
O P O R T U N I T A T E A  I D E A L Ă  P E N T R U  A  
D E V E N I  A N T R E P R E N O R  

T 
inerii și antre-
prenorii din Re-
giunea de Dez-

voltare Nord au posi-
bilitate să beneficieze 
de experiența Estoniei 
în oportunități pentru 
tinerii antreprenori, 
dar și pentru toți cei 
care își doresc să dez-
volte afaceri în regiu-
nea noastră. Suntem 
interesați de experien-
ța Estoniei în acest 
domeniu”, a menționat 
șefa SCAI, Maria 
Prisacari . 

Evenimentul a fost 
divizat în două sesiuni 
paralele, în cadrul că-
rora Tiiu Ohvril și 
Birgit Maasing, lectori 
la Institutul de Econo-
mie şi Ştiinţe Sociale a 
Universităţii din Tartu, 
au prezentat informații 
utile din domeniul 
marketingului. Toto-
dată, au fost organiza-
te și ateliere de marke-
ting online. 

Șefa SCAI, Maria 
Prisacari, susține că, 
prin acest proiect, 
ADR Nord dorește să 

consolideze capacități-
le antreprenorilor și 
tinerilor din zonele 
rurale, prin creșterea 
abilităților și compe-
tențelor profesionale 
ale acestora în domeniul 
dezvoltării produsului și 
marketing. 

După finalizarea sesiu-
nii de instruire, exper-
ții din Estonia au efec-
tuat o vizită la ADR 
Nord, unde au fost in-
formați despre activi-
tatea Agenției în Regi-
unea de Devoltare 
Nord a republicii.  

Proiectul „Ciclul de 

manuale pentru antre-
prenori și tinerii mol-
doveni din mediul ru-
ral. Manualul 3 - 
«Dezvoltarea produsu-
lui și marketing»” este 
finanțat de Ministerul 
Afacerilor Externe al 
Estoniei, din fondurile 
de cooperare pentru 
dezvoltare și ajutor 
umanitar. Valoarea 
totală a proiectului es-
te de 51.535 de euro. 
În cadrul proiectului 
va fi editat un manual 
despre dezvoltarea 
produsului și marke-
ting. De asemenea, un 
grup de antreprenori 
din nordul Moldovei 

Instruire în domeniul marketingului pentru 
tinerii și antreprenorii din nordul Moldovei 

A L E G E  S Ă - Ț I  T R A N S F O R M I  H O B B Y - U L Î N  
P R O P R I A A FA C E R E  
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Un atelier de lucru de trei zile 
EU4Business a avut loc în satul 
Rîșcova din Moldova, destinat 
tinerilor care se gândesc să-și 
înființeze propria afacere. Atel-
ierul BusinessCool a fost or-
ganizat de EcoVisio și Fondul 
European pentru Europa de 
Sud-Est (EFSE) în cadrul in-
ițiativei EU4Business. 

Evenimentul își propune să 
introducă participanții la instru-
mente simple și practice care îi 
vor încuraja să facă saltul de la 
ideea de proiect la o afacere de 
succes. 

Evenimentul oferă persoanelor 
cu vârste cuprinse între 18 și 
35 de ani din zonele rurale sau 
regionale din Moldova care se 
gândesc să își înceapă propria 
afacere, doresc să dezvolte o 

idee de afaceri existentă și / 
sau se află în ultimul an de 
liceu sau universitar și având 
în vedere o carieră în dome-
niul antreprenoriatului. 

Întrebările care vor fi abor-
date în timpul atelierului in-
clud: 

Cum faceți să construiți un 
model de afaceri? 

Cum te testezi in mod efi-
cient ideea pe piata? 

Care sunt clienții dvs. și 
cum ajungeți la ele? 

Ce resurse aveți nevoie 
pentru a vă desfășura activi-
tatea? 

Ce bancă și ce tip de împru-
mut sunt cele mai potrivite 
pentru planurile dvs. de 
afaceri? 

Ce riscuri pot apărea și cum 
minimalizați impactul aces-
tora? 

Pentru majoritatea dintre noi, 
conceptul de antreprenoriat 
rezonează cu ideea creșterii 
și dezvoltării economice. Cu 
toate acestea, spiritul an-
treprenorial trebuie să fie 
cultivat și încurajat în mod 
continuu, iar dezvoltarea 
abilităților și cunoștințelor 
necesare dezvoltării de suc-
ces a afacerii trebuie să aibă 
loc într-un mediu practic și 
colaborativ ", spune Dorin 
Gaidău, Manager de In-
vestiții pentru EFSE. 

 

 

juridică: 
* Granturi pentru agenți eco-
nomici individuali – suma ma-
ximă a grantului până la 5.000 
dol. SUA per beneficiar, acor-
dat întreprinderilor agricole și 
de procesare a producției agri-
cole, gospodăriilor de fermieri, 
întreprinderilor individuale, 
care activează în calitate de 
agent economic individual; 
* Granturi pentru cooperati-
ve – suma maximă grantului 
până la 15.000 dol. SUA per 

Unitatea Consolidată pentru 
Implementarea Proiectelor 
IFAD anunță suport financiar 
producătorilor agricoli sub 
formă de granturi, pentru 
implementarea inițiativelor 
de adaptare la schimbările 
climatice în activitățile agri-
col. 

Valoarea granturilor 
În cadrul proiectului vor fi 
acordate două tipuri de gran-
turi întreprinderilor private 
sau de stat de orice formă 

beneficiar, care activează ca 
grup de agenți economici sau 
grup de persoane fizice, cu 
condiția că suma medie a 
grantului pe membru al coo-
perativei nu depășește suma 
per beneficiar.  
Pentru informații adăugătoare 
accesați link-ul: https://
agrobiznes.md 
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BusinessCool - atelier EU4Business pentru tinerii 
antreprenori din zonele rurale din Moldova 

Granturi de până la 15 mii USD pentru cooperative și 
gospodării agricole mici.  
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INVESTEȘTE ÎN Nord 

A sociația Oameni-
lor de Afaceri din 
Moldova (AOAM) 
oferă granturi pentru 
dezvoltarea afacerilor 
din fondul pentru sus-
ținerea tinerilor antre-
prenori din Moldova. 
Cea de-a patra ediție a 
concursului se adre-
sează tinerilor care 
doresc să își deschidă 
o afacere în țară și se 
află la început de drum 
în acest domeniu. În 
urma interviurilor, vor 
fi selectate cele mai 

bune zece planuri de 
business, iar fiecare 
grant oferit câștigăto-
rilor va avea valoarea 
de 50,000 lei, bani 
destinați pentru dez-
voltarea afacerii, dar și 
pentru programe de 
școlarizare. Selectarea 
candidaturilor pentru 
granturile AOAM se 
va face în baza planu-
lui de afaceri. 
Dosarele de aplicare 
pot fi expediate până 
la data de 20 octom-
brie 2018, pe adresa 
de e-

mail grant.aoam@gmail.c
om. Condițiile de partici-
pare și documentele nece-
sare întocmirii dosarului 
de aplicant pentru aceste 
granturi pot fi găsite pe 
site-ul AOAM. 
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Programul Raional de Granturi „Fondul pentru Tinerii 
din Soroca” 

Ai o idee de afaceri? Înscrie-te în concursul 
pentru granturi destinat tinerilor 

antreprenori 

Bugetul estimativ al programului 
este de aproximativ 300 mii, ceea 
ce va permite implementarea a 
circa 30 de proiecte/inițiative lo-
cale ale tinerilor din comunitățile 
raionului Soroca.  

Pentru acest an concursul va avea 
un suport financiar constituit din 
cotribuțiile Consiliului Raional 
Soroca în valoare de 100 mii lei, 
contribuțiile Ministerului Educa-
ției, Culturii și Cercetării al Re-
publicii Moldova în valoare de 
100 mii lei, contribuțiile Fundați-
ei Est-Europene în valoare de 2,5 
mii USD, inclusiv contribuțiile 
colectate de membrii Fondului 
pentru Tineri în valoare de 50 mii 
lei.  

Programul este destinat tinerilor 
cu vârsta cuprinsă între 14 și 30 
ani din comunitățile raionului 
Soroca.  

Vrei ca afacerea ta 

să înflorească? 

Asigură-te că faci 

cele mai bune 

alegeri. 

 

Acesta își propune să încurajeze compor-
tamentul filantropic al tinerilor și partici-
parea acestora la dezvoltarea societății și 
soluționarea problemelor proprii prin im-
plementarea inițiativelor sub formă de 
proiecte comunitare. 

Pentru a putea solicita finanțare, tinerii 
trebuie să facă parte dintr-un grup de ini-
țiativă, format din minim 8 persoane, ca-
re vor fi responsabile de conceperea ideii 
de proiect și implementarea acestuia. 

Valoarea totală a unui proiect înaintat 
pentru finanțare nu trebuie să depășească 
suma de 10 000 de lei. 

Pentru detalii accesați 
link-ul : http://

youthsoroca.md 



 

Calendar de Granturi 

 

PARE 1+1 

 
27 proiecte investiționale noi create de lucrătorii migranţi sau rudele acestora vor 

beneficia de susţinere financiară prin intermediul Programului de Atragere a Re-

mitențelor în Economie „PARE 1+1”, gestionat de Organizația Dezvoltarea Sec-

torului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). 

  

Titularii afacerilor au semnat cu ODIMM contractele de finanțare nerambursabi-

lă în sumă totală de 6,63 mil.lei. Potrivit estimărilor, vor fi create circa 60 de noi 

locuri de muncă, iar investiţiile cumulative în economia naţională vor constitui 

16,54 mil.lei  

Detalii : https://www.odimm.md Soluțiile 
noastre! 

 

Succesul 
tău! 

A G E N Ț I A  D E  D E Z V O L T A R E  
R E G I O N A L Ă  N O R D  

MD-3100, mun. Bă lţ i, Piaţ a 
Vasile Alecsandri, 8A, 

Republica Moldova  

Telefon: (+373) 231 26294  

Fax: (+ 373) 231 261980 

E-mail: infocentru.adrnord@gmail.com 

     Cooperare pentru dezvoltare 

Granturi pentru reabilitarea/înființarea plantațiilor 
agrosilvice, fâșiilor forestiere de protecție în jurul 

terenurilor agricole și bazinelor de apă 

 

http://ucipifad.md 

Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare 
a proiectelor de infrastructură pentru anul 2019 în 

cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII). 

 

http://ucipifad.md 

Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a 
sistemelor de producere agricolă la schimbările cli-

matice 

 

http://ucipifad.md 

 

Granturi pentru procurarea tehnicii agricole http://www.ifad.md 

Livada Moldovei 

 

Programul de stimulare a participării la tîrguri 
și expoziții 

 

https://finantare.gov.md 

MOSEFF: granturi, credite preferentiale pentru 

sporirea eficienței energetice.  

 

https://finantare.gov.md 


