
Programul Național “START PENTRU TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” 
  

Ești tânăr și ai o idee de afacere, dar întâmpini dificultăți la realizarea ei?! ODIMM te susține. 

Participă la Programul Național „Start pentru tineri” și transformă-ți ideea într-o afacere de succes 

chiar în localitatea ta.  Sunt eligibili la Program tinerii cu vârtsa cuprinsă între 18 și 35 de ani. 

Programul îți oferă suport informațional, consultanță, mentorat și suport financiar în valoare de 

până la 180 de mii de lei. 

Aplică acum și construiești o afacere durabilă la tine în localitate! 

Contacte: 

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et 3, 

Tel: +373 22 21 15 73 

e-mail: start_tineri@odimm.md 

Persoane de contact: Olesea Frunză, Corina Găluscă, Dina Ciochina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odimm.md/startpentrutineri
mailto:start_tineri@odimm.md


FGC: FONDUL SPECIAL DE GARANTARE A CREDITELOR 

 

Lipsa gajului reprezintă una din principalele cauze de respingere a cererilor de credit cu 

care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii. ODIMM oferă garanții financiare 

pentru dezvoltarea afacerilor. Garanția financiară ODIMM acoperă până la 70 la sută din 

suma creditului. 

Fondul de Garantare a Creditelor ODIMM garantează pentru afacerea ta! 

Contacte :  

Adresa:                Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt   Nr. 134, et 3  

Telefon:                022 21 15 52 

E-mail:                office@odimm.md 

Persoane de contact: Alexandru Martalog, Olga Chirtoacă 
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Programul  de instruire continuă „GESTIUNEA EFICIENTĂ A 
AFACERII” (GEA) 
  

Aveți o afacere și doriți să fiți mai competenți în a o gestiona? 

Instruirea vă oferă: 

·         Dezvoltarea relațiilor de afaceri 

·         Informații noi în domeniu 

·         Răspunsuri la întrebările specifice activității desfășurate 

·         Modele inovative de management ale afacerii, sporirea performanței întreprinderii 

·         Rezultate în creștere 

·         Noi piețe de desfacere. 

  

Contacte :  

Adresa:                  Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt   Nr. 134, et 3   

Telefon                   022 22 45 20 

 

E-mail:                    office@odimm.md   

Persoana de contact: Oxana Constantinova 
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Programul de Atragere a Remitențelor în Economie 

(PARE 1+1) 

 

Îți dorești să revii acasă după mai mulți ani de muncă peste hotarele țării și să inițiezi o 

afacere, atunci ai o posibilitate reală să o faci! 

Guvernul a creat programul “PARE 1+1” pentru a oferi celor care muncesc peste 

hotare șansa unui viitor acasă. 

E simplu: începe afacerea ta din banii munciți peste hotare, iar statul îți oferă un ajutor 

de până la 250 mii lei. Pentru fiecare leu investit, investim și noi unul. E șansa prin care 

poți investi eforturile din străinătate și să devii propriul șef la tine acasă. Informează-te și 

crează-ți propriul plan de afaceri, iar noi te vom susține în toate etapele 

programului.  Până astăzi au fost finanțate peste 1400 de afaceri și sute de persoane au 

devenit proprietari la ei acasă pentru un viitor mai bun. 

Înscrie-te la programul “PARE 1+1” și primește pentru fiecare leu investit încă un leu 

și susținerea noastră chiar și după ce închei programul. 

Contacte : 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt   Nr. 134, et 3  

Telefon: 022 22 50 01; 022 21 16 48; 022 21 16 73 

e-mail: office@odimm.md 

Persoane de contact: Daniela Dascaliuc, Ludmila Crăciun, Aliona Volcov, Ecaterina 

Jechel, Alina Ghilaș 
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Programul - pilot ”FEMEI ÎN AFACERI” (PFA) 

 

Ești o femeie de afaceri? Deții o companie și dorești să o dezvolți? ODIMM te 

susține prin Programul „Femei în afaceri” care  oferă femeilor servicii relevante de 

dezvoltare a afacerilor și suport pentru investiții. 

La componenta “Suport pentru afacerile nou create” sunt eligibile afacerile inițiate și 

gestionate de până la 2 ani. Ajutorul nerambursabil de stat poate fi utilizat pentru 

echipamente și utilaje,  softuri și lucrări de renovare și alte soluții inovative necesare 

dezvoltării afacerii tale. 

La componenta „Suport pentru companiile în creștere” sunt eligibile companiile active pe 

piață mai mult de 2 ani care planifică creșterea cifrei de afaceri și/sau a numărului 

angajaților în următoarele 18 luni, prin extinderea pieței de desfacere, export și inovare. 

Contacte: 

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et 3, 

Tel: 022 22 43 30 

e-mail: office@odimm.md 

Persoane de contact: Eugenia Sîli, Stela Sîrbu, Ludmila Tuhari 
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Subvenționarea participării agenților economici la expoziții și târguri naționale   

ODIMM gestionează un Program de Stat de stimulare a participării agenților economici la 

târguri şi expoziţii. La Program pot aplica întreprinderile mici și mijlocii, gospodăriile 

țărănești, deținătorii patentei de întreprinzător. Valoarea subvenționării este de maximum 

50% din costul spaţiului contractat, dar nu mai mult de 4 m.p. Suma maximă transferată 

unui beneficiar nu va depăşi 2000 de lei. 

După achitarea spațiului contractat organizatorului expoziției, prezentați la ODIMM 

setul de documente. 

Grăbiți-vă să aplicați!   

Contacte :  

Adresa:                  Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt   Nr. 134, et 3   

Telefon                   022 21 05 53 

 

E-mail:                    office@odimm.md   

Persoana de contact: Ana Sochircă 
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Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din 

Moldova (RIAM) 

  

Incubatoarele de Afaceri sunt instituții publice care oferă antreprenorilor cu idei și 

planuri de afaceri șansa de a le realiza într-un mediu favorabil. 

În cadrul Incubatoarelor de Afaceri antreprenorii începători sau cei care doresc să-și 

extindă afacerea sunt asigurați cu spațiu pentru activitate, suport consultativ, precum și 

asistență profesională, tehnică și administrativă. Perioada de incubare este de până la 3 

ani. 

Pe data de 16 decembrie 2013, șase incubatoare din Republica Moldova și Organizația 

pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), au constituit 

Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM). La ora actuală RIAM include 11 

Incubatoare de Afaceri pe întreg teritoriu Republicii Moldova.   

  

Contacte :  

Adresa:                  Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt   Nr. 134, et 3   

Telefon                   022 22 50 79 

 

E-mail:                    office@odimm.md   

Persoana de contact: Roman Curcă 
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Programul de stat "PRIMA CASĂ"  

  
Scopul Programului:facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuinţe 

prin contractarea de credite ipotecare garantate parţial de stat.  

Programul este unul național, aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și poartă un 

caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor. 

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (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 locuinţe, acceptate 

în cadrul Programului.  

Rata maximă a dobânzii anuale a creditului care va fi aplicată de către bănci în 

perioada 1 iulie – 31 decembrie anul 2019, constituie 7,0 % anual și este formată din: 

1. rata de referință pentru Program publicată de către Banca Națională a Moldovei 

(calculată ca rata medie ponderată a dobînzilor la depozitele noi atrase în valuta 

națională cu termenul de la 6 la 12 luni) – în mărime de 4,75%. 

2. marjă maximă de pînă la 2 puncte procentuale. 

3. comisionul de garantare de pînă la 0,25% anual din soldul creditului, sau 0,5% anual 

din soldul garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor. 

Solicitările de acordare a creditului pentru procurarea locuinţei vor fi înaintate direct 

creditorilor Programului.  

Lista Băncilor Finanțatoare: 

1. BC „MOLDINDCONBANK” SA 

2. BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA 

3. BC „VICTORIABANK” SA 

4. BC „MOBIASBANCĂ-GROUPE SOCIETE GENERALE” SA 

5. BC „EXIMBANK” SA  

Pentru mai multe informații accesați www.primacasa.gov.md. Sau sunați la Linia Verde: 

022 22 60 65/022 22 60 53 

Link-uri utile: 

LEGE Nr. 293, din  21.12.2017, privind unele măsuri în vederea implementării  

Programului de stat „Prima casă” 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373823 

REGULAMENTUL de implementare a Programului de stat „Prima casă”,Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.202, din 28 februarie 2018 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374548 

Persoana de contact: Vadim Indoitu, Ghenadie Baies, Andrei Nazar, Iaroslav Rurac 

 

 

 

http://www.moldindconbank.com/
http://www.maib.md/
http://www.victoriabank.md/ro/details-primacasa
https://mobiasbanca.md/
http://www.eximbank.md/
http://www.primacasa.gov.md/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373823
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374548


 Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în Afaceri 

  

Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în Afaceri (CCAA) oferă oportunități de 

perfecționare profesională în domeniul inițierii, dezvoltării și extinderii afacerilor, 

promovând susţinerea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. 

Misiunea CCAA este de a încuraja dezvoltarea companiile private, facilitând accesul IMM-

urilor la servicii de consultanță specializată pe diverse aspecte economice, dar şi oferirea 

de sprijin în accesarea de fonduri. 

 

Obiectivele: 

dezvoltarea spiritului antreprenorial şi consolidarea performanţelor manageriale în rândul 

reprezentanţilor business-ului mic şi mijlociu, prin oferirea de asistenţă consultativă la 

inițierea, dezvoltarea şi administrarea afacerilor, astfel încât acestea să devină cât mai 

competitive și profitabile; 

creșterea capacității sectorului IMM din Republica Moldova de a acumula cunoștințe și 

experiență în domenii de bază ale formării profesionale și de a le transfera către diverse 

grupuri țintă; 

sprijinirea formării, dezvoltării, integrării și consolidării rețelelor prestatorilor de servicii 

consultative în domeniile vizate, a căror activitate atinge un nivel înalt de profesionalism, 

recunoscut de antreprenori; 

concentrarea și valorificarea optimă a potențialului consultativ de înalt nivel existent în 

Republica Moldova; 

creșterea competitivității sectorului IMM atât pe piața locală cât și pe piața externă; 

creșterea capacității Republicii Moldova de a asigura existență unor parteneri de înaltă 

performanță în programele de cooperare internațională; 
 

 

 

 

 


