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Organizarea campaniei de promovare pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la impactul 

programelor pentru IMM-uri care beneficiază de sprijin financiar din partea UE (programe de tip Direct 

Grant Scheme) 

 

Agenda 

23 SEPTEMBRIE, CAHUL 

Str. Piața Independenții, nr.2, Consiliul Raional Cahul, Sala de Ședință (et.II) 

     Moderator  Olga Moraru, Asistent de proiect ODA în cadrul proiectului de asistență tehnică al 

 UE “ Rural SMEs Support Policy Window” 

  Discursuri de bun venit 

14:05 – 14.10 

14.10 – 14.15 

 Jānis Mažeiks, Ambasadorul Delegației Europene în Republica Moldova (TBC) 

 Sergiu Gaibu, Ministrul Economiei 

 Nicolae Dunas, Președintele raionul Cahul 

    14.15– 14.20 
În sala de conferințe vor fi afișate videoclipuri care prezintă exemple de proiecte finanțate  

de UE cu sprijinul ODA. 

14.20 – 14.35 
  Marin Ghenciu, Director adjunct al ODA (Organizația pentru Dezvoltarea 

Antreprenoriatului) 

- Prezentarea ODA și a programelor implementate 

14.35 – 14.50 
 Oxana Otgon, Manager de proiect pentru programele Start in Business 

- Impactul sprijinului UE pentru sectorul IMM-urilor prin schema de granturi directe 

14.50 – 15.20 Prezentarea a doi Beneficiari al programelelor de suport în afaceri implementate de 

către ODA 

15.20 – 15.40               Q&A 

15.40– 16.15       Pauză de cafea și networking 
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12.00 – 16.00 

- Un stand va fi instalat pe o stradă centrală și vor fi distribuite pliante cu programul de informare 

al APD către locuitorii din zonă; - Șase videoclipuri care prezintă povești de succes ale 

proiectelor finanțate de UE și sprijinite de APD vor fi afișate în standuri; 

- Șase videoclipuri care prezintă povești de succes ale proiectelor finanțate de UE și sprijinite de 

APD vor fi afișate în standuri; 
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