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CENTRUL DE SUPORT ÎN
AFACERI ORHEI

promotor al dezvoltării
businessului mic și mijlociu

Activități CSA Orhei
Idei de afaceri acasă
Oportunități de finanțare

Cuprins:
„Concurenta scoate la
iveala ce este mai bun
dintr-un produs si ce este
mai rau din oameni.” 

David Sarnoff
 

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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Antreprenoarele din Orhei la prezentarea
programului WINGATE
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În data de 30 august, CSA Orhei alături de
un grup al femeilor antreprenoare din
Orhei la invitația Asociatiei Nationale a
Antreprenorilor din România, a participat la
prezentarea proiectului WINGATE-project.

Obiectivul principal al proiectului este
creșterea numărului de întreprinderi de
succes conduse de femei (în special în
sectorul inovației) și susținerea
competitivității acestora.

Antreprenoarele din Orhei au reușit să
cunoască o comunitate uimitoare a
femeilor active din Republica Moldova și
România.

Speakerele evenimentului au fost: Cristina
Chiriac, președintă ANAA; Mihaela Tatu,
trainer Tehnica și Arta Comunicării; Iulia
Costin, președinta Platformei Naționale a
Femeilor din Moldova; Thea Haimovitz,
fondatoarea Laboratoarelor Thea; Carolina
Bugaian, General Manager Moldcell și
membră fondatoare AFAM; Daniela Burlaca,
actriță, regizor și director artistic al Teatrului
Geneza Art; Nicoleta Munteanu,
vicepreședintă ANAA și fondatoare Kids in
Business.

https://www.facebook.com/www.anaa.ro/?__cft__[0]=AZUhxIkTMEM6jhzn-Z7E93QZ_QRzSSALd8mRTxFebYJKeMAmv_X8L4fYGB8mEAhG1vx9E_0B9dTLADYmhrA0BZnSKIborE7g4ycw2WobI7E2A6TjI4A8hya4V11VEmWkorU7awfknGdVCIpXnc8q1PFxwsmj15Z6FbYSp93puLFHn1drSuxIm0EJII4J1t1UKnY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/wingateproject/?__cft__[0]=AZUhxIkTMEM6jhzn-Z7E93QZ_QRzSSALd8mRTxFebYJKeMAmv_X8L4fYGB8mEAhG1vx9E_0B9dTLADYmhrA0BZnSKIborE7g4ycw2WobI7E2A6TjI4A8hya4V11VEmWkorU7awfknGdVCIpXnc8q1PFxwsmj15Z6FbYSp93puLFHn1drSuxIm0EJII4J1t1UKnY&__tn__=kK-R
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În data de 20 septembrie, CSA Orhei
Centrul de Suport în Afaceri Orhei alături
de 8 antreprenori din Orhei participă la
atelierul “Storytelling in social media”
moderat de  Olga Radu, Fondatoare &
Creative Director ”Casa imago”.  

Evenimentul a fost organizat de partenerii
noștri European Business Association
Moldova.

Întreabă expertul

https://www.facebook.com/olga.radu.92?__cft__[0]=AZUaDTIbZvMIAPbW914Jq6K_0YcP2_B4478Wt3wL-dJpVHedWRG1RwYtJWezjZ1oMyTJy2jJ92BjeTXG91aCbY7xqXwWFb20jSIlEwRZRqZgacA1wVjQ-DTsv-1P-a7LGZDyXS4k2xKzEeUITW86UqyTdxA7Jj__sDPluv9aGDNZHWoDfTF4ORh2F9qCwYQ1BJ0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/imago.md?__cft__[0]=AZUaDTIbZvMIAPbW914Jq6K_0YcP2_B4478Wt3wL-dJpVHedWRG1RwYtJWezjZ1oMyTJy2jJ92BjeTXG91aCbY7xqXwWFb20jSIlEwRZRqZgacA1wVjQ-DTsv-1P-a7LGZDyXS4k2xKzEeUITW86UqyTdxA7Jj__sDPluv9aGDNZHWoDfTF4ORh2F9qCwYQ1BJ0&__tn__=-]K-R
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Vizită practică la Parcul Industrial TRACOM
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În data de 29 septembrie 2022, CSA
Orhei a participat la vizita de studiu la
Parcul Industrial TRACOM.

În cadrul sesiunii, dna Aurelia Salicov,
Director Interimar al Parcului, ne-a
prezentat câțiva rezidenți: Artiom
Sverdlov, Directorul companiei Reupies
a inițiat participanții în procesul de
comunicare și creștere a unui brand din
domeniul de patiserie, iar reprezentantii
JurnalTV au impartășit experiența în
domeniul televiziunii, într-o perioadă de
criză. 

Evenimentul a fost organizat de
partenerii noștri European Business
Association Moldova.

https://www.facebook.com/aurelia.salicov?__cft__[0]=AZXfG2YrL64nfAGWSNZgiYztmIqOEjKepgy4eniiHRe3c_CxfqiQy7oRGsgvBdx-xwS90elopc9R_oUZbf-K-czaHL6QI0sKZ-2o5R9EBOPd3ULqSF72VYcR8kt1sueN-TMNRXkSygMY9MzEgGRYwWEPLWhrDAyH6qdkY6XAdUSqES77uIYmdWa0t2sNYLGRHMw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jurnaltv.md/?__cft__[0]=AZXfG2YrL64nfAGWSNZgiYztmIqOEjKepgy4eniiHRe3c_CxfqiQy7oRGsgvBdx-xwS90elopc9R_oUZbf-K-czaHL6QI0sKZ-2o5R9EBOPd3ULqSF72VYcR8kt1sueN-TMNRXkSygMY9MzEgGRYwWEPLWhrDAyH6qdkY6XAdUSqES77uIYmdWa0t2sNYLGRHMw&__tn__=kK-R


 

Lumea hand-made-urilor este și ea la tot mai
mare căutare. Iar bijuteriile de acest gen nu
sunt o excepție.

Este drept că pentru a pune în practică o
idee de afaceri în această lume va trebui să
fii foarte iscusit în prelucrarea diverselor
metale.

Însă industria bijuteriilor crește la nivel
mondial de la un an la altul cu 5 – 6 puncte
procentuale. Așa că, merită să investești
timp și bani în acest domeniu, după părerea
noastră.
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Creează bijuterii hand-made

Makeup artist
 

Această idee de afaceri este dedicată în special
doamnelor și domnișoarelor.

Dacă ești convinsă că ai un talent în a alege
machiajul perfect care să meargă cu o anumită
rochie de seară sau care să se potrivească cu un
anumit eveniment, atunci poate că ar fi ideal să
îți deschizi un business ca makeup artist.
Nu îți trebuie neapărat un salon. Poți face
treaba foarte bine de acasă sau la domiciliul
clientei.

Astfel de servicii sunt foarte bine plătite.

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/jewelry-market


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.
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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
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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
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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
 
 

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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