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Raportul dat este întocmit în 2012 cu menirea de a prezenta în formă amplă activităţile desfăşurate în 

perioada 2009-2011 de către Asociaţia Obştească “Pro-Business Nord” din Bălţi, Republica Moldova. 

Asociaţia Obştească Pro-Business Nord (PBN) a fost înregistrată în Republica Moldova (nr. de 

înregistrare – 1249) în ianuarie 2000 ca o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, care este 

autorizată de a implementa proiecte la nivel local şi naţional.  

Misiunea PBN 

Încurajarea şi sprijinirea creşterii şi dezvoltării sectorului privat şi non-guvernamental din Moldova prin 

oferirea serviciilor de instruire, consultare, servicii informaţionale, şi realizarea programelor sociale în 

conformitate cu cele mai bune practici internaţionale şi adaptate necesităţilor locale. 

PBN oferă serviciile sale reprezentanţilor businessului mic şi mijlociu, organizaţiilor non-

guvernamentale (ONG) şi persoanelor fizice din oraşul Bălţi şi zonele rurale din partea de nord a 

Moldovei. 

Întreaga activitate a organizaţiei PBN este recunoscută şi atestată drept public-utilă prin 3 Certificate 

eliberate consecutiv de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. 
 

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A CARIEREI PENTRU FEMEI  

WOMEN’S CAREER DEVELOPMENT PROGRAM (WCDP) 

Proiect realizat cu asistenţa financiară din partea Agenţiei Statelor Unite ale Americii pentru 

Dezvoltare Internaţională (USAID) Grant CA # 121-A-00-09-00703-00 

 

Scopul: Dezvoltarea unui nou model de întreprindere socială 

pentru asigurarea durabilităţii Programului de Dezvoltare a 

Carierei pentru Femei în partea de nord a Moldovei.  

Obiective: 

1) Abilitarea a 700 femei vulnerabile cu capacităţi de a face 

alegeri de viaţă strategice independent şi de a-şi ameliora 

bunăstarea economică.  

2) Asigurarea unei surse durabile generatoare de venit pentru 

continuarea activităţilor PBN din care beneficiază comunitatea 

prin crearea unei noi Întreprinderi Sociale (ÎS).  

Regiunea: Partea de nord a Republicii Moldova – municipiul 

Bălţi şi raioanele Sîngerei, Făleşti, Glodeni, Drochia, Rîşcani, 

Edineţ şi Soroca. 

Durata: iulie 2009 – decembrie 2013 

Suma: $397,330.00 
 

 

Grupul ţintă al WCDP 

Femei vulnerabile şi dezavantajate din punct de vedere socio-economic, cu risc înalt de a deveni victime 

ale diferitor forme de violenţă, inclusiv a traficului de fiinţe 

umane, cu vîrsta cuprinsă între 18+: 

 Şomere, casnice, mame singure, văduve; 

 Studenţi şi absolvenţi ≈ cu vîrsta cuprinsă între 18-24 de 

ani, potenţiali şomeri şi emigranţi; 

 Orfani sau semi-orfani;  

 Foste emigrante reîntoarse de la lucru peste hotare; 
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În cadrul Proiectului WCDP, PBN realizează următoarele activităţi: 

 
 

În perioada 2009-2011, datorită oportunităţilor atrăgătoare oferite gratuit în cadrul Proiectului „Program 

de Dezvoltare a Carierei pentru Femei” (WCDP), au fost atinse următoarele:  

  820 de femei au beneficiat de servicii de informare şi consultare 

 332 de femei au făcut cursuri de instruire/formare profesională 

 189 de femei au beneficiat de programe de dezvoltare personală – TSL 

 321 de beneficiare au fost angajate în cîmpul muncii 

 36 de beneficiari au fost instruiţi în crearea şi dezvoltarea propriului ONG 

 

Au fost organizate şi desfăşurate 15 de cursuri de formare de dezvoltare personală, 49 de cursuri de 

formare profesională pentru diferite profesii (contabil, contabil-operator, operator la calculator, vînzător 

de produse alimentare/nealimentare), 3 cursuri intensive de studiere a limbii engleze şi germane. 

• contabil-operator 

• vînzător produse alimentare/nealimentare 

• operator la calculatoare 

• secretar 

• agent de asigurare 

• expeditor 

 

Cursuri 
profesionale 

• limba română 

• limba engleză 

• limba germană 

Cursuri de 
studiere a 
limbilor 

 
Consolidarea 
capacităţilor 

pentru 
dezvoltarea 
profesională 

(TSL) 

• cursuri de iniţiere şi dezvoltare a propriei afaceri 

• cursuri de creare şi dezvoltare a Organizaţiilor Non-Guvernamentale 

• Formare de Formatori (FdF) 

Alte 
activităţi de 

instruire 

• servicii de informare 

• servicii de consultare 

• servicii de mentoring 

Servicii de 
suport 

• referinţe la locuri de muncă vacante 

• stagiu la locul de muncă 

• angajare legală 

Asistenţă în 
angajare 

• motivaţia  

• comunicarea eficientă  

• stima de sine  

• încrederea în sine  

• critica constructivă  

• managementul conflictelor  

•  

• întocmirea CV 

• pregătirea pentru interviul de 

angajare 

• planificarea bugetului personal 

• drepturile omului 

• legislaţia muncii 
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Activităţile de instruire ale Pro-Business Nord au fost desfăşurate în baza Licenţei (seria A MMII   nr. 

033165  din  25.11.2009) şi în conformitate cu programele de instruire recunoscute şi aprobate de 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. 

Cursuri de pregătire profesională a contabililor: 

 

Cursuri de pregătire profesională a vînzătorilor: 

 

Cursuri de studiere a limbii engleze şi germane: 

 
 

LUCRARI ELABORATE ŞI EDITATE 

Echipa de traineri ai PBN a elaborat următoarele manuale: 

1. Manual de instruire: Основы профессиональной подготовки кассиров-операционистов 

для банка, 2009; 

2. Manual de instruire: Основы профессиональной подготовки бухгалтеров, 2009;  

3. Manual de instruire: Бухгалтерский учет в системе „1C: Предприятие”, верс. 7, 2009; 

4. „English Language Competences” Manual de studiere a limbii engleze, 2010; 
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5. „Sprachtraining Deutsch Fremdsprache” (Arbeitsheft), Manual de limbă germană, 2010; 

6. Manual de instruire: „Curs iniţial de pregătire informaţională”, 2010; 

7. Manual de instruire:  „Базовые основы информатики”, 2010; 

8. Manual de instruire: Личностное Развитие, 2010-2011; 

9. Manual de instruire: Основы профессиональной подготовки продавцов 

продовольственных/ непродовольственных товаров, 2011; 

10. Manual metodic „Dezvoltarea personalităţii pentru o Carieră de Succes”, 2011; 

11. Manual metodic „Эффективные Методики и Навыки Ведения Тренингов”, 2011; 

12. Manual de instruire: Бухгалтерский учет в системе „1C: Предприятие”, верс. 8, 2011. 
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Campania “16 Zile de Activism împotriva Violenţei” 

PBN a participat la Campania Naţională “16 Zile de Activism împotriva Violenţei”, care a avut loc în 

perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2011.  

Pentru această Campanie PBN a pregătit cu multă minuţiozitate activităţi menite să le ofere 

beneficiarelor Proiectului multă încredere în forţele proprii în scopul de a înfrunta violenţa în orice 

situaţii nu s-ar afla. Aceste activităţi fuseseră anterior introduse în Matricea Naţională a Activităţilor, 

astfel PBN alăturîndu-se altor organizaţii de talie naţională. 

Aşadar, mai jos sunt enumerate activităţile desfăşurate: 

Rezina, 29 noiembrie 2011: 

 Training “Modalităţi eficiente de comunicare cu femeile supravieţuitoare violenţei în familie” – 

trainingul dat a fost promovat la Consiliul Raional Rezina, pentru un grup de 14 lucrători sociali 

din oraşul Rezina şi satele din jur. 

Bălţi, 1-8 decembrie 2011: 

 Training “Metode eficiente de gestionare a situaţiilor de conflict pentru prevenirea violenţei” – 

pentru un grup de 14 beneficiare ale „Programului de dezvoltare a Carierei pentru Femei”. 

 Training “Legislaţia Muncii şi probleme salariale” – pentru un grup de 12 beneficiare ale 

„Programului de dezvoltare a Carierei pentru Femei”. 

 Training “Protecţia Drepturilor Femeii” – pentru un grup de 10 beneficiare ale „Programului de 

dezvoltare a Carierei pentru Femei”. 

Satul Cenuşa, raionul Floreşti, 28 noiembrie şi 5 decembrie 2011: 

 Training “Comunicare Eficientă pentru Prevenirea Situaţiilor de Violenţă” – pentru un grup de 

20 femei social-dezavantajate din localităţi rurale. 

Aceste traininguri s-au înscris foarte bine în şirul de activităţi din cadrul proiectului WCDP. 

 

Programul de instruire “Formare de Formatori” 

În perioada noiembrie – decembrie 2011, în cadrul Proiectului 

WCDP, PBN a implementat Programul de instruire “Formare de 

Formatori” (FdF) în două sesiuni: 

Prima sesiune, 23-25 noiembrie 2011 – “Dezvoltarea 

Personalităţii pentru o Carieră de Succes”, promovată în limba 

română, a avut scopul de a instrui traineri în materie de TSL 

(Training for Sustainable Livelihoods – Consolidarea 

Capacităţilor pentru Dezvoltare Profesională). După sesiunea 

dată, în perioada de practică, trainerii au promovat în total 13 

traininguri, prin intermediul cărora au fost 

abilitaţi 192 beneficiari indirecţi, din regiuni ca: 

Bălţi, Drochia, Edineţ, Soroca, Floreşti, 

Şoldăneşti, şi Glodeni. 

 A doua sesiune, 21-23 decembrie 2011 – 

“Эффективные Методики и Навыки Ведения 

Тренингов” (Metodici eficiente şi Abilităţi de 

Livrare a Trainingurilor), promovată în limba 

rusă, a avut scopul de a consolida capacităţile 

trainerilor în organizarea trainingurilor. Perioada 

de practică după sesiunea dată a fost planificată 

pentru ianuarie-mai 2012. 

Trainerii care vor îndeplini condiţiile pentru 

efectuarea practicii, vor fi invitaţi în reţeaua 

trainerilor PBN. 
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PARTENERI 

În cadrul Proiectului WCDP, în perioada 2009-2011, reţeaua de parteneriat a PBN a fost consolidată 

şi dezvoltată prin semnarea a 127 acorduri de colaborare (AC), dintre care: 

 90 – Agenţi economici locali şi regionali; 

 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord; 

 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) 

 22 – ONGuri locale şi regionale; 

 5 – Autorităţi Publice Locale; 

 6 – Agenţii de Ocupare a Forţei de Muncă; 

 2 – Şcoli profesionale. 

Merită de menţionat, că datorită colaborării strînse cu partenerii săi, în deosebi agenţii economici, 

PBN este mereu la curent cu ofertele de muncă vacante sau nou-create. Astfel, beneficiarele proiectului 

au obţinut locuri de muncă în aşa companii ca: SA “Banca de Economii”, SRL “Draexlmaier 

Automotive”, SRL “Nica-R”, SA “Incomlac”, SRL “Cuptorul Fermecat”, SRL “Asevia”, şi alte 

întreprinderi mici şi mijlocii locale şi regionale. 

 

 

COMENTARII ALE BENEFICIARELOR PROIECTULUI WCDP 

“Pentru mine această ofertă a fost foarte binevenită. Datorită lecţiilor predate şi practicii eu am însuşit 

multe, am învăţat lucruri care nici prin gînd nu mi-au trecut. Stînd acasă, eu pierdeam multe lucruri de 

folos. Acum am devenit mai răbdătoare, nu mă complexez, am informaţie suficientă pentru viitor şi mi-i 

plăcut să mai aflu. Îmi place comunicarea cu persoane cu un grad mai presus, mai competente. Vă 

mulţumesc pentru ceea ce ne-aţi oferit, cunoştinţe, comportament şi înţelegere.” (Ludmila, 38 de ani) 

„La aceste cursuri eu am găsit înţelegere şi căldură. Datorită vouă eu am devenit mai sigură în sine, 

am devenit mai încrezută, ştiu că acum voi putea să fac multe dacă voi vrea. Vă mulţumesc pentru totul 

ce ne-aţi dat.” (Ecaterina, 30 de ani) 

„Pentru mine cursurile de elaborare a planului de afacere au deschis în faţa mea multe posibilităţi. 

Neavînd studii superioare, este foarte greu de a te angaja la un lucru bine plătit, chiar dacă ai calităţi 

de lider şi o experienţă mare în viaţă. Aceste cursuri m-au făcut mai disciplinată, mi-au dat cunoştinţe 

în contabilitate, în marketing, în management. M-a ajutat să văd 

realitatea posibilităţilor mele. Personalul calificat şi atmosfera plăcută 

m-a ajuta în căpătarea cunoştinţelor şi mi-au dat impuls în activitatea 

mea de mai apoi. Am simţit un suport din partea PBN, ceea ce mi-a dat 

încredere în forţele mele.” (Olga, 30 de ani) 

„Mulţumesc acestor cursuri: am găsit prieteni (toate prietenele mele au 

rămas în Tiraspol); m-am învăţat să lucrez la aparatele de casă şi nu 

mă tem de cifre; am învăţat multe lucruri noi, începînd cu asertivitate 

şi terminînd cu nuanţe interesante a comunicării (aceasta în primul 

rînd îmi va fi de folos); mulţumesc pentru faptul că ne-aţi învăţat să fim 

mai buni.” (Marina, 25 de ani) 

„M-am învăţat să fiu mai răbdătoare faţă de cumpărători. S-au mărit 

vînzările. Mi-au plăcut absolut toate lecţiile. Aş vrea ca şi copii mei să 

frecventeze aceste cursuri. Pentru ei aceasta ar fi foarte de folos.” 

(Tatiana, 41 de ani) 

„După absolvirea şcolii nu am avut posibilitatea să mă angajez la lucru, deoarece nu aveam experienţă 

de lucru. După cursurile date a apărut o şansă reală de a mă angaja legal. De asemenea, am făcut 

cunoştinţă cu multe persoane interesante, am primit multe cunoştinţe noi. După cursul de psihologie am 

devenit mai încrezută în puterile proprii, îmi ştiu drepturile şi obligaţiunile, am căpătat prieteni noi, şi 

cel mai important eu m-am angajat la lucru care îmi place mult. (Oxana, 33 de ani) 
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„Datorită acestui proiect am deschis o lume nouă pentru mine. Datorită lui am devenit mai sigură. Am 

înţeles că pot şi singură să obţin multe în viaţă, şi aceasta pentru mine este prima treaptă.” (Natalia, 22 

de ani) 

„Acum, la momentul dat, după finisarea cursurilor simt că am găsit locul de muncă care mă satisface, 

la care pot să mă realizez ca personalitate şi ca specialist. Comunicarea cu colectivul şi cu clienţii este 

foarte interesantă, mai ales după finisarea cursurilor de psihologie. Deseori îmi amintesc de aceste 

lecţii, şi chiar încerc să practic unele teme studiate. Încerc să fiu mai calmă cu clienţii, să fiu mai bună 

şi înţelegătoare cu colegii.” (Aliona, 45 de ani) 

 

 

REFERINTE DESPRE ACTIVITATEA PBN 

Cu privire la proiectul curent: 

1. PBN este unul din primele ONG-uri din Moldova care a primit finaţare directă de la Agenţia Statelor 

Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) pentru implementarea „Programului de 

Dezvoltare a Carierei pentru Femei” (2009-2013), şi se regăseşte printre partenerii USAID. 

http://moldova.usaid.gov/ro/content/partenerii-nost-ro  

http://moldova.usaid.gov/ro/programs/crestere-econom-ro/programul-de-de-ro  

2. „Programul de Dezvoltare a Carierei pentru Femei” inclus în lista „Oportunităţilor de dezvoltare a 

antreprenoriatului in Republica Moldova” (proiecte pentru IMM-uri) elaborată de Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) pe lîngă Ministerul Economiei al 

Republicii Moldova. http://www.odimm.md/ro/alte_proiecte/default.htm#37  

3. PBN a participat la studiul evaluativ „Gender Assessment for USAID/Moldova” care a fost efectuat 

în 2010, în limba engleză, de către Catherine Cozzarelli, Consilier în probleme de Gen. (Paginile 13 

şi 34-35) http://www.usaid.gov/our_work/cross-

cutting_programs/wid/pubs/2011_Gender_Assessment_for_USAID_Moldova_Final.pdf. 

 

Cu privire la activităţile PBN reflectate pe situri oficiale, portaluri informaţionale, reţele de 

socializare şi media: 

1. PBN este beneficiar de grant în cadrul Development Grants Program (DGP). 

http://www.dgpconnect.net/moldova/probusiness  

2. Pagina Facebook a PBN a fost creată în 2011: www.facebook.com/ProBusinessNord  

3. PBN a fost înregistrat pe www.civic.md în baza de date a ONG-urilor din Moldova, în aprilie 2011: 

http://www.civic.md/lista/ong/pro-business-nord.html 

4. PBN a organizat o teleconferinţă prin intermediul Skype cu Organizaţia Non-Profit „Moldova Aid” 

din Statele Unite ale Americii: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.174975302582310.45071.101543249925516&type=3 

5. Articol în ziarul „Cerere şi Ofertă” din Bălţi: Телемост объединил Молдову и США. pag. 4. 

http://issuu.com/andreo/docs/nr_40_886_2011/5  

6. Articol în ziarul „Cerere şi Ofertă” din Bălţi: На пути к развитию карьеры. pag. 3. 

http://issuu.com/andreo/docs/nr_25_820_2010/2  

7. Articol în ziarul „Cerere şi Ofertă” din Bălţi: Валентина Булига: «Бюджетные деньги – это 

наши с вами деньги». pag. 13. http://issuu.com/andreo/docs/nr_10_805_2010/13  

8. Articol în ziarul „Cerere şi Ofertă” din Bălţi: Шанс получить профессию. pag. 4. 

http://issuu.com/andreo/docs/nr_49_793_2009/5 

 

http://moldova.usaid.gov/ro/content/partenerii-nost-ro
http://moldova.usaid.gov/ro/programs/crestere-econom-ro/programul-de-de-ro
http://www.odimm.md/ro/alte_proiecte/default.htm#37
http://www.google.md/url?q=http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/pubs/2011_Gender_Assessment_for_USAID_Moldova_Final.pdf&ei=JRafTvroGYik8QPgv9CuCQ&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1319050541424612&usg=AFQjCNHqIWZdRSjItk2CvuOBkKFjQT8Ogw
http://www.google.md/url?q=http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/pubs/2011_Gender_Assessment_for_USAID_Moldova_Final.pdf&ei=JRafTvroGYik8QPgv9CuCQ&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1319050541424612&usg=AFQjCNHqIWZdRSjItk2CvuOBkKFjQT8Ogw
http://www.dgpconnect.net/moldova/probusiness
http://www.facebook.com/ProBusinessNord
http://www.civic.md/
http://www.civic.md/lista/ong/pro-business-nord.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.174975302582310.45071.101543249925516&type=3
http://issuu.com/andreo/docs/nr_40_886_2011/5
http://issuu.com/andreo/docs/nr_25_820_2010/2
http://issuu.com/andreo/docs/nr_10_805_2010/13
http://issuu.com/andreo/docs/nr_49_793_2009/5

