. Proiectul contribuie la
o creștere durabilă a afacerilor create și gestionate de tineri și femei și are drept scop crearea de noi
locuri de muncă prin acces la servicii și finanțare.
SME
Virtual
Academy

SME Virtual Academy – proiect de asistență financiară susținut de Uniunea Europeană în cadrul
proiectului de asistență directă ”Dezvoltarea IMM-lor din zonele Rurale” și Fondul European pentru
Europa de Sud (EFSE). Scopul inițiative este dezvoltarea și lansarea unei Platforme de tip e-learning
destinată antreprenorilor pentru a asigura acces la modulele de instruire online și webinare.
Garanții de
Portofolio

Garanții de Portofolio – proiect de asistență tehnică susținut de Fondul European pentru Europa de Sud
(EFSE). Scopul proiectului este dezvoltarea unui sistem național de garanții de portofolio pentru
creditele accesate de IMM-uri.
Green SME
Campaign

Green SME Campaign – proiect de asistență tehnică susținut de Fondul European pentru Europa de
Sud (EFSE). Scopul proiectului este stimularea IMM-lor să adopte tehnologii tehnologice în procesul de
producere pentru a reduce impactul negativ asupra mediului. În ceea ce privește etapa de
implementare a proiectelor, pe parcursul anului 2020, ODIMM a continuat implementarea a 7 proiecte
de asistență tehnică și financiară care vizează: internaționalizarea IMM-urilor, dezvoltarea regională,
dezvoltarea inițiativelor de cluster, promovarea antreprenorialului feminin și consolidarea cooperării
transnaționale în regiunea Dunării.
1. Business–INN-Moldova – proiect de asistență financiară susținut de Uniunea Europeană în cadrul
Programului pentru Competitivitatea Întreprinderilor și Întreprinderilor Mici și Mijlocii (COSME). Scopul
proiectului este îmbunătățirea serviciilor integrate de inovare și suport în afaceri în cadrul Enterprise
Europe Network pentru creșterea competitivității întreprinderilor din Republica Moldova.
2. Suport pentru IMM-urile din zonele rurale – asistență financiară directă a Uniunii Europene. Scopul
asistenței este capitalizarea Programelor Naționale: 1) Femei în Afaceri și 2) Programul de Atragere a
Remitențelor în Economie PARE 1+1.
3. Danube Chance 2.0 – proiect de asistență financiară susținut de Uniunea Europeană în cadrul
Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Scopul proiectului este facilitarea accesului la a doua
șansă a antreprenorilor în dificultate din regiunea Dunării.
4. Women in Business - proiect de asistență financiară susținut de Uniunea Europeană în cadrul
Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Scopul proiectului este identificarea barierelor cu care
se confruntă femeile tinere, din regionea Dunărei, în dezvoltarea unei afaceri și identificarea soluțiilor
inovatoare pentru îmbunătățirea culturii antreprenoriale în rândul femeilor.
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5. Finance4SocialChange - proiect de asistență financiară susținut de Uniunea Europeană în cadrul
Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Scopul proiectului este facilitarea formării factorilor de
decizie politică, agențiile guvernamentale, întreprinderile sociale, intermediarii financiari, catalizatorii de
întreprinderi sociale, mediul academic și public pentru a furniza proiecte inovatoare de politici care vor
intensifica pozitiv asupra societății.
6. Standarizarea Serviciilor de Consultanță în Afaceri – proiect de asistență tehnică finanțat de Agenția
Japoneză de Cooperare Internațională. Scopul proiectului este crearea rețelei de consultanță în afaceri
la nivel regional și consolidarea capacităților acestora de prestare a serviciilor de consultanță în afaceri.
7. Dezvoltarea Programului de Suport al Inițiativelor de Cluster – proiect de asistență tehnică susținut
de Uniunea Europeana prin Instrumentul TAIEX. Scopul proiectului este elaborarea primului Program
Național de Suport al Inițiativelor de Cluster.
Accesarea programelor de asistență tehnică și financiară permite Republicii Moldova să alinieze
politicile și instrumentele naționale dedicate sectorului IMM la cadrul de politici europene pentru o
creștere economică echitabilă, fără disparități la nivelul regiunilor.
În anul 2020, ODIMM a dezvoltat parteneriate noi cu:
Organizația Internațională a Muncii - este în proces de dezvoltare a unui instrument național de
formare și reorientare în câmpul muncii a șomerilor reveniți în țară în perioada crizei pandemice;
Fondul European pentru Europa de Sud – parteneriatul include trei priorități comune de dezvoltare
a) Virtual Academy (dezvoltarea platformei de tip eLearning);
b) Fondul de Garantare a Creditelor suport integrat EFSE DF pentru dezvoltarea garanțiilor de portofoliu;
c) Green SME Program – contribuția GGF TAF pentru partea de consolidare a capacităților în cadrul
Training Sponsorship Program;
GIZ – în data de 14.02.2020 a fost semnat Acordul de Cooperare între ambele organizații. Acordul
prevede suportul și dezvoltarea proiectelor comune cu accent pe susținerea companiilor cu potențial
inovativ și facilitarea conexiunilor între companiile mari și IMM-uri.
De asemenea, ODIMM continuă colaborarea cu echipele USAID Moldova, Banca Mondială, UNIDO,
UNDP, ATIC, UN Women, ILO pentru diversificarea instrumentelor de suport existente și introducerea
soluțiilor inovative și digitale ca răspuns imediat la impactul crizei pandemice asupra mediului de
afaceri, în mod special din zonele rurale.
Colaborarea cu Organizația Internațională a Muncii
În vederea încurajării dezvoltării antreprenoriatului rural, ODIMM în colaborare cu Organizația
Internațională a Muncii, în cadrul Parteneriatului Local de Ocupare din Raionul Cahul, a unit eforturile
pentru a îmbunătăți situația pe piața muncii. Altfel, în cadrul activităților Programelor naționale ”Femei în
Afaceri” și ”Start pentru Tineri”, au fost completate linii de intervenție orientate spre suportul necesar în
lansarea și dezvoltarea afacerilor create și gestionate de femei și tineri din raionul Cahul:

instruire și mentorat
antreprenorial

finanțarea afacerilor start-up de
către femeile și tinerii din familii
social vulnerabile
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acordarea suport post-finanțare
în vederea realizării cu succes a
proiectelor investiționale

În acest context, 15 tineri șomeri din raionul Cahul au
primit suport de mentorat privind elaborarea proiectelor
investiționale, numai 8 tineri au înregistrat afacerile și au
participat în cadrul Programului ”Start pentru Tineri”.
Aceste proiecte au fost finanțate din cadrul Programului
”Start pentru Tineri” și co -finanțate (contribuția proprie a
beneficiarilor în valoare de 20% din proiectul
investițional) de către Organizația Internațională a
Muncii, în cadrul Parteneriatului Local de Ocupare din
Raionul Cahul.
Suma totală a finanțării nerambursabile pentru aceste
proiecte investiționale este de 1,41 mil. lei, care va
contribui la atragerea în economie a circa 2,10 mil. lei
investiții.
Colaborarea cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP)
În scopul stimulării activității economie a tinerilor din partea stângă a Nistrului, a fost semnat un acord de
colaborare cu UNDP în cadrul Programului finanțat de Uniunea Europeană – Măsurile de Promovare a
Încrederii (EU - CBM). Obiectivul general al Programului este să sporească măsurile de încredere și
cooperare între cele două maluri ale râului Nistru. Prin intermediul componentei „Dezvoltarea economică
și antreprenoriatul”, Programul EU - CBM suportă eforturile mediului de afaceri de a crea oportunități de
angajare și de a oferi condiții mai bune de viață pentru locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin
stimularea activității economice și sporirea cooperării. Pe parcursul anul 2020, ODIMM a oferit asistență
tehnică pentru organizarea unui Program similar în partea stângă a Nistrului. În acest sens, 80 de tineri din
partea stângă a Nistrului au fost înrolați în procesul de generare de idei - Hackathon, iar 60 de tineri au
fost instruiți în domeniul antreprenorial.
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Colaborarea cu UN Women Moldova și Guvernul Japoniei
În cadrul proiectului „Măsuri de răspuns la nevoile stringente ale femeilor și fetelor care sunt marginalizate
sau se află într-o situație vulnerabilă, agravată de Coronavirus (COVID-19), în Europa și Asia Centrală (iunie
2020 - mai 2021), componenta din Republica Moldova consolidează rezistența femeilor prin intermediul
unui acces mai bun la surse noi de venit și oportunități de a-și îmbunătăți condițiile de trai, precum și
consolidarea participării femeilor la luarea deciziilor prin intermediul asociațiilor și rețelelor profesionale.
În acest context, în data de 5 noiembrie, a fost convenit un parteneriat cu ODIMM. Proiectul este
implementat cu suportul financiar din partea Guvernului Japoniei.

Parteneriatul dintre UN Women și ODIMM contribuie la implementarea planului strategic național privind
recuperarea după COVID-19 și abilitarea femeilor, mai ales celor care au fost afectate în proporții mai mari
de pandemia COVID-19, oferindu-le șanse de a obține venituri sigure, locuri de muncă decente și
independență economică. De asemenea, acest proiect va distruge barierele cu care se confruntă femeile
în afaceri din cauza COVID-19 și consecințelor pandemiei – inaccesibilitatea serviciilor financiare, lipsa
platformelor de mentorat și discriminarea în bază de gen.

În perioada 02.11.-31.12.2020, 60 de femei de pe tot teritoriul țării, dar și de peste hotare au fost instruite în
domeniul educație financiară, pentru a putea reacționa la criza economică generată de pandemia Covid-19
și pentru a fi pregătite să inițieze sau să dezvolte o afacere în parametrii unei noi realități economice. Iar,
42 de proiecte investiționale depuse de către femeile antreprenoare prin Programele naționale ”Femei în
Afaceri” și ”Start pentru Tineri”, au fost co-finațate de către UN Women și cu suportul financiar din partea
Guvernului Japoniei. Peste 70 la sută din proiectele investiționale urmează să fie dezvoltate în localitățile
rurale, cele mai active fiind Ungheni, Căușeni, Cahul, Orhei și UTA Găgăuzia.
Suma totală a finanțării nerambursabile oferită de ODIMM pentru aceste proiecte investiționale este de
6,32 mil. lei, iar cea a co-finanțării din partea UN Women constituie 1,19 mil. lei.
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CAPITOLUL IV. Mediatizarea și promovarea activităților ODIMM
În scopul promovării activității organizației și asigurării unei vizibilități sporite privind oportunitățile de
dezvoltare pentru ÎMM, ODIMM și-a reevaluat prioritățile, conformându-se noilor tendințe din mediul
virtual și mediatic, în contextul situației epidemiologice din țară.
Astfel, pe parcursul anului 2020, au fost organizate 36 de evenimente publice, dintre care 6 cu caracter
fizic și 30 în mediul virtual (lansări de noi programe, semnare de contracte, Conferința ÎMM, etc). În
acelaș timp, au fost susținute 10 webinare de informare privind instrumentele de suport oferite de
ODIMM. În cadrul webinarelor au fost antrenați în dialog cu antreprenorii conducerea ODIMM, manageri
de programe și antreprenori cu experiență pentru a veni cu bune practici și istorii de succes.
Lansări de noi programe, semnare de contracte, Conferința ÎMM, etc

36

6

evenimente
publice

cu caracter
fizic

30

10

în mediul
virtual

webinare de informare privind
programele ODIMM

Totodată, ODIMM a inițiat o campanie online de educare și informare antreprenorială. Pe parcursul
anului, au fost concepute și distribuite 34 de infografice (rezultate ale programelor, sfaturi pentru
antreprenori, date statistice), 6 tutoriale - ghiduri privind aplicarea beneficiarilor la programele ODIMM în
regim online. În acelaș timp, a fost creată o rubrică specială “Întrebarea Zilei” prin intermediul căreia au
fost publicate 71 de articole de actualitate și răspunsuri la întrebările venite din partea antreprenorilor.
Tematica acestei rubrici a fost axată, în special, pe măsurile restrictive impuse mediului antreprenorial
în perioada stării de urgență, facilitățile și măsurile de suport fiscal, oferite companiilor în perioada
pandemică, alte teme de actualitate pentru oamenii de afaceri.

34

infografice (rezultate ale
programelor, sfaturi pentru
antreprenori, date statistice)

6

71

tutoriale - ghiduri privind aplicarea
beneficiarilor la programele
ODIMM în regim online

articole de actualitate și
răspunsuri la întrebările venite
din partea antreprenorilor

Lansările de noi programe din portofoliul ODIMM au fost mediatizate prin intermediul site-ului
Organizației, rețelelor de socializare, portalului privesc.eu și a campaniilor de mediatizare în mass
media autohtonă. Pe parcursul anului s-a participat la 54 de emisiuni radio/tv.
În procesul de diversificare a vizibilității ODIMM, au fost implementate noi metode de promovare a
știrilor și comunicatelor de presă privind activitatea instituției. Unul din instrumente noi de marketing
folosit este google business. Prin intermediul acestui mecanism putem gestiona prezența online a
informațiilor pe google, inclusiv prin motorul de căutare a informațiilor și a pozelor. Astfel, antreprenorii
și potențialii beneficiari ai Programelor ODIMM pot vedea mai ușor informațiile despre instituție apărute
în mediul online.
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Pentru buna familiarizare a beneficiarilor și partenerilor de dezvoltare au fost elaborate și publicate pe
site-ul www.odimm.md 275 de comunicate de presă și articole. Cu suportul proiectului “Infrastructura
Calității în contextul DCFTA” finanțat de către UE, ODIMM a tradus informația în limbile engleză și rusă
privind Programele de suport antreprenorial.
Informații noi pe site-uri și rețele de socializare (Tabelul 17)
Sursa
www.odimm.md
www.businessportal.md
Rețele sociale

2017

2018

150
318

105
86
460

2019 2020
173
58
432

275
35
726

Pe parcursul anului au fost înregistrați peste 78 300 vizitatori unici, care au accesat portalul
www.odimm.md. Top 10 țări după numărul de accesări: Moldova, SUA, România, Marea Britanie, Italia,
Germania, Franța, Rusia, Ucraina, Belgia.
Pentru sporirea gradului de informare a agenților economici au fost publicate periodic pe
www.businessportal.md informații actuale, sugestii de idei de afaceri, istorii de succes, modificări
legislative (domeniul impozitelor și taxelor), programe noi de suport antreprenorial. Statistica internă a
portalului ne arată faptul, că numărul de vizitatori unici este de 36.600 mii. Numărul articolelor publicate
pe site - 35 informații. Business portalul a fost mediatizat în rândul antreprenorilor, în cadrul a 13
sesiuni informative/evenimente online/ emisiuni radio-tv.
În aceeași perioadă de timp, pe platformele sociale au fost publicate și promovate 726 postări noi,
anume: Facebook - 462, business portal - 68, Instagram – 196.
Totodată, pe parcursul anului, pe pagina de Facebook s-au înregistrat 3733 noi urmăritori, totalul fiind
de 12197. Pe Instagram s-au înregistrat 897 noi urmăritori, totalul fiind de 1667. Pe Twitter avem 27 de
noi urmăritori dintr-un total de 63. Pe rețeaua LinkedIn s-au înscris 66 de urmăritori dintr-un total de 92.
În total, pe toate rețelele de socializare gestionate de ODIMM s-au înregistrat 4723 de noi urmăritori.
Sursa media
Nr. urmăritori
atrași în 2020

3733

897

27

66

Total Urmăritori

12197 1667

63

92

Numărul de aprecieri ale paginii ODIMM pe
Facebook 2017-2020
2020
2018
2019
2017

4.500

5.900

8.202

12.197

Totodată, pentru a atrage și a provoca jurnaliștii din mass media, care reflectă cu regularitate activitățile
Organizației, a fost lansată ediția a IV-a a Concursului pentru jurnaliști. Acesta are drept scop susținerea
celor mai buni jurnaliști care au realizat materiale privind activitatea ÎMM și a programelor ODIMM.
În scopul promovării spiritului antreprenorial atât în rândul femeilor, migranților și tinerilor, pe parcursul
anului au fost elaborate și promovate 59 de istorii de succes ale beneficiarilor, care pot servi ca imbold
pentru a atrage alți beneficiari pentru instrumentele de suport (Programul Femei în Afaceri - 23 de
istorii, PARE 1+1 – 21 de istorii și Start pentru Tineri – 15 istorii).
În aceiași perioadă, au fost elaborate 3 spoturi video de promovare a noilor programe – EcoIMM,
Programul de susținere a afacerilor cu potențial de creștere a afacerilor și internaționalizare a acestora
și un insert publicitar tip vloghering pentru “Programul PARE 1+1”. Spotul realizat de cel mai influent
vlogher, Dorin Galben, a avut un impact maxim în rândul comunităților din diasporă, acumulând circa
300 mii de vizualizări. Cele mai multe vizualizări au fost înregistrate pe Youtube – 123 mii vizualizări,
grupul de Facebook “Adoptă un vot” – 70 mii, pagina de Facebook ODIMM – 63 mii, iar restul sunt pe
cele 23 de pagini de Facebook ale comunităților moldovenilor din diaspora.
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CAPITOLUL V. Prioritățile ODIMM pentru anul 2021
Preconizăm ca în 2021, cu suportul Guvernului și a partenerilor de dezvoltare externi, să lansăm alte 7
Programe de Suport pentru afaceri. Acestea vor spori competitivitatea IMM-urilor, vor oferi
antreprenorilor în pericol de faliment oportunități de relansare a afacerilor (a doua șansă), vor fortifica
turismul rural, vor impulsiona transferul de tehnologie dintre universități și sectorul privat ș.a.m.d.
Preconizăm constituirea mai multor clustere în regiuni, a platformelor industriale multifuncționale, a
centrelor de inovare și accelerare în afaceri; toate acestea contribuind la dezvoltarea regiunilor și
relansarea economiei.
1) Dezvoltare Regională Inteligentă.
Strategie de Specializare Inteligentă. Strategia va contribui
la valorificarea potențialului de inovare al țării, concentrând
resursele pe un număr limitat de priorități de dezvoltare
inteligentă, cu avantaje competitive. Companiile, centrele
de cercetare și universitățile vor coopera pentru a
identifica cele mai promițătoare domenii de specializare
din fiecare regiune. În cadrul Priorității 1, va fi dezvoltat un
program național de suport (de ex., „One Village One
Product”) pentru a asigura creșterea în regiuni prin
abordarea practicii de producție selectivă de bunuri cu
valoare adăugată ridicată în comunități locale specifice.
Hub-uri de Afaceri Regionale. Hub-urile vor fi create pentru a încuraja cooperarea dintre Incubatoarele
de Afaceri, Clustere, Platforme Industriale Multifuncționale și alte părți interesate relevante, în
vederea facilitării dezvoltării regionale durabile și a creșterii rezilienței economice. Va fi stimulată
crearea de noi Incubatoare de Afaceri, Clustere de Afaceri, Business Hub-uri, Zona Accelerator etc.).
ODIMM își propune să consolideze serviciile de dezvoltare a afacerii, situate la nivel regional, astfel
încât acestea să poată acoperi toate serviciile necesare pentru IMM-uri și să ofere consultanță de
calitate înaltă.
Guvernarea pe mai multe niveluri. ODIMM va propune măsuri pentru a consolida guvernanța pe mai
multe niveluri, astfel încât să existe o cooperare mai puternică între actorii de business și
administrațiile publice pentru o mai bună delegare a sarcinilor și o dezvoltare regională inteligentă.
Vor fi create parteneriate locale pentru ocuparea forței de muncă prin asocierea părților interesate
locale relevante în scopul generării de soluții, pentru a favoriza crearea de locuri de muncă și tranziția
spre angajarea oficială în câmpul muncii.
2) Creștere ecologică și incluzivă.
Economie circulară. Vor fi create noi oportunități de
creștere prin promovarea economiei circulare în cadrul
proiectelor existente și viitoare ca abordare pentru afaceri
durabile. Promovarea eficienței resurselor pentru creșterea
competitivității industriei, crearea de locuri de muncă,
stimularea inovării, stimularea sectoarelor precum
reciclarea și regenerarea resurselor, contribuind astfel la
asigurarea aprovizionării sigure cu resurse-cheie.
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Va fi dezvoltat un Program pentru a asigura dezvoltarea regională prin transmiterea practicii
producției selective de bunuri cu valoare adăugată ridicată în comunități locale specifice.
Managementul ecologic al IMM-urilor. Vor fi sprijinite întreprinderile în adoptarea unui management
ecologic al afacerii, care este o prioritate pentru ODIMM (instruire pentru reducerea efectelor nocive
asupra mediului în procesul de producție; oferirea de produse și servicii ecologice; acces la finanțare;
etichete ecologice și alinierea la standardele europene).Comportament antreprenorial responsabil.
Vor fi dezvoltate proiecte și programe pentru promovarea unui comportament antreprenorial
responsabil, concentrându-se pe antreprenoriat social, incluzivitate, nediscriminare, protecția
mediului etc. De ex. - Programul național pentru antreprenoriat social 2021 - 2025.
3) Inovare și Creativitate.
Innovation Hub Moldova. INNOHUB Moldova va fi creat
pentru a spori competitivitatea IMM-urilor moldovenești
din interiorul și din afara țării. Structura va conecta și
extinde ecosistemele de inovare și antreprenoriat prin
reunirea părților interesate, inclusiv IMM-uri și start-up-uri,
guverne, mediul academic, corporații, investitori, pentru a
stimula inovația și antreprenoriatul. Va fi creat și gestionat
un Fond pentru Inovare și Transfer Tehnologic pentru a
asigura accesul IMM-urilor la inovații și pentru a facilita
transferurile de tehnologie între instituțiile de învățământ
superior și sectorul privat.
Parteneriate Business - Instituții de Cercetare. Vor fi încurajate și create parteneriate mai puternice
între antreprenori și mediul academic pentru a asigura sustenabilitatea afacerii și a condiționa
sinergii avantajoase pentru competitivitatea sectorului privat. Cercetarea și inovarea sunt elementecheie ale creșterii economice inteligente și dezvoltării durabile și au un impact atât asupra vieții
companiilor, cât și asupra vieții cetățenilor. Acestea contribuie la creșterea productivității, stimularea
producerii bunurilor de calitate înaltă, profitabilitate și venituri mai mari.
Regenerare Urbană. Asigurarea transformării zonelor și construcțiilor abandonate din regiunile
urbane în locații confortabile pentru dezvoltarea afacerilor, în special pentru Industriile Culturale și
Creative (sector cu potențial înalt de dezvoltare). De ex. - Proiectul RESTART_4Danube.
4) Transformare Digitală.
„Alfabetizare” digitală. Organizația va face eforturi de
„alfabetizare” digitală a IMM-urilor. În Moldova, atât
angajatorii, cât și angajații necesită instruire pentru
consolidarea capacităților de utilizare a tehnologiilor și
instrumentelor digitale. Întreprinderile mici vor fi încurajate
să investească în instrumente IT și să-și automatizeze
procesele de producție. Digitalizarea proceselor de
producție. În contextul COVID-19, vor fi sprijine
întreprinderile să digitalizeze procesele de afaceri și să
devină competitive.
ODIMM va promova acest obiectiv prin Programul de Digitalizare a IMM-urilor și alte instrumente și
proiecte de sprijin. Fondurile vor fi alocate pentru echiparea afacerilor cu tehnologie actuală;
modernizarea infrastructurii IMM-urilor și înlocuirea software-ului și hardware-urilor învechite. Este
posibil ca tehnologia veche și învechită să condiționeze pierderea de resurse valoroase.
Automatizare și inteligență artificială – Industria 4.0. ODIMM va sprijini inițiativele inovatoare care pot
spori productivitatea și asigura transformarea afacerii. Procesele de automatizare și inteligența
artificială sunt condiții esențiale pentru eficiența afacerii.
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CONCLUZII
În contextul unui secol grăbit, ODIMM crește și se reinventează zi de zi, pentru a putea fi cât mai aproape
de necesitățile IMM-lor. Criza COVID-19 a produs un impact pentru întregul sector ÎMM din Republica
Moldova, cu constrângeri severe și sfidări în dezvoltare. Aceasta însă, nu a împiedicat nicidecum
activitatea organizației, ba mai mult, a impulsionat spre flexibilitate, spre adaptarea la noua realitate
economică, devenind mai receptivi, mai digitalizați și mai conectați cu partenerii externi de dezvoltare.
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Pentru anul 2020, au fost stabilite obiectivele conform cerințelor și necesităților sectorului ÎMM, care să
corespundă așteptărilor antreprenorilor, privind crearea și dezvoltarea afacerilor autohtone. Astfel, Planul
de activitate conține 8 obiective generale, cu 78 de acțiuni, dintre care 59 acțiuni au fost realizate integral
ceea ce constituie 76 %, 14 acțiuni sunt în curs de realizare (18%), 5 acțiuni (6 %) nu au fost realizate.
Constatăm, că gradul de implementare a acțiunilor planificate în situația pandemiei de Covid-19 este una
foarte
bună.
.
Principalii indicatori de rezultat atinși în anul 2020, privind dezvoltarea sectorului ÎMM de către ODIMM
sunt:
Au fost aprobate 3 Programe de finanțare privind asigurarea dezvoltării economiei în vederea
dezvoltării competitivității, productivității, ocupării forței de muncă în cadrul sectoarelor economiei
naționale;
Au fost acordate peste 24 000 de consultații la nivel național prin intermediul programelor de suport.
A fost elaborat un concept nou privind organizarea cursurilor de instruire în cadrul Programelor de
suport în afaceri, care corespunde situației create întru susținerea antreprenorilor și potențialilor
antreprenori.
Au fost dezvoltate abilitățile antreprenopriale prin instruirea și consolidarea cunoștințelor pentru
3822 de antreprenori și potențiali antreprenori, în cadrul programelor de suport în afaceri;
A primit suport financiar 924 companii, care au beneficiat de resurse nerambursabile și subvenții în
valoare totală de 133,28 mil lei. Investițiile preconizate în economia națională generate de
companiile finanțate ating valoarea de 259,65 mil. lei. Suportul financiar va contribui la crearea și
menținerea a 3668 locuri de muncă;
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Au fost susținute ÎMM care nu dispun de suficient gaj, iar produsele de garantare cuprind practic
toate sectoarele economiei. Astfel, în gestiunea ODIMM au fost active 251 garanții financiare, în
sumă totală de 143,01 mln. lei, care au facilitat acordarea creditelor în sumă de 430,04 mln. lei și au
generat investiții în economie în sumă de 546,16 mln lei;
Au fost lansate 10 proiecte noi de asistență externă. Propunerile de proiecte vizează: dezvoltarea
regională, susținerea antreprenoriatului feminin, dezvoltarea infrastructurii de afaceri, promovarea
startup-urilor inovative, cooperarea dintre mediul academic și mediul de afaceri pentru a îmbunătăți
competențele viitoarei generații de antreprenori, internaționalizarea IMM-urilor și dezvoltarea zonelor
rurale prin investiții. Valoarea fondurilor accesate în 2020 este de 837 631 EURO.
Suportul integrat al sectorului ÎMM are un impact extrem de important pentru antreprenori, în condițiile
în care micul business, la situația actuală, este impus de a se adapta la noile condiții de piață, în timp
util. ODIMM confirmă rolul prioritar al IMM-urilor în formarea unei economii competitive, asigurând un
progres stabil, în toate sectoarele economice ale țării, printr-un suport activ din partea statului.
Ne propunem să facem mai mult pentru antreprenorii din Moldova. Vrem să dezvoltăm inteligent
regiunile rurale prin valorificarea la maxim a industriilor cu potențial și crearea locurilor de muncă.
Vrem un mediu de afaceri care dispune și știe să folosească instrumentele digitale, atât de necesare în
era tehnologiei și comunicării virtuale. Ne dorim să orientăm IMM-urile către soluții sustenabile prin
ecologizare, dar și responsabilizarea lor pentru a încuraja integrarea persoanelor din grupurile socialvulnerabile în câmpul muncii. Vom munci pentru stimularea afacerilor să îmbrățișeze inovația și noile
tehnologii, să fie mai creative și mai conectate la informație și oportunități.
Cert este, că sectorul micului business în țara noastră are nevoie de o susținere continuă, astfel încât
întreprinderile mici și mijlocii, care formează coloana vertebrală a economiei RM, să se dezvolte și mai
mult cu ajutorul nostru. Astăzi multe inițiative ODIMM sunt considerate modele de succes în regiunea
Europei de Est și sunt solicitate pentru a fi multiplicate în țări care au un context social și trec prin
provocări economice similare Republicii Moldova.

„Antreprenoriatul este cea mai bună soluție de a inova, a greși, a învăța, a crește și a transforma
o idee într-o realitate deseori dificilă, dar frumoasă.”

Echipa ODIMM!
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