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Cuprins: Regula de aur pentru
orice om de afaceri este
următoarea: ‘Pune-te în
locul clientului’. 

Orison Swett Marden

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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Idea de afacere.
Dezvoltarea produsului
Strategia de marketing

În luna martie continuăm cursul 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.

Până în prezent instruirele s-au
focusat pe: 

Formatoarea instruirii, este Angela
Gladei de la BDC Creative.

Participanții au realizat o serie de
exerciții practice. Astfel cursanții au
acumulat atât cunoștințele
teoretice cât și abilități utile.

Cursul s-a desfășurat în format
hibrid, întrunind participanți în sala
de training și pe platforma Zoom.
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 Pe 23 martie 2022,  EBA a organizat o ședință
de lucru cu Business Hub-urile și IMM-urile
regionale, la care au participat și beneficiarii
Centrului de Suport în afaceri Orhei. Activitatea
s-a desfășurat  în cadrul Proiectului “Societatea
civilă contribuie la dezvoltarea economică
incluzivă și durabilă a țării”.

Ședinta a fost organizată în vederea consolidării
capacităților de Advocacy a Business Haburilor
și prezentării Documentelor de politici, care
includ preocupările comunității de afaceri
regionale.

În același context, EBA planifică organizarea
unei ședințe cu dl Sergiu Gaibu, Ministru al
Economiei și dna Liliana Busuioc Vicepreşedinte
al Consiliului Consultativ al întreprinderilor mici
şi mijlocii (IMM), care funcţionează pe platforma
Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Discuțiile ședintei au fost axate pe marginea
problemelor de prioritate imediată și
dificultățile de actualitate a companiilor
regionale, apărute în contextul razboiului din
Ucraina.
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Activități CSA Orhei



Primii pași în fondarea afacerii a fost ideea că pot
produce haine și mărfuri textile, și că pot găsi clienți
engroși care le vor putea comercializa la rândul lor.
Am luat un credit in 2012, din care am cumparat
utilaj pentru croit și cusut. Nu eram specialist  în
domeniu și nici nu știam nimic despre procesul de
producer a textilelor ( studiasem economia și relatii
internationale) 

Vom crea un site nou , ușor de accesat , cu
cabinet personal și plăti online. Căutam
parteneri în România și în alte țări din Europa. 

Ce deosebește afacerea ta de alte afaceri similare?
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Cunoaște antreprenorul de lângă tine

De mică vroiam sa creez propria producere de
haine. La moment îmi realizez visul. Desigur
familia mi-a fost exemplu, de la ei mi-a venit
curajul și spriginul cel mai mare.

 

Când și cum ți-a venit ideea de afacere? 

Care au fost primii pași în a comercializa
afacerea?

Cum fidelizezi clienții?

În compania noastra avem vânzari en-gros si
en-detail. La clienții en-gros avem prețuri
speciale, precum și livrare în toată Moldova.
Cu ei menținem legătura prin telefon, viber,
wat’s up, E-mail pentru ai informa cu ultimile
oferte sau produse noi.
Clienții en-detail sunt clienții care cumpară on-
line de pe rețele sociale. Lucrăm mult la
creșterea vânzarilor online, oferim livrari
rapide în toata țara. 

Ce planuri ai pentru viitorul apropiat?

Ne axăm pe vânzări on-line cu livrare în
Republica Moldova, pe viitor și peste hotare. 
 Avem produse de o calitate superioară la prețuri
destul de accesibile. Folosim cele mai noi metode
de promovare. Mergem într-un pas cu
dezvoltarea și ne adaptăm reped noilor condiții
de pe piață.
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Care etapă e cea mai complicată atunci când vrei
să lansezi și să menții o afacere?

La deschiderea afacerii era dificil cu brațele de
muncă specializate. Mai ales că singură nu
pricepeam cum să pun ață în ac sau cum să reglez
o mașina de cusut. Dar am găsit persoane care
vroiau să lucreze în sat , mai aproape de casă.
Probabil cel mai complicat este menținerea
nivelului de vânzari pentru a crește afacerea. 

Cele mai importante 3 activități ale unui 
antreprenor? 

-Antreprenorul trebuie să fie organizat,
-Trebuie să-și cunoască genul de activitate
foarte bine ca să poată întelege procesele de
lucru interne,
-Să știe să gestioneze finanțele.

CSA Orhei sprijină antreprenorii locali. Vă
invităm să o cunoașteți pe Ina Bahau,
fondatoarea întreprinderii SRL Peekaboo.
Ina realizează haine pentru bebeluși și copii (de
la 0 la 8 ani).
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Cunoaște antreprenorul de lângă tine

Datorită rețelelor de socializare clienții au
aflat despre noi și produsul nostru. Avem
pagina noastra de instagram
:buburuze.md 
de facebook : Buburuze
 și  site-vitrina buburuze.com

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

 Cheia succesului în câteva fraze?

Perseverența și adaptarea la situatiile
dificile sau noi.

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

Educația antreprenorială este necesară
pentru cei care nu au îndrumător (eu
personal am luat-o de la părinți).
Noi ne aflăm într-o perioadă foarte bună
pentru a începe o afacere. Sunt multe
cursuri online gratuite și contraplată, este
posibil de studiat la universitate. Cred că cel
bine este de apelat la ODIMM sau
organizații guvernamentale, care paralel pot
susține începătorii cu finanțare
nerambursabilă. Prin aceste organizații
antreprenorii pot să intre într-un mediu de
oameni care deja au afaceri. 
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Idei de afaceri acasă

Ești o persoană preocupată de educaţia copiilor din
comunitatea locală? Ai bune abilităţi de organizare,
comunicare, lucru cu clienţii și spirit antreprenorial? Dacă
da, poți iniția propriul tău centru de IT. 

Deschiderea unei școli de Robotică şi Programare poate fi o
afacere foarte profitabilă. Marea majoritate a părinţilor
consideră IT-ul, Robotica şi Programarea ca pe o prioritate
pentru copiii lor.

Valoare investiţie (taxă de intrare franciză + echipamente
+marketing) începând de la 12,000 Euro, în funcţie de
mărimea oraşului vizat.

Școala de robotică și programare un model de afacere de
succes, dezvoltat în ultimii 5 ani pe piaţa din România.
Investițiile pot fi recuperate integral după doar 6 luni de
activitate.

O afacere care poate fi pornită cu o investiție
minimă este ferma de găini ouătoare. 

Costurile inițiale pot fi foarte mici dacă optați pentru
găini-reformate, adică ce deja au avut producție în
fermele mari și care sunt vândute la jumătate de
preț. Se poate demara investiția cu doar 15-20 de
găini și un adăpost pentru păsări.

Altă cheltuială va fi reprezentată de hrana găinilor
ouătoare cu cerale, oleaginoase și lucernă. 

De luat în calcul și un spațiu în care găinile să aibă
acces la iarbă verde și aer curat, dar și un incubator
pentru sporirea efectivului de păsări. 
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2. Afacere rurală: ferma de găini ouătoare

1. Școală de Robotică şi Programare



Oportunități de finanțare
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CSA Orhei

ODIMM lansează un nou Apel de
granturi pentru tinerii  din
Republica Moldova care vor să
inițieze o afacere.

Valoarea maximă a grantului
oferit de stat este de 180 mii lei .

La concurs pot concura tinerii
antreprenori între 18-35 de ani
care au absolvit cursurile de
educație antreprenorială,
organizate în cadrul Programului
„Start pentru Tineri”.

Perioada depunerii  aplicații lor:
21.03.2022 – 21.04.2022
ora 17:00.

Programul ODIMM Start pentru tineri
 

7

APLICĂ ACUM:
https://bit.ly/3N4YHMT

Detalii despre Programul Start
pentru Tineri:
https://bit.ly/34SCz7p

Pentru mai multe informații:
022 21 15 73; 068 301 345
start_tineri@odimm.md

https://bit.ly/3N4YHMT?fbclid=IwAR33dZcwTDI-QK4l3RgKsmKGzA1ZKVHMueMLCxsHiKQ5UGCfjLeqlPLC_KU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34SCz7p%3Ffbclid%3DIwAR3M0UF4A9bBZf_t4Q90UvBXdEsC9GDItwAhn7s4ChmoIZ1yZCz0N32h4MU&h=AT1mZvo2caDa_hVF11Gj8uIwsVUO8OIBriFA82XA8FqOwCNxAx6ISWFuX1rf2WSgsOe5uHo2XITP-ujeejM1BoA-9_6r4rrK_rLpUF8UHTZBLtx1MAcTjNEiz5QfLry4IzZb&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT05y-8D1ldJ0iVMbW6vVQ1NTJwqXBFsqZeGTS4KkjC2mFul8foFj0whYcu8vP7X4AZ3_AJeGBuMHr-z3B5PjXWF2qBtDaNOa5QiCs0jgp0T5Itcd28GAabbskxj3YroQLHOe61youh79kn-o5vCA-BpoODeueqlhySyPKHvssBsIaJNlaHkPNA1UfO7gbG9WnehgN2Cl694ECRh7DonQne5_TcpAb0rsZu2Kfa6AdYHqkl4L3Oaa39O
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 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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https://bit.ly/FashionOmnichannelSupport?fbclid=IwAR35nnFyvuuGAfCR5I3f4KPinEFlRGqMBJnRs9lKJJpsYPfMYMIIjVnf2TI
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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:

9

 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


