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Identificăm cele mai valoroase  

oportunități, tratăm cu chibzuință  

cele mai serioase provocări și  

contribuim la sporirea performanțelor  

clienților noștri. Oferim schimbări  

concrete și pozitive, nu doar  

prezentăm idei și concepte.

Membri ai:

compania
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Istoria grupului BIS își ia începutul în anul 2000, odată cu  

fondarea Agenției Intelligent-Services.  

Prin sinergia acesteia cu Casa de Investiții BIS-Capital,  

s-a consolidat grupul din prezent, într-o structură completă și  

potrivită pentru a urmări misiunea: asistență pentru afaceri de 

succes. Rezultatele excelente înregistrate, alăturarea la  

asociațiile AMCOR și EBA, dar și înțelegerea profundă a dinamicii  

companiilor și piețelor, cultivate pe parcursul a 20 ani,  

a urcat BIS în topul companiilor naționale de consultanță.

Prestăm o paletă de servicii care sunt într-o permanentă dinam-

ică și diversificare, iar pe parcursul activității noastre am realizat 

multiple proiecte de consultanță pentru companii și instituții atât 

din Republica Moldova, cât și din străinătate, în diverse sectoare: 

TIC, financiar bancar, imobiliar, hotelier, logistică, distribuție și 

comerț, agro-alimentar ș.a., în rezultat, stabilind relații temeinice 

de colaborare la nivel local și internațional.

Principalul nostru potențial și avantaj competitiv, echipa BIS,  

ce include peste 10 experți de cea mai înaltă calificare și cu o  

experiență vastă în diverse domenii, ne permite să realizăm  

pentru clienții noștri cele mai complexe și ambițioase proiecte. 

Valorile de bază după care ne ghidăm sunt integritatea opiniilor, 

responsabilitatea socială, oferirea soluțiilor cu impact în timp și 

care depășesc valoarea investiției.

Pe scurt, BIS, un acronim pentru Business Intelligent Services,  

nu poate fi descris decât un grup de entuziaști și profesioniști, 

care s-au unit printr-un singur scop nobil: să compenseze ceea, 

ce a lipsit cel mai mult în începuturile lor de carieră:  

sfaturi bune în afaceri.

20

10

15

DE ANI DE  
EXCELENȚĂ

EXPERȚI  
ÎN DIVERSE  

DOMENII

INDUSTRII  
ÎN CARE AM  

DEMONSTRAT  
EXPERTIZĂ
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serviciile
Nu credem în soluții tipizate sau după 

carte. Știm că soluțiile personalizate sunt 

cele care aduc cele mai bune avantaje 

competitive și adaugă valoare pentru  

afacerea clienților noștri.

Aceste soluții transformă companiile și 

industriile în care operează clienții noștri, 

dar și piața la nivel microeconomic, prin a 

forma concurenți economici puternici.

• Business Intelligence

• Dezvoltarea și Planificarea Afacerii

• Suport în Inițierea Afacerii

• Analize și Studii de Piață

• Finanțe Corporative și Investiții
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we focus 
on your 
business
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business  
intelligence

Transformăm informațiile despre afacerile clienților 
noștri și mediul lor de activitate în cunoștințe și soluții 
practice, pe care le convertim împreună în decizii și 
acțiuni de business ce aduc avantaje competitive,  
dezvoltare și profituri în creștere.
Generăm soluții eficiente, rezultate din procesul de 
integrare, sistematizare și analiză a datelor obținute  
din mediul extern și sursele interne ale companiilor  
consultate, necesare adoptării celor mai bune decizii  
de afaceri, la nivel strategic și operațional, în scopul 
optimizării activității de afaceri și dezvoltării cu  
succes a acestora.

• Oferirea de soluții  
integrate de Business 
Intelligence;

• Consultanță în  
identificarea și  
gestionarea riscurilor  
de afaceri;

• Studii sectoriale și/sau 
de monitorizare a  
concurenței;

• Studii Due Diligence;

• Rapoarte de  
monitorizare a cadrului 
de reglementare;

• Studii de integritate  
& bonitate;

• Rapoarte despre  
companii.

Expertiza specializată în acest domeniu include:
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dezvoltarea  
și planificarea 
afacerii

Într-un mediu de business aflat în permanentă  
schimbare, cheia succesului este în planificarea strategică.  
Planificarea strategică constă în crearea unui timeline,  
care ghidează și asigură un viitor prielnic afacerii.  
Asistăm din faza în care o idee de proiect se transformă 
într-o propunere de proiect (pentru a putea obține o  
investiție), până când afacerea devine operațională.  
Serviciile de planificare strategică sunt dedicate  
antreprenorilor care doresc să descopere noi direcții de 
creștere sau să mențină o direcție de dezvoltare unitară, 
în concordanță cu stabilirea, asumarea și atingerea  
obiectivelor operaționale.

• Studii de oportunitate;

• Studii de prefezabilitate;

• Studii de fezabilitate;

• Elaborarea planurilor  
de afaceri.

Expertiza specializată în acest domeniu include:
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suport în 
inițierea  
afacerii

Oferim consultanță juridică de calitate, la un nivel  
profesionist, pentru a ajuta întreprinderile noi să  
opereze pe piața din Moldova.  
Oferim servicii de suport pentru start-up-uri,  
în special, pentru investitori străini.  
Astfel, serviciile de inițiere a afacerii sunt orientate  
atât în zona investițiilor de tip „greenfield”, cât și a  
celor de tip „private equity”. În parteneriatul nostru cu  
clientul abordăm o atitudine informativ-consultativă  
și ne implicăm de la decizia de a investi până la  
demararea, propriu-zisă, a activității entității. 

• Identificarea și analiza 
specificului pieței locale;

• Înregistrarea entității;

• Suport pentru integrarea 
diviziei locale în cadrul 
grupului;

• Analiza și alegerea  
locațiilor avute în  
vedere pentru  
derularea activității;

• Recrutarea și  
angajarea echipei de 
bază, head-hunting.

Expertiza specializată în acest domeniu include:
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analize și studii  
de piață

Un serviciu de o utilitate inevitabilă într-un mediu de 
business competitiv, aflat într-o continuă schimbare, 
este studiul de piață și cercetarea de marketing. 
Prin intermediul studiilor sectoriale, studiilor  
concurențiale și a cercetărilor de piață, ajutăm  
companiile să-și sporească performanța și profitul.  
În demersurile noastre de a identifica, anticipa și  
cuantifica evoluțiile pieței, dispunem de un sistem 
complex de surse de date sistematizate de-a lungul 
timpului, precum și un instrumentar de cercetare  
variat, compus din elemente precum focus grupuri, 
interviuri în profunzime cu părți interesate din  
industria analizată sau cercetări în teren.

• Analiza cererii și factorii 
de influență;

• Profilul consumatorilor;

• Structura pieței;

• Cotele de piață ale  
concurenților vs. 
poziționarea clientului și 
rezervele de creștere;

• Stabilirea jucătorilor 
cheie și nivelului de 
competiție;

• Capacitățile de  
producere interne vs. 
importuri;

• Tendințe globale,  
regionale și locale.

Expertiza specializată în acest domeniu include:
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În cadrul BIS, pentru linia de business

Finanțe Corporative și Investiții

dispunem de compania specializată:

Casa de Investiții BIS-Capital.

• Finanțe Corporative;

• Fuziuni și Achiziții;

• Parteneriate Public-Private;

• Intermediere și Reprezentare pentru 

Investitorii Instituționali Internaționali.

Expertiza în acest domeniu include:
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• Oferim asistență în optimizarea structurii capitalului 
întreprinderii, în obținerea finanțărilor, în accederea 
pe piețele de capital sau în alegerea alternativelor de 
investiții.

• Avem o experiență impunătoare pentru a îndruma 
corect și onest clienții noștri în atragerea de fonduri și 
finanțarea proiectelor cu capital străin sau autohton, 
inclusiv prin programe și fonduri bugetare și private.

• Asigurăm suportul consultativ și procedural pentru 
structurarea și promovarea tranzacțiilor de fuziuni 
și achiziții, a proiectelor de concesiune în contextul 
parteneriatelor Public-Private, în vederea elaborării 
documentelor de achiziții sau licitații publice.

• Efectuăm analize financiar-fiscale și evaluăm  
corect activele companiilor. Utilizăm tehnici și 
metode inovative pentru creșterea nivelului de  
competitivitate a afacerii clienților noștri.

• Evaluăm afaceri, alegem surse alternative de  
investire, analizăm, planificăm, apoi oferim  
suport în a gestiona corect finanțele.

expertise 
into capital



www.bis.md12

Credem că clienții ne fac mai puternici, 

mai hotărâți și mai inovativi, ajutându-ne 

să le servim mai bine nevoile.

Lucrăm într-un parteneriat profund și  

vedem succesele lor ca fiind ale noastre.

clienții
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sectorul public și asociativ  
& partenerii de dezvoltare
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sectorul privat
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managerială
echipa

VALERIU LAZĂR

Valeriu Lazăr este un expert senior, cu peste 

27 ani de experiență profesională în  

domeniul economic, dintre care 12 ani în 

serviciul public, inclusiv în Guvernul  

Republicii Moldova și Ministerul Economiei.  

A contribuit considerabil la promovarea 

politicii economice a statului, prin  

implementarea reformelor strategice,  

inclusiv în procesul de integrare europeană a 

țării. Activează cu succes, de mai bine de 10 

ani, în consultanță pentru afaceri, acordând 

asistență strategică și de management  

operațional, fiind direct implicat ca expert 

senior la implementarea multor proiecte, în 

special, pe domeniul planificării strategice.  

Domeniile de expertiză ale sale includ:  

administrarea publică, coordonarea 

proiectelor investiționale de interes național, 

restructurarea și reorganizarea întreprinderilor, 

elaborarea documentelor de planificare  

strategică, cum ar fi strategii și programe 

naționale și sectoriale sau strategii de  

dezvoltare regională. Vorbește fluent limbile 

română, rusă și franceză. De asemenea,  

cunoaște bine limbile engleză și italiană.

CEO / Managing Partner 
BIS
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SERGIU SAHANOVSCHI

Sergiu Sahanovschi este un expert senior, 

cu o experiență de peste 24 ani în sectorul 

financiar-bancar, corporate şi retail,  

dobândită, preponderent, pe piețele din 

Europa de Est. A ocupat funcții de  

conducere în bănci și alte instituții  

financiare, a conlucrat cu sectorul privat,  

cu instituții financiare internaționale,  

cum ar fi BERD și IFC, dar și unele structuri 

guvernamentale. A participat în proiecte de 

ajustare și restructurare a modelelor de 

business bancare, a proiectelor de  

anvergură de finanțare, inclusiv  

sindicalizate și structurate. Este un bun  

cunoscător al provocărilor la care sunt  

expuse întreprinderile mari și ÎMM din  

Moldova. Experiența de activitate financiar-  

bancară, acumulată pe o piață emergentă, 

combinată cu educația formată la nivel  

internațional și abilitățile lingvistice  

relevante, fiind fluent în limbile română și 

rusă și un bun cunoscător de limbile  

engleză și franceză, oferă o perspectivă  

extraordinară asupra rezultatelor BIS-Capital.

CEO / Managing Partner
BIS-Capital
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