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Cuprins:

"Succesul înseamnă să
treci de la un esec la
altul fără a-ți pierde
entuziasmul".

            Winston Churchill
                 

CSA Orhei

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia aparține A.O. Agenția
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Mediul antreprenorial este într-o continuă
dezvoltare. De curând, numărul
provocărilor cu care se confruntă
antreprenorii din Republica Moldova a
crescut considerabil.

Astfel, pe data de 26 Ianuarie 2022, CSA
Orhei în parteneriat cu European Business
Association Moldova (EBA) a invitat
antreprenorii din regiune la discuții. 
În cadrul întrunirii moderate de experata
EBA Lilia Palii, participanții au relatat
diversele probleme de ordin fiscal, resurse
umane, probleme export-import etc cu
care se ciocnesc și care le afectează
semnificativ activitatea. 

Au fost enunțate nu doar provocările
antreprenorilor, dar și discutate
eventualele soluții, precum și includerea
acestora în documentele de poziții care
ulterior să fie prezentate autorităților
responsabile.

În cadrul acestei ședințe s-a discutat
despre importanța consolidării
antreprenorilor și beneficiul creării unei
platforme care va oferi acestora un spațiu
de discuții, de creare a parteneriatelor, de
studiere a spectrului de probleme, de
stabilire a programului de acțiuni și de
lobare a acestora.

Activități CSA Orhei

Ședință de consultări cu reprezentanții mediului
antreprenorial pe platforma HUB Orhei
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https://www.facebook.com/eba.moldova.md/?__cft__[0]=AZWfo2viV5pUP2frX87GlXYVZMI0Ald5xCdJxRG9d_9svc0XHxz2reOLvMQjS6a84PivXYQRZRc4mfGoZp_HSx628cah2CG92Vye2fp1iNCiNvBefD2y_ZhLznXuuB6jnYms7nqedorLrs3WD3flYTk7qdbkwwKIuAZjSIYlv8f2Iuwc85KQc84furLqP3kKP5U&__tn__=kK-R
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"Ideea de afaceri";
 "Dezvoltarea produsului"; 
"Strategia de marketing"; 
"Negocieri și vânzări eficiente"; 
"Planificarea și gestiunea
financiară a afaceri";
 "Finanțarea afacerii".

În luna Februarie 2022 lansăm
cursul de instruire Start-up "De la
idee la business plan”.
Cursul este adresat antreprenorii
începători sau antreprenorii care
deja activează în raioanele Orhei și
Telenești și care sunt interesați de
lansarea unei afaceri, ajustarea sau
extinderea afacerii existente sau
dezvoltarea propriilor competențe
în ale antreprenoriatului.

Cursul dat va fi compus din șapte
instruiri cu subiectele: 

Instruiri Start Up

Angela Gladei,
Președinte Asociației
Femeilor Antreprenoare
din Moldova, Fondator
și ManagingPartner la
Business Development
Capital.

Tatina Arcan, Consultant
asociat, Coordonator
proiecte, Business
Development Capital, BDC
Creative.

La solicitare beneficiarii vor primi ore de coaching
individual (ghidare pentru a atinge performanța în
afaceri/ ajustarea business planului propriei
afaceri).
Instruirile se vor desfășura în format online și
offline.

În ultimii 2 ani, circa 248 de persoane au beneficiat
de cele 24 instruiri Startut up organzate de CSA
Orhei.

Formatorii acestui curs vor fi:
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Cunoaște antreprenorul de lângă tine

CSA Orhei sprijină antreprenorii locali.
Vă invităm să o cunoașteți pe Ana Ceban, fondatoarea- Centrului de Dezvoltare Intelectuală pentru Copiii din
Orhei, Extra Kids.

Fiecare idee începe cu o sursă de inspirație.
Sursa mea au fost activitățile pe care le au
copiii de peste hotarele țării. Analizând care
sunt programele educaționale din Occident
și Europa – am descoperit Aritmetica
Mentală, o metodă inedită care dezvoltă
ambele emisfere ale creierului copilului, o
metodă aplicabilă de la vârsta de 4 ani. 

Când și cum ți-a venit ideea de afacere? 

Care au fost primii pași în a comercializa
afacerea?

La începutul anului 2019 am devenit trainer
de Aritmetică Mentală, absolvind un curs de
specialitate organizat de Asociația
Internațională de Aritmetică Mentală din
Moscova. În doar câteva săptămâni după
absolvirea cursului am format primele grupe
cu copii și m-am îndrăgostit în ceea ce fac. 
 În scurt timp, la sfârșitul anului 2019 am
devenit instructor pentru traineri de
Aritmetică Mentală, astfel având posibiliatea
să formăm o echipă de mai mulți profesori și
să lărgim serviciile noastre. Tot în acest an
am apelat la ODIMM, proiectul Start pentru
Tineri. Ulterior, beneficiind de cursul de
Mentorat în Afacere organizat în cadrul
Centrului de Suport în Afaceri Orhei. 
 Pas cu pas am creat Centrul de Dezvoltare
Intelectuală CDI Extra-Kids, care la moment
numără peste 10 cursuri pentru copii,
începând cu Aritmetică Mentală, Tehnici de
Citire, Speedreading, Engleză
Conversațională, Pregătire pentru Școală,
Dezvoltare Timpurie, Caligrafie ș.a.

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

Se consideră că cea mai importantă etapă a unei afaceri
este ,,Ideea de Afacere”, însă eu voi nega acest lucru. Idei
sunt multe – puțini sunt cei care știu și pot să le
implimenteze corect! Cel mai important într-o afacere este
educația antreprenorială și educația financiară pe care o
avem sau nu o avem. Într-o singură localitate pot fi 10
afaceri identice, dar toate vor avea valoare diferită, pentru
că nu contează însăși afacerea, dar oamenii din spatele
fiecăreia. 

Cum fidelizezi clienții?

Noi fidelizăm clienții prin calitate și abordare personală. Nu
este nevoie de nimic mai mult atunci când așteptările îți sunt
realizate. Aceasta oferim noi clienților: încercăm la maxim să
rezolvăm problemele care le întâmpină copiii în procesul lor
educațional.

Ce planuri ai pentru viitorul apropiat?

Planificăm ieșirea pe piața Online, extinderea continuă a
centrului la nivel local, dar și extinderea la nivel național.

https://www.facebook.com/ExtraKids.Orhei/
https://www.facebook.com/ExtraKids.Orhei/
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Cunoaște antreprenorul de lângă tine

Ne mândrim cu numărul mereu crescător
de copii care vin la Extra-Kids anume prin
recomandări directe, de la părinți – la
părinți, însă ne găsim și pe Facebook,
Instagram cu filmulețe și diverse materiale
informative din activitatea centrului. 

 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? 

Cea mai importantă activitate a unui
antreprenor este dezvoltarea continuă a
performanțelor echipei. Nu poți pretinde la
succes dacă tu ca persoană și echipa ta nu se
dezvoltă. 
 O altă activitate cheie este analiza continuă
a rezultatelor. Ce și cum pot face astăzi mai
bine decât ieri. Indicii rezultatului trebuie să
fie mereu crescători, iar dacă undeva nu este
progres – toate forțele trebuie îndreptate
pentru a produce schimbarea. 

 Cheia succesului în câteva fraze?

Educația antreprenorială este temelia unei afaceri de succes.
După cum am menționat – nu este suficient să ai o idee de
afacere, este nevoie să știi să o gestionezi corect. 
Astăzi sunt o multitudine de cursuri gratuite de educație
antreprenorială, dezvoltare personală – în mare parte este
nevoie doar de investiția timpului. Fără o temelie corectă și
puternică ești mereu expus riscului, mai ales într-o țară cu
instabilitate economică cum este Republica Moldova. 

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

SECRETUL pentru a ajunge departe este SĂ
ÎNCEPI! Dar să începi frumos și sigur!
Cât de primitivă ar fi fraza ,,Bine faci – bine
găsești...”, oricum rămâne un adevăr
incontestabil. Trăieşte în aşa fel încât să
influenţezi într-un mod pozitiv cât mai
multe vieţi! Produsele pe care le creezi,
serviciile pe care le oferi, toate trebuie să
reflecte o calitate maximă, astfel încât TU să
fii primul și cel mai dornic client a ceea ce
oferi altora. 
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Idei de afaceri acasă

Cultivarea ciupercilor Champignon

Daca aveti o pivniță, o magazie, un pod, o încapere pe
care nu o mai folosiți sau un balcon închis și răcoros,
înseamnă că îndepliniți deja principala condiție pentru a
demara această activitate accesibilă, interesantă și
foarte profitabilă care este cultivarea ciupercilor.

Odată ce dispuneți de acest spațiu, totul devine mult
mai simplu, deoarece celelalte condiții, care se referă la
stăpânirea tehnologiei de cultivare și la punerea la
punct a unui sistem de desfacere a produselor,
presupun investiții minime.

Sursa: https://bit.ly/3fEc7Qy

Realizare de conținut video/ foto cu ajutorul
dronelor

Ce poate fi mai frumos la o nuntă decât un videoclip filmat
din înaltul cerului cu mirii care ies din biserică cu
lumânările în brațe?
Sau poate că există persoane ce doresc să aibă o imagine
filmată de sus a pool-party-ului pe care îl organizează la o
vilă închiriată.
Indiferent de dorințele viitorilor clienți, un lucru este cert:
există o cerere tot mai mare pentru servicii ce oferă
conținut video sau foto prin intermediul dronelor.
Cu 1000 Euro poți cumpăra liniștit un echipament destul
de performant sau, pentru sume ceva mai mici, poți chiar
închiria o dronă, plătind, practic, doar atunci când o
folosești.
Poate că nu va fi cea mai profitabilă afacere din lume, dar
cu siguranță îți va aduce ceva câștiguri monetare un astfel
de business.
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Oportunități de dezvoltare
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CSA Orhei

Instruire pentru angajatori și șomeri la cursuri
online cu genericul:
INIȚIEREA ȘI EXTINDEREA UNEI AFACERI
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numele, 
prenumele, 
(pentru angajatori -denumirea
intreprinderii), date de contact:
 număr de  telefon, 
e-mail.

Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă și Organizația
Internațională a Muncii organizează un
curs de instruire gratuit în perioada 14-25
februarie 2022.

Pentru participare este necesar să
expediați pînă la data de 31.01.2022 la
posta electronică -
stofm.orhei@anofm.md urmatoarele
date:

Pentru informatii - tel. 0235-21-490.
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CSA Orhei

Investiții în mărime de $10 000+;
Acces la o rețea extinsă de persoane care
gestionează cele mai de succes companii
din Moldova;
Mentorat din partea a peste 80+ de
specialiști locali și internaționali;
Expertiză aprofundată în dezvoltarea
afacerii;
Acces la o comunitate de persoane cu
aceleași viziuni.

 
Programul pentru startup-uri XY Accelerator
anunță deschiderea aplicărilor la cea de-a
patra ediție. 
Desfășurarea programului va avea loc în
perioada 10 martie - 10 iunie 2021, timp în
care vei obține resursele necesare pentru a-ți
dezvolta și scala afacerea. 
Programul este destinat antreprenorilor care
sunt în căutare de investiții financiare și
mentorat pentru dezvoltarea afacerilor
proprii.

Acest program îți va oferi un set de beneficii
pentru dezvoltarea afacerii:

Pe lângă investiții financiare, sesiuni de
mentorat, acces la o rețea extinsă de
business, startup-urile vor beneficia și de
consultanță mai amplă din partea echipei de
mentori. 

În cadrul primelor trei ediții ale programului,
companiile Teleportravel, Floral Soul și KIDDO
au obținut investiții financiare, mentorat din
partea specialiștilor locali din diverse domenii
și acces la sesiuni cu experți internaționali.

Fiecare companie selectată în program va
primi investiții financiare în valoare de
$10000+ din partea investitorilor privați din
cadrul comunității BAM, precum și
investitorilor internaționali, pentru acoperirea
costurilor salariale, marketing și alte
operațiuni, mentorat și consultanță pentru
dezvoltarea afacerii.

Pentru a participa la program este necesar să
completezi formularul de înregistrare:
https://bit.ly/3IKHuFA

După completarea formularului de
înregistrare, vei fi contactat de către partenerii
programului, pentru a le oferi mai multe
detalii despre compania pe care o dezvolți.

Aplicările sunt deschise până la data de 20
februarie 2022.

Pentru a fi la curent cu toate actualizările
despre program, accesează pagina de
facebook: https://bit.ly/3L0zna6

Sursa: https://bit.ly/3G8VaZv

Programul pentru startup-uri XY Accelerator
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http://teleportravel.com/
https://floralsoul.md/?fbclid=IwAR327exiSt3CORYOBbL5r1yUSLeBBXk0jpteQgLRNQ4lTDkfAAOSckueB9k
https://www.kiddo.md/
https://bit.ly/3nVAca2
https://www.facebook.com/xypartnersmd
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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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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:
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 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


