
Anexa 2 

Surse de finanțare pentru sprijinirea dezvoltării domeniului IMM  

 

PROGRAMUL NATIONAL DE ABILITARE ECONOMICĂ A TINERILOR (PNAET) 

Tip finanțare Granturi/Credite preferențiale 

Scopul finanțării - Dezvoltarea abilităților antreprenoriale,  

- Lansarea sau extinderea unei afaceri proprii în zonele rurale; 

- Dezvoltarea unei afaceri în domeniul agriculturii, producerii sau prestări de 

servicii.   

Beneficiari eligibili Persoanelor tinere cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani 

Perioada  2008-2017 

PROGRAMUL-PILOT DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE (PARE 1+1) 

Tip finanțare Granturi / Subvenții 

Scopul finanțării Contribuție în formă de grant pentru a suplimenta investițiile migranților 

în economia Republicii Moldova  

Beneficiari eligibili Cetățeni RM – lucrători migranți din Republica Moldova sau rudele de 

gradul I ale acestora care lansează sau dezvoltă afaceri pe teritoriul 

Republicii Moldova din remitențele provenite de peste hotare 

Investiții eligibile Investiții în afaceri în sectoarele de producere și servicii 

Termen limită 12/31/2018 

PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ 

(IFAD-VI)- PENTRU IMM 

Tip finanțare Credite preferențiale 

Scopul finanțării Credite preferențiale pentru finanțarea investițiilor agricole 

Beneficiari eligibili Întreprinderi mici și mijlocii (IMM) 

Investiții eligibile Toate activitățile agricole rurale generatoare de venit 

Termen limită 10/30/2020 

PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ 

COMPONENTA PENTRU TINERII ANTREPRENORI (PRRECI IFAD VI) 

Tip finanțare Granturi / Subvenții 

Credite preferențiale 

Scopul finanțării Credite preferențiale cu porțiune de grant pentru tineri antreprenori 

Beneficiari eligibili Întreprinderi fondate și administrate în totalitate de tineri antreprenori ce 

au vîrsta la momentul aplicării cuprinsă între 18-35 ani în cazul bărbaților 

/ 18-40 ani în cazul femeilor 

Investiții eligibile Investiții în afaceri cu profil agricol, agroturistic și non-agricol 

Termen limită 12/31/2017 

PROIECTUL AMELIORAREA COMPETITIVITĂŢII: PAC-2 (componenta de granturi de 

cofinantare) 

Tip finanțare Granturi / Subvenții 



Scopul finanțării PAC II oferă IMM-urilor din Republica Moldova suport financiar pentru a 

investi în servicii de dezvoltare a afacerii care vor ajuta întreprinderile să-și 

sporească competitivitatea la export  

Beneficiari eligibili IMM-urile din Republica Moldova cu până la 249 de angajați. 

Întreprinderile pot fi considerate eligibile dacă vor prezenta un proiect de 

îmbunătățire a afacerii ce demonstrează sporirea competitivității la export. 

Prioritate vor avea IMM din sectoarele: - produse alimentare şi băuturi; - 

produse electronice şi mecanice; - textile şi îmbrăcăminte - tehnologii 

informaționale și externalizarea proceselor de afaceri  

Investiții eligibile Servicii de dezvoltare a afacerii  

Termen limită 12/31/2019 

PROGRAMUL HORIZON-2020 AL UNIUNII EUROPENE 

Tip finanțare Granturi / Subvenții 

Scopul finanțării Granturi pentru asigurarea legăturii între știință și business, îmbunătățirea 

competitivității întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul 

următoarelor: asigurarea accesului la finanțare pentru ÎMM inovatoare, 

începătoare; susținerea inovațiilor tehnologice; susținerea inovațiilor în 

sfera serviciilor sociale.  

Beneficiari eligibili Întreprinderi mici și mijlocii din UE și Republica Moldova  

Investiții eligibile Tematica / investițiile eligibile sunt anunțate periodic în chemările de 

propuneri (open calls) pe fiecare domeniu în parte. Vezi 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

Termen limită 12/31/2020 

PROGRAMUL COSME AL UNIUNII EUROPENE 

Tip finanțare Granturi / Subvenții 

Scopul finanțării Granturi pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și 

mijlocii prin intermediul următoarelor: îmbunătățirea accesului la finanțare 

pentru ÎMM în formă de capital și datorii; îmbunătățirea accesului la piețe; 

îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea 

ÎMM; promovarea antreprenoriatului și culturii antreprenoriale.  

Beneficiari eligibili Întreprinderi mici și mijlocii din UE și Republica Moldova 

Investiții eligibile Investițiile eligibile sunt anunțate periodic în chemările de propuneri (open 

calls) pe fiecare domeniu în parte. Vezi  

Termen limită 12/31/2020 

FONDULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ȘI MEDIULUI RURAL 

Tip finanțare Subvenții 

Scopul finanțării Facilitarea susținerii modernizării sectorului agroindustrial și dezvoltării 

rurale prin realiza următoarele obiective: 

- Creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial prin restructurare şi 

modernizare; 

- Asigurarea gestionării durabile a resurselor; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


- Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul 

rural și în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole. 

Beneficiari eligibili Toți producătorii agricoli care activează pe teritoriul controlat de autoritățile 

Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari situat după 

traseul Rîbniţa - Tiraspol şi, care nu se află în proces de 

insolvabilitate/lichidare. 

Perioada 2017-2021 

FONDUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ MOLDOVA 

Acordă asistenţă Guvernului Republicii Moldova prin continuarea unor activităţi în vederea 

asigurării durabilităţii investiţiilor acordate conform Acordului “Compact” dintre Republica 

Moldova şi Statele Unite ale Americii, precum şi implementarea acordurilor (de grant, împrumut, 

credit) cu caracter financiar, investiţional şi de asistenţă tehnică, în domeniul creşterii economice, 

dezvoltării infrastructurii în Moldova. 

 

 

 

 

 


