
Acest material informativ  a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul 
Proiectelor “Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante” şi 
“Sporirea abilitării economice a femeilor din localităţile de pe ambele maluri ale rîului Nistru 
în Republica Moldova ”

Înregistrează afacerea:  Accesează pagina 
web a Camerei Înregistrării de Stat (CÎS): 
http://cis.gov.md pentru a determina forma 
organizatorico-juridică, denumirea şi domeniul de 
activitate ale afacerii. 

Iniţierea afacerii proprii reprezintă o oportunitate de a îţi realiza visele şi ideile, de a face ceea ce îţi place şi de a influența 
pozitiv mărimea veniturilor. Acest serviciu constă în acordarea suportului consultativ şi a asistenţei oferite de către 
organizaţiile de sprijin al sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi de către prestatorii de servicii din teritoriu.

DESCRIERE

PAŞII NECESARI PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIUPAŞII NECESARI PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIU

Elaborează un plan de afaceri: Suport pentru elaborarea planului de afaceri îl poți obține de la 
următorii prestatori de servicii: Secţia/ Direcția Economie, CCI, ACSA sau consultă pagina oficială sau 
consultantul ODIMM. Serviciile de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri sînt gratuite.

Identifică şi testează ideea de afaceri: Analizează concurența din zona în care vei activa, 
infrastructura, potențialul pieței, posibilitățile de accesare a resurselor financiare accesibile, etc. Testează ideea de 
afacere utilizînd metoda CANVAS împreună cu prestatorii de servicii din teritoriu, cum ar fi Direcția Economie, 
Camera de Comerț și Industrie (CCI), ACSA sau consultă paginile oficiale ale ODIMM (http://www.odimm.md/) și 
AGEPI (http://www.agepi.gov.md/). 

INIȚIEREA 

AFACERII PROPRII

INIȚIEREA 

AFACERII PROPRII

Identifică surse de finanţare:        
Consultă portalul http://finantare.gov.md, unde poţi găsi 
informaţii despre toate oportunităţile de finanţare a 
afacerilor: rate de dobînzi, finanţatori, bănci, perioada 
de graţie, termenul de scadenţă, suma totală 
disponibilă şi altele. Beneficiind de asistență (scheme 
de credit, granturi sau subvenţii), poţi să îţi dezvolţi 
afacerea, să-ţi creşti semnificativ calitatea şi 
capacitatea de export a produselor, astfel devenind mai 
competitiv.  

Ce trebuie să ştii:
=Forma organizatorico-juridică pentru întreprinderea 

ta;
=Termenul în care vrei să deschizi întreprinderea. CÎS 

înregistrează întreprinderea în termen de maxim 5 
zile lucrătoare (3 zile lucrătoare pentru Întreprinderi 
Individuale) de la data prezentării întregului se de 
documente. Întreprinderea poate fi înregistrată şi la 
urgenţă (în 4 şi 24 ore), precum şi în zilele de odihnă 
sau sărbătoare.

=Genurile de activitate pentru care optezi (consultă 
Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei, 
prescurtat CAEM);

=Tarifele pentru serviciile cu plată prestate de CÎSD şi 
aprobate de Guvern.

Ratele dobînzii la aceste finanţări preferenţiale sunt mai 
joase, sau, în cadrul granturilor şi subvenţiilor, nu 
există. De asemenea, perioada de rambursare a 
împrumuturilor este de câteva ori mai mare decît la 
creditele comerciale, multe din ele avînd şi perioade de 
graţie. Mai multe detalii puteţi afla la contactele indicate 
la fiecare program de finanţare.

IMPORTANT

Promovează afacerea: Pentru a atrage 
atenţia clienţilor sau potenţialilor parteneri de 
afaceri, foloseşte oportunităţile existente pentru 
a îţi promova afacerea şi apelează la serviciile 
oferite de către prestatorii de servicii.
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IMPORTANT

=Caută parteneri interni şi externi cu ajutorul: MIEPO, CCI, Export-
Helpdesk;

=Participă la expoziții şi târguri (consultă pagina web 
http://ro.moldexpo.md sau adresează-te la Secţia/ Direcţia 
Economie a Consiliului raional);

=Participă în concursurile naţionale;
=Foloseşte metode necostisitoare de promovare (reţele de 

socializare, blog-uri personale).


