
GEN MOLDOVA - CODE NEXT – 

un nou program de promovare a industriilor creative 

 
În atenția antreprenorilor, tinerilor  și tuturor persoanelor interesate din raionul 
Cimișlia, în data de 6 iunie 2022, ora 17:30 în cadrul Casei de Cultură din orașul 
Cimișlia  

Aici veți putea face cunoștință cu antreprenori și asociația industriilor  creative din 
Estonia. 

În data de 7 iunie va fi organizat  un program interactiv de studiu care va include 

următoarele subiecte : 

• Prezentare motivațională   

• Prezentarea ideilor de afaceri  

• Crearea de echipe   

• Dezvoltarea ideii cu ajutorul mentorilor.   

• Introducerea planului de afaceri  

 
Programul propune tinerilor acces la expertiza internațională și națională, 
impulsionare în crearea de conexiuni, impact la nivel local și posibilități 
internaționale. Mediul digital le deschide ușa tinerilor la nivel global, iar 
implicarea timpurie în comunitățile locale le poate diversifica cunoștințele în 
crearea unei comunități antreprenoriale locale și formarea unui ecosistem mai 
prietenos la nivel național. Fiecare tânăr poate participa la transformarea localității 
prin leadership, încredere și responsabilitate. Tinerii devin designerii unui nou 
viitor pentru comunitățile locale având o perspectivă mai largă din lecțiile învățate 
de la practicienii internaționali și naționali și împărtășind propria experiență, astfel 
contribuie la prosperitatea individuală și colectivă. 

 



Doritorii de a participa la schimbul de experiență cu exemplele de succes din 
Estonia se pot înregistra pe linkul: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu5OWxn1rCDeuqGi6LTBHgUr5B
UHe_8PFgIkvMr5SntL9P5g/viewform  

Scopul programului este organizarea atelierelor în care ideile își găsesc echipele. 
Sunt create echipe care conțin diferite abilități, opiniile sunt împărtășite și validate, 
iar conceptele de afaceri sunt discutate în echipe unde mentorii îi ajută cu know-
how pentru a obține cel mai bun rezultat. 

AO GEN Moldova este o asociație care susține dezvoltarea ecosistemului 
antreprenorial din Republica Moldova, prin dezvoltarea spiritului, culturii 
antreprenoriale, pentru extinderea bunăstării națiunii prin interconectarea cu 
platformele globale de dezvoltare a antreprenoriatului, parte a Rețelei Globale a 
Antreprenoriatului, care include peste 180 de organizații globale. 

Consiliul raional Cimișlia susține dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale 

tinerilor, aceasta fiind o prioritate strategică. 
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