
Notă informativă 

privind proiectul: „Crearea Centrului de Afaceri în comuna Bădiceni” 
 

Solicitantul: Primăria comunei Bădiceni, raionul Soroca. 

 

Prioritatea 2 ,, Susținerea dezvoltării sectorului privat, în special, în regiunile rurale” 

Măsura 2.1: „Educarea populației din mediul rural în vederea diversificării mijloacelor de trai și a 

dezvoltării afacerilor non-agricole” 

 

I. Date generale proiect 

Obiectivul general al proiectului: Crearea unui Centru de Afaceri ce va avea ca scop sprijinirea 

antreprenoriatului local în vederea dezvoltării locale și regionale. 

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  
- Crearea Grupului de Lucru 

- Lansarea și încheierea proiectului 

- Eliberarea autorizaţiei de construcţie  

- Achiziţionarea lucrărilor de construcţii 

- Realizarea lucrărilor de construcţii 

- Recepţia lucrărilor 

- Consolidarea capacităţii de management a Centrului de Afacere din comuna Bădiceni 

- Procurarea echipamentului și amenajarea Centrului 

- Publicitatea şi promovarea proiectului 

- Monitorizare şi evaluarea internă. 

Partenerul (partenerii):  

9 primării: Baxani, Şolcani, Dărcăuţi, Schineni, Cremenciug, Rublenița,  Şeptelici din r-nul Soroca, 

Cotova și Zgurița - din r-nul Drochia, 

Localizarea proiectului: Regiunea Nord, raionul Soroca, comuna Bădiceni. 

Suma totală a proiectului: – 3 794 677,00 lei, suma solicitată de la FNDR – 3 700 500,00 lei, ceea 

ce constituie 97,52 % din costul total al proiectului.  

Durata de implementare a proiectului: 12 luni 

       

II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Proiectul  vizează 18  localităţi integrate în 9 comune. Localităţile date fac parte din 2 raioane din 

regiunea de dezvoltare Nord:  Soroca și Drochia. Din această perspectivă, proiectul este regional. 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă sunt: 9 primării, care includ 18 localități în total – 21 400 locuitori.34 antreprenori 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: 

  2 angajaţi ca urmare a locurilor de muncă directe permanente create în cadrul Centrului;  

 7 angajaţi ca urmare a locurilor de muncă temporare directe create pe perioada de renovare a 

Centrului;  

 Minimum 20 angajaţi ca urmare a locurilor de muncă directe create de Rezidenţi; 

 40 persoane cu cunoștințe și abilități în domeniul antreprenoriatului  

Produsele proiectului. 

o 9 parteneriate de sprijinire a Centrului de Afacere 

o 20 locuri de muncă permanente 



o 1367,4 m.p  suprafață reabilitată  

o 9 firme incubate 

o 8 traininguri și cursuri de instruire,  

o 40 persoane cu cunoștințe și abilități în domeniul antreprenoriatului, 

o 8 articole în mass- media locală şi raională, 

o 6000 buclete distribuite,  

o pagina Web creată. 

o minimum 70 întreprinderi incubate în perioada 2014 – 2038, inclusiv 25 cu regim fizic de 

incubare şi 45 cu regim virtual de incubare 

Rezultatele proiectului 

o Centrul de Afaceri funcțional; 

o Centru operațional 

o Un mediu favorabil pentru investiții 

o Oferirea spațiilor pentru desfășurarea activităților anreprenorilor începători; 

o Capacităţi manageriale crescute şi abilităţi antreprenoriale profesioniste;  

o Un mediu eficient de iniţiere şi susţinere a afacerilor;   

o Noi întreprinderi din domeniul productiv şi prestări servicii;  

o Relaţii de colaborare cu Incubatorul de Afaceri din Soroca;  

o Relaţii de colaborare cu Organizația Regională Soroca a Federației Naționale a Fermierilor  din 

Moldova, 

o Relaţii de colaborare cu Agenția Forței de Muncă din Soroca; 

 

Efectele multiple 

- sporirea capacităților de creare a intreprinderilor noi; 

-  cresterea ratei de supraviețuire a intreprinderilor nou inființate; 

-  cresterea cifrei de afaceri si/sau a profitului; 

-  dezvoltarea geografică a pietei; 

-  cresterea interesului investitorilor de a plasa capital in acest areal economic; 

-  crearea de noi locuri de munca; 

-  reducerea migrației forței de munca; 

-  reducerea ratei șomajului în regiune; 

-  cresterea nivelului de trai; 

-  dezvoltarea echilibrată și continuă a mediului de afaceri in Regiunea de Nord                   

- Infiintarea Centrului de Afaferi pentru incubare, informare, consiliere si asistenta antreprenorilor 

 

III.Impactul economico-social al proiectului 

Prin implementarea proiectului, membrii grupurilor ţintă au la dispoziţie o structură modernă, eficientă, 

flexibilă, gata să răspundă nevoilor lor de asistenţă specializată.  

centrul punând la dispoziţia membrilor grupurilor ţintă: 

 - instruire, şcolarizare şi consultanţă cu caracter continuu; 

 - asistenţă managerială; 

 - atragerea surselor private şi publice pentru sprijinul rezidenţilor Centrului; 

 - oferirea accesului la echipament, utilaje şi alte mijloace pentru desfăşurarea afacerii;  

- asistenţă în definirea business-planurilor necesare obţinerii creditelor pentru începerea activităţii de 

antreprenoriat; 

- asistenţă la căutarea şi cercetarea pieţelor de desfacere;  

- asigurarea fluxului informaţional şi accesului la informaţie. 

. 

 


