
 

 

 

 

 

 

Fii un antreprenor mai bun cu Academia Ideilor de Afaceri! 

 

În perioada 20 ianuarie – 27 februarie 2014, Asociația Obștească „Institutul IDEA”, în 

parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova și Camera de Comerț Americană 

(AmCham), va organiza proiectul „Academiei Ideilor de Afaceri” , ce presupune organizarea a șase 

cursuri de antreprenoriat 

Sunt invitați să participe în proiect persoanele de 23 ani și mai mult, ce au careva cunoștințe 

în domeniul economic sau al antreprenoriatului. Scopul proiectului este realizarea transferului de 

cunoștințe în domeniul de afaceri dintre specialiștii în domeniu și participanții la cursuri. 

 

Academia Ideilor de Afaceri te va ajuta să afli răspunsurile la următoarele întrebări și 

nu doar: 

 

• Î.I., SRL sau S.A.? Care sunt avantajele fiecărei forme organizatorico-juridice? 

• Cum poți obține finanțare pentru afacerea ta? 

• Cum să prognozezi și să reduci cheltuielile? 

• Cum să motivezi angajații din companie şi să-i păstrezi pe un 

termen lung? 

• Căror tipuri de reglementări este supusă afacerea ta? Ce autorizații, 

permise sau certificate trebuie să obții, de la cine și cum poți face 

asta mai eficient? 

 

Ce garantăm? 

• Vei primi o diplomă oferită în baza evaluării la finalele cursului. Diploma va conține ștampila 

Academiei de Studii Economice. 

• Vei găsi răspunsul la orice întrebare ce ține de tema cursului de la expertul formator. 

• La cursuri vei analiza doar exemple ce sunt preluate și/sau aplicabile pentru mediul de afaceri 

din Republica Moldova. 

• Condițiile de predare vor fi la nivel de cursuri de master. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Prezentarea generală a cursurilor şi a experţilor formatori: 

Nr. Denumirea cursului Expertul formator 

1 Reglementarea afacerilor în 

RM 
17-26 februarie 2014 

Investiție: 1199 lei 

Alexandru Savva, MA, consultant național, specialist în 

domeniul juridic, financiar și de reglementare a activității de 

antreprenor. Compania Țurcan&Cazac. 

2 Motivarea personalului în 

companiile din RM  
4-13 februarie 2014 

Investiție: 1199 lei 

Natalia Moscalenco, MA, manager financiar și resurse 

umane, Compania Gillat Satelite Networks. 

3 Impozitarea în RM 
21-30 ianuarie 2014 

Investiție: 1199 lei 

Veronica Vragaleva, MA, șef Direcție Administrarea 

impozitelor directe, Inspectoratul Principal Fiscal de Stat 

4 Finanţarea afacerii 
3-12 februarie 2014 

Investiție: 1199 lei 

Oleg Grigoroi, MA, consultant național, specialist în 

domeniul juridic, financiar și de reglementare a activității de 

antreprenor. Free-lancer. 

5 Optimizarea costurilor unei 

companii In RM 
20-29 ianuarie 2014 

Investiție: 1199 lei 

Alexandru Zgardan, CEO la Compania Garanție Asigurări. 

6 Econometria în afaceri 
18-27 februarie 2014 

Investiție: 0 lei* 

Mihai Bologan, PhD, consultant reforma cadrului de 

reglementare a activității de întreprinzător, proiectul USAID 

BRITE 

Ofertă specială: alege toate cursurile și vei investi doar 2999 lei! 

*Gratis la inscrierea pentru toate celelate 5 cursuri. 

 

Cum te poți înscrie:  

 

Accesează formularul de înregistrare aici: www.tinyurl.com/mastermoldova  

Află mai multe despre proiect aici: www.institutulidea.org/mastermoldova  

 

Cum să ne contactezi: 

Facebook: www.facebook.com/academiaideilor 

E-mail: anastasia@institutulidea.org (Anastasia Ambros, coordonatorul proiectului) 

mihai@institutulidea.org (Mihai Bologan, director executiv AO Institutul IDEA) 

  

Despre Institutul IDEA 

Asociație Obștească, de tip think-tank, ce îmbină organizarea proiectelor pentru dezvoltarea personală 

a tinerilor și oferirea consultanței în domeniul economic şi antreprenorial. 

Misiunea: 

De a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova prin promovarea inovației, crearea unui mediu 

competitiv și creative, în care tinerii vor reprezenta un motor de dezvoltare și modernizare a țării. 
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