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MESAJUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI UE LA CHIȘINĂU,
DL. PIRKKA TAPIOLA PREȘEDINTELE ONORIFIC
AL EBA MOLDOVA
Anul 2014 va fi unul important în relațiile dintre UE și Moldova. Va fi încheiat Acordul de Asociere care include Zona
de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC/DCFTA)
și care va cataliza fluxurile comerciale dintre UE și RM. Prin
armonizarea legislației și implementarea noilor legi și standarde, acest acord va contribui la îmbunătățirea climatului de
afaceri. Asociația Business-ului European are un rol foarte
special în acest proces. Printre alte activități, Asociația colaborează cu Delegația UE în scopul informării comunității
de afaceri despre oportunitățile oferite de DCFTA. Asociația
de asemenea ține la curent Delegația UE, și prin aceasta –
instituțiile europene despre provocările cu care se confruntă
comunitatea de afaceri din Moldova.
Anume aceasta reprezintă funcția cheie a Asociației Businessului European din Moldova - în calitate de reprezentant
al comunității europene de afaceri din Moldova. Rolul de advocacy în comunicarea cu autoritățile din RM, fiind asistați
uneori de Delegația UE, va contribui la crearea unor condiții
egale pentru tot business-ul în Republica Moldova, aceasta
fiind piatra de temelie într-un mediu modern de afaceri. Pe
parcursul ultimului an am înregistrat o colaborare strânsă cu
EBA Moldova, în efortul de a îmbunătăți climatul de afaceri

și cadrul regulatoriu în țară. În particular, aș vrea să apreciez
insistența EBA Moldova în rolul său activ de a promova modificările legislative țintite spre facilitarea comerțului extern
în exportul nucilor, a fructelor și legumelor, la prezentarea propunerilor legislative pentru politica fiscală și vamală,
astfel susținând modificările Codului Fiscal în vederea îmbunătățirii climatului investițional.
EBA Moldova este foarte activă în atragerea companiilor europene în țară și promovarea companiilor moldovenești pe piața
europeană. Asociația a oferit sprijin pentru mai mult de 50
companii locale și internaționale prin gama sa largă de servicii
de suport în afaceri. In 2013, EBA a organizat vizite de afaceri pentru business-ul de pe ambele maluri ale râului Nistru,
precum și companii străine, creând noi oportunități pentru mai
mult de 80 de oameni de afaceri. Organizația de asemenea a
oferit asistență și mentorat pentru mai mult de 200 de tineri
antreprenori, prin organizarea unor cursuri practice în contextul școlilor de iarnă și de vară desfășurate de EBA.
Îi doresc EBA Moldova multe succese în anul 2014 și voi fi
fericit să continui colabolarea noastră fructuoasă cu EBA în
particular, precum și cu întreaga comunitate de afaceri din
Moldova.
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MISIUNEA EBA
EBA ESTE UN BUSINESS HUB PENTRU COMPANIILE LOCALE ȘI STRĂINE AXAT PE:
• FACILITAREA COMERȚULUI INTERN ȘI EXTERN;
• ÎMBUNĂTĂȚIREA CLIMATULUI INVESTIȚIONAL PARTICIPÂND LA DIVERSE
PLATFORME DE COMUNICARE;
• SPRIJINIREA ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR STRĂINE;
• PROMOVAREA RELAȚIILOR DE AFACERI ÎNTRE UE ȘI RM.
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OBIECTIVELE EBA
• DE A ÎMBUNĂTĂȚI LEGISLAȚIA DE BUSINESS CE VA CONTRIBUI LA DEZVOLTAREA

UNUI MEDIU DE AFACERI MAI PRIETENOS ȘI A ECONOMIEI ÎN ANSAMBLU;
• DE A SUSȚINE ȘI STIMULA O MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ A COMUNITĂȚII DE
AFACERI PRINTR-O VARIETATE DE SERVICII DE SUPORT ÎN AFACERI OFERITE DE
EBA MOLDOVA;
• DE A DEZVOLTA CULTURA ANTREPRENORIALĂ, ÎMPĂRTĂȘI VALORILE ETICE ÎN
BUSINESS, DE A COMUNICA DESPRE REGIMURILE COMERCIALE EXISTENTE ȘI
ACORDURILE DE COMERȚ LIBER PRECUM ȘI ALTE CERINȚE REFERITOARE LA
BUSINESS ȘI COMERȚ;
• DE A CONTRIBUI LA PREGĂTIREA GENERAȚIEI TINERE DE ANTREPRENORI.
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TIMP DE 2 ANI EBA MOLDOVA
A DEVENIT UN BUSINESS HUB
AVÂND
ANGAJAMENTUL
DE
A DESERVI COMUNITATEA DE
AFACERI ȘI A CREA O VALOARE ȘI O
DIFERENȚĂ PENTRU MEMBRII SĂI.
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ÎN CE MOD EBA SUSȚINE
COMUNITATEA DE AFACERI DIN
MOLDOVA ÎN EFORTUL CONTINUU
DE A PERFORMA?

PRIN IMPLICAREA ACTIVĂ ȘI ATITUDINE
PROFESIONISTĂ ÎN SUSȚINEREA BUSINESS-ULUI:

1

2

3

LOBBY
ȘI ADVOCACY

SERVICII DE
SUPORT
ÎN AFACERI

COMUNICARE,
BUSINESS
NETWORKING,
EVENIMENTE
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1. EBA ESTE O VOCE COMUNĂ
PENTRU MEDIUL DE AFACERI
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SUMAR AL SITUAȚIEI
ECONOMICE DIN 2013
După o recesiune semnificativă a pieții globale
în ultimii ani, activitatea economică s-a revigorat
ușor în 2013. În majoritatea țărilor lumii s-a înregistrat o creștere, aceasta fiind mai semnificativă în țările în curs de dezvoltare.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul
de servicii a crescut comparativ cu ianuarie-septembrie 2012 cu 3.8% generând o creștere a PIB
cu 2.3%. Comerțul cu ridicata și cu amănuntul au
fost factorii cheie care au contribuit la creșterea
PIB-ului, fiind urmată de transporturi, comuniEconomia Moldovei nu este o excepție de la
cații, constricții și alte servicii.
trendul mondial și s-au lăsat menționate creșteri
pozitive pe parcursul ultimului an. Pe parcursul Din 2007 până în 2013 rata de inflație medie în
lunilor ianuarie-septembrie 2013 PIB 73312 mil- Moldova a rămas la 7.1%. Cel mai înalt nivel s-a
lion MDL (prețuri curente de piață), înregistrând înregistrat în mai 2008, pe când cea mai joasă rată
o creștere de 8.0% comparativ cu Ianuarie-Sep- în septembrie 2009. În ianuarie-septembrie 2013
tembrie 2012 în termeni reali.
Indicele prețului de consum a reprezentat 104,6%
comparativ cu aceiași perioadă al anului precedent.
Valoarea adăugată brută produsă în sectorul
de bunuri a crescut pe parcursul ianuarie-septembrie 2013 cu 19.5% comparativ cu perioada
similară al anului precedent, generând o creștere
a PIB cu 4.7%.

Rata șomajului în al II-leasemestru al 2013 la
nivel de țară a ajuns la 4.7%, mai mult comparativ
cu cel de-al II-lea semestru al 2012 (4.5%). Șomajul
în rândul bărbaților a fost 5.6%, printre femei 3.8%.
Remintențele transferate de cetățenii Moldovei care lucrează peste hotare reprezintă 20%30% al PIB al țării. În 2008 remitențele transferate prin băncile comerciale de persoane fizice a
ajuns cea mai înaltă sumă atinsă vreodată. Țările
de top în remitențe sunt Federația Rusă și Italia.
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Comerț extern
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LOBBY ȘI ADVOCACY

EBA a participat la diferite platforme de dialog
public – privat organizate împreună cu Parlamentul RM, Guvern, Ministerul economiei, Ministerul finanțelor, Ministerul agriculturii și industriei
alimentare, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,
Problemele cheie identificate în studiu și confir- Serviciul Vamal al RM și alții pentru a discuta
mate de exportatorii de nuci țin de impozitarea problema și prezenta justificări relevante pentneloială a vânzătorilor și controlul de origine al ru a proteja sectorul nucilor și susține exportul
bunurilor.
acestora pe piața UE.
EBA PROTEJEAZĂ EXPORTATORII DE
Studiul a dezvăluit următoarele probleme:
NUCI PE PIAȚA UE
Ca rezultat:

REZULTATELE
ÎNREGISTRATE ÎN 2013

Studiul precum și evenimentul public au fost
făcute posibile datorită suportului financiar oferit
de Programul USAID Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător (BRITE).

Ca rezultat al problemelor cu care se confruntă • Constrângeri în procesul de export al fructelor • Ministerul finanțelor a modificat Ordinul nr
și legumelor proaspete, și anume prezentarea
exportatorii de nuci din Republica Moldova pe
130 ce prevede Actul de achiziție, astfel introla Serviciul Vamal a certificatului ce confirmă
piețile din UE, EBA împreună cu Business Intelliducînd o clauză referitoare la propria răspunoriginea bunurilor. Acest certificat era anterior
gent Services (BIS) a elaborat un studiu pe tema
dere a vânzătorului privind originea producției
eliberat de primării, fără nici o bază juridică.
„Achiziționarea fructelor și legumelor proaspete
agricole. În rezultat, nu mai este necesar de a
de la persoane fizice (cetățeni) în scop de export
prezenta certificatele de la primării la expor• Exportatorii de nuci trebuiau să achite o taxă
pe piețile UE”.
tul nucilor. Reprezentantii Serviciului Vamal au
de 1.5% pentru fondul nucului care DE IURE nu
acceptat această modificare, cu condiția că
există, în cazul neachitării – exportul nu poate
Scopul studiului a fost de a evalua business prooriginea mărfurilor rămâne pe seama exportafi realizat.
cesul de achiziție a nucilor de la persoane fizice
torului și poate fi demonstrat.
la exportul acestora.
• Achiziția produselor agricole de la indivizi nu
este stipulată de Codul Fiscal al RM și este su- • Numeroase scrisori au fost înaintate ParlaStudiul a fost prezentat unui auditoriu mai amplu
mentului RM, Guvernului și Ministerului de Fibiect al interpretărilor
reprezentat de Ministerul Economiei, Ministerul
nanțe privind abolirea taxei de 1.5 % în fondul
Finanțelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,
• Exportatorii de nuci au fost subiecți ai controalnucului obligatori la exportul de nuci.
Serviciul Vamal, Ministerul Agriculturii și Induselor excesive efectuate de diferite autorități de
triei Alimentare, reprezentanți ai Delegației UE la
control cum ar fi Inspectoratul Fiscal, Centrul • Bazându-se pe experiența internațională EBA
Chișinău, ai Ambasadei SUA, și exportatori de nuci.
și exportatorii de produse agricole au propus
Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal al RM etc.
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EBA PARTICIPĂ LA GRUPURILE DE
LUCRU DIN CADRUL MINISTERULUI
ECONOMIEI REFERITOR LA DEDUCEREA
COSTURILOR DE HRANA ȘI TRANSPORT
EBA a elaborat și depus Ministerului finanțelor al
RM propuneri pentru modificarea Codului Fiscal
cu privire la la deductibilitatea costurior de hrană
și transport. Comitetul EBA pe aspecte fiscale și
vamale a examinat experiența internațională și a
adus argumente despre necesitatea modificării
introducerea taxei de 2% să fie reținută de la principiului de deductibilitate. Pe parcursul anexportatori la achiziția produselor agricole de ului 2013 EBA a participat la toate întrunirile orla persoanele fizice.
ganizate de Ministerul Economiei și alte Instituții
• EBA a organizat ședințe comune cu Inspector- referitor la acest subiect.
atul Fiscal Principal de Stat al RM referitor la
controalele excesive. Au fost agreate condițiile
pe care producătorii agricoli trebuie să le respecte pentru a evita astfel de controale în viitor.
Studiul EBA poate fi vizualizat pe: http://
eba.md/initiatives/achizitia-fructelor-si-legumelor-proaspete

EBA PREZINTĂ COMENTARIILE SALE
REFERITOR LA NOILE STANDARTE
NAȚIONALE DE CONTABILITATE ȘI
PLANUL DE CONTURI
Grupul de lucru EBA pe aspecte de contabilitate și
audit a elaborat și prezentat Ministerului finanțelor
și Guvernului Moldovei Comentarii cu privire la noul
Proiect al Standartelor Naționale de Contabilitate și
Planul de Conturiacestea fiind inițial planificate de a
fi adoptate începând cu 1 Ianuarie 2014. Grupul de
lucru pe Contabilitate al EBA a elaborat propuneri
concrete la textul standartelor . Astfel EBA împreună
cu alte organizații din domeniu au insistat prin scrisori
comune, numeroase întâlniri organizate cu oficiali ai
Ministerului finanțelor amânarea implementării noilor
standarte de contabilitate precum și a noului Plan de
Conturi până pe 1 ianuarie 2015, pentru a permite
contabililor de a învăța noile metode și a evita probleme generate de inspecțiile fiscale.
Ca rezultat : Ministerul finanțelor a semnat un Ordin ce
prevede adoptarea noilor Standarte de Contabilitate și
a Noului Plan de Conturi începând cu 1 Ianuarie 2015.

Propunerile Grupului de Lucru în Contabilitate EBA cu referire la Noile Standarte de
Contabilitate pot fi vizualizate pe:
http://eba.md/pages/tax-and-customs
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ȘEFUL SERVICIULUI FISCAL DE STAT
AL RM, DL ION PRISĂCARU DISCUTĂ
PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ
SECTORUL DE CONSTRUCȚII.
Împreună cu membrii săi, EBA a oferit propuneri
menite să adreseze unele din problemele vizate.
Problemele discutate pe parcursul întrunirii au
fost cum de evitat dificultăți cum ar fi:
• Salarii ne-declarate, în scopuri de evaziune
fiscală,
• Achiziționarea necorespunzătoare a materialelor de cosntrucție,
• Angajați falși,
• Înregistrări contabile falsificate;

EBA PARTICIPĂ LA PROCESUL DE
ELABORARE A POLITICII FISCALE ȘI
VAMALE 2014-2016, O PLATFORMĂ DE
DIALOG ORGANIZATĂ DE MINISTERUL
FINANȚELOR

EBA ÎȘI EXPRIMĂ ÎNGRIJORAREA
REFERITOR LA PROCESUL DE
PRIVATIZARE AL AEROPORTULUI
INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU ȘI A BĂNCII
DE ECONOMII

Evenimentul a adunat reprezentanți din sectorul
privat, asociații de business, Serviciul Fiscal,
Serviciul Vamal. EBA a prezentat un set de
propuneri elaborate de către Comitetul Vamal și
Fiscal al EBA, ca răspuns la problemele evidențiate de membrii săi.

Luând in considerație ultimele tranzacții care au
avut loc cu BEM (Banca de Economii din Moldova) – și AIC (Aeroportul Internațional Chișinău)
acestea două reprezentând unele din puținele
active strategice din proprietatea statului RM,
impactând nu doar economia și climatul investițional dar și producând o conotație socială și
politică puternică.

Propunerile s-au referit în mare parte la:
• Reducerea/abolirea anumitor taxe și accize;
• Problema controalelor excesive efectuate de
către Serviciul Fiscal;
• Probleme legate de implementarea noilor
standarte de contabilitate;
• Rambursarea TVA.
Propunerile Comitetului Fiscal și Vamal
al EBA cu privire la Obiectivele politicii
fiscale și vamale 2014-2016 pot fi vizualizate pe: http://eba.md/pages/tax-andcustoms

Astfel EBA împreună cu alte organizații de business și corpul diplomatic acreditat la Chișinău
și-au exprimat îngrijorările referitor la cele două
tranzacții care au avut loc netransparent, neetic
și într-o manieră obscură.
Fără a lista detaliile tehnice pentru fiecare caz,
și nerespectând regulile internaționale pentru un
proces de privatizare publică, noi considerăm că
a fost o pierdere tacită a controlului statului asupra celor două obiecte.
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MEMBRII EBA A AVUT O ÎNTRUNIRE
CU ȘEFUL SERVICIULUI FISCAL, DNUL
ION PRISĂCARU PENTRU A DISCUTA
PROBLEME DE ADMINISTRARE FISCALĂ
CU CARE SE CONFRUNTĂ EXPORTATORII

DEZBATERI PUBLICE PRIVIND POLITICA
BUGETARĂ ORGANIZATE DE COMISIA
PARLAMENTARA PENTRU ECONOMIE,
BUGET ȘI FINANȚE
EBA a participat la dezbaterile publice pe Politica Bugetara, Fiscala și Vamala organizate de
Comisia parlamentara pentru Economie, Buget
și Finanțe condusă de Vice - Președintele Parlamentului d-nul Adrian Candu și Președintele
Comisiei Parlamentare dnul Veaceslav Ioniță.
Dnul Barbăneagră, Vice-ministrul finanțelor a
prezentat Proiectul de Politică elaborat de Ministerul de Finanțe. EBA a prezentat comentariile
sale cu privire la:

Inspecțiile fiscale, controale frecvente, posturi
fiscale au fost identificate ca unele din problemele de bază ale majorității exportatorilor. Dnul Ion
Prisăcaru a sugerat exportatorilor să se focuseze
asupra problemelor referitoare la fondul de salarii,
numărul declarat de angajați, lucratorii sezonieri,
salarii declarate etc, explicând că țelul inspecțiilor
este de a reduce economia neformală și tranzacțiile nedeclarate. EBA de asemenea a prezentat
o listă de propuneri referiotare la facilitarea anumitor proceduri aplicate de serviciile fiscale locale.

EBA DISCUTĂ PROBLEMATICA
MEDIULUI DE AFACERI DIN RM CU
REPREZENTANȚII COMISIEI EUROPENE

La 12 decembrie 2013 Boardul EBA a avut o
întrunire cu reprezentanți ai Comisiei Europene
• Lipsa de corelare dintre amenzi și veniturile și pentru a discuta problemele cu care se confruntă
capacitățile întreprinderii
mediul de afaceri din RM. Delegația UE a fost
• Reducerea nejustificată a perioadei de raportare reprezentată de dnul Wicher Slachter, Șeful Secției
Politică și Economie, dnul Norbert Anselmann,
• Majorarea anumitor Impozite și Accize
Consultant al Comisiei Europene pentru “CooperEBA a reiterat propunerile sale care au fost prezentate anterior și examinate de Ministerul finanțelor.

are de Reglementare Internațională”, dna Rudie
Filon, Serviciul European pentru Acțiune Externă.
EBA a enumerat Problemele concrete care au
fost agregate într-un document elaborat de EBA,
actualizat în permanență în dependență de informația obținută de la membrii EBA. Documentul
cuprinde astfel de probleme ca reforma justiției,
concurență și monopolizarea, administrarea fiscală, lipsa de claritate a anumitor prevederi legale care lasă spațiu liber pentru interpretări,
care împiedică dezvoltarea business-ului în
Moldova. EBA de asemenea a menționat că intenționează să devină un punct de contact în
contextul implementării DCFTA, astfel colectând
diferite probleme referitoare la comerț extern,
cadrul legislativ, etc

EBA ESTE UN MEMBRU AL:
• Consiliul Economic pe lângă Prim-Ministru
• Comitetul Consultativ pe lîngă Serviciului Vamal
• Comitetul de Conformitate a Serviciului Fiscal
• Grupurile de lucru al Ministerului Economiei
• Grupurile de lucru al Ministerului de Finanțe
În mod regulat EBA are întrevederi cu reprezentanții IMF, a Băncii Mondiale axați pe dezvoltarea
sectorului privat, pentru a adresa problemele de
impozitare, concurență, reforma în justiție și altele.
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2. EBA ESTE O REȚEA COMUNITARĂ
DE AFACERI PUTERNICĂ
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EVENIMENTE EBA 2013
EBA LA UN AN DE ACTIVITATE
La 18 ianuarie 2013, în incinta Muzeului național
de artă al Moldovei, Asociația Businessului European (EBA Moldova) a celebrat 1 an de activitate.
La eveniment au participat Prim-Ministrul Vlad
Filat, Viceprim-ministrul și Ministrul Economiei
dnul Valeriu Lazăr, șeful delegației UE la Chișinău
și Președintele Onorific al EBA Dirk Schuebel, înalți
funcționari, ambasadori, oameni de afaceri, parteneri și prieteni ai EBA Moldova.

DEJUN DE AFACERI CU ȘEFUL
DELEGAȚIEI UE DNUL DIRK SCHUEBEL
ȘI MEMBRII EBA
Pe 29 Martie 2013, EBA Moldova a organizat un
dejun de afaceri împreună cu Șeful Delegației
Uniunii Europene în Moldova, Ambasadorul Dirk
Schuebel. La eveniment au fost prezenți membri
EBA și parteneri, 50 de companii inclusiv antreprenori din Regiunea Transistreană.

Mariana Rufa, Directorul Executiv al EBA Moldova
a prezentat activitățile realizate, în decurs de desmoment, manifestîndu-și încrederea față de faptul
fășurare precum și planurile viitoare.
că tensiunile aparute între liderii politici vor putea
Scopul evenimentului este de a prezenta rezultate- Excelența sa, Ambasadorul UE in Moldova, Dirk fi depășite in cel mai scurt timp spre a asigura o
le atinse pe parcursul unui an de activitate și dez- Schuebel, care este și președintele de onoare al stabilitate de dezvoltate domeniului business. Exvoltare, precum și de a facilita crearea de rețele EBA, a facut o retrospectiva a situatiei econom- celelnța Sa a informat participantii la eveniment
dintre parteneri și membri ai asociației.
ice din țară in contextul celei politice existente la despre majorarea bugetului acordat de UE intru
susținerea Republicii Moldova, unde sectorul energetic rămîne domeniu prioritar, important fiind
faptul ca Moldova este de acord sa implimenteze
pachetul energetic 3, care, in perioada 20162020 urmeaza sa fie extins. La fel, Dl Schuebel,
a menționat despre importanța susținerii companiilor transnistrene în transportarea mărfurilor
acestora pe teritoriul Uniunii Europene. Seful Delegatiei UE a amintit ca există un număr mare de
investitori străini care ar dori sa acceadă in RM,
insă, statul trebuie să le ofere condiții favorabile
precum și anumite garanții.
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creșterea economică din Republica Moldova. Mai sebită evenimentelor curente și să se gândească la
mult decât atât, investitorii europeni sunt mai ret- potențiale răspunsuri de politici. German Economic
icenți să investească în Moldova.
Team este gata să susțină această sarcină.
Cu toate acestea, nesiguranța și pierderea încrederii
semnifică faptul că mediul de afaceri ar putea supraestima efectele crizei. Astfel, GET Moldova și EBA
vor realiza o prezentare comună în data de 24 aprilie,
la 16:30 pentru a aduce la cunoștință cauzele, impactul și perspectiva crizei din zona Euro.

EBA ÎMPREUNĂ CU GET MOLDOVA A
ORGANIZAT UN EVENIMENT PE TEMA
“IMPACTUL ECONOMIC AL CRIZEI
ZONEI EURO ASUPRA MOLDOVEI”
Așa cum evenimentele din Cipru au readus criza
din zona Euro pe primele pagini ale ziarelor, există
o nesiguranță atât printre decidenții de politici din
Moldova, cât și printre mediul de afaceri, despre
modul în care criza a afectat și va continua să afecteze economia Republicii Moldova. Pentru a informa
dezbaterile, German Economic Team (GET) Moldova
a realizat o cercetare asupra „Impactului economic
al crizei din zona Euro asupra Moldovei”.
Economiștii germani au determinat că impactul
este substanțial. Cererea scăzută pentru exporturile moldovenești și mai puțini bani trimiși de moldovenii angajați în zona Euro, în deosebi, au slăbit

La eveniment au participat aproape 60 de particpanți, reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, reprezentanți ai Guvernului RM, Parlamentului
RM, sectorului privat și mass media.

PROGRAMUL MMF PENTRU AFACERILE
Dr. Ricardo Giucci, Liderul German Economic Team MOLDOVENEȘTI
Moldova, comentează:

EBA prezintă serviciul de matchmaking în fața
„Creșterea economică din zona Euro va fi moderată a 500 de afaceri sub egida celei mai mari Conpe termen scurt, ceea ce înseamnă că exporturile și ferințe în Moldova BIZPOWER – organizată pe
remitențele își vor reveni doar în termen mediu. De- 26-27 aprilie în RM. Proiectul BIZPOWER acocidenții de politici ar trebui să acorde o atenție deo- peră necesitatea în creștere a networkingului de
afaceri prin dezvoltarea capacităților de managerism și antreprenoriat a tinerilor antreprenori.
BIZPOWER a găzduit cu succes 50 de speakeri,
manageri și leaderi de top, 500 de participanți și
30 de parteneri din țări diferite.

CUM POATE EBA SĂ SUSȚINĂ
EXPORTATORII?
La data de 22 Octombrie EBA Moldova a participat la primul For de Export organizat de MIEPO și
Ministerul Economiei împreună cu Danube Logistics și Mobias Banca.
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La for au participat peste 100 de participanți,
reprezentanți ai organizațiilor internaționale,
companii exportatoare, asociații de business, Instituții Publice.
Forul a fost orientat spre informarea unui numar
cât mai mare de companii exportatoare moldovenești referitor la oportunitățile oferite de diferite instituții și organizații în RM. Exportatorii
au avut ocazia să se informeze referitor la cadrul regulatoriu și legislativ pentru transporturi,
oportunitățile pentru finanțare și procedurile de
export, precum și asitența oferită în promovarea de parteneriatele create din rândul companiilor
membri EBA și companiile din Olanda.
exportului pe piața externă.
În cadrul forului EBA Moldova a prezentat gama Compania VS Export, membru al EBA si beneficiara
de servicii oferite comunității de afaceri care vine a serviciului de matchmaking cu Olanda, reprezentata de Andrei Cotofan si Pavel Cojocaru au
să faciliteze și să stimuleze exporturile .
explicat dificultățile cu care se confrunta o companie când decide sa iasă pe piața internațională,
CBI ÎN COLABORARE CU EBA
despre necesitatea colaborării cu atașații comORGANIZEAZĂ UN CURS DE INSTRUIRE erciali in scopul colectarii informației referitor la
PENTRU ATAȘAȚII COMERCIALI
pița unor produse și servicii, găsirii de parteneri
În perioada 22-26 aprilie 2013 CBI, Olanda a des- si promovării produselor autohtone pe piețele UE.
fășurat un curs Curs de Instruire pentru atașații
Mariana Rufa, Directorul Executiv EBA a descris
de afaceri și promotorii de investiții din RM
în ce consta suportul acordat de către EBA comEBA Moldova împreună cu compania VS Export au paniilor moldovenești la export, lecțiile învățate
fost invitate de CBI să ofere o prezentare referitor pe parcurs, provocările cu care se confruntă
la relațiile déjà stabilite între EBA și partenerii de companiile și anumite recomandări ce țin de proafaceri din Olanda, precum și rezultatele ce țin cesul de găsire de parteneri într-o altă țară.

EBA MOLDOVA A PARTICIPAT LA
REUNIUNEA MONDIALĂ A REȚELEI
INTERNAȚIONALE A EBA
Între 24-26 iunie 2013, EBA Moldova a participat
la cea de a treia reuniune mondială a Rețelei Internaționale a Asociațiilor Businessului European.
În cadrul vizitei EBA a avut posibilitatea de a discuta cu oficialii Comisiei Europene, Directoratului
general pentru întreprindere și industrie, Directoratului general pentru comerț, Parlamentul European, Camere de comerț acreditate la Bruxelles,
ONG Business Europe, etc.
Pentru a încuraja business-ul European să se
extindă pe piețele emergente în 2011 Comisia
Europeană a lansat o nouă inițiativă “Mission for
Growth”. Inițiativa constă în organizarea unor misiuni ale Comisiei Europene în țările terțe, în frunte
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cu Antonio Taiani, Vice-Președintele Comisiei Europene, încorporând o prezență amplă a oficialilor UE și a sectorului privat. Obiectivul principal al
acestor vizite rezidă în a demonstra deschiderea
businessului european spre alte piețe, inclusiv
prin aplicarea instrumentariului existent oferit de
Comisie, orientat spre crearea unor medii de afaceri prietenoase si atractive în țările respective.

ce corespund cererii pe piață și sunt deschise să
asigure un cadru legislativ coerent cu cel al UE.

Silvia Radu a reiterat câteva realizări ale EBA ce
țin de promovarea unor inițiative legislative importante, adresarea unor probleme concrete ce
EBA MOLDOVA A ORGANIZAT O RECEPȚIE vizează mediul de afaceri, găsirea de parteneri
comerciali peste hotare, suportul acordat tinerDE RĂMAS BUN CU PREȘEDINTELE SĂU
ilor antreprenori și promovarea unor proiecte de
ONORIFIC, ȘEFUL DELEGAȚIEI UE LA
responsabilitate socială corporativă.

Din punct de vedere al politicilor comerciale și de
dezvoltare a ÎMM, Comisia își îndreaptă eforturile
spre un „Renaissance industrial”, cu scopul majorării potențialului investițional prin intermediul
unor inițiative inovative și duranile. Aceste eforturi, însă, pot avea rezultat atunci când economiile
emergente dezvoltă sisteme solide de cercetare
și analiză, investesc în sistemul lor educațional
în scopul dezvoltării unor capacități și aptitudini

Dirk Schuebel a apreciat înalt activitatea și realizările EBA lansate cu mai puțin de doi ani in
urmă:”Nici nu visam ca într-un timp atât de scurt,
ideea mea, referitor la crearea unei camere europene de business va prinde rădăcini în RM. Doar
în două luni, grație dinamismului Silviei Radu,
Președintele EBA, a celor 10 fondatori și câțiva
membri, EBA a fost înregistrată și lansată sub
egida Comisiei Europene, cu prezența Comisarului European pentru Impozitare si Uniune Vamala,
Algirdas Šemeta, întregul corp diplomatic acreditat la Chișinău și înalți oficiali din RM. Astăzi EBA
a devenit o structură remarcabilă, reprezentată
de peste 40 companii locale și internaționale
care împărtășesc aceleași valori. Delegația UE
la Chișinău va susține în continuare eforturile
EBA îndreptate spre îmbunătățirea climatului investițional în special în contextul semnării DCFTA
în viitorul cel mai apropiat”, a menționat în discursul său Dirk Schuebel.

CHIȘINĂU DL DIRK SCHUEBEL

La eveniment au participat peste 60 companii
locale și internaționale de pe ambele maluri ale
râului Nistru.

EBA MOLDOVA A PARTICIPAT LA
REUNIUNEA ANUALĂ A REȚELEI
INTERNAȚIONALE A ORGANIZAȚIEI
BUSINESSULUI EUROPEAN ÎN MYANMAR
În perioada 13-15 Noiembrie EBA Moldova a participat la întrunirea anuală a Rețelei Internaționale a Organizațiilor Businessului European care a
avut loc în Myanmar, Yangon. Reuniunea EBO a
fost concepută ca o parte componentă a Evenimentului EU-Myanmar Task Force desfășurat în
contextul Misiunii pentru dezvoltare, inițiativă a
Comisiei Europene, Directoratul General pentru
Întreprinderi și Industrie.
Grupul de lucru a adunat personalități marcante din
UE și Myanmar precum și organizații ale societății
civile și ONG-uri pentru a discuta tranziția socială,
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“PUTEREA EMOȚIILOR ÎN LEADERSHIP” echipei pentru atingerea obiectivelor comune,

politică și economică inclusiv facilitarea și oferirea
suportului eventual din partea UE la toate nivelele
în scopul deschiderii țării față de investiții străine.

liderii de succes investesc emoțional. Liderii de
EBA împreună cu AFAM Moldova și în parteneriat
succes atrag, dezvoltă și conduc oamenii”.
cu TACK International au organizat un Workshop
pe tema “Puterea emoțiilor în leadership”.
Prin prisma acestui eveniment organizatorii și-au
propus să contureze ideea că pe fotoliul de șef/
Evenimentul a fost condus de către dna Andreea
lider nu există inscripția bărbat sau femeie; iar în
Udrea Rădulescu (Regional Business Developafaceri, atitudinea potrivită, calitatea competenţment Manager TACK International Romania, Genelor profesionale şi inteligenţa emoţională sunt
eral Manager Republica Moldova), care a proieccele care fac diferenţa.
tat conceptul de inteligență emoțională prin
propriile experiențe personale și profesionale, pe
care le-a împărtășit cu cele peste 60 de doamne EXCELENȚA SA, DNUL AMBASADOR,
prezente la eveniment.
SEFUL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE

Dna Andreea a menționat că “Fie că este vorba ÎN MOLDOVA, DNUL PIRKKA TAPIOLA
despre implementarea inițiativelor strategice, SE ÎNTÂLNEȘTE CU MEMBRII EBA
EBA împreună cu Rețeaua Internațională EBO au operaționale sau de mobilizarea și motivarea Cel puțin 60 de companii au avut o întrevedere cu
participat la un dejun comun împreună cu Vice
noul șef al Delegației Uniunii Europene în MoldoPreședintele Comisiei Europene Antonio Tajani
va, Excelența Sa Dnul Pirkka Tapiola.
(Directoratul General pentru Întreprinderi IndusÎn contextual ZLSAC, Pirkka Tapiola a prezentat
trie), pentru a discuta contribuția rețelei EBO la
o descriere generală vis-à-vis de structura și
implementarea politicilor EU SME. Dnul Tajani a inobiectivul Acordului, care va funcționa în calitate
format EBO despre ultimele inițiative ale Comisiei
de instrument comercial, depășind conceptul
UE și itinerariul (Road Map) al Directoratului Gentradițional de comerț liber. „Noua abordare se baeral pentru Întreprinderi și Industrie sub suportul
zează pe două elemente cheie: liberalizarea comacordat de sectorul IMM. EBO de asemenea și-a
erțului prin anularea tarifelor vamale, cotelor la
împărtășit viziunile și potențialul pe care fiecare
import și a altor bariere tehnice sau de procedură
organizație îl poate oferi pentru internaționalizarea
în calea comerțului, împreună cu reglementările
IMM și suportul în afaceri oferit în acest context.
noi de liberalizare pentru investiții și servicii. În

26

al doilea rând, Acordul prevede adoptarea cadrului legal european, a normelor și standardelor
în scopul integrării pe piața UE, aceasta fiind cea
mai mare piață cu un număr de 500 milioane de
consumatori și un PIB nominal în valoare de US$
17.6 trilioane în 2011” a menționat Tapiola.

SUPORTUL EBA ÎN DESFĂȘURAREA
Membrii EBA au adresat întrebări referitoare la SĂPTĂMÂNII GLOBALE A
eficiența energetică si a regenerabilelor, precum ANTREPRENORIATULUI ÎN MOLDOVA
condiția că toate reformele vor fi implementate.

si probleme legate de implementarea reformelor Săptămâna din 18 - 22 noiembrie este dedicată anîn justiție care reprezintă impedimentul primor- gajatorilor, celor care oferă de locuri de muncă sau
dial în asigurarea unui mediu de afaceri sănătos. care lansează startup-uri și aduc idei la viață, conReferindu-se la beneficiile Acordului în cauză,
tribuie la creșterea economică și extind bunăstarea
diplomatul a menționat că acestea se vor răs- EBA PARTICIPĂ LA CEL DE-AL DOILEA
oamenilor.
frânge nu doar asupra sectorului economic, ci și
BUSINESS FORUM “BUSINESS WITHOUT Pe parcursul săptămânii respective GEW inspiră
a societății în întregime. În primul rând, Acordul
oamenii prin activități locale, naționale și globale
va cataliza tranzacțiile comerciale între RM și UE BORDERS”
create pentru a-i ajuta sa-și exploreze potențialul
estimativ cu 16% la capitolul exporturi din RM în
La
data
de
28
noiembrie
EBA
Moldova
a
participat
ca inovatori și self-starter.
UE și cu 8% la importuri. De asemena așteptarea
la
cel
de
al
doilea
forum
de
business
din
cadrul
este că prețurile pentru mărfurile disponibile pe
Aceste activități, care variază de la concursuri și
piața locală vor scădea, ceea ce va crește pu- parteneriatului estic cu genericul „Business
evenimente de amploare până la evenimente de
terea de cumpărare a consumatorilor. În același without borders”.
networking, conectează participanții ca potențiali
timp, standardele și reglementările tehnice mai
Evenimentul a reunit o prezență impunătoare parteneri, mentori și chiar investitori – aducandu-i
rigide vor îmbunătăți calitatea produselor.
a oficialilor înalți de la Comisia Europeană, la cunostință despre noile oportunități.
În acest sens, UE va oferi un regim comercial Parlamentul european, care au venit cu mesaje
EBA Moldova a susținut inițiativa în cauză printr-un
mai predictibil și mai stabil bazat pe legislația UE clare vis-a-vis de Acordul de asociere parafat de RM
număr de evenimente organizate pe parcursul
și care va duce la un flux mai mare de Investiții la 29 noiembrie și importanța comunității de afaceri
săptămânii. EBA de asemenea a participat la Fostrăine directe, astfel creând noi capacități de la implementarea prevederilor acestui acord.
rum-ul GEW care a avut loc pe 22 noiembrie și care
producere și consolidând competitivitatea econoa unit mai mult de 100 de tineri antreprenori din
miei în general precum și a unor sectoare în par- În cadrul forului EBA a identificat numeroase
țară și de peste hotare. Mariana Rufa, director exticular. De asemenea așteptarea este că ZLSAC contacte ce țin de programe oferite mediului
ecutiv al EBA Moldova a reiterat necesitatea creării
va îmbunătăți bilanțul contului curent a Moldovei de afaceri așa ca COSMO, programe oferite de
rețelei ai oamenilor de afaceri, promovării culturii
și va contribui la creșterea PIB-ului cu 5.4% sau EAST INVEST, programe de instruire, precum și
asociative și a explicat beneficiile și rolul unei aso142 milioane Euro peste prognozele actuale, cu contacte directe în rândul oamenilor de afaceri.
ciații, oferind exemple concrete de suport pe care
le-a oferit EBA Moldova de la fondarea sa.
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ASOCIAȚIA BUSNESSULUI EUROPEAN
(EBA MOLDOVA) ÎN COLABORARE
CU CORPORAȚIA DE FINANȚARE
INTERNAȚIONALĂ (IFC) ȘI MINISTERUL
ECONOMIEI, S-AU ÎNTRUNIT SĂ
ANALIZEZE IMPACTUL ACORDULUI
DE COMERȚ LIBER, APROFUNDAT
ȘI COMPREHENSIV RM-UE ASUPRA
MEDIULUI DE AFACERI
Impactul Acordului de Comerț Liber, Aprofundat
și Comprehensiv RM-UE (DCFTA/ZLSAC) asupra
mediului de afaceri din Republica Moldova a fost
subiectul care a întrunit într-o conferință reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, misiunilor
diplomatice, asociațiilor profesionale, peste 120
oameni de afaceri, jurnaliști. Evenimentul, desfășurat recent, a fost organizat de Asociația Businessului European în colaborare cu Ministerul
Economiei și Corporația Internațională de Finanțare (IFC), având genericul “Acordul de comerț liber aprofundat și comprehensiv - ultimele
evoluții”.Alături de ministrul Economiei, Valeriu
Lazăr, la conferință a mai participat negociatorul
șef din partea Comisiei Europene, Luc Devigne,
șeful Delegației UE la Chișinău, Pirkka Tapiola,
Ingrid Tersman Ambasadoarea Regatului Suediei
în RM ș.a

Negociatorul șef din partea Comisiei Europene,
Luc Devigne, a reiterat avantajele comparative ale
ZLSAC în raport cu regimul comercial preferințial.
Oficialul, de asemenea, a menționat că sectorul
agricol trebuie mai întâi să-și alinieze standardele
naționale la cele UE. În acest sens, Moldova a beneficiat de suma de 41 mln Euro în perioada 20112013, direcționată pentru implementarea ZLSAC,
sectorul agricol reprezintând focusul principal.
“Investițiile necesare în contextul implementării
ZLSAC nu reprezintă doar niște costuri, ci un beneficiu pe termen lung. Ca impact al implementării
Moldova va avea doar de câștigat cât privește
transferul tehnologic, modernizarea și apgradarea producerii, produse de calitate la un preț mai
mic importate din UE, reducerea taxelor vamale la
import, un suport din partea UE la implementarea
acordului etc”, a spus Luc Devigne.

De asemenea, ES Pirkka Tapiola, șeful Delegației
UE la Chișinău precum și ES Ingrid Tersman Ambasadoarea Regatului Suediei în RM, au susținut
eforturile Guvernului RM în implementarea reformelor necesare, precum și au reiterat necesitatea reformării justiției și reducerii corupției, ceea
ce va duce la o stabilire a unei platforme durabile
pentru dezvoltarea țării în ansamblu.
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PROMOVAREA ȘI SUPORTUL
ÎN AFACERI
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PROIECTUL USAID CEED II SI EBA
MOLDOVA DESCHID NOI PERSPECTIVE
PENTRU SECTORUL IT IN SUEDIA
În perioada 28-31 mai 2013 a avut loc o vizită a
unui grup de companii din sectorul IT din RM în
Regatul Suediei, în frunte cu Vice-ministrul TIC, Dna
Dona Școla. Scopul vizitei a fost promovarea RM
ca destinație pentru contractarea serviciilor IT pe
piața europeană și mondială, studierea politicilor
de promovare a sectorului tehnologiei informaţiei
şi comunicaţiilor în Suedia, lider mondial în dome- tului Inovaţii al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare
niu, şi prezentarea oportunităților pentru investiţii în şi Cooperare Internațională (Sida), Johan Akerblom,
cu conducerea Direcţiei pentru Comerţ a Ministerusectorul TIC în Republica Moldova.
lui de Externe al Suediei şi a Agenţiei Suedeze penProgramul vizitei la Stockholm a inclus întrevederi tru Poştă şi Telecomunicaţii (PTS).
ale delegaţiei moldoveneşti cu şeful Departamentului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor din De asemenea, delegaţia moldovenească a avut înSuedia, Joachim Karlsson, cu seniorul Departamen- trevederi cu Centrul de Ştiinţe şi Inovaţii VINNOVA,
companiile Telia Sonera şi Ericsson.
În cadrul vizitei a fost organizat un eveniment B2B
facilitat de Asociația Businessului European si compania Clintelica în cadrul căruia au participat în jur
de 40 oameni de afaceri din sectorul TIC. Evenimentul a oferit oportunități imense oamenilor de
afaceri în vederea încheierii unor parteneriate de
colaborare si business networking.
Vizita a avut loc cu suportul proiectului USAID CEED
II și Amabasade Suediei în Moldova.

EBA SEMNEAZĂ UN ACORD DE
COOPERARE CU CAMERA DE COMERŢ
ŞI INDUSTRIE DIN TRANSNISTRIA
În data de 6 iunie 2013 EBA Moldova participă la
cel de-al III-lea Forum Investițional care a avut
loc în Transistria.
Acordul prevede suportul în afaceri, proiecte de
dezvoltare, schimb reciproc de informații precum și
o platformă comună pentru viitoarele parteneriate.
Şeful Delegaţiei UE in Moldova Dl Dirk Schuebel
şi Preşedintele EBA Moldova, Dna Silvia Radu au
reiterat importanța pieței UE care ar trebui considerată ca o oportunitate imensă pentru afacerile
din Transistria. În acest context Dnul Schuebel a
mențioant despre Acordul DCFTA care urmează a fi
parafat la Vilnius și eventualul impact pentru regiunea Transistreană în contextul comerțului extern.
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Dna Silvia Radu, Președintele EBA a apreciat activitatea celor două organizații menționând că acordul este rezultatul cooperării de mai mult de un an.

Oamenii de afaceri au exprimat un interes deosebit față de serviciile pe care le oferă Portul
Internațional Liber Giurgiulesti de transportare a
containerilor in intreaga lume.

EBA a fost reprezentată la Forumul Investițional de
mai mult de 20 de companii locale și internaționale.

PRODUCĂTORII AUTOHTONI DE VINURI
ÎMPREUNĂ CU EBA MOLDOVA AU
ORGANIZAT O DEGUSTARE ÎN CADRUL
ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI ÎN
CHIȘINĂU

EBA MOLDOVA IMPREUNA CU
COMPANIA DANUBE LOGISTICS
ORGANIZEAZA O VIZITA A OAMENILOR
DE AFACERI DIN TRANSNISTRIA
LA PORTUL INTERNATIONAL LIBER
GIURGIULESTI

Cele 10 companii transnistrene care au participat la eveniment au avut o ocazie remarcabilă sa
identifice noi oportunități, sa studieze avantajele
La 22 noiembrie 2013 „Danube Logistics” in co- comparative oferite de spectrul de servicii al Porlaborare cu EBA Moldova au co-organizat o vizită tului International Giurgiulesti, precum si sa adrea oamenilor de afaceri din Transnistria la Portul seze întrebări reprezentanților serviciului vamal
Internațional Giurgiulesti.
din RM care au participat la eveniment. Serviciul
Vamal al RM a fost reprezentat de Șeful Adjunct
Postul Vamal Cahul și Șeful Postului Vamal Portul
Giurgiulesti care detaliat au descris toate procedurile vamale la import si export si au prezentat
cadrul legislativ care prevede aceste proceduri’

Vineri, 29 noiembrie, a avut lor recepţia oferită de
Ambasada României la Chișinău cu ocazia Zilei
Nationale a Romaniei. Evenimentul a fost onorat de Preşedintele României, Traian Băsescu, şi
Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti.
Cei doi au adresat felicitări tuturor românilor cu
ocazia zilei de 1 Decembrie, dar şi autorităţilor

Misiunea EUBAM în Moldova, care a fost reprezentata la eveniment a prezentat posibilitățile tehnice de simplificare a procedurilor de import si
export a bunurilor din/spre Transnistria prin aplicarea unui sistem electronic de schimb de informatie cu costuri reduse.
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Republicii Moldova pentru succesul obţinut la
Vilnius prin parafarea Acordului de Asociere cu
Uniunea Europeană şi a celui de liber schimb
aprofundat şi cuprinzător. Cu această ocazie a
fost marcată şi revenirea postului TVR în spaţiul
mediatic din Republica Moldova.
În acest context, Ambasada României la Chișinău
şi Asociaţia Bussiness-ului European (EBA Moldova) au venit cu inițiativa organizării unei degustări
de vinuri moldoveneşti. Astfel, nouă producători
autohtoni, reprezentanţi ai unor branduri care
se bucură deja de renume, au avut ocazia să își
prezinte vinurile celor prezenți la recepţia de 1 Decembrie: personalităţi ale vieţii publice, invitaţi din
România, membri ai corpului diplomatic. Oaspeții
au apreciat calitatea şi varietatea vinurilor moldovenești, iar vinifactorii au putut stabili noi contacte
în vederea unor viitoare colaborări. O prezentare
de vinuri moldoveneşti a mai fost găzduită recent
de Palatul Parlamentului României.

COOPERAREA EBA CU OLANDA ÎN
MATCHMAKING
În 2013 EBA a oferit suport la 10 companii care
au aplicat la Programele PSI și MMF oferite de
Guvernul Olandez.

Astfel pe parcursul anului 2013 din cele 7 companii care au aplicat - 4 au fost selectate pentru
matchmaking (identificare de parteneri ) în Olanda,
un serviciu susținut financiar de Guvernul Olandez.
Din cele 5 companii care au aplicat la PSI – un
program investițional oferit de Guvernul Olandez
– 2 companii au fost selectate.

IMPLICAREA EBA ÎN PROIECTELE CSR
Între 10-14 iunie 2013, Proiectul RISP al Băncii
Mondiale, în parteneriat cu Asociația Businessului European (EBA Moldova) și Asociația de Femei
Antreprenoare în Moldova au organizat o școală
de iarnă, numită : „Dezvoltarea abilităților de
antreprenor”.

Pe parcursul celor 5 zile la Vadul lui Vodă, mai
mult de 20 de participanți, tineri antreprenori cu
o experiență de 5 ani în business și alte sectoare
(agricultură, servicii, IT etc.) și din diferite regiuni
ale Moldovei au avut un program interactiv creat
pentru a oferi cunoștințe practice necesare pentru dezvoltarea calităților de antreprenor. Programul de asemenea a inclus sesiuni de networking
și traininguri tematice oferite de experți în arii
cum ar fi managementul resurselor umane, dezvoltarea personală, marketing, aspecte legale în
managementul afacerilor, finanțe, relații bancare
ale Academiei Nicolae Dumitrescu, Profsystem,
Asociația Moldo-Germană pentru Dezvoltare Economică, BCR Chișinău, Coca Cola, Mobias Banca
Groupe Societe Generale, Turcan Cazac Law Firm.
Școala de vară, în afară de programul de instruire, a avut de asemenea o conotație socială,
deoarece organizatorii, împreună cu suportul financiar al participanților, au decis să sprijine un
proiect social demarat de Keystone Moldova cu
privire la dezinstituționalizarea tinerilor cu dizabilităţi din internate şi susţinerea lor şi a familiilor,
sau a caselor comunitare din care fac parte, în
dezvoltarea și implementarea unor mici afaceri în
cadrul incubatoarelor. Astfel, participanţii au adus
o contribuţie financiară voluntară pentu proiect
care va fi utilizată în dezvoltarea a două afaceri în
incinta acestor incubatoare.

32

ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A
TINERILOR ANTREPRENORI
PREGĂTIREA UNEI NOI GENERAȚII A
OAMENILOR DE AFACERI
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ȘCOALA DE IARNĂ PENTRU TINERII
ANTREPRENORI
La data de 21 ianuarie s-a dat startul unei sesiuni
de instruire dedicată tinerilor antreprenori în care
experți din diverse companii mari: Gas Natural
Fenosa, PWC, BCR Chișinău, Moldcell, Coca Cola,
Aegis Consulting, Mobiasbanca – Groupe Société
Générale, Birou de AVOCAȚI Țurcan Cazac și-au
împărtășit experiențele și au prezentat studii de caz
celor 50 de tineri antreprenori prezenți la eveniment. Școala a durat șase zile, timp în care tinerii
au avut posibilitatea să deprindă bunele practici
manageriale, să-și aprofundeze cunoștințele cu
privire la: managementul financiar; politici in domeniul resurselor umane; managementul vinzarilor; aspectele fiscale ale R.M.; marketing si
relații cu clientii; managementul contractelor.

Tinerii au adresat întrebări referitor la afacerile lor
personale primind instantaneu soluțiile aferente.
Școala de Iarnă a reprezentat totodată o oportunitate pentru antreprenori de a face un schimb de
idei precum și de a stabili relații de parteneriat.

ziunea tinerilor antreprenori în mediul de afaceri
din Republica Moldova precum și ne-a organizat
o întilnire de lucru cu Șeful Proiectului finanțat
de Uniunea Europeană “Asistența Tehnică pentru
Suportul Bugetar Sectorial- Stimularea Economică
în Zonele Rurale”, Philip Santens.

YOUTH EBA DISCUTĂ CU PREȘEDINTELE
YOUTH EBA PARTICPA LA INSTRUIREA
ONORIFIC ES DL DIRK SCHUEBEL,
OFERITA DE PROIECTUL UE ESRA
ȘEFUL DELEGAȚIEI UE LA CHIȘINĂU
La data din 29 martie 2013, echipa YEBA a avut
o întâlnire cu Șeful delegatiei Uniunii Europene
în Republica Moldova, Dirk Shuebel. Excelenta
Sa a fost plăcut surprins de tinerii membrii care
au experiența în diferite sectoare ale economiei
precum și studii internaționale. În urma discuției
constructive Excelența Sa a oferit sprijinul său deplin în elaborarea proiectelor îndreptate spre inclu-

Membrii YEBA au participat la un training finanțat
de Uniunea Europeană cu genericul “Formare Antreprenorială” avînd ca formator pe expertul European pe Dezvoltarea IMM din cadrul proiectului de
AT ESRA, Vincent Williams.
În cadrul treiningului am perfecționat cunoștințele
în domeniul scrierii Propunerii de Proiect, analizînd
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ÎN PERIOADA 23-24 MARTIE 2013
YOUTH EBA PARTICIPARĂ ÎN
CADRUL PROGRAMUL CURSULUI “
PLANIFICAREA AFACERII”

trăsăturile unei propuneri eficiente, practica de
scriere a propunerii, precum și etapele și cerințele
necesare de a fi respectate. De asemenea, am luat
cunoștință cu noțiunea de Cluster si fezabilitatea
implimentării acestora, procesele de dezvoltare
a unui Cluster și despre importanța unui mediator de grup. Pe parcursul seminarelor au mai fost
abordate teme importante precum: managementul
ciclului de proiect, elementele acestuia și mesajul
esențial pe care trebuie să-l conțină.

Youth European Business Association Moldova,
a participat în cadrul programului “ Planificarea
Afacerii” organizată de ODIMM și ICAWB, seminar
care a avut drept scop instruirea participanților și
explicarea unor noțiuni, procedure, sfaturi practice
care vor fi implimentate cu success în realizarea
unui proiect, desfăsurarea unor activități econom- ” BENEFICIILE ASOCIERII ÎN MEDIUL DE
AFACERI”
ice sau obținerea unui credit/ împrumut.
În cadrul sesiunii s-au discutat teme precum: La data de 25 aprilie 2013 Winrock Moldova, Eumetode de perfectare a planului de afaceri,cadrul ropean Business Association Moldova și Youth Eulegal aferent afacerii preconizate, aspecte practice ropean Business Association au organizat o masă
cu privire la creditarea bancară, testarea rapidă a rotundă cu genericul ” Beneficiile asocierii în merapoartelor financiare, perfectarea unui plan de diul de afaceri” la care au participat câteva zeci de
afaceri, perfectarea unui plan de afaceri conform tineri antreprenori din Republica Moldova, precum
standardelor UNIDO, perfectarea individuală a și liderii mai multor organizații de business printre
compartimentului financiar al planului de afaceri care enumerăm: “Centrul de promovare a femeilor
privind propriul proiect precum și alte teme inte- în business”, “Camera de Comerț și Industrie”.
resante. În cadrul trainingului, expertul național a Evenimentul a avut drept scop educarea tinerilor
răspuns la întrebările survenite din partea tinerilor antreprenori în spiritul de asociere, precum și exantreprenori.
plicarea beneficiilor pe care pot să le deducă din
aceasta. În timpul desfășurării conferinței, au luat
cuvantul invitatii din teritoriu, tineri antreprenori cât
si experti în organizarea și dezvoltarea asociațiilor.
O temă de discuție oportună a contituit-o susținerea
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finanțării asociațiilor obștești cât și supraviețuirea La eveniment au fost prezenți prim-ministrul Iurie
acestora în condițiile lipsei susținerii financiare.
Leancă, ministrul economiei Valeriu Lazăr, președintele Confederației Naționale a Patronatului din
Republica Moldova (CNPM), ambasadori ai țărilor
VIZITĂ DE LUCRU ÎN SPANIA
cu care RM colaborează economic dar și mai mult
În perioada 28 iulie și 12 august, președinta YEBA de 700 oameni de afaceri.
Moldova, dra. Alexandrina Robu a întreprins o
vizită de lucru în mai multe orașe din Spania unde La eveniment s-au dezbătut subiecte importante
s-a întilnit cu mai mulți tineri antreprenori precum precum dificultățile și oportunitățile business-ului
și oficialități spaniole printre care Primarul orașu- în Republica Moldova, iar evenimentul s-a încheiat
lui Majadahonda precum și Primarul de Valladolid prin adoptarea unei rezoluții adresate autorităților
unde s-au facut un schimb de experiențe cu privire care conține recomandări pentru îmbunătățirea
la tinerii antreprenori din Spania și cei din Repub- cadrului de politici privind activitatea antreprenolica Moldova și posibilitatea de colaborare între rială. De asemenea s-a încheiat un memorandum
aceștea. De asemenea, s-a discutat despre posi- între Guvernul Republicii Moldova și Business-ul
bilitatea efectuării unor schimburi de tineri, pentru legal reprezentat de CNPM.
ca tinerii antreprenori să învețe bunele practice
europene de business iar cei spanioli să vină cu un LECŢIE DE ANTREPRENORIAT
potențial investițional.
PENTRU LICEENI CU GENERICUL

12 NOIEMBRIE2013 - PARTICIPAREA IN
CADRUL FORUMULUI OAMENILOR DE
AFACERI CU GENERICUL „ÎMPREUNĂ
PENTRU UN VIITOR PROSPER”
La 12 noiembrie 2013, Asociația Europeană a Tinerilor Antreprenori – reprezentată de către Președintele Asociației – dra. Alexandrina Robu, a participat la forumul oamenilor de afaceri care a avut
genericul - „Împreună pentru un viitor prosper”.

“ANTREPRENOR – VIITOR DURABIL”
Luni, 18 noiembrie 2013 ora 13.15 – în cadrul
Săptămînii Mondiale a Antreprenoriatului, Youth
European Business Association Moldova şi European Business Association, ONG-uri create sub
auspiciul Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău,
au organizat o lecţie de antreprenoriat pentru mai
mult de 130 de elevi din clasele X, XI, XII de la
Liceul Teoretic “Mircea Eliade” cu genericul “Antreprenor – viitor durabil”.
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creşterea spiritului antreprenorial şi situaţia economică a Republicii Moldova se va îmbunătăţi,
precum şi gradul de responsabilitate a cetăţenilor.
Menţionăm că EBA Moldova si YEBA şi-au propus drept obiectiv identificarea şi consolidarea
platformei de susţinere a tinerilor antreprenori
în vederea implementării practicilor europene de
business , contribuirea la crearea unui climat investiţional favorabil pentru tînăra generaţie precum şi îmbunătăţirea dialogului între businessul
mare, mic şi mijlociu.

La eveniment a participat şi doamna Silvia Radu,
Preşedinta European Business Association şi a
companiei Gaz Natural Fenosa, care le-a vorbit
tinerilor despre parcursul universitar şi profesional al dumneaei, oferindu-le un reper important în stabilirea obiectivelor personale.
Pe parcursul întâlnirii s-au discutat subiecte precum antreprenoriat, intraprenoriat, modalităţi
de susţinere a unei afaceri şi companii start-up,
prezentatorii evenimentului fiind Alexandrina
Robu, Bogdan Săcăleanu şi Dorian Nacu.
Acţiuni de acest gen stârnesc interesul tinerilor pentru afaceri, facilitându-le accesul la noi
oportunităţi de carieră. De asemenea, o dată cu
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OBIECTIVELE EBA PENTRU 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EBA va deveni o asociație centrată pe soluționarea unor probleme concrete în mod sistemic
în scopul îmbunătățirii climatului investițional
De a consolida vocea businessului sub activități de lobby și advocacy
De a fortifica platformele de comunicare B2B și B2G
EBA va susține implementarea DCFTA prin
Comunicarea documentului comunității de afaceri
Adresarea problemelor ce tin de comert extren
Ajustarea legislatiei la normele UE
Crearea unui mediu mai permisiv de business
EBA se va concentra pe abordări individuale în ”matchmaking”
De a identifica noi proiecte de investiții pentru întreprinderile din Republica Moldova
De a extinde parteneriate în străinătate
De a întări prezența EBA pe rețeaua globală EBA pentru explorarea noilor piețe și noilor
oportunități pentru business
De a oferi suport continuu pentru tinerii antreprenori prin diferite programe de instruire.
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