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IFAD (Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă) anunță organizarea seminarului GRATUIT de 

instruire pre-finanțare a tinerilor antreprenori cu tematica ”PRIMII PAȘI ÎN ANTREPRENORIAT, 

MANAGEMENT ȘI OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE”. Seminarele sunt organizate în cadrul Programul Rural de 

Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI). 

În cadrul seminarelor vor fi instruiți tinerii care intenționează să lanseze sau au deja inițiată o afacere, care 

doresc să-și dezvolte capacităților și aptitudinile antreprenoriale și să obțină finanțări (cu porțiune de grant) 

în cadrul Programului IFAD VI. Acestea vor fi organizate sub formă de seminare teoretice și ateliere de lucru 

interactive. 

Programul de instruire va include următoarele subiecte: 

1. Aspecte privind înregistrarea afacerii 

2. Aspecte financiare și fiscale 

3. Aspecte privind inițierea și gestionarea afacerii 

4. Aspecte practice de marketing 

5. Tehnologii de producere a produselor agricole de origine vegetală și animală 

6. Oportunități de finanțare și măsuri de stimulare a tinerilor antreprenori. 

 

Condiții de aplicare: 

Cine poate participa ? 

Bărbați de la 18 până la 35 ani și femei de la 18 până la 40 ani, care doresc să se  înregistreze la instruire. 

Unde va avea loc seminarul ? 

Instruirea tinerilor antreprenori se va desfășură în or. Cahul. Adresa exactă va  fi comunicată 

ulterior.  

Cînd va avea loc seminarul ? 

Sesiunile de instruire vor avea loc în perioada: 

 29 ianuarie – 2 februarie 2018  

 

 

 

Ai o idee de afacere? Noi te ajutăm. GRATUIT 

Susținem persoanele care doresc să 
lanseze sau să dezvolte o afacere. 
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Care va fi durata ? 

Durata instruirii va fi de 5 zile consecutive cu formatori/traineri cu experiență vastă în dezvoltarea afacerilor. 

La finele seminarului fiecare participant va obține un certificat de participare cu succes la instruire. 

Care este costul ? 

GRATUIT. TOATE COSTURILE VOR FI ACOPERITE DE CĂTRE ORGANIZATORI !!! 

Toți participanții la seminare vor fi asigurați cu spațiu de cazare pentru 4 nopți (la solicitare), rechizite necesare 

(carnet, pix, mapă), hrana pe durata programului de instruire. 

Care este termenul de înregistrare ? 

Termenul limită de înregistrare a participanților este: 

 25 ianuarie 2018  

 

Unde mă înregistrez ? 

Înregistrarea la programul de instruire se face on-line. Pentru a vă înregistra vă rugăm să completați 
formularul de înregistrare (pentru a accesa formularul de înregistrare folosiți următorul link: 
https://docs.google.com/forms/d/1386q6NWWvS9Desg5GTfQNjrJFkkyXlJ93G-n-QHWVHg/edit)                                                                                

(022) 27-87-01  
                                                                       (069) 909 163  
                                                                               Persoana de contact: Nicolae CHIMERCIUC 

 
 

Acest program de instruire este organizat în cadrul proiectului ”Programul Rural de Reziliență Economico-

Climatică Incluzivă”, implementat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD), cu susținerea 

financiară a Guvernului Danemarcei.  

Partenerul de implementare:  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1386q6NWWvS9Desg5GTfQNjrJFkkyXlJ93G-n-QHWVHg/edit

