
 

 

 

  

 

 

 

Programul BERD BAS Moldova 

Invitație pentru participare la cursul „Dezvoltarea abilităților de conducere pentru femei 

în afaceri” 

Despre inițiativa “Dezvoltarea abilităților de conducere pentru femei în afaceri” a Programului 

BERD BAS Moldova 

Programul BERD Business Advisory Services (BAS) activează în Republica Moldova din anul 2005 și are 

ca scop dezvoltarea competitivității întreprinderilor private mici şi mijlocii (ÎMM) și creșterea pieței 

serviciilor de consultanță din Moldova. Programul oferă asistență financiară ÎMM-lor pentru 

implementarea proiectelor de consultanță, susținerea femeilor-antreprenori, promovarea eficienței 

energetice, precum şi organizarea activităților care au drept scop dezvoltarea capacităților ÎMM-lor și 

companiilor de consultanță, îmbunătățirea accesului la finanțare. Pentru mai multe informații despre 

programul BAS Moldova, vă rugam să accesați http://www.ebrd.com/sbs/moldova.   

În 2012, cu sprijinul financiar din partea Guvernului Suediei, BERD BAS a lansat Iniţiativa ”Femeile în 

Afaceri” scopul căreia este susținerea antreprenoriatului în rândul femeilor. În cadrul acestei inițiative, 

BAS Moldova, în parteneriat cu compania “DAL Consulting” (România) va implementa un program de 

instruire și de consolidare a capacităţilor femeilor antreprenoare din Republica Moldova.  

BERD BAS Moldova este în căutarea a 20 candidați din Republica Moldova care vor participa la un 

curs de dezvoltare a abilităților de conducere pentru femei: „Instrumente de autoevaluare. Cum să 

creezi un impact pozitiv (încredere în sine, asertivitate, leadership)?”. 

Conținutul cursului 

Scopul acestui curs este de a dezvolta capacitățile femeilor de a iniția sau conduce afaceri. Trainingul are 

o durată de 4 zile și urmărește ca participanții să dezvolte următoarele abilități: 

 să înțeleagă mai bine provocările pe care le au de înfruntat femeile în afaceri și să poată relaționa 

aceste provocări cu situația lor; 

 să aprofundeze cunoașterea de sine cu privire la valorile personale și forțele motrice interioare; 

 să își identifice și să aprecieze punctele forte, să își identifice zonele de dezvoltare ulterioară; 

 să știe cum să creeze un impact pozitiv prin intermediul comunicării (asertive, empatice); 

 să pună bazele unei rețele de femei antreprenor în scopul unui sprijin reciproc și colaborări continue; 

 să dezvolte strategii prin care să își echilibreze viața profesională și viața de familie; 

 să își propună obiective personale și profesionale realiste și realizabile și să realizeze planuri de 

acțiuni clare pentru atingerea lor; 

 să își asume rolul de femeie-antreprenor cu toate avantajele și dezavantajele ce decurg din acest rol. 

Aspecte organizatorice 

Cursul va avea loc în perioada: 13-14 martie 2014 și 20-21 martie 2014 în Chișinău, Republica Moldova, 

în limba română.  

Cerințe față de candidați 

Acest curs este recomandat doamnelor care doresc să inițieze o afacere sau care dețin o afacere proprie 

de maxim 2 ani. Candidații trebuie să întrunească următoarele criterii: 



 

 

 

  

 

1. Candidatul deține o afacere proprie de maxim 2 ani sau dorește să inițieze o afacere proprie; 

2. Studii superioare finalizate;  

3. Experiență profesională de cel puțin 3 ani;  

4. Disponibilitatea de a participa la curs în perioada 13-14 martie, 20-21 martie 2014;  

5. Capacitate de înțelegere și comunicare în limba română. 

Condiții de depunere a dosarului 

Candidații interesați sunt invitați să depună dosarul de participare care va conține CV-ul şi scrisoarea de 

motivație. Dosarul urmează să fie expediat până vineri, 28 februarie 2014 la adresa de e-mail: 

office@dalconsulting.ro cu subiectul “Aplicație – WIB – femei antreprenor”. Doar candidații selectați vor fi 

anunțați.   


