
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2010  

cu privire la Programul de atragere a remitențelor 

în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2021 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 972/2010 cu privire la Programul de atragere a 

remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2021 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2010, nr. 211-212, art. 1091), cu modificările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

1) în denumire, textul „pentru anii 2010-2021” se substituie cu textul 

„pentru anii 2010-2024”; 

2) pe tot parcursul textului, textul „pentru anii 2010-2021” se substituie 

cu textul „pentru anii 2010-2024”, iar cuvintele „economiei și infrastructurii” se 

substituie cu cuvântul „economiei”; 

3) la punctul 8 componenta I litera b) din anexa nr. 1, textul 

„www.mei.gov.md” se substituie cu textul „www.me.gov.md”, iar textul 

„www.migrație.md” se substituie cu textul „www.migratie.md”; 

4) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins: 

 „Anexa nr. 3 

la Hotărârea Guvernului nr. 972/2010 

 

COMPONENŢA 

instituțională a Comitetului de supraveghere al Programului de atragere  

a remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2024 

 

Reprezentant al Ministerului Economiei, președinte al Comitetului de 

supraveghere 

Reprezentant al Ministerului Economiei 

Reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale 

http://www.me.gov.md/
http://www.migratie.md/
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Reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

Reprezentant al Ministerului Finanțelor 

Reprezentant al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

Reprezentant al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare 

Reprezentant al Cancelariei de Stat (Biroul relații cu diaspora) 

Reprezentant al Camerei de Comerț şi Industrie a Republicii Moldova 

Reprezentant al Organizației Internaționale pentru Migrație 

Reprezentant al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova 

Reprezentant al Confederației Naționale a Patronatului din Republica 

Moldova 

Reprezentant  al  Organizației  pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, secretar al Comitetului de supraveghere”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei    Sergiu Gaibu 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea  

Hotărârii Guvernului nr. 972/2010 cu privire la Programul de atragere a 
remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2021 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  

Prezentul proiect de hotărâre este elaborat de către Ministerul Economiei în comun cu 
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. 

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite  

Impactul și obiectivul principal al Programului sunt în deplină concordanță cu prioritățile 
Guvernului Republicii Moldova, iar pe perioada implementării Programului „PARE 1+1” (2010- 
2021) s-a constatat că acesta contribuie în mod direct la realizarea obiectivului de politică 
socioeconomică, prin:  

(i) creșterea investițiilor productive în activitățile de afaceri din Republica Moldova provenite 
din remitențe;  

(ii) sprijinirea la întoarcerea lucrătorilor migrați, cetățeni ai Republicii Moldova;  
(iii) suport familiilor dependente de mijloacele financiare provenite din remitențe în generarea 

de investiții. 
Aplicarea în practică a Programului „PARE 1+1”, pe parcursul a mai multor ani, a dovedit a fi 

un instrument guvernamental eficient de reintegrare a lucrătorilor migranți în circuitul economic a 
țării, înregistrând progrese și prezentând interes deosebit în rândul migranților și rudelor de gradul I 
ai acestora, fapt care contribuie la creșterea constantă a numărului de persoane interesate de a se 
reîntoarce acasă și de a investi remitențele în crearea și dezvoltarea unei afaceri proprii.  

Până în prezent, în total, la Program s-au înregistrat 3 350 persoane și au fost instruiți 2 649 
beneficiari. Ca rezultat a implementării Programului, au fost finanțate 1 815 afaceri create de 
lucrătorii migranți/ rudele de gradul I a acestora. Suma granturilor constituie 381,71 mln. lei, iar 
investițiile în economie sunt aproximativ de 1 115,19 mln. lei. Prin urmare, fiecare leu acordat sub 
formă de grant a generat circa 3 lei investiții în economie.  

În acest sens, extinderea Programului va contribui semnificativ la facilitarea accesului 
lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitențe la resursele financiare necesare 
înființării/dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova. 

Temei pentru elaborarea și promovarea proiectului respectiv de modificare a Hotărârii 
Guvernului nr. 972/2010 servesc prevederile Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și 
mijlocii, precum și necesitatea asigurării unei continuități în procesul de elaborare și implementare a 
măsurilor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii reflectate prin obiectivele prevăzute în 
Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, Programul de activitate a Guvernului Republicii 
Moldova „Moldova Vremurilor Bune”, precum și Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-
2021 privind implementarea Program, Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru 
anii 2017-2021 și prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislației naționale cu legislația Uniunii Europene  

Proiectul hotărârii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 
legislația Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi  



Principalul aspect al modificărilor propuse la Hotărârea Guvernului nr. 972/2010 ține de 
necesitatea extinderii termenului de implementare al Programului „PARE 1+1” cu trei ani (până în 
anul 2024 inclusiv), în scopul sporirii integrării lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitențe în 
circuitul economic al țării, acesta expirând în anul curent. 

Totodată, în contextul restructurării administrației publice centrale de specialitate, efectuată în 
baza Hotărârii Guvernului nr. 117/2021, se impune actualizarea componenței instituționale a 
Comitetului de supraveghere al Programului „PARE 1+1” din perspectiva ajustării denumirii 
autorităților şi instituțiilor interesate ce fac parte din Comitet. 

Programul „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul I ai acestora 
care doresc să investească în lansarea şi/sau dezvoltarea unei afaceri proprii.  

Principalele caracteristici ale fiecărei componente a Programului sunt:  
Componenta I. Informare şi comunicare.  
Campania de informare şi promovare a Programului va fi realizată cu scopul de a aduce la 

cunoștința publicului larg, inclusiv a grupului-țintă informații despre lansarea şi desfășurarea 
Programului, condițiile de eligibilitate şi instituțiile responsabile de implementarea acestuia.  

Componenta II. Instruire şi suport antreprenorial.  
Cursurile de pregătire antreprenorială vor fi desfășurate de către ODIMM, fiind organizate pe 

module. Participanții vor beneficia de suport informațional și consultativ pe întreaga durată de 
lansare şi dezvoltare a afacerii.  

Componenta III. Finanțare a afacerilor - „Regula 1+1”.  
Ca urmare a instruirii obținute în cadrul Componentei a II-a, beneficiarii Programului sub 

formă de finanțare nerambursabilă vor putea obține un grant nerambursabil pentru crearea 
întreprinderilor noi şi/sau dezvoltarea celor existente. Grantul se va acorda în baza „Regulii 1+1”, 
adică fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. Valoarea 
maximă a grantului nu va depăși 250 mii lei.  

Componenta IV. Monitorizare postfinanţare şi evaluare a Programului. 
Activitățile acestei etape au ca scop realizarea procesului de gestiune a tuturor componentelor 

și etapelor Programului, precum și evaluarea rezultatelor cantitative și calitative stabilite. Beneficiarii 
de finanțare nerambursabilă vor fi monitorizați din partea ODIMM pe parcursul a 24 de luni de la 
data transferării ultimei tranșe de resurse financiare nerambursabile. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară  

În conformitate cu Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2022-2024 şi Strategia sectorială de 
cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anii 2022-2024, pentru finanțarea 
implementării Programului „PARE 1+1”, Ministerul Economiei a solicitat planificarea alocării 
mijloacelor financiare anuale a câte 30 mil. lei, ceea ce va permite cofinanțarea a circa 350 de afaceri 
create de lucrătorii migranți/ rude de gradul I a acestora. 

Programul va contribui la stimularea transferurilor bănești pe căi oficiale, preluarea și 
implementarea bunelor practici din statele gazdă ale migranților, fiind creată astfel o pârghie pentru 
introducerea inovațiilor și noilor tehnologii în Republica Moldova. 

La evaluarea impactului implementării Programului se va analiza: 
a) numărul persoanelor (lucrător migrant, soț/soție sau rudă de gradul I a acestuia) instruite; 
b) volumul investițiilor în economia națională; 
c) volumul remitențelor investite în economia națională; 
d) numărul întreprinderilor finanțate; 
e) numărul întreprinderilor create/dezvoltate în mediul urban și rural; 
f) numărul întreprinderilor create/gestionate de tineri/femei; 
g) numărul locurilor de muncă nou-create; 
h) numărul întreprinderilor exportatoare de bunuri şi servicii; 



i) numărul întreprinderilor inovative; 
k) contribuția beneficiarilor Programului la bugetul public național. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

 Prezentul proiect de hotărâre nu necesită modificarea, abrogarea sau elaborarea unor acte 
normative noi. 
 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 610/2018, prezentul Proiect a fost plasat pe pagina web a Ministerului Economiei, rubrica 
Transparența/ Anunțuri privind consultările publice, precum și pe pagina guvernamentală 
www.particip.gov.md, urmare înregistrării acestuia cu numărul unic 448/ME/2021, examinat și 
anunțat pentru consultare în cadrul ședinței secretarilor generali. 

 

8. Constatările expertizei anticorupție  

Conform raportului de expertiză anticorupție recepționat prin demersul Centrului Național 
Anticorupție nr. 06/2-7833 din 23.11.2021, se constată că, prevederile proiectului corespund scopului 
declarat în nota informativă și sunt în conformitate cu interesul public. 

Proiectul în redacția propusă spre expertizare nu conține factori de risc care să genereze riscuri 
de corupție. 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate  

Proiectul hotărârii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 
legislația Uniunii Europene. 

 

10. Constatările expertizei juridice  

Prin demersul Ministerului Justiției nr. 04/8564 din 03.11.2021 a fost recepționată expertiza 
juridică pe marginea proiectului hotărârii de Guvern, concluziile și recomandările căreia au fost 
înglobate în proiectul vizat. 

 

11. Constatările altor expertize  

În conformitate cu pct. 11, subpct. 21, lit. b) din Metodologia de analiză a impactului în procesul 
de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019, 
Analiza impactului la proiectul hotărârii de Guvern prenotat a fost consultată cu Ministerul 
Finanțelor, demersul nr. 06/2-4650 din 01.10.2021. Astfel, în temeiul demersului de răspuns al 
ministerului nr. 09/2-09/8493 din 19.10.2021 a fost comunicată lipsa obiecțiilor și propunerilor pe 
marginea Analizei de impact, ce realmente denotă susținerea acesteia. 

 
 

 
Ministru          Sergiu GAIBU 
 

http://www.particip.gov.md/



