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Cu privire la aprobarea Programului de susținere a afacerilor cu 

potențial înalt de creștere și internaționalizarea acestora 

 

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

În  temeiul  art. 11 din Legea cu privire la întreprinderile mici și mijlocii 

nr. 179/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 

651), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă: 

1) Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și 

internaționalizare a acestora conform anexei nr. 1; 

2) Planul de implementare a activităților Programului de susținere a 

afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora conform 

anexei nr.2; 

3) Componența instituțională a Comitetului de coordonare al Programului 

de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a 

acestora conform anexei nr. 3. 

2. Implementarea Programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt 

de creștere și internaționalizare a acestora se atribuie Organizației pentru 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în coordonare cu 

Ministerul Economiei și Infrastructurii.  

3. Finanțarea activităților prevăzute conform Programului de susținere a 

afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora se va 

efectua din contul şi în limitele alocațiilor prevăzute în bugetul de stat și din 

contul asistenței financiare externe. 

4. Activitățile de finanțare în cadrul Programului de susținere a afacerilor 

cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora constituie o schemă 

de ajutor de minimis și cad sub incidența prevederilor Legii nr.139/2012 cu 
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privire la ajutorul de stat și Regulamentului privind ajutorul de minimis, aprobat 

prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.2/2013. 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Economiei și Infrastructurii.  

6.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 
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                           Anexa nr. 1 

       la Hotărârea Guvernului nr. ______ 

 

Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere 

și internaționalizarea acestora 

 

SECȚIUNEA 1 

Identificarea problemei 

 

Sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (în continuare – ÎMM), denumit 

„coloana vertebrală a economiei”, deține un rol important în dezvoltarea 

economiei naționale, contribuind nemijlocit la formarea Produsului Intern Brut 

(în continuare – PIB) și la crearea noilor locuri de muncă, stimularea 

competitivității, creșterea exporturilor, favorizarea inovațiilor și a tehnologiilor 

moderne. Aportul ÎMM la PIB-ul Republicii Moldova în perioada 2016-2018 a 

constituit 51% în comparație cu cea a ÎMM din Uniunea Europeană, care 

constituie 57,4%. Acest fapt demonstrează că productivitatea sectorului ÎMM din 

Republica Moldova se situează sub nivelul mediei Uniunii Europene.  

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2018 sectorul ÎMM 

a contribuit la formarea PIB în proporție de 50,2%. Printre activitățile economice 

ale ÎMM care dețin ponderea majoritară la formarea PIB pentru sectorul ÎMM 

(de peste 80%) se remarcă: comerțul interior (27,5%); industria (13,6%); 

agricultura (11,2%); construcții (8,5%); transport și depozitare (5,4%); 

învățământ, sănătate şi asistența socială (5,3%); tranzacții imobiliare (3,7%); 

activități profesionale, științifice şi tehnice (3,6%); informații și comunicații 

(3,6%) etc.  

Totodată, în anul 2018 PIB-ul a însumat 192,5 mld lei în prețuri curente de 

piață, cu o creștere reală de 4,3% față de anul 2017. La formarea PIB pe categorii 

de resurse cu o pondere de circa 73% au contribuit comerțul interior cu 15,2%, 

industria - 14,7%, agricultura - 10,3%, construcțiile - 7,9%, tranzacțiile 

imobiliare - 7,7%, învățământ, sănătate și asistența socială - 7,7%, transport și 

depozitare - 4,9%, informații și comunicații - 4,7%. La creșterea PIB au 

contribuit, în principal, construcțiile (+1,2%), comerțul interior (+0,9%), 

industria (+0,7%), transporturile și depozitarea (+0,3%). Din punctul de vedere 

al utilizării PIB, creșterea s-a datorat consumului final al gospodăriilor populației 

(+3,3%), cu o pondere de 83,4% la formarea PIB și formării brute de capital fix 

(+3,2%), cu o pondere de 24,3% la formarea PIB. Un impact negativ la creșterea 

PIB a avut exportul net (-3,1%), consecință a contribuției mai accentuate a 

volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (-55,7%) față de cea 

a exporturilor de bunuri și servicii (30,1%). Dacă aceste importuri ar fi fost 

substituite cel puțin parțial cu produse locale, valoarea PIB și intensitatea 

creșterii acestuia ar fi fost mai mare. În acest context, Acordul de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea  Europeană, inclusiv Acordul de Liber Schimb 
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Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) oferă un cadru favorabil care influențează 

creșterea exporturilor, sporirea competitivității producătorilor autohtoni, 

diversificarea relațiilor cu partenerii economici străini, din contul majorării 

investițiilor şi a redistribuirii capitalului în direcția celor mai competitive 

sectoare de producere. 

Strategia de Dezvoltare a sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru 

anii 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2012, precum și mai 

multe studii efectuate de OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică) și CICPPP (Comitetul pentru inovație, competitivitate și parteneriate 

public-private), oferă un spectru larg de politici și recomandări privind 

dezvoltarea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii din Republica Moldova. Una 

dintre prioritățile prezentei Strategii  este trecerea de la modelul de dezvoltare 

economică bazat pe consum la o nouă paradigmă orientată spre atragerea 

investițiilor, implementarea inovațiilor, stimularea exporturilor, susținerea 

dezideratului politic de integrare europeană şi a tendințelor economice mondiale. 

Astfel, stimularea investițiilor în creșterea competitivității și a productivității 

ÎMM, va oferi un șir de oportunități Republicii Moldova pentru a beneficia 

plenar de Acordurile de Liber Schimb (AA/DCFTA, CSI, CEFTA, Turcia), 

precum și va contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Naționale de 

Dezvoltare „Moldova 2020”, aprobată prin Legea nr. 166/2012 pentru aprobarea 

Strategiei naționale de dezvoltare ,,Moldova 2020”: 

1) Creșterea productivității prin eficientizarea proceselor de producere și 

utilizarea eficientă a resurselor naturale, financiare și de capital uman, a materiei 

prime, și în același timp crearea unui spațiu pentru inovare și valoare adăugată, 

precum și alocarea resurselor în conformitate cu necesitățile de producere; 

2) Creșterea gradului de încredere a investitorilor grație racordării 

politicilor la necesitățile prioritare şi strategice ale ÎMM, identificate prin 

consultări publice şi dezvoltarea parteneriatelor public-private; 

3) Extinderea accesului la noi piețe datorită cererii sporite pentru produse 

mai competitive, adaptate în conformitate cu sistemul de standardizare favorabil 

ÎMM şi ușor accesibil, orientat spre utilizarea normelor de etichetare a 

produselor; 

4) Stimularea creșterii economice prin îmbunătățirea accesului la finanțare 

în vederea alinierii la cerințele economiei mondiale, a transferului de tehnologie 

și know-how, precum și prin promovarea schimbului de experiență dintre 

companiile care au reușit să exporte pe diferite piețe și cele care intenționează să 

acceadă pe aceste piețe. 

Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor 

pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 511/2016, 

constată că din cauza unei piețe interne foarte limitate, o creștere accelerată și 

durabilă a venitului național este posibilă doar prin intermediul creșterii 

investițiilor și a diversificării exporturilor. Un astfel de model de dezvoltare ar 

permite valorificarea plenară atât a avantajelor naturale ale țării, cât și a noilor 
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oportunități oferite de acordurile comerciale bilaterale și multilaterale la care 

Republica Moldova este parte. Strategia națională de atragere a investițiilor și 

promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 este orientată spre creșterea 

competitivității, stimularea potențialului productiv, substituirea importurilor și 

modificarea structurii economiei prin promovarea sectoarelor cu potențial de 

creștere.  

Noua abordare de dezvoltare economică sustenabilă a Republicii Moldova 

se regăsește și în cele mai importante documente strategice naționale: 

1) Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-

2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2019; 

2) Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 

pentru anii 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2012; 

3) Legea nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de 

întreprinzător. 

Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și 

internaționalizarea acestora (în continuare - Program), elaborat, vine ca răspuns 

la recomandările formulate în documentele sus-menționate și propune mai multe 

măsuri pentru a oferi un sistem integrat de suport ÎMM. Astfel, Programul 

țintește trei domenii de intervenție: 

1) Investiții în creșterea afacerilor, a competitivității și a productivității 

acestora: creșterea potențialului inovator prin adoptarea noilor tehnologii, a 

sistemelor de management performanțe și flexibile, precum și creșterea eficienței 

și calității produselor/serviciilor; 

2) Substituirea importurilor și orientarea spre export: depășirea barierelor 

tehnice apărute în calea comerțului; diversificarea produselor/serviciilor cu 

valoare adăugată sporită și adaptarea acestora la standarde internaționale; 

oferirea de consultanță, suport informațional și financiar, acordat în vederea 

identificării noilor piețe externe sau potențiali parteneri de dezvoltare a 

afacerilor; 

3) Crearea și consolidarea legăturilor cu partenerii locali și străini: 

creșterea capacităților furnizorilor locali în vederea încurajării parteneriatelor 

dintre ÎMM locale și corporațiile transnaționale; integrarea ÎMM moldovenești în 

lanțurile valorice internaționale (internaționalizarea) și orientarea spre 

clusterizare. 

 

SECȚIUNEA 2 

Definiții 

 

În sensul prezentului Program se definesc următoarele noțiuni principale: 

Internaționalizarea ÎMM – se referă la toate activitățile care plasează ÎMM 

într-o relație de afaceri semnificativă cu partenerii străini, privind exporturile, 

importurile sau investițiile străine directe pe piața locală. 
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Suport consultativ și mentorat – activități de asistență și ghidare a 

beneficiarilor prezentului Program, oferite de către experți în domeniul 

dezvoltării afacerii și implementării proiectelor investiționale. 

Business Voucher – instrument de suport financiar oferit antreprenorilor 

pentru facilitarea accesării serviciilor de consultanță, instruire și formare a 

competențelor antreprenoriale, necesare dezvoltării afacerii. 

Prestator de servicii în afaceri – persoană sau organizație care prestează o 

activitate de consultare și instruire în business de formare a competențelor 

antreprenoriale. 

Lanțuri valorice globale – reprezintă sisteme de activități interdependente 

cu implicarea companiilor în procesul tehnologic optimizat (de la materie primă 

până la produsul finit), care are la bază decizii strategice de formare a rețelelor 

internaționale. 

Transfer tehnologic și know-how – proces de partajare a abilităților, 

cunoștințelor și metodelor, în vederea sporirii eficienței produselor, serviciilor, 

proceselor sau obținerii altora noi, care sunt cerute pe piață, prin adoptarea unui 

comportament inovativ. 

Digitalizarea produselor – integrarea tehnologiilor digitale în procesele de 

afaceri pentru conversia produselor în format digital, împreună cu modificările 

asociate.  

 

SECȚIUNEA 3 

Scopul și obiectivele specifice ale Programului 

 

1. Prezentul Program are drept scop contribuirea la creșterea economică 

durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea competitivității și a productivității 

ÎMM din Republica Moldova, precum și internaționalizarea acestora. 

2. Pentru realizarea scopului sunt stabilite următoarele obiective specifice: 

1) Facilitarea atingerii priorităților stabilite de politicile naționale legate de 

atragerea investițiilor în creșterea afacerilor, a competitivității și a productivității 

acestora; 

2) Creșterea competențelor antreprenoriale privind dezvoltarea afacerilor 

și diversificarea produselor/serviciilor pe piețe de desfacere locale și/sau 

internaționale a cel puțin 1 000 de companii către anul 2023; 

3) Creșterea cifrei de afaceri cu cel puțin 60% a ÎMM participante la 

Program, prin aplicarea noilor modele de afaceri, integrarea în lanțurile valorice 

locale și/sau internaționale și implementarea tehnologiilor moderne;  

4) Cel puțin 5% din ÎMM vor produce produse/servicii și vor substitui 

importul acestora, în urma participării la prezentul Program; 

5) Cel puțin 80% din ÎMM, participante în cadrul prezentului Program, vor 

promova produsele și serviciile sale prin intermediul platformelor electronice 

naționale și internaționale; 
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6) Creșterea volumului de investiții în economia națională cu cca 180 mil. 

lei și creșterea numărului partenerilor locali/externi cu 5%; 

7) Facilitarea accesului la finanțare şi asistență pentru dezvoltarea a cel 

puțin 220 de ÎMM (înregistrate în prezentul Program), aflate în diferite faze ale 

ciclului lor de viață: companii cu potențial înalt de creștere și dezvoltare și 

companii orientate spre noi piețe de desfacere. 

3. Prezentul Programul va asigura respectarea principiului transparenței în 

procesul decizional și atitudinea non-discriminatorie, bazată pe accesul liber al 

tuturor ÎMM din Republica Moldova, în baza criteriilor de eligibilitate 

prestabilite. 

 

SECȚIUNEA 4 

Componentele Programului și activitățile de bază 

 

Prezentul Program oferă o abordare integrată de susținere a ÎMM cu 

introducerea practicilor internaționale în vederea dezvoltării productivității și 

competitivității afacerilor autohtone și este structurat în următoarele componente:  

4. Componenta I – Suport informațional și consultativ 

Această componentă va include un set de activități complexe, realizate la 

nivel național și local, pentru promovarea prezentului Program și diseminarea 

informației privind derularea implementării tuturor etapelor, inclusiv 

mediatizarea afacerilor de succes.  

1) Campanii de informare. Vor fi elaborate materiale promoționale și 

organizate evenimente de promovare a prezentului Program. Activități precum: 

a) Sesiuni de informare și evenimente tematice; 

b) Emisiuni la posturile naționale și locale de TV și Radio; 

c) Alte elemente de vizibilitate. 

2) Implicarea instituțiilor de suport în formare antreprenorială. Organizația 

pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (în continuare – 

ODIMM) va acorda suport informațional și asistență Autorităților Publice 

Locale, Incubatoarelor de Afaceri și altor instituții/organizații de suport în 

afaceri, pentru a oferi asistență și consultanță în dezvoltarea ÎMM și a 

competitivității acestora. 

3) Crearea instrumentelor informaționale și metodologice pentru 

beneficiari. ODIMM va elabora un set de materiale promoționale și instrumente 

practice de evaluare: 

a) Bază de resurse on-line cu informații relevante; 

b) Ghid pentru afaceri: Sporirea competitivității afacerii; 

c) Chestionar de verificare și autoevaluare a necesităților companiei;  

d) Broșuri despre proceduri de export pe diverse piețe de desfacere; 

e) Broșuri despre oportunitățile de internaţionalizare a ÎMM; 

f) Pagină web a Programului, inclusiv rețele de socializare; 

g) Broșuri cu istorii de succes. 
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5. Componenta II – Asistență și suport financiar  

În cadrul acestei componente, solicitanții prezentului Program vor 

beneficia atât de suport consultativ, prin Business Voucher, cât și financiar, prin 

schema de „Grant”. Pentru facilitarea identificării necesităților de suport, 

ODIMM va pune la dispoziția ÎMM un chestionar de autoevaluare care va fi 

completat în regim on-line. 

1) Pilonul I – Formarea competențelor antreprenoriale prin schema de 

Business Voucher: 

a) În urma autoevaluării și ținând cont de necesitățile companiei, 

beneficiarii înregistrați în prezentul Program vor selecta cu suportul ODIMM 

potențialii prestatori de servicii în afaceri, prin desfășurarea unei proceduri de 

achiziție publică, transparent şi echitabil, în conformitate cu legislația în vigoare; 

b) Serviciile eligibile pentru schema de Business Voucher sunt: 

dezvoltarea imaginii corporative sau de produs (design de brandbook, ambalaj, 

etichete, site, video, consultanță cu privire la protecția proprietății intelectuale); 

dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale computerizare financiare, de 

management sau de producere (TC, CRM, ERP, CAD); implementarea 

standardelor internaționale de management al calității (ISO, HACCP, ECO 

Label); instruirea angajaților și dezvoltarea organizațională internă; 

reorganizarea proceselor de producere și etichetarea produsului finit; elaborarea 

planului strategic de dezvoltare, setarea obiectivelor și acțiunilor de extindere; 

stabilirea procesului logistic și pregătirea documentelor de export;  

c) Emiterea Business Voucher-ului va fi efectuată în baza unui contract 

trilateral (ODIMM, antreprenor și prestatorul de servicii în afaceri), care prevede 

plata integrală a pachetului de servicii solicitate de către antreprenor prestatorului 

de servicii în afaceri. ODIMM va rambursa suma tuturor costurilor beneficiarului 

după prezentarea livrabilelor;  

d) Valoarea Business Voucher-ului, integral finanțat din cadrul 

Programului, va constitui 50 000 lei; 

e) În cazul în care activitatea propusă de companie necesită finanțare 

adițională, beneficiarii pot obține un Business Voucher suplimentar, în sumă de 

maxim 50 000 lei, din care contribuția proprie va constitui 40%. 

2) Pilonul II – Suport financiar prin schema de „Grant”: 

a) În urma autoevaluării, beneficiarii înregistrați în prezentul Program vor 

prezenta planul de afaceri (conceptul de afacere și bugetul planificat pentru 3 

ani) și formularul de participare; 

b) Solicitanții trebuie să prezinte un istoric al profitabilității companiei și 

să descrie viziunea strategică în planurile de dezvoltare ale întreprinderii; 

c) Solicitanții trebuie să demonstreze dovada contribuției proprii, care este 

egală cu cel puțin 50% din valoarea totală a investiției planificate;  

Totodată, antreprenorii care vor solicita credite de la instituții financiare în 

scopul asigurării contribuției proprii în cadrul prezentului Program și nu vor 
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dispune de suficient gaj, vor putea beneficia de suport prin intermediul Fondului 

de Garantare a Creditelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 828/2018. 

d) Investițiile eligibile din cadrul proiectului investițional vor fi destinate 

pentru: achiziționarea imobilizărilor corporale (echipamente, mașini, utilaje, 

instalații) și achiziționarea imobilizărilor necorporale (protecția și achiziționarea 

obiectelor de proprietate intelectuală, procurarea francizelor, licențelor, 

software); 

e) Investițiile referitoare la achiziționarea materiilor prime și a materialelor 

necesare procesului de producere constituie maximum 10% din suma finanțării 

nerambursabile, iar procurarea de spații destinate realizării activității pentru care 

s-a solicitat finanțarea constituie nu mai mult de 20% din valoarea finanțării 

nerambursabile oferite; 

f) Programul nu finanțează: solicitările de grant pentru acțiunile retroactive 

(care au fost deja finalizate); salariile personalului, arenda spațiilor, consumabile 

și alte cheltuieli administrative;  

g) Finanțarea se va realiza în baza unui al debursărilor atașat la Contractul 

încheiat între ODIMM și beneficiar. Procedurile și etapele de transfer vor fi 

stipulate în manualul operațional al prezentului Program.  

h) La apariția disputelor se va aplica principiul opționalității alegerii 

procedurilor de examinare a potenţialilor litigii. 

i) Resursele financiare proprii ale beneficiarului se vor utiliza în strictă 

corespundere cu necesitățile indicate în proiectul investițional din cadrul planului 

de afaceri, astfel ca să asigure concordanța investiției și realizarea obiectivelor 

propuse; 

j) Fondurile nerambursabile din cadrul Programului vor fi acordate 

beneficiarului după efectuarea de facto a investiției proprii, în baza documentelor 

justificative prezentate, cu condiția respectării de către beneficiar a prevederilor 

legislației în vigoare; 

k) Valoarea minimă totală a proiectului investițional constituie 500 000 

lei; 

l) Valoarea maximă a grantului nerambursabil este de 2 000 000 lei; 

m) Schema de „Grant” va funcționa în baza raportului de 50% investiții 

proprii și 50% grant nerambursabil. 

6. Componenta III – Monitorizare și evaluare  

Activitățile acestei componente au ca scop evaluarea realizării proiectelor 

investiționale, identificarea şi diminuarea riscurilor care pot provoca situații de 

criză, determinarea tacticilor de comunicare cu beneficiarii de resurse financiare 

nerambursabile, precum și evaluarea impactului acestora: 

1) Procesul de monitorizare a beneficiarului este efectuat de către 

ODIMM; 

2) Se va urmări respectarea condițiilor și utilizarea corespunzătoare a 

resurselor financiare oferite în calitate de finanțare nerambursabilă; 
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3) Perioada de monitorizare a beneficiarilor Programului va fi timp de 36 

de luni din data transferării ultimei tranșe de resurse financiare nerambursabile; 

4) Se vor realiza vizite de pre-finanțare, post-finanțare și monitorizare 

finală la expirarea perioadei de monitorizare, cu prezentarea de către beneficiar a 

tuturor documentelor justificative privind investiția efectuată. 

 

SECȚIUNEA 5 

Criterii și domenii eligibile ale Programului 

 

7. În cadrul prezentului Program pot participa ÎMM care activează pe piață 

de cel puțin 2 ani, demonstrează o creștere continuă și planifică să se extindă pe 

noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în 

Republica Moldova. 

8. Beneficiarii direcți ai prezentului Program sunt ÎMM înregistrați în 

registrul persoanelor juridice din Republica Moldova. 

9. Solicitanții înregistrați în prezentul Program trebuie să demonstreze 

lipsa restanțelor față de bugetul public național. 

10. Nu sunt admise în cadrul Programului domeniile de activitate eligibile 

direcțiilor de utilizare ale mijloacelor financiare destinate dezvoltării agriculturii 

și mediului rural conform prevederilor Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile 

de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. 

11. Suport financiar în cadrul prezentului Program se va acorda ÎMM de 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu respectarea următoarelor distribuiri: 

30% din valoarea totală a bugetului prevăzut pentru municipiile Chișinău (20%) 

şi Bălți (10%) şi 70% – pentru celelalte localități. 

12. Suportul este destinat ÎMM cu potențial înalt de creștere, din sectoarele 

cu impact semnificativ asupra creșterii economice a Republicii Moldova, care 

utilizează atragerea investițiilor ca factor de competitivitate în penetrarea piețelor 

internaționale. 

13. Prioritate se va acorda ÎMM care introduc elemente inovative în 

procesul de producere, diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care 

acestea substituie importurile sau au potențial de export. 

14. În cadrul prezentului Program, se acceptă spre finanțare toate 

domeniile de activitate prioritare economiei naționale, cu excepția: 

1) activitățile fiduciare și de asigurare; 

2) activitățile fondurilor de investiții; 

3) activitățile bancare, de creditare nebancară; 

4) activitățile de schimb valutar și de lombardare; 

5) activitățile din domeniul imobiliar; 

6) activitățile din domeniul educațional; 

7) comerțul cu amănuntul și cu ridicata; 

8) importul, producerea și comercializarea alcoolului; 

9) importul, producerea și comercializarea articolelor din tutun; 
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10) producerea și distribuția gazelor, a electricității; 

11) serviciile și asistența tehnică militară, producerea produselor militare; 

12) serviciile sociale și de sănătate; 

13) serviciile de distribuție a apei, de colectare a deșeurilor și 

decontaminare;  

14) jocurile de noroc și serviciile aferente. 

 

SECȚIUNEA 6 

Perioada de implementare a Programului 

 și estimarea costurilor 

 

15. Prezentul Program se va desfășura pentru o perioadă de pilotare de 36 

de luni, cu posibilitate de extindere a acestuia. 

16. Implementarea prezentului Program va necesita un buget estimativ în 

valoare de 65 mil. lei, pentru 2020-2023. 

17. Autoritatea responsabilă de implementarea Programului este ODIMM. 

În acest scop, în cadrul ODIMM va fi instituită o unitate de implementare care va 

fi responsabilă de implementarea prezentului Program. 

18. Toate procedurile vor fi stipulate în cadrul unui manual operațional 

elaborat de ODIMM, care stabilește procedurile operaționale de implementare a 

Programului (instrucțiuni de orientare privind modul de depunere a cererilor, 

examinare a acestora, criteriilor de evaluare a cererilor și principiile de atribuire 

a finanțărilor în cadrul prezentului Program etc.). 

19. ODIMM va asigura publicarea manualului operațional pe pagina sa 

web oficială. 

20. Coordonarea implementării prezentului Program se efectuează de către 

Comitetul de coordonare al Programului (în continuare – Comitet). 

21. Componența nominală a Comitetului se aprobă prin ordin al 

ministrului economiei și infrastructurii. 

22. Reprezentanții organizațiilor/asociațiilor de suport în afaceri și/sau de 

mediu vor fi selectați în componența Comitetului, prin concurs anual, organizat 

de ODIMM, dintre candidații cu statut de Asociație/ Organizație de afaceri 

înregistrați în Republica Moldova, care desfășoară activitate în domeniul 

mediului de afaceri și sunt implicați în programe destinate dezvoltării mediului 

de afaceri. 

23. Comitetul se convoacă în ședințe ordinare la necesitate, dar nu mai rar 

de o dată în semestru. Fiecare membru al Comitetului deține un singur vot. 

Deciziile sunt adoptate cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenți la 

ședință. Ședința se consideră deliberativă la prezența a cel puțin 2/3 din membrii 

nominalizați. 

24. În cazul ședințelor desfășurate prin corespondență acceptarea dosarelor 

solicitanților se desfășoară după principiul acordului tacit, respectiv, în cazul în 

care la adresa electronică ODIMM nu va fi primit răspuns pe parcursul a 5 zile 
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lucrătoare de la data transmiterii dosarelor membrilor Comitetului, se va 

considera ca un răspuns pozitiv. 

25. În caz de eliberare a membrilor Comitetului din funcțiile deținute, 

atribuțiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în 

posturile respective, fără emiterea unui alt ordin. 

26. Membrii Comitetului exercită următoarele funcții: 

1) analizează și aprobă rapoartele de progres și anuale, precum și 

rapoartele ad-hoc elaborate și prezentate de către ODIMM; 

2) examinează raportul Comitetului intern de evaluare a dosarelor 

solicitanților de suport din cadrul componentelor prezentului Program și decid 

privind acceptarea/respingerea acestora. 

27. Evaluarea dosarelor solicitanților de suport prin intermediul 

Programului este realizată de către Comitetul intern de evaluare care este format 

din minimum 3 angajați ai ODIMM, precum și din experți independenți angajați. 

28. Componența Comitetului intern de evaluare a dosarelor solicitanților 

de suport se instituie prin ordin al directorului general al ODIMM. 

 

 

SECȚIUNEA 7 

Indicatori de monitorizare și evaluare 

 

29. În urma implementării cu succes a prezentului Program, se vor obține 

următoarele rezultate: 

1) Creșterea volumului de investiții în economia națională, cu circa 180 

mil. lei; 

2) Mediatizarea și informarea a cel puțin 3 000 companii interesate în 

dezvoltarea propriilor afaceri; 

3) Consultarea a cel puțin 1 000 companii, care prezintă interes și potențial 

de dezvoltare pe noi piețe de desfacere; 

4) Acordarea Business Voucher-ilor pentru cel puțin 200 de beneficiari ai 

prezentului Program, care au drept scop formarea și dezvoltarea capacităților 

antreprenoriale; 

5) Finanțarea a cel puțin 20 de companii cu proiecte investiționale viabile 

pe piață. 

30. ODIMM va coordona implementarea prezentului Program cu 

Comitetul de coordonare în scopul asigurării sinergiei cu alte programe de suport 

antreprenorial, care se referă la atragerea investițiilor, sporirea competitivității și 

a productivității ÎMM din Republica Moldova, precum și internaționalizarea 

acestora. 

31. Realizarea activităților planificate în cadrul prezentului Program vor 

contribui la atingerea următorilor indicatori de progres și performanță: 

1) 70% din întreprinderile participante în cadrul Programului vor deveni 

mai competitive pe piața locală și externă; 
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2) cel puțin 60% din beneficiari vor înregistra o creștere a cifrei de afaceri 

și a profitabilității cu cel puțin 10%, într-un termen de 3 ani; 

3) cel puțin 20% din companiile finanțate vor aplica tehnologia de 

automatizare industrială, prin achiziționarea utilajelor/echipamentelor de 

producere și ambalare; 

4) cel puțin 20% din beneficiari vor implementa standarde moldovenești 

care adoptă standardele europene pentru sisteme de management; 

5) circa 60% dintre companiile participante vor menține numărul 

angajaților și vor contribui la majorarea câștigului salarial mediu pe economie;  

6) circa 50% dintre companiile finanțate vor aplica elemente inovative (în 

produse, în procesele tehnice și în ramura organizațională) și de dezvoltare 

durabilă;  

7) cel puțin 20% din întreprinderi, participante la prezentul Program, vor 

majora exportul producției proprii cu 10% și se vor extinde pe alte piețe de 

desfacere. 

 

SECȚIUNEA 8 

Raportare și monitorizare 

 

32. ODIMM va coordona implementarea prezentului Program cu 

Ministerul Economiei și Infrastructurii în scopul atingerii indicatorilor scontați și 

asigurării complementării acestuia cu alte programe de sprijin și de asistență ale 

donatorilor.  

33. ODIMM va elabora și prezenta anual Ministerului Economiei și 

Infrastructurii și Comitetului de coordonare, raportul privind implementarea 

Programului și atingerea indicatorilor de progres și performanță planificați. 

34. Evaluarea prezentului Program va fi efectuată la sfârșitul celui de-al 

treilea an de implementare. 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. ______ 

 

Planul de implementare a activităților 

Programului de susținere a afacerilor 

 cu potențial înalt de creștere 

și internaționalizare a acestora 

 

Activitățile-cheie 

T

T

1 

T

T

2 

T

T

3 

T

T

4 

T

T

5 

T

T6 

T

T7 

T

T8 

T

T9 

T

T1

0 

T

T1

1 

T

T1

2 

Acțiuni de administrare 

a prezentului Program 

            

Pregătirea manualului 

operațional 

            

Înființarea unității de 

implementare a prezentului 

Program 

            

Componenta I - Suport informațional și consultativ 

Promovarea prezentului 

Program și diseminarea 

informației privind derularea 

implementării tuturor etapelor 

            

Organizarea și 

desfășurarea campaniilor de 

informare privind derularea 

prezentului Program 

            

Acordarea suportului 

informațional și asistență 

instituțiilor de suport în afaceri, 

în vederea oferirii asistenței și 

consultanței în dezvoltarea 

ÎMM și a competitivității 

acestora 

            

Crearea instrumentelor 

informaționale și metodologice 

pentru beneficiari 

            

Componenta II - Asistență și suport financiar 

Formarea competențelor 

antreprenoriale prin schema de 

Business Voucher 

            

Acordarea suportului             
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financiar prin schema de 

„Grant” 

Componenta III - Monitorizare și evaluare 

Monitorizarea și 

evaluarea realizării proiectelor 

investiționale 

            

Raportarea și 

monitorizarea implementării 

prezentului Program 

            

Elaborarea rapoartelor de 

progres privind implementarea 

prezentului Program 

            

Evaluarea implementării 

prezentului Program 
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Anexa nr. 3 

la Hotărârea Guvernului nr. _____ 

 

COMPONENȚA INSTITUȚIONALĂ 

a Comitetului de coordonare al prezentului Program 

 

Comitetul de coordonare este constituit din 9 membri (președinte și 

membri): 

- câte un reprezentant din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii; 

Ministerului Finanțelor; Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Organizației pentru 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii; Agenției de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală; Agenției de Investiții, Agenția Națională pentru 

Cercetare și Dezvoltare; 

- trei reprezentanți din cadrul mediului de afaceri. 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Programului de susținere a 

afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizarea acestora 

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

 Prezentul proiect de hotărâre este elaborat de către Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, în coordonare cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii. 

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

urmărite  

 Sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, denumit „coloana vertebrală a economiei”, 

deține un rol important în dezvoltarea economiei naționale, contribuind nemijlocit la 

formarea Produsului Intern Brut (în continuare - PIB) și la crearea noilor locuri de muncă, 

stimularea competitivității, creșterea exporturilor, favorizarea inovațiilor și a tehnologiilor 

moderne.  

 Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-septembrie a 

anului 2019 PIB al Republicii Moldova a depășit suma de 155 mild. lei în prețuri curente 

de piață, majorându-se cu 4,8% în termeni reali comparativ cu perioada similară a anului 

2018. Acest rezultat a fost posibil datorită activității întreprinderilor din sectorul 

construcțiilor, comerțului, industriei, informații și comunicații, agricultură, aceste sectoare 

asigurând circa 87% din creșterea PIB.  

 Totodată, un aport semnificativ la creșterea PIB-ului l-a avut exporturile de bunuri și 

servicii (în proporție de circa 49%), în timp ce importurile au influențat negativ și au sustras 

din creștere circa 74%. Dacă aceste importuri ar fi fost substituite cel puțin parțial, valoarea 

PIB și intensitatea creșterii acestuia ar fi fost mai mare. În acest context, Acordul de 

Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, inclusiv Acordul de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) oferă un cadru favorabil care influențează creșterea 

exporturilor, sporirea competitivității producătorilor autohtoni, diversificarea relațiilor cu 

partenerii economici străini, din contul majorării investițiilor şi a redistribuirii capitalului 

în direcția celor mai competitive sectoare de producere. 

 Proiectul este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

 - Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 

2020” (prioritatea 4); 

 - Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (articolul 11);  

 - Hotărârea Guvernului nr. 685/2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare 

a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 (anexa nr. 4, Planul de 

acțiuni pentru anii 2018-2020 (prioritatea 1, acțiunea 1.1.1; prioritatea 2, acțiunea 2.4.3; 

prioritatea 3, acțiunea 3.3.2; prioritatea 6, acțiunile 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4);  

 - Hotărârea Guvernului nr. 511/2016 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de 

atragere a investițiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 (anexa nr.1, 

Planul de acțiuni pentru anii 2016-2020 (obiectivul general D și specific D2, acțiunile 59 

și 60; obiectivul general E și specific E1, acțiunile 61 și 62)); 

 - Hotărârea Guvernului nr. 381/2019 cu privire la aprobarea Programului Național în 

domeniile cercetării și inovării pentru perioada 2020-2023 și a planului de acțiuni privind 

implementarea acestuia (prioritate strategică V, competitivitate economică și tehnologii 

inovative); 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016 cu privire la aprobarea Planului național de 

acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–2019 (pct. 63b, măsura de implementare I22, I27, SL3, I29); 

 - Hotărârea Guvernului nr. 636/2019 cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni a 

Guvernului pentru anii 2020-2023 (acțiunea 4.6.1). 

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  

 Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și 

internaționalizarea acestora, țintește trei domenii de intervenție: 

1) Investiții în creșterea afacerilor, a competitivității și a productivității acestora: 

creșterea potențialului inovator prin adoptarea noilor tehnologii, a sistemelor de 

management performanțe și flexibile, precum și creșterea eficienței și calității 

produselor/serviciilor; 

2) Substituirea importurilor și orientarea spre export: depășirea barierelor 

tehnice apărute în calea comerțului; diversificarea produselor/serviciilor cu valoare 

adăugată sporită și adaptarea acestora la standarde internaționale; oferirea de consultanță, 

suport informațional și financiar, acordat în vederea identificării noilor piețe externe sau 

potențiali parteneri de dezvoltare a afacerilor; 

3) Crearea și consolidarea legăturilor cu partenerii locali și străini: creșterea 

capacităților furnizorilor locali în vederea încurajării parteneriatelor dintre ÎMM locale și 

corporațiile transnaționale; integrarea ÎMM moldovenești în lanțurile valorice internaționale 

(internaționalizarea) și orientarea spre clusterizare. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară  

 Programul include 3 componente după cum urmează:  

Componenta I – Suport informațional și consultativ  
1) Campanii de informare. Vor fi elaborate materiale promoționale și organizate 

evenimente de promovare a Programului. 

2) Implicarea instituțiilor de suport în formare antreprenorială. Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (în continuare – ODIMM) va acorda 

suport informațional și asistență Autorităților Publice Locale, Incubatoarelor de Afaceri și 

altor instituții/organizații de suport în afaceri, pentru a oferi asistență și consultanță în 

dezvoltarea ÎMM și a competitivității acestora.   

3) Crearea instrumentelor informaționale și metodologice pentru beneficiari. 

ODIMM va elabora un set de materiale promoționale și instrumente practice de evaluare. 

 

Componenta II – Asistență și Suport financiar  

1) Pilonul I – Formarea competențelor antreprenoriale prin schema de Business 

Voucher: Valoarea Business Voucher-ului, integral finanțat din cadrul Programului, va 

constitui 50.000 lei; În cazul în care, activitatea propusă de companie necesită finanțare 

adițională, beneficiarii pot obține un Business Voucher suplimentar, în sumă de maxim 

50.000 lei, din care contribuția proprie va constitui 40%.  
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La această etapă companiile vor beneficia de granturi, a căror servicii eligibile vor fi: 

dezvoltarea imaginii corporative sau de produs (design de brandbook, ambalaj, etichete, site, 

video, consultanță cu privire la protecția proprietății intelectuale); dezvoltarea și integrarea 

sistemelor informaționale computerizare financiare, de management sau de producere (TC, 

CRM, ERP, CAD); implementarea standardelor internaționale de management al calității 

(ISO, HACCP, ECO Label); instruirea angajaților și dezvoltarea organizațională internă; 

reorganizarea proceselor de producere și etichetarea produsului finit; elaborarea planului 

strategic de dezvoltare, setarea obiectivelor și acțiunilor de extindere; stabilirea procesului 

logistic și pregătirea documentelor de export. 

 

2) Pilonul II – Suport financiar prin schema de „Grant”: Valoarea minimă totală 

a proiectului investițional constituie 500.000 lei; Valoarea maximă a grantului nerambursabil 

este de 2.000.000 lei; Schema de „Grant” va funcționa în baza raportului de 50% investiții 

proprii și 50% grant nerambursabil. 

La această etapă, investițiile eligibile din cadrul proiectului investițional vor fi destinate 

pentru: achiziționarea imobilizărilor corporale (echipamente, mașini, utilaje, instalații) și 

achiziționarea imobilizărilor necorporale (protecția și achiziționarea obiectelor de proprietate 

intelectuală, procurarea francizelor, licențelor, software). 

 

Componenta III – Monitorizare și evaluare  

Activitățile acestei etape au ca scop evaluarea realizării proiectelor investiționale, 

identificarea şi diminuarea riscurilor care pot provoca situații de criză, determinarea tacticilor 

de comunicare cu beneficiarii de resurse financiare nerambursabile, precum și evaluarea 

impactului acestora. 
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 Precizăm că în bugetul Ministerului Economiei și Infrastructurii în cadrul Sub-

programului 5004 „Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii” pentru acțiunea de 

implementare a unui program de susținere a afacerilor cu potențial de creștere înalt și 

internaționalizarea acestora au fost planificate resurse financiare pentru anul 2020 - 15000,00 

mii lei. La recomandarea Ministerului Finanțelor pentru anul 2020 resursele financiare 

necesare pentru implementarea Programului vor fi valorificate în limita a 10000,00 mii lei, 

iar ulterior pentru anii 2021-2023 se planifică compensarea resurselor financiare necesare 

pentru atingerea indicatorilor de rezultat setați în secțiunea 7 ,,Indicatori de monitorizare și 

evaluare”, anexa nr.1 la proiectul hotărîrii Guvernului. Astfel, în procesul de elaborare a 

CBTM 2021-2023 se vor planifica resurse financiare în limita: pentru anul 2021 - 20000,00 

mii lei; 2022 - 20000,00 mii lei; 2023 -15000,00 mii lei. 

Menționăm că Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și 

internaționalizarea acestora a fost elaborat ca răspuns la recomandările formulate în 

Strategia de Dezvoltare a sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012-

2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2012, Strategia națională de atragere a 

investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 511/2016, Programul Național în domeniile cercetării și inovării pentru 

anii 2020-2023 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2019, atingerea obiectivelor 

Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020”, aprobată prin Legea nr. 166/2012, 

precum și în scopul stimulării investițiilor în creșterea competitivității și a productivității 

ÎMM, pentru a beneficia plenar de Acordurile de Liber Schimb (AA/DCFTA, CSI, 

CEFTA, Turcia. În următoarele exerciții de revizuire și aprobare a Strategiilor sectoriale 

de cheltuieli, Ministerul Economiei și Infrastructurii va propune suplinirea alocărilor. 

 În același sens, precizăm că, similar practicii de formare/completare a bugetelor altor 

programe guvernamentale implementate de ODIMM, rezultatele atinse din primii ani de 

implementare a Programului vor fi prezentate partenerilor externi de dezvoltare în procesul 

negocierii posibilului suport pentru majorarea bugetului Programului. 

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  

 Potrivit art.32 alin.(1) din Legea nr.100/2017 privind actele normative, prin demersul 

Cancelariei de Stat nr.18-23-1636 din 25.02.2020 proiectul de hotărâre a fost transmis 

autorităţilor interesate la avizare. Concomitent, conform art.32 alin. (3) din Legea 

nr.100/2017 proiectul de hotărâre, însoţit de Nota informativă şi Analiza de impact, a fost 

plasat pe pagina oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii www.mei.gov.md, 

precum şi pe site-ul www.particip.gov.md, pentru consultări publice. Obiecțiile și propunerile 

înaintate au fost luate în considerare la etapa de definitivare a proiectului și reflectate în 

sinteza obiecţiilor şi propunerilor. 

 8. Constatările expertizei anticorupție  

 Reieșind din faptul că proiectul este un document de politici în sensul Hotărîrii 

Guvernului nr.33/2007 „Cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de 

documentele de politici”, acesta nu se supune expertizei anticorupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate  

http://www.mei.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
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 Proiectul hotărârii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației 

naționale cu legislația Uniunii Europene. 

10. Constatările expertizei juridice  

 Proiectul hotărârii Guvernului a fost ajustat conform obiecţiilor şi 

propunerilor/recomandărilor recepționate de la Ministerul Justiției în procesul de avizare. 

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 Hotărîrea 

Guvernului nr.23/2019, a fost elaborată analiza impactului la proiectul hotărârii 

Guvernului cu privire la aprobarea Programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt 

de creștere și internaționalizarea acestora, şi consultată cu Ministerul Finanţelor (nr.11/3-

09/1208 din 14.02.2020). 

 

 

Ministru   (semnat electronic)  Serghei RAILEAN 

 
  


	11986-redactat-ro (5)  02
	subiect02
	subiect11-




