
 
20 mici antreprenori din Regiunea de Dezvoltare Nord vor beneficia de 
suport financiar din partea Agenției Cehe pentru Dezvoltare, prin inter-
mediul Proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regi-
unea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, implementat de ADR 
Nord în parteneriat cu People in Need și Asociația obștească „Pro Coo-
perare Regională”. Cei 20 de învingătorii ai competiției s-au ales cu granturi 
în valoare de până la cinci mii de euro. Totodată, 12 studenți stagiari în diferite 
companii din regiune au primit certificate pentru succesele obținute în cadrul 
activităților desfășurate.  

Fii informat cu Regiunea de Dezoltare Nord 

proces de creare și perspective. 

Granturi pentru micii antreprenori din nordul 

Moldovei, oferite de Agenția Cehă pentru Dezvoltare  

Concursul de granturi a fost anunțat la începutul lunii noiembrie a.c. Ulterior, 
antreprenorii interesați de această oportunitate de finanțare au avut posibilita-
tea să participe la o serie de sesiuni de informare, organizate la Soroca, Bălți și 
Sângerei. În cadrul acestor sesiuni, micii antreprenori au învățat cum trebuie să 
arate un business plan de succes și cum pot fi folosite eficient strategiile de 
marketing și promovare pentru afacerile proprii. Totodată, antreprenorii au fost 
instruiți cum să elaboreze și să lanseze un proiect și au exersat principiile de 
bază ale contabilității .  

Succesul în afaceri presupune pregătire, disciplină şi 
multă muncă ! 
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Info Centru 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=3206&t=/Noutati/La-Balti-a-fost-lansat-un-concurs-de-granturi-pentru-dezvoltarea-afacerilor-in-nordul-Moldovei
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=3211&t=/Noutati/Antreprenorii-din-nordul-Moldovei-sunt-instruiti-cum-sa-participe-la-concursul-de-granturi-anuntat-de-People-in-Need/


Dorința de a crea afaceri proprii, visul de a 
deveni antreprenori de succes și a se dezvol-
ta diferite în domenii, a unit tinerii în cadrul a 
8 echipe, în jurul unor probleme care au fost 
validate în cadrul programului. Ca urmare a 
sesiunii pitch-urilor, juriul a desemnat echipe-
le care vor continua lupta pe 17 decembrie, 
la Kiev.  

Totodată, echipa SELECT își va susține ide-
ea de afacere în Estonia: 

SELECT (Mihai Ignat, liceul A. Mateevici, 

Căușeni): platformă pentru automatizarea 
SMM 

OMNIA (Daria Covalenco, Natalia Istrati, 

Ana-Maria Revenco, USARB): soluție on-line 
pentru dezvoltarea carierei și recrutarea în 
câmpul muncii 

EASY GO (Ruslan Mahmadbecov, ASEM; 

Adrian Paladi, Iulia Manea, Daniela Popov, 
USM): aplicație ce facilitează călătoriile inter-

urbane 

EASY (Diana Glingean, Iuliana Trofim, 

CEEF, Laurențiu Josan, Cristian Chific, 
USARB): platformă pentru efectuarea cum-
părăturilor și livrarea acestora din market di-
rect acasă. 

De asemenea, premiul special a fost oferit 

echipei SILENCE Valentinei Rotari, 

USARB), care dezvoltă un proiect de 
antreprenoriat social pentru persoanele cu 
deficiențe de auz. 

Începând cu februarie 2019, Yep!Moldova 
va lansa o nouă ediție a programului și va 
avea ca obiectiv dezvoltarea gândirii creative 
și critice în rândul tinerilor, precum și promo-
varea trendului de startup în Universități. 
Programul este gratuit.  

 

Page 2 25 de studenți și-au ridicat Pașaportul de Startup -er, marca 

Yep!Moldova  

La începutul lui decembrie, 25 de studenți au intrat în vizorul donatorilor și investitori-
lor, datorită ideilor de afaceri pe care le-au dzvoltat în cadrul Programului internațional 
de preaccelerare Yep!Starter. 

Opt echipe finaliste au luptat în cadrul primului Demo Day, marca YepMoldova, pentru șansa 
de a reprezenta țara noastră la Kiev, Ucraina, precum și în cadrul Festivalului Startupurilor or-
ganizat în Tartu, Estonia. 

Totodată, în cadrul evenimentului au fost invitați experți în domeniul inovațiilor, startupurilor și 
educației, precum Alexei Munteanu, director marketing la Starnet Soluții, Pavel Cerbușca. 
lceului Aristotel și Andrii Zaikin, fondatorul Yep! 



Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar 
prin acordarea granturilor pentru investiții și servicii relevante pentru 
dezvoltarea afacerilor de către femei.  

Programul este destinat femeilor care planifică să-și inițieze sau extindă 

afacerile, în special în zonele rurale și va acorda suportul pentru femeile 

antreprenoare la 3 etape diferite de dezvoltare a afacerii: 

 

Domeniile eligibile vizează afacerile planificate, fondate şi gestionate de către femei, cetă-

țean al Republicii Moldova, din toate sectoarele economiei. 

Prioritate în cadrul Programului se va acorda afacerilor create și gestionate de femei: 
1. inovative (produs, proces, organizațional, design) și cu potențial de export; 
2. non-agricole din zone rurale, care nu cad sub incidența criteriilor de eligibilitate a suportu-
lui acordat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură; 
3. din domeniul industriei creative, agroturismului și meșteșugăritului; 
4. din domeniul producerii, tehnologiei informației și comunicații și care oferă servicii/
produse companiilor mari; din zone rurale. 
Pentru detalii accesați link-ul  http://platformafemeilor.md 

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova Vă invită să participaţi la programul 
internaţional ”Misiunea Cumpărătoru-
lui”, care va avea loc la Atena (Grecia) în 
perioada  16-18 martie 2019, în timpul des-
făşurării Expoziție ”Food Expo Greece”.   
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Informat, 

deci  

protejat! 

Programul internaţional 

„Misiunea Cumpărătorului”   

Programul “FEMEI ÎN AFACERI”    

Programul evenimentului include: 
► vizitarea  expoziției unde circa 1200 de producători greci, dar și internaționali, vor expune 
produse alimentare, 
Cererile de participare la Misiunea Cumpărătorului în Grecia vor fi acceptate până pe da-
ta de 28decembrie 2018 inclusiv. Formularele completate pot fi expediate prin e-
mail: carolina.chiper@chamber.md, cristina.adam@chamber.md sau fax / tel: 022 21 07 25, 
21 14 42.  
Pentru mai multe informații, contactați Direcția evenimente de afaceri, târguri și expozi-
ții a CCI a RM – tel : 022 21 07 25, 21 14 42.  

https://voceatinerilor.md/informat-deci-potejat-ce-am-invatat-la-trainingul-de-educatie-media/
https://voceatinerilor.md/informat-deci-potejat-ce-am-invatat-la-trainingul-de-educatie-media/
https://voceatinerilor.md/informat-deci-potejat-ce-am-invatat-la-trainingul-de-educatie-media/
https://chamber.md/wp-content/uploads/2018/12/Formular-Grecia-2.docx
mailto:carolina.chiper@chamber.md
mailto:cristina.adam@chamber.md


PENTRU CINE ESTE CURSUL DE COACHING 

Pentru cei care nu se tem să-și stabilească scopuri mari și să le atingă 

Și pentru cei care: 

• Nu știu ce nișă de business să aleagă 

• Nu știu ce acțiuni să facă pentru a duce afacerea la alt nivel de profi-

tabilitate 

• Nu știu cum să calculeze indicatorii din afacere, iar business-ul este 

un Haos 

• Nu știu dacă vor să facă afaceri 

• Își doresc să implementeze structuri și procese în afacere 

• Vor să facă parte dintr-un mediu de antreprenori energici și focusați 

 
START COACHING - 5 Februarie 
Accesează http://coaching.angrybusiness.md 

1. Concurs de granturi mici pentru media locală și regională:  http://civic.md/
grants/45188-concurs-de-granturi-mici-pentru-media-locala-si-regionala.html 

2. Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova lansează un apel de gran-
turi pentru stimularea inițiativelor educaționale în sectorul pomușoarelor :  http://
agrostoc.md/proiectul-usaidapm-lanseaza-un-apel-de-granturi-pentru-stimularea-
initiativelor-educationale-in-sectorul-pomusoarelor/ 

3. Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) : 
http://www.ifad.md/programs/dejstvujushhie-programmi/programma-povishenija
-jekonomiko-klimaticheskoj-ustojchivosti-seliskoj-mestnosti-IFAD-VI/ 

4. ODIMM: Peste 100 de femei vor primi granturi nerambursabile : https://
www.agrotvmoldova.md/odimm-peste-100-de-femei-vor-primi-granturi-
nerambursabile 

5. Lansarea celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului 
Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020: http://www.civic.md/
grants/44510-lansarea-celui-de-al-doilea-apel-de-propuneri-de-proiecte-in-cadrul
-programului-operational-comun-bazinul-marii-negre-2014-2020.html 

6. Granturi „frumușele” pentru agricultori: Banca Mondială oferă finanțare neram-
bursabilă de până la 350.000 de dolari SUA: https://agora.md/stiri/52805/granturi
-frumusele-pentru-agricultori-banca-mondiala-ofera-finantare-nerambursabila-de
-pana-la-350-000-de-dolari-sua?
fbclid=IwAR0eHUGMVzZjmL4ra4vuD9koRs6byZPGlGfGIT1N3ZBpYIaF9kC
O-28a-EY 

 Curs practic pentru dezvoltarea afacerii 
Creează de la zero sau dezvoltă-ți propria 

afacere, cu profit  
de până la 1.000.000 de lei, în doar 8 

săptămâni  
MD-3100, mun. Bă lţ i, Piaţ a Vasile 

Alecsandri, 8A, 

Telefon: (+373) 231 26294  

Fax: (+ 373) 231 261980 

E-mail: 

infocentru.adrnord@gmail.com 

 

AGENȚIA 

DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ NORD 

 

Cooperare pentru dezvoltare  

Calendar de granturi 

http://civic.md/grants/45188-concurs-de-granturi-mici-pentru-media-locala-si-regionala.html
http://civic.md/grants/45093-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-lanseaza-un-apel-de-granturi-pentru-stimularea-initiativelor-educationale-in-sectorul-pomusoarelor.html
http://civic.md/grants/45093-proiectul-usaid-agricultura-performanta-in-moldova-lanseaza-un-apel-de-granturi-pentru-stimularea-initiativelor-educationale-in-sectorul-pomusoarelor.html
http://www.civic.md/grants/44510-lansarea-celui-de-al-doilea-apel-de-propuneri-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-bazinul-marii-negre-2014-2020.html
http://www.civic.md/grants/44510-lansarea-celui-de-al-doilea-apel-de-propuneri-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-bazinul-marii-negre-2014-2020.html

