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Întroducere 
 

Instituţia Publică Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă                        

a fost fondată prin Decizia Consiliului Raional  Ştefan Vodă nr. 10/7 din 15 

decembrie 2011, lansarea oficială pe data de 12 aprilie 2012. 

 IASV  reprezintă – instituţia publică, necomercială care are menirea să sprigine 

dezvoltarea afacerilor de la început de activitate pînă la expansiune și oferă 

antreprenorilor cu idei şi planuri de afaceri viabile şansa de a le realiza într-un 

mediu favorabil.  

Firmele rezidente sînt găzduite pe o perioadă determinată de timp (trei ani), 

interval în care sînt susținute prin servicii de consultanță și instruire antreprenorială 

gratuită, spații de producere și oficii la preț redus, costuri de administrare reduse, 

accesul la finanțare, îndrumare directă și servicii de mentorat, precum și servicii de 

acomodare și instruire specifică dezvoltării capacităților antreprenoriale. 

Toate aceste activități și servicii au rolul de a implimenta și dezvolta 

întreprinderea nou creată încît să poată ajunge la un nivel de stabilitate pentru a le 

permite să părăsească incubatorul deja funcționînd pe cont propriu, cu șanse mai 

mari de supravețuire.  

       Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă este unul din cele 9 incubatoare cu 

profil mixt din Republica Moldova, care oferă consultanță pentru toți antreprenorii 

din raionul Șefan Vodă. 

 

Viziunea  IP IASV 

 

         Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă -  cel mai eficient şi cel mai 

important instrument în dezvoltarea economiei locale, cu un mare potenţial de 

dezvoltare a regiunii . 

 

Misiunea  Incubatorului de Afaceri din Ştefan Vodă: 

 

- Stimularea şi  dezvoltarea  spiritualui  antreprenorial ; 

- Dezvoltarea   economică  locală prin crearea de noi companii şi  locuri de 

muncă; 

- Facilitarea si  accesul  ÎMM-urilor  la resursele financiare şi 

informaţionale; 

- Conlucrare cu organizaţiile regionale, naţionale  şi internaţionale similare; 

- Identificarea companiilor cu idei inovative. 
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Grupul ţintă 
 

     IP IASV acceptă cererile de aplicare din partea tuturor cetăţenilor -  

indiferent de vîrstă, sex, nivel de studii, naţionalitate, originea geografică , 

excluzînd orice fel de factor al discriminării, care doresc să–şi dezvolte abilităţile 

antreprenoriale, să-şi lanseze sau să-şi extindă afacerea proprie în domeniul 

prestări servicii şi producere. Primordial, Incubatorul este cointeresat de incubarea 

tinerilor antreprenori, cu vîrstă cuprinsă între 18-35 de ani,  din sectorul  

întreprinderilor  mici și mijlocii, ce introduc noi industrii competitive, inovaţionale 

în raionul Ștefan Vodă,  cu potențial de creștere și de a crea noi locuri de muncă. 

 

 

Capacitatea operațională a IP IASV  m2 

 

 m2 

Suprafața interioară totală a IA 1872,2 

 Suprafața totală de închiriere : 862,5 

                 Suprfața spațiului pentru producere 117,4 

              Suprfața spațiului pentru birouri 491,5 

Spațiul administrativ          135 

Spațiul comun           874,7 

 

(La moment spațiul arendabil se utilizează în mărime de 56,9% sau 490,9 m2.) 

 

 

Activitatea rezidenților   IP IASV 
 

    La finele perioadei de raportare în incinta Incubatorului de Afaceri din Ștefan 

Vodă î-și desfășoară activitatea 15 întreprinderi (vezi anexa nr.1), 6 dintre ele fiind 

administrate de femei.  Întreprinderile incubate oferă - 61 locuri de muncă dintre 

care 22 - femei și 21 tineri pînă la 30 ani, specializate în: 

servicii IT, masaj, consultanță în frumusețe, servicii foto video, servicii clining, 

agricultură, fitnes, închirierea rochiilor de mireasă, servicii tipografice, 

stomatologice, consultative 1C, cosmetologie, taxi,  reparație și confecționare a 

hainelor. 
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În pofida mediul economic nefavorabil din țară care este și cauza de bază ce 

frînează lansarea și activitatea noilor afaceri,  pe parcursul anului 2015 au fost 

lansate 9 afaceri start-up care la moment își desfășoară activitatea în incinta IASV. 

     Un indice pozitiv de activitate al anului 2015 este şi absolvirea 

Incubatorului de Afaceri dupa doi ani de incubare al rezidentului SRL Emelru, 

administrator Ese Elena, prestări servicii în curățenie. Un rezident care a reuşit sa-

şi creeze o afacere durabilă și  a ajuns o istorie de succes a IA extinzîndu-şi 

afacerea în raza orașului Ștefan Vodă , creînd 3 locuri noi de muncă. 

Fiind activ orice rezident are șanse reale de a deveni o adevărată istorie de 

succes, deoarece activitatea de succes a incubatorului este strîns legată de succesul 

rezidenților săi. 

  În anul de gestiune 2015, cifra de afaceri a antreprenorilor rezidenţi a IASV, a 

înregistrat  suma de  11 803 185  mil lei fiind în creștere de la an la an. 

  La bugetul de stat și local pe parcursul anului de activitate 2015 au fost 

transferate de către rezidenții IA  taxe și impozite în sumă de  569 669  mii lei. 
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Consolidarea mediului de afaceri optim pentru lansarea și 

dezvoltarea   ÎMM-urilor din cadrul IP IASV 

  

Accesul  IMM-urilor la informații și cunoștințe 

antreprenoriale 
 

          Unul  din obiectivele IA este instruirea și promovarea culturii antreprenoriale 

prin îmbunătățirea performanțelor manajeriale nu doar a rezidenților IA dar și a 

agenților  economici din regiune, organizînd   pe parcursul anului 2015 un șir de 

activități, diverse sesiuni de informare, ateliere de lucru,  instruiri și consultanță pe 

diferite tematici și anume: 

 

   02.02.2015/13.02.2015 - Programul Naţional de Abilitare Tinerilor’’(PNAET), 

este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de 

ani, în cadrul acestui program de 10 zile au participat  25 de tineri din raionul 

Ștefan Vodă, la finele cursurilor li s-au înmînat certificate de la PNAET,  care le 

oferă posibilitatea să obțină un credit în valoare de pînă la 300 mii lei (perioada 

de rambursare maxim 5 ani ) cu o porțiune de grant nerambursabil (40 %). 

            Scopul acestui program constă în  promovarea și implicarea tinerilor din        

raionul  Ștefan Vodă în activitatea antreprenorială pentru a-și lansa s-au extinde   

propria    afacere în zonele rurale, creînd noi locuri de muncă. 

 

  06.04.2015/17.04.2015 - Cursuri de instruire la calculator pentru începători 

(Contact Cahul). 

 

 13.07.2015 – Seminar de informare privind programul SES (Serviciul Experților 

Seniori). Obiectivul Programului dat este facilitarea accesului Intreprinderilor 

Mici şi Mijlocii la cunoştinţe inovative internaţionale, precum şi preluarea 

celor mai bune practici europene de administrare a afacerii. 

 

 21/22.07.2015 – Seminar de instruire în cadrul programului GEA (Gestionarea 

Eficientă a Afacerii – Programul de instruire continuă pentru IMM) cu tematica 

,,Legislația muncii și manajementul resurselor umane’’, 

 

 06.11.2015  - Seminar motivațional  în cadrul proiectului Cupa 

Antreprenoriatlui Rural ediția  II, competiție care face parte din Proiectul 

,,Promovarea Antrerenoriatului în localitățile rurale’’, organizat de ODIMM în 

parteneriat cu Compania de Consultanță ,,Business Consulting  Institute” 
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(BCI),  CIVITTA (ESTONIA), și proiectul ENTRANSE. În calitate de 

formatori au fost experți din Estonia și Moldova. 

 

 26.11.2015 – Seminar ,,Managementul riscurilor în afaceri ‘’ Formator Stihi 

Ludmila. 

 

 05/06.12.2015  - Maratonul Cupa Antreprenoriatlui Rural lansat de către 

Compania de Consultanță ,,Business Consulting Institute” (BCI), în parteneriat 

Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și 

CIVITTA (Estonia)  În cadrul acaestui eveiment au participat 65 de persoane 

din regiune și au fost prezentate 14 idei de afaceri. După evaluare juriul a decis 

să meargă mai departe cinci achipe cu următoarele proiecte ; 

 

o  Recycling plastic (reciclare plastic), 

o Buggs Bunny (ferma de iepuri), 

o Information portal (canal TV  local), 

o Atelier de mobilă, 

o Decorative candles (lumînări decorative). 

 

  22.12.2015 – Seminar de instruire ,,Marketing on-line”, formator Alexandru 

Negruță. 

           Avînd rolul ca centru de informare și consultanță beneficiarii acestor instruiri   

au fost nu doar rezidenții Incubatorului de Afaceri dar și antreprenorii din raionul 

Ștefan Vodă, care în 2015 au fost în număr total de 286 de persoane. 

          Foarte important atît pentru o afacere de succes cît și pentru orice persoană este 

să dobîndească cunoștințe, deprinderi și competențe în domeniul în care activează. 

Cunoștințele acumulate în urma acestor evenimente generează dezvoltarea 

abilităților antreprenoriale ale manajerilor companiilor incubate dar și a agenților 

economici din raion. 

       Sesiunile de instruire organizate  pe parcursul anului 2015 în cadrul IASV au 

contribuit la înbunătățirea considerabilă a competențelor antreprenoriale, astfel 

trecănd la o etapă nouă cea de investire în propria dezvoltare au deschis orizontul 

companiilor rezidente și celor din regiune către inovație și progres în domeniul lor 

de activitate oferindule pe lîngă accesul la experiența profesională și posibilitatea 

de a prospera în afaceri.  

       Pe baza cunostintelor acumulate la cursurile de instruire antreprenorii au 

invatat cum să dezvolte o afacere de succes, să evite greșelile provocate de 

necunoaștere și să fie mai chibzuiți în administrarea resurselor financiare. 
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Accesul ÎMM-urilor la resursele financiare și informaționale 
 

      Factorii cheie de success într-o afacere sînt investițiile necesare pentru 

dezvoltarea durabilă a afacerii și climatul antreprenorial favorabil. Pentru 

asigurarea acestor factori Incubatorul de Afaceri vine în întîmpinarea rezidenților  

cu fondul creat special – Fondul de susținere a Rezidenților din cadrul IA. 

      Obiectivul Fondului dat este de a spori capacitatea de dezvoltare a 

antreprenorior – rezidenți  din cadrul IASV prin facilitarea accesului la finanțare a 

acestora, sub formă de împrumut preferențial în sumă maximă de 60 000 lei pentru 

fiecare solicitant cu rata dobînzii 0 (zero).  Mijloacele bănești sînt destinate pentru 

procurarea echipamentului și utilajului necesar dezvoltării și extinderii afacerii 

existente. 

 

      În anul acesta ODIMM în parteneriat proiectul ENTRANSE și PRO NEO  SA 

Norvegia cu suportul financiar al guvernului Norvegiei au lansat Competiția de 

granturi etapa II pentru rezidenții IA din R.Moldova. 
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A) Drept obiective a schemei de grant au fost: 

- Stimularea dezvoltării companiilor rezidente ale IA prin oferirea finanțării  

nerambursabile pentru procurerea produselor, serviciilor și tehnologiilor    

noi, 

- Pilotarea uni mecanizm de sprigin al companiilor rezidente ale  

incubatoarelor. 

    B)  Criterii de eligibilitate: 

         -  Solicitanții trebuie să fie întreprinderi înregistrate în conformitate cu         

legislația în vigoare , 

         -    să fie rezidenți ai IA , 

         -   nu trebuie să aibă datorii restanțe în ceea ce privește contribuțiile publie și 

achitarea serviciilor la Incubatorul de Afaceri. 

                  În cadrul acestei competiții au fost depuse 36 de planuri de afaceri  14 din ele 

fiind selectate ca cîștigătoare. Participante au fost și 5 companii rezidente a IP 

IASV, dintre care 2 din ele și anume S.R.L. Bitinternet Servicii – servicii IT și 

S.R.L. Paolița Prim – servicii clining au primit cite un grant în valoare de 18 700 și 

30 500 lei, mijloace bănești acordate în scopul dezvoltării și extinderii afacerii 

existente. 

                     Înmînarea cetrificatelor de grant a avut loc la data de 17 decembrie 2015 în 

cadrul evenimentului ,, Ziua IMM-urilor organizată de către Ministerul Economiei 

și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. 

      Acest suport le va  oferi tinerilor antreprenori posibilitarea de a-și procura 

echipamentul și utilajul necesar pentru extinderea și asigurarea durabilității afacerii 

totodată și posibilitatea de a-și desfășura activitatea cu success în continuare. 
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      De menționat este și faptul că SRL ,,Chițu Alex” rezident IP IASV aplicînd la 

proiectul ,,Dezvoltare inovativă a afacerillor pentru creștere economică locală 

sustenabilă” a beneficiat de 150 000 mii lei. Mijloacele bănești fiind destinate 

pentu procurarea utilajului de producere a mulciului decorativ (strușca decorativă). 

      Proiectul dat avănd drept scop stimularea inovațiilor în afacerile mici și medii 

și procesul de dezvoltare a afacerilor pentru generarea locurilor de muncă 

sustenabile la nivel local. 

      Obiectivul proiectului fiind crearea expertizei și cunoștințelor pentru integrarea 

inovațiilor în procesele de dezvoltare a afacerilor și unele cazuri de inițiere a 

afacerilor; facilitarea inovațiilor în afacerile nou create și dezvoltarea acestora prin 

corelarea suportului financiar cu afacerile existente parvenite din Incubatoarele de 

Afaceri; consolidarea capacităților APL de a susține dezvoltarea afacerilor 

inovaționale într-un cadru descentralizat. 

      Proiectul este finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și 

implimentat de către PNUD Moldova. Principalul partener național de 

implimentare este Ministerul Economiei. Durata proiectului este 2014-2017,  cu 

buget total de 1,6 mln USD.  

 

      Programul ,,Susținerea Măsurilor de  promovare a Încrederii’’ și partenerul 

de implimentare Business Consulting Institute (BCI) pînă în 16 noiembri 2015 au 

recepționat dosarele pentru granturi în cadrul proiectului  ,,Crearea 

oportunităților ocupaționale prin susținerea tinerilor din Zona de securitate 

în inițierea unei afaceri”. În cadrul acestui proiect au fost depuse în total 80 de 

dosare. Fiecare din ele conținînd cîte un plan de afacere în domeniul preferat de 

solicitanți, domeniile fiind foarte diverse. 

       După numărul de dosare depuse clasamentul celor 9 raioane din Zona de 

securitate a fost în felul următor : Căușeni- 19, Ștefan-Vodă -13, Anenii Noi -11, 

Florești, Orhei și Șoldănești – cîte 8, Criuleni – 6, Rezina – 5 și Dubăsari 2. De 

remarcat faptul că numărul total al solicitanților 41 sunt femei și 39 bărbați. 

      În urma procesului de selectare  care a avut loc prin concurs deschis au fost 

selectate cele mai bune 15 planuri de afaceri printre care s-a regăsit și rezidentul 

IASV  -  SRL,, Paolița Prim”  care a beneficiat de un grant în sumă de 13.500 de 

euro destinat procurării utilajului necesar pentru fabricarea plapumelor. 

Beneficiarul va mai beneficiat și de asistență consultativă individuală timp de 14 

luni după lansarea afacerii. 

      Proiectul de acordare a asistenței tinerilor antreprenori de pe ambele maluri ale 

rîului Nistru se desfășoară  în cadrul Programului ,,Suținerea Măsurilor de  
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promovare a Încrederii’’, finanțat de Uniunea Europeană și implimentat din anul 

2009 de Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare. Programul contribuie la 

sporirea gradului de încredere între oameni de pe ambele maluri ale Nistrului, prin 

implicarea APL, comunităților de afaceri și altor părți interesate. 

 

 

 

Consolidarea capacităților IP IASV 
 

        Pe parcursul anului 2015 administratorul IA a participat la un șir de 

evenimente, ședințe,  mese rotunde,  seminare, workshop-uri și vizite de studiu; 

 

N/o Data Organizator 
Locul 

desfaşurării Tema  seminarului/ training-ului 

1 28/30 .01.2015 Peace Corps Hotel IRISS 
Elaborarea și Manajementul 

proiectelor 

2 05.02.2015 GFA IP IASV 

Vizita de lucru în cadrul proiectului de 
monitorizare dl. V. Scobioală și dna. 

Răducanu 

3 17.02.2015 PRO NEO IP IASV 
Ședința de lucru PRO NEO – manager 

IP IASV 

4 26.02.2015 
  CR 

 Ștefan Vodă 
Casa              

Sărbătorii 
Festivitatea – gala de premiere ,, 

Businesmanul anului jubiliar” 

5 05/06.03.2015 ODIMM 
  Oscar/ 
Chișinău 

Conferința finală  ,, Rețeaua regional 
a IA ,, Blak Sea Bi-Net 

6 24/25.03.2015 
ODIMM 
/PRONEO ODIMM 

Workshop ,,Communication. 
Counselling and mentoring”. Semnarea 
,,Memorandum of Understanding 
platforma ” 

7 30.03.2015 IP IASV IP IASV Ședința  CA a IP IASV 

8 23.04.2015 ODIMM IACM Deschiderea  oficială a  IP IACM 

9 23.04.2015 
Fonduri 

pentru tineri  IASV 
Lansarea  Programului de granturi 

mici p/u tinerii din r-nul Ștefan Vodă 

10 19.05.2015 
CR Ștefan 
Vodă 

CR Ștefan 
Vodă 

Ședința de lucru cu viceministrul 
finațelor Maria Carauș 

11 26.05.2015 ODIMM 

SUMMIT 
Events& 

Conference 
Centre Conferința  Seed Forum Chișinău 
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12 
30.05.2015/  

22.06.2015 
Guvernul 

SUA SUA 

Vizita de studio în cadrul programului 
internațional IVLP ,,Small Business 
Development in the Rural Aries’’ 

13 26.06.2015 ODIMM ODIMM 
Platforma Națională a Femeilor din 

RM 

14 03.07.2015 ADR-SUD IP IASV 
Atelier de lucru privind elaborarea 

cererilor complete de finanțare. 

15 12.08.2015  ODIMM ODIMM Ședința membrilor RIAM 

16 24.08.2015    OIM SKAY LAND 

Masa rotundă ,, consolidarea 
structrilor de suport a IMM-urilor la nivel 
local în vederea satisfacerii nevoilor de 
reintegrare ale migranților antreprenori 

17 09.09.2015 ODIMM ODIMM Lansarea proiectului  Estonian. 

18 09.09.2015 ODIMM 

SUMMIT 
Events& 

Conference 
Centre 

Conferința Națională ,, Experiențe de 
success ale femeilor antreprenoare 

19 11.09.2015 
CR 

 Ștefan Vodă 
CR Ștefan 
Vodă 

Valeriu Lazăr- președinte CCI, 
Semnarea acordului de colaborare și 
dezvoltare a raionului Ștefan Vodă. 

20 14.09.2015 
CR 

 Ștefan Vodă 
CR Ștefan 
Vodă 

Ședința de lucru cu viceprim-ministru 
pentru integrare a R.M. Victor Osipov 

21 22/23.09.2015 PRO NEO ODIMM 
Training  cu participarea experţilor   
PRONEO,  Workshop ,,Model Canvas” 

22 23.09.2015 Guvernul  SUA 
Str. Viilor      
3A. 

Recepție cu ambasadorul SUA James 
D. Petit – programul  SUAl Alumni 

23 26.09.2015 ODIMM Anenii-Noi 
Platforma Națională a Femeilor din   

RM 

24 02.10.2015 

ODIMM/Ce
nter for Pure 
Development(C
PD)/Business 
Consulting 
Institute(BCI) ODIMM 

,,Promoting entrepreneurship in 
developing rural areas” – Cupa 
Antreprenorietului Rural 

25 13.10.2015 
Primăria 

or. Ștefan Vodă 
Primăria 

Ștefan Vodă 
Dezbateri publice – Plan Urbanistic 

Generalal or. Ștefan Vodă 

26 20.10.2015 
CR 

 Ștefan Vodă 
CR Ștefan 
Vodă 

Ședința de lucru cuu viceministrul 
justiției Nicolae Eșanu 
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 În data de 16 februarie 2015 în incinta IA  a avut loc ședința de lucru cu 

experții  PRO NEO – companie industrial-comercială din Norvegia.  În 

cadrul aceste ședințe a fost discutat și analizat Planul Strategic de 

dezvoltare al Incubatorului de Afaceri din Ștefan-Vodă pentru perioada 

2015 – 2017 precum și momente din activitatea IA .  

Un interes sporit a fost manifestat și față de activitatea rezidenților, problemele 

și necesitățile  cu care se confruntă, care le sînt așteptările și planurile de viitor. 

După o analiză amplă a situației experții au intervenit cu recomandări și 

propuneri care ar contribui la diminuarea factorilor de risc și ar crește rata de 

supravețuire a firmelor incubate. 

 
 În perioada 30 mai 2015 - 22 iunie 2015, managerii incubatoarelor de 

afaceri din Ștefan-Vodă, Dubăsari, Ceadîr Lunga, şi incubatorul de 

afaceri de pe lîngă ASEM s-au aflat în Statele Unite ale Americii, într-o 

vizită de studiu, prin intermediul programului ILVP (International 

Leadership Visitors Program). Proiectul nominalizat, finanţat de 

Guvernul SUA şi implimentat prin coordonare cu Corpul Păcii în 

27 21.10.2015 
ODIMM/  

UIPAC ODIMM 

Seminar de informare  privind 
oportunitățile de cofinanțare prin 
granturi în cadrul proiectului - 
,,Ameliorarea Competivității’’ (PAC II) 

28 23.10.2015 

ODIMM    
/Ministerul 
Economiei IP IASV 

Campania ,,Zilele Businessului 
regional” 

29 27/31.10.2015 
ODIMM/  
BCI 

ESTONIA-
TALLINN, 

TARTU 

Vizita de studiu pentu implimentarea 
proiectului Cupa Antreprenoriatului Rural 
ed. II 

30 10.11.2015 IASV 

IP Liceul 
theoretic 

Ștefan Vodă 
Vizita de lucru la IP Liceul teoretic 

Ștefan Vodă 

31 17.11.2015 IASV 

Școala 
Profesională 
din Ștefan Vodă 

Vizita de lucru la școala profesională 
din or. Ștefan Vodă 

32 03/04.12.2015 ODIMM 
Hotel 

Flowers Teambuilding 

33 17.12.2015 ODIMM 

SUMMIT 
Events& 

Conference 
Centre ,,Ziua IMM-urilor” 

34 19.12.2015 ODIMM 

Radisson 
Blu Leogrande 

hotel 
Platforma Națională a Femeilor din 

RM. Forumul Anual. 
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Moldova, a prezentat un schimb de experienţă pentru managerii de 

incubatoare, pentru familiarizarea şi acumularea de noi cunoştinţe în 

domeniul dezvoltării micului business în zonele rurale. 

În cadrul acestui proiect au fost accentuate următoarele obiective: 

-   Metodele se stimulare și susținere a ÎMM-urilor, 

-  Sistemele de susținere și mentorat pentru antreprenorii start-up, 

-  Implimentarea inovațiilor în afaceri, 

-  Mecanizmul de finanțare a ÎMM-urilor,  

-  Promovarea antreprenoriatului femenin, 

-  Studierea în cadrul programelor universitare a programelor de dezvoltare  

antreprenorială.  

 

 Cu ocazia lansării celei de a II ediție a Cupei antreprenoriatului Rural  în 

cadrul proiectului ,,Promovarea Antreprenoriatului în localitățile 

rurale”   finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei ,  în 

perioada 27-31 octombrie 2015 administatorul IP Incubatorul de Afaceri 

din Ștefan Vodă a participat în vizita de studiu în Estonia unde am 

participat la un șir de evenimente care anterior au fost organizate și  în IA 

din R. Moldova.   

 

În cadrul ambelor programe au fost vizitate mai multe Incubatoare de Afacere, 

companii de prmovare a businessului și instituții care contribuie într-un mod s-au 

altul la dezvoltarea businessului  la nivel local și regional. În cadrul discuțiilor cu 

administratorii Incubatoarelor și rezidenții acestora am obținut informații diverse 

privind mecanizmul de funcționare și finanțare a acestora. 
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 Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNF) este o inițiativă 

voluntară lansată de către ODIMM  în 2013. Scopul acestei platforme 

este promovarea antreprenoriatului feminin în special în zonele rurale . În 

anul 2015 au fost organizate mai multe întîlniri ale PNF la nivel regional 

și național. La aceste întruniri auparticipat și 42 antreprenoare din raionul 

Ștefan Vodă.  În cadrul acestor evenimente s-a remarcat faptul că femeile 

din Republica Moldova dețin un enorm potențal nevalorificat , inclusiv în 

ceea ce privește businessul. Principalul grup țintă sunt femeile din 

localitățile rurale, unde antreprenoriatul este mai puțin răspîndit.  

      Prin intermediul persoanelor de contact din fiecare raion (în cazul r-

nului  Ștefan Vodă – administratorul IP IASV) au fost identificate 

femeile antreprenoare cu istorii de succes care să le poată încuraja pe 

celelalte femei de a avea mai multă încredere în forțele proprii și cu 

siguranță că vor reuși. 

      Aceste măsuri organizate le fac pe femei să-și sporească încrederea în 

sine, să construiască acele rețele de comunicare interpersonală de care au 

nevoie și plus la aceasta să învețe una de  la alta, avînd experiență și 

activitate antreprenorială diferită. 

 

 

Implicarea  și participarea activă în cadrul acestor evenimente a acontribuit  

esențial la dezvoltarea capacităților manageriale ale administratorului IASV și 

promovarea instituției. 
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Consultații oferite antreprenorilor din regiune 
 

         Administratorul  IA  pe parcursul anului 2015 a oferit consultații gratuite 

unui număr de 181 antreprenori și potențiali antreprenori din regiune. Domeniile 

solicitate au fost:  

 gestionarea și planificarea eficientă a afacerii,  

 manajementul resurselor umane, 

  elaborarea business planului,  

  inițierea și administrarea unei afaceri, 

  condițiile de aplicare la Incubator.  

Cele mai solicitate informații au  fost acesarea de fonduri și condițiile de 

participare în cadrul Programelor Naționle Programul de Atragere a Remitenţilor în 

Economie Pare 1+1, Programul Naţional de Abilitare a Tinerilor – PNAET, Fondul 

de Garantre a Creditelor – FGC .  

 

 

Colaborarea cu Corpul Păcii SUA în Moldova 

 

      Prezența în cadrul IA a dlui. Adrin Vargas voluntarul Corpului Păcii a devenit 

déjà o practică pozitivă. Companiile rezidente beneficiază de consultanță și suport 

în activitate, organizarea și desfășurarea orelor de engleză, crearea paginilor web și 

pagini pe saiturile de socializare, fiind un instrument eficient pentru promovare.  

 
 

Situația economico-financiară IP IASV 

 

      IP IASV î-şi desfăşoară activitatea îmbinînd finanţarea fondatorului, Consiliul 

Raional  Ştefan Vodă, de la bugetul raional, închirierea spațiilor si din alte surse ce 

nu contravin legislaţiei în vigoare. Activitatea incubatorului nu este de a aduce 

profit deoarece toată asistența și serviciile pe care le oferă sînt gratuite, iar 

veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea costurilor. 

      Prin decizia Consiliului de Administrare al IP IASV nr. 1 din 30 martie 2015 a 

fost aprobat bugetul instituției pentru 2015 în sumă de 581 609 lei. Pe parcursul 

anului au fost înregistrate întrări în cont în sumă de 438 717,54 lei, inclusiv: soldul 

mijloacelor financiare economisite la finele anului – 2014 au fost de  288 863,79 

lei. 
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Planificarea cheltuielilor au fost efectuate de către echipa managerială conform  

necesităţilor existente, suma totală constiuind 488 428,12 lei care includ 

remunerarea muncii personalului – 257 489,06 lei, achitarea serviciilor utilități – 

192 997,12 lei și alte cheltuieli – 37 941,94 lei. Soldul mijloacelor bănești la finele 

anului 2015 constiuie 239 153,21 lei (IASV – 102 191,14 lei / ODIMM -

136 962,07 p/u gaze naturale). 

 

       

      În data de 30 octombrie 2015 în contul IP IASV a fost transferat Suport 

Financiar acordat de către ODIMM în sumă de 109 670,36 lei, destinat pentru 

compensarea cheltuielilor de întreținere (gaze naturale) . 

 

      Mijloacele financiare destinate Fondului Revolving la finele anului 2015 – 

299 843 lei. 

 

 

 

Nr. 

d/o 

VENITURI(intrari in cont)  (lei) 

1. Consiliul Raional Stefan-Voda 100000-00 

2. 

 

Plăţi  din   locaţiunea spaţiilor ( inclusive; utilitati, internet..) 

 

338717,54 

TOTAL: 438 717,54 

 

Nr. 

d/o 
CHELTUIELI (lei) 

 

1. 

 

Salarizarea  

 

208 808,73 

2. impozite, contribuţii la salariu 48 680,33 

3.  

Sedii ( tarife şi servicii comunale), inclusiv: 

 

 
192 997,12 

4. Rechizite de birou 3 608 

5 . Publicitate şi Promovare 960 

6. Materiale de uz gospodaresc 7725 

7. Comisioane bancare 2123,42 

8 . Cheltuieli de reprezentană 3834 

9. Deplasări 1339 

10  Neprevăzute 18 352,52 

TOTAL: 488 428,12 
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Promovarea IP IASV  

 
În scopul promovării incubatorului și a mediatizării activităților care au avut loc 

pe parcursul anului 2015 au fos publicate articole: ziarul raional Prier, Gazeta de 

Sud, pagina web a raionului Ștefan Vodă, RIAM, rețelele de socializare și interviu 

pentru radio și TV. 

 

     Tradițional în cadrul Săptămînii Europene a Întreprinderilor Mici și Mijlocii cu 

suportului oferit de ODIMM  în perioada 19-24 octombrie 2015 a avut loc 

evenimentul – Ziua ușilor deschise la IP IASV care s-a înscris în seria 

activităților de promovare a antreprenoriatului, organizat la nivel local și național, 

aliniate campaniei coordonate de Comisia Europeană-Săptămîna Europeană a 

IMM-urilor, pe parcursul căreia au fost prezentate oportunitățile și instrumentele 

pentru dezvoltarea afacerilor, cu soluții și informații concrete pentru antreprenori și 

tinerii din localitate iar agenții economici din cadrul instituției au avut posibilitatea 

să î-și  promoveze  bunurile și serviciile repartizînd materiale promoționale. 

        La data de 23 octombrie 2015 a fost marcată și ,, Ziua businessului regional 

în or. Ștefan Vodă”, eveniment desfășurat în incinta IASV unde reprezentanții 

Ministerului Economiei au venit cu o sesiune de informare despre beneficii, 

parteneri, cerințe tehnice, proceduri vamale în contextul dezvoltării comerțului pe 

piața Uniuni Europene, la bază stînd Acordul de Liber schimb dintre Republica 

Moldova ȘI Uniunea Europeană. Noi programe și oportunități de finanțare a 

afacerii, modalități de accesare a fondurilor au fost prezentate de către experții din 

domeniu și de către reprezentanții Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). 

Un concept nou discutat a fost ,, Întreprinderea familială”, drept o posibilitate 

legislativă avantajoasă de moștenire și gestionare a afacerilor de familie. Un 

moment important a fost și programul ,,Energie și biomasă” prezentată de către 

directorul acestuia Alexandru Ursu, reprezentant al PNUD-Moldova.  Acest 

program fost de mare amploare în raionul Ștefan Vodă. Nu au lipsit nici sfaturile 

din sfera bancară propuse de către reprezentanții BC ,,FinConBank” SA.  

      Un interes aparte a trezit și IP ,,Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă ” 

pentru oaspeții din raionul Anenii Noi, în special perspectiva creării unei instituții 

similare. Managerul instituției a menționat momente importante din activitatea IA , 

accentuînd avantajele și succesele obținute în cei de peste trei ani de activitate. 

      La întrunire au participat 49 de persoane, reprezentanți ai sectorului privat, ai 

societății civile și administrațiilor publice locale de nivelul I și II din raioanele 

Ștefan Vodă, Căușeni și Anenii Noi. Evenimentul a finalizat cu un tur prin 



19 
 

Incubatorul de Afaceri, oaspeții rămînînd impresionați de organizarea și 

complexitatea afacerilor desfășurate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În scopul promovării IA au fost prezentate și repartizate pliante și materiale ce 

țin de activitatea IA și a rezidențior acestuia. 

Este important elaborarea paginii web pentru IA cu suportul RIAM, care va fi 

un instrument important și eficient de promovare. 

Trebuie de menționat că cea mai bună promovare a incubatorului vine de la 

,,producerea” unor ,,absolvenți de calitate(sănătoși), care la rîndul lor să devină 

istorii de succes. Promovarea va avea succes dacă antreprenorul este complet 

satisfăcut de serviciile prestate de incubator. 

      IASV la acest capitol intervine cu exempluI ex-rezidentilor   Palanciuc 

Alexandru administrator S.R.L. Studio Nunta – servicii foto/video și Bugaian 

Vitalie  administrator S.R.L. BitInternet – servicii IT, care deja au ajuns un 

indicator și o istorie  de succes pentru  IA.  

       Drept confirmare a acestui fapt la data de 6 februarie 2015 sub patronajul 

Consilului Raional Ștefan Vodă sa desfășurat un eveniment de mare importanță și 

anume Gala concursului ,,Businessmanul anului jubiliar”  în scopul susținerii 

competitivității mărfurilor și serviciilor, stimulării exportului, atragerea investițiilor 

autohtone și străine, precum și pentru încurajarea antreprenorilor din raion. În 

contextul aniversării a 50 de ani de la fondarea raionului Ștefan Vodă au fost 

premiate cele mai de succes afaceri din raion în cadrul a 15 nominalizări.  
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      Printre premianți s-au regăsit și antreprenorii 

ex-rezidenți  IASV  susmenționați:     

      și anume la nominalizarea Domeniul 

prestării serviciilor cu locul II   a fost      

menționat   S.R.L. BitInternet,  

      iar la nominalizarea Cel mai tînăr 

antreprenor  cu locul I a fost menționat S.R.L. 

Studio Nunta.  

    

   Astfel de rezultate contribuie esențial la sporirea 

gradului de promovarea a Incubatorului de 

Afaceri la nivel local și regional. 

 

 

Cuvînt de încheere 

 
Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă î-și va atinge obiectivele propuse chiar 

dacă  problemele existente sînt multe și variate. Cu siguranță va ajunge o istorie de 

succes care va genera constant o serie de afaceri noi cu un număr mediu de angajaţi 

și cu un potenţial de creştere.  

La moment Incubatoarul de Afaceri din Ștefan Vodă se poziţioneză ca "simbol" 

al antreprenoriatului şi inovării în regiune fiind și un punct de referinţă pentru 

programele locale / naţionale pentru a  genera companii puternice, care vor fi surse 

de inspiraţie pentru generaţiile viitoare. 
          Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă constituie un factor important 

care urmăreşte atragerea și implicarea  tinerilor  în dezvoltarea regiunii. 

 

 

 

  

 

 
         Administrator IP IASV            Tatiana  CUCLENCO 
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Anexa nr. 1 Lista companiilor

rezidente la Instituția Publică
Incubatorul de Afaceri 

din Ștefan Vodă 

la data de 31.12.2015

N/d Denumirea Fondatorul Genul de activitate Date de contact

Anul 

inregistrarii ca 

rezident IASV

Suprafata 

ocupata m2

1 II Jana ungureannu

Ungureanu 

Janna

Servicii de consiliere si 

consultanta in frumusete si 

sanatate

0242-02-31-30/068170831 Or. 

Srefan Voda str. Trandafirilor, 

24. 2012 16,1

2 SRL BitInternet Servicii

Burdencov 

Victor

Servicii reparatii 

calculatoare si incarcare 

cartuse 67597392 2015 29,8

3 SRL Vitis Victoria

Chiriac 

Feodor Servicii pentru agricultura 68159565 2012 12,5

4 SRL Chitu Alex

Chitu 

Alexandru Servicii de fitnes

069874045 

chitu.alexandru1991@yahoo.co

m 2013 155,4

5 SRL Rasteia VP Costin Vasile

Servicii in piscicultura si 

promovarea energiei 

regenerabile

0242-4-41-44/069106350 

agrobiobrichet@mail.com 2013 25,3

6 SRL Maria Harcenco

Harcenco 

Maria

Servicii de organizare 

evenimente 068133082 ovatio1@mail.ru 2013 26

7 SRL M. Talchig

Talchig 

Mihail Servicii fotografice 069981875 2014 29,8

8 SRL Cura Rapid Mega

Rotari 

Svetlana

Servicii consultative - 

contabilitate, 1 C cursuri@list.ru        060449755 2014 25,9

9 SRL Arta Esteticii

LunguAna 

Maria Servicii cosmetologice 079002652 2014 13,5

10 Î.I. Boloza Ion Boloza Ion Servicii tipografice 069067107 2014 71,2

11 patenta- Covali Alina Covali Alina

Servicii de confecţionare 

şi reparaţie a hainelor 068236129 2015 14,1

12 SRL Paolița Prim

Verejan 

Petronela

servicii clining 068380358                                       

miss.verejan@mail.ru 2015 14,5

13 S.R.L. Lerikdental Coroi Valeriu

servicii stomatologice 79574485

2015 22,5

14 Vrabie Alexei -patenta Vrabie Alexei

servicii masj 

kinetoterapeutice și de 

recuperare

069554617                    

vrabieAlexei@gmail.ru 2015 18,2

15 SRL Trio-Trans-Lux

Capșa            

Victor
servicii taxi 068860260                                               

victorcapsa@mail.ru 2015 16,1


