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Cuprins: Unicul ingredient important
în formula succesului este
să știi să fii prietenos cu
oamenii. 

Theodore Roosevelt
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Pe data de 7 iulie 2022, Centrul de
Suport în Afaceri Orhei a lansat
seria de mini-instruiri tematice cu
genericul ”Întreabă expertul”.

Prima întâlnire s-a desfășurat cu
reprezentanții Agenției Naționale de
Ocupare a Forței de Muncă,
subdiviziunea Orhei, d. Viorel Timuș
și dna Nelea Soloviova.

Evenimentul a fost desfășurat în
format hibrid, astfel, în sală au fost
prezenți 11 antreprenori, alți 4 au
fost conectați online prin platforma
ZOOM.

Participanții au fost informați despre
oportunitățile de care pot beneficia
antreprenorii la crearea locurilor de
muncă noi; sau angajații acestora la
angajare sau instruire, etc.

Participanții au menționat că nu
cunoșteau despre varietatea de
mecanisme de suport agenților
economici oferite de ANOFM.

Întreabă expertul
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Vizită practică în cadrul companiei Moldcell
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În data de 5 iulie 2022, 10
antreprenori, beneficiari ai
Centrului de Suport în
Afaceri Orhei au efectuat o
vizită de studiu la
compania Moldcell.

În afară de prezentarea și
turul companiei,
reprezentanții 
 departamentului de
Resurse Umane au
împărtășit din experiența
sa și au oferit o descriere a
celor mai bune practici în
atragerea, integrarea și
menținerea personalului.

Vizita dată a fost realizată
de către European
Business Association
Moldova pentru
beneficiarii Centrului de
Suport in Afaceri Orhei și a
altor Business Hub-uri. 

https://www.facebook.com/Moldcell/?__cft__[0]=AZXjDu5upMFfrQc3kjahnRfCnM61kiiQdcWW2hq1IoHPv4_0ufdcpt1XjFIeRTctrIxnbA9zGfc88W5x9tGCofjMm54C7ulj0q7w2xVSUx4tn8R7EX2pp8krWshsXOV4BD4frC17VBkoT4RwEZzoO1EyWCsu_zX6ze0FTwCnhuGDuowSSYKeGG7F-ERnB52_G5w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eba.moldova.md/?__cft__[0]=AZXdhkNewZSXoJS5zU8OfOnEIlnCZtYrvY6-BeymYSDjDVe2GZiNL-vVPF2vd4HFOvFuzit3KgbM53O6uyD55zCYI286lDJxrdm_eoT8QMBaOE4_ljSchnhRDXyDgPXFprRXl0vRSnqYx45p_tFtGaHtHTMMfYEg9pwHIZXnZTx0l2-p5lZ6-69KSaBHjGtnF4KGYW6HJqZ9FKqZEa_huwtx&__tn__=kK-R
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Vizită practică în cadrul companiei EFES 
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În data de 20 iulie 2022, 15 antreprenori,
beneficiari ai Centrului de Suport în
Afaceri Orhei au efectuat o vizită de studiu
la compania EFES Vitanta Moldova
Brewery.

În afară de prezentarea și turul companiei,
Steluța Creangă, Planning Procurement
and Logistics Director și Vitalie
Moscaliciuc, Legal Manager au prezentat
experiența companiei ce ține de: Relația
furnizori-clienți. Aspecte legale și
practice.

Vizita dată a fost realizată de către
European Business Association Moldova
pentru beneficiarii Centrului de Suport in
Afaceri Orhei și a altor Business Hub-uri. 

https://www.facebook.com/Moldcell/?__cft__[0]=AZXjDu5upMFfrQc3kjahnRfCnM61kiiQdcWW2hq1IoHPv4_0ufdcpt1XjFIeRTctrIxnbA9zGfc88W5x9tGCofjMm54C7ulj0q7w2xVSUx4tn8R7EX2pp8krWshsXOV4BD4frC17VBkoT4RwEZzoO1EyWCsu_zX6ze0FTwCnhuGDuowSSYKeGG7F-ERnB52_G5w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eba.moldova.md/?__cft__[0]=AZXdhkNewZSXoJS5zU8OfOnEIlnCZtYrvY6-BeymYSDjDVe2GZiNL-vVPF2vd4HFOvFuzit3KgbM53O6uyD55zCYI286lDJxrdm_eoT8QMBaOE4_ljSchnhRDXyDgPXFprRXl0vRSnqYx45p_tFtGaHtHTMMfYEg9pwHIZXnZTx0l2-p5lZ6-69KSaBHjGtnF4KGYW6HJqZ9FKqZEa_huwtx&__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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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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Când și cum ți-a venit ideea de afacere? 

Care au fost primii pași în a comercializa
afacerea?

Centrul de Suport în Afaceri Orhei sprijină
antreprenorii locali. 
Vă invităm să o cunoașteți o nouă afacere de succes. 

Este vorba de Doina Cucu, Psiholog cu experiență,
practică Terapia Cognitiv Comportamentală, educația
parentală (parenting), psihosomatică și coaching.

De mic copil mi-au plăcut oamenii și poveștile  care
se află în spatele acestor oameni. Mi-am dorit
dintotdeanuna să le cunosc și să înțeleg de unde
vin. De ce? Am și eu o poveste, o trauma, care m-a
urmat la maturitate. Pentru a depăși acele traume
am apelat la psiholog un timp îndelungat.

Este extrem de important pentru fiecare persoană să
conștientizeze că pe parcursul unei vieti există
momente dificile în care oricine are nevoie de suportul
unui specialist.

Trecând prin terapii, psihologul m-a ajutat  să
depășesc acele situații problematice din punct de
vedere emotional deoarece am fost victima câtorva
tentative de viol, violenței verbale, violenței fizice 
 acum 20 de ani. Devenind mămică mi-a fost
extrem de dificil. Soțul m-a ajutat șă depășesc,
împreună cu psihologul, prin terapie, apoi copiii
care m-au  motivat să îmi continui studiile ce mi-au
schimbat viața. De mai mulți ani studiez psihologia
familiei, între timp devenind psiholog. Au urmat ani
de experiență frumoasă, și ani în care am format o
bază de clienți, mămici, tătici, bunici cu nepoței,
adolescenți, familii în care au apărut licăriri în ochii
lor.

Aceste licăriri m-au motivat și m-au determinat să-
mi deschid cabinetul individual de consiliere
psihologică  unde fiecare om își poate spune
povestea. Mi-am găsit misiunea.

Am început de la prima scară, apoi urcând am
aplicat la cursul START-UP curs ”De la idee la
business plan” realizat de Centrul de Suport în
Afaceri Orhei.
Dezvoltarea afacerii a început odată cu
instruirile care s-au desfășurat fenomenal. 

La momentul actual în cadrul Cabinetului se
prestează următoarele servicii:
   - consiliere psihologică (copii, adolescenți,
maturi);
   - terapie individuală;
   - terapie de grup;
   - coaching;
   - parenting (educație parentală);
   - psihoeducație;
   - terapie cognitiv comportamentală.
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Cunoaște antreprenorul de lângă tine

 

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

Cum fidelizezi clienții?

Fidelizarea clienților este întotdeauna acel
rezultat al serviciilor de calitate pe care o poți
oferi, confidențialitate, parteneriat, echilibru,
feedback pozitiv.

Încrederea, profesionalismul, individualitatea a
format acea bază de clienți fideli care continuie
să intre în cabinetul psihologului. Balsam
pentru suflet.

Cea mai complicată etapă când vrei să lansezi și
să menții o afacere este, cred eu atunci când
începi de la zero și lipsa experienței în domeniul
antreprenorial, proiecțiile financiare. 

Fiecare client pentru mine este o carte vie pe care
o citesc minuțios, ulterior  o ajut să își mențină un
echilibrul emotional psihologic. Un doctor de
suflet.

Ce deosebește afacerea ta de alte afaceri
similare?

observație și reflectare (a revedea și a
procesa);
conceptualizare abstractă (generalizare,
sinteză); 
experimentare activă (aplicare); 
experiență concretă (a face, practică “aici și
acum”). 

Afacerea mea se deosebește prin:

!!! Oferim atmosferă liniștită și plăcută fiecărui
client în timpul consilierii.

Cele mai importante 3 activități ale unui
antreprenor?  

Cele mai importante activități ale unui
antreprenor, în viziunea mea sunt:
   -planificarea corectă a bugetului;
   -asigurarea rentabilității activității;
   -asigurarea creșterii /dezvoltării durabile a
activităților.
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Activitatea personală în social media te-a ajutat
ca antreprenor? Care a fost canalul cel mai
eficient? 

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?

Dezvoltarea Cabinetului de Consiliere
Psihologică.

În ultima perioadă au crescut numărul
persoanelor care au fost supuse bulliyngu-
lui atât în instituțiile de învățământ cât și în
afară. Sunt supuși violenței sexuale, violenței
fizice, violenței domestice, violenței
financiare, violenței psihologice, violenței
verbale atât asupra minorilor cât și a
adolescenilor, a adulților și prea puțini
cunosc despre cum pot fi ajutați.

A crescut considerabil numărul părinților
care își abuzează direct copiii, și viceversa.

Acești părinți au nevoie de educație
parentală iar copiii de psihoeducație.

O singură consiliere poate schimba un
destin.

Scopul nostru pentru a atrage și a fideliza
noii clienți este formarea continuă prin
participarea la programe de instruire,
cursuri, ateliere practice.

Încrederea care are o importanță extrem
de mare.
Atitudinea corectă și modul de gândire
(de a oferi valoare și de a avea grijă de
clienți.)
Atragerea unor clienți loiali.
Competența (experiență construită de-a
lungul anilor.)

Pentru mine cheia succesului înseamnă:

Educația antreprenorială este extrem de
importantă în planificarea și gestionarea acelor
procese creative care au o valoare financiară,
culturală și socială, scopul fiind crearea unor noi
afaceri care să ofere servicii care să corespundă
nevoilor consumatorilor.

În ultimii ani, tinerii au mai multe oportunități și
pot beneficia de multe instruiri în educația
antreprenorială.

Canalul cel mai eficient pentru mine ca tânăr
antreprenor, în social media  sunt: Facebook și
Instagram. Le utilizez ca instrumente de
promovare, consolidare a relațiilor cu
potențiali clienți, dar și cu clienți care deja
există.



 

Îți place să fii organizat și să ai toate lucrurile
în ordine? Reușești să găsești de fiecare dată
lucrul pe care îl cauți, fără să fie nevoie să
pierzi zeci de minute, pentru a-ți aminti unde
l-ai pus?

Ei bine, se poate ca în cazul acesta să ți se
potrivească o afacere în domeniul virtual
assistant.

Foarte multe persoane importante, care nu
doresc să își angajeze un assistant manager,
apelează la astfel de idei de afaceri pentru a
găsi persoane dornice să îi ajute în viața de zi
cu zi.

Un asistent virtual va avea atribuțiuni destul
de diferite – de la rezervarea de bilete de
avion, la gestionarea mail-urilor, a
documentelor și așa mai departe.

CSA Orhei
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Asistent virtual
 

În mod cert ai tot văzut anunțuri prin care se
caută personal pentru curățenie.

Forța de lucru necalificată este tot mai rară în
țara noastră, motiv pentru care o afacere care
să ofere servicii de curățenie ar fi un real succes.
Vei putea face contracte atât cu companii mari,
dar și cu persoane fizice care nu au timp să se
ocupe de casele proprii.

Suntem conștienți că îți va fi foarte greu și ție să
găsești oameni pe care să îi angajezi. Dar
credem că dacă îți dai toată silința, vei reuși!

Oferă servicii de curățenie
 



Vrei să deschizi o afacere? Beneficiază de finanțare nerambursabilă pentru
tineri în valoare de până la 200 mii de le i ,  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

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

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. 
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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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