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Cuprins:  Dorește-ți succesul și nu
perfecțiunea. Nu renunța
niciodată la dreptul tău de
a greși, pentru că atunci îți
vei pierde abilitatea de a
învăța lucruri noi și de a
înainta în viață. – David
Burns
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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
Antreprenoriatul social

În luna mai, am finalizat  cursul de
instruire “Start Up -de la idee la
business plan”.
Beneficiarii instruirii au fost
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.

Instruirele s-au focusat pe: 

Formatoarea instruirii este Angela
Gladei de la BDC Creative.
La final de instruire, antreprenorii
au primit certidicate de participare.

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, Centrul 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. 
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Casa Maria- Maria Șatravca;
Hellen Art- Elena Stelea;
Nicov Leather Craft- Nicov Ecaterina & Profir;
Lozan Cristina Photographer

Pe 14 mai 2022, a fost sărbătorită ”Ziua Europei” la
Chișinău.
Orășelul European din Piața Marii Adunări 
Naționale a găzduit 4 antreprenori din regiunea 
Orhei care au reușit să își lanseze / dezvolte
 afacerea datorită granturilor oferite de Uniunea
Europeană.
Este vorba de:
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Ziua Europei 

https://www.facebook.com/mdcasamaria/?__cft__[0]=AZUxzOGo4x3sqSXTRVuhWOdEU3g6bUNgFHQCLKOGz-d6TT3miZC_ouzr9PsTwMx3hypHrjkbnKlMteYRw9pODw5EwyhqsQZaMKIfZaGFHuIUt6qD0K8uTiSnEc_oE5Pe11FTC8lOhRqI_65Flrzop9p6&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hellenartmd/?__cft__[0]=AZUxzOGo4x3sqSXTRVuhWOdEU3g6bUNgFHQCLKOGz-d6TT3miZC_ouzr9PsTwMx3hypHrjkbnKlMteYRw9pODw5EwyhqsQZaMKIfZaGFHuIUt6qD0K8uTiSnEc_oE5Pe11FTC8lOhRqI_65Flrzop9p6&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Nicov-Leather-Craft-106274244123583/?__cft__[0]=AZUxzOGo4x3sqSXTRVuhWOdEU3g6bUNgFHQCLKOGz-d6TT3miZC_ouzr9PsTwMx3hypHrjkbnKlMteYRw9pODw5EwyhqsQZaMKIfZaGFHuIUt6qD0K8uTiSnEc_oE5Pe11FTC8lOhRqI_65Flrzop9p6&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/LozanCris/?__cft__[0]=AZUxzOGo4x3sqSXTRVuhWOdEU3g6bUNgFHQCLKOGz-d6TT3miZC_ouzr9PsTwMx3hypHrjkbnKlMteYRw9pODw5EwyhqsQZaMKIfZaGFHuIUt6qD0K8uTiSnEc_oE5Pe11FTC8lOhRqI_65Flrzop9p6&__tn__=kK-y-R
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Pe data de 20 Mai 2022, EU for Business- BERD a organizat o întâlnire
online pentru Suportul Companiilor Moldovinești privind Îmbunătățirea
Eficienței și Competitivității .
EU4Business-BERD este o facil itate special concepută pentru a crește
capacitatea IMM-urilor în Țările Parteneriatului Estic (Georgia, Moldova,
Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, Belarus) să acceseze și să facă față
concurenței pe piața UE
• Programul sprij ină implimentarea standardelor UE în domeniul
protecției mediului, sănătății și securității în muncă, calității și
siguranței produselor.
 În cadrul acestei sesiuni a fost prezentată  Linia de Creditare
EU4Business-BERD ;  precum și avantajele pentru IMM-uri, rezultatele
proiectului, exemple de tehnologii eligibile. 
Spekerarul  Mihai Lupu a explicat etapele și beneficii le măsurilor de
Eficiență Energetică a IMM-urilor. 
Deasemeni, a fost prezentat proiectul GEFF (Green Economy Financing
Facility).
GEFF oferă finanțare și consultanță pentru a ajuta companiile (IMM-uri și
întreprinderi mari) să devină mai competitive și gospodăriile să reducă
costurile energiei rezidențiale, investind în tehnologii performante și
adoptând practici de eficiență energetică. 
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Ședință cu EU4Business-BERD
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Mentoratul, sau fricile, care vin din
necunoaștere.

De când am început să lucrez la tipografia din
Orhei.
Anterior am lucrat la o tipografie mică din Chișinău,
mai degrabă la o întreprindere care se ocupa cu
personalizarea produselor, după care m-am întors
în Orhei, să-i ajut pe părinți, ei fiind la tipografia din
Orhei.

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?  

Implicându-mă tot mai mult în preluarea și
executarea de comenzi, altele fiind făcute prin
intermediere la alte companii, am înțeles că pot
dezvolta o proprie afacere și să oferi alte tipuri de
servicii, altele decât se oferea până acum la
tipografie.

Cum fidelizezi clienții?

Oferindu-le suport, venim cu idei și încercăm să-i
ajutăm pentru a lua cea mai bună decizie pentru
produsul ales.

Centrul de Suport în
Afaceri Orhei sprijină
antreprenorii locali. 

Vă invităm să o cunoașteți
o noua afacere de succes. 
Este vorba despre
antreprenoarea Olga
Lihovid de la tipografia
Ovirpress din Orhei.

Olga, o fire optimistă și creativă oferă clienților o
gama vastă de produse și servicii:
Copertări,
albume foto,
agende personalizate,
cărți de vizita,
flyere,
invitații,
plicuri,
mape de carton,
cutii,
personalizare pe obiecte și țesături,
ecusoane.
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Ce deosebește afacerea ta de alte afaceri
similare?

Cunoaște antreprenorul de lângă tine

CSA Orhei

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?

Am planuri grandioase!
 Îmi doresc nespus de mult să nu mai folosim
plastic, care este atât neprietenos cu mediul.
Observ cum oamenii totuși atrag tot mai mult
atenția la mediu, ceea ce ne bucură, avem de
transmis și altor generații un mediu cât mai
păstrat.

Așa cum sunt chiar la început, nu pot spune că
am folosit mult canalele de social media. Dar,
de fiecare data când sunt recomandată de
cineva pe rețelele sociale, observ o creștere de
solicitări.

Dezvoltarea continua.
 Suport/mentorat.
 Parteneriate.

Încă nu o cunosc.
Dar țin să cred că este: corectitudinea.

Este foarte importantă!
Sunt multe aspecte pe care nu le cunoști
până nu începi o afacere, și cred că ele
sunt la fiecare etapă tot mai multe (eu încă
trebuie să le descopăr).
 La universitate sau la școală, nu suntem
instruiți în deajuns în această privință, sau
poate, la acea etapă nici nu suntem
cointeresați.
Dar după ce începi să dezvolți o afacere,
începi să acumulezi cunoștințe, mergând la
diferite seminare, expoziții, traininguri. 
Din fericire tot mai multe au început să se
desfășoare, nu doar în Chișinău, dar și în
Orhei și alte localități.
 Unde antreprenorii pot primi educația? 
 În primul rând la ODIMM.
 Noi mai participăm la evenimentele
organizate de către Centrul de Suport în
Afaceri Orhei, care împreună cu Doamna
Gladei Angela, de fiecare dată desfășoară
instruiri cu cele mai actuale și de folos
tematici.
 Eu am făcut parte din JCI, unde am
descoperit oameni minunați cu istorii de
success.

Probabil ar fi suportul și legăturile de prietenie
și parteneriate cu alte tipografii și agenții de
publicitate. În al doilea rând, experiența din
copilărie și până acum, pot să zic că am crescut
în tipografie la fel cum părinții mei munceau
aici de când mă țin minte.  Aici aș mai adăuga:
corectitudinea, și educația.
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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. Plantație de goji, aronia, cătină sau merișoare

Dacă nu te atrage agricultura convențională, îndreaptă-ți atenția spre fructele mici și
spectaculoase. Goji, aronia sau merișoare – generează vânzări uriașe, fiind apreciate în
întreaga lume. Cătina a devenit populară pretutindeni, datorită proprietăților sale
terapeutice.

2.Creează papioane
Ai observat că în ultima vreme, la evenimentele mai formale, se poartă mai mult
papioane, în detrimentul cravatelor?
Dacă da, cu siguranță ai văzut că multe dintre modelele cu care oamenii se prezintă
sunt unice și personalizate pentru serile respective.
Așa că de ce să nu creezi chiar tu astfel de accesorii, care sunt atât de la modă în ziua
de astăzi?
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 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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5 milioane EUR pentru susținerea IMM-urilor din
Moldova
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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:

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
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Programul de ecologizare a Întreprinderilor
Mici și Mijlocii
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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



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
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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
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Politici de sprijin pentru IMM-urile din zonele rurale
 
 

12

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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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:

13

 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


