
ASISTENȚĂ OFERITĂ 
DE UNIUNEA EUROPEANĂ 

PENTRU IMM-URILE 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Un rezumat al programelor și inițiativelor curente 
finanțate/cofinanțate de UE în Republica Moldova



Sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) este inima unei economii 
sănătoase. În Republica Moldova, 99% din totalul întreprinderilor sunt IMM-
uri, 80% dintre ele fiind clasificate drept micro-întreprinderi, cu mai puțin 
de 10 angajați. Sprijinul pentru acest element vital al activității economice 
a Republicii Moldovei este o prioritate esențială pentru Uniunea Europeană.

Sprijinul pentru IMM-uri este 
una dintre prioritățile UE adresate 

stimulării creșterii economice, inovației, 
ocupării forței de muncă și îmbunătățirii 

mediului de funcționare a IMM-urilor.
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În ultimii 16 ani, UE a oferit suport la 36 531 
de IMM-uri din Moldova, doar în 2019 
UE a redirecționat peste 144 130 000 de euro 
pentru a sprijini mediul de afaceri.

În prezent, există în jur de 20 de programe orientate către 
IMM-uri, finanțate sau cofinanțate de UE, care oferă sprijin 
financiar (împrumuturi, granturi și scheme de garant) și 
consiliere pentru afaceri (formare, mentorat și sisteme 
internaționale de căutare de parteneri) sau o combinație 
a acestora.

Procesul de căutare printr-o varietate atât de largă de 
programe poate dura și poate fi frustrant pentru oamenii 
de afaceri. Astfel, Delegația UE în Republica Moldova 
și-a propus să elaboreze  acest  prospect  ca  indicator 
al elementelor cheie pentru fiecare dintre programele 
menționate.

Materialul dat oferă paginile web relevante, unde se 
găsesc informații suplimentare, proceduri de aplicare, 
date de contact. Astfel cititorii pot rapid vedea ce 
program ar putea fi relevant pentru afacerea lor și unde 
să caute mai multă informație.

Cooperarea și sprijinul UE include accesul la creditele 
disponibile pentru IMM-uri, permițându- le astfel să 
investească în modernizarea și extinderea activităților 
lor. De asemenea, oferă orientare și consultanță cu privire 
la practicile de afaceri pentru a ajuta la îmbunătățirea 
eficacității și profitabilității IMM-urilor.

Pentru informații suplimentare despre activitățile UE în 
Republica Moldova, consultați 

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
www.EU4Business.md;            www.EU4Moldova.md

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
http://www.EU4Business.md
http://www.EU4Moldova.md


INIȚIATIVE ACTUALE PENTRU SPRIJINIREA IMM-URILOR DIN REPUBICA MOLDOVA 
FINANȚATE / COFINANȚATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

Nume program Când se termină 
programul?

Ce tip de suport 
este disponibil?

Cine poate aplica? Cât pot solicita? 
(Euro)

Ce este acoperit de program? Unde pot găsi 
mai multe informații?

Facilitatea de finanțare 
directă DCFTA 
pentru IMM-uri (BERD)

2024
Împrumuturi / Investiții în 
acțiuni / Scheme de garant

IMM-uri viabile + 
companii mai mari

Împrumuturi: 3 000 000-250 000 000 
(în medie 25 000 000);

Investiții în acțiuni: 
2 000 000-100 000 000.

Fond de garantare în principal pentru promovarea 
comerțului extern

https://www.ebrd.com/work-with-us/
project-finance.html  
Persoană de contact: Eugen Verdes

Linia de creditare BERD 2025
Împrumuturi preferențiale 

Granturi
IMM-uri pentru 

investiții legate de DCFTA
<300 000 pentru proiecte simple;

<3 000 000 pentru proiecte complexe
Modernizarea echipamentelor; siguranța alimentelor 

legată de noile standarde de calitate / siguranță

www.ebrd.com
Bănci locale partenere: 
Mobiasbanca, Procredit  
Persoană de contact: Nadejda Litvac

Instrumentul DCFTA de 
garantare a împrumuturilor 
prin Inițiativa Estică

2021
Instrumente de garantare a 

împrumuturilor
IMM-uri

Împrumuturi până 
la 5 000 000 

Fond de garantare 
pentru îmbunătățirea termenilor 

și condițiilor de creditare

https://www.eib.org/en/projects/
regions/eastern-neighbours/
instruments/dcfta/index.htm  
Bănci locale partenere: Procredit

Instrumentul DCFTA 
de micro-finanțare 
prin Inițiativa Estică

2021 Împrumuturi preferențiale
Micro-companii 
cu <10 angajați

25 000
Finanțare și asistență tehnică direcționate pentru 

lanțurile valorice prioritare în sectorul agroalimentar

https://www.eib.org/en/projects/
regions/eastern-neighbours/
instruments/dcfta/index.htm 
Bănci locale partenere: Procredit

Facilitatea de finanțare 
DCFTA Faza II BERD

2027
Acces la finanțare 

(Granturi și servicii de 
consultanță pentru IMM-uri)

IMM-uri Variabil
Împrumuturi acordate IMM-urilor cu un grant 
de stimulare de 10-15% oferit după verificarea 

implementării împrumutului.

https://www.ebrd.com/work-with-us/
procurement/pn-63373.html

Programul pentru 
competitivitatea IMM-urilor

2026 Acces la finanțare, granturi IMM-uri Variabil
Suport pentru necesitățile IMM-urilor 

ce țin de implementarea DCFTA

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=
Content&cid=1395290825474&pagena
me=EBRD%2FContent%2FContentLay
out&rendermode=live%3Fsrch-pg

Facilitatea 
de finanțare DCFTA a UE, 
Programul BERD-DCFTA

2026
Servicii de consultanță pentru 

IMM-uri
IMM-uri Consultanță

Sprijin pentru comunitatea locală de afaceri (în 
special IMM-uri) pentru a soluționa provocările ce țin 

de oportunitățile oferite de DCFTA

https://www.ebrd.com/work-
with-us/procurement/pn-63373.
html#:~:text=The%20EBRD%20
DCFTA%20Programme%20
will,assistance%20(%22TA%22).

Echipa de susținere 
a micului business

2024 Granturi
IMM-uri 

(10-250 excepție 500 de angajați)
Până la 10 000 

(50-70% din costul serviciilor)
Producție, servicii și comerț

Fb@ebrd.asb.moldova
Facebook: EBRD-BAS-Moldova-
Programme
Persoană de contact: Veronica 
Arpintin
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Nume program Când se termină 
programul?

Ce tip de suport 
este disponibil?

Cine poate aplica? Cât pot solicita? 
(Euro)

Ce este acoperit de program? Unde pot găsi 
mai multe informații?

Femei în Afaceri 2021
Granturi pentru investiții/ 

Consultanță/ Instruiri
IMM-uri conduse de femei

Până la 80 000 
(în fiecare din cele 2 faze - 

reprezentând 70% din proiect)

Achiziționarea de echipamente / utilaje; modernizare 
software; 

inovarea în afaceri

https://www.odimm.md/ro/femei-in-
afaceri 

Femei în Afaceri 2022
Împrumuturi preferențiale/ 

Consultanță de afaceri
IMM-uri conduse de femei Consultanță Consiliere generală / mentorat în afaceri

www.ebrdwomeninbusiness.com 
Persoană de contact: Nadejda Litvac

Fondul de stat 
de garantare a creditelor

2024 Garanții financiare IMM-uri pentru împrumuturi bancare Variabil Criterii stabilite în Legea nr. 206-XVI din 07.07.2006
https://www.odimm.md/ro/fgc 
Bănci locale partenere: 
MAIB, Comert Bank, Eurocredit Bank

PARE 1+1 2021 Granturi pentru investiții
Muncitori migranți / Rudele de gradul 1 să înceapă 

afa- cerea finanțată din remitențe
50% din totalul de investiții 

(max. 12 000)
Investiții în producție și servicii https://www.odimm.md/ro/pare

Instrumentul de susținere 
privind digitalizarea ÎMM

2021

Informații și consultanță pentru 
IMM-uri; Formare și educație 

antreprenorială; Apel de 
propuneri: business voucher 

și granturi

Întreprinderile mici și mijlocii, care funcționează 
conform Legii nr. 179/2016 privind întreprinderile 
mici și mijlocii, cu excepția titularilor de brevete 

și a persoanelor juridice de drept public

Până la 20.000 MDL pentru sprijinul 
sub formă de business voucher 

Până la 200.000 MDL 
pentru sprijinul financiar 

sub formă de grant

Investiții în digitalizarea IMM-urilor pentru a exploata 
potențialul lor inovator, inclusiv facilitarea accesului 

acestora la piețele interne și externe.

https://www.odimm.md/ro/
digitalizarea

Livada Moldovei 2024
Împrumuturi 

preferențiale + Leasing
IMM-uri horticole 5 000-5 000 000

Plantare / autorizare teren / achiziție echipament 
(cumpărare și închiriere)

www.livada-moldovei.md
http://livada-moldovei.md/credite-
livada-moldovei/ 
http://livada-moldovei.md/leasing-
livada-moldovei/ 

Biroul de 
asistență comercială în 
cadrul Parteneriatului estic

2024
Consultanță 

pentru IMM-uri, Informații 
ce țin de comerț

IMM-uri, Organzații de Suport în Afaceri, 
Autorități și instituții publice

Consultanță

Platformă online ce oferă acces la informații 
comerciale (tarife, măsuri netarifare, taxe, statistici 

comerciale pentru bunuri și servicii, proceduri 
comerciale și companii) care guvernează accesul pe 

piețele regionale și ale UE.

https://www.intracen.org/EaP/

Sprijin pentru 
activitățile comerciale 
ale întreprinderilor mici

Continuu
Consultanță 

pentru IMM-uri, Informații 
ce țin de comerț

IMM-uri, Organzații de Suport în Afaceri, Autorități 
și instituții publice

Consultanță

Access2Markets este portalul dedicat exportatoriilor 
și importatorilor UE ce oferă informații detaliate 

despre: tarife, reguli de origine, cerințe față de produs, 
proceduri și formalități vamale, TVA / accize / taxe de 

vânzare, bariere comerciale, statistici comerciale

https://trade.ec.europa.eu/access-
to-markets/en/content/welcome-
access2markets-trade-helpdesk-users

Rețeaua întreprinderilor 
europene

Continuu
Consultanță 

și asistență tehnică
IMM-uri; Întreprinderi mari; Centre de cercetare Consultanță

Servicii de consultanță
(export și inovare / transfer tehnologic)

https://odimm.md/ro/proiecte-
internationale/een
https://chamber.md/proiectul-
enterprise-europe-network/

Fondul pentru o creștere 
ecologică (GGF)

Continuu Împrumuturi / Leasing
Micro-IMM-urile 

din sectorul energetic
Variabil

Investiții în eficiență energetică și energie 
regenerabilă

www.ggf.lu
Instituțiile financiare partenere:
BT Leasing, Total Leasing

http://www.livada-moldovei.md/
http://livada-moldovei.md/credite-livada-moldovei/
http://livada-moldovei.md/credite-livada-moldovei/
http://livada-moldovei.md/leasing-livada-moldovei/
http://livada-moldovei.md/leasing-livada-moldovei/
https://odimm.md/ro/proiecte-internationale/een
https://odimm.md/ro/proiecte-internationale/een
http://www.ggf.lu/
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EU4BUSINESS: Uniunea 
Europeană pentru 
Mediul de Afaceri 
în Republica Moldova – 
Conectăm Companii

2022 Activități B2B
IMM-uri, Organzații 
de Suport în Afaceri

Activități B2B 

Support pentru IMM-urile orientate către exporturi, 
în special exportul către țările UE. Internaționalizarea 

IMM-urilor, consolidarea capacităților de export și 
accesul la noi piețe. Concentrându-ne în special pe 

cinci sectoare - alimente organice, industrii creative, 
textile, turism și vinificație

https://connectingcompanies.eu/
index.php/moldova/

Fondul European 
pentru Europa de Sud-Est 

Continuu
Împrumuturi prin intermediul 

liniilor de credit către instituțiile 
financiare locale

Întreprinderi micro și mici
Împrumuturi mici – 

pînă la 100 000 euro
Capital de lucru sau pentru investiții

www.efse.lu

Instituțiile financiare partenere:
BT Leasing MD: www.btleasing.md

EU4Environment – 
Uniunea Europeană pentru 
Mediu în Republica Moldova

2022
Consultanță și 

asistență tehnică pentru 
Ecologizarea IMM

IMM implicate în Programul de Ecologizare 
a IMM-urilor, implementat de ODIMM

Consultanță și 
asistență tehnică/de expert

Întărirea capacităților în domeniul eco-inovațiilor, 
eco-etichitării, eficienței resurselor și producerii mai 
pure, economiei circulare, managementului de mediu 

la întreprindere

https://odimm.md/ro/ecoimm
https://www.oecd.org/site/
eu4environment/
https://www.facebook.com/
EU4EnvironmentMoldova/

Centrul de finanțare 
și transfer tehnologic 
pentru schimbările climatice 
(FINTECC) – 
Uniunea Europeană 
pentru Climă (EU4Climate)

2027
Acces la finanțare

Granturi, Consultanță 
IMM-uri Variabil

Suport pentru implementarea tehnologiilor 
climatice: eficiență energetică, energie regenerabilă, 

eficiența apei și eficiența materialelor. Granturi 
pentru introducerea tehnologiilor eligibile, care 

sunt disponibile ca o completare a finanțării BERD. 
Asistență tehnică oferită de BERD și consultanți 

internaționali.

https://fintecc.ebrd.com/region/eap

Proiectul: Politici de sprijin 
pentru întreprinderile mici și 
mijlocii din zonele rurale

2022

Servicii de suport 
în afaceri 

(Consultanță 
pentru IMM-uri)

IMM-urile din mediul rural Consultanță

Asistență tehnică pentru ODIMM și MEI în vederea 
îmbunătățirii formulării și implementării politicii de 

sprijin pentru IMM-uri. Promovarea utilizării serviciilor 
de dezvoltare a afacerilor în zonele rurale, asistarea 

ODIMM în îmbunătățirea BDS-urilor existente și 
crearea de noi BDS.

https://www.odimm.md

Proiectul UE: Măsuri de 
consolidare a încrederii;
Programul V – componenta I

2021
Dezvoltarea afacerii 

și Asistență tehnică în 
implementarea DCFTA

Servicii de dezvoltare 
a afacerilor prin 

inițiative comune
Variabil

Inițiative pentru încurajarea cooperării 
transfron- taliere în regiunea transnistreană.

https://eucbm.eu4moldova.md
https://www.md.undp.org/content/
moldova/en/home/projects/
confidence-building-measures-
programme-5.html 

Abordarea LEADER 
pentru prosperitatea rurală 
în Republica Moldova

2021

Fondul de dezvoltare rurală 
UE-LEADER 2020-2021 pentru 

cofinanțarea grupurilor de 
acțiune locală (GAL) în punerea 
în aplicare a strategiilor lor de 

dezvoltare locală

IMM-uri locale/rurale, inclusiv start-up-urile 
din teritoriile GAL-urilor pot aplica 

la inițiativele grupurilor de acțiune locală 
sprijinite de Fondul de dezvoltare rurală

Până la 4 000 euro

Sprijin pentru GAL-uri și cofinanțarea 
proiectelor de dezvoltare rurală 

care contribuie la implementarea 
strategiilor de dezvoltare locală

https://solidarityfund.md/fdr-leader-
ue-2020-rezultatele-apelului-de-
propuneri/

Persoană de contact: Xenia Marcov
xenia.marcov@solidarityfund.md

http://www.efse.lu/
https://odimm.md/ro/ecoimm
https://www.oecd.org/site/eu4environment/
https://www.oecd.org/site/eu4environment/
https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/
https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/
https://eucbm.eu4moldova.md
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/confidence-building-measures-programme-5.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/confidence-building-measures-programme-5.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/confidence-building-measures-programme-5.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/confidence-building-measures-programme-5.html
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Abordarea LEADER 
pentru prosperitatea rurală 
în Republica Moldova

2021
Inițiative UE-LEADER 2020 

pentru cofinanțarea IMM-urilor 
din zonele rural

Entități care desfășoară activitate econmică 
în zonele rurale

Până la 30 000 euro
Grant/Cofinanțare pentru inițiative economice 

inovatoare menite să valorifice potențialul 
resurselor locale

https://solidarityfund.md/apel-
de-propuneri-in-cadrul-fondului-
initiativelor-pilot-leader-ue/

Persoană de contact: Anatolie Pîrlii
anatolie.pirlii@solidarityfund.md

Abordarea LEADER 
pentru prosperitatea rurală 
în Republica  Moldova

2021
Inovatori EU-LEADER - 

cofinanțarea inițiativelor 
inovatoare 

GAL-uri/ Parteneriate 
între GAL-uri

Până la 30 000 euro

Grant / cofinanțare pentru implementarea 
planurilor sectoriale de dezvoltare 

într-un domeniu specific 
(turism, cultură, alimentație locală)

https://solidarityfund.md/abordarea-
leader-in-republica-moldova-
comunitatile-rurale-isi-aleg-domeniile-
de-dezvoltare/

Persoană de contact: Iulia Țvigun 
iulia.tvigun@solidarityfund.md

Programul UE Regiuni Cheie
Cahul, Ungheni 

2024
Consultanță, 

servicii de suport & Granturi
IMM-uri, APL-uri, GAL-uri Variabil

Consolidarea capacității și consultanță
Infrastructura locală

Dezvoltare economică ecologică și reducerea 
emisiilor de carbon, crearea lanțurilor valorice 
(abordare bazată pe specializare inteligentă)

Infrastructură IT inteligentă și planificare spațială 
pentru a îmbunătăți prestarea serviciilor publice.

https://eu4cahul.md/
http://eu4ungheni.md/
https://www.eu4moldova.md/en/
content/eu-focal-regions-cahul-
and-ungheni-inclusive-economic-
empowerment-focal-regions-republic

UE pentru 
Republica Moldova 
(EU4Moldova) – 
Orașul start-up Cahul

2024

Servicii de suport în afaceri 
(consultanță și incubare)

Acces la finanțare
(Granturi pentru start-upuri 

inovative)

IMM-uri, intreprnderi individuale, 
start-upuri inovatve

Variabil

Încurajarea parteneriatelor pentru inovare și 
antreprenoriat între sectorul privat, sectorul public 

și instituțiile de învățământ din regiunea Cahul
Promovarea tehnologiei și a soluțiilor creative în 

procesul de învățare, disciplinele STEM vor deveni 
mai atractive pentru femei și bărbați, fete și băieți
Facilitarea apariției întreprinderilor nou-create în 

sectoare inovatoare, consolidarea capacității și 
pregătirea lor pentru investiții

http://startupcitycahul.md/en/

Dezvoltarea 
zonelor rurale în 
Republica Moldova (DevRAM)

2021
Consultanță, 

Transfer de cunoștințe, B2B
Membrii lanțului 

valoric local de soia
Gratuit pentru companiile selectate

Asistență în certificarea și 
facilitarea exportului de soia produsă în 
 Republica Moldova pe piața europeană.

https://agrobiznes.md/donau-soja 
„Soia Conventionala Moldova” 
https://www.facebook.com/
groups/912877199142536

Dezvoltarea 
zonelor rurale în 
Republica Moldova (DevRAM)

Continuu Transfer de cunoștințe
Producătorii locali de soia, 

sectorul de cercetare și instituțiile VET din 
domeniul agricol 

Toate resursele sunt disponibile 
fără restricții

Manuale, rapoarte, standarde și lecții video https://agrobiznes.md/donau-soja



Elaborat de proiectul finanțat de UE 
„Suport pentru cadrul infrastructurii calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Delegația Uniunii Europene 
în Republica Moldova

Tel: (+373 22) 505210

Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Str. M. Kogălniceanu, nr. 12
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova

www.eeas.europa.eu/delegations/moldova
www.EU4MOLDOVA.md

European Union in the Republic of Moldova

EU DELEGATION MOLDOVA

http://www.eeas.europa.eu/delegations/moldova
http://www.EU4MOLDOVA.md

