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Consultantul – membru al RCCA este un specialist în
afaceri care oferă suport pentru întreprinderile din
sectorul IMM în diagnosticarea afacerii, elaborarea
planurilor de afaceri şi oferirea asistenței în
aplicarea la programele de suport pentru IMM-urile
din R. Moldova, naționale și internaționale.

2020

Scopul RCCA constă în oferirea serviciului de 

consultanță specializată la nivel național prin 

intermediul Centrului de Consultanță și Asistență 

în Afaceri (CCAA), Rețeaua Incubatoarelor de 

Afaceri din Moldova (RIAM), gestionate de către 

ODIMM și Autoritățile Publice Locale (APL).

Istoricul formării Rețelei Centrelor de Consultanță în Afaceri (RCCA)





2 Consolidarea RCCA: 

Proiectul JICA



Perioada de implementare: Iunie 2019 – Februarie 2021

Scopul proiectului a fost standardizarea și extinderea

serviciilor de consultanță la nivel național după conceptul de

consultanță implementat de către ODIMM, prin intermediul

Centrului de consultanță și asistență în afaceri.

Proiectului de Asistență Tehnică: 
„Standardizarea serviciilor de consultanță în afaceri la nivel național”

Activitățile realizate în cadrul proiectului:

a) a fost evaluat procesul standardizat de consultanță al

Centrului de Consultanță și Asistență în Afaceri (modalitatea

de acordare a consultațiilor, de elaborare a planurilor de

acțiuni și domeniile de consultanță acoperite);

b) a fost îmbunătățit manualul serviciului standardizat de

consultanță prin adăugarea și ajustarea noilor compartimente

(„managementul resurselor umane”; „managementul

organizațional”; „managementul culturii organizaționale” );

c) au fost realizate sesiuni de instruire pentru managerii

Incubatoarelor de afaceri și consultanții în afaceri din regiuni,

privind procesul standardizat de consultanță;

d) au fost asistați individual, pentru a fi instruiți cu privire la

procesul de consultanță (fiecare consultant din regiuni a

petrecut câte o zi la CCAA pentru a prelua practicile de

consultanță).





3 Activități realizate în 

cadrul RCCA



Managementul comunicării digitale – alternativă de viitorȘedințe de informare despre programele ODIMM

Dezvoltarea abilităților consultanților din cadrul RCCA

Schimb de experiență și bune practici dintre membrii RCCA



Comunicarea ODIMM - RCCA

2 Newsletter-e 
în săptămână

Ședințe lunare

1 mesaj pe Viber
în săptămână

Pagina de 
Facebook a RCCA



Diseminarea newsletter-urilor informative

Comunicarea RCCA - Antreprenori

Diseminarea postărilor de pe pagina de Facebook



Planificarea anuală

Planificare și Raportare a activității RCCA

Raportarea lunară



4
Dezvoltarea Rețelei 

Centrelor de 

Consultanță în Afaceri



01 02 03 04

Ședințe individuale
Organizarea sesiunilor de 
Instruire Train of Trainers
(ToT) 

Informarea reprezentanților IMM
din regiuni cu privire la oportunită
țile de suport antreprenorial și
instrumentele disponibile 

Stabilirea parteneriatelor 

cu instituții relevante din 

regiune

Consultații individuale în inițierea 
afacerii pentru persoane fizice și 
persoane juridice

Consultanții vor fi instruiți privind: 
cadrul legal, aspecte financiare, 
diagnosticarea unei afaceri, 
ecologizarea unei afaceri, 
digitalizarea etc.

Diseminarea de Tutoriale video privind 
completarea formularelor de 
înregistrare la programele ODIMM

Organizații relevante din regiune

Cunoașterea programelor în 
derulare, informarea programelor 
noi.

Organizarea sesiunilor de informare 
privind programele de finanțare și
instruire implementate de ODIMM 

Instituții de învățământ
Școli profesionale
Colegii
Universități

Dezvoltarea canalelor de promovare a 
serviciilor oferite de RCC (site, Facebook
etc.)

Asociații de afaceri

În calitate de membru a RCCA veți beneficia de:



Activitățile principale
Iunie Iulie

S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4
Managementul RCCA
Elaborarea conceptul procedurii de aderare la RCCA
Elaborarea Ghidului obiectivelor și activităților de bază și specifice desfășurate în cadrul RCCA 
Identificarea formei de organizare juridică a RCCA – (Alexandru propune Asociație Obștească RCCA pe 

lângă ODIMM - nu poate fi instituție publică.)

Ședințe interne
Organizarea a 2 ședințe lunare cu RCCA pentru planificarea și evaluarea activității acestora;

1. Planul de acțiuni al consultanților și raportare ( https://tinyurl.com/xk9a8axf )

2. 2. Identificarea necesităților de instruire a consultanților din RCCA

3. Completarea formularelor la programele ODIMM

4. Elaborarea materialelor informative pentru instruirea și dezvoltarea consultanților din cadrul RCCA.
Organizarea unei ședințe cu 17 Consilii raionale care sunt interesate de RCCA (Prezentarea RCCA, 

avantajele de a fi membru RCCA) – luna iunie

Organizarea unui Atelier de lucru cu membrii RCCA, în cadrul căruia fiecare consultant va pregăti și va 

prezenta câte un program de suport în afaceri implementat de către alte instituții, organizații sau 

donatori;(exemplu AIPA, PAC 2, Livada Moldovei, USAID etc);

Îmbunătățirea abilităților membrilor RCCA
Organizarea a sesiunilor de instruire pentru membrii RCCA:  

1. ”Elaborarea unui plan de afaceri” – model utilizat de ODIMM (T. Lupașco)

2. Reguli de bază privind Accesarea proiectelor finanțate de UE

3. Diagnosticarea primară a unei companii – lucru practic cu bilanțul contabil 

4. (T. Lupașco, I. Selevestru)
Comunicare
Expedierea a 32 newsletter-uri informative.
Menținerea comunicării pe pagina Facebook a RCCA - postări

Planul de acțiuni RCCA iunie - iulie 2021

https://tinyurl.com/xk9a8axf


Formularul de înregistrare la 
Programul Gestiunea Eficientă a Afacerii



Calendarul instruirilor , Iunie 2021

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25

Programul ”Femei în Afaceri”

Programul ”Start pentru Tineri” - Hakathon

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25







Danube Chance 2.0 - Acceptarea eșecului 
pentru a facilita accesul antreprenorilor la a 
doua șansă în regiunea Dunării

Women in Business - Promovarea 

antreprenoriatului în rândul tinerelor femei 

din regiunea Dunării

Finance4SocialChange - Mobilizarea 

resurselor financiare pentru o schimbare 

socială pozitivă

RESTART_4Danube - Regenerarea zonelor 

urbane pentru a stimula industriile creative 

pentru o regiune a Dunării mai puternică

Proiectul Suport pentru IMM-urile din 

zonele rurale

Dezvoltarea Programului de Suport al 

Inițiativelor de Cluster

HEGO

Plante pentru creștere economică

CeEnTOUR

Economie Circulară în Turism 

Business – INN-Moldova 

Îmbunătățirea serviciilor integrate de 

inovare și suport în afaceri în cadrul 

Enterprise Europe Network pentru 

creșterea competitivității întreprinderilor 

din Republica Moldova

Proiecte 
internaționale 
implementate 

de ODIMM





Avantajele de a deveni membru al RCCA

1

2

3

4

5

Dezvoltarea abilităților de comunicare și consultare a IMM-urilor locale;

Participare la proiectele internaționale implementate de 
ODIMM;

Acces la informații actualizate privind programele implementate 
de ODIMM;

Posibilitatea de a deveni poli de dezvoltare locali.

Participarea la toate evenimentele de afaceri 
organizate de ODIMM;



ODIMM contacte:
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
nr. 134, et. 3, mun. Chișinău

Tel:  /+ 373 22/ 22 45 20  

FB: https://www.facebook.com/odimm.md
E-mail: info@odimm.md

Pagină web: www.odimm.md
businessportal.md

Mulțumim pentru atenție!

mailto:info@odimm.md
http://www/
http://www.odimm.md/

