
                                            

 

    
 

 
 
 
 

Puncte de reper 

Start-up Campus „Yes! I can” 

Data:  28 mai 

Ora: 12.30 

Locația: Tekwill, str. Studenților 9/11, Chișinău 

Despre: 

 Start-up Campus “Yep! I can” este o conferință dedicată studenților și tinerilor absolvenți, 

precum și cadrelor didactice  

 La conferință sunt invitați speakeri cu expertiză și experiență în industria start-upurilor  

 Conferința are 3 părți: 

- Yep!expertize, în cadrul căreia speakerii vor relata despre viitorul profesiilor și parcursul 

antreprenorial al tinerei generații, vor prezenta o schiță a viitorului tinerilor și vor împărtăși 

experiența acumulată în diverse instituții și organizații din Israel, Ukraina, Moldova; 

- Yep!talks – tinerii antreprenori vor depăna povestea afacerii lor, a succeselor și eșecurilor. 

- Yep!practice:  

o Yep!Idea challenge – un concurs a celor mai inovative idei, generate de cei mai creativi tineri, care 

sunt gata de a lansa o afacere. 

În cadrul concursului tinerii sunt provocați să analizeze o problemă de business, să genereze idei și 

să găsească cele mai creative soluții. 

În cadrul acestei provocări, participanții, de fapt, învață despre sine, despre abilitățile pe care le 

au, despre cât de bine se pot integra într-o echipă. 

O lecție despre comportamente, atitudini, toleranță, leadership. Despre cum să accepte laude și 

critici. 

Cei mai buni 20 de tineri vor pleca la școala de vară din Kiev “Summer Start-up Camp”. 

Agenda Start-up Campus “Yep! I can” 

Tinerii vor putea afla: 

- care sunt abilitățile de care dispune, ce șanse are să devină antreprenor în viitorul apropiat și 

prin ce se diferențiază  de alții  

- cât de pregătit este pentru viitorul care se apropie cu pași rapizi 

- ce oportunități există pentru a face primul pas. Și apoi al doilea. Și pe urmă să nu se mai 

oprească.  

- ce au făcut alți tineri din Moldova ca să reușească și cum s-au bucurat de fiecare Fuck-up al 

lor. 

 



                                            

 

    
 

 
 
 
 

o Train of trainers „Dezvoltarea gândirii creative și antreprneoriale în rândul tinerilor” – destinat celor 

mai inovativi profesori, care gândesc “Out of the Box” și își doresc să fie agenți ai schimbării în 

Universități. Trainer – Elena Donets, expert internațional, Israel 

ToT este destinat lectorilor care nu mai acceptă metodele clasice de predare. Care vor să utilizeze 

metode și instrumente practice de impulsionare a gândirii creative, a inițiativelor și ideilor 

antreprenoriale.  

Scopul acestui ToT este de a: 

a) împărtăși cele mai bune practici de dezvoltare a educației antreprenoriale la toate nivelurile 

educaționale din Israel 

b) explora tehnici educaționale creative, care permit predarea cursurilor în baza celor mai 

moderne metode și instrumente. 

ToT este desfășurat de către Elena Donets, expert internațional, care a dezvoltat Centrul pentru 

Dezvoltare Antreprenorială pe lângă Universitatea din Tel-Aviv, fiind considerat printre cele mai bune 25 

de incubatoare de afaceri din întreaga lume. 

Evenimentul se află la prima lui ediție și este organizat în cadrul Yep!Moldova de către NIKA Business 

Generation, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu suportul USAID, susținut 

financiar de Ambasada Suediei; pecum și cu susținerea People in Need Moldova, prin intermediul 

proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii 

Moldova”, finanţat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat în parteneriat cu ADR Nord și 

Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”. 

 

 

Organizatori: Yep!Moldova, NIKA Generation 

Parteneri: 

USAID, SUEDIA, COR, ATIC, Tekwill 

People in Need, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare 

Ambasada Israel (Kiev), MASHAV  

APIP, ZELB 

Biscottini, Communication Boutique, Dicție de succes 

 


