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                                   Fundația Argidius 
Fondată în 1956 ş i  cu sediul  în Elveţ ia ,  Fundaţia Argidius lucrează acum la catal izarea creşter i i  economice 
ş i  reducerea sărăciei  în Afr ica de Vest ,  America Centrală ş i  Europa de Est ,  pr in spr i j in irea întreprinderi lor 
mici  ş i  mi j loci i  ş i  îmbunătăţ irea mediului  de afacer i .  Act iv i tăţ i le care sunt susț inute de către fundație  includ 
incubatoarele de afacer i ,  concursur i  de planuri  de afacer i ,  fonduri le de garantare a împrumuturi lor ş i  mentorat . 
Avînd o at i tudine ser ioasă cu pr iv ire la impactul  produs,  fundaţia a pionierat ut i l izarea unui  instrument de 
măsurare -  Randamentul  invest i ţ i i lor  totale – pentru a ajuta par teneri i  săi  în evaluarea impactului  ş i  ef ic ienţei .

Pentru informație mai amplă,  v iz i taț i  s i tul  w w w . a r g i d i u s . c o m

                                Argidius Foundation
Founded in 1956 and based in Switzer land,  the Argidius Foundation now works to catalyze economic growth—
and mit igate pover ty—in West Afr ica ,  Central  America and Eastern Europe by suppor t ing smal l-  and medium-
sized enterpr ises and improving the business environment.  Suppor ted act iv i t ies include business incubators , 
business plan competit ions,  loan guarantee funds,  and mentorship.  Ser ious about impact ,  the foundation has 
pioneered the use of a measurement tool  – the return on total  Investment -  to help i ts  par tners better measure 
their  impact and eff ic iency. 

For more information,  please vis i t :  w w w . a r g i d i u s . c o m

                                 

O nouă etapă în 
organizarea CBP…..
Primi i  pași  la  organizarea Concursului  de Planuri  de Afacer i 
a fost  o încercare…. care a fost  reușită ș i  destul  de sol ic i tată 
de către t iner i .  F iecare ediț ie a cunoscut noi  modif icăr i  ș i 
îmbunătăț ir i ,  care ne-au adus în pragul ediț ie i  de astăzi  ș i 
care ne-au permis să convingem par teneri i  noștr i  că t iner i i 
sunt cei  care vor schimba vi i torul  țăr i i . 

La această ediț ie ,  graț ie susț iner i i  Fundației  ARGIDIUS,  o 
par te din par t ic ipanți  vor accesa resurse f inanciare pentru 
a lansa afacerea sau a o dezvolta  pe cea existentă.  Datorită 
susț iner i i  acordate de către fundație ,  pr in delegarea unui 
exper t  în domeniul  organizăr i i  PA ,  ediț ia a VI I I-a a concursului 
a cunoscut o ser ie de îmbunătăț ir i  ș i  anume: introducerea 
etapei  de inter vievare a par t ic ipanți lor pentru preselecț ia 
la instruire ,  ofer irea par t ic ipanți lor susț inerea din par tea 
mentori lor,  care sunt profesionișt i  în domeniu ș i  posibi l i tatea 
tuturor par t ic ipanți lor de a prezenta oral  planul  de afacer i 
e laborat . 
O nouă etapă la această ediț ie este -  ofer irea t imp de un an 
par t ic ipanți lor susț inerea mentori lor,  organizarea instruir i lor 
tematice,  precum și  consultanță pentru dezvoltarea afacer i i 
propuse.  

Organizator i i  ș i-au propus ca începînd cu această ediț ie să 
creeze Fondul de Dezvoltare a CBP,  care va f i  t ransformat în 
Fond de garantare pentru afacer i le propuse de către t iner i . 
Toate aceste act iv i tăț i  promovate de către Asociaț ie au drept 
scop dezvoltarea t iner i lor,  crearea condiț i i lor  precoce pentru 
dezvoltarea afacer i lor   a ic i  în țară ș i  care vor diminua tendința 
t iner i lor  de a emigra în străinătate.  Efor tur i le consol idate at î t 
din par tea statului  c î  t  ș i  din par tea societăț i i  c iv i le vor aduce 
rezultatele așteptate. 

A new stage in CBP 
organization.....
First  steps in organiz ing the Contest of  Business Plans was an 
attempt. . . .  what was quite successful  and requested by young 
people.  Each edit ion has undergone fur ther changes and 
improvements ,  which brought us in today 's edit ion threshold 
and al lowed us to convince our par tners that young people 
wi l l  change the future of the countr y. 

In this  edit ion with ARGIDIUS Foundation’s suppor t ,  some 
par t ic ipants wi l l  access f inancial  resources to launch their    
business or to develop exist ing one.  With suppor t provided 
by the Foundation,  one exper t  in organizat ion business plan 
contest ,  the eighth edit ion has seen some improvements , 
namely:  the introduct ion of inter view for the select ion of 
par t ic ipants for the training,  offer ing to the par t ic ipants 
suppor t from mentors ,  and al l  the par t ic ipants have a chance 
to present the oral  business plan.
 A new stage in this  edit ion is  -  for one year providing mentors 
suppor t to par t ic ipants ,  organiz ing for them thematic 
trainings and consult ing for operat ing business .  Organizers 
have suggested creat ing Fund for CBP Development,  which 
wi l l  be conver ted later to the businesses Guarantee Fund for 
young business people.

 Al l  these act iv i t ies promoted by the Associat ion look for 
developing young people,  creat ing condit ions for business 
development  and this  wi l l  stop the  tendency of young 
people to emigrate abroad.  Strengthened effor ts from the 
state par t  and from civ i l  society wi l l  br ing to the expected 
results .

©2012 ANTiM. Toate dreptur i le rezer vate.

La realizarea broşurii au contribuit:

Webconsulting.md  — design,  machetare 
 
Pentru a af la informaţi i  detal iate despre Concursul  Naţional  de Business 
Planuri  pentru Tiner i ,  ediţ ia a VI I I-a ,  v iz i taţ i  s i te-ul  cbp.antim.org

Informaţii de contact:

Asociaţ ia Naţională a Tiner i lor  Manageri  din Moldova (ANTiM) 
str.  Mt.  Bănulescu-Bodoni 59,  Chiş inău,  R.  Moldova 
tel/fax :  (22)  92-30-01 
E-mai l :  off ice@antim.org
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Asociaţ ia Naţională a Tiner i lor  Manageri  din Moldova 
(ANTiM) este o organizaţ ie non-guvernamentală creată cu 
scopul de a susţ ine s i  dezvolta spir i tul  managerial  a l  t iner i lor 
din Republ ica Moldova.  Act iv i tatea ANTiM este or ientată spre 
căutarea continua de noi  modal i tăţ i  de impl icare a t iner i lor 
în act iv i tăţ i  manageriale în vederea îmbunătăţ ir i i  s istemului 
managerial  din Moldova.

Proiectele ANTiM sunt or ientate spre st imularea iniţ iat ivei 
t iner i lor  în autoangajare ş i  autoreal izare.  Noi încurajăm şi 
as istăm t iner i i  în dezvoltarea afacer i lor  propri i ,  ce reprezintă 
o opţiune de a deveni  independent de piaţa locală a locuri lor 
de muncă.  Astfel ,  t iner i i  au şansa de a-ş i  crea propriul  loc 
de muncă în loc ca să-l  caute,  ş i  să nu găsească poziţ ia la 
care se aşteaptă.  Crearea propri i lor  întreprinderi  oferă şansa 
de a lucra în domeni i le în care sunt interesaţ i ,  st imulează 
creat iv i tatea t iner i lor,  dezvoltă unele abi l i tăţ i  de viaţă 
folositoare ş i  contr ibuie la dezvoltarea mediului  economic 
local .

Pentru at ingerea scopuri lor stabi l i te ANTiM organizează 
o ser ie de act iv i tăţ i  care includ:  concursur i ,  mese rotunde, 
seminare,  tra ininguri  ş .a .  Dintre cele mai însemnate proiecte 
ale ANTiM se enumără:  Concursul  Naţional  de Business Planuri 
pentru Tiner i ,  a juns în acest an la a opta ediţ ie – proiect ce 
st imulează t iner i i  cu idei  inovatoare ş i  le oferă posibi l i tatea 
să-şi  manifeste capacităţ i le antreprenoriale pr intr-un plan 
de afacer i ;  Incubatorul  de Afacer i  ASEM – proiect ce oferă 
t iner i lor  economişt i  studenţi  a Academiei  de Studi i  Economice 
din Moldova opor tunitatea să-şi  lanseze afacer i ,  ofer indu-le 
spaţ iu ş i  supor t consultat iv.   ANTiM continuă să pregătească 
pentru t iner i i  economişt i  din Moldova proiecte ce ar aduce 
un impact în dezvoltarea lor at î t  personală ,  c î t  ş i  a întregi i 
economii  naţ ionale .

w w w . a n t i m . o r g

The National  Associat ion of Young Managers from Moldova 
(ANTiM) is  a non-governmental  organizat ion created with the 
aim of suppor t ing and developing the managerial  spir i t  of 
young people from the Republ ic of  Moldova.  ANTiM’s act iv i ty 
is  directed towards f inding new ways of involving youth in 
managerial  act iv i t ies in order to improve the managerial 
system in Moldova.  ANTiM’s projects are designed to st imulate 
youth’s involvement in sel f-employment and selfreal izat ion.

We encourage and assist  young people in developing their 
own enterpr ises ,  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 f ind the job they expect .  Creat ion of their  own 
enterpr ise offers them the chance to work in areas of their 
interest ,  st imulates creat iv i ty,  develops some useful  l i fe ski l ls 
and contr ibutes to local  economic development.

In order to reach i ts  goals ANTiM organizes a ser ie of  act iv i t ies 
that include:  competit ions,  round tables ,  seminars ,  t ra inings, 
etc .  Among our most notable projects are:  The National 
Business Plan Competit ion for Youth,  being organized the 
eighth year in a row – a project
st imulat ing youth with innovat ive ideas and offer ing the 
possibi l i ty to manifest  their  entrepreneurial  ski l ls  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 off ice space and consutancy.   ANTiM continues to 
develop projects for young economists from Moldova that 
wi l l  have an impact both on their  personal  achivements ,  as 
wel l  as on the development of the nat ional  economy as a 
whole.

Junior Chamber Internat ional  (JCI)  este o federaţ ie mondială 
a t iner i lor  l ider i  ş i  antreprenori ,  ce numără peste 200.000 
membri  act iv i ,  cu v îrste cuprinse între 18 ş i  40 de ani ,  ş i  peste 
un mil ion de alumni ,  f i ind prezentă în mai mult  de 5000 de 
comunităţ i  locale din peste 100 de ţăr i .  Prof i lu l  membri lor 
JCI  include întreprinzător i ,  manageri ,  f reelancer- i ,  funcț ionari 
publ ic i ,  l ider i  de ONG-uri  etc . ,  –  persoane dornice de 
autoper fecţ ionare ş i  care vor să producă schimbări  pozit ive 
în societatea în care trăiesc . 

JCI  Moldova s-a  lansat 
of ic ia l  pe data de 29 
septembrie 2011.  JCI  Moldova 
este o organizaț ie non-
guvernamentală care face 
par te din Junior Chamber 
Internat ional .  JCI  Moldova  
oferă valoroase experiențe 
pract ice de învățare în 
management,  leadership ș i 
antreprenoriat .  Membri i  JCI 
Moldova conduc proiecte 
în 4 ar i i  de interes :  Afacer i , 
Dezvoltare,  Comunitate,  Internaț ional ism. JCI  Moldova oferă 
t iner i lor  opor tunitatea de a-ș i  lărgi  cunoșt ințele ş i  de a 
contr ibui  la dezvoltarea afacer i i/car ierei  pr in par t ic ipare 
act ivă,  pr in impl icare în comunitate,  pr in crearea ș i  ofer irea 
spaț iului  de interacț iune cu potenția l i  c l ienț i ,  par teneri  la 
nivel  local  ș i  internaț ional .

JCI  Moldova organizează cele mai de amploare evenimente 
precum CBP 2012,  Seara cu antreprenori ,  Business Networking 
Event care s înt  înalt  apreciate at î t  de către par t ic ipanți  c î t 
ș i  de director i  de compani i  ș i  top manageri  care susț in ș i 
par t ic ipă la aceste evenimente.

Pr in act iv i tăț i le ș i  impl icăr i le sale  JCI  în Moldova urmărește 
scopul de a contr ibui  la progresul  economic al  întregi i 
societăţ i ,  ofer ind t iner i lor  opor tunitatea de a-ş i  dezvolta 
cal i tăţ i le de l ider i ,  spir i tul  de colaborare,  responsabi l i tatea 
socială ş i  spir i tul  întreprinzător,  necesare pentru a produce o 
schimbare în bine.

w w w . j c i . m d

Junior Chamber Internat ional  (JCI)  is  a global  federat ion of 
young leaders and entrepreneurs with more than 200.000 
act ive members of 18 – 40 years old,  and more than 1 mil l ion 
alumni ,  present in more than 5000 local  communit ies from 
more than 100 countr ies .  The JCI  members’  prof i le includes 
entrepreneurs ,  managers ,  f reelancers ,  state employees NGO 
leaders and others -  persons looking for sel f- improvement 
and eager to produce a posit ive change in the society they 
l ive. 

JCI  Moldova was off ic ia l ly 
launched on 29 of September 
2011.  JCI  Moldova is  a non-
governmental  organizat ion 
that is  a par t  of  the Junior 
Chamber Internat ional .
JCI  Moldova offers valuable 
pract ical  experiences in 
management,  leadership 
and entrepreneurship. 
JCI  Moldova members 
implement projects in 4 
dist inct areas:  Business , 

Development,  Community and Internat ional ism. In this  way, 
JCI  Moldova offers young people oppor tunity to improve 
their  knowledge and contr ibute to the development of 
their  business or carr ier  through act ive par t ic ipat ion and 
involvement in community development,  by creat ing a 
platform for interact ion with potentia l  c l ients ,  par tners ,  and 
l ike-minded people at  both local  and internat ional  levels .     
JCI  Moldova organizes a number of impor tant events .  National 
Business Plan Contest 2012,  Evening with entrepreneurs , 
Business Networking Events – are among the most appreciated 
by members ,  par t ic ipants ,  as wel l  as company’s directors and 
top managers that suppor t and take par t  at  these events . 

Through its  act iv i t ies the JCI  Moldova fol lows i ts  goal  to 
contr ibute to the economic progress of  the whole society, 
offer ing young people oppor tunit ies to develop their 
leadership abi l i t ies ,  cooperat ion spir i t ,  social  responsibi l i ty 
and business ski l ls  needed to produce a posit ive change.

Asociația Națională a Tinerilor 
Manageri din Moldova

Junior Chamber International 
Moldova
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ExprEs CatEring 

Serviciu de livrare sushi şi mîncare pan-asiatică la domiciliu, în or. Chişinău. Un serviciu nou 
pe piaţa mîncării livrate la domiciliu, care vine să satisfacă cererea în creştere pentru aceste 
servicii. Firma îşi propune să devină unul dintre principalii jucători pe acest segment.

Suma investiţiei: 145 000 lei 
Termen de recuperare: 7 luni 
Locuri de muncă create: 10 angajaţi 
 
Conducător: Botezatu Alexei 
Tel: 68480739 
E-mail: stroy_eu@mail.ru

ExprEss CatEring Ltd 
Delivery service of sushi and pan-Asian food at home, in Chisinau. A new service on 
the home food delivery market, which comes to meet the growing demand for these 
services. The company aims to become one of the main players in this segment.

Investment amount: 145 000 lei 
Recovery time: 7 months 
Jobs created: 10 employees 
 
Coordinator: Botezatu Alexei 
Phone: 68480739 
E-mail: stroy_eu@mail.ru

VeloRolo – aRenda bicicleteloR şi a RoleloR

Proiectul este orientat spre formarea culturii de odihnă prin oferirea serviciilor 
de arendă a bicicletelor, rolelor şi a obiectelor de securitate personală.

Suma investiţiei: 7 240 euro 
Termen de recuperare: 4 luni 
Locuri de muncă create: 4 angajaţi 
 
Conducător: Bulgac Andrei 
Tel: 69874061 
E-mail: andreibulgac@gmail.com

CEntrE offEring rEntaL of bikEs and skatEs

The project is aimed at building the culture of rest by offering 
to rent bicycles, roller and personal security items. 

Investment amount: 7 240 euro 
Recovery time: 4 months 
Jobs created: 4 employees 
 
Coordinator: Bulgac Andrei 
Phone: 69874061 
E-mail: andreibulgac@gmail.com

SRl aGc FaMilia, MaRca coMeRcială ecoFeRMa

Ferma de bovine pentru producerea laptelui integrată cu o minilinie de procesare a laptelui.

Suma investiţiei: 200 000 lei 
Termen de recuperare: 96 luni 
Locuri de muncă create: 2 angajaţi 
 
Conducător: Cazac Andrei 
Tel: 78514601 
E-mail: and777c@yandex.ru

srL "agC&faMiLia”, tradEMark ECofErMa

Cattle farm milk production, integrated with a milk processing mini-line.

Investment amount: 200 000 lei 
Recovery time: 96 months 
Jobs created: 2 employees 
 
Coordinator: Cazac Andrei 
Phone: 78514601 
E-mail: and777c@yandex.ru

ii "CHiCiUC iVan" ("i & V poLigraf")

Ideea constă în dezvoltarea afacerii existente. Planificăm achiziţionarea tehnologiilor care vor 
permite fabricarea producţiei exclusive şi anume: fabricarea suvenirelor, tablourilor etc.

Suma investiţiei: 8 000 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă create: 7 angajaţi 
 
Conducător: Chiciuc Ivan 
Tel: 79476419 
E-mail: vchiciuc1ra@mail.ru

ii "CHiCiUC iVan" ("i & V poLYgrapH")

The idea consists in developing the existing business. We plan to buy technology that will 
allow production of exclusive manufacturing: production of souvenirs, paintings, etc..

Investment amount: 8 000 euro 
Recovery time: 18 months 
Jobs created: 7 employees 
 
Coordinator: Chiciuc Ivan 
Phone: 79476419 
E-mail: vchiciuc1ra@mail.ru

stUdioU MULtiMEdia

Studiou de producţie video, axat pe realizarea lucrărilor cinematografice, 
spoturi publicitare/sociale, videoclipuri muzicale.

Suma investiţiei: 5 000 euro 
Termen de recuperare: 8 luni 
Locuri de muncă create: 3 angajaţi 
 
Conducător: Ciorescu Sergiu 
Tel: 79587377 
E-mail: ciofilm@gmail.com

MULtiMEdia stUdio

Video Production Studio, focused on making film work, commercials / social, music videos.

Investment amount: 5 000 euro 
Recovery time: 8 months 
Jobs created: 3 employees 
 
Coordinator: Ciorescu Sergiu 
Phone: 79587377 
E-mail: ciofilm@gmail.com

pRelucRaRea SeMințeloR de FloaRea SoaRelui

Este necesar de procurat utilajul pentru a asigura procesul de 
producţie a uleiului şi de asigurat reţeaua de distribuţie.

Suma investiţiei: 6 000 euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă create: 2 angajaţi 
 
Conducător: Moisei Marin 
Tel: 68051889 
E-mail: marin_moisei@mail.ru       

sErViCEs proCEssing sUnfLowEr sEEds

It is necessary to procure equipment to ensure the production of oil and distribution network.

Investment amount: 6 000 euro 
Recovery time: 12 months 
Jobs created: 2 employees 
 
Coordinator: Moisei Marin 
Phone: 68051889 
E-mail: marin_moisei@mail.ru       

prodUCErEa fibro CELULozEi, sErViCii dE instaLarE, pULVErizarE

Termoizolarea din fibre de celuloză este un material izolant pur 
ecologic. O termoizolare din fibre de celuloză care este produsă 
din hîrtie de ziar printr-o procedură optimă de recycling.

Suma investiţiei: 15 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă create: 3 angajaţi 
 
Conducător: Colţa Alexandru 
Tel: 79106607 
E-mail: colta_alex85@yahoo.com      

prodUCtion of fibroUs CELLULosE, instaLLation sErViCEs, spraYingrViCEs

Cellulose fiber is a purely organic isolating material. Cellulose fiber thermo-
isolation is made from newsprint by optimal recycling procedure.

Investment amount: 15 000 euro 
Recovery time: 24 months 
Jobs created: 3 employees 
 
Coordinator: Colţa Alexandru 
Phone: 79106607 
E-mail: colta_alex85@yahoo.com 
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"ecoSpan" - Sacoşe ecoloGice

Producerea şi comercializarea de sacoşe ecologice biodegradabile, reciclabile, 
refolosibile (înlocuiește 15-20 pungi de plastic), rezistente la o greutate medie 
de 25-30 kg, din material spanbond, cu posibilitatea de personalizare prin 
imprimarea logou şi/sau mesaj publicitar la comanda clientului.

Suma investiţiei: 6 725 euro 
Termen de recuperare: 8 luni 
Locuri de muncă create: 15 angajaţi 
 
Conducător: Comandari Natalia 
Tel: 79915778    
E-mail: naty.spinu@gmail.com

"ECospan" - grEEn bags

Production and marketing of green bags biodegradable, recyclable, reusable (replaces 
15 to 20 plastic bags), resistant to an average weight of 25-30 kg, span-bond material, 
allowing customization by printing logo and / or advertising message to customer order.

Investment amount: 6 725 euro 
Recovery time: 8 months 
Jobs created: 15 employees 
 
Coordinator: Comandari Natalia 
Phone: 79915778    
E-mail: naty.spinu@gmail.com

pRoceSaRea şi aMbalaRea MieRii şi a  pRoduSeloR aGRicole

„Roximform Grup” SRL a inițiat  o afacere  în vederea acoperirii cererii de miere de albine, 
procesată şi ambalată corespunzător standardelor internaţionale pe piaţa din R.M. şi pe pieţele 
din Rusia, Orientul Mijlociu, Germania, Danemarca, Țările Baltice, SUA etc. Prin procesare se are 
în vedere: lichefierea, filtrarea, omogenizarea, dezaerarea şi pregătirea mierii pentru ambalare.

Suma investiţiei: 895 000 lei 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă create: 6 angajaţi 
 
Conducător: Coşneanu Igor 
Tel: 69389945 
E-mail: iondepdip@yahoo.com

proCEssing and paCkaging of HonEY and agriCULtUraL prodUCts

"Roximform Group" SRL started a business to cover the demand for honey, processed 
and packed according the international standards for the RM market and markets in 
Russia, Middle East, Germany, Denmark, Baltic countries, USA etc. The process supposes: 
liquefaction, filtration, homogenization, air release and preparation for packaging honey.

Investment amount: 895 000 lei 
Recovery time: 24 months 
Jobs created: 6 employees 
 
Coordinator: Coşneanu Igor 
Phone: 69389945 
E-mail: iondepdip@yahoo.com

ECoart fLowErs
EcoArt Flowers reprezintă un producător de flori de ghiveci înalt calitative, pur ecologice şi 
cu design revoluţionar atît pentru persoanele fizice cît şi pentru cele  individuale ce doresc 
să-şi amenajeze grădinile,   să-şi decoreze casele cu flori, sau pentru ocazii speciale.

Suma investiţiei: 190 000 lei 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă create: 5 angajaţi 
 
Conducător: Struc Andrei 
Tel: 69878190 
E-mail: andreistruc@gmail.com  

ECoart fLowErs

EcoArt-flowers is a flower pot manufacturer of high quality, pure ecological 
and evolutionary design for those who want to design gardens and 
decorate their homes with flowers, or for special occasions.

Investment amount: 190 000 lei 
Recovery time: 24 months 
Jobs created: 5 employees 
 
Coordinator: Struc Andrei 
Phone: 69878190 
E-mail: andreistruc@gmail.com  

cReşteRea nutRiiloR
Planificăm înfiinţarea unei ferme de creştere  şi înmulţire a nutriilor. 
Creşterea nutriilor este o afacere profitabilă, fiindcă în rezultatul creşterii 
lor obţinem două produse valoroase: carne si pielicele (blană).

Suma investiţiei: 20 000 euro 
Termen de recuperare: 30 luni 
Locuri de muncă create: 3 angajaţi 
 
Conducător: Leahu Gheorghe 
Tel: 68019444 
E-mail: gheorghe.leahu@vb.md       

nUtria growing
We plan to found a farm for nutria growth and multiplication. Nutria growing is a profitable 
business, as they grow as a result we get two valuable products: meat and skins (fur).

Investment amount: 20 000 euro 
Recovery time: 30 months 
Jobs created: 3 employees 
 
Coordinator: Leahu Gheorghe 
Phone: 68019444 
E-mail: gheorghe.leahu@vb.md       

tEndo - stUdioU CrEatiV 

E un studiou creativ de producere a publicității, format dintr-o echipă tînără, idei 
inovatoare și o strategie inedită. Vom acoperi 2 arii concomitent - comercială 
și socială (antreprenoriatul social fiind o prioritate pentru noi).

Suma investiţiei: 6 800 euro 
Termen de recuperare: 24 luni  
Locuri de muncă create: 4 angajaţi 
 
Conducător: Jora Valentin 
Tel: 79467157 
E-mail: valentin.jora@gmail.com      

tEndo 

It is an advertising creative production studio, consisting of a young team, 
innovative ideas and unique strategy. We will cover two areas together - 
business and social (social entrepreneurship is a priority for us).

Investment amount: 6 800 euro 
Recovery time: 24 months 
Jobs created: 4 employees 
 
Coordinator: Jora Valentin 
Phone: 79467157 
E-mail: valentin.jora@gmail.com      

aMbaLarEa MiErii în stiCk-Uri

Aceste stickere pot fi propuse diferitor companii, mai ales că pe materialul de ambalaj 
se elaborează design-ul cu logotip, imagini şi textele necesare companiei interesate, 
ceea ce este destul de atractiv proprietarilor de:  hotele, companii de transport etc.

Suma investiţiei: 15 000 euro 
Termen de recuperare: 12 luni  
Locuri de muncă create: 4 angajaţi 
 
Conducător: Mereuţă Roman 
Tel: 69165690 
E-mail: romanmereuta@mail.ru      

paCking in HonEY stiCks

These stickers can be proposed to various companies. Packaging material is 
developed with logo design, images and texts necessary for the company concerned, 
which is quite attractive to owners of: hotels, transport companies etc.

Investment amount: 15 000 euro 
Recovery time: 12 months 
Jobs created: 4 employees 
 
Coordinator: Mereuţă Roman 
Phone: 69165690 
E-mail: romanmereuta@mail.ru      

VînzarE/CHiriE portbagajE aUto

Ideea afacerii constă în vînzarea şi posibilitatea de închiriere a cutiilor de portbagaje 
auto. Ideea afacerii este una nouă pentru piaţa de servicii din Republica Moldova. 
Este un serviciu pentru persoanele care iubesc să călătorească în confort. Cei 
care nu au spaţiu pentru păstrarea portbagajului îl pot lua în chirie.

Suma investiţiei: 4 000 euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă create: 1 angajat 
 
Conducător: Gogu Anatoli 
Tel: 79637299 
E-mail: anatoli.gogu@yahoo.com

saLE / rEnt Car LUggagE CarriEr

The business idea is to sale and rent car luggage boxes. The business idea is new 
to market services in Moldova. It is a service for people who love to travel in 
comfort. Those who do not have space to keep luggage may take it in rent.

Investment amount: 4 000 euro 
Recovery time: 12 months 
Jobs created: 1 employee 
 
Coordinator: Gogu Anatoli 
Phone: 79637299 
E-mail: anatoli.gogu@yahoo.com
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agrEgator iCrEdit – brokEr CrEditar

Agregator iCredit reprezintă sistemul automatizat de oferire a creditelor populaţiei Republicii 
Moldova. iCredit de sinestătător va perfecta documentele necesare şi va trimite cerere automată 
simultan la cîteva companii  creditare. Agregator iCredit – creditare online şi offline.

Suma investiţiei: 7 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă create: 3 angajaţi 
 
Conducător: Jeleascov Vadim 
Tel: 79771161 
E-mail: vadim@999.md

agrEgator iCrEdit – CrEditing brokEr

Agregator iCredit is the automated lending system to the population of Moldova. iCredit 
will prepare independently the necessary documents and send automatic loan requests 
to several companies simultaneously. iCredit Agregator - online and offline credit.

Investment amount: 7 000 euro 
Recovery time: 24 months 
Jobs created: 3 employees 
 
Coordinator: Jeleascov Vadim 
Phone: 79771161 
E-mail: vadim@999.md

sErViCii pEntrU firMELE dE taxi

Oferirea serviciilor pntru firmele de taxi prin asigurarea programelor. Bursă, 
ca platformă de schimb a comenzilor între serviciile de taximetrie.

Suma investiţiei: 40 000 euro 
Termen de recuperare: 15 luni 
Locuri de muncă create: 3 angajaţi 
 
Conducător: Marcov Alexei 
Tel: 69803939    
E-mail: alex.marcov@gmail.com      

sErViCEs for taxi CoMpaniEs

Providing services for taxi firms by providing programs. Exchange 
platform for exchanging orders between taxi services.

Investment amount: 40 000 euro 
Recovery time: 15 months 
Jobs created: 3 employees 
 
Coordinator: Marcov Alexei 
Phone: 69803939    
E-mail: alex.marcov@gmail.com      

pUnCt dE sErfing pE Vînt

Prima staţie de serfing pe vînt în RM care se situează în Ghidighici. Este o 
alternativă inovativă pentru odihnă activă şi sănătoasă avantajul fiind posibilitatea 
studierii şi practicării acestui tip de sport la un preţ redus şi în cadrul RM.

Suma investiţiei: 5 000 euro 
Termen de recuperare: 48 luni 
Locuri de muncă create: 1 angajat 
 
Conducător: Medvedev Alexandr 
Tel: 79504508 
E-mail: alex.medvedev.mda1@gmail.com

wind sUrfing station

The first station of the wind surfing in the country which lies in Ghidighici. This is 
an innovative alternative for active and healthy recreation. The advantage is the 
possibility of studying and practicing this sport at a low price in our country.

Investment amount: 5 000 euro 
Te1rmen de recuperare: 48 months 
Jobs created: 1 employee 
 
Coordinator: Medvedev Alexandr 
Phone: 79504508 
E-mail: alex.medvedev.mda1@gmail.com

ionotEH

Această afacere presupune construirea și comercializarea dispozitivelor electronice 
specifice pentru Republica Moldova. Se consideră o inovare deoarece pe teritoriu nu există 
întreprinderi care să se ocupe cu confecţionarea și perfecţionarea dispozitivelor create.

Suma investiţiei: 8 000 euro 
Termen de recuperare: 6 luni 
Locuri de muncă create: 4 angajaţi 
 
Conducător: Pereu Ion 
Tel: 60082198 
E-mail: pereu.ion93@gmail.com       

ionotEH

This business it is about building and marketing of specific electronic 
devices. For Moldova It is considered an innovation because in our country 
nobody deals with making and marketing these created devices.

Investment amount: 8 000 euro 
Recovery time: 6 months 
Jobs created: 4 employees 
 
Coordinator: Pereu Ion 
Phone: 60082198 
E-mail: pereu.ion93@gmail.com       

conFecţionaRea pălăRiiloR

Ideea confecţionării pălăriilor în Republica Moldova merită să prindă viaţă! 
Confecţionarea pălăriilor va fi bazată pe procesele, schemele, modelele atît 
vechi cît şi noi. Însă, reieşind din faptul că procesul de confecţionare a unei 
pălării implică creativitate, fiecare produs final va fi original şi exclusiv. 

Suma investiţiei: 5 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă create: 3 angajaţi 
 
Conducător: Marcinschi Rodica 
Tel: 69009082 
E-mail: marcinschi@mail.ru    

Hat Making

The idea to manufacture hats in Moldova deserves to come alive! Hat making will be 
based on processes, diagrams, models both old and new. However, knowing that the 
manufacturing process involves creativity, each final product will be original and exclusive.

Investment amount: 5 000 euro 
Recovery time: 24 months 
Jobs created: 3 employees 
 
Coordinator: Marcinschi Rodica 
Phone: 69009082 
E-mail: marcinschi@mail.ru    

atelieR  "Умелые рУки"

Satisfacerea cererii consumatorilor prin oferirea costumelor naţionale şi 
obiectelor fabricate manual. Scopul proiectului constă în dezvoltarea economico-
financiară a firmei prin achiziţionarea tehnologiilor performante.

Suma investiţiei: 197 000 lei 
Termen de recuperare: 6 luni 
Locuri de muncă create: 5 angajaţi 
 
Conducător: Strezeva Albina 
Tel: 79962484 
E-mail: mliga.strezeva@gmail.com 

"Умелые рУки" ("SkilFul handS") WoRkShop

We aim to meet consumer demand by offering national costumes and 
handmade objects. The project goal is the economic and financial 
development of the company by acquiring advanced technologies.

Investment amount: 197 000 lei 
Recovery time: 6 months 
Jobs created: 5 employees 
 
Coordinator: Strezeva Albina 
Phone: 79962484 
E-mail: mliga.strezeva@gmail.com 

VrEaUbiLEtE.EU 

Vînzarea biletelor online la evenimente culturale, sportive cu posibilitatea 
bronării locului şi achitării biletului (online, terminal, card) şi sincronizarea cu 
vînzările de la case printr-o platformă comună (deja aprobată de Ministerul 
Culturii). O platformă comună de promovare a tuturor evenimentelor. 

Suma investiţiei: 10 800 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă create: 7 angajaţi 
 
Conducător: Pleşca Nicu 
Tel: 78222900 
E-mail: nicumk@gmail.com   

VrEaUbiLEtE.EU 

Offers online tickets to cultural and sport events, offering possibility of ticket 
reservation and payment (online terminal card) and synchronization with 
sales from the ticket offices with a common platform (already approved by 
the Ministry of Culture). A common platform to promote all events.

Investment amount: 10 800 euro 
Recovery time: 18 months 
Jobs created: 7 employees 
 
Coordinator: Pleşca Nicu 
Phone: 78222900 
E-mail: nicumk@gmail.com   
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pRoduceRea jucăRiiloR de leMn pentRu copii

În prezent se vorbeşte tot mai mult de nocivitatea produselor din plastic asupra mediului 
înconjurător, dar şi asupra sănătăţii, inclusiv şi a copiilor. Marea majoritate a jucăriilor pentru 
copii sunt confecţionate din plastic şi alte materiale toxice. Din aceste motive s-a decis 
deschiderea unui atelier de producere a jucăriilor pentru copii ecologice (din lemn).

Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă create: 2 angajaţi 
 
Conducător: Melnic Simion 
Tel: 67468554 
E-mail: simion28@gmail.com

prodUCtion of woodEn toYs for CHiLdrEn

It is more and more discussed that plastic products harm the environment and health, 
including children. Most children's toys are made of plastic and other toxic materials. For these 
reasons it was decided to open a workshop production of organic baby toys (wooden). 

Investment amount: 10 000 euro 
Recovery time: 24 months 
Jobs created: 2 employees 
 
Coordinator: Melnic Simion 
Phone: 67468554 
E-mail: simion28@gmail.com

aGenţie diSpeceRat pentRu RepaRaţii caSnice diVeRSe
Agenţia dispecerat va presta servicii de reparaţii casnice în toate domeniile. Astfel, proprietarul 
în suferinţă nu va mai fi nevoit să caute meşterul de care are nevoie, va fi suficient să apeleze 
la agenţie care are în baza de date meșterul potrivit pentru orice necaz. Agenţia răspunde 
promt la apelurile telefonice, oferă pe loc un sfat daca este necesar, şi trimite imediat 
pe cineva de încredere să rezolve problema. O parte din meşteri vor fi angajaţii agenţiei 
iar o altă parte vor avea un parteneriat cu agenţia în vederea obţinerii de comenzi.

Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă create: 7 angajaţi 
 
Conducător: Ţepordei Ion 
Tel: 79075054 
E-mail: tepordei_ion@mail.ru      

dispatCH agEnCY for VarioUs HoUsEHoLd rEpairs
The dispatch agency will provide home repair services in all areas. Thereby the suffering 
client will not have to search for a master, it will be enough to contact an agency that 
has a master database suitable for any trouble. The agency responds promptly to 
phone calls, offering immediate advice if necessary, and immediately sends someone 
reliable to fix the problem. Some of the craftsmen are employees of the agency and 
another part will have a partnership agreement with the agency to obtain orders.

Investment amount: 10 000 euro 
Recovery time: 18 months 
Jobs created: 7 employees 
 
Coordinator: Ţepordei Ion 
Phone: 79075054 
E-mail: tepordei_ion@mail.ru      

ii bozianU MiHaiL

Afacerea propusă constă în utilizarea unui tip nou de stup în interiorul căruia se vor 
fixa 32 de borcane hexagonale care vor permite construirea fagurelui cu miere direct în 
borcan. Se va obţine un produs ecologic pur şi nu vor fi necesare costuri suplimentare 
pentru utilajele de extragere a mierii deoarece albinele o vor procesa direct în borcan. 
Lucrul nostru final va fi să etichetăm această creaţie uimitoare a albinelor.

Suma investiţiei: 8 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă create: 7 angajaţi 
 
Conducător: Bozianu Mihai 
Tel: 69507119 
E-mail: bozianu@gmail.com

ii bozianU MiHaiL

The proposed business will use a new type of hive in which will be set 32 hexagonal jars. The jars 
will allow construction of honeycomb with honey directly into the jar. You will get a pure organic 
product and will not be additional costs for equipment needed to extract honey because bees will 
process directly into the jar. Our ultimate thing would be to label this amazing creation of bees. 

Investment amount: 8 000 euro 
Recovery time: 24 months 
Jobs created: 7 employees 
 
Coordinator: Bozianu Mihai 
Phone: 69507119 
E-mail: bozianu@gmail.com

întReţineRe şi aMenajaRe a GRădiniloR aFeRente caSeloR

Afacerea constă în prestarea unui spectru de lucrări agricole ce presupun 
prelucrarea şi întreţinerea terenurilor fertile aferent caselor de locuit (la 
pămînt) din mun. Chişinău, precum şi a loturilor (grădinele) de la vilele din 
suburbiile oraşului, prin intermediul unor echipe mobile formate din 2-3 
persoane dotate cu tehnica agricolă motorizată corespunzătoare.

Suma investiţiei: 120 000 lei 
Termen de recuperare: 12 luni 
Locuri de muncă create: 3 angajaţi 
 
Conducător: Rusu Adrian 
Tel: 68307030 
E-mail: adrian.rusu@vb.md  

proVision of MaintEnanCE sErViCEs and LandsCapE gardEning 

Business will provide a range of agricultural activities involving the processing 
and maintenance of fertile land for residential houses in Chisinau, and 
gardens of the villas in the suburbs through mobile teams formed of 2-3 
persons equipped with appropriate motorized agricultural machinery.

Investment amount: 120 000 lei 
Recovery time: 12 months 
Jobs created: 3 employees 
 
Coordinator: Rusu Adrian 
Phone: 68307030 
E-mail: adrian.rusu@vb.md  

iMpRiMaRea de calitate înaltă pe ţeSătuRă şi alte SupRaFeţe 

Punctele forte a afacerii se caracterizează prin: calitatea înaltă a imprimării 
pe toate suprafeţele, imprimare pe termen lung, costuri minime, viteză 
sporită a imprimării, comoditatea îndeplinirii comenzilor.

Suma investiţiei: 150 000 lei 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă create: 6 angajaţi 
 
Conducător: Ţibrigan Nicolai 
Tel: 78311875 
E-mail: tsibrigan_kolea@mail.ru

printing on fabriC and otHEr sUrfaCEs Using HigH tECHnoLogiEs

The strengths of the business are: high quality printing on all surfaces, printing 
term, cost, speed enhanced printing, order fulfillment commodity.

Investment amount: 150 000 lei 
Recovery time: 18 months 
Jobs created: 6 employees 
 
Coordinator: Ţibrigan Nicolai 
Phone: 78311875 
E-mail: tsibrigan_kolea@mail.ru

airbEE

Airbee este o nouă modalitate de a vinde ofertele turistice, acum clientul nu mai alege din ce 
îi oferă agenţiile de turism, ci singur decide bugetul, perioada şi destinaţia. Tot ce are nevoie 
clientul este să acceseze online platforma Airbee şi să introducă locaţia curentă şi bugetul de care 
dispune, în schimb sistemul îi va genera o hartă de destinaţii în conformitate cu bugetul ales.

Suma investiţiei: 24 000 USD 
Termen de recuperare: 6 luni 
Locuri de muncă create: 5 angajaţi 
 
Conducător: Stipanov Mihail 
Tel: 68499099 
E-mail: mihaistipanov@gmail.com    

airbEE

Airbee is a new way to sell travel offers, now the client does not choose what gives travel 
agencies, but only decides the budget period and destination. All what the client needs to do 
is to access the online Airbee platform and introduce current location and budget available, 
instead the system will generate a map of destinations chosen according to budget.

Investment amount: 24 000 USD 
Recovery time: 6 months 
Jobs created: 5 employees 
 
Coordinator: Stipanov Mihail 
Phone: 68499099 
E-mail: mihaistipanov@gmail.com    
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proCUrarEa gEnEratorULUi CU abUr ts 300

Întreprinderea produce şi comercializează furaj combinat tostat. Tostarea constă în 
supunerea cerealelor la o anumită temperatură în dependență de cereale. În urma 
acestui proces, produsul devine steril şi usor digerabil. Furajul combinat tostat este 
vîndut fermelor de păsări şi animale din republică, atît şi persoanelor fizice. Tostarea 
cerealelor este o procedură  de mult timp folosită în America şi Europa, acum şi în RM.

Suma investiţiei: 125 000 euro 
Termen de recuperare: 60 luni 
Locuri de muncă create: 6 angajaţi 
 
Conducător: Moraru Aliona 
Tel: 79280789 
E-mail: iuhonrai@mail.ru    

pUrCHasE ts300 stEaM gEnErator

The company produces and sells toasted combined feed. When toasting, grain 
is exposed to certain temperatures depending on grain type. Following this 
process, the product is sterile and easily digestible. Toast combined feed is sold 
to bird and animal farms in the country, and also to individuals. Toasting grain 
is a procedure long used in America and Europe, now also in Moldova.

Investment amount: 125 000 euro 
Recovery time: 60 months 
Jobs created: 6 employees 
 
Coordinator: Moraru Aliona 
Phone: 79280789 
E-mail: iuhonrai@mail.ru    

bio-prodUCErEa aMinoaCiziLor

Afacerea dată se referă la domeniul biotehnologiilor și industriei alimentare, activitatea 
de bază fiind bio-producerea aminoacizilor ca aditivi alimentari pentru nutrețurile 
animale. Proiectul dat ține de crearea unei uzine-pilot de bio-producere a aminoacizilor 
prin fermentarea discontinuă, utilizînd un fermentator pilot. Comercializarea produselor 
va fi directă, spre fermele de animale și întreprinderile de producere a nutrețurilor.

Suma investiţiei: 30 000 euro 
Termen de recuperare: 6 luni 
Locuri de muncă create: 4 angajaţi 
 
Conducător: Munteanu Viorel 
Tel: 60338771   
E-mail: viorelmunteanu.md@gmail.com       

bio-prodUCtion of aMino-aCids

The business concerns biotechnology and food industry, core business is about producing 
bio-amino-acids as food additives for animal forage. The project aims to create a pilot plant 
for bio-production of amino acids by discontinuous fermentation, using a pilot fermentation 
machine. Marketing of products will be direct to animal farms and feed production enterprises.

Investment amount: 30 000 euro 
Recovery time: 6 months 
Jobs created: 4 employees 
 
Coordinator: Munteanu Viorel 
Phone: 60338771   
E-mail: viorelmunteanu.md@gmail.com       

atelieR MeşteşuGăReSc al tineRiloR

Ideea de afacere presupune specializarea pe o nomenclatură mică de tipuri de obiect: 
plosti, farfurii decorative, cauce şi panouri de lemn; care pot fi individualizate cu simbolica 
naţională, şi care reprezintă un set integral dar pot fi comercializate şi separat. Se presupune 
că aceste tipuri de produse se vor produce şi parţial prelucra în sezonul de vară, iar în 
restul anului ne vom concentra pe finisarea, promovarea şi comercializarea produsului.

Suma investiţiei: 40 000 lei 
Termen de recuperare: 36 luni 
Locuri de muncă create: 3 angajaţi 
 
Conducător: Muruzuc Tudor 
Tel: 69990150 
E-mail: muruzuc@mail.ru

YoUtH Craft worksHop

The business idea involves a specialized nomenclature of object types: flasks, decorative plates, 
wood panels, which can be personalized with national symbols, and represent a full set but can be 
sold separately. It is assumed that these types of products will be produced and partially processed 
during the summer and the rest of the year we will focus on finishing, and marketing the product.

Investment amount: 40 000 lei 
Recovery time: 36 months 
Jobs created: 3 employees 
 
Coordinator: Muruzuc Tudor 
Phone: 69990150 
E-mail: muruzuc@mail.ru

pRoduceRea peleţiloR din Rebute de leMn

Producerea peleților din lemn este puțin mai dificilă, deoarece rebutele de 
lemn au un procent de umeditate mai mare de 13% necesar pentru procesul de 
peletizare. Producerea peleţilor este o sursă alternativă de energie. Pentru realizarea 
acestui proiect sunt necesare investiţii în echipament de producere. 

Suma investiţiei: 185 000 lei 
Termen de recuperare: 9 luni 
Locuri de muncă create: 4 angajaţi 
 
Conducător: Ochişor Nicolae 
Tel: 60260460 
E-mail: ochisornicu@mail.ru

prodUCtion of pELLEts froM wood rEjECts

Production of wood pellets is slightly more difficult, rejects of wood have a higher percentage 
of humidity higher then 13% required for the pellet making process. Pellet production is an 
alternative source of energy. For this project is required investment in production equipment.

Investment amount: 185 000 lei 
Recovery time: 9 months 
Jobs created: 4 employees 
 
Coordinator: Ochişor Nicolae 
Phone: 60260460 
E-mail: ochisornicu@mail.ru

dEsCHidErEa fabriCii dE CUsUt în partEnEriat CU firMELE din gErMania

În parteneriat cu firmele din Germania afacerea prevede achiziţionarea echipamentului de 
producere (a maşinelor de cusut, croit si imprimat). Acestea vor fi utilizate în prelucrarea 
și perfecţionarea materiei prime şi a furniturii pentru obţinerea produsului final, cum ar 
fi: haine de protecţie (salopete, halate, costume medicale şi pentru lucrători etc), haine 
de gală (paltoane, rochii, costume elegante, etc), sau huse pentru autovehicule.

Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 9 luni 
Locuri de muncă create: 10 angajaţi 
 
Conducător: Pleşco Ghenadie 
Tel: 68652321  
E-mail: ghencikmd@gmai.com       

opEning a CLotHing faCtorY partnErsHip witH CoMpaniEs froM gErManY

The business involves production equipment purchase (the sewing machines, cutting 
and printing). These will be used in processing and improving raw material and 
furniture for the final product, such as protective clothing (overalls, coats, medical suits 
and workers suits etc.), gala clothes (coats, dresses, suits, etc. ), or car covers. 

Investment amount: 10 000 euro 
Recovery time: 9 months 
Jobs created: 10 employees 
 
Coordinator: Pleşco Ghenadie 
Phone: 68652321  
E-mail: ghencikmd@gmai.com       

prodUCErEa  baHiLELor sanitarE

Producerea bahilelor / botoşei sanitare. Domeniul de utilizare: cabinete stomatologice, 
producere de medicamente, clinici, spitale şi alte instituţii medicale, saloane de frumuseţe, 
hoteluri şi muzee. De moment botoşei pe piaţa de desfacere sunt, dar nu şi de producţie 
autohtonă care ar permite micşorarea preţului , deci şi accesibilitatea produsului în cauză.         

Suma investiţiei: 18 000 euro 
Termen de recuperare: 36 luni 
Locuri de muncă create: 4 angajaţi 
 
Conducător: Duca Ion 
Tel: 79594038 
E-mail: ducaion22@yahoo.com

prodUCtion of sanitarY sHoE CoVErs

Application: dental offices, production of medicines, clinics, hospitals and 
other health, beauty salons, hotels and museums. At the present time booties 
can be found on the market, but not of domestic production that would allow 
reducing the price, and thus accessibility of the product in question.

Investment amount: 18 000 euro 
Recovery time: 36 months 
Jobs created: 4 employees 
 
Coordinator: Duca Ion 
Phone: 79594038 
E-mail: ducaion22@yahoo.com
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induStRializaRea pRoceSului de execuţie a acopeRişuRiloR în pantă

Prin  procesul de industrializare a acoperişurilor execuţia acestora se transformă într-un 
proces de montare. Cu oportunităţile oferite de Compania Internațională  Mitek este posibilă 
realizarea structurii acoperişurilor de la faza de proiectare, calcul, pînă la faza de producere 
şi montare a fermelor prefabricate de acoperiş. Prin  urmare,  structura de rezistenţă a 
acoperişului se execută în ATELIER urmînd DOAR montarea (asamblarea)  acesteia pe şantier.

Suma investiţiei: 10 000 euro 
Termen de recuperare: 8 luni 
Locuri de muncă create: 4 angajaţi 
 
Conducător: Pavel Alexandru 
Tel: 68003081 
E-mail: aleyandru@yahoo.fr      

tHE indUstriaLization of tHE proCEss of sLopE roofs ExECUtion

The process of industrialization turns roof execution into installation process. 
The opportunities offered by the international company Mitek makes possible to 
execute the roof structure of the design, calculation phase until production and 
installation of prefabricated roof farm. The resistance of the roof structure is executed 
only in the workshop, in the construction site is made only the assembly.

Investment amount: 10 000 euro 
Recovery time: 8 months 
Jobs created: 4 employees 
 
Coordinator: Pavel Alexandru 
Phone: 68003081 
E-mail: aleyandru@yahoo.fr      

grEEn Yard

Grădinile au nevoie de îngrijire mai complexă cum ar fi: tăieri de arbori şi arbuşti, dirijarea 
creşterii plantelor, lucrări de întreţinere a solului, tratamente fitosanitare, erbicidare 
selectivă sau totală, fertilizare, pregătirea grădinii pentru iarnă si primăvară ş.a. Compania 
noastră are drept scop acordarea serviciilor enumerate mai sus de întreţinere a spaţiilor 
verzi şi grădinilor pentru a crea o atmosferă plăcută mediului înconjurător.

Suma investiţiei: 5 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă create: 4 angajaţi 
 
Conducător: Podolean Radu 
Tel: 69553764 
E-mail: podolean.radu@gmail.com

grEEn Yard

Gardens need more complex care such as: cutting of trees and shrubs, directing plant growth, 
maintenance of soil, plant treatments, selective or total herbicide treatments, fertilization, 
preparing the garden for winter and spring. Our company aims at providing services 
above maintenance of green spaces and gardens to create a pleasant environment.

Investment amount: 5 000 euro 
Recovery time: 24 months 
Jobs created: 4 employees 
 
Coordinator: Podolean Radu 
Phone: 69553764 
E-mail: podolean.radu@gmail.com

cReaRea SoFtuRiloR educaţionale pentRu eleVi şi Studenţi

Scopul afacerii este crearea şi comercializarea softurilor educaţionale pentru elevi şi studenţi 
cît și a site-urilor web pentru școli, direcții raionale de învățămînt și persoane fizice /juridice.

Suma investiţiei: 4 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă create: 4 angajaţi 
 
Conducător: Porţevschi Vasile 
Tel: 78588117 
E-mail: portevschivasile@gmail.com

CrEating and MarkEting EdUCationaL softwarE for stUdEnts

The purpose of business is creating and marketing educational software for students as well 
as the websites for schools, district education directorates and individuals / entities.

Investment amount: 4 000 euro 
Recovery time: 24 months 
Jobs created: 4 employees 
 
Coordinator: Porţevschi Vasile 
Phone: 78588117 
E-mail: portevschivasile@gmail.com

centRul de FoRMaRe a copiiloR şi adoleScenţiloR

Ideea constă în asigurarea centrului cu programe testate de psihologi pentru dezvoltarea 
copiilor de vîrstă preşcolară. Aceste programe presupun aplicarea modulelor care permit 
dezvoltarea unor aptitudini a copiilor pentru a creşte capacităţile acestora de adaptare la 
mediu, de asemenea şi testarea la adolescenţi a abilităţilor de formare profesională.

Suma investiţiei: 15 000 euro 
Termen de recuperare: 36 luni 
Locuri de muncă create: 6 angajaţi 
 
Conducător: Cimbir Cornelia 
Tel: 79628288 
E-mail: ccornelush@yahoo.com

training CEntrE for CHiLdrEn and adoLEsCEnts

The idea is to provide the center with developed psychological test programs 
for preschool children. These programs involve the application of modules 
that allow children to develop skills to increase their ability to adapt to the 
environment. Also we will provide testing for adolescents and skills training.

Investment amount: 15 000 euro 
Recovery time: 36 months 
Jobs created: 6 employees 
 
Coordinator: Cimbir Cornelia 
Phone: 79628288 
E-mail: ccornelush@yahoo.com

audit eneRGetic pentRu clădiRile induStRiale şi Rezidenţiale
Auditul energetic este procedeul prin care se identifică principalele trăsături termotehnice 
ale unei clădiri şi ale instalaţiilor acesteia. După efectuarea analizei termice a clădirii, în 
cadrul auditului energetic se analizează rezultatele obţinute şi se găsesc soluţii eficiente 
pentru reabilitarea şi modernizarea construcţiei şi instalaţiilor aferente, pentru o mai bună 
eficacitate termică. Totodată, acest proces poate fi întreprins şi la etapa de proiectare şi 
construcţie a clădirilor noi, pentru a asigura eficienţa energetică a acestora din temelie.

Suma investiţiei: 9 000 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă create: 1 angajat 
 
Conducător: Comerzan Dumitru 
Tel: 69216429 
E-mail: dumitru.comerzan@gmail.com

EnErgY aUdit for CoMMErCiaL bUiLdings and rEsidEntiaL

The energy audit is the process that identifies the main thermo-technological features of a 
building and its facilities. After thermal analysis of a building the energy audit analyzes the results 
and finds effective solutions for the rehabilitation and modernization of the construction and 
related facilities, for better thermal efficiency. However, this process can be undertaken during the 
design and construction stage of new buildings to ensure energy efficiency from the start.

Investment amount: 9 000 euro 
Recovery time: 18 months 
Jobs created: 1 employee 
 
Coordinator: Comerzan Dumitru 
Phone: 69216429 
E-mail: dumitru.comerzan@gmail.com

agropEnsiUnEa "La nUCi" - orHEiUL VECHi

Afacerea există de cca 3 ani şi reprezintă o casă în stil tradiţional, formată din 3 odăi pentru cazare, 
2 terase în aer liber pentru cca 70 persoane, curte, grădină. La moment se planifică extinderea 
afacerii care va permite mărirea numărului de clienţi prin crearea spaţiului suplimentar de cazare.

Suma investiţiei: 10 000 euro 
Locuri de muncă create: 3 angajaţi 
 
Conducător: Creţu Ala 
Tel: 79216329 
E-mail: cretuala@rambler.ru

agro gUEst-HoUsE "La nUCi" - orHEiUL VECHi

The business runs there for about three years and represents a traditional style 
house, and the accommodation consists of 3 rooms, 2 terraces for about 70 people, 
a yard, a garden. Currently the business expansion plan will allow increasing the 
number of customers by creating additional accommodation space.

Investment amount: 10 000 euro 
Jobs created: 3 employees 
 
Coordinator: Creţu Ala 
Phone: 79216329 
E-mail: cretuala@rambler.ru
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MiniFabRica de Săpun

Ideea de afacere - o minifabrică de producere a cosmeticii 100% naturale. Produsele 
noastre sunt : săpunuri solide, lichide şi spumă, bile de baie, deodorant. Produsele organice 
protejează pielea, o hidratează şi o înfrumuseţează. În plus, fiecare ingredient care stă la 
baza reţetei de preparare, face din produsele naturale un adevărat agent terapeutic.

Suma investiţiei: 15 000 euro 
Termen de recuperare: 18 luni 
 
Conducător: Puga Ina 
Tel: 69900093 
E-mail: ina.puga@gmail.com     

soap Mini-pLant

Business idea - a mini-plant producing 100% natural cosmetics. Our products are: 
solid soaps, liquids and foams, bath balls, organic deodorants. The products protect 
the skin, moisturize and beautifies. In addition, each ingredient that underlies 
the recipe, makes from the natural products a true therapeutic agent.

Investment amount: 15 000 euro 
Recovery time: 18 months 
 
Coordinator: Puga Ina 
Phone: 69900093 
E-mail: ina.puga@gmail.com     

cReşteRea căpşuniloR ecoloGice

Afacerea, care intenţionăm să o creăm şi să o dezvoltăm constă în creşterea căpşunelor în 
spaţii protejate (sere). Inovaţia constă în faptul că căpşunele vor fi produse conform unei 
tehnologii, şi anume plantarea căpşunelor nu doar sub forma de terasă la sol, dar şi la 
etaj. Noi intenţionăm să plantăm căpşuni din sorturi  anuale, încît producerea să fie anul 
întreg, cu o întrerupere în lunile ianuarie-februarie, cînd cererea pe piaţă este redusă.

Suma investiţiei: 172 400 lei 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă create: 3 angajaţi 
 
Conducător: Ricineac Ion 
Tel: 68457839 
E-mail: ionricineac@rambler.ru       

growtH of organiC strawbErriEs

Business that we intend to create and to develop is to grow strawberries in protected 
spaces (greenhouses). Innovation is that strawberries will be produced according a 
technology – strawberries will be planted not only on the ground but also upstairs. 
We intend to plant annual strawberry varieties, so that production is all year 
round, with a break in January and February, when market demand is low.

Investment amount: 172 400 lei 
Recovery time: 24 luni 
Jobs created: 3 employees 
 
Coordinator: Ricineac Ion 
Phone: 68457839 
E-mail: ionricineac@rambler.ru       

Sală de FoRţă în Mediul RuRal

Afacerea se include în domeniul sportului şi constă în deschiderea unei săli de forţă în mediul 
rural. Sala de forţă din satul Mingir, raionul Hînceşti  are scopul să ofere consumatorilor servicii 
de cea mai bună calitate din domeniul întreţinerii fizice. Obiectivul sălii de forţă va fi oferirea 
serviciilor de asistenţă profesională a persoanelor care doresc să se simtă si să arate bine, 
cît şi persoanelor care suferă de diverse afecţiuni şi pot fi tratate prin aceste mijloace.

Suma investiţiei: 5 000 euro 
Termen de recuperare: 12 luni 
 
Conducător: Rusu-Desculţu Andrei 
Tel: 069822562 
E-mail: andreirusudescultu@gmail.com

gYM in rUraL arEas

The business is about sports and involves opening of gyms in rural areas. Mingir 
village gym from Hincesti district aims to provide consumers with the highest quality 
services in the field of physical maintenance. The objectives of the gym will be to offer 
professional assistance services for people who want to feel and look good, as well as 
for those suffering from various diseases that can be treated by these means. 

Investment amount: 5 000 euro 
Recovery time: 12 months 
 
Coordinator: Rusu-Desculţu Andrei 
Phone: 069822562 
E-mail: andreirusudescultu@gmail.com

aSaMblaRea şi ReciclaRea anVelopeloR uzate

Deschiderea centrelor de primire a anvelopelor uzate. Organizarea 
procesului de producţie prin prelucrarea anvelopelor.

Suma investiţiei: 100 000 euro 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă create: 3 angajaţi 
 
Conducător: Sclearenco Artiom 
Tel: 69140938 
E-mail: sclearencoartiom@yahoo.com

assEMbLing and rECYCLing UsEd tirEs

Opening of reception centers for the tires. The organization of production by processing tires.

Investment amount: 100 000 euro 
Recovery time: 24 months 
Jobs created: 3 employees 
 
Coordinator: Sclearenco Artiom 
Phone: 69140938 
E-mail: sclearencoartiom@yahoo.com

RepaRaţia MotoaReloR auto

Planul de afacere va fi elaborat cu scopul de a deschide un atelier de reparaţie a motoarelor 
auto şi deservire tehnică a automobilelor. Activitatea de bază este reparaţia motoarelor 
şi între timp acordarea celor mai frecvente tipuri de servicii auto rapide. Atelierul de 
reparaţii va fi amplasat în încăperea proprie, pe o suprafaţă de 70 mp, încăperea are 
caracter de garaj pentru  3 maşini. În preajma atelierului avem parcare pentru 7 maşini.

Suma investiţiei: 150 000 lei 
Termen de recuperare: 18 luni 
Locuri de muncă create: 3 angajaţi 
 
Conducător: Fotescu Rodion 
Tel: 79060344 
E-mail: rodionfotescu@rambler.ru     

aUtoMobiLE EnginE rEpair

Business Plan will be developed in order to open a car engine repair shop and 
maintenance. Core business is engine repair and meanwhile providing the most common 
types of fast car services. Repair shop will be located in our own place, an area of 70m2 
looking like a garage for 3 cars. Around the workshop we have parking for 7 cars.

Investment amount: 150 000 lei 
Recovery time: 18 months 
Jobs created: 3 employees 
 
Coordinator: Fotescu Rodion 
Phone: 79060344 
E-mail: rodionfotescu@rambler.ru     

Soluții coMplexe pentRu înVățăMîntul la diStanță

Oferirea și menținerea platformei de învățare la distanță pentru companii și organizații 
din Moldova, prin aceasta vor minimiza cheltuielile de instruire și vor majora calitate 
acestora. De asemenea elaborarea calitativă a cursurilor multimedia împreună cu traineri 
recunoscuți, și oferirea accesului la ele prin intermediul site-ului learning.md.  

Suma investiţiei: 310 000 lei 
Termen de recuperare: 24 luni 
Locuri de muncă create: 5 angajaţi 
 
Conducător: Lungu Dumitru 
Tel: 69110239 
E-mail: dumitrul@gmail.com

CoMpEx E-LEarning sErViCEs 

Providing and maintaining distance learning platform for companies and organizations in Moldova, 
it will minimize training costs and will increase their quality. Developing qualitative multimedia 
courses with recognized trainers, and providing access to them through the site learning.md.

Investment amount: 310 000 lei 
Recovery time: 24 months 
Jobs created: 5 employees 
 
Coordinator: Lungu Dumitru 
Phone: 69110239 
E-mail: dumitrul@gmail.com
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Organizaţ ia pentru Dezvoltarea Sectorului  IMM (ODIMM) 
este o inst i tuţ ie publ ică,  necomercială ,  non-prof i t  creată pr in 
Hotăr îrea Guvernului  nr.538 din 17 mai 2007,  care,  act ivează 
în coordonarea Ministerului  Economiei  ş i  cu alte autorităţ i 
centrale ş i  locale ,  asociaţ i i  de afacer i ,  prestator i i  de supor t 
în afacer i  ş i  IMM.
Misiunea ODIMM este de a contr ibui  la sporirea competit iv i tăţ i i 
economiei naţionale,  prin susţinerea dezvoltări i  sectorului IMM. 

Obiectivele ODIMM sunt:
Dezvoltarea cultur i i  ş i  spir i tului  antreprenorial ;
Faci l i tarea accesului  la resurse f inanciare ş i  informaţionale 
a IMM;
Dezvoltarea infrastructur i i  de supor t în afacer i ;
Promovarea dialogului  publ ic-pr ivat .
Pr incipalele act iv i tăţ i  desfăşurate de ODIMM:
Acordarea garanţi i lor  la creditele sol ic i tate de întreprinderi le 
mici  de la bănci le comerciale ;
Implementarea Programului  de Atragere a Remitenţelor în 
Economie „PARE 1+1”
Implementarea Programului  Naţional  de Abi l i tare Economică 
a Tiner i lor ; 
Implementarea Programului  de instruire continuă „Gest iunea 
Ef ic ientă a Afacer i i ” ;
Implementarea Programului  „Black Sea Network for Regional 
Development” ;
Implementarea Programului  „Lead your Way to Business” ; 
Crearea reţelei  Incubatoarelor de Afacer i ;
Acordarea ser vic i i lor  gratuite de consultanţă economică ş i 
jur idică pentru antreprenori i  act iv i  ş i  cei  potenţia l i ;
Organizarea Forumului  IMM, seminarelor ş i  întrunir i lor 
tematice pentru antreprenori ;
administrarea por talului  IMM: www.businesspor tal .md. 

ODIMM is a non-prof i t  non-commercial  organizat ion,  with 
the status of publ ic  inst i tut ion,  governed by publ ic  law, 
created by Government Decis ion nr.538 dated on 17 May 
2007,  working in coordinat ion with the Ministr y of  Economy 
and other central  and local  publ ic  administrat ions,  business 
associat ions,  business suppor t providers and SMEs.
ODIMM mission:  To boost nat ional  economy competit iveness 
by suppor t ing the SME sector development in the countr y.

ODIMM’s specific objectives:
Bui lding and sustaining an enterpr ise culture and business 
ski l ls ;
Improving SME’s access to f inance and information;
Creat ing and sustaining  suppor t ive business environment 
and infrastructure for SME;
St imulat ing pr ivate-publ ic  dialogue;
ODIMM’s current act iv i t ies :
Offers credit  guarantees to micro and smal l  enterpr ises 
through the Credit  Guarantee Fund;
Implements the “National  Program on Attract ion of 
Remittances into Economy” (PARE 1+1) ;
Implements the “National  Program for Youth Economic 
Empowerment”  (PNAET) ;
Implements the “Eff ic ient 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 ser vices to 
exist ing and prospect ive entrepreneurs ;
Organizes events to promote publ ic-pr ivate dialogue (annual 
SME Forum, conferences,  workshops,  seminars) ;
Administrates web por tal  for SMEs:  www.businesspor tal .md.

Organizaţia pentru Dezvoltarea 
Sectorului IMM 

Adresa:       
Str.  S .Lazo 48,  of.  313   
MD-2004,  Chiş inău       
Republ ica Moldova    

te l :  29-57-41                                      
fax :  29-57-97
Info Line 22-57-99                                                                  
off ice@odimm.md 

w w w . o d i m m . m d 

w w w . b u s i n e s s p o r t a l . m d
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Banca Comercială Romînă Chiş inău S.A.
BCR Chiş inău S.A.  este una din pr imele bănci  cu capital 
străin din Republ ica Moldova care ş i-a început act iv i tatea 
în octombrie 1998.  Acţ ionar unic este BCR S.A. ,  cel  mai 
mare grup f inanciar-bancar din Romînia ,  care deser veşte 
un por tofol iu de peste 4 mil ioane cl ienţ i ,  persoane f iz ice 
ş i  jur idice.  BCR este membru al  grupului  Erste din Austr ia , 
l ider pe piaţa ser vic i i lor  f inanciare din Europa Centrală ş i  de 
Est ,  care deser veşte peste 17 mil ioane cl ienţ i  din 9 ţăr i  din 
regiune.

BCR Chiş inău deser veşte peste 16 mii  c l ienţ i  persoane f iz ice 
ş i  jur idice din Republ ica Moldova,  ofer ind toată gama de 
produse ş i  ser vic i i  bancare pentru toate segmentele de piaţă . 
Reţeaua bănci i  include 4 unităţ i  ter i tor ia le ş i  40 ATM-uri 
plasate în 5 oraşe ale ţăr i i . 

BCR Chiş inău este un par t ic ipant act iv în v iaţa comunităţ i i 
susţ inînd programe cu caracter social ,  educaţ ie f inanciară 
ş i  antreprenoriat .  Angajaţ i i  bănci i  se impl ică în acţ iuni  de 
voluntar iat  cu caracter social  ş i  comunitar.  BCR Chiş inău 
este membru fondator al  Asociaţ ie i  Businessului  European 
din Moldova ş i  membru al  Camerei  Americane de Comer ţ 
din Moldova ş i  susţ ine proiectele ş i  acţ iuni le desfăşurate de 
aceste organizaţ i i .

Date de contact:
Str.  A.  Puşkin 60/2,  MD-2005,  mun. Chiş inău
Tel .  Info BCR 0-800-22-227;  +373 (22) 85-25-55  Fax.  +373 
(22) 85-20-02 
E-mai l .  info@bcr.md 

Web w w w . b c r. m d

Banca Comercială Romînă Chiş inău S.A.
BCR Chiş inău S.A.  is  one of the f i rst  foreign capital  owned 
banks in Moldova which star ted i ts  act iv i t ies in October 
1998.  Unique shareholder is  BCR S.A. ,  the leading f inancial-
banking group in Romania which ser ves more than 4 mil l ion 
c l ients ,  individuals and legal  ent it ies .  BCR is  member of Erste 
Group,  one of the leading f inancial  inst i tut ions in Central 
and Eastern Europe with a por tfol io of  more than 17 mil l ions 
c l ients from 9 countr ies . 

BCR Chiş inău ser ves more than 16 thousand cl ients , 
individuals and legal  ent it ies from Moldova,  offer ing a 
ful l  range of banking products and ser vices for a l l  market 
segments .  The bank network includes 4 terr i tor ia l  units  and 
40 ATMs located in 5 c i t ies across the countr y. 

BCR Chiş inău is  an act ive player in community l i fe ,  giv ing 
suppor t to social ,  f inancial  educat ion and entrepreneurship 
programs.  I ts  employees are involved as volunteers in many 
social  and community programs.  BCR Chiş inău is  a founding 
member of European Business Associat ion in Moldova and 
member of American Chamber of Commerce in Moldova, 
being involved in dif ferent projects and act ions organized by 
these organizat ions. 

Banca Comercială Romînă 
Chişinău S.A. Academia de Studi i  Economice din Moldova este la moment 

cea mai prest igioasă inst i tuţ ie de învăţămînt superior cu 
prof i l  economic din ţară .  În 2012 ASEM conduce detaşat l ista 
univers ităţ i lor  moldoveneşt i  incluse în Ranking Web of World 
Univers ity,  un top al  celor mai bune 20 000 univers ităţ i  din 
lume.  
La moment aic i  îş i  fac studi i le peste 13 mii  de studenţi , 
masteranzi  ş i  doctoranzi .  Procesul  didact ic este asigurat de 
31 de doctori  habi l i taţ i  ş i  peste 240 de doctori  în şt i inţe, 
precum şi  450 profesori . 
Alţ i  peste 1000 de angajaţ i  as igură o bună desfăşurare a 
procesului  de instruire ,  urmărind ca scop f inal  cele mai bune 
condiţ i i  ş i  ser vic i i  existente vreodată în învăţămîntul  superior 
moldovenesc.
ASEM dispune de 6 blocuri  de studi i  ş i  7 cămine studenţeşt i . 
Studenţi i  pot iniţ ia a ic i  un business ,   graţ ie Incubatorului  de 
Afacer i  v iabi l .
Studi i le la Cic lul  I ,  L icenţă au loc la 6 Facultăţ i ,  (27 catedre) ,  
iar  cele de masterat ş i  doctorat sunt asigurate de  Şcoala 
Masterală de Excelenţă în Business ş i  Economie,  ş i  respect iv 
-  Şcoala Economică Doctorală .

        ASEM are semnate peste 20 de acorduri  de colaborare cu 
inst i tuţ i i  univers itare de peste hotare.  Există programe prin 
care anual  se real izează schimb de studenţi  pentru perioade 
anumite cu Univers ităţ i  din Ucraina,  Polonia (Cracovia)
ș i  Bulgar ia (Univ.  "D. I .Tenov" din Svishtov) .  În baza unei 
frumoase colaborăr i  între ASEM şi  Univers itatea Clermont-
Ferand din Franța,  studenţi i  noştr i  pot urma programe de 
l icenţă ş i  masterat duble,  acestea f inal iz înd cu obţinerea 
diplomelor moldo-franceze.
De asemenea,  zeci  de studenţi  a i  ASEM merg pe cont propriu 
sau cîşt igă diverse burse,  care le oferă posibi l i tatea să 
petreacă un semestru sau chiar un an academic în univers ităţ i 
străine,  întregind astfel  numărul  de studenţi  care fac uz de 
prevederi le Procesului  de la Bologna în ceea ce pr iveşte 
mobi l i tatea academică. 
ASEM-ul are înregistrate pînă acum 20 de promoţi i ,  marea 
famil ie a absolvenţi lor ASEM const i tuind peste 30 000 de 
persoane.  Anual ,  numele a 10 dintre cei  mai buni  absolvenţi 
a i  ASEM sunt înscr ise în Car tea de Aur a Absolvenţi lor ASEM. 
 
Public Relations Departament, ASEM
Tel . :  402 833

Academy of Economic Studies of  Moldova is  now the most 
prest igious higher educat ion inst i tut ion of economic prof i le 
of  the countr y.  In 2012 ASEM leads the Moldovan l ist  of 
univers it ies included in the Web Ranking of World Univers ity, 
a top of the 20,000 best univers it ies in the world.
At the moment at  ASEM are studying over 13,000 students , 
postgraduate and doctoral  students .  The teaching process is 
assured by 31 PhDs and over 240 PhDs in science and 450 
professors .
Also,  over 1000 employees ensure the smooth running of 
trainings and studies ,  fol lowing the f inal  goal  of  the best 
ever condit ions and ser vices that exist  in Moldovan higher 
educat ion.
ASEM has 6 blocks of studies and seven student dormitor ies . 
Students can star t  here a business here,  thanks to viable 
Business Incubator.
The studies of  the f i rst  cycle ,  L icense are held by 6 facult ies 
(27 depar tments)  and the MA and PhD are provided by the 
Master School of  Excel lence in Business and Economics , 
respect ively -  Doctoral  School of  Economics .

ASEM has s igned over 20 cooperat ion agreements with 
foreign academic inst i tut ions.  There are programs in which 
annual ly i t  is  in it iated students exchanges for cer tain per iods 
of t ime with univers it ies from Ukraine,  Poland (Krakow) 
and Bulgar ia (Univ.  "D. I .Tenov" from Svishtov) .  Due to the 
beauti ful  col laborat ion between ASEM and the Univers ity of 
Clermont-Ferand in France,  our students can fol low double 
bachelor and master programs,  f in ishing with gett ing 
Moldovan-French diplomas.
Also,  dozens of students from ASEM go on their  own or 
win several  scholarships,  which enable them to spend one 
semester or even one academic year in foreign univers it ies , 
thus complementing the number of students who make use of 
Bologna process c lauses regarding academic mobi l i ty.
So far,  ASEM has made 20 promotions,  the great family of 
ASEM alumni ,  which is  over 30 000 people.  Annual ly,  the 
names of 10 of the best graduates of ASEM are inscr ibed in 
the Golden Book of ASEM Graduates.

Academia de Studii 
Economice din Moldova
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Evenda este pr ima companie de traininguri  business din 
Republ ica Moldova,  care lucrează în exclusiv i tate cu trainer i 
internaţ ional i .
Evenda desfăşoară traininguri  ş i  seminare în domeni i  ca 
v înzăr i ,  market ing,  t ime-management,  gest iune f inanciară, 
imagine profesională . 
 
Mis iune:  EVENDA selectează trainer i  internaţ ional i  care aduc 
pract ic i  de succes pentru creşterea prof i tului  compani i lor  din 
R.Moldova.  Trainer i i  selectaţ i  au:
-   minim 10 ani  de experienţă în domeniu
-  proiecte implementate cu succes
-  o v iz iune nouă

Valor i :
Leadership – stabi l im direcţ ia de dezvoltare a domeniului  de 
traininguri  business din R.Moldova
Apl icabi l i tate – ofer im modele ş i  tehnic i  care pot f i 
implementate în compani i le c l ienţ i lor  noştr i
Per formanţă – generăm rezultate care întrec aşteptăr i le
Pasiune- ne impl icăm la maxim şi  punem suf let  în relaţ i i le  cu 
par teneri i  noştr i .
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Evenda is  the f i rst  company from the Republ ic of  Moldova, 
that col laborates exclusively with internat ional  tra iners to 
train local  businesses.
Evenda holds sessions and conferences on such topics as 
sel l ing,  market ing,  t ime-management,  f inancial  management 
and professional  image.

Mission:  Evenda selects internat ional  tra iners that provide 
useful  knowledge for increasing prof i ts  of  companies from 
the Republ ic of  Moldova. .
The selected trainers have:
-   minimum 10 years of  experience in their  areas
-  successful ly   implemented projects
-  a new vis ion

Values :
Leadership- we set the development and direct ion of the 
types of trainings in Moldova.
Appl icabi l i ty- we offer techniques that our c l ients can 
implement in their  companies .
Per formance- we generate results  that surpass expectat ions.
Passion- we are dedicated and we put our soul  into the 
relat ionships with our par tners .

EVENDA -  International 
Businesss Trainings

Asociaţ ia Businessului  European în Moldova reprezintă 
o inst i tuţ ie fondată sub auspic iul  Ambasadorului  UE în 
Republ ica Moldova,  avînd drept scop al inierea economiei 
naţ ionale ş i  a legis laţ ie i  în domeniul  de afacer i  la  standardele 
UE ş i  promovarea valor i lor  europene ş i  cele mai bune pract ic i 
de management în afacer i  în comunitatea antreprenorială din 
Moldova.
La moment par te a asociaţ ie i  sunt 24 de compani i  care 
par t ic ipă la evenimente at î t  de nivel  local  c î t  ş i  internaţ ional 
pentru întăr irea relaţ i i lor  de afacer i  dintre Moldova ş i  UE 
precum şi  crearea unui  mediu favorabi l  pentru dezvoltarea 
businessului  în Moldova.

European Business Associat ion is  an inst i tut ion created under 
the auspic ious of EU Ambassador in the  RM aimed at a l lgning 
the nat ional  economy and business legis lat ion to the  EU 
standards,  and  promote European Values and best business 
management pract ices in the  Moldovan entrepreneurial 
Community.
Currently par t  of  the associat ion are 24 companies 
par t ic ipat ing in events both local ly and internat ional ly for 
strengthening business relat ions between Moldova and 
EU and for creat ing a favorable environment to business 
development in Moldova. 

Asociația Businessului 
European

Agenția WebConsulting

Obiect ivul  agenției  constă în găsirea soluț i i lor  de promovare 
în Internet pentru întreprinderi le ț i  organizaț i i le  din Moldova 
ș i  Europa.

Agenția Web Consult ing oferă ser vic i i  de Web design,  web 
market ing,  consultare în elaborarea ș i  promovarea pagini lor 
web,  magazinelor web. 

Vă vom ajuta cu s iguranță să găsiț i  noi  par teneri ,  noi  c l ienț i , 
ș i  să aveț i  o deser vire mai bună a celor existenț i .
Agenția Web Consult ing va găsi  soluț ia optimală ș i  va 
implementa detal iat  ceea ce doriț i  să faceț i .

Date de contact:
Str.  Alexandru cel  Bun 7 of 112,  mun. Chiş inău
Tel .  0-22-926-914; 
E-mai l :  info@webconsult ing.md

The object ive of the agency consists in f inding solut ions to 
promote on the internet companies and organizat ions
from Europe.

Web Consult ing Agency offers ser vices in web design, 
consultat ion and web market ing regarding bui lding and 
promoting websites ,  web shops.
We’ l l  cer tainly help you to f ind new par tners ,  new customers , 
and to have a better ser vic ing to exist ing ones.
Web Consult ing Agency wi l l  f ind the optimal solut ion and i t 
wi l l  implement in detai l  what you want to elaborate. .
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A lansa o afacere în garaj  a devenit  un lucru obișnuit  pentru 
antreprenori .  Bi l l  Gates a spus o dată ca nu-i  este fr ică de 
concurenți i  săi ,  c i  de indiviz i i  ta lentaț i  care-și  implementează 
idei le într-un garaj .  «Simpals Garage» - pr imul ş i  unicul 
incubator „de r isc” din Republ ica Moldova creat pentru 
susţ inerea proiectelor de t ip star tup.  Misiunea noastră 
este să el iminăm barierele ce împiedică echipele talentate 
ş i  ambiţ ioase să-și  transforme o idee în afacer i  de succes. 
F inanţare iniţ ia lă ,  birou dotat ,  exper t iza ş i  as istenţa celor mai 
buni  exper ţ i  în afacer i ,  promovarea proiectelor pe por talur i le 
noastre – e ceea,  ce vă poate propune proiectul  «Simpals 
Garage» pentru star tup-ul  Dvs. 
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To begin a new business in a garage - a common thing 
for star tupers .  Bi l l  Gates once said that he is  not afraid of 
competitors ,  but is  afraid of guys with the ideas that are 
working on them, s i tt ing in the garage.  «Simpals Garage» 
- i t  is  the f i rst  in Moldova Venture Incubator,  created for 
investments in the promising star tups.  Our miss ion is  the 
el iminat ion of barr iers that prevent talented and ambit ious 
teams conver t  their  idea into a valuable business .  We can 
help resolve organizat ional  problems and ensure a quick 
star t  of  your project .  In it ia l  funds,  equipped off ice,  exper t 
advice and guidance of mentors ,  ass istance in promotion of 
the projects on our web s ites -  that is  what «Simpals Garage» 
can give to your star tup. 

Simpals Garange
startup incubator

Echipa Simpals ş i-a început act iv i tatea în 2002.  La etapa 
actuală deţ inem poziţ i i  de l ider în MoldNet ş i  gest ionăm 
cîteva por talur i  informaţionale în domeniul  onl ine,  precum 
999.md, Point .md, Forum.md, Play.md, Drive.md. Aceste s i te-
ur i  sunt accesate lunar de peste 1 mln de viz i tator i ,  ceea ce 
reprezintă 2/3 din ut i l izator i i  de internet din Moldova.  Nu 
suntem doar pioneri  în acest domeniu,  suntem şi  trendsetter- i 
în publ ic i tate on-l ine,  în producţ ie v ideo ş i  producț ia de 
animaţie în Moldova.  O dovadă este ş i  crearea pr imului  desen 
animat 3D - "Ţiganul" .  Colaborăm cu major itatea compani i lor 
mari  din Moldova.  Avem o echipă puternică.  Distrugem 
stereotipuri le ş i  at ingem scopuri le propuse. 

Company «Simpals» star ted i ts  act iv i ty in 2002.  At the 
moment we hold the leading posit ion in Moldnet .  Company 
«Simpals» owns the major por tals  – 999.md, Point .md, 
Forum.md, Drive.md, Play.md and others .  These s i tes are 
v is i ted by more than a mil l ion users per month,  or about 
two-thirds of a l l  Internet users in Moldova.  We are not 
only pioneers in the onl ine sphere,  but also trendsetters 
of  Internet adver t is ing,  web design,  v ideo product ion and 
animation in Moldova.  Namely «Simpals» created the f i rst 
Moldovan 3D car toon «Tsygan».  We col laborate with major 
brands of Moldova.  We have a strong team. We break the 
stereotypes and achieve set goals .
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