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Cu entuziasm și optimism 
se poate de obținut rezultate 
bune
 

Concursul Național de Business Planuri pentru Tineri este una din puținele 

posibilități pentru tinerii care doresc să-și dezvolte afacerile în Republica 

Moldova, unde tinerii au șansa să obțină susținere financiară și consultanța 

necesară pentru dezvoltarea afacerii.

 

Pe parcursul dezvoltării concursului, în 2015  fiind la ediția a XI-a, putem menționa 

că în marea parte afacerile tinerilor se mențin pe entuziasmul și optimismul lor, 

pe încrederea în faptul că vor reuși și prin munca enormă de căutare a noilor 

oportunități de dezvoltare a afacerii.

 

Desigur, nu toți cei care încep afacerea, ajung să vadă rezultate pozitive, deseori 

în prima perioadă ei au doar pierderi și acumulare de experiență. Unii văd alte 

oportunități și renunță la ceea ce au pornit. Acest lucru este și firesc într-o 

economie bazata pe regulile pieței libere.... rezistă acel care este mai insistent. 

 

Noi, cei de la Asociația Națională a Tinerilor Manageri - promotorii și organizatorii 

CBP,  le dorim tuturor tinerilor cu inițiativă, să nu renunțe la vis și să fie mereu 

optimiști în tot ce întreprind și mai ales în propria facere, astfel ar putea obține 

rezultatele mult așteptate. 

 

 
 

 
 

With enthusiasm and optimism 
you can obtain good results
 

The National Business Plan Competition for Youth is one of the few possibilities 

for young people who want to work up a business in the Republic of Moldova, 

where they have the chance to obtain financial support and necessary 

consultancy for business development. 

 

During the competition, in 2015, being at the tenth edition, we can mention that 

mostly the businesses of young people keep going due to their enthusiasm and 

optimism, due to their trust that they will manage and by hard work of looking 

for new opportunities to develop it. 

 

Of course, not everyone who starts a business obtains positive results, very often 

during the first period they have just losses and experience accumulation. Some 

of them see other opportunities and drop what they have started. This is natural 

in an economy based on free market rules.... one who resists is the one who is 

more insistent.

 

We, the people from the National Agency of  Young Managers - the promoters 

and organizers of the National Business Plan Competition for Youth, wish to 

all young people with initiative, not to give up their dreams and to be always 

optimists in everything they do and especially in their own business, thus they 

could obtain the expected results.   

www.cbp.antim.org
Agricultură 54%
Producere 18%
Costrucții 2%
Comerț  3%

IT & Comunicaţii 4%
Educaţie 2%
Distracţii & Recreări 3%
Altul 14%

Domeniile planurilor de afaceri la concursul CBP 2015
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Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTiM) este o organizaţie 
non-guvernamentală creată cu scopul de a susţine si dezvolta spiritul 
managerial al tinerilor din Republica Moldova. Activitatea ANTiM este orientată 
continuă spre căutarea continua de noi modalităţi de implicare a tinerilor în 
activităţi manageriale în vederea îmbunătăţirii sistemului managerial din 
Moldova.

Proiectele ANTiM sunt orientate spre stimularea iniţiativei tinerilor în 
autoangajare şi autorealizare. Noi încurajăm şi asistăm tinerii în dezvoltarea 
afacerilor proprii, ce reprezintă o opţiune de a deveni independent de piaţa 
locală a locurilor de muncă. Astfel, tinerii au şansa de a-şi crea propriul loc 
de muncă în loc să-l caute, şi să nu găsească poziţia la care se aşteaptă. 
Crearea propriilor întreprinderi oferă şansa de a lucra în domeniile în care sunt 
interesaţi, stimulează creativitatea tinerilor, dezvoltă unele abilităţi de viaţă 
folositoare şi contribuie la dezvoltarea mediului economic local.

Pentru atingerea scopurilor stabilite ANTiM organizează o serie de activităţi 
care includ: concursuri, mese rotunde, seminare, traininguri ş.a. Dintre cele 
mai însemnate proiecte ale ANTiM se enumără: Concursul Naţional de Business 
Planuri pentru Tineri, ajuns în acest an la a XI-a ediție – proiect ce stimulează 
tinerii cu idei inovatoare şi le oferă posibilitatea să-şi manifeste capacităţile 
antreprenoriale printr-un plan de afaceri; Incubatorul de Afaceri ASEM – 
proiect ce oferă tinerilor economişti studenţi a Academiei de Studii Economice 
din Moldova oportunitatea să-şi lanseze afaceri, oferindu-le spaţiu şi suport 
consultativ.  ANTiM continuă să pregătească pentru tinerii economişti din 
Moldova proiecte ce ar aduce un impact în dezvoltarea lor atît personală, cît şi 
a întregii economii naţionale.

www.antim.org

The National Association of Young Managers from Moldova (ANTiM) is a non-
governmental organization created with the aim of suppor ting and developing 
the managerial spirit of young people from the Republic of Moldova. ANTiM’s 
activity is directed towards finding new ways of involving youth in managerial 
activities in order to improve the managerial system in Moldova. ANTiM’s 
projects are designed to stimulate youth’s involvement in self-employment 
and selfrealization.

We encourage and assist young people in developing their own enterprises, 
which is an option in becoming indepent from the local employment market. 
Thus, these people may create their own working places instead of looking for 
them, and not always find the job they expect. Creation of their own enterprise 
offers them the chance to work in areas of their interest, stimulates creativity, 
develops some useful life skills and contributes to local economic development.

In order to reach its goals ANTiM organizes a serie of activities that include: 
competitions, round tables, seminars, trainings, etc. Among our most notable 
projects are: The National Business Plan Competition for Youth, being organized 
the eighth year in a row – a project
stimulating youth with innovative ideas and offering the possibility to manifest 
their entrepreneurial skills by means of a business plan; the ASEM Business 
Incubator – project
that offers young economists from the Academy of Academic Studies of 
Moldova the oppor tunity to launch their ventures, providing office space and 
consutancy.  ANTiM continues to develop projects for young economists from 
Moldova that will have an impact both on their personal achivements, as well 

as on the development of the national economy as a whole.

Asociaţia Naţională a Tinerilor                     
Manageri din Moldova 
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Fundația Argidius 

Fondată în 1966 şi cu sediul în Elveţia, Fundaţia Argidius lucrează acum la 

catalizarea creşterii economice şi reducerea sărăciei în Africa de Vest, America 

Centrală şi Europa de Est, prin sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

îmbunătăţirea mediului de afaceri. Activităţile care sunt susținute de către 

fundație  includ incubatoarele de afaceri, concursuri de planuri de afaceri, 

fondurile de garantare a împrumuturilor şi mentorat. Avînd o atitudine serioasă 

cu privire la impactul produs, fundaţia a pionierat utilizarea unui instrument 

de măsurare - Randamentul investiţiilor totale – pentru a ajuta partenerii săi în 

evaluarea impactului şi eficienţei.

Pentru informație mai amplă, vizitați situl www.argidius.com

Argidius Foundation

Founded in 1966 and based in Switzerland, the Argidius Foundation now works 

to catalyze economic growth—and mitigate poverty—in West Africa, Central 

America and Eastern Europe by supporting small and growing  enterprises and 

improving the business environment. Supported activities include business 

incubators, business plan competitions, loan guarantee funds, and mentorship. 

Serious about impact, the foundation has pioneered the use of a measurement 

tool – the return on total Investment - to help its partners better measure their 

impact and efficiency. 

For more information, please visit: www.argidius.com
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FERMA DE VACI PENTRU PRODUCEREA LAPTELUI + CARNE
DAIRY FARM + BEEF PRODUCTION

 
Conducător: Buhna Mihaela 
Tel:  +373 68984321 
E-mail: croitor.olea@mail.ru

Suma investiţiei: 15 000 euro 
Termen de recuperare: 2-4 luni 
Locuri de muncă: 4 angajaţi 

O afacere care are ca bază producerea şi realizarea laptelui 
cît şi a cărnii de vită. Producere eficientă, calitativă, 
cantitativă şi absolut ecologică la un preţ convenabil atît 
personelor fizice cît şi celor juridice. Obţinerea biogazului 
prin metoda şi fermentarea dejecţiilor solide care 
minimalizează un şir de cheltuieli şi sporeşte venitul.

A business, based on the production and commercialization 
both of milk and beef. It is an efficient, qualitative, 
quantitative and absolutely ecologic production at a fair 
price for both natural and legal persons. Biogas is obtained 
by fermentation of solid manure, which minimizes a range 
of expenses and increases income.

PRODUCEREA ȘI COMERCIALIZAREA CĂRNII ŞI LAPTELUI ECOLOGIC
ECOLOGIC MEAT AND MILK PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION

Conducător: Lazar Mariana 
Tel: +373 69808343 
E-mail: mariana_neciaev@yahoo.com

Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi

II Lazar Mariana dispune de 8 vaci Simmental 
(pentru carne și lapte). În scopul majorării profitului, 
întreprinderea îşi propune procurarea unui dozator 
de lapte de 250 litri, care va fi instalat într-un magazin 
comercial din centrul oraşului Nisporeni şi a unui tanc de 
răcire  şi depozitare a laptelui de 500 l, utilizat la ferma de 
bovine.

“Lazar Mariana” Individual Enterprise possesses 8 
Simmental cows (for beef and milk). In order to increase 
the income, the enterprise suggests purchasing a milk 
dispenser of 250 liters, which will be installed in a trade 
market from Nisporeni downtown and a milk cooling and 
storage tank of 500 liters, used at the cattle farm.

USCAREA PRUNELOR
DRYING PLUMS

 
Conducător: Lazarenco Doinița 
Tel:  +373 68549257 
E-mail: lazarencodoinita@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 20 000 euro 
Termen de recuperare: 16 luni 
Locuri de muncă: 6 angajaţi 

Afacerea constă în dezvoltarea afacerii existente şi anume a 
unei uscătorii de fructe care funcţionează de un an şi are la 
bază un cuptor pe lemne.
Investiţia viitoare ţine de achiziţionarea unei maşini cu aburi 
pentru a putea comercializa fructele uscate în stare finită, 
procesul incluzînd în sine deshidratarea prunelor prin uscare 
şi înmuierea acestora .

The business consists in developing the existing one, 
namely, a fruit drying house, which works for a year now 
and is based on a wood-burning stove. 
The future investment regards the purchase of a steam 
engine in order to commercialize finished dry fruit. The 
process itself includes plum dehydration by drying and 
dipping them.

STRAUS.MD - CM-FRUCT SRL
STRAUS.MD - CM-FRUCT LTD.

Conducător: Maxim Carabet 
Tel:  +373 68988883 
E-mail: karabets@bk.ru 
 
Suma investiţiei: 10 000  euro 
Termen de recuperare: 48 luni 
Locuri de muncă: 20 angajaţi

Единый сайт доставки еды из ресторанов и 
супермаркетов - straus.md Наше особое отличие от 
подобных проектов по всему миру, мы сами доставляем, 
создав профессиональную службу курьеров и 
операторов. 
Благодаря собственной службы доставки, мы даем 
шанс, участвовать в даном проекте как маленьким, так 
и большим, помогая увеличить продажи в кризисное 
время.

The unique website of food delivery from restaurants and 
supermarkets - straus.md. Our distinction from such projects 
from around the world is that we deliver by ourselves, 
and we have a professional courier and operator service. 
Due to our own delivery service, we give both small and 
large enterprises the possibility of involving in this project, 
helping increase sales during crisis.requires all the space in 
the greenhouse.

ATELIER DECUPARE ARTICOLE DIN POLISTIREN
WORKSHOP FOR CUTTING-OUT POLYSTYRENE PRODUCTS

 
Conducător: Furtună Oleg 
Tel:  +373 68605392 
E-mail: oleg06@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi 

Decuparea din blocuri mari de polistiren a elementelor 
decorative liniare pentru construcţia faţadelor termoizolante 
(baghete, moulding-uri, cornişe şi elemente decorative); 
izolaţiei termice pentru conducte de apă, canalizare, 
ventilare, condiţionare; obiectelor, literelor şi cifrelor 2D si 
3D pentru publicitate.

Cutting-out from big polystyrene blocks linear ornamental 
elements for building heat insulating facades (mouldings, 
cornices and ornamental elements); heat insulation for 
water, sewage, ventilation and conditioning pipes; 2D and 
3D objects, letters and figures, and advertisement.
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ECO CARAMIDA LEGO
LEGO ECO BRICK 

 
Conducător: Haruța Nicolae 
Tel:  +373 78509434 
E-mail: harutanicolae@mail.ru

Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi 

Un produs inovator în domeniul construcţiei, o cărămidă 
durabilă şi ecologic curată atît prin procesul său de 
producere cît şi prin materialele din compoziţia acesteia. 
Cărămida LEGO, un avînt în tehnologia construcţiei 
gardurilor, şoproanelor, duşurilor de vară, garajelor sau chiar 
şi a caselor.

An innovative product in the building industry is the 
ecologically pure and resistant brick, both for its production 
process and composition materials. The LEGO brick is a 
boom in technologies of building fences, barns, summer 
showers, garages or even houses.

DESHIDRATAREA FRUCTELOR, LEGUMELOR ŞI 
CIUPERCILOR CU USCĂTORUL PROFESIONAL
DEHYDRATION OF FRUIT, VEGETABLES AND MUSHROOMS WITH 
THE HELP OF A PROFESSIONAL DRYER MACHINE

 
Conducător: Cebanu Maria 
Tel:  +373 68337690 
E-mail: cebanu-victor@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 15 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 7 angajaţi 

Achiziţionarea uscătorului profesional (aerul încălzit cu 
rezistenţe electrice este împins de către un ventilator 
pe orizontală în mod circular cuprinzînd produsul pe 
toate părţile, ulterior fiind reciclat şi evacuat). Uscarea 
este uniformă, păstrîndu-şi proprietăţile lor nutritive şi 
organoleptice naturale ale produselor. Utilajul funcţionează 
24 din 24 ore.

Purchase of a professional dryer machine (the air heated 
with electrical resistance is pushed by a ventilator 
horizontally in a circular way, gripping the product on all 
sides, further being recycled and evacuated). Drying is 
uniform, preserves its natural nutritional and organoleptic 
properties of the products. The equipment works 24/7.

PIZZERIE ŞI PATISERIE
PIZZERIA AND CONFECTIONERS SHOP

 
Conducător: Bulicanu Gheorghii 
Tel:  +373 60328183 
E-mail: bulicanugicu@yahoo.com 
 
Suma investiţiei: 30 000 euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă: 9 angajaţi 

Ideea afacerii vine ca răspuns la preferinţele consumatorilor 
din zona  raionului Nisporeni. Un segment important al 
acestei pieţe solicită produse naturale şi calitative, ceea ce 
ne-am şi propus să oferim. Întreaga activitate a firmei va fi 
axată pe marketing tinzînd sa fie prima firmă locală avînd la 
bază acest scop.  

The business idea comes as an answer to preferences of 
consumers from Nisporeni district. An important part of this 
market requests natural and qualitative products, which we 
decided to offer. The company’s entire activity will be based 
on marketing, tending to become the first local company 
with such an aim.  

SPĂLĂTORIE MODERNĂ DE SPĂLARE A 
COVOARELOR ŞI MOCHETELOR
MODERN LAUNDRY FOR WASHING CARPETS AND MOQUETTES

 
Conducător: Mihailuc Svetlana 
Tel:  +373 78439057 
E-mail: www.mihailucsvetlana@.mail.ru 
 
Suma investiţiei: 7 500 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi Rezolvarea uneia dintre problemele stringente de spălarea 

covoarelor şi mochetelor cu utilaj modern şi angajaţi 
profesionali.

Solving one of the most stringent issues of washing 
carpets and moquettes with the help of latest technology 
equipment and qualified employees.

BABY CLUB «KATE & MARY»
«KATE & MARY» BABY CLUB 

Conducător: Crasilnicov Natalia 
Tel:  +373 78361516 
E-mail: artena@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 7 900  euro 
Termen de recuperare: 43 luni 
Locuri de muncă: 7 angajaţi

Fondarea Clubului «Kate & Mary» cu scopul: dezvoltarea
armonioasă a copilului din fragedă copilărie prin metode
interactive. Clubul va fi înfiinţat în oraşul Cahul, şi va avea o
capacitate de deservire pentru început aproximativ 100 de
copii cu vârsta cuprinsă între 1,5-7 anişori.

Foundation of «Kate & Mary» Club with the aim of a 
harmonious development of children from early childhood 
by interactive methods. The club will be established in Cahul 
city, and will have for the beginning a service capacity of 
almost 100 children aged from 1.5 to 7 years.
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CREȘTEREA GÂȘTELOR PENTRU PRODUCȚIA DE FICAT GRAS
(FOIS-GRAS)
GOOSE BREEDING FOR FATTY LIVER (FOIE GRAS) PRODUCTION

Conducător: Tolici Natalia 
Tel: +373 68645198 
E-mail:25041326@mail.ru

Suma investiţiei: 7 000 euro 
Termen de recuperare: 16 luni 
Locuri de muncă: 8 angajaţi Afacerea constă în  înființarea unei ferme pentru creşterea 

gâştelor şi a raţelor pentru producerea ficatului gras (fois-
gras). Acesta este un produs  cu o mare valoare, produs a 
cărui savoare este unanim apreciată,  o delicatesă vândută 
cu până la 70 de dolari kilogramul pe pieţele de desfacere 
din întreaga Europă. 

The business consists of establishing a farm for goose 
and duck breeding for foie gras production. This is a 
very valuable product, which savour is unanimously 
appreciated. It is a dainty sold for up to 70 dollars per 
kilogram in outlets from all around Europe.

BISTRAW
BISTRAW

 
Conducător: Dumbrăveanu Rodica 
Tel:  +373 69508518 
E-mail: gourmandeye@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi 

Lansarea unui laborator de “Raw food”, primul de acest 
tip în Republica Moldova. Meniul va cuprinde o varietate 
de dulciuri raw vegane, ca o alternativă sănătoasă pentru 
dulciurile tradiţionale. Dulciurile raw vegane sunt o bună 
alegere atât pentru copii şi adulţi, cât şi pentru persoanele 
cu anumite intoleranţe alimentare.

Creation of the first “Raw food” laboratory in the Republic 
of Moldova. The menu will include a variety of raw vegan 
desserts, as a healthy alternative for traditional sweets. Raw 
vegan desserts are a good choice both for children and 
adults, and people with certain food intolerances.

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИНИРОВАННОГО 
КОРМА В ИННОВАЦИОННОЙ УПАКОВКЕ
COMBINED FEED PRODUCTION IN INNOVATIVE PACKAGES

Conducător: Curdova Liudmila 
Tel:  +373 79442573 
E-mail: lyu9861@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 3 500  euro 
Termen de recuperare: 14 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi Проект заключается в открытии цеха по производству 

стартового комбинированного корма для цыплят в 
возрасте от 1 до 4 месяцев, для домашних кур, а также 
оказание услуг населению по помолу зерна. Новизна 
проекта состоит в том, что для стартового корма 
для цыплят разработана инновационная упаковка, 
являющаяся одновременно и кормушкой.

The project consists of opening a department for starting 
combined feed production for chickens aged from 1 to 4 
months, for dunghill-hens, as well as of rendering services to 
the population of grain milling. The project’s up-to-dateness 
is that an innovative package is created for chicken starting 
feed, which is a bird feeder at the same time.

CRESCĂTORIE DE PĂSĂRI RUSTICE IN REGIM “FREE RANGE”
“FREE RANGE” RUSTIC HATCHERY 

 
Conducător: Botnaru Ana 
Tel:  +373 68518708 
E-mail: botnaruana@yahoo.com 
 
Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 9 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi 

Crescătoria de păsări rustice în sistem”free range” reprezintă 
o fermă de păsări crescute la aer liber, avînd libertate 
continuă de mişcare. Produsul finit va fi sănătos şi calitativ. 
Suma totată a investiţiei o constituie 180 de mii de lei .

A “free range” rustic hatchery is a bird farm, bred in open-air, 
with freedom of movement. The finished product is healthy 
and qualitative. The overall amount of the investment 
equals to 180 thousand MDL.

SRL BIO STUP
BIO STUP LTD.

 
Conducător: Gincu Dragalina 
Tel:  +373 69511229 
E-mail: dragalina15@yahoo.com

Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 10 luni 
Locuri de muncă: 7 angajaţi 

SRL Bio Stup va produce și comercializa stupi de calitate, 
astfel este necesar de procurat utilaj specializat pentru a 
confecționa stupi  care prin construcția lor fiind îmbinați în 
dinți sau coadă de rîndunică au o rezistență la transportare 
cu 60% mai mare.
Elementul inovator îl constituie modul de îmbinare care este 
utilizat în Australia, Canada și SUA.

Bio Stup Ltd. Will produce and commercialize quality 
beehives. Thus it is necessary to purchase specialized 
equipment for manufacture beehives, which, by their 
structure, being incorporated in teeth or dovetail, are 60% 
more resistant at transportation. The innovative element is 
the way of jointing used in Australia, Canada and the USA.
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BATONAŞE BIO
BIO BARS

 
Conducător: Pitica Irina 
Tel:  +373 69042097 
E-mail: bordeianui@yahoo.com 
 
Suma investiţiei: 36 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 6 angajaţi 

Producerea batonaşelor alimentare bio -100% naturale din 
fructe uscate, nuci, seminţe, miere ş.a. Un produs natural, 
gustos şi sănătos fără adaosuri dăunatoare şi îndulcitori.

Production of nutritional bio bars, 100% natural, from dried 
fruits, nuts, seeds, honey etc. It is an organic, delicious and 
healthy product, with no injurious additives or sweeteners.

FERMA APICOLĂ
APIARY

 
Conducător: Moisa Gheorghe 
Tel:  +373 68008786 
E-mail: olga.cretu.1993@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi 

Ferma apicolă  are la bază ideea de a produce nu numai 
miere, ceară şi propolis, dar să accentueze producerea 
celorlante produse apicole, cum ar fi: lăptişorul de matcă şi 
veninul de albine. Produse vitale ale vieţii!!!

The apiary will be created under the idea of producing 
not only honey, beeswax and propolis, but also of laying 
emphasis on the production of other bee products, like:  
royal jelly and bee venom. These are vital products!!!

PRODUCERE FIRE DE CUSUT ŞI BRODERIE
SEWING THREADS AND EMBROIDERY PRODUCTION

 
Conducător: Inga Grigoriu 
Tel:  +373 69739892 
E-mail: umdc.inga@gmail.com

Suma investiţiei: 15 000 euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă: 6 angajaţi 

Ideea de afacere constă în obținerea firelor de cusut, brodat 
și marochinărie prin rebobinarea materiei prime în conuri 
special elaborate pentru utilajele de cusut industriale şi 
semiprofesioniste de cusut. Acest procedeu, se va efectua cu 
ajutorul unui utilaj specializat.

The business idea consists in obtaining sewing, embroidery 
and leather threads, by rewinding raw materials in cones 
specially created for industrial and semiprofessional sewing 
equipment. This method shall be performed with the help 
of specialized equipment.

GRIZZLY PALLETS
GRIZZLY PALLETS

 
Conducător: Ovcearenco Vitalie 
Tel:  +373 69973000 
E-mail: info@grizzly.md 
 
Suma investiţiei: 11 000 euro 
Termen de recuperare: 11 luni 
Locuri de muncă: 4 angajaţi 

SC “AvalanchaTechnologies” SRL, produce ambalaje din 
lemn, îndeosebi paleţi. Un factor influent în afacere este 
timpul utilizat în procesul de producere. Pentru a-l utiliza 
raţional, e necesară procurarea unui stivuitor şi a unei maşini 
de ceaprăzuit panglici. Achiziţia dată va spori considerabil 
productivitatea, calitatea şi oferta la acest produs. 

“AvalanchaTechnologies” Ltd. Trade Company produces 
wooden packages, especially palleţs. An important factor in 
this business is the time spent on the production process. 
In order to spend it rationally, it is necessary to purchase a 
forklift and band saw blade grinding machine. This purchase 
will significantly increase productivity, quality and offer for 
this product.

FRANCIZA XTZ (XTREME TRAINING ZONE)
XTZ (XTREME TRAINING ZONE) FRANCHISE

 
Conducător: Petru Coban 
Tel:  +373 69722781 
E-mail: info@xtz.md

Suma investiţiei: 100 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 10 angajaţi 

X.T.Z(Xtreme Training Zone) este un brand nou pe piața 
cluburilor de fitness din oraşul Chişinău. Primul local 
şi-a deschis uşile pentru prima dată la 25 martie 2012, 
cucerind capitala prin conceptul său unic, prin preţurile 
low cost şi prin calitatea înaltă a deservirii. Acum, XTZ oferă 
o posibilitate de a lansa propria afacere, prin procurarea 
francizei...

X.T.Z (Xtreme Training Zone) is a new brand on the fitness 
club market from Chisinau city. Its first opening was on 
March 25th, 2012, conquering the capital with its unique 
concept, low cost prices and high service quality. Now XTZ 
offers a possibility of starting own business, by purchasing 
the franchise.
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PRODUCEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE 
DIN MARMURĂ ARTIFICIALĂ
PRODUCTION OF ARTIFICIAL MARBLE CONSTRUCTION MATERIALS  

 
Conducător: Jereghi Igor 
Tel:  +373 60208040 
E-mail: igorjereghi@mail.ru

Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi Pavaje, garduri, piatră artificială, decor,  funerare, din 

marmură artificială – acestea urmează a fi rezultatul lărgirii 
domeniului de activitate al companiei noastre. Produsele 
noastre sunt mai rezistente ca cele clasice, au un aspect 
plăcut, gamă variată de forme și modalități de nuanțare. Nu 
necesită vopsire sau îngrijire adăugătoare. 

Artificial marble pavements, fences, artificial stones, 
ornaments, funeral materials – the further results of our 
company’s activity growth. Our products are more resistant 
than the classical ones, they have a pleasant aspect, various 
range of shapes and methods of shading. No painting or 
additional care is required.

CONFECŢIONAREA ARTICOLELOR DE ACOPERIT CAPU
MANUFACTURE OF HEADWEAR ITEMS

Conducător: Untu Lilia 
Tel:  +373 69222817 
E-mail: ostinel@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 8 100  euro 
Termen de recuperare: 36 luni 
Locuri de muncă: 6 angajaţi

Confecţionăm articole de acoperit capu, cum ar fi caschete 
de toate tipurile pentru dame şi bărbaţi la structurile RM: 
Poliţia de Patrulare, Poliţia de Frontieră, Armata Naţională, 
Serviciul Protecţie Pază de Stat, SIS, CF, DSE, etc. Putem 
confecţiona caschete şi dupa monstrele altor ţări.

We manufacture headwear items, like caps of all types for 
men and women from institution from the Republic of 
Moldova: Police Patrol, Border Police, National Army, State 
Security and Protection Service, Information and Security 
Service, Exceptional Cases Directorate, etc. We can also 
manufacture caps following other countries’ models.

BRUTĂRIE PERFORMANTĂ
HIGH-QUALITY BAKERY

Conducător: Apostol Călin 
Tel:  +373 68136371 
E-mail: apostol.calin@yandex.ru 
 
Suma investiţiei: 12 000  euro 
Termen de recuperare: 11 luni 
Locuri de muncă: 4 angajaţi

Inițierea unei brutării cu utilaj contemporan care va produce 
pîine de calitate. datorită perfomanțelor tehnice de coacere 
și eficienței energetice a utilajului, produsul finit, va avea un 
preț rezonabil.

The opening of a bakery with modern equipment that 
will produce quality bread. Due to baking technical 
performances and energetic efficiency of the equipment, 
the finished product’s price will be moderate.

BIOSERA
BIOSERA

Conducător: Arhirii Andrei 
Tel:  +373 69231534 
E-mail: arhiriiandrei@yahoo.com 
 
Suma investiţiei: 12 000  euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă: 2 angajaţi

Producerea legumelor “Bio”(Roşii, castraveţi, ardei) în teren 
protejat, în sezonul rece al anului cu minim cheltuieli de 
energie (Folosind sistema de producere a biogazului din 
deşeuri animale). În calitate de îngraşăminte utilizînd 
materia eliminată după fermentare, din sistema de biogaz.

Production of “Bio” vegetables (tomatoes, cucumbers, peppers) 
on protected fields, in the cold season, with minimum energy 
expenses (Using the system of producing biogas from manure). 
As fertilizers it will be used the substance eliminated after 
fermentation from the biogas system.

PUBLICITATE ȘI TURISM PE 2 ROȚI
TWO WHEEL ADVERTISEMENT AND TOURISM

Conducător: Mihai Cecan 
Tel:  +373 69648888 
E-mail: contact@vespa.md 
 
Suma investiţiei: 5 000  euro 
Termen de recuperare: 10 luni 
Locuri de muncă: 7 angajaţi

Crearea unei agenții de publicitate și turism care va oferi 
servicii de închiriere a motoretelor Vespa pentru organizarea 
campaniilor de publicitate mobilă, dar și organizarea 
excursiilor pentru turiști prin Chișinău dar și toată Moldova, 
cu șoferi experimentați și tot echipamentul necesar. 

Creation of an advertisement and tourism agency which 
will offer Vespa scooters rental services for organization of 
mobile advertisement campaigns, as well as for organization 
of trips for tourists in Chisinau and the entire country, with 
the help of experienced drivers and necessary equipment.
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HEALTHY BOX
HEALTHY BOX

 
Conducător: Scaletchi Petru 
Tel:  +373 79781926 
E-mail: scaletchi.petru@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 8 000 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă: 6 angajaţi 

HealthyBox reprezintă opţiunea perfectă pentru o masă 
sănătoasă şi delicioasă. Oferim posibilitatea de a alege 
dintre o gamă variată de salate şi dressinguri, sau să combini 
ingredientele după bunul tău plac. Salatale vor fi livrate la 
locul şi ora stabilită. 
 

Healthy Box is the right option for a healthy and delicious 
meal. We offer the possibility of selecting from a various 
range of salads and dressings, or combining ingredients as 
the customer chooses. Salads will be delivered at the agreed 
time and place.

HAINE ECOLOGICE PENTRU COPII 
ECOLOGICAL CHILDREN’S CLOTHING 

 
Conducător: Jalba Natalia 
Tel:  +373 69381201 
E-mail: rn88_88@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 12 000 euro 
Termen de recuperare: 22 luni 
Locuri de muncă: 7 angajaţi 

Afacerea dată constă în fabricarea şi comercializarea 
produselor vestimentare pentru copii începînd de la primii 
ani de viaţă pîna la virsta de 6 ani. Principuil de bază este 
de a produce articole din stofă ecologica 100% cum ar fi 
bumbacul organic şi stofa din bambus.

This business consists in manufacturing and 
commercializing children’s clothing from early age to 6 
years. The basic principle is to produce items from 100% 
ecological fabric, like organic cotton and bamboo fabric.

COSTUME SPORT 
SPORTS COSTUMES 

 
Conducător: Garstea Stanislav 
Tel:  +373  78028032 
E-mail: garstea.stanislav@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi 

Ne propunem să creăm o linie de haine sport, raportându-
ne la branduri de renume, astfel, moldovenii să beneficieze 
de produse calitative, confortabile şi accesibile, în acelaşi 
timp. Principiul activităţii se va baza pe crearea unei game 
vaste de modele, pentru ca fiecare să găsească ce i se 
potriveşte mai bine.

We suggest creating sportswear, based on famous brands. 
Thus, Moldovans will benefit from quality, comfortable and 
accessible products. The activity’s principle will be based 
on creating a large range of patterns, in order for every 
customer to find what he/she needs.

“EURO-DALIMET” LTD.
“EURO-DALIMET” LTD.

 
Conducător: Papuc Eugeniu 
Tel:  +373  78872266 
E-mail: papuc93@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 25 000 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi 

Întreprinderea Euro - Dalimet S.R.L. va produce mobilier din 
fier forjat în combinaţie cu piele (o gama larga de modele) 
- ecologic, sigur, ce oferă un somn liniştit, iar casei tale 
eleganţă şi un stil pe placul tău. 

 

Euro-Dalimet Ltd. will manufacture furniture from wrought 
iron combined with leather (a great range of models), which 
is ecological and safe, offers an undisturbed sleep, and 
makes your house look elegant.

COVRIGĂRIE
PRETZEL SHOP

 
Conducător: Bolohan Natalia 
Tel:  +373 69094946 
E-mail: bolohannatalia@gmail.com

Suma investiţiei: 40 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 20 angajaţi 

Covrigăria Pretzel oferă consumatorului produse de 
covrigărie în stare proaspătă, coapte în fața consumatorului. 
Produsul este destinat consumatorilor care aleg să 
economisească timpul, dar optează pentru ceva sănătos. 
Produsul oferit de noi este 100%  natural, nu conține aditivi 
alimentari și poate înlocui o masă de prînz sau o gustare. 

The Pretzel Shop offers new pretzel products, baked in front 
of customers. These products are meant to be healthy and 
to save the customers’ time. It is 100% natural, with no food 
additives and can replace breakfast or lunch.
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MATERIE PRIMĂ PENTRU TÎMPLARI
RAW MATERIAL FOR CARPENTERS

 
Conducător: Antonov Grigori 
Tel:  +373 60307850 
E-mail: antonovgrigore03@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 9 000 euro 
Termen de recuperare: 30 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi 

Afacerea constă în uscarea materiei prime pentru produsele 
de tîmplarie. Ideea pentru această afacere mi-a venit în timp 
ce produceam produse tîmplare şi în care se isca o problemă 
cu materia primă pe care greu o găseam pe piaţa din motiv 
ca este foarte solicitată. 
 

The business consists in drying raw material for carpenter 
products. The idea for this business came to my mind while I 
was producing carpenter items, and there was an issue with 
raw material, which is hard to find on the market, because it 
is strongly sought after.

MINI FERMĂ DE BIBILICI
GUINEA FOWL MINI FARM

Conducător: Cusnir Elena 
Tel:  +373 76770710 
E-mail: telenestipnru@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 8 000  euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă: 4 angajaţi

Filozofia vieţii mele este ca să investesc în ceva care sa fie 
mic, să consume puţin şi sa fie de valoare. Scopul meu 
este de a lansa o mini ferma exotică de bibilici in s.Mindra 
r.Telenesti. 
 

My life’s philosophy is to invest in something small, less 
consuming and valuable. My aim is to open an exotic mini 
farm of guinea fowl in Mindra village, Telenesti district.

BEAUTIT - BIJUTERII, ACCESORII, OBIECTE DE DECOR UNICAT
BEAUTIT - JEWELRY, ACCESORIES, ONE OF A KIND DECORATIVE OBJECTS

Conducător: Carolina Portarescu 
Tel:  +373 79521345 
E-mail: contact@carolush.com 
 
Suma investiţiei: 6 000  euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 2 angajaţi

Design şi creare de obiecte de decor, tablouri, accesorii şi 
bijuterii unicat din piese electronice reciclate.

Design and creation of decorative objects, paintings, 
accessories and one of a kind jewelry from recycled 
electronic items.

PEPINIERA DE ARONIA
ARONIA NURSERY GARDEN 

 
Conducător: Vitalie Pintilei 
Tel:  +373 69319134 
E-mail: info@aronie.md 
 
Suma investiţiei: 45 000 euro 
Termen de recuperare: 30 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi 

Înfiinţarea pepenierii de aronia va contribui la dezvoltarea 
culturii şi a consumului acestui fruct în R. Moldova. La 
fel se va dezvolta întreg lanţul valoric a acestei ramuri, 
începînd de la oferta de material săditor, consultanţă şi 
suport în creştere, pînă la procesare, depozitare, ambalare şi 
penetrarea pieţelor externe prin asociere. 
 

The establishment of an Aronia nursery garden 
will contribute to this fruit’s crop development and 
consumption in the Republic of Moldova. Also, the entire 
value chain of this branch will develop, starting from the 
offer of seedlings, consultation and support in growth, to 
processing, depositing, packaging and market penetration 
by association.

FABRICAREA PRODUSELOR DECORATIVE-ALIMENTARE
MANUFACTURING ORNAMENTAL FOOD PRODUCTS

Conducător: Oleinic Ruslan 
Tel:  +373 78222765 
E-mail: terra-88@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 7 000  euro 
Termen de recuperare: 8 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi

Înfiinţarea unei noi afaceri, bazată pe fabricarea produselor 
decorative alimentare din ciocolată, fondant, cu cele mai 
moderne tehnologii.  
 
 
 
 

Establishing a new business, based on manufacturing 
ornamental food products from chocolate and fondant, with 
the help of modern technologies.
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“POMARIN KIDS”
“POMARIN KIDS”

 
Conducător: Marina Pohilenco 
Tel:  +373  69619769 
E-mail: marinaciobanu@ymail.com 
 
Suma investiţiei: 1 500 euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă: 13 angajaţi 

“PoMarin Kids” işi propune lansarea activităţii comerciale 
pe piaţa RM şi în special în mun. Chişinău. Întreprinderea 
va fabrica lenjerie de pat pentru copii şi nou născuţi şi va 
tricota plapume pentru copii. Produsele vor fi unice datorită 
elementelor brodate şi croşetate handmade de persoane cu 
dizabilităţi fizice motorii. 
 

“PoMarin Kids” has it in mind to start a trade activity on 
the Republic of Moldova market especially in Chisinau 
municipality. The enterprise will manufacture bed linen for 
children and newborns, and will knit coverlets for children. 
The products will be unique due to handmade embroidered 
and crochet elements, made by people with physical and 
motor disabilities.

WEB ATELIER SOULMATES
WEB ATELIER SOULMATES

 
Conducător: Olga Scobioală 
Tel:  +373 069642077 
E-mail: ateliersoulmates@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 8 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi 

Web Atelierul Soulmates este unul în care clienţii îşi pot 
face comandă în mod online şi pot alege din opţiunile 
propuse modelul, detaliile de decor şi stofa dorită, lăsînd 
măsurile necesare ale corpului. Produsul este articolele 
de vestimentaţie exterioară de calitate înaltă,  propuse 
preponderent pentru segmentul populaţiei urbane, cu venit 
mediu şi mare.

Soulmates Web Workhouse is the place where customers 
can order online and choose from all the options the 
desired model, decoration details and fabric, indicating 
their necessary body measurements. These are high quality 
outdoor clothing items, prevailingly suggested for the urban 
population, with an average and high income.

ATLANTASOFT
ATLANTASOFT

Conducător: Dan Iftodi 
Tel:  +373 69688126 
E-mail: daniftodi@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 55 000  euro 
Termen de recuperare: 10 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi

Compania se va ocupa cu implementarea soluţiilor software 
( template-uri, softuri pentru automatizare, aplicatii Desktop 
si Android)  iar după o perioadă de 1 an, planific să produc 
şi echipament hard pentru care vom scrie soft ( exemple de 
echipament hard: inteligent home, securitate pentru maşini 
utilizând GSM... ).

The company will employ in the implementation of software 
solutions (templates, automation software, Desktop and 
Android applications), and in a year it plans to produce 
hardware equipment as well, for which we will write 
software (examples of hardware equipment: intelligent 
home, car security using GSM...).

BRUTĂRIA ARTIZANALĂ “MORĂRIŢA ISCUSITĂ”
“MORARITA ISCUSITA” HANDCRAFTED BAKERY

Conducător: Mereuta Dorin 
Tel:  +373 68742436 
E-mail: mereuta_dorin@yahoo.com 
 
Suma investiţiei: 50 000  euro 
Termen de recuperare: 36 luni 
Locuri de muncă: 10 angajaţi

Morăriţa Iscusită este o brutărie artizanală concepută pentru 
producerea de pîine, biscuiţi şi alte copturi exclusiv din 
ingrediente naturale după tehnologii tradiţionale. Produsele 
noastre nu conţin drojdii termofile, afânatori, amelioratori, 
coloranţi. Scopul principal este ca produsele noastre să aibă 
o utilitate maximă pentru sănătatea tuturor consumatorilor.

“Morarita Iscusita” is a handcrafted bakery, created for 
producing bread, biscuits and other pastry made exclusively 
of natural ingredients according to traditional technologies. 
Our products do not contain thermophilic yeast, raising 
agents, improvers, or color additives. Our aim is to make our 
products maximum available for every customer’s health.

CONFECŢIONAREA PALTOANELOR 
BĂRBĂTEŞTI ÎN STIL ETNO MODERN
MANUFACTURE OF MODERN ETHNIC STYLE MEN’S OVERCOATS

Conducător: Cojuhari Mariana 
Tel:  +373 78257980 
E-mail: marryline.cojuhari@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 11 400  euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă: 4 angajaţi Ideea de afacere constă în crearea paltoanelor bărbăteşti 

în stil etno cu decoraţiuni originale dar materiale noi. 
Ideea este interesantă pe fonul noilor tendinte apărute în 
Moldova a hainelor în stil etno pentru femei deci şi barbatul 
care însoţeşte această femeie trebuie să fie îmbrăcat 
corespunzator.

The business idea consists in creating overcoats for men 
in an ethnic style with authentic decorations, and new 
materials. This idea is rather interesting given the new 
tendencies that appeared in Moldova of ethnic style 
clothing for women. Thus, the accompanying male must be 
dressed accordingly.
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GESTIONAREA DEŞEURILOR RECICLABILE
RECYCLABLE WASTE MANAGEMENT

 
Conducător: UŞURELU Alexandru 
Tel:  +373 79006885 
E-mail: ecomanagement2014@gmal.com 
 
Suma investiţiei: 8 800 euro 
Termen de recuperare: 30 luni 
Locuri de muncă: 2 angajaţi 

Afacerea întreprinderii, SRL Eco Management, constă în 
prestarea serviciilor de gestionare a deşeurilor reciclabile, 
ceea ce presupune: colectare, transport, depozitare, balotare 
şi în final realizarea deşeurilor reciclabile către reciclatorii 
finali;

The Eco Management Ltd. Business consists in recyclable 
waste management services, which presumes: collecting, 
transportation, depositing, packaging, and commercializing 
recyclable waste to final recyclers.

PRODUCEREA ŢEVEI COPEX
COPEX PIPES PRODUCTION

 
Conducător: Petcu Vadim 
Tel:  +373 79614079 
E-mail: vadimpetcu@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 45 000 euro 
Termen de recuperare: 60 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi 

Producerea ţevei gofrate cu zont şi fără pentru protejarea 
cablurilor electrice.

Production of corrugated pipes for cable protection.

PRODUCEREA TERENURILOR DE JOACĂ
PLAYGROUND PRODUCTION

 
Conducător: Cucereavii Lilia  
Tel:  +373 69588476 
E-mail: fieraria_dunuta@yahoo.com 
 
Suma investiţiei: 15 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 10 angajaţi 

 Ideea dezvoltării unei afaceri de producere a terenurilor de 
joacă pentru copii a apărut din marea necesitate  a acestora 
în Republica Moldova şi lipsa unui producător autohton. 
Compania noastră îşi propune să se impună pe piaţa internă 
şi cea externă ca producător de terenuri de joacă pentru 
copii şi articole sportive.

The idea of developing a business of playground production 
has appeared out of children’s necessity in the Republic 
of Moldova, and the lack of a national manufacturer. Our 
company has in mind to promote itself on the national as 
well as the foreign markets as a manufacturer of sports 
items and playgrounds for children.

ART-PROECO SRL PRODUCEREA FULGILOR 
DE CEREALE PENTRU DEJUN
ART-PROECO LTD., PRODUCTION OF BREAKFAST CEREAL FLAKES

 
Conducător: Sobol Angela  
Tel:  +373 60558255 
E-mail: angela.angela.2012@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 7 000 euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă: 7 angajaţi Producerea fulgilor ecologici din cereale şi naturali 

pentru micul dejun sau gustări sănătoase şi sigure pentru 
sănătate. Produsele vor fi ambalate în folie transparentă 
bio-degradabilă. O misiune primordială va fi crearea 
parteneriatelor cu grupuri de producători autohtoni şi 
stabilirea volumelor anuale de cereale pe care le vom 
achiziţiona de la ei.

Production of ecological and natural cereal flakes for 
breakfast or delicious meals, and safe and healthy. The 
products will be packed with a biodegradable transparent 
foil. The primary mission will be the creation of partnerships 
with national manufacturer groups and establishment of 
annual quantities of cereals which we will purchase from 
them.

MODERNIZAREA PROCESULUI DE FABRICAŢIE
FABRICATION PROCESS MODERNIZATION  

 
Conducător: Vrabii Vitali 
Tel:  +373 79071919 
E-mail: info@passer.md 
 
Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 6 angajaţi 

Compania este specializată în confecţionarea cămaşelor 
pentru bărbaţi şi femei. Pentru a nu rămâne în urmă faţă de 
calitatea produselor de import, avem nevoie de a moderniza 
procesul de fabricaţie cu echipament şi utilaj performant. 
Datorită modernizării  se va reduce consumul de materie 
primă şi termenii de realizare a comenzilor.

The company is specialized in manufacturing shirts for 
men and women. In order to keep up with the imported 
products’ quality, we need to modernize the fabrication 
process with high-quality equipment and gear. Due to this, 
the consumption of raw material and terms of execution will 
be reduced.
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PRELUCRĂRI MECANICE
MECHANICAL PROCESSING

 
Conducător: Damian Andrei 
Tel:  +373 69945777 
E-mail: damian_andrei@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 15 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 4 angajaţi 

În cadrul activităţii TECHNO-DAMIAN SRL. se vor presta 
servicii de prelucrări mecanice prin aşchiere (strunjire, 
frezare, rabotare ş.a.) în urma cărora se vor  confecţiona  
piese de schimb atît pentru utilajele agricole cît şi pentru 
cele industriale. Dar pentru viitor se preconizează şi 
producerea propriilor modele de maşini si echipamente 
agricole.

TECHNO-DAMIAN Ltd. will offer mechanical processing 
services by chipping (turning, milling, planing etc.), as e 
result of which there will be manufactured spare parts both 
for farm and industrial equipment. It is also planned the 
production of personal farm machinery and equipment 
models.

ATELIER DE CONFECȚIONARE A ARTICOLELOR 
VESTIMENTARE PENTRU FEMEI
WORKSHOP OF MAKING CLOTHING ITEMS FOR WOMEN

Conducător: Bujor Liliana 
Tel:  +373 69606146 
E-mail: lilu.biju@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 8 000  euro 
Termen de recuperare: 20 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi Planul este - de a  pune în practică abilitățile proprii de a 

croi și coase haine pentru femei - pe de o parte, și de a plasa 
inițial produsul finit pe piața internă și externă - pe de altă 
parte.

The plan is to put into practice own skills of tailoring and 
sewing clothes for women - on one hand, and to place  
initially the finished product on domestic and foreign 
market - on the other hand.

PRODUCEREA PUNGILOR DIN HÎRTIE
 PAPER BAG PRODUCTION

Conducător: Harti Calin 
Tel:  +373 69741458 
E-mail: calin.harti@yahoo.com 
 
Suma investiţiei: 20 000  euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi

Un ambalaj ecologic, reciclabil şi sănătos. Pungile din hîrtie 
capătă un rol tot mai important şi ocupă un spaţiu tot mai 
mare. Săculeţele din hîrtie pot fi imprimate în mai multe 
culori pentru ai oferi un aspect exterior plăcut cu orice 
desen personalizat. Ele servesc ca ambalaj pentru diferite 
obiecte, produse. Un ambalaj ce ne garanteaza viitorul!

It is an ecological, recyclable and healthy type of package. 
Paper bags take on a larger role. They can be printed in 
many colors in order to make their form pleasant with the 
help of any customized pattern. They serve as packaging for 
different objects and products. It is a package of the future!

DISPENSERE DIN LEMN CU POSIBILITATEA PERSONALIZĂRII
CUSTOMIZED WOODEN DISPENSERS 

Conducător: Lupu Alexandru 
Tel:  +373 68804440 
E-mail: alexlupu@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 18 800  euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 4 angajaţi

IÎn Republica Moldova, piața dispenserelor pentru șervețele 
și prosoape hârtie este dominată de importuri, a căror 
pondere în totalul pieței este mai mare de 90%. Ideea este 
de a produce exclusiv dispensere unicat din lemn în stil 
tradițional cu sau fără aplicarea logo-ului sau a inscripțiilor 
personalizate, cu ajutorul unei linii de producție și ambalare.

The market of napkin and paper towel dispensers in the 
Republic of Moldova is dominated by imported products, 
which represent more than 90% from the total market. 
The idea is to produce exclusively one of a kind dispensers, 
from wood, in a traditional style, with or without imprinting 
the logo or customized inscriptions, with the help of a 
production and packaging line.

PRODUCEREA SERELOR ŞI A SPAŢIILOR DE DEPOZITARE
STORAGE AREA AND GREENHOUSE PRODUCTION

Conducător: Munteanu Alexandru 
Tel:  +373 69608668 
E-mail: munteanualesasa@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 25 000  euro 
Termen de recuperare: 36 luni 
Locuri de muncă: 9 angajaţi

Serele vor fi construite după o tehnologie modernă, dar în 
primul rînd va fi ţinut cont de condiţiile climaterice specifice 
R.Moldova. Producerea spaţiilor de depozitare provizorii vor 
fi construite în cîmp, pe teren agricol, fără careva autorizaţii. 

Greenhouses will be built according to a modern 
technology, and, first of all, climate conditions specific to the 
Republic of Moldova will be taken into account. Temporary 
storage areas production will be built in fields and infields, 
without any authorizations.
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PROMO SYSTEMS
PROMO SYSTEMS

 
Conducător: Balan Ion 
Tel:  +373 60708000 
E-mail: ion.ionbalan@yahoo.com

Suma investiţiei: 8 000 euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi

Promo Systems este o solutie B2B, care măreşte vînzările 
şi optimizează cheltuielile companiilor. Ideea principală 
constă în mesaje vocale informative preînregistrate, cu care 
softul inteligent va suna mii de clienţi simultan. Fondatorul 
a investit deja 10000 euro din surse proprii în elaborare 
softului, dar mai are nevoie de un server performant.

Promo Systems is a B2B solution, which increases sales and 
optimizes companies’ expenses. The main idea consists 
in preregistered information vocal messages, with which 
the intelligent software will call thousands of clients 
simultaneously. The founder has already invested 10000 
euro from his own resources in the software’s elaboration, 
but he also needs a powerful server.

INSTALARE SISTEMULUI FRIGORIFIC
REFRIGERATION SYSTEM INSTALLATION

 
Conducător: Balaban Ion 
Tel:  +373 79315950 
E-mail: vanea_balaban@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 6 000 euro 
Termen de recuperare: 36 luni 
Locuri de muncă: 2 angajaţi 

Afacerea constă în creşterea şi îngrijirea unei livezii de pere, 
doresc să instalez utilajul frigorific în încăperea care este 
deja construită, pentru a păstra producţia proprie dar şi a 
altor agenţi economici din ţară. Livada de pere este deja în 
rod. 

The business consists in starting and taking care of a pear 
orchard. I plan to install refrigeration equipment in the 
room, which is already built, in order to deposit my own 
production as well as production of other economic agents 
from the country. The pear orchard is already fruitful.

OCCASIO DRESS
OCCASIO DRESS

 
Conducător: Ţugulea Dina 
Tel:  +373 69565251 
E-mail: dina4kafiu@yahoo.com

Suma investiţiei: 8 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi 

Producerea la comandă a rochiilor de mireasă, de seară şi 
a rochiţelor pentru fetiţe, adiţional a accesoriilor pentru 
acestea (voaluri, bentiţe, agrafefe etc.). Produsele se 
adreseză segmentului mediu şi de top a populaţiei de gen 
feminin. 

Production on a by-order basis of wedding and evening 
dresses, as well as dresses for girls; additionally, accessories 
for the latter (veils, ribbons, hairpins etc.). The products will 
be available for women with an average and high income. 

PRODUCEREA OUĂLOR ŞI CĂRNII DE PREPELIŢĂ
QUAIL EGG AND MEAT PRODUCTION

 
Conducător: Borș Gheorghe 
Tel:  +373 69549507 
E-mail: gicubors85@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 15 900 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 4 angajaţi 

Producerea ouălelor şi cărnii de prepeliţă, iar cheia 
succesului o reprezintă produsele pur ecologice pentru o 
alimentaţie sănătoasă a tuturor consumatorilor. 

The key to success to the production of quail eggs and meat 
are ecologically clean products for all the customers’ healthy 
alimentation.

CONSTRUCŢIA SEREI CU PANOURI SOLARE.
BUILDING GREENHOUSES WITH SOLAR PANELS

 
Conducător: Munteanu Mesalina 
Tel:  +373 79525487 
E-mail: mesalinamunteanu@mail.md

Suma investiţiei: 50 000 euro 
Termen de recuperare: 48 luni 
Locuri de muncă: 10 angajaţi

La moment intenţionez să construiesc o seră pe o suprafaţă 
de 1000 mp cu sistem de încălzire, sistem de irigare, sistem 
de umbrire şi cel mai nou pentru Moldova - să amplasez pe 
jumatate din acoperişul serei panouri solare.

Now I intend to build a greenhouse on a surface of 1000 
square meters, with a heating, irrigation and shading 
systems, and also the latest thing for Moldova – to place 
solar panels on half of the greenhouse’s roof surface.



17

ПРОИЗВОДСТВО 3D ПАНЕЛЕЙ
3D PANEL PRODUCTION

 
Conducător: Cerneaga Denis 
Tel:  +373 79293293 
E-mail: mail@level.md 
 
Suma investiţiei: 6 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 4 angajaţi 

Эксклюзивное решение для оформления интерьера 
— декоративные 3D панели из гипса для стен. 
Данный подход открывает новое измерение в 
сфере интерьерного дизайна, ранее ограниченного 
использованием плоских холодных поверхностей. 
Богатство цветовых и фактурных решений позволяет 
использовать 3D панели для воплощения любых 
творческих идей в оформлении помещений. 

An exclusive solution for interior design - decorative 3D 
gypsum wall panels. This approach opens a dimension in 
interior design, which earlier on was limited by the use of 
cold flat surfaces. The abundance of color and texture layout 
allows using 3D panels for the materialization of any big 
ideas in room decoration.

PAO CANDLES SRL - FABRICAREA LUMÂNĂRILOR SCULPTATE 
DECORATIVE ŞI PENTRU OCAZII SPECIALE (CUNUNIE, BOTEZ)
PAO CANDLES LTD. – MANUFACTURE OF CARVED CANDLES FOR DECORATION 
AND SPECIAL OCCASIONS (CHURCH WEDDINGS, BAPTIZING)

 
Conducător: Diavor Vica 
Tel:  +373 79033202 
E-mail: diavor.vica@gmail.com  
 
Suma investiţiei: 20 000 euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi 

Producerea și comercializarea lumânărilor sculptate  pentru 
decorarea oficiului, saloane SPA, căminului familial dar și 
cele mai frumoase evenimente din viaţa omului: nunta şi 
creştinarea copilului. Pentru mai multe detalii www.pao.md

Production and commercialization of carved candles for 
decorating offices, beauty-spas, homes, as well as for the 
most beautiful life occasions, like weddings and baptizing. 
For more details visit www.pao.md

CONSTRUCŢIA SOLARIILOR, SERELOR EFICIENTE ENERGETIC
BUILDING ENERGETICALLY EFFICIENT SOLARIUMS AND  GREENHOUSES 

 
Conducător: Pereman Dmitri 
Tel:  +373 783353459 
E-mail: ahotnicu@mail.md

Suma investiţiei: 8 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi 

Ideea constă în  construirea serelor, solariilor şi modulelor 
de sere prin îmbinarea tehnologiei web de control şi 
monitorizare de la distanță a parametrilor de microclimat. 
Aceste condiții de monitorizare şi construcție care este o 
tehnologie inovatoare pentru R. Moldova, va da valoare 
tehnologiilor moderne în realizarea succesului prin 
agricultură. 
 

The idea consists in building greenhouses, solariums and 
greenhouse modules by combining remote control and 
monitoring web technologies of microclimate parameters. 
These monitoring and building conditions, which are an 
innovative technique for the Republic of Moldova, will 
lay stress on modern technologies in reaching success by 
agriculture.

ATELIER DE  CREAŢIE ŞI DECOR
DECORATING WORKSHOP

 
Conducător: Puga Alina 
Tel:  +373 69000852 
E-mail: alinkap33@mail.ru 
 
Suma investiţiei: 5 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi 

Această Idee de afacere constă în confecţionarea păpuşilor 
din stofă, genţilor cooler, cutiilor pentru chei şi dulapelor 
cu decupaj. Păpuşile vor fi utilizate la bucătărie pentru 
acoperirea vaselor întru menţinerea căldurii. Cutiile şi 
dulapele vor servi ca decor în casă, dar şi ca un lucru util 
pentru aranjarea cheilor şi a bijuteriilor la un loc.

This business idea consists in manufacturing cloth dolls, 
cooler bags, key boxes and closets with decoupage 
applications. Dolls will be used in the kitchen for covering 
pots and bowls in order to maintain heat. Boxes and closets 
will serve as house decoration, and they will also be useful 
for keeping keys and jewelry in one place.
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AGROSOIL&CO S.R.L.
AGROSOIL&CO S.R.L.

 
Conducător: Iațco Liviu 
Tel:  +373 79777534 
E-mail: liviuiatco@yahoo.com 
 
Suma investiţiei: 9 000 euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă: 6 angajaţi 

Activitatea de bază a companiei este creșterea legumelor 
în cîmp deschis. Doresc să dezvolt tehnologia de creștere 
a răsadei de legume în cubulețe de pămînt și plantarea 
mecanizată  cu o eficiență sporită.

The company’s basic activity is growing vegetables on open 
fields. I plan to develop a technology of growing vegetable 
seedlings in ground cubes and mechanized planting with an 
increased efficiency.

RUXIBOX 
RUXIBOX 

 
Conducător: Elena Grabovschi 
Tel:  +373 69413605 
E-mail: elena.grabovschi@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 5 000 euro 
Termen de recuperare: 8 luni 
Locuri de muncă: 7 angajaţi 

Producere și comercializare de coșuri și cutii depozitare Production and commercialization of depositary boxes

CRESTEREA LEGUMELOR ŞI SALATELOR 
ECOLOGICE PRIN METODA AQUAPONICA
GROWING ECOLOGICAL VEGETABLES AND SALADS BY AQUAPONICS SYSTEM

 
Conducător: Vrabie Tudor 
Tel:  +373 69276223 
E-mail: vrabietudor@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 12 000 euro 
Termen de recuperare: 28 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi Construcţia unei sere eficiente energetic în care va fi montat 

un sistem aquaponic pentru creşterea  legumelor şi salatelor 
ecologice. 

Building an energetically efficient greenhouse where an 
Aquaponics system will be installed for the growth of 
ecological vegetables and salads. 

SMART DRONE
SMART DRONE

 
Conducător: Alexei Marcov 
Tel:  +373 69803939 
E-mail: Alex.Marcov@gmail.com 
 
Suma investiţiei: 25 000 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă: 8 angajaţi 

Бизнес идея заключается в создании на территории 
Молдовы услуги по мониторингу и инспекции 
коммерческих объектов, на базе беспилотных 
летательных аппаратов(дрон), с установленным на борту 
специализированным оборудованием для мониторинга.

The business consists in creating a service on the territory 
of the Republic of Moldova of monitoring and inspection 
of commercial facilities, based on remotely piloted vehicles 
(drones), with specialized equipment for monitoring on its 
board.

PRODUSE COSMETICE NATURALE
NATURAL COSMETIC PRODUCTS

 
Conducător: Nani Sanda 
Tel:  +373 69471554 
E-mail: sanda.nani@yahoo.com 
 
Suma investiţiei: 3 000 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă: 3 angajaţi 

Ideea de afacere constă în lansarea unui laborator cu utilaj 
performant pentru crearea unor produse cosmetice naturale 
100 % cu un termen de valabilitate nu mai mare de 3 luni. 
Lipsa acestor produse pe piaţa internă, cererea destul de 
mare, preţurile accesibile şi eficienţa acestora determină un 
must have, care trebuie dezvoltat!

This business idea represents the opening of a laboratory 
with efficient equipment for creating 100% natural cosmetic 
products, which expiry date is up to 3 months. The lack of 
these products on the national market, a great demand, 
moderate prices and their efficiency determines us to make 
it a must have, which has to be developed!
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AMBALAREA FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR 
CU O PROCESARE NATURALĂ
VEGETABLE AND FRUIT PACKAGING WITH NATURAL PROCESSING 

 
Conducător: Cislari Tatiana 
Tel:  +373 67673885 
E-mail: volunteertgmd@yahoo.com

Suma investiţiei: 16 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 5 angajaţi Ambalarea fructelor şi legumelor naturale sau cu o 

procesare naturală - adică, fructe uscate sau congelate, un 
produs natural, ecologic, sterilizat, cu un potenţial enorm de 
pastrare a vitaminelor şi gustului natural, conform cerinţelor 
naţionale şi Europene.

Natural vegetable and fruit packaging or by natural 
processing – that is, dry or frozen fruit, which is a natural, 
ecological and sterilized product, with a  great potential 
of vitamin and organic flavor conservation, according to 
national and European standards.

CĂRĂMIDA ECOLOGICĂ PRESATĂ 
ECOLOGICAL PRESSED BRICKS

Ideea pe care o implementăm în afacere este producerea 
de Cărămida ecologică de tip LEGO sau cărămida  presată 
la rece. Ea devine din ce în ce mai populară în construcții, în 
special în țările ce se află în curs de dezvoltare. Avem nevoie 
de o investiţie pentru procurarea utilajului.

The idea which we want to implement in our business 
consists in producing LEGO type ecological bricks or cold 
pressed bricks. They become more and more popular in 
construction, especially in developing countries. We need 
investments for the purchase of equipment.

 
Conducător: Gogu Anatoli 
Tel:  +373 7967299 
E-mail: anatoli.gogu@yahoo.com

Suma investiţiei: 7 000 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă: 2 angajaţi 

MOBILIER MODERN CU ELEMENTE NAŢIONALE 
MODERN FURNITURE WITH NATIONAL ELEMENTS

 
Conducător: Dunas Nicolae 
Tel:  +373 79993893 
E-mail: nicolaedunas@yahoo.com

Suma investiţiei: 8 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă: 4 angajaţi 

In cadrul afacerii doresc să dezvolt designuri noi de mobilă, 
care, de fapt, sunt de un interes pe piaţă. Pentru aceasta, 
îmi propun ca să produc o mobilă nu numai la comandă 
dar să conţină şi elemente specifice. Lucrul pe care aş dori 
să-l implimentez, este folosirea elementelor naţionale ca şi 
colorit, dar ca şi desing în mobila modernă de calitate. Aici 
e nevoie de creativitate şi resurse ca să realizez cerinţele 
clienţilor. 

Within this business, I plan to develop new furniture 
designs, which in fact will be of great interest on the market. 
In order to accomplish this idea, I plan to manufacture 
furniture on a by-order basis, as well as to include in it 
specific elements. I would like to implement the use of 
national elements, both as color and design in modern 
quality furniture. Creativity and resources are needed in 
order to accomplish customers’ demands.

PRODUCEREA AUTOMATIZATĂ A BLOCURILOR 
PRESATE PENTRU ZIDĂRIE SI PAVAJE
AUTOMATIC PRODUCTION OF PRESSED BLOCKS FOR MASONRY AND PAVEMENTS

 
Conducător: Zagrencu Victor 
Tel:  +373 69959423 
E-mail: zagrencu@mail.ru

Suma investiţiei: 20 000 euro 
Termen de recuperare: 8 luni 
Locuri de muncă: 7 angajaţi Afacerea dată constă în producerea blocurilor presate 

destinate construirii zidurilor și a plăcilor pentru pavare la o 
linie automatizată modernă cu randament înalt și cheltuieli 
minime de producere. Cu ajutorul acestui utilaj modern 
eu voi obține un preț-calitate mult mai avantajos decît cel 
actual.

This business consists in the production of pressed blocks 
intended for building walls and paving blocks at a modern 
automatic facility at full load and minimal expenses in 
production. With the help of this equipment I will manage 
to obtain a more convenient price-quality relationship than 
the current one.
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“Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova – “AFAM” - este comunitate 

a cărei misiuni este susţinerea creşterii potenţialului feminin în domeniul 

antreprenorial şi managerial în Republica Moldova.

Creată in mai 2013, AFAM este o asociaţie care promovează femei în afaceri, 

sprijină progresul lor în managementul corporativ şi facilitează emanciparea 

lor economica şi sociala. AFAM a fost fondată de 9 membre, şi este condus de 

Directorul Executiv (Elena Meseaţ), Preşedintele (Olga Melniciuc) şi membre ale 

Consiliului de administrare. 

 Asociaţia promovează afirmarea femeilor antreprenoare şi femeii-manageri 

în calitate de factor important al dezvoltării economice locale şi naţionale 

prin urmatoarele:

•  Încurajarea si promovarea femeilor care doresc să lanseze propriile afaceri ;

•  Susţinerea dezvoltării şi creşterii propriilor afaceri de către femei;

•  Cresterea numarului femeilor in pozitii manageriale;

•  Crearea si menţinerea imaginii pozitive a femeilor de afaceri si femeilor in 

pozitii manageriale in Republica Moldova;

•  Dezvoltarea ecosistemului antreprenorial favorabil pentru femei prin 

crearea unei retele de femei antreprenoare si femei in pozitii de manegement.  

Beneficiile de a fi membra AFAM includ:

•   Dezvoltarea capacităților profesionale și antreprenoariale; 

•   Relații noi, parteneriate și promovarea în rândul membrilor AFAM

•   Participarea la elaborarea inițiativelor legislative din domeniu

•   Acces gratuit la evenimentele AFAM

•   Reduceri la serviciile și produsele partenerilor AFAM

•   Promovarea istoriei personale de succes și a companiei

Association of Women in Business from Moldova (AFAM) is a nation-wide 

community, which mission is to increase female potential in entrepreneurship 

and management in the private sector of Republic of Moldova.

Created in May 2013, AFAM is an association that promotes women in business, 

supports their advancement in corporate management, and facilitates their 

economic and social empowerment. It was founded by 9 members, and is led 

by Executive Director (Elena Meseat), President (Olga Melniciuc) and board 

members – women from business, corporate and civil society domains. 

Since 2013, more than 1000 women-entrepreneurs participated in AFAM 

activities.

The Association promotes empowerment of women entrepreneurs and 

women managers as a main factor in the local and national economic 

development by: 

•  Encouragement and promotion of women who want to open its own 

business; 

•   Support of business growth of women entrepreneurs; 

•   Growth of number of women in top management positions; 

•   Creation and maintenance of positive image of women in business and top 

management; 

• Development of favorable entrepreneurship ecosystem via 

creation of networking of women in business and management;   

AFAM benefits for members include:

•   Personal and professional skills devepment; 

•   New relationships, partnerships and promotion among AFAM members;

•   Participation in private-public dialog and new legislative initiatives; 

•   Free access to AFAM events; 

•   Dicounts for products and services of AFAM members; 

•   Promotion of personal success story and success of the company; 

Asociaţia Femeilor  
Antreprenoare din Moldova - AFAM 

Information:       
FB page: AFAM Moldova 

Tel.: +373 76767670   

e-mail: info@afam.md,

afammoldova@gmail.com

www.afam.md
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Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este o insituție 

publică aflată în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și 

realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale. 

 

Prin intermediul AGEPI vă puteți proteja eficient proprietatea intelectuală (PI):

•   Mărci de produse și de servicii, invenții, desene și modele industriale, indicații 

geografice, specialități tradiționale garantate, denumiri de origine, soiuri de 

plante, topografii ale circuitelor integrate;

• Opere literare, artistice, științifice, programe de calculator, alte obiecte ale 

dreptului de autor și drepturilor conexe.

 

AGEPI eliberează titluri de protecției a obiectelor de PI, informează și 

oferă consultații juridice ce țin de protecția și realizarea drepturilor de 

PI, editează Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) și revista 

de proprietate intelectuală ”Intelectus”, promovează și popularizează 

proprietatea intelectuală, organizează atestarea mandatarilor 

autorizați, cursuri de instruire și perfecționare a specialiștilor în 

domeniu, acordă servicii de prediagnoză a PI și alte servicii aferente. 

Serviciile AGEPI sunt prestate conform Sistemului de Management al Calității 

ISO 9001:2008, ceea ce garantează calitate în conformitate cu standardele 

internaționale.

State Intellectual Property Agency (the Agency) is a public Institution 

subordinated to the Government, responsible for promoting and 

implementing activities in the field of legal protection of intellectual property. 

Through AGEPI you can effectively protect your intellectual property (IP):

•  Product and service of trademarks; inventions, industrial designs; 

geographical indications; traditional guaranteed specialties; appellations of 

origin; plant varieties, topographies of integrated circuits;

•   Literary, artistic, scientific works, computer programs and other objects of 

copyright and related rights.

 

AGEPI issues titles of protection of IP objects, informs and provides legal 

consultations relating to the protection and enforcement of IP rights, publishes 

the Official Bulletin of Intellectual Property (BOPI) and the journal of intellectual 

property  “Intellectus”, promotes and popularizes intellectual property, 

organizes the attestation of patent attorneys, training and retraining courses for 

specialists in the field, provides IP pre-diagnosis services and other related services.  

Agency’s  services are provided according to the Quality Management System 

ISO 9001: 2008, which ensures quality according to international standards.

Agenția de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI)  

Contacte:       
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,

Chisinau, MD2024, Republica Moldova

Telefoane și fax:

Receptie: (+373-22) 400607, 400608;

Anticamera: (+373-22) 400500;

Telefon-robot: (+373-22) 400525;

Fax: (+373-22) 440119

 

Linia fierbinte:

Telefon de incredere: (+373-22) 400633 

Posta electronica: office_agepi.md

e-mail: info@afam.md,

afammoldova@gmail.com

www.agepi.gov.md
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Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) este o instituţie 

publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 

17 mai 2007, care, activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte 

autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri 

şi IMM.

Misiunea ODIMM este de a contribui la sporirea competitivităţii 

economiei naţionale, prin susţinerea dezvoltării sectorului IMM. 

Obiectivele ODIMM sunt:

Dezvoltarea culturii şi spiritului antreprenorial;

Facilitarea accesului la resurse financiare şi informaţionale a IMM;

Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri;

Promovarea dialogului public-privat.

Principalele activităţi desfăşurate de ODIMM:

Acordarea garanţiilor la creditele solicitate de întreprinderile mici de la băncile 

comerciale;

Implementarea Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 

1+1”

Implementarea Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor; 

Implementarea Programului de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a 

Afacerii”;

Implementarea Programului „Black Sea Network for Regional Development”;

Implementarea Programului „Lead your Way to Business”; 

Crearea reţelei Incubatoarelor de Afaceri;

Acordarea serviciilor gratuite de consultanţă economică şi juridică pentru 

antreprenorii activi şi cei potenţiali;

Organizarea Forumului IMM, seminarelor şi întrunirilor tematice pentru 

antreprenori;

administrarea portalului IMM: www.businessportal.md. 

ODIMM is a non-profit non-commercial organization, with the status of public 

institution, governed by public law, created by Government Decision nr.538 

dated on 17 May 2007, working in coordination with the Ministry of Economy 

and other central and local public administrations, business associations, 

business support providers and SMEs.

ODIMM mission: To boost national economy competitiveness by supporting 

the SME sector development in the country.

ODIMM’s specific objectives:

Building and sustaining an enterprise culture and business skills;

Improving SME’s access to finance and information;

Creating and sustaining  supportive business environment and infrastructure 

for SME;

Stimulating private-public dialogue;

ODIMM’s current activities:

Offers credit guarantees to micro and small enterprises through the Credit 

Guarantee Fund;

Implements the “National Program on Attraction of Remittances into Economy” 

(PARE 1+1);

Implements the “National Program for Youth Economic Empowerment”  

(PNAET);

Implements the “Efficient Business Management” training program;

Implements the „Black Sea Network for Regional Development” project;

 Implements the EU Project “Lead your way to the business”;

 Creates and administrates Business Incubators in Moldova;

Provides free legal and business consultancy services to existing and 

prospective entrepreneurs;

Organizes events to promote public-private dialogue (annual SME Forum, 

conferences, workshops, seminars);

Administrates web portal for SMEs: www.businessportal.md.

        

Organizaţia pentru 
Dezvoltarea Sectorului IMM 

Adresa:       
Str. S .Lazo 48, of. 313   

MD-2004, Chişinău       

Republica Moldova    

tel: 29-57-41                                      

fax: 29-57-97

Info Line 22-57-99                                                                  

office@odimm.md 

www.odimm.md 

www.businessportal.md



23

Academia de Studii Economice din Moldova este la moment cea mai prestigioasă 

instituţie de învăţământ superior cu profil economic din ţară. 

Din 2014, ASEM este  inclusă în lista celor mai bune universită şi din CSI, într-

un clasament realizat de raexpert.  Raiting-ul a fost realizat în urma unei analize 

statistice bazate pe  rezultatele unor chestionare, intervieva şi fiind reprezentanţii 

comunităţii academice şi ştiinţifice, studenţi, absolvenţi şi angajatori. 

La moment, aici îşi fac studiile peste  12 mii de studenţi, masteranzi şi doctoranzi. 

Procesul didactic este asigurat de 31 de doctori habilitaţi şi peste 240 de doctori 

în ştiinţe, precum şi 450 profesori. Alţi peste 1000 de angajaţi asigură o bună 

desfăşurare a procesului de instruire, urmărind ca scop final cele mai bune 

condiţii şi servicii existente vreodată în învăţământ ul superior moldovenesc.

ASEM dispune de 6 blocuri şi 7 cămine studeneşti. Studenţii pot iniţia aici un 

business, graţie Incubatorului de Afaceri viabil.

Studiile la Ciclul I, Licenţă au loc la 6 Facultăţi, (24 de catedre), iar cele de masterat 

şi doctorat sunt asigurate de şcoala Masterală de Excelenţă în Business şi 

Economie şi respectiv – şcoala Economică Doctorală.

Studenţii ASEM sunt printre cei mai norocoşi vânători de burse extrabugetare 

oferite prin concurs de către diferite instituţii şi companii cu responsabilitate 

socială sporită.

În total, ASEM are încheiate  55 de acorduri de colaborare cu universităţi din 18 

state precum: România – 17,  Franţa – 5,  Ucraina – 10,  Italia – 3,  Polonia – 2,  Rusia 

– 4,  Bielorus – 2,  China – 2,  Bulgaria, Elveţia, Letonia, Serbia,  Maroc, Estonia, 

Cehia, Turcia şi Austria – 1, ce includ programe de schimb academic şi ştiinţific 

pentru studenţi şi profesori. 

De asemenea, zeci de studenţi ai ASEM merg pe cont propriu sau câştigă 

diverse burse, care le oferă posibilitatea să petreacă un semestru sau chiar un 

an academic în universităţi străine, întregind astfel numărul de studenţi care 

fac uz de prevederile Procesului de la Bologna în ceea ce priveşte mobilitatea 

academică.  ASEM - ul are înregistrate până acum 23 de promoţii, marea familiei 

a absolvenţilor ASEM constituind peste 30 000 de persoane. Anual, numele 

a 10 dintre cei mai buni absolvenţi ai ASEM sunt înscrise în Cartea de Aur a 

Absolvenţilor ASEM

 

Academy of Economic Studies - University committed to the future 

The Academy of Economic Studies of Moldova is currently the most prestigious 

institution of higher education in economics in the country. 

Since 2014, ASEM has been included in the list of the best universities and from 

CIS, in a classification made by raexpert. The rating was conducted following 

a statistical analysis based on the results of questionnaires, interviews being 

present academic and scientific community representatives, students, graduates 

and employers.

At the moment at ASEM are studying over 13,000 students,postgraduate and 

doctoral students. The teaching process isassured by 31 PhDs and over 240 PhDs 

in science and 450professors.Also, over 1000 employees ensure the smooth 

running of 

trainings and studies, following the final goal of the best

ever conditions and services that exist in Moldovan highereducation.ASEM has 

6 blocks of studies and seven student dormitories.Students can start here a 

business here, thanks to viableBusiness Incubator.The studies of the first cycle, 

License are held by 6 faculties(27 departments) and the MA and PhD are provided 

by theMaster School of Excellence in Business and Economics,respectively - 

Doctoral School of Economics

ASEM students are among the luckiest hunters of extra scholarships offered via 

contest by various institutions and companies with high social responsibility. 

Overall, ASEM has signed 55 cooperation agreements with universities in 18 

countries such as: Romania - 17, France - 5, Ukraine - 10, Italy - 3, Poland - 2, Russia 

- 4, Belarus - 2, China – 2, Bulgaria, Switzerland, Latvia, Serbia, Morocco, Estonia, 

Czech Republic, Turkey and Austria – 1, that include academic and scientific 

exchange programs for students and teachers.

Also, dozens of students from ASEM go on their own orwin several scholarships, 

which enable them to spend onesemester or even one academic year in foreign 

universities,thus complementing the number of students who make use of 

Bologna process clauses regarding academic mobility.So far, ASEM has made 

20 promotions, the great family of ASEM alumni, which is over 30 000 people. 

Annually, thenames of 10 of the best graduates of ASEM are inscribed inthe 

Golden Book of ASEM Graduates

Academia de Studii Economice 
universitate angajată în viitor

Public Relations Departament, ASEM
Tel.: 373 22  402-833      www.ase.md
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Contact Details
Representative Office in Moldova 

”JT International Luxembourg SA”

7/6, Liviu Deleanu St., MD-2071, Chisinau 

A lansa o afacere în garaj a devenit un lucru obișnuit pentru antreprenori. Bill 

Gates a spus o dată ca nu-i este frică de concurenții săi, ci de indivizii talentați 

care-și implementează ideile într-un garaj. «Simpals Garage» - primul şi unicul 

incubator „de risc” din Republica Moldova creat pentru susţinerea proiectelor 

de tip startup. Misiunea noastră este să eliminăm barierele ce împiedică 

echipele talentate şi ambiţioase să-și transforme o idee în afaceri de succes. 

Finanţare iniţială, birou dotat, expertiza şi asistenţa celor mai buni experţi în 

afaceri, promovarea proiectelor pe portalurile noastre – e ceea, ce vă poate pro-

pune proiectul «Simpals Garage» pentru startup-ul Dvs. 

www.garage.md

To begin a new business in a garage - a common thing for startupers. Bill Gates 

once said that he is not afraid of competitors, but is afraid of guys with the 

ideas that are working on them, sitting in the garage. «Simpals Garage» - it is 

the first in Moldova Venture Incubator, created for investments in the promis-

ing startups. Our mission is the elimination of barriers that prevent talented 

and ambitious teams convert their idea into a valuable business. We can help 

resolve organizational problems and ensure a quick start of your project. Initial 

funds, equipped office, expert advice and guidance of mentors, assistance in 

promotion of the projects on our web sites - that is what «Simpals Garage» can 

give to your startup. 

Simpals Garange
startup incubator

Echipa Simpals şi-a început activitatea în 2002. La etapa actuală deţinem poziţii 

de lider în MoldNet şi gestionăm cîteva portaluri informaţionale în domeniul 

online, precum 999.md, Point.md, Forum.md, Play.md, Drive.md. Aceste site-

uri sunt accesate lunar de peste 1 mln de vizitatori, ceea ce reprezintă 2/3 din 

utilizatorii de internet din Moldova. Nu suntem doar pioneri în acest domeniu, 

suntem şi trendsetter-i în publicitate on-line, în producţie video şi producția de 

animaţie în Moldova. O dovadă este şi crearea primului desen animat 3D - "Ţig-

anul". Colaborăm cu majoritatea companiilor mari din Moldova. Avem o echipă 

puternică. Distrugem stereotipurile şi atingem scopurile propuse. 

Company «Simpals» started its activity in 2002. At the moment we hold the 

leading position in Moldnet. Company «Simpals» owns the major portals 

– 999.md, Point.md, Forum.md, Drive.md, Play.md and others. These sites 

are visited by more than a million users per month, or about two-thirds of 

all Internet users in Moldova. We are not only pioneers in the online sphere, 

but also trendsetters of Internet advertising, web design, video production 

and animation in Moldova. Namely «Simpals» created the first Moldovan 3D 

cartoon «Tsygan». We collaborate with major brands of Moldova. We have a 

strong team. We break the stereotypes and achieve set goals.

www.simpals.md



25

Contact Details
Representative Office in Moldova 

”JT International Luxembourg SA”

7/6, Liviu Deleanu St., MD-2071, Chisinau 

Japan Tobacco International

 JTI, membră a Grupului Japan Tobacco, este unul dintre cei mai mari producători 

internaționali de produse din tutun. JTI comercializează mărci renumite pe plan 

mondial, precum Camel, Winston și Mevius

(Mild Seven). Portofoliul companiei include și mărcile internaționale Benson 

& Hedges, Silk Cut, Sobranie, Glamour și LD. Având sediul central la Geneva, 

Elveția, JTI are circa 27.000 de angajați la nivel mondial și operațiuni în peste 

120 de țări. 

Comercializarea produselor JTI în Moldova a început în 2001, iar în 2005 a fost 

inaugurată Reprezentanța JTI, cu biroul central la Chișinău. Echipa JTI are o 

personalitate bine conturată, reflectând personalitatea fiecărui angajat. Credem 

în potențialul și talentul oamenilor. Atragem acei oameni care dovedesc că au 

pregătirea necesară, dar mai ales dorința de a se dezvolta. 

JTI este o companie multinațională responsabilă, implicată în viața comunității 

locale. JTI susține numeroase programe sociale și este sponsor al unora dintre 

cele mai prestigioase instituții culturale, cum este Muzeul Luvru din Paris sau 

Muzeul Pușkin din Moscova. În Moldova JTI este cunoscută publicului pentru 

susținerea unor evenimente culturale de înaltă ținută artistică, fiind partener 

oficial al Festivalurilor Internaționale „Regina Vioara” și „J.S.Bach”, al turneelor 

muzicale „Pianul Călător” și „Flautul de Aur” și organizatorul „Întâlnirilor JTI”. 

Pentru mai multe informații, accesați www.jti.com

JTI, a member of the Japan Tobacco Group of Companies, is a leading 

international tobacco manufacturer. It markets world-renowned brands such as 

Camel, Winston and Mevius (Mild Seven). Other global brands include Benson 

& Hedges, Silk Cut, Sobranie, Glamour and LD. With headquarters in Geneva, 

Switzerland, and about 27,000 employees worldwide, JTI has operations in 

more than 120 countries. 

JTI products sold in Moldova starting with 2001. The Representative Office of 

JTI inaugurated in 2005, headquartered in Chisinau. The JTI team has a well-

shaped identity, reflecting the personality of each of its employees. We believe 

in the potential and talent of people. We attract those individuals who prove to 

have the necessary skills, but mostly that show the will to grow. 

JTI is a multinational company, an appreciated and responsible one, involved 

in local community life. JTI supports many social programs and is the sponsor 

of some of the most prestigious cultural institutions, like Louvre Museum from 

Paris or Pushkin Museum from Moscow. In Moldova JTI is known to the public 

due to the support of some high artistic and cultural events, being the official 

partner of the International Festivals ”Queen Violin” and “J.S. Bach”, of music 

tournaments ”Traveling piano” and ”Golden Flute” and the organizer of ”JTI 

Encounters”. 

For more information, visit www.jti.com.

Tel: +373 22 60 59 54 

Fax: +373 22 60 73 74

E-mail: moldova.comunicare@jti.com

www.jti.com
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Instruire la distanță

 Elaborarea, filmarea, montarea cursurilor video
  interactive pentru companii și organizații.

Oferirea platformei de e-learning pentru 
companii și organizații.

Cursuri online educaționale ( business, IT etc.)
 prin  intermediul site-ul learning.md

SC "INTERNET CONSULTING" SRL

MD-2009, Chişinău
 str. Kogalniceanu 58

LUNGU DUMITRU 
tel. +373 69-110-239
tel. +373 22 926-914

e-mial:info@learning.mde-mial:info@learning.md
www.webconsulting.md
www.learning.md
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Asociația Businessului European din Moldova (EBA Moldova) este o organizație 

creată în octombrie 2011 de 10 unii dintre cei mai mari investitori în RM sub 

auspiciul Șefului Delegației UE la Chișinău. EBA are drept scop să alinieze 

legislația RM la rigorile UE întru îmbunătățirea mediului de afaceri și crearea unui 

mediu antreprenorial mai avantajos.

EBA este un ”trade hub” axat pe prestarea unor servicii de suport în afaceri 

companiilor ce planifică să iasă pe piața UE, interesate să-și găsească parteneri 

de afaceri la nivel internațional.

Mai mult de 40 companii au aderat la EBA în mai puțin de 2 ani, acestea având 

numeroase beneficii din serviciile oferite în domeniul suportului de afaceri.

The European Business Association (EBA) is an organization created in 2011 by ten 

one of the biggest investors in the RM under the auspicious of EU Ambassador in 

the Republic of Moldova, aimed at aligning the national economy and business 

legislation to EU standards, and promote European values and best business 

management practices within the Moldovan entrepreneurial community.

The EBA is one of the main business and trade hub for Moldavian and foreign 

entities; facilitating import, export, partnerships and direct foreign investment 

projects.

As for today more than 40 companies joined the EBA, thus benefiting from its 

business support services and contributing to improving the business legislation 

in the country.

Laboratorul a fost creat pentru a  ajuta și a asista  

tinerii să aleagă direcția profesională care se bazează 

pe evaluarea calităților, intereselor și abilităților  

profesionale proprii în corelare cu tendințele de

pe piața muncii.

Serviciile oferite:

Testarea abilităților personale

Consiliere în orientarea profesională

Elaborarea planului de carieră

Asistență în elaborarea dosarului pentru angajare

Instruiri în domeniul angajării

Realizarea proolului vocațional – profesia
rrecomandată în baza abilităților individuale

Testarea cu ajutorul 
programului CAS++  

Tel. 0(22) 402-974
Chișinău str. Mitr. G. Bănulescu-Bodoni 59,  

ASEM  Bl. F, oociul 011 (parter)

e-mail: universuldezvoltarii@gmail.com

Bl. F
ASEM

Vrei o cariera de succes?

 

Consiliere și Orientare Profesionala
Vino în Laboratorul de

Elaborarea planului de carieră
și ce trebuie să faci pentru a 
avea o cariera de succes
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Partenerii    CBP 2015
             

©2015 ANTiM. Toate drepturile rezervate. 

La realizarea broşurii au contribuit: 

Webconsulting.md — design, machetare 

 

Pentru a afla informaţii detaliate despre Concursul Naţional de Business 

Planuri pentru Tineri, ediţia a XI-a, vizitaţi site-ul cbp.antim.org

Informaţii de contact: 

Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTiM) 

str. B.Bodoni 59  Bl. F bir. 609 Chişinău, R. Moldova 

tel/fax: (22) 92-30-01 E-mail: office@antim.org

Dumitru


