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Cuprins:  Succesul nu se întâmplă
peste noapte. Succesul se
întâmplă atunci când în
fiecare zi devii mai bun la
ceea ce faci față de ziua
precedentă. Totul se
adaugă. – Dwayne Johnson
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  Hristos a înviat! 
Fie ca lumina Învierii să vă umple sufletul de

speranţă, linişte, bucurie şi iubire!
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Instruiri Start-up "De la Idee la Business Plan"
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Idea de afacere.
Dezvoltarea produsului
Strategia de marketing
Promovare online
Planificarea și gestiunea
financiară a afacerii

În luna aprilie 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: 

Formatoarele instruirii sunt Angela
Gladei și Tatiana Arcan 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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Paralel cu instruirile Start-
up, Centru de Suport în
Afaceri Orhei desfășoară
ore de coaching individual. 

Astfel, cursanțiii nostri
elaboreaza Planul de
Afaceri aplicând
cunoștințele acumulate la
curs.
 Participanții au ocazia de
a adresa întrebări și de a
clarifica toate aspectele ce
țin de elaborarea părții
narative și financiare a
Business Planului.
 
Orele de coaching se
desfășoară in format
online. Coachul este dna
Angla Gladei de la BD C
Creative. 



 

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. 

Vineri pe 15 aprilie a fost
organizată o ședinta cu Dl
Ministru Sergiu Gaibu  și dna
Liliana Busuioc
Vicepreşedinte al Consiliului
Consultativ al
întreprinderilor mici şi
mijlocii (IMM). În cadrul
întâlnirii  au fost prezentate
problemele colectate de la
beneficiarii  Business
Huburilor și a companiilor
regionale.
La această ședință 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”.
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Activități CSA Orhei

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



Fiind o fire activă, dornică de a afla lucruri noi am
aplicat în la programul LEVEL UP, unde am cunoscut
oameni deosebiți, am aflat lucruri utile și unde visul
meu a prins aripi. Am frecventat orele de mentorat,
am cunoscut și alți tineri cu aspirații și talent, am
investit în dezvoltarea mea profesională și am
început a presta servicii logopedice, pregătire pentru
școală, dezcoltare timpurie și altele.
Apoi a urmat Programul ,,Femei în afaceri,, unde am
obținut următorul Grant și Afacerea mea a început
să se dezvolte în mai multe direcții. Serviciile prestate
au devenit din ce în ce mai solicitate, mi-am mărit
echipa, varietatea serviilor și ne bucurăm până în
prezent de copii fericiți și părinți mulțumiți.
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Încă de mic copil am simțit o pasiune deosebită față de
pedagogie. Îmi plăcea să mă joc cu semenii mei ,,de-a
școala”, apoi am început să scriu poezii și să le public în
ziarele pentru copii. Am participat mereu în activități de
voluntariat, verile le petreceam la tabere de odihnă și
astfel mi-am dezvoltat încă de atunci niște abilități de
lider. 
Ajungând pe băncile Universității am ales să studiez
Logopedia, atunci am luat cea mai bună decizie în plan
professional. Paralel cu studiile am devenit mămica
unui băiețel sănătos, activ, cuminte, dar care întîlnește
dificultăți în vorbire. Tot ceea ce învățam, aplicam în
practică acasă cu copilul meu și am obținut rezultate
frumoase. Atunci mi-a venit ideea să creez Primul
Cabinet Logopedic din Orhei care deja ,,a crescut un pic
mai mare” și a devenit astăzi un Centru Educațional. 

 

Când și cum ți-a venit ideea de afacere? 

Care au fost primii pași în a comercializa afacerea?
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Care etapă e cea mai complicată atunci când vrei să
lansezi și să menții o afacere?

Cea mai complicată etapă în lansarea propriei afaceri
pentru mine personal a fost lipsa experienței din
domeniul antreprenoriatului, proiecțile financiare și
crearea unei echipe de specialiști competenți, flexibili și
dedicați profesiei lor. Munca cu copiii este o artă aparte,
de aceea am nevoie de oameni care au aceleași idei,
viziuni, principii și valori.



Ce planuri ai pentru viitorul apropiat?

Ce deosebește afacerea ta de alte afaceri similare?

Afacerea are nevoie și de alți specialiști pe care
planific să îi angajez în timpul apropiat. Pentru a
obține rezultate frumoase și pentru a oferi o
gamă largă de servicii îmi propun să colaborez cu
următorii specialiști: psihopedagog, terapeut,
învățător, educator. Un copil ce întâmpina
dificultăți în dezvoltare limbajului și a comunicării
și nu numai, are nevoie și de asistența altor
specialiști cu care logopedul lucrează în
parteneriat. Ei au un rol foarte important,
deoarece o intervenție multidisciplinară, un
parteneriat productiv și sănătos va contribui la
prevenirea, ameliorarea și recuperarea
tulburărilor cu care se confruntă copilul. Când
lucrează mai mulți specialiști cu același copil,
rezultatele pot fi mult mai frumoase.
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Cum fidelizezi clienții?

Fidelizarea clienților este rezultatul unor servicii
calitative, a unui parteneriat frumos dintre
specialist și părinte, a loializării, a comunicării prin
intermediul social media, a unui feedback pozitiv
și a unei abordări individuale și flexibile. Anume
în așa mod ne-am format bază de clienți fideli și
suntem bucuroși să primim în Clubul Logopicilor
copii noi, dornici de a exploara lumea
cunoștințelor.

4

 

Cele mai importante 3 activități ale unui
antreprenor? 

În viziunea mea, 3 dintre activitățile importante ale
unui antreprenor sunt:
-organizarea independentă, disciplinată, creativă și
inovativă
-luarea unor decizii obiective și respectarea lor
-fă întotdeauna ce îți stă în putință, riscă și câștigă

Cu siguranță majoritatea dintre potențialii clienți
au cel puțin o rețea de socializare, de aceea toate
postările ce conțin informații, crâmpee din
activitățile noastre, comunicarea cu clienții,
sesiunile live au ca scop dezvoltarea afacerii. Este
un mijloc care necesită multă creativitate pentru a
ajunge la oameni, a-i menține și a-i determina să
interacționeze cu afacerea mea dar care m-a
ajutat ca antreprenor. 

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

 Cheia succesului în câteva fraze?

Aș defini cuvântul SUCCES în următorul mod:

S-sinceritate
U-unicitate
C-calitate
C-creativitate
E-energie pozitivă
S-socializare

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

Educația antreprenorială este extreme de importantă la orice
vârstă, o consider la fel de importantă ca cum ai avea grijă de
sănătatea ta. Trăim într-o lume în care totul este în continuă
și rapidă schimbare, de aceea, educația antreprenorială
trebuie începută încă de pe băncile școlii. Scopul în sine este
ca să ne putem defini visele și să avem cunoștințe ca să le
transformăm în realitate.

 Logopici.md, loialitate
  Oportunități pentru fiecare cerință
  Gândire pozitivă, creativă, flexibilă
  Organizare autentică
  Profesionalism, parteneriat productiv
  Integrare, socializare
  Calitate, comunicare
  Individualitatea fiecărui copil
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Idei de afaceri acasă

6

În general, succesul depinde în mare măsură
de doi factori, ideea de business și
implementarea sa. Cum conceptul poate fi
împrumutat, tot ce trebuie să faci este să te
înarmezi cu energie și perseverență și să
analizezi cu atenție câteva dintre ideile de
afaceri profitabile în 2022 pe care le-am
identificat

1. Servicii de catering
Putem considera că este afacerea
momentului, dată fiind popularitatea de care
s-au bucurat firmele de catering odată cu
apariția pandemiei de coronavirus. Pe lângă
nevoia distanțării sociale, consumatorii au
înțeles și apreciat rapid noile tendințe de
consum. 
Așa că dacă visezi la un business în industria
alimentară, fără să iei în considerare servirea
de tip restaurant, cateringul ți se va potrivi.

2. Bunătăți artizanale
Anul 2022 îți poate transforma pasiunea într-
o adevărată afacere. Dacă îți place să faci
dulcețuri, gemuri, peltea, compot sau alte
bunătăți din fructe și legume încearcă să
dezvolți un mic business. 
Achiziționează borcane mici sau medii din
sticlă cu capac, folosește rețete autentice
pentru preparatele tale, materie primă de
calitate și înființează o firmă pentru a
comercializa produsele cu ușurință, online și
offline.

3. Cultivarea fructelor sau a legumelor în sistem
ecologic
Mulți oameni își doresc să mănânce sănătos și să
aibă un stil de viață echilibrat. Republica Moldova
dispune de condiții prielnice pentru agricultura
ecologică. Astfel, antreprenorii încep tot mai mult
să exploreze potențialul excepțional al acestui
business.

4. Cofetărie bio
Dulciuri raw vegan, fără gluten, zahăr, lapte, ouă,
nuci sau alte substanțe care creează alergii sau
intoleranță sunt tot mai apreciate. 
Prăjiturile tradiționale nu reprezintă o atracție
pentru toată lumea, așa că poți lua în calcul o
afacere savuroasă, destinată atât celor
preocupați de dietă, cât și celor care se confruntă
cu anumite probleme de sănătate.

5. After school
Părinții preferă de multe ori să-și înscrie copiii la
after school decât să-i lase în grija unei bone.
Motivul principal îl reprezintă socializarea de
care micuții au parte și posibilitatea dezvoltării
armonioase, prin petrecerea timpului cu
parteneri de aceeași vârstă.

6. Producție de materiale biodegradabile și
reutilizabile
Oamenii acordă tot mai multă atenție mediului
înconjurător. Dacă te preocupă acest lucru poți
lua în considerare un business sustenabil.
Produsele biodegradabile și reutilizabile, precum
sacoșe, tacâmuri ori huse pentru telefon, sunt tot
mai cerute pe piață deoarece le înlocuiesc pe
cele din plastic.

https://depozituldeambalaje.ro/borcane/
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 ODIMM lansează apelul de Granturi mari pentru companiile din Republica Moldova orientate
spre export.
 Valoarea grantului este de la 250 000 lei pâna la 2 000 000 lei.
 Contribuția proprie este de minim 50%.

 Suportul financiar este oferit pentru:
 achiziționarea de echipamente, utilaje, instalații;
 înregistrarea și valorificarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală,
achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală;
 procurarea francizelor, licențelor, software, materiilor prime și a materialelor necesare
procesului de producere;
 bunuri imobile comerciale destinate proceselor de producere.

 
  

Program de susținere a afacerilor cu potențial înalt de
creștere și internaționalizare
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APLICĂ ACUM pentru grant:
https://bit.ly/3wXJckp

 Termenul limită de depunere a aplicațiilor:
08.05.2022.

 Mai multe detalii despre Program:
https://bit.ly/3BKJ87p

 Pentru informații suplimentare:
 Tel: 022 22 55 45
 Email: dec@odimm.md

https://www.facebook.com/hashtag/odimm?__eep__=6&__cft__[0]=AZV0VvYWfdnP-ziZ1EUnppXL3pd3icJEPxhw0KyZptVgz_ipUS2SAV8QMrdBL8yNDk20WNegb07I065bjk8wP8W9Z1DMz6Hz8toy8SJItsB76ul24z8cO86PJPYXDkCXZanIPSOZ7iRy34EB4pLmj5uX7erX98rI51sUN5wYnMuls3J60JhElVD936PLPv0-K8CtbBHWmiOeIPFo0w-6-IMWDU4QBz8-YroM3yZ0LywOAQ&__tn__=*NK-y-R
https://bit.ly/3wXJckp?fbclid=IwAR1oZEXI9tfCeJBTXvxvosbkcvcZhcO8Hv0XwawQmYVJe9NsJc6ncCTWOko
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3BKJ87p%3Ffbclid%3DIwAR1RjGSPWqxgdas5fYMh63aaNftoFGJEUdc8ABgNS6UmwyuCjb3VtP9BBHg&h=AT397ub92HYXkhNvVVs-SkJKjjC542hwFRaTm5x6lJ2S3g06G3Q31AQ7cDMgjd2tfwvhGdeM2hHJj35V5erB6LCoOzJTIjKki-ko2Rimd1fsgPlA30vJFRij2bXLP9Auqfg1&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0pXiqqHXj6mY32hs04PvxSzqMmHKECER6dk6hntVg-O_DvwJ9ipUwD7v1Cg5_EJjdumVZdK9oRaPJmV1brocY9jxc0JJUYAb5YN7HEArBsbzVWCrwJm2SZtANHfKY8MjA7GF93EIlwzRHdpywrNeNROx4FfACQrTVl5aufVWbwbum-xrfysPuxwxrg34avkYHXKPJIGeo7vi-kBoi1rMlFb3GoVviClNZpHRc9mOsraCyxONwGFTKd
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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


