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Cuprins: “Antreprenorul caută
întotdeauna schimbarea,
răspunde la ea și o
exploatează ca pe o
oportunitate.” 

Peter F. Druckner
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Întreabă expertul

   La data de 27 ianuarie 2023, s-a
desfășurat mini-instruirea
"Management financiar, planificare
bugetară și
gestionarea/monitorizarea fluxului
de mijloace bănești", formator
Sergiu Sahanovschi, Consultant: 
SC Business Intelligent Services SRL.
   Discuțiile s-au axat pe subiectele:
1. Managementul Financiar (MF)
2. Fluxul de Numerar (CF) 

   La eveniment au participat tinerii
antreprenori interesați de inițierea
unei afaceri și antreprenori care își
desfășoară activitatea.
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În activitatea Centrul de Suport în
Afaceri Orhei, sa evidențiat activismul
femeilor antreprenoare. 

La întâlnirea de la data de 23.01.2023 
sa conturat necesitatea dezvoltării unei
platforme care ar veni în suportul
femeilor antreprenoare și celor care
doresc să devină.

Am discutat și despre problemele cu
care se confruntă antreprenorii/rele, dar
și am planificat.

În curând vom veni cu evenimente și
activități.

Platforma- Femei Antreprenoare

https://www.facebook.com/csaorhei?__cft__[0]=AZXFahR_8lRs3xxq9H3CUywPBWURhbypaLHROROqH05nCqwa2p9s3bI_8jANGVYwS5dTu7vuK-fTbNxnpgsdoZ91Z7vHqd2CXACFjoiScW4P11Hcq_1E7sBh8W5Len0nxOE&__tn__=-]K-R


 

Ai siguranța că indiferent de schimbările
economice, tu-ți vei putea desfășura activitatea
Investiția pe care o faci este mult mai mică
decât cea pentru un magazin fizic
Nu trebuie să plătești chirii scumpe pentru
spațiul unde îți desfășori activitatea 
Tot mai multe persoane preferă să cumpere
online, pentru că economisesc timp, este mai
ușor și de multe ori chiar mai ieftin.

   Hai să facem o comparație între un shop online și
unul fizic:
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Crează-ți un Magazin Online
  
 

   Tot ce ai nevoie pentru a începe acest gen de
business este doar o cameră unde poți să-ți
depozitezi produsele.

   Nu trebuie să plătești sume exagerate pentru a
închiria un spațiu dedicat…cel puțin nu la început. În
timp, dacă vei avea suficiente vânzări și nu vei mai
avea loc în casă, vei trece la următorul nivel.

   Cât privește produsele în sine, le poți cumpăra
direct de la producător, pentru a-ți putea pune un
adaos comercial mare. Sau poți negocia cu furnizorii
pentru a plăti doar marfa pe care o vinzi și restul să
o poți returna.
.
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   Programul “𝐏𝐀𝐑𝐄” de Atragere a Remitenţelor în Economie este destinat
lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care investesc mijloace
băneşti obţinute peste hotare în iniţierea sau extinderea unei afaceri în Republica
Moldova.

𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐚  𝐈.  𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞,  𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞  ș 𝐢  𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧ță 𝐚𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥ă;
   Campania de informare şi promovare a Programului va fi realizată cu scopul de a
aduce la cunoștință publicului larg, inclusiv a grupului-ţintă informații despre
oportunitățile programului.
Formarea antreprenorială este orientată spre dezvoltarea abilităților antreprenoriale
 în domeniul inițierii  unei afaceri și elaborării proiectului investițional. Totodată,
participanții vor beneficia de suport informațional și consultativ pe întreaga durată de
lansare şi dezvoltare a afacerii.

𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐚  𝐈𝐈.  𝐒𝐮𝐩𝐨𝐫𝐭  𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫  𝐧𝐞𝐫𝐚𝐦𝐛𝐮𝐫𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥,  î𝐧  𝐛𝐚𝐳𝐚  𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢𝐢  𝟏+𝟏;
   Beneficiarii  Programului vor putea obţine un suport financiar nerambursabil pentru
crearea întreprinderilor noi şi /sau dezvoltarea celor existente.
La această etapă finanțarea nerambursabilă se va acorda în baza ”Regulii  1+1”, adică
fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului.
Valoarea maximă a grantului nu va depăşi 250.000 lei.

𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐚  𝐈𝐈𝐈.  𝐒𝐮𝐩𝐨𝐫𝐭  𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫  𝐧𝐞𝐫𝐚𝐦𝐛𝐮𝐫𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥  𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮  𝐚𝐟𝐚𝐜𝐞𝐫𝐢𝐥𝐞  î𝐧  𝐜𝐫𝐞ș𝐭𝐞𝐫𝐞,  î𝐧  𝐛𝐚𝐳𝐚
𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢𝐢  𝟏+𝟐;
   Componenta III  a Programului este destinată doar beneficiarilor componentei II
( inclusiv absolvenții Programului PARE 1+1), care au implementat cu succes proiectul
investițional și intenționează să-și extindă activitatea economică prin majorarea
capacității  de producere, diversificarea produselor, extinderea pe noi piețe de
desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii  în Republica Moldova.

   La această etapă, finanțarea nerambursabilă va fi acordată pentru proiectele
investiționale care au drept scop extinderea activității  companiei. Grantul va fi
acordat în baza ”Regulii  1+2”, astfel un leu investit din contul contribuție proprii a
beneficiarului, va fi suplinită cu doi lei din cadrul Programului. Valoarea finanțării
nerambursabile nu va depăși 500.000 lei.

   Reamintim faptul că înscrierea la Program se realizează online în regim continuu. 

Vezi detalii  despre Program:  https://bit.ly/3C8ikzT  
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3C8ikzT%3Ffbclid%3DIwAR1Dfz3IYs5-3Wf2fJ5QSifnQEAomjHNaZLgzb0Mv9r47G6KREypVtN08UQ&h=AT2606in6EmmN9KvR-zRJ6JTQ_DznsfbsOpaNQkgZ-amTCGZelU7qdxtFNt-AQBrkFLGON_Vk32JOmICQ26X-0eZDNbch6HjATdPY2yRcW2IkoeyexwT-G0czjJ2bqdv-9rp&__tn__=-UK*F&c[0]=AT2ah2XY8ArRnsZFd32Z9yxDesXhhDBTX8o_7BgrLgwVHN3K6D0fCkKU-1lPnEwGyB1EEFcKFwJ6GFHrX4wOdIQkVGRwFgwHzMuvWbCwbFigGNSrvFtJS_mpUXu74vuaFcp3u0jYYViGAGLv5yjKM8A1iNHrRpNhYAD8ROS5TDzMRC15jPrUn9I--onjxDStspe-EX1a6UFn


Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (aprobat prin Hotărârea de

Guvern nr.592/2019) este implementat de către ODA în scopul creării condițiilor favorabile

și susținerea mediului de afaceri pentru trecerea de la modelul de dezvoltare economică

de consum la un model care folosește aplicarea principiilor ecologizării și integrării

măsurilor economiei „verzi” în procesele de producere ale diverselor ramuri ale economiei

naționale.

Stimați antreprenori, înainte de a vă înregistra la Program, Vă încurajăm să efectuați o

autoevaluare a afacerii pentru a constata nivelul de ecologizare a proceselor de producere

și prestare servicii în compania Dvs. Vă sugerăm să parcurgeți pas cu pas întrebările

chestionarului, selectate în patru compartimente specifice acțiunilor de eficiență

energetică, reutilizarea apei, sortarea deșeurilor și aplicarea sistemului de management în

companie.

Urmare acestei evaluări veți obține un scoring de evaluare a gradului de ecologizare și în

scurt timp veți primi pe poșta electronică recomandări în domeniul ecologizării. Aceste

recomandări se vor referi la posibile acțiuni, care pot fi implementate în cadrul companiei

Dvs. pentru eficientizarea utilizării resurselor, creșterea potențialului de producere,

dezvoltarea competitivității pe piețe și optimizarea costurilor de producere și prestare a

serviciilor. 
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Pentru mai multe detalii accesați:
https://www.odimm.md/ro/ecoimm
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Programul FEMEI ÎN AFACERI are capacitatea de a

reduce din inegalitatea de gen
 
 

Creșterea oportunităților economice pentru

femei, prin reducerea barierelor la inițierea sau

dezvoltarea unei afaceri;

Facilitarea accesului la investiții și asistență

pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de

femei, menite să complementeze suportul

financiar şi non-financiar disponibil la moment

pentru femeile antreprenoare din Republica

Moldova;

Crearea unui model național integrat de suport

pentru dezvoltarea antreprenorialului feminin,

care vizează diferite etape de dezvoltare a

businessului: de la planificarea afacerii (inițiere) -

la întreprinderi nou create şi până la afaceri în

creștere;

Consolidarea infrastructurii naționale de suport

a ÎMM-lor, prin extinderea serviciilor oferite în

scopul reducerii obstacolelor specifice pe care le

confruntă femeile în afaceri;

Contribuirea la realizarea politicilor prioritare

privind egalitatea de gen şi dezvoltarea

economică.

   Programul este orientat spre atingerea

următoarelor obiective:

Scopul Programului 

este oferirea suportului financiar

și non-financiar prin acordarea

granturilor pentru investiții și

servicii relevante pentru

dezvoltarea afacerilor de către

femei.



În baza experienței acumulate până în prezent, FONDUL DE GARANTARE
A CREDITELOR, își extinde calitatea de susținere a întreprinzătorilor, prin
participarea în cadrul programelor destinate aplicării politicii economice
din Republica Moldova. 
E necesar să depui actele necesare la bancă, iar ODA îți va examina cererea
de garantare în doar 3 zile. Urmează semnarea contractului de garantare și
ridicarea scrisorii de garanție financiară de la ODA. Cu aceste confirmări te
vei prezenta la banca să primești deja creditul solicitat.
ESTE SIMPLU ȘI COMOD.

Oportunități de creditare
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FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR
AI NEVOIE DE UN CREDIT PENTRU  

AFACERE ȘI BANCA ÎȚI SOLICITĂ GARANȚII?

ODA POATE SĂ-ȚI GARANTEZE CREDITELE PENTRU
ACTIVITATEA TA COMERCIALĂ

 
 


