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Implementarea Componentei I a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor în
anii 2008-2010

În scopul realizării Programului de acţiuni consacrate Anului Tineretului şi dezvoltării spiritului
de întreprinzător în rândul tinerilor, Guvernul  prin Hotărârea  nr. 664 din 03 august 2008 a aprobat
Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor pentru anii 2008 – 2010 (PNAET). Acest
Program сonştientizează  importanţa sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea creării şi
dezvoltării unei economii moderne şi dinamice, având ca obiectiv stimularea iniţiativelor tinerilor
antreprenori, precum şi extinderea oportunităţilor oferite acestora întru consolidarea sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii.

Scopul Programului  este promovarea şi facilitarea implicării tinerilor din zonele rurale ale
Republicii Moldova în activitatea antreprenorială prin :

 dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor, bazate pe cunoaşterea şi gestionarea
optimă a resurselor (financiare, umane, materiale, de timp etc.);

 facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare iniţierii şi dezvoltării
unei afaceri proprii;

 stimularea creării şi dezvoltării de către tineri a noilor întreprinderi.
Programul se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fiind structurat pe trei

componente:
 I. Instruire şi consultanţă antreprenorială;
II. Finanţarea proiectelor investiţionale rurale prin acordarea de împrumuturi comerciale

rambursabile, cu porţiune de grant, inclusiv finanţarea contractelor de leasing;
III. Monitorizare postfinanţare.

Beneficiari ai Programului sunt tinerii, cetăţeni ai Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18-
30 de ani, care doresc să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale, să lanseze propria afacere sau să-şi
extindă afacerea în zonele rurale.

Programul este asigurat financiar de către Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul
Finanţelor din mijloacele circulante ale Proiectului  de Investiţii şi Servicii Rurale 1 ( RISP1), finanţat
de Banca Mondială şi ale Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici 1 (FIDA
1), finanţat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă.

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este
responsabilă de implementarea Componentei I a Programului Naţional de Abilitare Economică a
Tinerilor, care prevede organizarea cursurilor de instruire şi acordarea consultanţei antreprenoriale.

Componenta I a Programului presupune instruirea a circa 1550 de tineri.  Programul are drept
obiectiv final crearea a 1000 de afaceri în zonele rurale, fondatorii cărora vor fi tinerii cu vârsta între 18
– 30 ani.

Ţinând cont de necesităţile stringente de instruire a beneficiarilor potenţiali – tineri din sectorul
rural, Componenta I a Programului constă în pregătirea şi instruirea participanţilor prin intermediul
cursurilor gratuite, cu durata de 10 zile, oferite de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, divizate pe module:

 înregistrarea afacerii şi legislaţia în domeniu;
 managementul şi planificarea afacerii;
 management financiar şi contabilitate;
 marketing şi vânzări;
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 managementul resurselor umane.

În cadrul cursurilor de instruire beneficiarilor sunt distribuite gratuit materiale didactice şi
informaţionale, ce ţin de iniţierea, desfăşurarea şi gestionarea afacerii. Materialele oferite servesc drept
îndrumar util pentru primii paşi în business a tinerilor  încadraţi în Program, totodată, atenţionându-i la
evitarea posibilior greşeli  prin elucidarea exemplelor practice de lansare  a afacerilor în zona rurală şi
de înregistrare  a unor rezultate performante.

Pe întreaga durată a desfăşurării Programului, întru informatizarea, mediatizarea şi promovarea
continuă a obiectivelor acestuia, ODIMM acordă consultanţă gratuită tinerilor beneficiari în teritoriu. În
acest proces sunt  implicaţi şi prestatorii de servicii la faţa locului.

În scopul selectării companiilor, care desfăşoară cursurile de instruire şi consultanţă, în ziarele
„Logos Press, „Moldova Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova” au fost publicate anunţuri, fiind
asigurate transparenţa şi condiţiile egale pentru toţi prestatorii de servicii.  În rezultatul analizei tuturor
ofertelor depuse, Comisia de achiziţii publice a validat în acest sens  două companii: ARIA – pentru
municipiul Chişinău şi Consorţiumul „Afaceri rurale” – pentru instruire în zonele rurale ale Moldovei.

Bugetul Componentei I a PNAET pentru 3 ani se estimează la 1300 mii lei,  din care  200 mii lei
au fost preconizaţi  pentru acţiunile planificate în  anul 2008 şi 600 mii lei – în anul 2009.

Compania de informare în masă a Programului a avut loc prin diferite surse şi modalităţi: Târgului
locurilor dr muncă, anunţuri la postul republican  radio, comunicatelor informative, prezentări la
instituţiile superioare din Republică şi în cadrul meselor rotunde, conferinţe etc.

În scopul informatizării mai largi a tinerilor privind oportunităţile Programului Naţional de
Abilitare Economică a Tinerilor a fost elaborat şi lansat un spot video cu durata de 30 secunde cu
prezentare la postul de televiziune Moldova I de trei ori pe săptămână.

Pe parcursul implementării PNAET au fost difuzate secvenţe la temă în cadrul emisiunilor
televizate „Fii tânăr”, „O şansă pentru tine”, programului informativ „Mesager”. Posibilităţile implicării
tinerilor în Program au fost discutate la emisiunile radioului naţional şi radio „Antena –C”.

Totodată, mersul Programului şi materialele informative, ce ţin de implementarea acestuia, pot fi
vizualizate pe business portalulul IMM (www.businessportal.md),  paginile web a Ministerului
Economiei (www.mec.gov.md), Ministerului Finanţelor (www.minfin.md), Ministerului Educaţiei şi
Tineretului (www.edu.md) şi Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii (www.odimm.md ).

Odată cu startarea Programului, ODIMM a deschis „Linia Fierbinte” (22 57 99),  destinată
consultării tinerilor privind condiţiile de participare la Program.

Procedura de înscriere la cursurile de instruire este foarte simplă şi presupune completarea şi
depunerea de către solicitant a formularului de înscriere, cu anexarea copiei buletinului de identitate.
Înregistrarea la cursurile de instruire are loc la oficiul ODIMM. Totodată, întru facilitarea depunerii
formularelor de participare la Program, ODIMM recepţionează actele prin poştă, e-mail, nemijlocit în
regiuni prin intermediul secţiilor economie, care apoi le expediază la sediul Organizaţiei.

ODIMM, în baza formularelor completate de tineri, efectuează selectarea lor şi formează grupele
pentru instruire, componenţa nominală a cărora este aprobată de către preşedintele Comisiei de
Coordonare a Programului.

Este de menţionat, că tinerii manifestă un interes sporit  faţă de cursuri, la finele anului  2009 fiind
înregistrate 1294 formulare de participare la instruire, iar 4220 tineri au beneficiat de consultaţii.

   Din numărul total al tinerilor înregistraţi :
 30,3 % practică activitatea de întreprinzător şi doresc să-şi extindă propria afacere;
 38,7% intenţionează să-şi lanseze viitoarea afacere în domeniul agriculturii;
 29,1% au ales sfera de producere;
 25,1% preferă domeniul prestării serviciilor;
 63,7 %  au vârsta cuprinsă între 22-28 ani;

www.businessportal.md
www.mec.gov.md
www.minfin.md
www.edu.md
www.odimm.md
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 37,3 % sunt femei.
Aceste cifre  confirmă că, tinerii sunt în mare măsură experimentaţi şi gata din punct de vedere

moral-psihologic şi profesional de a practica activitatea de întreprinzător, iar numărul impunător de
tinere  denotă tendinţa femeilor de a se încadra în mediul antreprenorial.

În anul 2008, în cadrul Componentei I a PNAET au fost organizate 10 cursuri de instruire, în
rezultat fiind instruiţi 262 tineri:

- mun. Chişinău (14-25 iulie) – 28 tineri;
- r-ul Ocniţa (19 – 29 august) – 20 tineri;
- r-ul Cimişlia (21 august – 3 septembrie) – 27 tineri;
- r-ul Soroca (13-24 octombrie) – 18 tineri;
- r-ul Drochia (13-24 octombrie) – 41 tineri;
- mun. Chişinău (20-31 octombrie) – 28 tineri;
- mun. Chişinău (3-14 noiembrie) – 24 tineri;
- mun. Chişinău (17-28 noiembrie) – 34 tineri;
- UTA Gagauzia (8 – 19 decembrie) – 24 tineri;
- r-nul Cantemir (15-26 decembrie) -18 tineri.

Începând cu luna ianuarie 2009 au fost relansate cursurile de instruire în cadrul Componentei I
PNAET. În anul 2009 au fost instruiţi 422 tineri.

- Mun. Chişinău (8 seminare) – 208 tineri,
- Glodeni (26 ianuarie-6 februarie) - 25 tineri,
- Sângerei (23 februarie - 6 martie)-26 tineri,
- Ungheni ( 11-22 mai) - 21 tineri,
- Donduşeni ( 6-17 iulie) - 44 tineri,
- Străşeni ( 6-17 iulie) - 21 tineri,
- Căuşeni ( 17-28 august) - 17 tineri,
- Teleneşti ( 5-16 octombrie) - 35 tineri,
- Făleşti ( 19 noiembrie - 30 decembrie) - 25 tineri.

De la începutul anului 2010 au fost depuse 88 formulare de participare la PNAET. În total sunt în
aşteptare de a participa la instruire 698 tineri din tot teritoriul ţării. Este activă Linia Fierbinte a
Programului.

Informaţia actualizată privind realizarea Componentei I PNAET se plasează pe site-ul
www.businessportal.md şi www.odimm.md.

În rezultatul analizei chestionarelor de evaluare a cursurilor de instruire, s-a constatat că pentru
66,9% din aceştia, participarea la acest program le-a generat o dorinţă mai puternică  de a lansa o
activitate de antreprenoriat, 95,1%  din totalul respondenţilor, au menţionat că seminarele desfăşurate
au satisfăcut necesităţile lor de dezvoltare personală şi antreprenorială şi au exprimat dorinţa şi în viitor
să participe la cursuri similare. Subiectele pe care tinerii sunt cointeresaţi de a le studia adiţional sunt:
marketing – 11,33%, contabilitate - 17,7%, legislaţia în domeniu - 6,4%, resursele umane – 12,3%
management - 5,6%.

Participanţii la seminare au menţionat pozitiv lucrul în grup şi asigurarea informaţională cu
materiale didactice şi consultative privind activitatea de antreprenoriat.

Întru asigurarea implementării eficiente a Componentei I PNAET, ODIMM  permanent va
monitoriza impactul Programului asupra situaţiei tinerilor - participanţi al acestuia.

www.businessportal.md
www.odimm.md
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În scopul aprecierii gradului de informare a tinerilor şi atârnării acestora faţă de acţiunile
Programului, ODIMM a efectuat prin intermediul www.businessportal.md sondaje de evaluare, în baza
cărora s-a constatat următoarele:

- majoritatea respondenţilor (73,0 %) au menţionat că sunt la curent cu lansarea PNAET şi
cunosc condiţiile de participare la Program;

- 25,5 % din respondenţi s-au adresat la bancă, solicitând credite în cadrul Programului,
majoritatea din ei menţionând existenţa obstacolelor la obţinerea creditului şi considerând condiţiile
înaintate de bănci ca foarte dure: (i)gajul şi evaluarea acestuia, (ii) cerinţa care prevede procurarea
doar utilajului nou, (iii) neacceptarea de către bănci a unei sume necesare pentru mijloace circulante;

- Altă parte din tineri au apreciat condiţiile de obţinere a unui credit ca satisfăcătoare.
Totodată tinerii au atenţionat despre neajunsurile Programului, evidenţiind:

- mediatizarea insuficientă a Programului la nivel local şi naţional de către mass-media locală/
naţională şi Administraţia Publică Locală;

- accesul limitat al tinerilor de la sate la reţeaua internet;
- neadmiterea în cadrul PNAET a finanţării proiectelor din sfera de prestări servicii.

Doleanţele tinerilor:
- extinderea  finanţării asupra unui număr mai mare de genuri de activitate;
- alocarea creditelor şi pentru procurarea  utilajului uzat;
- ajustarea cerinţelor înaintate de bănci, ce ţin de asigurarea cu gaj a  creditelor solicitate de

tineri la condiţiile, anunţate de Guvern;
- de invitat la cursurile de instruire tineri, care deja au obţinut credite în cadrul PNAET;
- organizarea în viitor a unor seminare de studiere aprofundată a  “Analizei economico-

financiare” şi planificării afacerii.
Concluzii şi propuneri:
În scopul mediatizării mai eficiente a PNAET în rândul tinerilor la nivel local şi naţional, ODIMM

consideră oportun:
- de a organiza întruniri suplimentare de promovare a PNAET în teritoriu şi în cadrul

instituţiilor de învăţământ superior în colaborare cu partenerii Programului (Ministerul Economiei,
Ministerul Finanţelor şi Ministerul Tineretului şi Sportului);

- de a organiza mese rotunde cu implicarea activă a tinerilor, care au participat la seminarele
de instruire şi au obţinut credite în cadrul PNAET;

- de a organiza interviuri radio/tv cu tinerii beneficiari ai PNAET, care au succese în iniţierea
şi extinderea propriei afaceri;

- de susţinut finanţarea proiectelor din sfera de prestări servicii;
-  de organizat la fínele Programului un Concurs Naţional pentru cea mai reuşită afacere în

cadrul Programului;
- de elaborat în anul 2010 o broşură cu istorii de succes a tinerilor, care şi-au lansat propria

afacere în cadrul PNAET.

În final putem concluziona că, obiectivul de bază al Programului este în deplină concordanţă cu
priorităţile Guvernului RM de sporire a rolului tinerilor în viaţa social-economică a ţării. Interesul
tinerilor faţă de Program este major şi considerăm că, realizarea acestuia va duce la înfiinţarea de noi
entităţi economice în localităţile rurale, astfel impulsionând dezvoltarea potenţialului economic al
localităţilor şi sporirea rolului tinerilor în procesul de dezvoltare a ţării.

Director general   Iulia IABANJI

ex. Ludmila Duca
tel.29 62 68

www.businessportal.md

