
 

CENTRUL DE SUPORT ÎN
AFACERI ORHEI

promotor al dezvoltării
businessului mic și mijlociu

Octombrie 2021  

 Despre noi;

 Scopul și obiectivele;

 Servicii CSA Orhei;

 Oportunități de finanțare.

Cuprins:

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia aparține A.O. Agenția

Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene. 
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Dovada succesului implementării
acestui proiect este recunoașterea
necesității și utilității noastre din partea
beneficiarilor, dar și obținerea mențiunii
și a Premiului European pentru
Societatea Civilă – Comunități mai
puternice pentru o Economie Mai
Puternică oferit de Delegația Uniunii
Europene din Moldova.

 

Centrului de Suport în Afaceri Orhei este primul
Business Hub din regiunea Orhei care prin inovație
contribuie la setarea și dezvoltarea antreprenoriatului
de viitor cu respect pentru tradiții și identitate
regională. 

CSA Orhei oferă beneficiarilor servicii de informare,
instruire, mentorat, coaching, consiliere și consultanță
individuală pentru dezvoltarea businessului. 

Membrii CSA Orhei au acces la diverse programe care
îi ajută să-și sporească potențialul pe diverse domenii. 

 

Despre noi Realizările CSA Orhei
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NE PROPUNEM SĂ:

facilităm crearea unui mediu favorabil pentru
inițierea și dezvoltarea afacerilor locale în raioanele
Orhei și Telenești;

oferim acces la serviciile de consultanță specializată
pe diverse aspecte economice;

sprijinim antreprenorii în accesarea de fonduri.

creăm platforme de discuții, interacțiune și inițiative
pentru vociferarea problemelor și identificarea
soluțiilor care vor facilita dezvoltarea
antreprenoriatului micro, mic și mijlociu;

3

Începând cu luna iulie 2021, am semnat acordul pentru continuarea proiectului ”Centrul de
Suport în Afaceri Orhei – promotor al dezvoltării businessului mic și mijlociu”. Acum de suportul
nostru vor putea beneficia și antreprenorii din raionul Telenești.

 

Scopul proiectului este facilitarea dezvoltării continue a unui mediu favorabil pentru inițierea și
dezvoltarea afacerilor, precum și oferirea accesului la servicii de consultanță și expertiză specializată pe
diverse aspecte economice inclusiv export, precum și sprijin în accesarea de fonduri în scopul
contribuirii la atingerea dezideratului de dezvoltare durabilă a comunităților, a regiunii Centru, și a
bunăstării cetățenilor.

SCOPUL:

facilităm includerea IMM-lor locale în lanțurile
valorice naționale și internaționale;

contribuim la ridicarea nivelului de educație și
cultură antreprenorială din regiune;

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia aparține A.O. Agenția

Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene. 
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În perioada Iulie 2021 - Decembrie 2023 ne vom focusa pe:

 teritorială 
 

       acum și antreprenorii din raionul
       Telenești beneficiază de serviciile
        noastre;

 spectrul de servicii
       de la 7 la 10 servicii;

Echipa Mobilă de Experți 
       cel puțin 6 experți, mai multe 
       consultații și mini instruiri;

Curs Start Up ”De la ideie la
business plan” 

       2 cursuri; 14 traininguri; 280 de
       participanți;

Coaching individual pentru
definitivarea business planului;

Program de mentorat 
       minim 10 mentee vor beneficia de: 
       Instruiri tematice, vizite de studiu la
       antreprenori de succes, Dejunuri de
       afaceri.

 
 

Program de Expertiză Specializată 
      10 companii vor beneficia de expertiza
      unui specialist pe un segment de
      activitate menționat de companie
      drept problemă. 

Grantare pentru adaptarea afacerii
la cerințele de export și icluderea în
lanțul valoric 

      4 granturi-3000 euro;

Business Event ”Expert Club” 
       ediție anuală;

Videouri de promovare a
antreprenorilor Zonei Centru 

      10 antreprenori;

Platforma Electronică 
 ”Antreprenorii Zonei de Dezvoltare
Centru”;
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SERVICII CSA ORHEI
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2

Instruiri Start Up

2 cursuri a câte 7 ateliere (offline /

online) ”De la ideie la Business Plan”; 

 Ședințe de coaching individual.

CSA Orhei oferă servicii de instruire menite

să încurajeze potențialii antreprenori să-și

valorifice potențialul în vederea initierii unei

afaceri.

Persoanele care intenționează să lanseze o

afacere sau/și agenții economici în primii

ani de activitate beneficiază de:
Serviciul Consultanță și
Consiliere

persoanele care intenționează să lanseze o

afacere;

agenții economici în primii ani de activitate; 

IMM-uri mici și mijlocii.

CSA Orhei oferă servicii de consultanță

individuală și consiliere în vederea:

elaborării și dezvoltării planului de

afacere; suport în scrierea proiectelor;

identificarea partenerilor (clienti, furnizori,

export, potentiali finantatori) și

pozitionarea afacerii pe platformele social

media. 

Oferim consultanță pentru:

În urma evaluării activității Centrului de Suport în Afaceri Orhei, am constatat necesitatea

menținerii, dezvoltării dar și diversificării unor servicii. În acest context vă prezentăm lista serviciilor

de care pot beneficia toți cei interesați de inițierea, dezvoltarea și diversificarea afacerii.

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia aparține A.O. Agenția
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SERVICII CSA ORHEI

6

3 4Serviciul Mentorat și ghidare 

agenților economici în primii ani de

activitate;

persoanelor care intenționează să lanseze o

afacere;

antreprenorilor care sunt interesați de

dezvolaterea afacerii.

participa la ședințe tematice; 

vizite de studiu la antreprenorii cu

experiență;

Dejunuri de Afaceri.

CSA Orhei oferă servicii de mentorat, ghidare și

coaching cu privire la dezvoltarea afacerilor,

transfer de competențe și creare de networking. 

Serviciul se adresează:

De programul de mentorat vor beneficia 10

mentee, care vor:

Instruiri penru IMM-uri

Digital marketing și visibilitate; 

Platforme de E-commerce; 

Vânzări și vânzări online; 

Comunicarea cu reprezentanți ai

lanțurilor valorice/angrosiști, cerințele

aderării/includerii în lanț valoric; 

Cum găsim parteneri în UE; etc.

CSA Orhei oferă acces la instruii pentru IMM-

rile din regiunile Orhei și Telenești, care

activează într-un domeniu specific mai mult

de 3 ani. 

Instruirile IMM sunt organizate cu scopul de

a actualiza cunoștințele antreprenoriale ale

managerilor și a personalului pentru

dezvoltarea unei afaceri de succes.

Instruirile se vor axa pe subiectele:

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia aparține A.O. Agenția

Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene. 
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6 Informare

Echipa Mobilă de Experți

Prin intermediul paginii web:

https://csaorhei.md/; rețelelor sociale

https://www.facebook.com/csaorhei;

https://www.instagram.com/ și a Buletinului

Electronic Informativ elaborat și diseminat lunar,

CSA Orhei asigură informarea antreprenorilor pe

diverse subiecte de interes actual.

 

fiscalitate; 

contabilitate; 

resurse umane; 

relații financiar bancare; 

drept antreprenorial; 

agricultură/subvenții.

Experții Echipei mobile prestează servicii de

asistență în vederea inițierii și dezvoltării

afacerilor. Experții informează sectorul privat

cu privire la oportunitățile de dezvoltare care

pot fi accesate de către beneficiarii CSA

Orhei, activitățile care urmează să fie

desfășurate în perioada imediat următoare,

dar și cu informații relevante activității de

antreprenoriat pe fiecare domeniu de

expertiză a Echipei Mobile: 

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia aparține A.O. Agenția

Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene. 
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persoanelor care intenționează să lanseze o

afacere;

tinerilor antreprenori și IMM-urilor din regiuni;

agenților economici care doresc să își

extindă/dezvolte afacerea. 

CSA Orhei oferă consiliere în completarea și

pregătirea documentației necesare aplicării la 

 programele de granturi pentru antreprenori.

Serviciul se adresează:

 

Experții CSA Orhei oferă informații cu privire la

oportunitățile de granturi, procedura de aplicare,

completarea dosarelor, precum și condițiile de

încheiere și derulare a contractului de finanţare,

consiliere în implementarea proiectului și

procedura de raportare. 

Suport aplicare la programe de
finanțare și granturi 

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia aparține A.O. Agenția
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE
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Tinerii doritori de a lansa o afacere sau

care au inițiat și conduc o întreprindere

care nu depășește termenul de doi ani de

la înfiinţare la data aplicării la Program,

înregistrată pe teritoriul Republicii

Moldova;

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 de

ani;

Cetățenii Republicii Moldova.

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului

Întreprinderilor Mici și Mijlocii anunță

 START celei de a 2-a etape a Programului

„START pentru TINERI: o afacere durabilă la

tine acasă”.

 Programul conține cursul de instruire de bază,

cu o durată de 6 zile și are drept scop

formarea tinerilor în domeniul inițierii/

dezvoltării unei afaceri și elaborarea

proiectului investițional.

La această etapă se pot înregistra tinerii care

au participat la activitățile de generare de idei -

Hackathon realizate la Etapa 1 a Programului

sau care au idei de afaceri, dar nu au participat

la Etapa 1 a Programului și întrunesc

următoarele criterii de eligibilitate:

 

 

Perioada de înscriere:

          𝟐𝟎.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟏

Informații suplimentare:

Tel:  0 22 211 573; +373 68 301 345

Email: start_tineri@odimm.md

Aplică acum:
 https://bit.ly/2Z3CPxy

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia aparține A.O. Agenția

Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene. 

Beneficiarii CSA Orhei au acces la numeroase oportunități de dezvoltare și finanțare. Astfel, pentru a
nu rata nici o ofertă, echipa noastră informează permanent despre programele de granturi la care
antreprenorii pot aplica cu încredere. 



OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE
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𝐎𝐃𝐈𝐌𝐌 oferă tot mai multe oportunități

pentru cei care vor să revină acasă.

 Astfel, sunt recepționate în regim continuu

cereri de înscriere la 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐀𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐚

𝐑𝐞𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧�̦�𝐞𝐥𝐨𝐫 �̂�𝐧 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐞“𝐏𝐀𝐑𝐄 𝟏+𝟏”.

Programul este destinat lucrătorilor migranţi

şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care

doresc să investească în lansarea şi/sau

dezvoltarea unei afaceri proprii.

Beneficiarii pot obținere finanțare

nerambursabile de până la 250 mii lei. 

Programul PARE 1+1 prevede 4 componente:

COMPONENTA I – „Informare şi comunicare”

COMPONENTA II – „Instruire şi suport

antreprenorial”

COMPONENTA III – „Finanţarea

afacerilor/Regula 1+1”

COMPONENTA IV – “Monitorizare, post-

finanţare şi evaluare a Programului”.

Pentru mail multe detalii accesează:

      https://bit.ly/3kmZj3O
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