
 

Raport privind realizarea Programului Na

Programul PNAET are ca scop  promovarea şi facilitarea implicării tinerilor din Republica 
Moldova cu vârsta cuprinsă între 18
următoarelor Obiective: 

� dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale t
gestionarea optimă a resurselor financiare, umane, materiale, de timp etc.;

� facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare iniţierii şi 
dezvoltării unei afaceri proprii;

� stimularea creării şi d
In cadrul Programului PNAET  durata de instruire constituie 50 ore academice pe parcursul a 10 
zile consecutiv şi include următoarele module:

1. Înregistrarea afacerilor şi legislaţia în domeniu;
2. Planificarea afacerilor;
3. Managementul financiar;
4. Contabilitate; 
5. Managementul Resurselor Umane;
6. Marketing şi vânzări;

Mediatizarea şi promovarea

ODIMM  permanent realizează activită
folosind la maximum toate oportunită

Astfel programul PNAET a fost mediatizat 
implementate de către ODIMM 
altor evenimente specifice organ

Pe parcursul anului 2014 î

persoane din toate regiunile 

Mediatizarea şi promovarea 
cadrul  următoarelor evenimente

                                                                   
 

Aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 364 din 3 iunie 2008

cu modificările ulterioare de extindere a finan

 

Raport privind realizarea Programului Naţional de Abilitare Economică a 

Tinerilor (PNAET) 

pentru anul 2014 

Programul PNAET are ca scop  promovarea şi facilitarea implicării tinerilor din Republica 
Moldova cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani în activitatea antreprenorială, urmărind realizarea 

 

dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoaşterea şi 
gestionarea optimă a resurselor financiare, umane, materiale, de timp etc.;
facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare iniţierii şi 
dezvoltării unei afaceri proprii; 
stimularea creării şi dezvoltării de către tineri a noilor întreprinderi

In cadrul Programului PNAET  durata de instruire constituie 50 ore academice pe parcursul a 10 
zile consecutiv şi include următoarele module: 

Înregistrarea afacerilor şi legislaţia în domeniu; 
afacerilor; 

Managementul financiar; 

Managementul Resurselor Umane; 
Marketing şi vânzări; 

Mediatizarea şi promovarea programului PNAET

ODIMM  permanent realizează activităţi de mediatizare a programelor pe care le implementează, 
maximum toate oportunităţile şi platformele oferite. 

Astfel programul PNAET a fost mediatizat şi promovat atît în cadrul altor programe 
implementate de către ODIMM cum ar fi  PARE 1+1, GEA, RIAM, FGC

organizate de ODIMM şi partenerii de dezvoltare

Pe parcursul anului 2014 în total despre Programul PNAET au fost informa

persoane din toate regiunile ţării. 

i promovarea acestui program s-a realizat de către reprezentan
cadrul  următoarelor evenimente: 

 

1 

prin  Hotărârea Guvernului nr. 364 din 3 iunie 2008, 

cu modificările ulterioare de extindere a finanţării până în anul 2016 

ional de Abilitare Economică a 

Programul PNAET are ca scop  promovarea şi facilitarea implicării tinerilor din Republica 
30 ani în activitatea antreprenorială, urmărind realizarea 

inerilor bazate pe cunoaşterea şi 
gestionarea optimă a resurselor financiare, umane, materiale, de timp etc.; 
facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare iniţierii şi 

ezvoltării de către tineri a noilor întreprinderi 
In cadrul Programului PNAET  durata de instruire constituie 50 ore academice pe parcursul a 10 

PNAET. 

i de mediatizare a programelor pe care le implementează, 

i promovat atît în cadrul altor programe 
FGC cît şi în cadrul multor 

i partenerii de dezvoltare. 

rogramul PNAET au fost informaţi circa 8700 de 

a realizat de către reprezentanţii ODIMM în 



 

  
 

• Conferinţa anuală a IMM
organizaţii de suport al IMM
antreprenori din diferite localită

• La Expoziţii şi Tărguri organizate pentru întreprinzători, 
materiale informaţionale 
de muncă, organizat de către Centrul de Ghidare în Carieră 
USM; „Tîrgul locurilor de muncă”, organizat de  ANOFM în parteneriat cu Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale 
Sportului; 

• La evenimentele organizate de către autorită
organizaţii din domeniul dezvoltării antreprenoriatului: Masa Rotundă „Sus
Dezvoltarea antreprenoriatului inova
Regional “Dezvoltarea economică prin parteneriate durabile” organizat
Raional din or. Ungheni în parteneriat cu Agen
Atelierul de lucru “
Cunoştinţe şi Inova
Criuleni, Bălţi; Conven
Republica Moldova: realită
Femeile din agricultură din regiunea Nord.

• La conferinţe, mese rotunde,  paneluri de
organizaţiilor interna
WOMEN, Banca Mondială,  Funda
Visegrad 4, etc.  

• În cadrul diferitor concursu
organizat de către ANTiM; Concursurile Ideilor de Afaceri cu utilizarea Business 
Modelului CANVAS 
Business şi Administrarea Afacerii al
juriu; 

• În cadrul programelor interna
WOMEN,  ETF, COSME.

• În cadrul Zilelor de Informare despre ODIMM

universităţi din Moldova
implementate de către ODIMM (ASEM 
I Licenţă.). La aceste
realizate prezentăril

 
 

                                                                   

a IMM-lor, la care au fost invitaţi să participe reprezentan
ii de suport al IMM, reprezentanţi ai Ministerului E

din diferite localităţi; 

i Tărguri organizate pentru întreprinzători, prin participarea 
ionale şi anume: Fabricat în Moldova,  Beuty,  B2B,  Tîrgul For

de muncă, organizat de către Centrul de Ghidare în Carieră şi Rela
USM; „Tîrgul locurilor de muncă”, organizat de  ANOFM în parteneriat cu Ministerul 

iei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului 

organizate de către autorităţile publice local
ii din domeniul dezvoltării antreprenoriatului: Masa Rotundă „Sus

Dezvoltarea antreprenoriatului inovaţional” în UTA Ggauzia;   Forumul Economic 
“Dezvoltarea economică prin parteneriate durabile” organizat

Raional din or. Ungheni în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Centru; 
Atelierul de lucru “Cooperarea dintre Universităţi şi Mediul de Afaceri 

i Inovaţii”;  Forumul Economic organizat în satul Jora de Jos,
i; Convenţia Consiliului de Tineret din cadrul CNSM 

Republica Moldova: realităţi şi perspective”; Forumul Reţelei de socializare pentru 
Femeile din agricultură din regiunea Nord. 

e, mese rotunde,  paneluri de discuţii organizate de către reprezentan
iilor internaţionale de suport al dezvoltării antreprenoriatului: ETF, UN 

WOMEN, Banca Mondială,  Fundaţia de Investigaţii Sociale şi Economice, SIDA, GEW, 

n cadrul diferitor concursuri naţionale  aşa ca Concursul Naţional de Business Planuri, 
organizat de către ANTiM; Concursurile Ideilor de Afaceri cu utilizarea Business 
Modelului CANVAS şi “Azi Student Mîne Antreprenor”, organizate de Facultatea 

Administrarea Afacerii al ASEM, la care ODIMM a fost invitată în calitate de 

n cadrul programelor internaţionale de suport al IMM-lor: SEECEL, SYSLAB, UN 
WOMEN,  ETF, COSME. 

de Informare despre ODIMM, prin organizarea
Moldova fiind diseminată informaţia despre toate programele 

implementate de către ODIMM (ASEM – ciclul II Masterat, Universitatea Agrară 
. La aceste vizite de informare au fost distribuite pliante informa

realizate prezentările detaliate a programelor pentru circa 250 de tineri.
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i să participe reprezentanţi din diferite 
i ai Ministerului Economiei, APL, cît şi 

prin participarea cu standuri şi 
i anume: Fabricat în Moldova,  Beuty,  B2B,  Tîrgul Forţelor 

i Relaţii cu Piaţa Muncii al 
USM; „Tîrgul locurilor de muncă”, organizat de  ANOFM în parteneriat cu Ministerul 

iei, Ministerul Tineretului şi 

ile publice locale teritoriale sau alte 
ii din domeniul dezvoltării antreprenoriatului: Masa Rotundă „Susţinerea şi 

ional” în UTA Ggauzia;   Forumul Economic 
“Dezvoltarea economică prin parteneriate durabile” organizat de Consiliul 

ia de Dezvoltare Regională Centru; 
i Mediul de Afaceri – Transfer de 

”;  Forumul Economic organizat în satul Jora de Jos, oraşele 
ia Consiliului de Tineret din cadrul CNSM “Tinerii din 

elei de socializare pentru 

ii organizate de către reprezentanţii 
ionale de suport al dezvoltării antreprenoriatului: ETF, UN 

i Economice, SIDA, GEW, 

ional de Business Planuri, 
organizat de către ANTiM; Concursurile Ideilor de Afaceri cu utilizarea Business 

i “Azi Student Mîne Antreprenor”, organizate de Facultatea 
la care ODIMM a fost invitată în calitate de 

lor: SEECEL, SYSLAB, UN 

, prin organizarea vizitelor la cîteva 
ia despre toate programele 

ciclul II Masterat, Universitatea Agrară – ciclul 
vizite de informare au fost distribuite pliante informaţionale şi 

e detaliate a programelor pentru circa 250 de tineri. 



 

 
 
 
Pentru implementarea Componentei

în anul 2014 ODIMM a colaborat cu Camera de Comer
serviciilor de instruire antreprenorială.
Analiza rezultatelor Programului 
tineri participanţi la instruiri 

Principalii indicatori pentru prima component a programului PNAET

 

Figura 1. 

Totodată numătul tinerilor antreprenori
faţă de anul 2013. 

Dacă e să analizăm distribuirea teritorială a desfă
următoarele. 
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Componentei I: Instruire şi consultanţă antreprenorială

în anul 2014 ODIMM a colaborat cu Camera de Comerţ şi Industrie, în calitate de prestator al 
de instruire antreprenorială. 

Programului pentru anul 2014 ne indică o reducere
i la instruiri comparativ cu anul 2013. 

Principalii indicatori pentru prima component a programului PNAET

tinerilor antreprenori participanţi la instruiri a crescut în anul 2014 cu 2.7% 

Dacă e să analizăm distribuirea teritorială a desfăşurării instruirilor putem constata 

2013 2014
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antreprenorială a Programului 
i Industrie, în calitate de prestator al 

pentru anul 2014 ne indică o reducere cu 7.5%  a numărului de 

Principalii indicatori pentru prima component a programului PNAET 

 

a crescut în anul 2014 cu 2.7% 

urării instruirilor putem constata 



 

Figura 2. 

În anul 2014 seminarele de instruire au fost organizate în 11 Raioane sau în doar 33% din 
toate raioanele din ţară, 
seminare, au fost organizate 
Aceste rezultate în mare parte se datorează unei colaborări  eficiente dintre ODIMM 
prestatorii de servicii (CCI) 
cu interes sport pentru a dezvolta mediul antreprenoria

Doar cîte un seminar de instruire au fost organizate în raioanele 
Nisporeni, Hînceşti, Cimi

În anul 2014 cele mai multe instruiri au fost realizate în lunile Martie 
seminare şi în lunile Iunie, Iulie 

Cele mai pasive luni s-au dovedit a fi Februarie, Aprilie, August, Septembrie 

 

 

                                                                   

În anul 2014 seminarele de instruire au fost organizate în 11 Raioane sau în doar 33% din 
ară, fiind un grad redus de acoperire teritorială

seminare, au fost organizate tradiţional în raioanele Ungheni – 5, Edine
Aceste rezultate în mare parte se datorează unei colaborări  eficiente dintre ODIMM 
prestatorii de servicii (CCI) şi reprezentanţii CCI din teritorii şi APL,  care au fost deschi
cu interes sport pentru a dezvolta mediul antreprenorial din teritoriile din subordine. 

te un seminar de instruire au fost organizate în raioanele 
ti, Cimişlia şi UTA Gagauzia.  

n anul 2014 cele mai multe instruiri au fost realizate în lunile Martie 
i în lunile Iunie, Iulie şi Decembrie cîte 3 seminare.  

au dovedit a fi Februarie, Aprilie, August, Septembrie 
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În anul 2014 seminarele de instruire au fost organizate în 11 Raioane sau în doar 33% din 
fiind un grad redus de acoperire teritorială. Cele mai multe 

5, Edineţ - 4 şi Chişinău-4. 
Aceste rezultate în mare parte se datorează unei colaborări  eficiente dintre ODIMM şi 

i APL,  care au fost deschişi şi 
l din teritoriile din subordine.  

te un seminar de instruire au fost organizate în raioanele Ştefan Vodă, Răşcani, 

n anul 2014 cele mai multe instruiri au fost realizate în lunile Martie şi Noiembrie, cîte 5 

au dovedit a fi Februarie, Aprilie, August, Septembrie şi Octombrie. 



 

 

Din punct de vedere al numărului de tineri instrui
următoarea situaţie. 

Figura 3. 

Cei mai mulţi tineri au fost instrui
Călăraşi – 99 persoane. Numărul mediu de participan
Chişinău de 18 persoane. Cea mai pu
participanţi.  

Dacă e să analiză gradul de implicare în program al tinerilor întreprinzători, care deja 
gestionează o afacere,  atunci situa

Din numărul total de tineri instrui
creştere  cu 2.4% comparativ cu anul 2013. 

În unele raioane, din numărul tinerilor instrui
fiind de 40% în UTA Gagauzia, de 
Ungheni. Cea mai mică reprezentan
Chişinău de doar 9%  şi  la Edine

                                                                   

Din punct de vedere al numărului de tineri instruiţi în raioanele participa

i tineri au fost instruiţi în Ungheni – 155 persoane, Edine
99 persoane. Numărul mediu de participanţi în grup a fost de 28 persoane, iar în 

persoane. Cea mai puţin numeroasă grupă a fost în UTA Gagauzia 

Dacă e să analiză gradul de implicare în program al tinerilor întreprinzători, care deja 
gestionează o afacere,  atunci situaţia ne indică următoarele rezultate.

total de tineri instruiţi - 15.7% au fost întreprinzători, ceea ce reprezintă o 
tere  cu 2.4% comparativ cu anul 2013.  

din numărul tinerilor instruiţi ponderea întreprinzătorilor este mult mai mare, 
fiind de 40% în UTA Gagauzia, de 28% la Nisporeni de 23.8% la Hînce
Ungheni. Cea mai mică reprezentanţă a tinerilor întreprinzători la instruiri a fost înregistrată la 

i  la Edineţ de 5.8%.  
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i în raioanele participante la program avem 

 

155 persoane, Edineţ - 120 persoane şi 
i în grup a fost de 28 persoane, iar în 

in numeroasă grupă a fost în UTA Gagauzia – 15 

Dacă e să analiză gradul de implicare în program al tinerilor întreprinzători, care deja 
ia ne indică următoarele rezultate. 

15.7% au fost întreprinzători, ceea ce reprezintă o 

i ponderea întreprinzătorilor este mult mai mare, 
28% la Nisporeni de 23.8% la Hînceşti,  de 20% la 

ă a tinerilor întreprinzători la instruiri a fost înregistrată la 



 

 

Analiza din punct de vedere gender ne
tineri instruiti circa 44.56% au fost femei, ceea ce este cu 3% mai pu

Figura 4. 

Distribuţia teritorială a  participării femeilor la înstruiri ne indică că cele mai active au fost 
femeile tinere din Edineţ 
Ungheni -45.16% . 

Evaluarea calităţii predării în cadrul acestui program,
medie de 4.8 puncte din 5, ceea ce indică că partenerul selectat 
oferă servicii de instruire antreprenorială de calitate.

Ca confirmare a acestui rezultat avem 
întocmi de sine stătător planul de afaceri după participarea la  instruire, ceea ce confirmă 
necesitatea prelungirii programului. 

În contextul dezvoltării cuno

un spectru variat de tematici care iar interesa, printre acestea putem eviden

 

                                                                   

Analiza din punct de vedere gender ne-a permis sa constatăm că pentru anul 2014 din total 
tineri instruiti circa 44.56% au fost femei, ceea ce este cu 3% mai puţ

ia teritorială a  participării femeilor la înstruiri ne indică că cele mai active au fost 
 - 62.5%,  Soroca – 58.18%, Rîşcani – 52%, Cimi

ii predării în cadrul acestui program, a fost apreciată de
puncte din 5, ceea ce indică că partenerul selectat (Camera de Comer

oferă servicii de instruire antreprenorială de calitate. 

a acestui rezultat avem şi aprecierea de către 86% de tineri a capacită
întocmi de sine stătător planul de afaceri după participarea la  instruire, ceea ce confirmă 
necesitatea prelungirii programului.  

În contextul dezvoltării cunoştinţelor şi competenţelor în domeniul afacerii, tinerii au men

de tematici care iar interesa, printre acestea putem eviden
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că pentru anul 2014 din total 
ţin decît în anul 2013. 

 

ia teritorială a  participării femeilor la înstruiri ne indică că cele mai active au fost 
52%, Cimişlia - 46.15% şi 

a fost apreciată de tinerii participanţi cu o 
Camera de Comerţ şi Industrie ) 

i aprecierea de către 86% de tineri a capacităţii de a 
întocmi de sine stătător planul de afaceri după participarea la  instruire, ceea ce confirmă 

elor în domeniul afacerii, tinerii au menţionat 

de tematici care iar interesa, printre acestea putem evidenţia: 



 

 
• Contabilitatea avansată,
• Managementul timpului, 
• Impozite şi taxe,  
• Acces la creditare,  
• Aplicarea la granturi interna
• Etica în afaceri,  
• Marketing on line,  
• Management financiar, 
• Activitatea de export
• Consultanţă. 

 

Identificarea acestor tematici de către tineri vine să argu
programului– Gestiunea Eficientă a Afacerii implementat de către ODIMM, care reprezintă o 
continuitate a programului PNAET 
competenţelor în domeniul afacerii

Principalele aspecte positive ale P

• Realizarea instruirilor a fost permanent adaptată la  nivelul de cunoa
participanţilor, asigurînd 
informaţiilor oferite;

• Utilizarea diferitor metode de pred
de dezvoltare a cuno

• Invitarea la instruiri a reprezentan
inspecţia muncii, etc) 
bancar) a permis informarea participan
antreprenorială ş
greşeli comise, în special 

• Includerea în program a vizitelor la tineri
PNAET, ce a influen
posibilitatea din prima sursă să afle despre oportunită

 

 

    

                                                                                                   

          

                                                                   

Contabilitatea avansată, 
Managementul timpului,  

 
Aplicarea la granturi internaţionale,  

 
Management financiar,  
Activitatea de export-import 

Identificarea acestor tematici de către tineri vine să argumenteze rolul 
Gestiunea Eficientă a Afacerii implementat de către ODIMM, care reprezintă o 

continuitate a programului PNAET şi este axat pe dezvoltarea continuă a cuno
elor în domeniul afacerii. 

ncipalele aspecte positive ale Programului PNAET sunt: 

Realizarea instruirilor a fost permanent adaptată la  nivelul de cunoa
ilor, asigurînd astfel o înţelegere mai bună din partea tinerilor a 

iilor oferite; 

Utilizarea diferitor metode de predare, ceea ce asigura un grad mai înalt de asimilare 
de dezvoltare a cunoştinţelor şi competenţelor; 

la instruiri a reprezentanţilor organelor de control
ia muncii, etc) şi a potenţialilor parteneri (reprezentan

bancar) a permis informarea participanţilor cu cele mai recente modificări în legisla
şi procedurile aferente, ceea ce contribuie la reducerea numărului de 

eli comise, în special la etapa de iniţiere a afacerii; 

Includerea în program a vizitelor la tinerii întreprinzători, beneficiari a Programului 
a influenţat pozitiv motivaţia tinerilor instruiţi de 

posibilitatea din prima sursă să afle despre oportunităţile şi riscurile aferente.
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enteze rolul şi importanţa 
Gestiunea Eficientă a Afacerii implementat de către ODIMM, care reprezintă o 

este axat pe dezvoltarea continuă a cunoştinţelor şi 

Realizarea instruirilor a fost permanent adaptată la  nivelul de cunoaştere a 
elegere mai bună din partea tinerilor a 

are, ceea ce asigura un grad mai înalt de asimilare şi 

organelor de control (inspectoratul fiscal, 
(reprezentanţii din sistemul financiar 

ilor cu cele mai recente modificări în legislaţia 
ferente, ceea ce contribuie la reducerea numărului de 

întreprinzători, beneficiari a Programului 
de  a crea afacerea, avînd 

i riscurile aferente. 


