Raport
privind realizarea Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) Componenta I "Informare şi Instruire antreprenorială"
a. Mediatizarea şi promovarea PNAET
Mediatizarea programului s-a realizat în cadrul evenimentelor organizate atât de ODIMM cât şi
de alţi parteneri. Printre acestea:













În februarie 2015, în cadrul Târgului forţelor de muncă, pentru studenţii şi absolvenţii
din ţară, organizat de Universitatea de Stat din Moldova.
Seminarul instructiv-informativ cu tema „Aspecte legale ale iniţierii afacerii”, organizat
de Colegiul MoldoStud-Art din Chişinău. La eveniment au participat circa 50 de absolvenţi
ai instituţiei pentru care au fost distribuite şi materiale informative privind programele
de suport implementate de ODIMM.(30 martie).
Concursul economic studenţesc “Azi Student, mâne Antreprenor”, organizat de
Facultatea Business şi Administrarea Afacerii, ASEM. În acest an la concurs au participat
circa 80 de studenţi din cadrul ASEM, USM, Universitatea de Stat din Comrat. (23 Aprilie
2015)
Forul meseriilor, ediţia V-a şi Târgul locurilor de muncă, organizat de către Agenţia
Naţională a Ocupării Forţei de muncă pentru tineret. Vizitatori care au fost informaţi
despre programele ODIMM, inclusiv PNAET.
Şcoala de Vară pentru Dezvoltarea Competenţelor Antreprenoriale şi valorile
Democratice. Seminar de instruire realizat pentru 45 de tineri şi 20 de profesori din
întreaga republică. La seminar tinerii şi profesorii disciplinei ,,bazele antreprenoriatului”
au fost informaţi, despre toate programele de suport implementate de către ODIMM.
Activitatea a fost realizată de către Junior Achievement cu suportul financiar al
Ambasadei SUA (27 iulie 2015)
13 noiembrie, masă rotundă cu genericul “Oportunităţi naţionale de abilitare
economică a tinerilor în RM”, organizată de catedra Contabilitate şi Informatică
Economică, în săptămâna “Zilele tineretului”. La eveniment au participat circa 60 de tineri
studenţi la ciclul I de studii din cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi 7 profesori cu
profil economic;
Concursul ideilor de afaceri organizat de Incubatorul de Afaceri al ASEM, pentru
studenţii ciclului I şi II care doresc să iniţieze o afacere pe perioada studiilor. (12
noiembrie, 27 noiembrie, 2015)

Totodată, colaboratorii ODIMM au acordat în cadrul PNAET, 1374
consultaţii în oficiu, la telefon şi email, tinerilor antreprenori, precum şi altor doritori de a iniţia o
afacere.

b. Desfăşurarea cursurilor de instruire în cadrul PNAET
În perioada anului 2015, au fost realizate 16 cursuri de instruire în cadrul ProgramuluiPNAET,
la care au fost instruiţi 458 de tineri, inclusiv 186 femei (40.6%) şi 114 tineri
antreprenori. (24.9%).
Ţinem să menţionăm că Programul a fost realizat timp de 7 luni, motivul de bază, fiind lipsa
finanţării. Totodată, comparând cu rezultatele anului precedent în această perioadă programul
s-a bucurat de o cerere mare din partea tinerilor.
Evoluţţia instruirilor în cadrul programului PNAET pe perioada de implementare
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În anul 2015 cursurile PNAET au fost organizate în următoarele 10 raioane, precum: Edineţ,
Ştefan Vodă, Călăraş, Orhei, Chişinău, Taraclia, Ungheni, Ceadâr-Lunga, Comrat, Cimişlia.
Distribuţia numărului de instruiri pe raioane

Cele mai multe instruiri au fost organizate în mun. Chişinău şi rl. Ungheni cu 3 grupe de instruire,
urmate de rl. Edineţ şi rl. Călăraşi, câte 2 instruiri.
Distribuţia tinerilor instruiţi în anul 2015 în raioane .

Analiza structurii participanţilor la instruiri indică, per ansamblu, un grad mai înalt de
participare a femeilor, întâietatea, fiind deţinută de Taraclia cu 79.1%, urmată de Comrat –

59.2%, Ungheni – 53.7% şi Cedar-lunga – 48%. În ce priveşte
participarea tinerilor antreprenori aici situaţia indică un nivel mai activ de participare în zona de
Nord, Sud Est şi Centru.
Structura tinerilor participanţi la instruiri în anul 2015

În marea majoritate a grupelor de instruire ponderea participării femeilor este una destul de
mare, ceea ce indică un interes sporit din partea acestora pentru a iniţia o afacere. În special,
foarte active au fost femeile din zona de Sud a ţării, precum Taraclia (79.1%), Comrat (59.2%),
Ungheni (53.7%) şi Ceadâr-Lunga (48%). De asemenea, în anul 2015 indicatorii ne arată o
creştere a tinerilor antreprenori din Raionul Edineţi, Călăraşi şi Chişinău, careconstituie o
pondere semnificativă din totalultinerilor instruiţi. Această situaţie denotă că dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale se realizează pe parcursul întregii activităţi de antreprenoriat,
dacă se doreşte să se dezvolte o afacere competitivă şi profitabilă.
b. Gradul de realizare a Componentei II a programului (Conform raportului DLC).
Din cauza situaţiei create, în anul 2015 au accesat împrumutul preferenţial pe componenta II a
Programului PNAET, doar 8 tineri antreprenori în suma totală de 2400000 lei. Băncile partenere
care au oferit aceste sub-împrumuturi au fost: Moldindconbank, Mobiasbanca - Groupe Societe
Generale, Moldova-Agroindbank şi Victoriabank. Toate sub-împrumuturile au fost solicitate
pentru procurarea echipamentului agricol.
Din punct de vedere al distribuţiei teritoriale, sub-împrumuturile au fost acordate pentru
antreprenorii din următoarele regiuni: Glodeni – 3, Ungheni, Chişinău, Călăraşi, Edineţi şi UTA
Găgăuzia –câte 1 sub-împrumut.
c. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor instruirii

Conform PA ODIMM 2015, monitorizarea instruirii se realizează
prin participarea reprezentanţilor organizaţiei la ultima zi de instruire. În cadrul acestor discuţii
reprezentanţii organizaţiei află din prima sursă părerea participanţilor cu referire la program,
intenţiile acestora într-un viitor apropiat cât şi sugestiile de îmbunătăţire. De asemenea, li se
prezintă toate programele implementate de către ODIMM, cât şi de către alte organizaţii
naţionale şi internaţionale.
Evaluarea Programului se realizează în baza chestionarelor de evaluare, care participanţii le
completează în ultima zi de instruire. Chestionarul este divizat în două părţi distincte prin care 1.
Dorim să aflăm părerea privind modul de desfăşurare a programului de instruire, inclusiv
aspecte logistice; 2. Dorim să evaluăm gradul de asimilare a informaţiei de către tineri oferite în
timpul instruirilor.
În rezultatul analizei chestionarelor de evaluare a Programului am identificat,
următoarele constatări şi concluzii.










Vârsta medie a participanţilor la program a fost de 24 ani. Această situaţie indică asupra unui
interes sporit pentru Program din partea tinerilor care deja au finalizat studiile şi au o mică
experienţă practică în calitate de angajaţi.
Din numărul total al participanţilor 98% au frecventat integral cursurile, fiind activi în timpul
instruirilor prin implicarea în discuţii şi adresare de întrebări specifice.
De asemenea, în chestionarele de evaluare 95% din participanţii la instruire au menţionat că,
materialul expus în cadrul cursului este suficient pentru a iniţia sau dezvolta o afacere, şi doar
5% an răspuns negativ. Aceste afirmaţii ne permit să constatăm un nivel înalt de realizare a
instruirilor din punct de vedere al dezvoltării cunoştinţelor şi competenţelor de bază în
domeniul antreprenoriatului.
Acelaşi procent de tineri (95%) au menţionat că informaţia oferită cât şi abilităţile practice
învăţate pe parcursul instruirilor vor putea fi aplicate de către ei, atunci când va apărea
necesitatea.
Ce ţine de nivelul de performanţă a consultanţilor implicaţi în realizarea acestui program
de instruire, am constatat următoarele rezultate.
Aprecierea prestaţiei formatorilor/consultanţilor pentru
programul de instruire
Modulele Programului
Înregistrarea afacerii
Managementul afacerii

Evaluarea
4,7
4,7

Planificarea afacerii

4,8

Managementul financiar

4,6

Contabilitatea întreprinderii
Marketing şi vânzări

4,6
4,6

Managementul resurselor umane
Consultaţii practice

4,8
4,8

Pentru toate modulele punctajul este unul mai înalt de 4.5, ceea ce indică asupra unei prestaţii
înalte oferite de către instructorii implicaţi în acest program de instruire. O apreciere înaltă a
fost acordată de către tineri şi procesului de consultanţă oferit pe parcursul realizării
instruirilor. Astfel, pe lângă acumularea de cunoştinţe şi competenţe în domeniul
antreprenoriatului, tinerii au avut posibilitatea să primească răspunsuri concrete la întrebările
apărute, oferite de către reprezentanţii organizaţiilor specializate precum: inspectoratul fiscal,

bănci comerciale, partenere ale ODIMM în realizarea componentei financiare ale Programului,
specialist în securitatea şi protecţia muncii, specialistul inspecţiei sanitar-veterinare etc.
Cu referire la gradul de asimilare a informaţiei am constatat că per ansamblupeste 80 % din
tineri au menţionat că informaţia oferită este clară şi expusă în mod accesibil. Cel mai bine
tinerii au reţinut următoarele aspecte(răspunsurile corecte la care au fost date de peste 70% din
participanţi):







Scopul întocmirii planului de afaceri
Structura planului de afaceri şi informaţia necesară a fi inclusă
Etapele activităţii financiare ale unei întreprinderi
Ce reprezintă pragul de rentabilitate şi cum el se calculează
Aspectele de bază ale evidenţei contabile
Mixul de marketing.

Totodată, din analiza acestui compartiment al chestionarului am identificat unele tematici, care
într-o măsură mai mică au fost asimilate de către tinerii participanţi la instruire. Printre acestea
sunt:



Coeficienţii care arată posibilitatea de a achita datoriile pe termen scurt(cel mai mic nivel
de asimilare, doar 14% din tineri au dat răspunsuri corecte)
De unde antreprenorul află despre disponibilitatea de resurse financiare



Care este funcţia preţului.

Bazându-ne pe rezultatele obţinute în anul 2015 putem face următoarele concluzii:
 Programul PNAET este unul binevenit pentru tinerii care doresc să înceapă o afacere,
fiind unul dintre puţinele care se axează pe tineret;
 Componenta de instruire este una necesară pentru a iniţia tinerii în bazele
antreprenoriatului, chiar dacă unii dintre ei au urmat un curs de antreprenoriat în şcoala
profesională, universitate sau alte organizaţii;
 Instruirile sunt axate nu doar pe informare şi dezvoltare de cunoştinţe ci şi pe abilităţi
practice pe care tinerii pot în mod de sine stătător să le aplice, dar pentru o etapă iniţială
de creare sau dezvoltare a afacerii;
 Un efect favorabil îl au întâlnirile tinerilor cu reprezentanţii organizaţiilor specializate
pentru a afla din prima sursă cerinţele şi regulile necesare, care trebuie respectate la
iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri;

 puternică motivaţie li este oferită participanţilor la instruire în cadrul vizitelor realizate
la tinerii antreprenori, beneficiari a Programului PNAET, care se împărtăşesc cu propria
experienţă , răspunzând la întrebările specifice adresate.
Sugestii privind îmbunătăţirea Programului PNAET









Mărirea vârstei categoriei de Tânăr antreprenor, eligibil la program până la 35 de ani;
Stimularea prin program a dezvoltării afacerilor în alte domenii decât cele din
agricultură;
Mărirea sumei creditului acordat;
Deschiderea băncilor pentru acceptarea garanţiei oferite de către ODIMM
Sporirea accentului în cadrul instruirilor pe oportunităţile oferite de către DCFTA şi pe
metodele de accesare a pieţelor UE;
Includerea în programul de instruire a unui modul, privind inovaţia şi metodelede
identificare şi testare a ideilor inovative.
Includerea în programul de instruire a aspectelor, privind principiile şi beneficiile
economiei verzi şi managementului ecologic;
Dezvoltarea unui nou Program de suport pentru tineri antreprenori, întrucât în anul
2016 expiră perioada de implementare a Programului PNAET.

