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Agricultura, silvicultura, pescuit

Industria prelucrătoare

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă 

caldă și aer condiționat

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și repararea 

autvehiculelor și a motocicletelor

Transport și depozitare 

Activități de cazare și alimentație publică

Informații și comunicații

Tranzacţii imobiliare

Activități profesionale, științifice și tehnice

Alte activităţi



Ciclul 
virtuos

Ciclul 
vicios

Sursa: după Venkataraman (2004)

Ciclul vicios și virtuos în dezvoltarea antreprenoriatului



Ecosistem antreprenorial

interacțiunea care are loc între o serie de părți interesate,
instituții și indivizi în scopul stimulării antreprenoriatului,
inovației și creșterea IMM.

Termenul a fost propus în 2010 de către profesorul Daniel Isenberg de la Babson
College printr-un articol din "Business Review" de la Harvard (Isenberg 2010).
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Componentele ecosistemului antreprenorial
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01 – Autorități publice 
&  Cadru regulator și 
de infrastructură

02 – Finanțare

03 – Cultură 
antreprenorială

07 – Piețe locale și 
globale

05 – Mediul academic & 
Traininguri

04 – Mentori și consultanți

06 - Capital uman și forță 
de muncă
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Provocări
în sectorul public 
și oportunitățile 

PPP

Oportunități 
PPP 

Investiții pe 
termen lung

Surse de finanțare 
adiționale

Analiza sectorului 
privat și inovații

Mentenață 
inadecvată

Fonduri 
insuficiente

Facilități sectorului 
privat

Planificare insuficientă și 
selecția netransparentă a 
propunerilor 

Provocări 
ale 

sectorului 
public

Livrare insuficientă 
sau ineficientă

Alte 
beneficii

Alocarea mai eficientă 
a resurselor

Îmbunătățirea 
calității 
guvernanței  
sectorului public
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Access to finance: official data

27% of SMEs 
have access to credits

35%
access to finance is a major constraint

54% have been poorly served or not been 
serviced by financial institutions

Source: IFC Enterprise Finance Gap database



Moldova - Credit gap -USD
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SME financing

capital

Commercial banks

Own resources

idea launching & start-up                growth expansion 
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SME financing

capital

Commercial banks

Own resources

ideea                 lansare & start-up                creştere        expansiune

idea launching & start-up                    growth expansion 



0

2

4

6

8

10

12
n

iv
e

l
Bancă

OMF/Co

leasing/AEI

Investitori informali

Fonduri cu capital de

risc

Programe de suport

Crowdfunding

Scutiri fiscale
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Antreprenorii

- Servicii de susținere și 
mentorat pentru: start-up, 
afaceri nou-lansate, 
antreprenori activi

- Incubatoare de 
afaceri&spații co-working

- Programe de networking 
& Accelerare

Conexiuni

- Asociații profesionale
- Cluburi antreprenoriale și 

comunități ale start-up
- Centre de business
- Servicii de conectare a 

investitorilor și 
antreprenorilor

Prestatori de 
resurse
- Finanțatori (bănci, 

fonduri)
- Rețele de business angels
- Crowdfunding & creditare

peer2peer
- Accesul companiilor mici

la piața de capital
- Conectarea cu companiile

mari
- Conectarea cu 

universitățile, centre de 
C&D

Conexiuni

Orientare 
antreprenorială
- Educație și cultură 

antreprenorială
- Modele de succes
- Programe de migrare 

pentru start-upuri
- Toleranța  la eșec
- Promovarea inovațiilor



IMPACTUL ESTIMAT AL POLITICII PUBLICE

• Îmbunătățirea gradului de comunicare în cadrul ecosistemului antreprenorial;

• Creșterea numărului de start-upuri, respectiv a talentelor reținute și atrase în
localitate;

• Digitalizarea proceselor de lansare și dezvoltare a start-upurilor, în particular și
mediului de afaceri, în general

• Platfomele si hub-urile pot acționa ca vehicul pentru furnizarea de formare și
asigurarea de alte activități care stimulează spiritul antreprenorial și încurajează
dezvoltarea unei noi generații de antreprenori;

• Contribuirea la creșterea profilului opțiunilor de întreprinzător în cadrul unei
regiuni și la creșterea gradului de conștientizare cu privire la potențialul și la
contribuția micilor întreprinderi;

• Sporirea volumul taxelor colectate.



Viorica Cerbușca

Fondatoare, NIKA Business Generation

https://www.facebook.com/ResponsibleBusinessGeneration/

https://www.linkedin.com/in/viorica-cerbusca-132547a/

Tel. 069377711
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