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Distribuția realizării instruirilor în cadrul programului 
GEA 

• Total persoane instruite 12374 (2009-2014) 

2014  

• instruite 2710 persoane,  

• Consultate - 3523  persoane 

• dintre care  - 1800 femei și 1480  antreprenori 

 

 



Fondul de Garantare a Creditelor 
Denumirea 

produselor 
Număr 

garanţii 
Suma 

creditelor (lei) 
Suma 

garanţiilor(lei) 

PNAET 39 11 628 588,00 4 003 690,00 

Întreprinderile 
Active  

16 8 879 
618,00 

3 696 
378,00 

Start-Up 1 498 000,00 249 000,00 

Întreprinderile 
exportatoare 

2 5 688 
432,00 

2 700 
000,00 

TOTAL 58 26 694 
638,00 

7 349 
068,00 



Fondul de Garantare a Creditelor 



Programul de Atragere  
a Remitenţelor în 
 Economie “PARE 1+1” 
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Distribuţia geografică a întreprinderilor 
finantate, 2014 
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Distribuţia întreprinderilor după domenii de 
activitate,2014 



Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din 
Moldova (RIAM) 



Informația statistică utilizată la moment de ODIMM 

www.statisica.md 
Datele statistice accesibile din compartimentul 
Antreprenoriat 
Studii ocazionale realizate în partenereiat cu BNS. 
“Activitatea de antreprenoriat  în profil teritorial”(notă 
analitică) 
Rapoarte statistice anuale 
Propriile studii ale sectorului IMM(sondaje) cît și ale altor 
actori din domeniu 
Cercetari în domeniu realzate de către reprezentanții 
mediului academic 
 
 
 

http://www.statisica.md/


Oportunități de dezvoltare a bazei de date privind statistica 
întreprinderilor (IMM) 

Statistica 
întreprinderilor 

IMM 
(Gen) 

Indicatori 
demografici al 

IMM 

Indicatori de 
performanță 

Indicatori de 
impact 

Profilul 
antreprenorului 



INDICATORI DEMOGRAFICI AL IMM  
CICLUL DE VIAȚĂ 

• Rata de naștere și de deces a IMM, inclusiv cele gestionate de 
femei, total, pe regiuni și pe domenii de activitate 

• Rata de supravețuire(un an, doi, trei, 3 si.....) a IMM, inclusiv cele 
gestionate de femei, total, pe regiuni și pe domenii de activitate 

• Ponderea locurilor de muncă create la inițierea afacerii 

• Ponderea locurilor de muncă lichidate la închiderea afacerii 

• Ponderea întreprinderilor cu potențial de creștere din sectorul IMM, total, pe 
regiuni, inclusiv cele gestionate de femei 

 



INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

• Rata de creștere a întreprinderilor active din sectorul IMM, total, teritorial, 
inclusiv cele gestionate de către femei; 

• Densitatea înteprinderilor active, total, teritorial, pe domenii de activitate, 
inclusiv cele gestionate de către femei; 

• Cifra de afaceri și nivelul de profitabilitate obținut de IMM, inclusiv cele 
gestionate de femei (pe regiuni și domenii de activitate) 

• Indicatorii de export 

• Crearea și distribuirea de cunoștințe 

• Sursa: MEASURING ENTREPRENEURSHIP A Collection of Indicators 2009 Edition OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators 
Programme. http://www.insme.org/files/3862 

• Entrepreneurship Indicators and Business Registers The Importance of International Comparability.  

• http://www.oecd-ilibrary.org/ 

 

 

http://www.insme.org/files/3862
http://www.oecd-ilibrary.org/


INDICATORI DE IMPACT 

• Volumul investițiilor realizate de IMM, total,pe domenii de activitate, pe regiuni, 
inclusiv de IMM gestionate de femei; 

• Rata întreprinderilor ce implementează inovații în activitate, total, pe domenii, 
pe regiuni, inclusiv în întreprinderile gestionate de femei 

• Numărul locurilor de muncă create, total, pe regiuni, pe tipuri de intreprinderi 
inclusiv pentru femei; 

• Evoluția numărului de salariați pe domenii de activitate, total, pe regiuni, 
inclusiv pentru femei și persoane cu dizabilități; 

 

 

 

 

 



Profilul antreprenorului din prisma gender 

• Vărsta medie a antreprenorului 

• Nivelul studiilor 

• Investiții în dezvoltare personală și profesională 

• Ponderea surselor proprii la etapa de inițiere a afacerii 

• Domeniile de activitatea antreprenoriala în care se lansează inițial 

• Motivațiile pentru inițierea/abandonarea afacerii 

 



Studii și analize 
periodice necesare sectorului IMM 

• Indicatori de  performanță antreprenorială 

• Activitatea de antreprenoriat în profil teritorial 

• Analize macroeconomice sectoriale 

• Analize privind exporturile și importurile 

• Evoluția pieței forței de muncă 

• Entrepreneurship Indicators and Business Registers The Importance of International 

• Comparability Measuring Entrepreneurship A Collection of Indicators. OECD-Eurostat 
Entrepreneurship Indicators Programme. 

 

 

 

 



              OPORTUNITATE 

           DEZVOLTARE 

                     INVESTIŢII 

                     MODERNIZARE 

                       MOBILITATE 

PROGRAME DE SUPORT  
ŞI DEZVOLTARE A SECTORULUI IMM 



 

 
Adresa ODIMM: 
Str. Serghei Lazo 48, etajul 3, of. 313 
Chişinău, Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 29 57 41 
Fax: +373 22 29 57 97 
E-mail: office@odimm.md  

 
WEB: www. odimm.md 
www.businessportal.md 

 
 

mailto:office@odimm.md
http://www.businessportal.md/
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