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Cuprins:
„Prin perseverenta, multi
oameni ajung la succes  cu
proiecte care pareau sa fie
destinate esecului.”  

 Benjamin Disraelif
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În data de 06 octombrie 2022, am realizat o
nouă sesiune cu genericul ”Întreabă
Expertul” cu Vitalie Colun, jurist.

Discuțiile s-au axat pe subiectele:

- ce formă organizatorico-juridică alegem
pentru afacerea noastră;
- care sunt deosebirile dintre: SRL, ÎI, GȚ și
activitatea în bază de patent de
întreprinzător;
- care sunt procedurile de înregistrare și
lichidare;
- când raportăm? Cui raportăm? Ce
raportăm?

Această activitate a fost realizată împreună
cu partenerii noștri Fondul de
Antreprenoriat pentru Tineri Orhei.

La eveniment au participat tinerii interesați
de inițierea unei afaceri.

Întreabă expertul

https://www.facebook.com/fonduldeantreprenoriatpentrutineriorhei?__cft__[0]=AZX7C4RZg-b0srpOwLBUC_kc3S7qkQbj-dqI_Tj6Cj9XobprdAO9YwhKjpIQB1VtFSX7Td05HnhNZBlVTxKSWMNJZiVOBweY4oNpEZca05NrQpMZoGW4noRb__EQ3uephBKW-_88JVf9roTnadIANGbGs5esDhOjaY164irf8uVwPOW8R6uRUfZcsmjw5VZKEy0&__tn__=-]K-R
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În data de 13 octombrie 2022, Echipa
Centrului de Suport în Afaceri Orhei împreună
cu alți antreprenori din Orhei si Telenești au
participat la atelierul “Strategia de
comunicare. Obiective. Canale. Mesaje.”
cu Steluța Andreeva, expert/ practician în
comunicare strategică și de criză, Fondator
Black Unicorn Agency.

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

Întreabă expertul

https://www.facebook.com/csaorhei?__cft__[0]=AZUaWSuqimEdcPqaDh1Cey_ECXllvXR_dGc7bhYlaSAsS5hD1H9jwMuutH6eLVy7CwJxcrwUFc4tQMN8oMkcUJEitbVk7GMDwwGB8Vls6vVzo4n0qw76D03gmFRHBYamMLOKtO3htlFhCCyiiN9mGGB_2-OqjpNpNCfwgWufOvID591mwkDB2FleMtM37gAPNEM&__tn__=-]K-R
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Antreprenorii din Orhei în vizită de studiu la
Comrat, Găgăuzia

În data de 28 octombrie, CSA Orhei alături
de antreprenori din Orhei și Telenești au
efectuat o vizită de studiu la Comrat, UTA
Găgăuzia.

Vizita dată a avut scopul de a conecta
companiile beneficiare și a facilita crearea
de parteneriate B2B la nivel național.
Aceasta a implicat vizite la 3 companii din
regiune, precum și B2B Networking cu
participarea a cca 50 companii din Bălți,
Orhei, Chișinău, Tiraspol și UTA Găgăuzia.

Evenimentul dat a fost organizat de EBA
Moldova, Agenția de atragere a investițiilor
din Găgăuzia și Business Hub-ul NEXT,
Comrat. 



 

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. 

Activități CSA Orhei

”EXPERT CLUB 2022”

Pentru data de 4 noiembrie, CSA Orhei va organiza a doua ediție de ”Expert Club”.

Evenimentul de business este destinat antreprenorilor la început de cale și nu doar, din
regiunea Orhei și Telenești.

Scopul evenimentului este promovarea conceptului de antreprenoriat veritabil, comunicare,
colaborare și networking, precum și de distribuire a bunelor practici de inițiere și dezvoltare a
afacerilor mici cu valori și responsabilitate socială.

În cadrul evenimentului vor fi livrate: - discursuri din partea antreprenorilor locali și nu doar;   
- o sesiune de informare despre oportunitățile de finanțare.

Pentru a participa, vă rugăm să completați formularul: https://bit.ly/3Twl54x

Eveniment de informare și networking pentru antreprenori.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Twl54x%3Ffbclid%3DIwAR2JMMlxNlBYCoSGNH3DcUY7_0IGomzgBwjATJQjSo-K4M3wcNd3NzXHgVI&h=AT0EWIC5-vlcxx6s2xkh3chCHQJWbbv4aoz2mhbVZTf7SYbqL7IxoU4TPOdC6Xz5yvl4ScE4eydnYEhDBR2TW4JY2c8Qpx2787DV-oicsGhcod_L0pxeXK5E7iqyu36PLbJX&__tn__=q&c[0]=AT0cS1E5uEMpX_IoCzEDWzYfW2BMgz8Gv3TUNcuaIEa0kC2Rpu5QHCUjjEOSawWq2CwtJ_T0KHUgqREllOaDUsVCqXiLMKHvlIIdM6VOuFHaspDnQQAgEKM-4t9-0TRWRJ629PXI7rTJdevq97o4d5mas7Wp


 

Gemuri, dulcețuri, murături, prăjituri,
iată o afacere pe care o poți deschide. 

Chiar dacă un rol decisiv îi va avea
gospodina familiei, contribuția poate
veni din partea mai multor membri
din familie. 

Deci, gândește-te cine va face designul
etichetelor, cine va deschide pagina
de Facebook, cine va lucra la site sau
cine se va ocupa de promovare.
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Idei de afaceri acasă

Magazin (online/offline) cu produse tradiționale
preparate acasă

Livrarea Produselor Alimentare

Segmentul cel mai în creștere de pe piața
serviciilor este livrarea de alimente. Ideea
este să colectați comenzi, să cumpărați
produsele din magazine și să le livrați
clientului. 

O altă idee de afaceri este livrarea de mese
gata preparate la domiciliu sau la birou,
găsind o persoană care va pregăti mese
delicioase de casă și pe care le veți livra sau
bucatele preparate de restaurantele,
cafenelele din împrejurime.



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

Scopul programului este: stimularea investiri i  remitențelor în crearea și dezvoltarea
afacerii  preponderent în localități le rurale și facil itarea reintegrări i  şi  sporirea
oportunități lor economice pentru persoanele revenite de peste hotare.
Detali i ,  vezi aici :  http://bit.ly/3Gb1lj8
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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=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
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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



 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:

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


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
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GEFF (Green Economy Financing Facility).

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.
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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/


