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Ce este Centrul de Consultanță și Asistență în Afaceri?

• Consultanţă şi asistenţă generală în domeniul administrării 
afacerilor;
• Asistenţă pentru start-up-uri;
• Consultanţă financiară;
• Asistenţă în soluţionarea situaţiilor de criză;

• Asistenţă în aplicarea la programe de finanţare pentru IMM-uri;
• Consolidarea colaborării cu alte organizaţii ce oferă sprijin IMM-urilor.

Misiunea CC&AA este de a 
încuraja dezvoltarea firmelor pri-
vate, prin facilitarea accesului  
IMM-urilor la servicii de consul-
tanţă specializată pe diverse as-
pecte economice, dar şi oferirea 
sprijinului în accesarea de fon-
duri.

Obiectivul CC&AA constă în dez-
voltarea spiritului antreprenorial 
şi consolidarea performanţelor 
manageriale în rândul reprezen-
tanţilor businessului mic şi mijlo-
ciu din Republica Moldova, prin 
oferirea de asistenţă consultativă 
la înfiinţarea, dezvoltarea şi ad-
ministrarea afacerilor, astfel încât 
acestea să devină cât mai profita-
bile.

Gazeta
Buletin informativ pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii IMM -urilor

   Activităţi de bază:
• sprijinirea antreprenorilor în activitatea economică prin oferi-

rea serviciilor de consultanţă şi asistenţă focalizată pe nevoile indi-
viduale ale reprezentanţilor businessului mic şi mijlociu;

• dezvoltarea cooperării dintre IMM-urile naţionale şi cele internaţionale 
prin diverse proiecte, acţiuni şi campanii de promovare;

• consultarea şi informarea solicitanţilor cu privire la programele de stat pri-
vind susţinerea sectorului IMM, cu precădere, participarea la programele 
implementate de către ODIMM;

• recepţionarea şi procesarea cererilor de participare la programele 
implementate de către ODIMM.
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Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în Afaceri (CC&AA) a fost creat de către ODIMM, pen-
tru extinderea spectrului de servicii şi eficientizarea procesului de informare şi consultare a  
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), susţinerea antreprenorilor în procesul de dezvoltare a 
businessului mic şi mijlociu centrată pe crearea unor afaceri de succes.

CC&AA oferă 



Activitatea de muncă individuală are caracter întreprinzător şi se desfăşoară sub forma de întreprindere individuală sau 
în baza patentei de întreprinzător.
Cele mai raspândite şi eficiente forme de organizare a start-up-ului sunt: întreprinderea individuală, gospodăria ţărănească 
(de fermier), societatea cu răspundere limitată, cooperativa de producţie şi cooperativa de întreprinzător.

Întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual. Întreprindere individuală este întreprinderea 
care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate 
comună. Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu 
sunt interzise de legislaţie.
În agricultură există un singur tip de întreprindere individuală - gospodăria ţărănească (de fermier). 

Societatea cu Răspundere Limitată (SRL) reprezintă o întreprindere fondată de una sau mai multe persoane juridice şi 
(sau) persoane fizice, care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării  în comun a unei activităţi de antreprenoriat, sub 
aceeaşi firmă, în baza contractului de constituire (de societate) şi a statutului.

Cooperativa de producţie este o întreprindere înfiinţată de către 5 sau mai multe persoane fizice în scopul desfăşurării 
în comun a activităţii de producţie şi a altei activităţi economice, bazate preponderent pe munca personală a membrilor 
ei şi pe cooperarea cotelor de participare la capitalul acesteia.

Cooperativa de întreprinzător este o întreprindere fondată de cel puţin 5 persoane juridice şi (sau) fizice care practică 
activităţi de întreprinzător, ce are scopul de a contribui la obţinerea profitului de către membrii săi.
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Serviciul de Consultanță al CC&AA este proiectat pentru 3 tipuri de beneficiari:

1. Potențialii antreprenori 
Caracteristici:
Aceşti beneficiari sunt în căutarea unui mod de a iniţia o 
afacere, dar nu dispun de 
resurse suficiente pentru dez-
voltarea ei. Le lipseşte, într-o 
anumită măsură, experienţa 
în afaceri.
Suportul necesar:
Din  cauza  lipsei de  cunoştinţe 
în afaceri, potenţialii an-
treprenori au de obicei 
dificultăţi în procesul de con-
struire a unei companii; de 
exemplu scrierea unui plan 
de afaceri fezabil, înregistrarea companiei, probleme ju-
ridice etc. Prin urmare, consultanţa va fi concentrată, în 
special, pe etapa de pregătire pentru iniţierea unei afaceri.

2. Companiile mici
Caracteristici:
Aceşti beneficiari derulează activitatea de câţiva ani, 
modelul lor de afacere nu este suficient de concret, iar 
realizările sunt instabile.

Suportul necesar:
Din cauza insuficienţei de resurse manageriale, de obicei, 
aceşti beneficiari nu au o schemă stabilă de guvernanţă 

corporativă. Astfel e nevoie de a le 
construi un model de afaceri concret. 
Prin urmare, aceşti  antreprenoi se vor 
concentra, în special, pe consolidarea 
guvernanţei corporative şi elaborarea 
planurilor practice de acţiuni în ve-
derea situaţiei financiare, produsul  sau  
serviciul oferit şi structura vânzărilor.

3. Companiile mijlocii 
Caracateristici:
Aceşti beneficiari au construit deja un 

model de afaceri concret şi se pot aştepta la extinderea 
activităţii. 
Suportul necesar:
De obicei, aceşti beneficiari se confruntă cu anumite limitări 
în extinderea afacerii, chiar dacă aceasta din urmă oferă 
multe oportunităţi. Prin urmare, consultanţa se va concen-
tra pe administrarea unei companii eficiente.
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Cine sunt beneficiarii-ţintă?

Care este cea mai potrivită formă de organizare a unei afaceri 
pentru un tânăr antreprenor?
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Centrul de Consultanţă mereu ne întâmpină cu braţele deschise şi ne vine în aju-
tor la rezolvarea problemelor. Apreciez în primul rând că se pune accentul pe 
promovarea tinerilor din RM. Experţii de la Centrul de Consultanţă sunt foarte  
operativi şi mereu disponibili. De asemenea un alt avantaj este faptul că se 
lucrează mult on-line ceea ce uşurează enorm lucrul în special a celor aflaţi la 
distanţă.

Rodica Chişcă, GŢ „Chişcă Rodica”
Gospodăria Ţărănească „Chişcă Rodica” este înfiinţată în Hânceşti şi dispune de o 
livadă de prune.

 
Centrul de Consultanţă ne-a ajutat să rezolvăm probleme legate de gestiona-
rea afacerii precum şi motivarea şi promovarea personalului. Datorită Centrului 
avem acces la informaţia privind procesul de iniţiere şi dezvoltare a unei afaceri. 
La moment compania noastră se axează pe proiectări, evaluarea imobilului şi ser-
vicii de contabilitate.

Natalia Comerzan, SRL „Comerzan Latifundiar”
Compania activează în Cimişlia şi oferă servicii cadastrale şi geodezice.

După 16 ani de lucru peste hotare dorul de casă era prea mare ca să mai rămân 
acolo. Am început să caut soluţii pentru a putea reveni acasă. Soarta mi-a scos în 
cale Centrul de Consultanţă în Afaceri, experţii cărui mi-au explicat în detalii cum 
am putea să deschidem o afacere în Moldova. 
Totul a fost foarte operativ – în februarie am depus cererea, iar în martie am fost 
invitată să particip la cursuri de instruire. În iunie contractul pentru finanţare era 
deja semnat. Graţie consultanţei oferite de experţii ODIMM, afacerea este destul 
de profitabilă şi mă bucur de o creştere stabilă a productivităţii.
Tatiana Covalciuc, ÎI „Covalciuc Veaceslav”
Întreprinderea a fost creată în Soroca şi prestează servicii auto.

Centrul de Consultanță este instituția care mi-a oferit suportul când am decis să 
inițiez și să dezvolt Gospodăria Țărănească pe care o administrez. Experții m-au 
ajutat cu sfaturi cum să găsesc soluții la multe probleme și să fac față provocărilor. 
Grație consultanței CC&AA am înțeles problemele cu care se confruntă clienții 
noștri și am învățat să ofer soluții pentru nevoile fiecărui client în parte.
Lilian Ciornea, GȚ „ Ciornea Lilian”
Gospodăria Țărănească se află în Ocnița, satul Sauca și deține o livadă de mere.
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Peste 300 de antreprenori, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi specialişti 
ai secţiilor economice din Consiliile Raionale au participat la sesiunile de infor-
mare privind posibilităţile de internaţionalizare prin prisma diverselor programe 
naţionale şi internaţionale de suport. Sesiunile s-au desfăşurat în toate cele 9 
Incubatoare de Afaceri din ţară.

  
Reprezentanţii mediului de afaceri au fost informaţi despre metodele de 
finanţare, de dezvoltare şi promovare a businessului prin programele oferite de 
către ODIMM şi alte instituţii de suport din Republica Moldova.

Antreprenorii au participat la sesiuni de focus grup, în cadrul căror au fost discutate problemele cu care se confruntă 
în procesul de accesare a pieţelor europene şi căile de informare privind internaţionalizarea afacerilor. Participanţii la 
întruniri au discutat principalele constrângeri legate de penetrarea pieţei UE şi au identificat tipurile de suport care ar 
putea fi solicitat de la organizaţiile specializate pentru facilitarea accesului la noile pieţe.
 
În cadrul evenimentelor a fost prezentată Reţeaua Internaţională a Întreprinderilor Europene (EEN), care are drept scop 
sprijinirea creării de parteneriate între întreprinderile din RM şi întreprinderi din peste 60 de ţări ale lumii. Reţeaua îşi 
propune susţinerea inovării, transferul tehnologic şi stimularea participării IMM-urilor în programele UE pentru cercetare 
şi dezvoltare.

Rezidenţii Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova au posibilitate să stabileacă contacte comerciale cu semenii 
lor din România. Acest lucru este posibil în urma semnării unui Acord de Colaborare de către Organizaţia pentru Dez-
voltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) şi Asociaţia 
Incubatoarelor şi Centrelor de Afaceri din România (AICAR).  

Acordul prevede modalităţile de conlucrare între reţelele Incubatoa-
relor de Afaceri de pe ambele maluri ale Prutului atât la nivel de echipă 
managerială, cât şi la nivel de companii-rezidente. 

Parteneriatul creat va permite efectuarea schimbului de experienţă,  tran-
sferul de tehnologii, crearea posibilităţilor pentru start-up-uri şi structuri 
de sprijinire şi dezvoltare a afacerilor după modele europene, afaceri prin 
schimb de experienţă, transfer de tehnologii şi stabilirea parteneriatelor în 
business. 
Asociaţia Incubatoarelor şi Centrelor de Afaceri din România (AICAR) a fost înfiinţată în anul 2010 pentru a consolida rolul 
Incubatoarelor de Afaceri din România şi a asigura sustenabilitatea acestora pe termen lung.

Incubatoarele de Afaceri din Moldova și Romania au inițiat un partenereiat 

Echipa ODIMM a participat la Conferinţa de lansare a Programului Operațional
Comun „Bazinul Mării Negre 2014 - 2020”

Rezidenții Incubatoarelor de Afaceri din RM au învățat oportunitățile de internaționalizare a 
afacerilor 

Reprezentanţii ODIMM au participat la Conferinţa de lansare a Programului 
Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre 2014 – 2020”, desfăşurat la Constanţa.

 
În cadrul conferinţei au fost prezentate obiectivele şi priorităţile Programului, 
promovarea afacerilor şi a antreprenoriatului, protecţia mediului şi reducerea 
deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre.

 
Participanţii au luat parte la forumul pentru identificarea ideilor de proiecte şi 
potenţiali parteneri, la care au fost discutate condiţiile următorului apel de pro-

iecte, care va fi lansată în octombrie - noiembrie 2016.
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