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CENTRUL DE SUPORT ÎN
AFACERI ORHEI

promotor al dezvoltării
businessului mic și mijlociu

Activități CSA Orhei
Cunoaște antreprenorul
de lângă tine
Idei de afaceri acasă
Oportunități de finanțare

Cuprins:
„Investiția în
cunoaștere are cea
mai mare dobândă".

Benjamin Franklin                

CSA Orhei

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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Activități CSA Orhei

Instruiri Start-up "De la Idee la Business Plan"
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Pe 26 Februarie 2022, am dat start cursului
de instruire “Start Up -de la idee la business
plan”.
Beneficiarii instruirii sunt antreprenorii
Începători, Mici și Mijlocii din raioanele Orhei
și Telenești care sunt interesați de lansarea
unei afaceri, ajustarea sau extinderea afacerii
existente sau dezvoltarea propriilor
competențe în ale antreprenoriatului.

Tematica primei instruiri este: Idea de afacere.
Formatoarea instruirii, Angela Gladei a
prezentat cum se realizează ideea și modelul
de business; care sunt
 etapele de dezvoltare a afacerii și specificul
lor; care sunt instrumente de planificare a
afacerii; 

Participanții au realizat o serie de exerciții
practice după Modelul CANVAS, acumulând
astfel cunoștințele teoretice și abilități utile.

Cursul s-a desfășurat în format hibrid, astfel
în sala de training s-au întrunit 18
antreprenori începători, alți 22 au participat
online.

Următoarea instruire va avea loc pe data de
5 martie 2022.
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Cunoaște antreprenorul de lângă tine

CSA Orhei sprijină antreprenorii locali.
Vă invităm să o cunoașteți pe Tatiana Apostol, fondatoarea- Salonului de frumusețe Stiletto

De mică am iubit tot ce e frumos, de aceea
nu m-am regăsit în profesia de bază.
Ulterior, am început să studiez ramurile
beauty și  anume manichiura.
Au urmat 5 ani de experiență fumoasă și
formare a bazei de clienți, iar dorința de a
atinge culmi înalte și de a fi mereu utilă
oamenilor, m-a determinat să-mi deschid
propriul salon de frumusețe.
 

Când și cum ți-a venit ideea de afacere? 

Care au fost primii pași în a comercializa
afacerea?

În 2019 , am urmat cursul de Mentorat în
Afacere organizat în cadrul Centrului de
Suport în afaceri Orhei. Ulterior am apelat
la programul de finanțare ,,Start Pentru
Tineri ,, ODIMM. Am scris un business plan
și în februarie 2020 l-am prezentat. Peste
două luni a venit minunata veste că am fost
selectată pentru finanțare de către ODIMM,
iar de aici a început dezvoltarea afacerii.
Treptat am format o echipă de specialiști
calificați în domeniul beauty. La momentul
actual în cadrul salonului se prestează
următoarele servicii:
-tunsori bărbați/femei/copii
-aranjare/coafare/vopsirea parului
-tratamente de reconstrucție și îndreptarea
părului
-Machiaj
-stilizarea sprancenelor (henna/laminare)
-alungirea/laminarea genelor
-manichiură/ pedichiură

Care etapă e cea mai complicată atunci
când vrei să lansezi și să menții o afacere?

Din punctul meu de vedere, cea mai
complicată etapă de lasansare și
menținere a unei afaceri este formarea
unei echipe de specialiști calificați. 
Stabilitatea echipei va menține succesul și
va genera o bază fidelă de clienți.,
Prestarea serviciilor trebuie sa fie in
favoarea clientului, amabilitatea este un
factor decisiv, iar detaliile fac diferența.  

Cum fidelizezi clienții?

Fidelizarea este rezultatul unor lucruri mici, care depășesc
așteptările clienților și îi surprind intr-o manieră plăcută.
Calitatea serviciilor și ambianța plăcută reprezintă un criteriu
esențial pentru câștigarea încrederii clienților. 

Ce planuri ai pentru viitorul apropiat?

 Serviciile de frumusețe sunt în permanentă schimbare
dezvoltare, de aceea ne propunem să includem servicii
cosmetologice. Pentru atragerea și fidelizarea noilor clienți
avem ca scop perfecționarea continuă a personalului prin
participarea la cursuri și programe de instruire.

Ce deosebește afacerea ta de alte afaceri similare?
 

Afacerea noastră se deosebește prin lansarea unui serviciu
direcționat copiilor (1-4 ani) și adaptat la necesitățile lor. Micii
clienți se pot bucura în timpul tunsorii de un fotoliu ( tip
mașinuță), astfel procesul devine mai vesel atât pentru copii,
cât și pentru meșter.
Pentru confortul clienților cu copii, am amenajat un spațiu de
joacă care le permite să se relaxeze în timpul procedurilor. 
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https://www.facebook.com/ExtraKids.Orhei/
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Cunoaște antreprenorul de lângă tine

Social media joacă un rol substantial în
sprijinirea noilor afaceri.  Pentru mine, ca
tânăr antreprenor, canalul cel mai efficient
au fost rețelele de socializare. Ele oferă
vizibilitatea serviciilor și sunt un instrument
de consolidare a relațiilor cu clienți existenți
și potențiali

 Activitatea personală în social media te-a
ajutat ca antreprenor? Care a fost canalul
cel mai eficient?

Cele mai importante 3 activități ale unui
antreprenor? 

În viziunea mea cele mai importante
activități ale unui antreprenor sunt:
-gestionarea eficientă a finanțelor
-menținerea stabilității echipei
-dezvoltarea continua a afacerii

 Cheia succesului în câteva fraze?

Succesul constă în evoluția fiecăruia dintre
noi. Din punctul meu de vedere însăși
responsabilitatea este cheia succesului.

Educația antreprenorială. Cât de
importantă este ea și, în general,
antreprenorii din Moldova au de unde o
primi?

Educația antreprenorială este importantă în
planificarea și gestionarea proceselor
creative cu valoarea culturală, socială și
financiară, având ca scop crearea noilor
afaceri care să ofere produse și servicii ce
corespund nevoilor consumatorilor.
 In ultimii ani, datorită extinderii domeniului
și în RM, tinerii pot beneficia de educație
antreprenorială.
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Idei de afaceri acasă

Deschide-ți o călcătorie de rufe

Oamenii au din ce în ce mai puțin timp, iar călcatul
rufelor nu e o activitate foarte plăcută.
De aceea, e important să iei în considerare opțiunea de
a-ți deschide o călcătorie de rufe.
Aici, poți exploata anumite nevoi, cum ar fi cea de
ridicare și livrare la domiciliul clientului.
Buget necesar pentru început: 8000-10.000 euro.
Resurse principale de care ai nevoie: 2-3 angajați, un
sediu, călcătoare profesionale, mobilier, spațiu de
depozitare, mașină de serviciu, un site de prezentare,
conturi de social media. 

Sursa: https://bit.ly/3Iw90H9

Oferă servicii de planificare

Fie că e vorba de planificarea unei vacanțe de
vis, a unei nunți ca-n povești sau a unui
eveniment special, oamenii vor avea nevoie
întotdeauna de o persoană care să planifice
totul, în detaliu.
De ce să nu profiți de această oportunitate?
Bugetul necesar pentru început: 1000-5000
euro.
Resurse principale de care ai nevoie: un
laptop, o listă cu toate locațiile unde ai putea
organiza evenimente și detalii despre acestea,
un site de prezentare, conturi de social media,
un freelancer care să te ajute cu mentenanța
site-ului.
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CSA Orhei

AXA Management Consulting lansează un
nou concurs de granturi ca parte a unui
proiect de sprijinire a tinerilor în
demararea și crearea propriei afaceri „Start
pentru Tineri Plus”.

Proiectul are ca scop oferirea de sprijin
cuprinzător tinerilor (18-35 de ani) în
crearea și dezvoltarea propriei afaceri.

În cadrul proiectului, tinerii cu vârsta
cuprinsă între 18 și 35 de ani vor putea
participa la cursuri de instruire privind
bazele planificării afacerilor, vor primi
sfaturile necesare și vor participa la un
concurs pentru a beneficia de asistență
financiară gratuită – un grant de până la
16.500 de dolari SUA pentru achiziționarea
de echipamente, materiale, bunuri și
servicii pentru crearea sau dezvoltarea
propriei afaceri.

Drept urmare, în calitate de beneficiari ai
proiectului vor fi selectați 12 tineri și tinere,
(câte 6 de pe fiecare mal al Nistrului),
cărora li se va acorda asistență financiară
gratuită sub formă de grant, instruire și
consiliere individuală în procesul de creare
și dezvoltare a afacerii lor, precum și
oportunităţi de schimb de experienţă.

Concurs de granturi ”START PENTRU TINERI PLUS”
 
 

Proiectul se adresează tinerilor
antreprenori din Zona de Securitate și
regiunea transnistreană, atât start-up-
urilor, cât și afacerilor existente, cu idei
inovatoare și adaptate la nevoile actuale ale
pieței. 
Femeile antreprenoare și antreprenorii care
angajează reprezentanți ai grupurilor social
vulnerabile ale populației vor avea
prioritate.
Pentru mai multe detalii accesați:
https://bit.ly/3G8ivdK

Proiectul este realizat în cadrul Programului
Uniunii Europene „Măsuri de consolidare a
încrederii pe ambele maluri ale Nistrului”,
implementat de Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare în Moldova. Camera de
Comerț și Industrie din Tiraspol actioneaza
ca partener de proiect pe malul stâng.
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CSA Orhei

 Valoarea financiară a suportului oferit va
depinde de amploarea proiectului, resursele
alocate de către potențialii beneficiari, dar și
efectul economic scontat. Valoarea maximă a
suportului financiar nu va depăși 2 mii de
dolari SUA pentru prima fază, cu o posibilă
extindere în funcție de rezultatele atinse,
diligența implementării și randamentul
investiției. 
Valoarea maximă a suportului tehnic
(consultații, mentorat) va fi stabilită pentru
fiecare aplicație selectată în baza unei analize
tehnice și a necesităților reale de intervenție. 

ZIPHOUSE lansează cel mai mare program de
suport pentru sectorul de fashion și industriile
conexe din Moldova (home décor și mobilă).

Aplicanții vor primi o combinație între suport
financiar și suport tehnic (consultații și
mentorat).

Pentru a vă înregistra completați acest
formular până pe 31 martie:
 https://bit.ly/FashionOmnichannelSupport   

Mai multe detalii despre program dar și criteriile
de eligibilitate le gasiti pe site-ul CSA Orhei:
https://bit.ly/3M0uy10

Fashion Omnichannel Support este un program
implementat de ZIPHOUSE în parteneriat cu
APIUS și susținerea partenerilor strategici USAID
și Sweden prin proiectul Tehnologiile Viitorului”.

Program de suport pentru sectorul de fashion și
industriile conexe
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Oportunități de finanțare

Există numeroase oportunități care te pot ajuta să lansezi

un business.

Schemele de credit, granturile sau subvenţiile sunt

programe de finanțare destinate antreprenorilor din

Republica Moldova. 

Vă propunem o lista cu sursele de finanțare DCFTA:

8

 Sursă cu peste 30 programe de finanțare - www.finanțare.gov.md

Granturile pentru întreprinderile mici și mijlocii care aplică inovații în afaceri / PNUD Moldova -
www.inobiz.md

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – proiecte de finanțare - www.ebrd.com

Proiectul de Competitivitate al USAID - civic.md/grants

Oportunități de finanțare în cadrul Proiectului privind Competitivitatea Agriculturii Republicii Moldova/
Banca Mondială - www.worldbank.org

Principalele surse de finanțare din partea UE - www.ec.europa.eu

 Proiectul Agricultura Competitivă în Republica Moldova (MAC-P) - www.capmu.md

Programul de parteneriat de afaceri publice private - www.entwicklung.at

 Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură - www.aipa.gov.md

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - www.odimm.md


