
 
 
 
 
  

 

 

Proiect
 
 
 
 

 GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 
Chișinău 

                
„Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 664 

din 03.06.2008 cu privire la Programul național de abilitare economică a tinerilor” 
-------------------------------------------------------------------- 

În temeiul Legii privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii nr. 206 –
XVI din 7 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 605), 
cu modificările și completările ulterioare, și dezvoltării spiritului  de întreprinzător în rîndul 
tinerilor, Guvernul 

  
HOTĂRĂŞTE: 

  Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 3 iunie 2008 „Cu privire la Programul național de 
abilitare economică a tinerilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 99-101/655 din 
06.06.2008), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

 1. în  anexa nr. 1, compartimentul I „Descrierea componentelor Programului”, 
componenta II. „Finanțarea proiectelor investiționale rurale prin acordarea de împrumuturi 
comerciale rambursabile, cu porțiune de grant, precum și finanțarea contractelor de leasing”, 
litera r), sintagma „5 zile lucrătoare” se substituie cu sintagma „30 zile lucrătoare”. 

2. Prezenta hotărâre întră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016. 
 
 
Prim-ministru      Pavel FILIP 
 Contrasemnează: 
Viceprim-ministru, ministru al economiei    Octavian CALMÎC 
 
Ministrul finanţelor       Octavian ARMAȘU 
 
Ministrul tineretului și sportului    Victor ZUBCU   

Notă informativă 
la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se 

operează în Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 03.06.2008 cu privire la Programul 
național de abilitare economică a tinerilor” 

 
Elaborarea proiectului 
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Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în 
Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 03.06.2008 „Cu privire la Programul național de 
abilitare economică a tinerilor” a fost elaborat în vederea susținerii sectorului 
întreprinderilor mici și mijlocii. Scopul Programului național de abilitare economică a 
tinerilor este promovarea și facilitarea implicării tinerilor din Republica Moldova în 
activitatea  antreprenorială. 

Argumentarea necesității de reglementare 
Componenta II. Finanțarea proiectelor investiționale rurale prin acordarea de 

împrumuturi comerciale rambursabile, cu porțiune de grant, precum și finanțarea 
contractelor de leasing, este destinată finanțării operațiunilor de procurare a unui vast 
sortiment de echipamente de producere și utilaje pentru prestarea serviciilor, precum și 
a contractelor de leasing pentru asigurarea dezvoltării afacerilor rurale. Beneficiarii 
programului sunt tinerii fondatori și/sau asociații persoanelor fizice și juridice, care 
practică activitate de antreprenoriat cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani. Împrumutul 
poate fi acordat în valoare maximă de 300000 (trei sute mii) lei, termenul maximal al 
împrumutului fiind de 5 ani. Din suma finanțării, care include 60 la suta suma 
împrumutului cu dobânda, iar 40 la suta suma grantului fără dobândă, beneficiarul 
rambursează băncii comerciale intermediare participante suma împrumutului conform 
contractului de credit și graficului de rambursare, ținînd cont de fluxul de mijloace 
bănești al beneficiarului, generat de afacerea finanțată. La rambursarea fără întârzieri a 
sumei principale a împrumutului, suma grantului de 40 la sută a acestuia este 
valorificată și se exclude din evidență În caz dacă beneficiarul a permis întîrzieri de 
rambursări sau plăți la termen cu mai mult de 5 zile lucrătoare, acesta va pierde dreptul 
la valorificarea porțiunii de grant, care conform condițiilor Programului devine 
împrumut rambursabil cu dobândă. 

Reieșind din situația creată pe piața monetară nefavorabilă, în scopul diminuării 
îndatorării tinerilor antreprenori în cadrul Programului, se propune substituirea 
termenului - limită de 5 zile de întârziere cu un termen de 30 zile, după care 
beneficiarii i-și vor pierde dreptul la grant în caz de întârzieri de plăți la scadență. 
Astfel, în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 664 din 3 iunie 2008, Programul 
Național de Abilitare economică a tinerilor, Compartimentului I., Descrierea 
componentelor Programului, Componenta II. litera, r), se propune modificarea 
termenului – limită  de întârziere de plăți din partea beneficiarului cu până la 30 zile 
lucrătoare. Acțiunea modificărilor a fi aplicată începând cu  1 ianuarie, anul 2016. 

Modificarea prezentei hotărâri va contribui vădit la încurajarea și capitalizarea 
afacerilor tinerilor antreprenori în cadrul Programului.  

 
Scopul și obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Scopul și obiectivul urmărit prin adoptarea modificărilor constă în promovarea și facilitarea implicării tinerilor în activitatea  antreprenorială, care va contribui la 
eradicarea sărăciei în Republica Moldova.  

 
Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în 
Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 03.06.2008 cu privire la Programul național de 



3  

D:\Users\vcurmei\Desktop\New folder\Mini. Fin 14.05.16 Program tineri\ro_2993_Proiect-HG-PNAET.docx  

abilitare economică a tinerilor” se va realiza fără a fi necesare mijloace financiare 
suplimentare. 

 
Respectarea Transparenței în procesul decizional 

   Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează 
în Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 03.06.2008 cu privire la Programul național de 
abilitare economică a tinerilor” este plasat pe pagina WEB a Ministerului Finanțelor, la 
compartimentul Transparența decizională este transmis spre avizare autorităților 
administrației publice centrale.  

 
 


