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Ina Bahau Buburuze SRL
Pikabu, Pelaghea Tipu SRL
Textile Contact 
Maria Satravca Casa Maria SRL
”Dama Broder”.

La data de 16 iunie CSA Orhei
împreună cu colegii Agency
innovation - Business HUB
Tiraspol și Ассоциация
Бизнесменов Гагаузии NEXT a
organizat o întâlnire a
beneficiarilor noștri, reprezentanți
din domeniul textil.
Scopul întâlnirii a fost: crearea
unui mediu de cunoaștere
reciprocă, stabilire de
parteneriate, identificare a
punctelor comune de dezvoltare
și conștientizare a beneficiilor
asocierii pe domenii de activitate.
Antreprenoarele și-au prezentat
producția și au povestit cum au
reușit să-și realizeze visul, prin ce
provocări au trecut și care sunt
planurile de viitor.
CSA Orhei a fost prezentat de 3
antreprenoare: 

Gazda evenimentului a fost
Agency innovation - Business HUB
Tiraspol.

Intâlnirea antreprenorilor din domeniul textil

https://www.facebook.com/ina.bahau?__cft__[0]=AZU_wtCbbYxe6BuUXBVaFtOtmKEbMuAZ5_DBtxkuCdp65Jts7cBj2Vw5nlmS1A4rEsir1VhQrGBl3lD69mUtyyP6L9kB3Hksf-Gkr4g7UeiWM8z7VlDvbo0yRlnmWzyeD2oLvHH9c8zN1lCnB6V7I31D_svFreJFizQWMAgT4MxHWtskwpHJs1qcGtuVE0FAKvsiNnyH4EkHrIp32-eYzRN3&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/peekaboo.srl/?__cft__[0]=AZU_wtCbbYxe6BuUXBVaFtOtmKEbMuAZ5_DBtxkuCdp65Jts7cBj2Vw5nlmS1A4rEsir1VhQrGBl3lD69mUtyyP6L9kB3Hksf-Gkr4g7UeiWM8z7VlDvbo0yRlnmWzyeD2oLvHH9c8zN1lCnB6V7I31D_svFreJFizQWMAgT4MxHWtskwpHJs1qcGtuVE0FAKvsiNnyH4EkHrIp32-eYzRN3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pelaghea.tipu?__cft__[0]=AZU_wtCbbYxe6BuUXBVaFtOtmKEbMuAZ5_DBtxkuCdp65Jts7cBj2Vw5nlmS1A4rEsir1VhQrGBl3lD69mUtyyP6L9kB3Hksf-Gkr4g7UeiWM8z7VlDvbo0yRlnmWzyeD2oLvHH9c8zN1lCnB6V7I31D_svFreJFizQWMAgT4MxHWtskwpHJs1qcGtuVE0FAKvsiNnyH4EkHrIp32-eYzRN3&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/CasaMariaMD?__cft__[0]=AZU_wtCbbYxe6BuUXBVaFtOtmKEbMuAZ5_DBtxkuCdp65Jts7cBj2Vw5nlmS1A4rEsir1VhQrGBl3lD69mUtyyP6L9kB3Hksf-Gkr4g7UeiWM8z7VlDvbo0yRlnmWzyeD2oLvHH9c8zN1lCnB6V7I31D_svFreJFizQWMAgT4MxHWtskwpHJs1qcGtuVE0FAKvsiNnyH4EkHrIp32-eYzRN3&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/mdcasamaria/?__cft__[0]=AZU_wtCbbYxe6BuUXBVaFtOtmKEbMuAZ5_DBtxkuCdp65Jts7cBj2Vw5nlmS1A4rEsir1VhQrGBl3lD69mUtyyP6L9kB3Hksf-Gkr4g7UeiWM8z7VlDvbo0yRlnmWzyeD2oLvHH9c8zN1lCnB6V7I31D_svFreJFizQWMAgT4MxHWtskwpHJs1qcGtuVE0FAKvsiNnyH4EkHrIp32-eYzRN3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BusinessHubTiraspol/?__cft__[0]=AZU_wtCbbYxe6BuUXBVaFtOtmKEbMuAZ5_DBtxkuCdp65Jts7cBj2Vw5nlmS1A4rEsir1VhQrGBl3lD69mUtyyP6L9kB3Hksf-Gkr4g7UeiWM8z7VlDvbo0yRlnmWzyeD2oLvHH9c8zN1lCnB6V7I31D_svFreJFizQWMAgT4MxHWtskwpHJs1qcGtuVE0FAKvsiNnyH4EkHrIp32-eYzRN3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gagauzia.next/?__cft__[0]=AZU_wtCbbYxe6BuUXBVaFtOtmKEbMuAZ5_DBtxkuCdp65Jts7cBj2Vw5nlmS1A4rEsir1VhQrGBl3lD69mUtyyP6L9kB3Hksf-Gkr4g7UeiWM8z7VlDvbo0yRlnmWzyeD2oLvHH9c8zN1lCnB6V7I31D_svFreJFizQWMAgT4MxHWtskwpHJs1qcGtuVE0FAKvsiNnyH4EkHrIp32-eYzRN3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BusinessHubTiraspol/?__cft__[0]=AZU_wtCbbYxe6BuUXBVaFtOtmKEbMuAZ5_DBtxkuCdp65Jts7cBj2Vw5nlmS1A4rEsir1VhQrGBl3lD69mUtyyP6L9kB3Hksf-Gkr4g7UeiWM8z7VlDvbo0yRlnmWzyeD2oLvHH9c8zN1lCnB6V7I31D_svFreJFizQWMAgT4MxHWtskwpHJs1qcGtuVE0FAKvsiNnyH4EkHrIp32-eYzRN3&__tn__=kK-R
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Contabilii de la 8 companii
din regiunile Orhei și
Telenești, beneficiari ai
CSA Orhei, au participat la
instruirea “Raportarea
NON-financiară”
organizată de European
Business Association
Moldova, pe data de 22
Iunie 2022.
Scopul seminarului este
instruirea contabililor și
dezvoltarea capacităților în
contextul financiar-
contabil. În cadrul
seminarului au fost
acoperite ultimele noutăți
legislative naționale si
internaționale ce țin de
raportare non-financiara,
precum și impactul
acestora asupra
companiilor din Republica
Moldova.

Speakeri: Doina Birsan, Partener, Liderul
departamentului de audit, PwC Moldova;

 Veronica Stirbu, Manager, Departamentul
serviciilor de consultanta fiscala, PwC Moldova

https://www.facebook.com/eba.moldova.md/?__cft__[0]=AZUezS7YCzUr18E8g0EXEbzpR9JMr7n6aRQgJoLpWxGOENMvGCgEoOwBpTpi1aWlSnM99yNHuu9n-IM94IMO06yWxM2sQHO0uI4MfcLhRY4Wi8L1ER8RHuqw8aXA-C33qP7juebxFh37blbc0C122xd8sArDf2tguS8Mis2CuaOzD4-Pi2r3hItMyOM5JkDQlUYISvFwMYJDDa1cg7HQLXwcQrQxvtVxejdLAQSU1m1LGty4Tsc2tZA0Wezg6SCZ5WI&__tn__=kK-R
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La data de 28 Iunie, CSA Orhei
a participat la evenimentul de
socializare și networking
“Împreună creăm impact!”,
organizat de Fundația Est
Europeană.
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Activități CSA Orhei

Împreună creăm impact!

În cadrul evenimentului, Elena
Lupan, director CSA Orhei a
împărtășit experiența activităților
desfășurate în cadrul proiectului,
lecții învățate și direcții noi de
dezvoltare.
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Dacă-ți este cunoscut profilul atunci la acest
capitol nu este greu. Cel mai complicat e atunci
cand autoritățile nu te susțin, nu te promovează,
la acest capitol nu am ce să spun de bine.

Cunoaște antreprenorul de lângă tine

 

Activăm din 2012, idea juca de mult timp în ochi.
Astfel cu pași mici visul a fost realizat.

Când și cum ți-a venit ideea de afacere? 

Care au fost primii pași în a comercializa
afacerea?

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

La început, cu primii pași am întampinat greutăți.
Dar într-un final ne-am decis la un atilier de
croitorie ca mai apoi să ne gândim la
departamentul de costume de carnaval în chirie.
Celelalte departamente veneau din cerințele
clienților: departamentul de curătare a hainelor,
departamentul de curătare a pernelor și ultimul
departament de broderie. Zi de zi vedeam aceste
capodopere, ne bucuram de fiecare lucrare în
parte. Ulterior am deschis și magazinul cu aceste
lucrări: ie traditionale, fuste brodate, hainuțe
personalizate pentru baby, și uniforme școlare.
Denumirea magazinului este ”Alintuș”.

Centrul de Suport în Afaceri Orhei sprijină
antreprenorii locali. 
Vă invităm să o cunoașteți o nouă afacere de
succes. 
Este vorba de antreprenoarea Angela  Chihai de
la SC ,,Afaceri Textile,,SRL din Telenesti.
Angela produce: costume de carnaval, articole de
broderie personalizate, uniforme școlare,
precum și servicii de curățare a hainelor și a
pernelor

Cum fidelizezi clienții?

Clienții care pasesc pragul magazinului
nostru la procurarea unui produs primesc
cadouri.
Ce ține de atelier realizăm comanda într-un
timp scurt, la cea mai înaltă calitate.



 

CSA Orhei
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Cunoaște antreprenorul de lângă tine

Ce deosebește afacerea ta de alte afaceri
similare?

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?  

Cheia succesului în câteva fraze? 

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

Ce planuri ai pentru viitorul apropiat?

Să fie pace, sănătate, să rezistăm tuturor
provocărilor,  să se nască copii cât mai mulți la
noi în țară și atunci vom avea multe comenzi.

Nu, dar nici nu am înercat.

Nimeni nu se naște antreprenor ca să ai un
succes trebuie să fii încrezut în tine, optimist și
disciplinat.

În opinia mea cheia succesului constă în
resposabilitate, în disciplină și în utilizarea la
maxim a capacitățiilor posedate .

Educația antreprinorială este foarte
importantă deoarece deschide mintea fiecărui.
În Moldova este foarte răspândită practica de
preluare, împărtășire experienții de la unul la
altul.

Lucrez mult la calitatea si comoditatea produselor.



 

Nu spunem că nu ar ajuta să ai deja și ceva
experiență în designul grafic, dacă dorești să
îți deschizi o afacere în acest domeniu.

Însă, cu toate că la o primă vedere poate
părea ceva cam înspăimântător, nu este
deloc o specialitate greu de învățat.
Programe precum Adobe Illustrator, Stencil
sau Visme sunt create tot mai user-friendly,
astfel că nu îți va lua deloc mult timp să le
cunoști toate tainele.

Specialiștii în design grafic sunt foarte bine
plătiți și pot lucra din intimitatea domiciliului
propriu. Tot ce au nevoie este un calculator
suficient de performant pentru a putea rula
software-urile caracteristice, ceva imaginație
și motivație.

CSA Orhei
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Design graphic

Oricine poate să își deschidă o afacere de
succes în domeniul design-ului interior.

Dacă ai un simț estetic dezvoltat și știi cum să
îmbini culori, piese de mobilier, accesorii,
plante și așa mai departe, astfel încât să creezi
o atmosferă plăcută în casa unei persoane,
atunci un astfel de business este ideal pentru
tine.
Cu ajutorul unui site de promovare și a unei
pagini pe rețelele sociale, în mod cert vei avea
succes.

Consultant de design interior



Vrei să deschizi o afacere? Beneficiază de finanțare nerambursabilă pentru
tineri în valoare de până la 200 mii de lei ,  prin programul ODIMM „Start
pentru Tineri”
Detali i ,  vezi aici :  https://bit.ly/3zBkOGI

Afacerile care doresc să devină mai prietenoase mediului,  pot obține granturi
pentru ecologizarea afacerilor .
Detali i ,  vezi aici :  https://bit.ly/3tzXk0O
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Oportunități de finanțare

Economia Moldovei poate fi condusă și de femei - cu inteligență
emoțională, cu atitudine și cu implicare totală. Aplica acum la programul
Femei în Afaceri  si poti beneficia de finantare nerambursabilă în valoare
maximă de 165.000 lei.
Detalii ,  vezi aici:  http://bitly.ws/sk28

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3zBkOGI%3Ffbclid%3DIwAR3CtYL_z8Drx1JRadjhbMbWJ0sWYSsjjoId25T86Et9NFfIBaWo0yrDwIY&h=AT0Zb-d7GH2xybwf_yoWRX7fj63MnJMa_ryH_8RjtFulK0FkoMMCQND2zw2U3Jgf2BP5-yw9xYo5kiba6Tvw4Z5aFZmWpc7WOb_6o_GhYdwVgsq-0CyCg3oAB99uVjlSdpDnsX9YfA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2_Eu3r9uV0P24k3S-IomiZc2H3AUbhfQoqPswyb-kMyno0rvVdd9Ek4TlW8v6U-Y6Pl9aqGVJwyOMnPUhtzxvQ41XXZT4euAbQWjZyCLJQECuOF_m_2562mQakCr7tz1CgaKjkbDi5B1lFwYZ3eKp_6MuuCiI070Goun_uY0nHw83AKEoZXj2CXjrOuVrmzme3zM2RXi_m-iZTIq_F8z0RI35S01eTOJk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3tzXk0O%3Ffbclid%3DIwAR0ncqI4ero4SePufYM1FDFpRahaIbopt3pNorW4RHl03Ofwb31_SBWyAwA&h=AT3P-XMbaLOEUDbX7RtkI03txKNVY54DXh3h9zFMZe06F0bdfzrWLC-Yo9rTW24C_xljxcgbS8EUjCDXuJOBs2z4norf7cIjjzoO7GTtxN54z3arYnCgsbgAXKmgpCSpTNE4yZY4PA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2_Eu3r9uV0P24k3S-IomiZc2H3AUbhfQoqPswyb-kMyno0rvVdd9Ek4TlW8v6U-Y6Pl9aqGVJwyOMnPUhtzxvQ41XXZT4euAbQWjZyCLJQECuOF_m_2562mQakCr7tz1CgaKjkbDi5B1lFwYZ3eKp_6MuuCiI070Goun_uY0nHw83AKEoZXj2CXjrOuVrmzme3zM2RXi_m-iZTIq_F8z0RI35S01eTOJk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbitly.ws%2Fsk28%3Ffbclid%3DIwAR04rNfTiuVfq7Zb-nHmK3hYoQQw3ers6_QOlzSZxXMOAYxUkgMnnccMD44&h=AT0zTtd2_rA90EgefRdpFmT2Rfmp5iuPgRWH-OMtBv20pPeUJ1OABb8sB48Jz609qbSaZmtFtdpXsRwGbHWeo_gaVahek4zZ3FDJLVit3CFqT1suv8Qs6_yOab1FyQ1eG0TqTEA5gA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2_Eu3r9uV0P24k3S-IomiZc2H3AUbhfQoqPswyb-kMyno0rvVdd9Ek4TlW8v6U-Y6Pl9aqGVJwyOMnPUhtzxvQ41XXZT4euAbQWjZyCLJQECuOF_m_2562mQakCr7tz1CgaKjkbDi5B1lFwYZ3eKp_6MuuCiI070Goun_uY0nHw83AKEoZXj2CXjrOuVrmzme3zM2RXi_m-iZTIq_F8z0RI35S01eTOJk


 Linia de credit EU4Business susține
business-urile micro, mici și mijlocii pentru
modernizarea afacerilor, tehnologii de
ultimă generaţie, eficienţă energetică şi
alinierea acestora la standardele UE.
Pe lângă sprijinul acordat IMM-urilor din
Moldova să-și alinieze afacerile la
directivele UE, condițiile programului vor
ajuta afacerile să-și sporească calitatea
produselor/serviciilor dar și să dezvolte
responsabilitatea socială și față de mediu.
Totodată, acest program de finanțare
permite IMM-urilor să își îmbunătățească
competitivitatea dar și de a-și crește
potențialul de export.
Acest program combină finanțarea cu
asistență tehnică și stimulente de
rambursare (grant) pentru IMM-urile
eligibile.

 
  

Oportunități de finanțare
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CSA Orhei

5 milioane EUR pentru susținerea IMM-urilor din
Moldova

 
 

Mai multe detalii despre Program:
https://bit.ly/3xTmN8h  

IMM-uri conform definiției UE (mai puțin de
250 de angajați, o cifră de afaceri mai mică
de 50 milioane EUR sau mai mică de 43
milioane EUR din bilanțul total, nu mai mult
de 50% de către acționari care depășesc
criteriile IMM).
Sunt înregistrate în Moldova, activează în
primul rând în Moldova în conformitate cu
legislația Republicii Moldova
Cel puțin 51% din proprietate este privată
Sunt clasificate ca antreprenori individuali
sau proprietari individuali
Aplicantul trebuie să respecte criteriile
financiare 
Aplicantul trebuie să respecte politica de
mediu și socială a BERD-ului

Beneficiari eligibili:
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xTmN8h%3Ffbclid%3DIwAR2gGiyFiQGKLbHqRPXwppA6BvHoCgIkp_UDWIm9FuyiyCxuhSnngRNXo_8&h=AT21NZj51kNmKA3ZVCPOkqQT8nZLus2sDFMNE8q7NzDCGNehM4Lt8yBG0elL7ktzMZ_tJG1JXgu5Db-Wxf8SH8F9fLRW7j5P-yOapeuUZek6f621jv5d3bkrbw4-Qch6Lwaw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1VLbiToXkPAf-6yhlfn4Gok1Ja5PZ2IXUrdWmxEi2aN2oM3lQY5dAJfYaFtudF7_CtakY1o74maB8FHNqVJxb3nNBRqzUlzlHOPbM8RZpERo7Eb7GR36FHNYmfm0OgNUhXwgYa7hoyNUvGGulihgjrAg
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_ro
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html


Oportunități de finanțare

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. 

CSA Orhei

Programul de ecologizare a Întreprinderilor
Mici și Mijlocii

 
Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii este implementat de către ODIMM
în scopul promovării, susținerii și dezvoltării capacităților ÎMM pentru a adopta practici de
ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.

Prin intermediul Programului, ÎMM va beneficia de materiale informative, consultanță,
servicii de suport și formare privind identificarea soluțiilor și adoptarea acțiunilor
concrete de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor, care să permită
creșterea potențialului companiei de a obține o cotă mai mare pe piețe.  

În cadrul etapei doi, ÎMM vor beneficia de suport financiar sub formă de grant pentru
implementarea acțiunilor de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor,
aplicarea modelelor de producție și consum durabile, introducerea eco-inovațiilor în
procesele tehnologice, reducerea si gestionarea deșeurilor, prevenirea poluării și
gestionarea resurselor de apă, etc.

Pentru mai multe detalii accesați:
https://www.odimm.md/ro/ecoimm
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până la 300.000 EUR pentru proiecte mici și clar definite, care includ
echipamente și materiale performante din Selectorul de Tehnologie
până la 5 milioane EUR pentru proiecte mai mari de eficiență energetică și
energie regenerabilă în sectorul nerezidențial, pentru care experții GEFF pot
oferi consultanță 
până la 500,000 EUR pentru proiecte mai mari de eficiență energetică și
energie regenerabilă în sectorul rezidențial, pentru care experții GEFF pot
oferi consultanță
sumele maxime ale sub-împrumutului nu trebuie să depășească 5 milioane
EUR sau echivalentul în altă monedă.

GEFF oferă finanțare prin intermediul instituțiilor financiare participante locale
(IFP). Astăzi, MAIB este banca parteneră GEFF în Moldova.
Finanțarea este supusă criteriilor obișnuite și procesului de evaluare a fiecărei IFP.

Sume maxime de finanțare:

Pentru mai multe detalii accesați: https://bit.ly/3axRyWL

Oportunități de finanțare

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. 

CSA Orhei

GEFF (Green Economy Financing Facility).
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https://techselector.com/moldova-ro/?___store=moldova_ro
https://ebrdgeff.com/moldova/ro/how-to-apply/step-by-step-process-for-assisted-projects/
https://ebrdgeff.com/moldova/ro/how-to-apply/step-by-step-process-for-assisted-projects/


 Programul „Politici de sprijin pentru
IMM-urile din zonele rurale” oferă
granturi IMM-urilor din zonele rurale
pentru a îmbunătăți accesul lor la
instrumente și servicii pentru dezvoltarea
afacerilor.
 Obiectivul programului constă în
reducerea disparităților economice și
sociale din zonele rurale prin introducerea
inițiativelor active de ocupare a forței de
muncă și dezvoltarea întreprinderilor mici
și mijlocii (IMM) din zonele rurale.

 
  

Oportunități de finanțare

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. 

CSA Orhei

Politici de sprijin pentru IMM-urile din zonele rurale
 
 

Valabil până la 31.12.2022. 

Bugetul total al subvențiilor este de 2.2
milioane de Euro.

Pentru mai multe detalii accesați:
https://www.odimm.md/ro/
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