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Ca reprezentant al Comunității de Business European în Republica Moldova, Asociația Businessului 
European joacă un rol semnificativ în procesul ajustării legislației naționale la standardele  
Uniunii Europene, precum și în susținerea afacerilor locale în accederea pieței UE — cea mai mare  
și prosperă piață din lume. EBA este, prin urmare, un partener indispensabil pentru Delegația UE.

EBA a fost foarte activă în 2014 în susținerea afacerilor prin activități concrete de Lobby și Advocacy.  
Au fost create două noi comitete sectoriale: unul pe Eficiența Energetică și celălalt pe Agricultură.  
Ambele au fost de la bun început extrem de productive în revizuirea și analizarea legislației aferente  
acestor sectoare, precum și în coordonarea activităților de lobby la nivelele corespunzătoare. Dezvoltarea 
unui proiect de lege pe Regenerabile a fost susținut din plin prin comentarii și propuneri bazate  
pe experiența practică și lecțiile învățate din practica țărilor UE. Comitetul pentru Agricultură, care a fost  
stabilit în aprilie, a adunat peste 40 de afaceri pentru activități comune în rezolvarea mai multor  
probleme, cum ar fi proceduri interne în certificarea fitosanitară și cele ce țin de regulile de origine.  
Acestea au fost abordate și soluționate cu succes. EBA a susținut un dialog continuu și constructiv 
cu autoritățile publice pentru a promova modificările necesare legislației și implementarea reformelor 
necesare pentru ușurarea desfășurării afacerii pentru  investitorii străini în Republica Moldova. 

Una din problemele-cheie aferente exportului de produse agricole rămâne a fi lipsa cunoștințelor practice 
despre piața UE. Împreună cu suportul Guvernului Suediei și Corporația Financiară internațională (IFC), 
EBA a reușit să instruiască peste 600 de oameni de afaceri din cele 9 raioane ale Republicii Moldova, 
inclusiv și UTA Găgăuzia și Transnistria, împărtășind cu aceștia experiența practică în contractarea 
internațională, certificare internațională, tehnici de negociere, standarde de comercializare,  
legislația UE ce ține de etichetare, ambalarea etc. Mai mult ca atât, la sfârșitul cursurilor de instruire 
pentru afaceri, EBA, împreună cu CCI (Camera de Comerț și Industrie), au organizat o vizită de studiu 
în Belgia și Olanda pentru 15 producători agricoli. In cadrul vizitei, agenții economici din RM au învățat 
despre cerințele pieței UE și cele mai bune practici UE în comerțul cu produsele agricole.

De asemenea, EBA a fost implicată activ în dezvoltarea politicii Fiscale și Vamale pentru 2014-2015, 
venind cu propuneri concrete care ar facilita mediul de afaceri.

Eu felicit EBA pentru eforturile continue în promovarea intereselor afacerilor europene în Republica 
Moldova. Așa cum Republica Moldova se apropie de UE, rămân multe de făcut pentru a îmbunătăți 
mediul de afaceri, pentru a-l aduce mai aproape de cerințele UE și pentru a familiariza afacerile 
moldovenești cu piața europeană. Suntem pregătiți să continuăm cooperarea excelentă cu EBA în anul 
care vine, pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de UE și UE mai aproape de Republica 
Moldova. 

Mesajul ES Ambasadorul Delegației UE  
la Chișinău, Dl Pirkka Tapiola

Anul 2014 s-a remarcat prin evenimente 
istorice în relațiile dintre UE și Republica 
Moldova: liberalizarea regimului de vize  
și semnarea DCFTA (a Acordului de Asociere, 
inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat 
și Cuprinzător (ZLSAC). Aceste actiuni  
s-au materializat în numeroase beneficii 
pentru economia tarii și bunăstarea cetățenilor 
Republicii Moldova. Prin încheierea  
Acordului de Asociere, Republica Moldova 
și-a asumat angajamentul de a întreprinde 
mai multe reforme. În final, anume calitatea 
democrației și a reformelor în Republica 
Moldova sunt cele care vor determina 
natura și profunzimea relațiilor dintre UE  
și Republica Moldova.
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Din cele peste 1200 de companii pe care EBA Moldova le-a sustinut pe parcursul anului 2014, o mare 
parte a efortului a fost orientată către inițiativele ce țin de ALSAC și s-a concretizat prin activități cum  
ar fi: ateliere practice de pregătire pentru certificarea internațională și standardele de calitate; prezentarea 
legislației UE; cerințele pieței UE cu referire la procesare, etichetare, împachetare; inițiative de lobby  
și advocacy orientate spre alinierea legislației la standardele UE; combaterea carentelor legate de piața 
forței de muncă și identificarea de contacte pentru companiile moldovenești pe piața UE etc. 

Pe parcursul anului 2014 EBA si-a continuat trendul crescator atat ca structură, dimensiune cât  
și credibilitate. Numarul membrilor EBA s-a mărit până la 55 de companii, iar echipa EBA a fost completata 
cu un expert internațional din Germania și un stagiar din Spania În ceea ce privește acțiunile EBA,  
în 2014 una din activitățile primordiale a fost lobarea  pentru un mediu de afaceri mai permisiv și prosper 
in Moldova. Astfel, peste 20 de solicitari prezentate de companii din diverse sectoare economice 
au fost depuse și sustinute in fata autoritățile de stat relevante, având drept scop solutionarea unor 
probleme concrete ale business-ului din Moldova.

În anul 2014, EBA Moldova a câștigat 5 proiecte internaționale pentru a oferi suport practic și a pregăti 
companiile moldovenești pentru accederea pe piața UE. De asemenea, un plus de valoare a fost 
asigurat prin organizarea școlilor de vară și de iarnă, activitățile de lobby și advocacy, organizarea 
vizitelor de afaceri în țările UE, toate acestea fiind orientate spre beneficiul și dezvoltarea membrilor 
EBA Moldova. 

EBA Moldova a organizat și co-organizat 12 evenimente de matchmaking și B2B, inclusiv vizite în 
România, Belgia și Olanda. Pentru prima dată EBA Moldova a fost implicată în 3 proiecte de cercetare 
și analiză, a elaborat numeroase prezentări, training-uri specializate și servicii de suport pentru business 
aferente implementării ALSAC în termeni practici.

În 2014 EBA Moldova si-a propus să devină o Asociatie  model, un Leader in traseul pro-european al 
Republicii Moldova Sa fie o voce europeană puternică a membrilor comunității de afaceri din Republica 
Moldova, pe plan internațional să paveze o cale facila pentru o dezvoltare sigură si stabila a membrilor 
sai și să contribuie la îmbunătățirea si dezvoltarea cooperarii cu partenerii naționali și internaționali.

Suntem mândri de a vă prezenta în acest raport detalii despre toate activitățile întreprinse pe parcursul 
anului 2014. 

Mesajul Președintelui EBA, Dnei Silvia Radu

Anul 2014 a reprezentat pentru EBA  
o perioada de activitate intensa, marcata 
de numeroase provocari în care ne-am 
stabilit drept obiectiv rolul de a deveni 
inovator și totodata formator in procesul 
de implementare a DCFTA, oferiind suport 
mediului de afaceri din Republica Moldova.

Semnarea Acordului de Asociere cu UE  
a reprezentat unul dintre momentele 
marcante ale anului 2014, avand un 
impact major în consolidarea dezvoltarii 
economice și sociale a Republicii Moldova, 
în modernizarea tarii și integrarea Republicii 
Moldova în piata comunitara.
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Consiliul de Directori EBA Moldova

Silvia Radu 
Președinte EBA Moldova
Președinte,  
ICS Red Union Fenosa

Ridha Tekaia
Vicepreședinte  
EBA Moldova
Președinte,  
BC „Mobiasbanca — Groupe 
Societe Generale” SA

Catalin Giosan
Director General,
ICS “Pro Digital”

George Teodorescu
Șef Birou Chișinău,
ICS “Vernon David” SRL

Alex Koss
Speaker Comitet de Conducere,  
IM “Sudzucker” SA

Wolfgang Lerke
Președinte,  
Asociația Obștească Colaborare 
Economică Moldo-Germană

Barkin Secen
General Director,
IM “Moldcell” SA

Juan Luis Martin 
Ortigosa
Președinte Executiv,  
BCR Chișinău

Thomas Moser
Director General,
ICS “Danube Logistics” SRL

Alexandru Țurcan
Partener Coordonator,
B.A.A. “Turcan Cazac”

Michele D’Introno
Director General, 
“Metro Cash & Carry Moldova” 
SRL
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Consiliul de Directori EBA Moldova
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Membrii EBA Moldova
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2014 
ACTIVITĂȚI  
ȘI CIFRE

ACTIVITĂȚI DIFERITE 

COMPANII DESERVITE  
PE PARCURSUL ANULUI

EVENIMENTE DE 
MATCHMAKING ȘI B2B

ACTIVITĂȚI DE SUPORT 
PRACTIC CE ȚIN DE 
IMPLEMENTAREA ALSAC  
ȘI ACCESUL PE PIAȚA UE

INIȚIATIVE DE LOBBY  
& ADVOCACY

PROIECTE INTERNAȚIONALE 
DE SUSȚINERE  
A AFACERILOR

55

30

5

12

1200

115
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MISIUNEA

VIZIUNEA

•	 facilitarea comerțului intern și extern;

•	 îmbunătățirea climatului investițional 
prin participarea la diverse platforme de 
comunicare;

•	 sprijinirea și atragerea investițiilor străine;

•	 promovarea activităților de afaceri dintre 
UE și RM.

EBA Moldova este una din cele mai importante 
business hub-uri pentru entitățile moldovenești  
și străine orientată spre:

De a iniția și conduce stabilirea deplină 
a valorilor și practicilor europene 
de business în Republica Moldova, 
urmărindu-se promovarea și contribuirea 
la armonizarea economiei Moldovei  
cu cea a UE. 
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Olesea Ghedrovici —  
Consultant pe Aspecte 
Financiare și Fiscale 

Olesea Ghedrovici este 
responsabilă pentru toate 
aspectele ce țin de economie, 
finanțe și fiscalitate în cadrul 
EBA Moldova. Coordonează 
Comitetul pentru Fiscalitate  
și Vamă și declarațiile analitice 
elaborate de EBA Moldova. 

Henrik Kuffner — 
Consultant superior

Henrik Kuffner vine  
din Germania și este consultant 
superior pe aspecte de ordin 
general ce țin de structura 
organizațională și aspecte  
de networking cu UE în EBA. 
Henrik Kuffner de asemenea 
oferă suport in cadrul EBA  
prin recomandări, training-uri  
și îndrumări în găsirea  
de parteneri peste hotare.

Adelina Gomezmont — 
Stagiar

Adelina a făcut parte  
din personalul asociației  
pe o perioadă de mai mult 
de 6 luni în 2014, participând 
la menținerea comunicării 
asociației și actualizarea 
website-ului EBA.

Mariana Rufa — Director Executiv

În calitate de director executiv, Mariana Rufa gestionează  
și coordonează activitatea EBA în general, pe plan intern și extern.  
O atenție și susținere deosebită este oferită membrilor și activităților 
de lobby ale EBA. Mariana Rufa are angajamentul de a atrage proiecte 
străine, dirijându-le spre dezvoltarea business-ului și de a identifica 
parteneri potențiali pentru membrii EBA în Republica Moldova  
și peste hotare.

ECHIPA EBA

Ion Cebanu — 
Executive Assistant

Responsabil de comunicare, 
organizarea generală și suportul 
logistic; manager al programelor 
pentru tineret și suport  
în programele de matchmaking.
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LO
BB

Y &
 ADVOCACY

STRUCTURA 
MISIUNII DE 
SUPORT
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LOBBY
AND

ADVOCACY

NOI  
SUNTEM  
O VOCE  

COMUNĂ
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NOI  
SUNTEM  
O VOCE  
COMUNĂ

Pe parcursul anului 2014, toate cele 3 comitete  
s-au întrunit regulat, orientându-și activitatea  
spre următoarele scopuri: 

EBA Moldova si-a axat activitatea spre susținerea și lobarea unui mediu de afaceri mai transparent  
și mai permisiv în următoarele sectoare:

•	 asigurări;

•	 industria tutunului;

•	 sectorul Energetic și Regenerabile;

•	 sectorul medical și al sănătății;

•	 reglementările și procedurile fitosanitare;

•	 subsidii în agricultură (în special pentru entitățile economice localizate  
 în Transnistria, dar înregistrate în Republica Moldova);

•	 impozitare și politică fiscală;

•	 promovarea serviciilor electronice (E-Service). 

 

EBA Moldova participă la procesul de elaborare a Politicilor Fiscala și Vamala pentru 2014

În acest sens, propunerile de proiect ale politicii fiscale și vamale au fost colectate de la companiile 
membre, examinate și consolidate într-un document care a fost coordonat cu Ministerul Economiei  
și Ministerul Finanțelor precum și alti parteneri. Documentul este plasat pe www.eba.md.

Fiind o voce comună a membrilor EBA, Asociația reprezintă și susține interesele afacerilor 
și sectoarelor pe care le reprezintă. EBA promovează angajamentele afacerilor și participă 
activ la platformele de comunicare pentru a facilita dialogul, pentru o rezoluție efectivă  
și constructivă a problemelor cu care se confruntă afacerile. 

Astfel EBA Moldova este membră a mai multor platforme B2G cum ar fi:

•	 Consiliul Economic pe lângă Prim-Ministru

•	 Comitetul de Conformitate pe lângă Serviciul Vamal

•	 Comitetul Consultativ de Conformitate a Serviciului Fiscal

•	 Comisia Națională a Pieței Financiare Expert Group 

•	 Platforma Pro-Europeană 

•	 Comitetul Sectorial pentru Industrie al Camerei de Comerț și Industrie etc.

 
 
ACTIVITATEA DE LOBBY ȘI ADVOCACY ALE EBA MOLDOVA SUNT ÎN MARE PARTE ORIENTATE 
CĂTRE TREI COMITETE SECTORIALE:

•	 COMITETUL PENTRU FISCALITATE ȘI VAMĂ 

•	 COMITETUL PENTRU AGRICULTURĂ

•	 COMITETUL PENTRU ENERGIE 
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LOBBY
AND

ADVOCACY

EBA Moldova susține implementarea serviciilor electronice (E-Services) în rândul 
comunității de business

O atenție specială a fost oferită sensibilizării și promovării implementării serviciilor electronice în cadrul 
sectorului privat. În acest sens, Centrul de Guvernare Electronică, în parteneriat cu EBA Moldova  
și Serviciul Fiscal al Republicii Moldova, a demarat un proiect pilot de informare a comunității  
de business privind instrumentele de plată electronică recent elaborate.

Participanții, majoritatea fiind directori financiari și contabili din cadrul diferitor companii, au avut 
posibilitatea să asiste la demonstrarea practică a serviciului, să adreseze întrebări și să vina cu sugestii 
de îmbunătățire.

Reprezentanții Inspectoratului Fiscal Principal de Stat au menționat faptul că în prezent sunt  
mai mult de 400 de entități economice care utilizează serviciul electronic E-Factura. Aceasta reprezintă  
o alternativă de achitare a taxelor deja pusă în practică și care este într-o continuă perfecționare.  
Este important de reiterat că dezvoltarea serviciilor electronice a fost identificată ca fiind una  
din prioritățile din Agenda Guvernului.

 

EBA Moldova lansează Comitetul pentru Agricultură 

La 20 martie EBA Moldova a lansat activitatea Comitetului pe Agricultură. Evenimentul, susținut  
de către Proiectul USAID ACED, a întrunit reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Ministerului Economiei, ANSA și circa 20 de entități economice care operează în sectorul agricol. 
Scopul Comitetului a fost de a identifica problemele-cheie cu care se confruntă companiile din sector, 
de a discuta potențialele soluții și de a examina experiența din țările vecine. 

Dna Inga Ionesii, Sef al Directiei Principale Politici Comerciale din cadrul Ministerului Economiei, a făcut 
o prezentare succintă a ALSAC și impactul acestuia asupra sectorului agricol.

Luând în considerare re-orientarea exporturilor din partea CSI spre piața comunitară UE, au fost 
identificate o serie de probleme asa că:

•	 procedurile de obținere a certificatului fitosanitar — asigurarea unui nivel  
 mai inalt de transparenta si rapiditate; 

•	 certificatele de origine;

EBA Moldova  
lansează Comitetul 
pentru Agricultură
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NOI  
SUNTEM  
O VOCE  
COMUNĂ

•	 mecanismul de distribuire a cotelor;

•	 ALSAC și Anexa V (Regimul de cote pentru exportul produselor agricole);

•	 alte impedimente la exportul de produse-agricole pe piața UE;

•	 TVA pentru importul serviciilor;

•	 taxele de import pentru anumite tipuri de echipamente.

Problemele au fost abordate, iar propunerile au fost identificate și prezentate ANSA (Agenției Naționale 
pentru Siguranța Alimentelor), Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, fiind reiterate la toate 
platformele relevante B2G. 

Pe parcursul anului au avut loc 4 întruniri ale Comitetului pentru Agricultură. La una dintre acestea, 
organizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie, s-au discutat probleme ce țin de procedurile 
vamale, în special certificatele fitosanitare. 

Rezultatele înregistrate: 

•	 procedura de eliberare a certificatelor fitosanitare a fost simplificată;

•	 companiile și-au putut exprima poziția în raport cu aplicarea ALSAC,  
 precum și aplicarea regimului de cote;

•	 EBA Moldova a promovat necesitatea aprobării mecanismului de distribuire  
 a cotelor cât mai curând posibil, pentru facilitarea exportului. 

EBA Moldova a lobat implementarea principiilor ALSAC ce țin de companiile transnistrene 

În această privință, EBA Moldova a lobat modificările din Regulamentul cu referire la acordarea  
de subvenții în agricultură pentru a acoperi și companiile care se află pe malul stâng al Nistrului,  
dar care sunt înregistrate în Republica Moldova.

Amendamentele au fost luate în considerare și acceptate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 
și AIPA (Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură).

 

Ședințele Comitetului 
pentru agricultură

EBA Moldova
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LOBBY
AND
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EBA Moldova a lobat stabilirea unui Comitet Național de Etică în sectorul sănătății 
transparent, independent și funcțional

În acest sens, EBA Moldova s-a întrunit cu Ministerul Sănătății și oficiali ai Guvernului pentru a grăbi 
procesul. La moment investitorii străini se confruntă cu obstacole în funcționalitatea comitetului  
care îi împiedică să își desfășoare activitatea în Republica Moldova într-o manieră eficientă și profesionistă.  
În vederea asistării Guvernului și Ministerului Sănătății, EBA Moldova a explorat experiența internațională 
și a elaborat o declarație care descrie experiența Germaniei și României, descriind aspectele 
organizaționale și administrative în aceste țări. Problema dată rămâne a fi adresată autorităților 
moldovenești.

 
 
EBA Moldova participă la masa rotundă organizată de Ministerul Finanțelor, unde s-a 
discutat mecanismul prețurilor de transfer 

Ca rezultat al discuțiilor, Comitetul EBA pentru Fiscalitate și Vamă, bazându-se pe opiniile companiilor 
membre EBA, a elaborat un document de poziție ce ține de prețurile de transfer și l-a prezentat  
la Ministerul Finanțelor. EBA Moldova și-a exprimat opinia cu referire la caracterul prematur al acțiunii 
care, la etapa actuală, va demonstra incapacitatea serviciului fiscal și costurile mărite suportate  
de companiile care implementează acest mecanism

 
 
EBA Moldova a făcut lobby pentru o legislație mai transparentă și mai inclusivă în sectorul 
asigurărilor 

EBA a lobat pentru o legislație mai transparenta și mai riguroasă în asigurări, modificarea Legii  
cu privire la asigurări. Dl George Teodorescu, șeful biroului din Chișinău al firmei de avocatură Vernon 
David și Asociații, a reprezentat EBA Moldova și poziția acesteia în problema sectorului de asigurări, 
în discuțiile cu Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe. Legea modificată a fost adoptată  
în iulie 2014, și a reflectat majoritatea preocupărilor EBA.

EBA Moldova susține implementarea standardelor de siguranță alimentară în Republica 
Moldova în concordanță cu Legislația UE 

În contextul implementării ALSAC și pregătirii exportatorilor, producătorilor și procesatorilor moldoveni 
de produse agricole pentru piața comunitară UE, EBA Moldova, cu suportul IFC, a organizat o masă 
rotundă cu genericul „Siguranța alimentară pentru o dezvoltare sustenabilă”.

EBA susține 
implementarea 
standardelor 
internaționale  
de siguranța  
alimentelor
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NOI  
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Reprezentanți ai ANSA și ai Institutului Național de Metrologie au prezentat legislația națională  
în domeniul certificării, precum și cerințele UE în această privință.

Mai mult 70 de companii au participat la eveniment, în mare parte reprezentând sectorul agricol. 
Companiile au reiterat problemele cu care se confruntă vizând standardele UE și cele naționale, precum 
și impedimentele legate de certificarea internațională.

 
 
EBA Moldova susține implementarea ALSAC în Republica Moldova 

EBA Moldova a participat la conferința „Asigurarea unei implementări de succes a ALSAC în Republica 
Moldova”, organizată de Centrul Român pentru Politici Europene și reprezentanța sa în Republica 
Moldova. La conferință au participat oficiali publici, organizații non-guvernamentale și mediul  
de afaceri din România și Republica Moldova. Discuțiile cheie s-au concentrat pe cele mai bune practici  
care pot fi împărtășite de România în procesul de accedere. O atenție specială a fost oferită problemelor 
comerțului extern și expunerea produselor moldovenești pe piața UE. Experții români au vorbit 
despre diferite programe de suport oferite de UE care au existat în România în procesul de accedere  
și cum acestea au ajutat afacerile să se dezvolte. 

EBA Moldova a evidențiat necesitatea suportului care trebuie orientat către pregătirea companiilor  
și dotarea tehnică pentru a deveni mai competitivi pe piața UE. EBA Moldova de asemenea a accentuat 
importanța numărului de reforme care încă nu au fost aplicate și care împiedică pătrunderea investițiilor 
străine directe în Republica Moldova. 

Săptămâna Globală a Antreprenoriatului în Republica Moldova — o platformă importantă 
pentru dezvoltarea afacerilor 

La data de 17 noiembrie 2014 EBA Moldova a participat la deschiderea Săptămânii Globale  
a Antreprenoriatului în Republica Moldova (Global Entrepreneurship Week — GEW). Săptămâna 
Globală a Antreprenoriatului este un eveniment internațional, care se desfășoară în a treia săptămână 
din noiembrie în 153 de țări. 

EBA a reiterat necesitatea stimulării unui mediu de afaceri permisiv pentru dezvoltarea țării, a enumerat 
activitățile de lobby precum și implicarea activă în platformele existente de B2G, încurajând afacerile  
să se unească în asociații de business, pentru a fi auzite și susținute.

 
 

EBA susține 
implementarea 

standardelor 
internaționale  
de siguranța  

alimentelor
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EBA promovează condițiile sigure de muncă

Renania în cooperare cu EBA Moldova lansează Safety Academy

Renania, compania lider în România de producere a echipamentelor de protecție, a lansat  
pe 25 martie, la Chișinău, în parteneriat cu Asociația Businessului European și cu Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei, prima ediție a Safety Academy.

Proiectul Safety Academy este orientat spre crearea unei platforme sigure de comunicare și împărtășire 
a celei mai bune experiențe globale și politici în sectorul siguranței alimentare și sistemelor de protecție.

Prin intermediul acestui eveniment s-a atras atenția asupra investițiilor pe care angajatorii trebuie  
să le întreprindă pentru a asigura siguranța lucrătorilor și au fost prezentate soluții de ultima oră în acest 
domeniu.

EBA Moldova pledeaza pentru un mediu de afaceri mai transparent pentru dezvoltarea 
sectorului regenerabilelor în Republica Moldova

Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe, în colaborare cu EBA Moldova, a organizat  
o masă rotundă cu genericul „Sectorul de eficiență energetică — noi perspective pentru Republica 
Moldova”.

Proiectul Safety 
Academy

Masa rotundă 
organizată de 
Comisia Parlamentară 
Economie, Buget și 
Finanțe, în colaborare 
cu EBA Moldova
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Scopul întrunirii a fost prezentarea noului proiect de lege, cu împărtășirea experienței internaționale  
în acest domeniu. La reuniune au participat cei mai importanți reprezentanți ai sectorului privat și public 
din Republica Moldova din sectorul regenerabilelor, care au comentat pe marginea proiectului de lege.

Ședința a fost prezidată de dl Veaceslav Ioniță, președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget 
și Finanțe, care a prezentat noul proiect de lege și poziția Republicii Moldova ce ține de aplicarea legii 
date. 

Franck Le Borgne, directorul companiei Solartech Energy, membru EBA Moldova, a scos sub aparte 
accent problemele cele mai stringente legate de sectorul regenerabilelor în Republica Moldova  
și a venit cu propuneri și soluții concrete. 

Printre temele discutate au fost accesarea pieței de regenerabile a Republicii Moldova de către un 
investitor străin, emiterea de tarife din partea ANRE, calcularea tarifelor, TVA și problemele legate  
de impozitul pe venit în cazul distribuitorilor la achiziționarea de energie, limitările ce țin de măsurarea 
volumului de rețea instalată. 

Dl Tudor Copaci, viceministru al Economiei a prezentat poziția din partea unei inițiative legale, explicând 
faptul că legea este un cadru comun care va fi urmat de un cadru regulatoriu reiterînd clar și transparent 
regulile jocului pentru toți investitorii. 

 
EBA Moldova participă la reuniunea Rețelei Mondiale EBO World Wide Network

În perioada 16-18 noiembrie 2014, EBA Moldova a participat la întrunirea anuală a Rețelei Mondiale 
EBO (Organizațiile Europene de Business), care a avut loc în Bruxelles, Belgia. 

EBA Moldova a fost reprezentată de Mariana Rufa, care a oferit un scurt raport al activităților întreprinse 
de EBA pe parcursul unui an și principalele proiecte implementate în decursul unui an. O atenție 
specială a fost oferită cooperării dintre EBA și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, 
membră a EUROCHAMBRE sub Programul East Invest, orientat spre dezvoltarea sectorului de afaceri.  
Dna Rufa a descris inițiativa Roadshow din cadrul Programului East Invest implementat de Eurochambre, 
pe baza căruia EBA și Camera de Comerț și Industrie au organizat un eveniment de matchmaking 
cu schimb de experiență în Belgia și Olanda pentru 15 companii producătoare și procesatoare  
din sectorul agricol din Republica Moldova. EBA a pus accent pe beneficiile și eficiența unui efort 
comun, în acest fel exprimând necesitatea de a repeta această experiență în viitor, mai ales luând  
în considerare constrângerile geo-politice existente cu repercusiuni negative asupra mediului de afaceri. 
Pe parcursul a 3 zile, Rețeaua EBO a avut ședințe cu reprezentanți ai DG Enterprise and Industry,  
DG Trade, DG Extension Service, Eurochambres și Parlamentul Uniunii Europene.

EBA Moldova  
pledează pentru  

un mediu de afaceri  
mai transparent  

pentru dezvoltarea
sectorului 

regenerabilelor  
în Republica Moldova
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Cu referire la politicile de dezvoltare a IMM-urilor (Intreprinderile Mici și Mijlocii), DG Enterprise  
and Industry a accentuat câteva acțiuni cheie care ar trebui puse pe prim-plan în 2015, acestea fiind 
MILANO Expo, SMEs Internationalization (Internationalizarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii), Missions 
for Growth to Ukraine (Misiuni de dezvoltare în Ucraina) etc. În ceea ce privește țările Parteneriatului 
Estic, o achiziție importantă este Programul COSME eligibil pentru Republica Moldova începând  
cu 2015, care este orientat spre dezvoltarea IMM-urilor.

EBA a participat la o întrunire bilaterală cu reprezentanții EUROCHAMBRE pentru a identifica modalități 
de cooperare. 

 
 
EBA Moldova participă la Programul de Competitivitate OECD EURASIA

In perioada 25-27 noiembrie 2014, EBA Moldova a participat la Programul de Competitivitate OECD 
EURASIA, care a avut loc la Paris, Franța. Săptămâna OECD Eurasia a adunat mai mulți reprezentanți 
din regiunea Eurasia, țările membre OECD, academicieni, lideri de afaceri, organizații partenere 
internaționale, societatea civilă și experți relevanți pe aspecte tematice. 

 Rețeaua Mondială EBO

Programul  
de Competitivitate  
OECD EURASIA
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Pe parcursul forumului, Dna Mariana Rufa, directorul executiv EBA a oferit o prezentare a oportunităților 
Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv pentru afaceri și care ar fi beneficiile 
aderării la piața UE. Problemele descrise au fost susținute de Georgia, Ucraina, Tadjikistan, Armenia 
etc. Discuțiile s-au axat pe necesitățile și beneficiile pe care producătorii agricoli le pot avea odată  
cu vânzarea producției lor pe piața UE. O atenție specială a fost oferită investițiilor non-materiale, 
cum ar fi cunoștințe practice asociate cu exportul pe piața UE precum și cerințele și standardele 
de calitate înaintate de UE, care trebuie luate in considerare, de exemplu certificările internaționale, 
cerințele stabilite de rețelele internaționale de supermarkete și angrosiști, HORECA etc., pentru a deveni  
mai competitivi pe piața UE.

Întâlniri bilaterale au fost organizate pe parcursul a trei zile. Delegația din RM a fost reprezentata  
de Dna Lilia Palii, Secretar de Stat, Ministerul Economiei al RM, Dna Iulia Iabanji, Director ODIMM  
și Dna Mariana Rufa Director Executiv EBA Moldova împreună cu Secretariatul Relațiilor Internaționale 
OECD. 

 
 
EBA Moldova a participat la întrunirea consiliului economic pe lînga Primul Ministru,  
la întrunirile comitetului de conformitate ale Serviciului fiscal și ale Serviciului Vamal 

Pe parcursul anului EBA Moldova a reușit să promoveze:

•	 abolirea taxei de export a nucilor de 1,5%;

•	 simplificarea procedurilor de export (certificatele de origine);

•	 simplificarea certificării fitosanitare;

•	 crearea cadrului regulator necesar pentru companiile transnistrene  
 în depunerea dosarelor pentru subsidii în agricultură.

Pe parcursul 2014 EBA Moldova a participat la mai multe întruniri ale Comitetului de Conformitate  
a Serviciului Fiscal, la care EBA Moldova este membră. Agenda comitetului a acoperit astfel  
de probleme ca:

•	 TVA pentru serviciile de transport oferite Zonelor Economice Libere;

•	 autorizația pentru companiile internaționale de transport;

•	 registrul electronic;

•	 controalele fiscale. 

EBA susține inițiativele 
Serviciului Vamal  

ce țin de simplificarea 
procedurilor de export
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La data de 23 ianuarie 2014, EBA Moldova a participat la recepția de Anul Nou, oferită  
de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, Bucuresti, Romania

Circa 850 de invitați din mediul economic, politic și cultural din Romania și Germania au fost prezenți 
la evenimentul organizat la Palatul Parlamentului. 

Personalități de prim rang, cum ar fi E.S. dl Traian Băsescu, Președintele României, dr. Radu Merica, 
președintele AHK România (Camera de Comerț și Industrie Moldo-Română), Werner Hans Lauk, 
Ambasadorul Republicii Federale Germane, dna Andrea Schanter, directorul Fondului Monetar 
Internațional pentru România au venit cu mesaje importante pentru comunitatea de afaceri, întrunirea 
reprezentând o platformă remarcabilă de networking și identificare de contacte de afaceri și oportunități 
în România și Germania. Tematica — s-a axat pe „Mobilitatea și importanța acesteia în diferite domenii 
economice”.

Membrii EBA Moldova au participat la această solemnitate, identificând noi oportunități de dezvoltare 
și noi contacte pentru afaceri. 

EBA Moldova organizează un mic dejun cu Ambasadoarea Republicii Federale Germane  
în Republica Moldova, Excelența Sa Dna Ulrike Knotz

ES Dna Ulrike Knotz a vorbit despre eforturile întreprinse de țările care au aderat la comunitatea UE, 
menționând importanța unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat și responsabilitățile 
asumate de către comunitatea de business.

Dna Ulrike Knotz a accentuat importanța unui sistem de justiție propice, care, din păcate, este identificat 
ca cea mai arzătoare problemă cu care se confruntă comunitatea de business din Republica Moldova. 

Dl Ronny Bechmann, consilier al Prim-ministrului pentru Atragerea de Investiții a prezentat  2 proiecte 
finanțate de Guvernul Germaniei: certificarea oricăror produse orientate pentru export în UE și sistemul 
dual de pregătire a specialiștilor de nivel tehnic, ca suport pentru sistemul vocațional al Republicii 
Moldova. 

Întrunirea a creat o ocazie inedita pentru o discuție deschisă între sectorul privat și Ambasador, astfel 
obținându-se informație importantă pentru dezvoltarea afacerilor în continuare. 

 

EBA organizeaza  
un mic dejun de afaceri 

cu Dna Ambasadoare  
a Germaniei ES  

Ulrike Knotz
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EBA Moldova celebrează 2 ani de activitate 

La data de 19 februarie, în incinta Muzeului Național de Artă al Moldovei, Asociația Businessului 
European (EBA Moldova) a marcat împlinirea a doi ani de activitate. Sărbătoarea a adunat mai mult  
de 120 de participanți. Printre invitații speciali s-au numărat: șeful Delegației Uniunii Europene  
la Chișinău, Excelența Sa dl Pirkka Tapiola, președintele Comitetului Economic și Social European,  
dl Henri Malosse, negociatorul-șef pe DCFTA Luc Devigne, ambasadori, delegați ai Camerelor  
de Comerț din România, fondatori și membri ai asociației, agenți economici din stânga Nistrului.

Scopul întâlnirii a fost prezentarea activității realizate pe parcursul anului 2013, precum și organizarea 
unui B2B Networking pentru participanți. 

Câteva companii autohtone producătoare de vin, așa ca Sălcuța, Et Cetera Gitana și Căinari Vin  
și-au expus colecția de vinuri, având ocazia perfectă de a identifica și stabili noi contacte.

2 ani de activitate ai 
Asociației Businessului 
European

2 ani de activitate ai 
Asociației Businessului 
European



25

PUNȚI CĂTRE  
NOI OPORTUNITĂȚI  
DE AFACERI

O poartă de acces a companiilor din Polonia în Republica Moldova 

La data de 24 februarie, BC MobiasBanca, Groupe Societe Generale, în parteneriat cu Asociația 
Businessului European (EBA Moldova) și Ambasada Poloniei la Chișinău, a organizat un eveniment 
B2B destinat oamenilor de afaceri din Polonia și Republica Moldova.

Businessul din Polonia a fost reprezentat de sectoare ca: biomasă și regenerabile, sisteme post 
recoltare de fructe și legume, producerea utilajelor agricole, managementul aprovizionării cu apă, 
producerea sistemelor și echipamentelor de răcorire și refrigerare, sectorul bancar, producerea 
zahărului, consultanță și logistică.

La întrunire au fost prezenți mai mult de 50 de participanți, reprezentanți ai sectorului privat, Ministerul 
Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Economiei și reprezentanți ai administrației publice 
locale din Polonia.

 
Membrii EBA au avut o întâlnire cu Excelența Sa Ambasadorul Germaniei în Republica 
Moldova, dl Matthias Meyer 
Reuniunea a fost o ocazie reușită pentru schimbul de opinii între afacerile din Republica Moldova  

 Întâlnirea cu 
Ambasadorul Germaniei  

în Republica Moldova,  
ES Dl Matthias Meyer

O poartă de acces  
a companiilor  

din Polonia
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și Europa despre situația economică și politică din țară. Ambasadorul Meyer a vorbit despre trendul 
pozitiv al Republicii Moldova în contextul Agendei Europene, menționând reformele din diferite sectoare, 
care au fost implementate cu succes. Cu toate acestea, mai sunt neajunsuri care împiedică investitorii 
străini să considere Republica Moldova o potențială direcție pentru investiții, și anume sectorul justiției 
și instabilitatea cadrului legal. 
Dl Meyer a reiterat importanța semnării Acordului de Asociere și a Acordului de Comerț Liber, 
Aprofundat și Comprehensiv ca parte componentă a acestuia și a pus accent pe credibilitatea  
pe care companiile din Republica Moldova vor avea nevoie să o obțină odată cu intrarea pe piața UE. 
Cu toate acestea, „ALSAC va trebui să cuprindă întreg teritoriul Republicii Moldova, mărind implicarea 
Găgăuziei și Transnistriei în procesul de integrare la Uniunea Europeană. Pentru implementarea  
cu succes a acordului, este crucial de a concentra efortul asupra comunicării beneficiilor integrării 
UE pe întreg teritoriul țării, implicând toate păturile sociale și de a pregăti producătorii/exportatorii  
ca să devină competitivi pe piața UE.”

Noi oportunități de afaceri în București 

EBA Moldova în cooperare cu Camera de Comerț România-Elveția au organizat un eveniment  
de Networking la București, la care au participat mai mult de 30 de companii din România și Republica 
Moldova și unde mai multe afaceri au reușit să găsească oportunități de comerț și dezvoltare în ambele 
țări.

Dr Costin Lianu, director al Departamentului de Dezvoltare al Exportului dincadrul Ministerului 
Economiei al României, a menționat importanța examinării certificarii BIO pentru  produsele agricole  
ca o direcție-cheie pentru investiții în sectorul agricol. Dl Emil Jacota, ministru-consilier al Ambasadei 
Republicii Moldova la București, a exprimat deschidere și suport întru găsirea de contacte de afaceri 
pentru companiile din România și Republica Moldova, subliniind numărul în creștere al fluxurilor 
comerciale între aceste două țări.

Întâlnirea s-a soldat cu un număr de contacte importante pentru companiile moldovenești. Agenții economici 
din Moldova au avut prilejul sa se întâlneasca cu reprezentanți ai Companiilor Internaționale de Certificare  
reprezentate în România, Investitori în Sectorul Energetic, angrosiști de fructe și legume proaspete etc. 

EBA Moldova a sărbătorit Ziua Europei 

Cu ocazia zilei Europei, EBA a organizat un eveniment de networking la care au participat membrii 
EBA, reprezentanți ai autorităților publice și companii internaționale care operează în Republica 

Noi oportunități  
de afaceri în București
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Moldova. Sărbătoarea a fost lansată oficial de Excelența Sa dl Gunmar Wiegand, Serviciul European 
pentru Acțiune Externă (EEAS), director pentru Rusia, Parteneriatul Estic, Cooperare Regională în Asia 
Centrală și țările OSCE, inclusiv dl Luc Devigne, negociatorul-șef pntru DCFTA cu Republica Moldova. 

E.S. dl Pirkka Tapiola, șeful Delegației UE la Chișinău, Președintele Onorific al EBA Moldova, a subliniat 
faptul că pentru a intra în comunitatea UE va fi nevoie de un efort și voință politică substanțială pentru 
implementarea reformelor din sectorul justiției și al economiei, iar Republica Moldova deja a făcut pași 
concreți în această direcție. Dl Ambasador a subliniat importanța îmbunătățirii mediului de afaceri 
pentru a atrage noi investiții și oportunitățile de acces pe pieța UE, în contextul implementării ALSAC. 

 

EBA participă la Platforma II a Parteneriatului Estic cu tema „Integrarea Economică și 
Convergențe cu politicile UE” în Brussels

Mariana Rufa, directorul executiv, a prezentat problemele-cheie pe care Republica Moldova și mediul 
de afaceri în special le înfruntă în contextul implementării ALSAC (Acordul de Liber Schimb Aprofundat 
și Comprehensiv). Dna Rufa a accentuat necesitatea informării mai detaliate despre ALSAC,  
despre problemele care ar trebui luate în considerare în accederea pe piața UE (certificarea internațională, 
standardele de calitate etc. Pe de altă parte, este nevoie de schimbări majore în sistemul judiciar  
din Republica Moldova, pentru a atrage investitorii străini.

Dl Christos Kyriatzis și dna Michaela Hauf, reprezentanți ai DG Enterprise și organizatorii Forumului,  
au încurajat audiența să se implice în activitățile Platformei într-un mod pro-activ, formând astfel suportul 
necesar pentru internaționalizarea IMM-urilor și suportul afacerilor în general. 

Dl Richard Tibbels (EEAS) a prezentat poziția UE pentru o abordare complexă și un dialog multilateral. 

 
 
Ambasadorul României în Republica Moldova, dl Marius Lazurca, a prezentat perspectivele 
UE membrilor EBA Moldova

Ambasadorul României a descris beneficiile accederii la UE, unele exemple ale experienței României,  
în special cele cu referire la liberalizarea pieței și impactul asupra companiilor din sectorul agricol, servicii 
etc. Ambasadorul a atras atenția participanților asupra sectorului energetic, sectorului regenerabilelor, 
menționând faptul că în România această tendință este într-o creștere continuă, încurajând Republica 
Moldova să își orienteze acțiunile spre dezvoltarea acestui sector într-un mod transparent.

Membrii EBA  
la Ziua Europei
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Reprezentanții sectorului agricol, mai mult de 30 de companii membre, și-au exprimat gratitudinea 
pentru suportul primit din partea României pentru dezvoltarea acestui sector. Ei au subliniat necesitatea 
de a valorifica mai mult oportunitățile de îmbunătățire a fluxurilor comerciale dintre aceste două țări.

EBA Moldova a participat la Moldova Business Week în perioada 5–12 iunie 2014

Evenimentul a adunat mai mult de 400 de companii la diferite panele care au avut loc pe parcursul 
întregii săptămâni. Momentul cel mai important al Business Week a fost vizita Președintelui Comisiei 
Europene, Excelența Sa dl Jose Manuel Barroso din 12 iunie. Excelența Sa a menționat că Acordul 
de Asociere nu este doar un document politic, liberalizarea regimului de vize fiind doar un exemplu 
de acțiuni întreprinse la momentul actual în această direcție. În afară de faptul că acordul oferă acces 
la cea mai mare piață globală, aceasta este o oportunitate excelentă pentru a deveni competitivi  
prin atingerea unor înalte standarde de calitate, mărirea fluxurilor comerciale, oferirea mai multor posturi 
de muncă și asigurarea unei creșteri economice în beneficiul tuturor cetățenilor.

Moldova  
Business Week

Prezentarea ES  
Dl. Marius Lazurca 
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Dl Wilhelm Molterer, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, și-a exprimat opinia că semnarea 
Acordului de Asociere va facilita creșterea numărului investițiilor străine directe și a specificat faptul că 
în curând va fi deschisă o filială a băncii în Republica Moldova.

Dna Mariana Rufa, directorul executiv al EBA Moldova, în prezentarea „Panelul Investițiilor Străine”  
a reliefat unele probleme-cheie pe care investitorii străini se confruntă în Republica Moldova și modul 
în care EBA Moldova le abordează.

 
 
EBA Moldova și membrii săi explorează conexiunile de afaceri cu Consiliului Judetean 
Brașov

Dl Cirica Emil, directorul executiv, Directia Investiții și Dezvoltare Regională, Consiliul Judetean Brasov 
și-a exprimat deschiderea pentru suportul companiilor din judetul Brașov, România, în extinderea 
afacerilor lor în Republica Moldova în special în contextul noii politici create, semnarea Acordului  
de Asociere. În afară de numeroasele oportunități de comerț care există în acest sens, dlui Ciricca 
s-a referit la turism, servicii de înfrumusețare, import de fructe și legume de către companiile mari  
de procesare din România.

Dna Mariana Rufa a menționat faptul că în 2013-2014, EBA Moldova a susținut mai mult de 30  
de companii prin a oferi contacte pentru parteneriate comerciale în România și viceversa. La moment 
EBA Moldova este orientată să susțină producătorii moldoveni în identificarea contactelor în România 
și să atragă companiile din România și cele internaționale care operează în România să exploreze 
Republica Moldova ca o direcție de investiții. 

 
Exportatorii moldoveni au beneficiat de suport practic pentru accesarea pieței UE

Pe 1 iulie 2014, EBA Moldova, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, 
a lansat Proiectul „Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv dintre Republica Moldova  
și UE. Informarea și Consolidarea Capacităților Agenților Economici”.

Printre obiectivele proiectului pot fi menționate:

•	 Informarea producătorilor agricoli și procesatorilor din Republica Moldova 
cu prevederile ALSAC;

•	  Formarea unor competențe generale în problem de comerț extern, certificare 
internațională și standard de calitate;

Moldova  
Business Week
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•	 Familiarizarea cu unele strategii de vânzare și negocieri, marketing, precum 
și cu unele dificultăți în contractarea internațională;

•	 Perfecționarea comitetelor sectoriale ale EBA și ale Camerei de Comerț  
și Industrie astfel încât platformele B2G formate să fie sigure și apte  
a negocia cu Parlamentul/Guvernul Republicii Moldova problemele 
comunității de afaceri.

•	 Organizarea a 3 vizite de studiu în Belgia, Olanda și România.

Scopul este de a împărtăși producătorilor și procesatorilor moldoveni experiența 
acestor țări în domeniul certificării internaționale, al cerințelor pieței UE față  
de împachetare, etichetare etc.

Producătorii agricoli din Republica Moldova au vizitat Belgia și Olanda in scopul identificării 
de parteneri și școlarizării în domeniul regulilor de acces pe piața UE

În contextul Proiectului DCFTA II finanțat de Guvernul Suediei prin intermediul IFC și Programul East 

Suport practic pentru 
accesarea pieței UE

Lansarea Proiectului 
DCFTA II finanțat de 
Guvernul Suediei 
prin intermediul IFC, 
implementat de  
EBA și CCI 
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Invest oferit de Eurochambre, EBA, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie, a organizat  
un eveniment de matchmaking și împărtășire a experienței pentru 15 companii moldovenești, în Belgia 
și Olanda.

Călătoria de afaceri a avut loc în Antwerp, Belgia și Rotterdam, Olanda. În cadrul vizitei, a fost organizat 
un eveniment B2B în parteneriat cu Voka — CCI Antwerp-Waasland, Camera de Comerț din Belgia, 
la care au participat circa 20 de producători și procesatori de fructe și legume din Belgia și Republica 
Moldova. Printre oaspeți s-au numărat E.S. Ambasadorul Republicii Moldova în Belgia, Dl Mihai 
Gribincea, reprezentanți ai instituțiilor de certificare internațională și organizații de suport în business.  
Pe perioada aflării în Belgia companiile moldovenești au vizitat rețele de supermarkete notorii, producători 
și centre de cercetare, pentru a învăța despre cerințele UE cu referire la calitate și etichetare.

În Rotterdam, evenimentul a fost co-organizat cu CBI (Agenție a Guvernului Olandei care susține 
exporturile din țările în curs de dezvoltare pe piața UE), care a demonstrat producătorilor moldoveni 
mecanisme de certificare internațională și cele mai bune practici în această direcție. Companiile  
au vizitat unul dintre cei mai mari angrosiști din UE pentru a cunoaște condițiile de import de fructe  
și legume proaspete pe piața UE. De un real folos a fost vizita la cooperativele olandeze responsabile  
de organizarea procesului de marketing pentru producătorii/cultivatorii de produse agricole. Producătorii 

Producătorii Agricoli 
din Moldova au vizitat 

Belgia și Olanda

Producătorii Agricoli 
din Moldova au vizitat 

Belgia și Olanda
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moldoveni au fost impresionați de noile tehnologii folosite în producerea de roșii, căpșuni, flori etc. 
Totodată, delegația Republicii Moldova a vizitat cea mai mare licitație de flori din Olanda și cea mai 
mare din lume, pentru a înțelege organizarea sistemului de comerț.

EBA Moldova a participat la Forumul Moldo-Austriac organizat în Republica Moldova  
cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Austriei în Republica Moldova

Firmele austriece au avut ocazia să stabilească relații cu oamenii de afaceri din Republica Moldova. 
Mai mult de 100 companii și reprezentanți ai ministerelor și APL au participat la Forum. Discuțiile  
au scos la iveală oportunitățile de cooperare în proiectele regionale comune, implementate în Republica 
Moldova și Austria.

În seara dinaintea întrunirii a avut loc o recepție organizată la Chișinău cu ocazia vizitei Președintelui 
Austriei E.S. Dl Heinz Fischer.

EBA Moldova a făcut parte din comitetul de organizare a vizitei de două zile a delegației austriece 
în Republica Moldova, beneficiind astfel de obținerea mai multor contacte cu oamenii de afaceri  
din Austria, interesați de oportunitățile investiției din Republica Moldova.

Forumul Moldo-Austriac
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EBA Moldova susține producătorii de vinuri cu ocazia Zilei Naționale a României celebrate 
în Republica Moldova

La 1 decembrie 2014, EBA a organizat o degustare a vinurilor, în contextul Zilei Naționale a României, 
celebrată la Chișinău.

6 companii de vinărie din Republica Moldova, cum ar fi Gitana, Purcari, Nimorinka, Vinăria din Vale 
și F’Autor și-au expus producția pentru o audiență de aproximativ 1000 de invitați care reprezentau 
mediul diplomatic, politicieni și comunitatea de afaceri.

Evenimentul a constituit o oportunitate remarcabilă pentru producătorii de vinuri din Republica Moldova 
să își promoveze produsele și să stabilească contacte cu potențialii parteneri de comerț pe piața  
din România. În acest sens, doar în 2013 exporturile de vinuri pe piața României a constituit  
700 000 Euro. 

Trebuie de menționat faptul că pe parcursul anului 2014 principalul cumpărător de vinuri moldovenești 
a fost România și cele mai mari rețele de supermarkete, cum ar fi Metro Cash and Carry, Carrefour, 
Auchan și Magazinele duty-free.



34

BUSINESS 
SUPPORT

BUSINESS 
SUPPORT

CONSOLIDĂM 
 AFACERILE



35

CONSOLIDĂM 
AFACERILE

Consolidarea rolului sectorului privat în asigurarea creșterii durabile și extensive în țările 
în curs de dezvoltare 

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, în cooperare cu Asociația Businessului European 
(EBA Moldova) și Proiectul Stimularea Economică în Sectorul Rural Programul Sprijin Bugetar Proiectul 
de Asistență Tehnică  (Proiectul ESRA) au organizat o masă rotundă cu tema „Consolidarea rolului 
sectorului privat în asigurarea creșterii durabile și extensive în țările în curs de dezvoltare”, la care 
au participat 50 de companii reprezentând afacerile din Republica Moldova, afaceri internaționale  
în Republica Moldova și organizații de business. 

Scopul primei părți a evenimentului a fost de a identifica prioritățile sectorului privat în dezvoltarea 
economică, unde dl Wicher Slagter, șeful Secției Politice și Economice a Delegației Uniunii Europene  
în Republica Moldova a prezentat ariile de suport oferite de UE și Republica Moldova.

Ce-a de-a doua parte a întrunirii a fost concentrată asupra Acordului de Liber Schimb Aprofundat  
și Comprehensiv (ALSAC). 

Dl Octavian Calmâc, Viceministrul Economiei al Republicii Moldova a explicat implicarea în sectorul 
agricol și servicii, prin atragerea atenției asupra beneficiilor și provocărilor care trebuie luate  
în considerare de afaceri. 

Dl Wicher Slaghter, 
Delegatia UE  
la Chișinău: 

 rolul sectorului privat în 
contextul implementării 

ALSAC



36

BUSINESS 
SUPPORT

EBA Moldova particpă la elaborarea Raportului European privind Dezvoltarea

Pentru prima dată Republica Moldova a devenit parte a inițiativei Raportului European privind 
Dezvoltarea (European Development Report). Onoarea de a reprezenta Republica Moldova a revenit 
EBA. Pe lângă faptul că a fost autorul Raportului pentru Republica Moldova, EBA a beneficiat  
de oportunități în vederea stabilirii noilor parteneriate și îmbunătățirii activităților de lobby prin înaintarea 
problemelor înfruntate de mediul de afaceri.

În contextul elaborării Raportului European privind Dezvoltarea, EBA a găzduit Workshopul ERD 

în Republica Moldova. Scopul acestuia a fost de a discuta progresul raportului, implicările sale de bază, 
așteptările și aspecte importante care vor fi incluse cu referire la dezvoltarea economică a Moldovei.

La workshop a participat reprezentantul Delegației UE la Chișinău, dl Wicher Slagter, care a evidențiat 
beneficiile și contribuțiile implementării ALSAC la performanța generală a țării. Printre participanți  
au fost reprezentanți ai Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova, Băncii Naționale  
a Moldovei, Biroului Național de Statistică și ai personalului academic al Academiei de Studii Economice. 

Workshopul ERD  
în Republica Moldova

Dna Silvia Radu, 
Președintele EBA — 
Suportul acordat  
de EBA sectorului 
privat în implementarea 
ALSAC
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Semnarea Acordului de Asociere — Dezbateri Publice 

Cu ocazia semnării Acordului de Asociere (AA) și a părții lui componente — Acordul de Liber Schimb 
Aprofundat și Comprehensiv (ALSAC), Delegația Uniunii Europene la Chișinău, în parteneriat cu Proiectul 
UE de suport în procesul de implementare ALSAC în Republica Moldova și Asociația Businessului 
European, a organizat o discuție publică. 

Evenimentul a fost prezidat de dl Octavian Calmâc, viceministru al economiei, dl Wicher Slagter, șeful 
Secțiunii Politice și Economice a delegației UE la Chișinău, dl Iulian Groza, viceministru al afacerilor 
externe și integrării europene și dl Gheorghe Gaberi, viceministru al agriculturii și industriei alimentare. 
Discuția publică a fost moderată de Managerul de Proiecte al UE Dna Speranța Olaru.

Reprezentanți ai comunității de business, jurnaliști, reprezentanți ai sectorului public participanți  
au avut posibilitatea să vizioneze online semnarea Acordului de Asociere și să adreseze întrebări ce țin 
de implicațiile acestuia și de cadrul de aderare la UE a Republicii Moldova. 

EBA Moldova susține implementarea Acordului de Liber Schimb, Aprofundat și  
Comprehensiv cu Uniunea Europeană în agricultură

EBA Moldova a participat la conferința națională „Implementarea cu succes a ALSAC în Republica 
Moldova”. Pentru prima dată evenimentul a fost dedicat prezentării rezultatelor cercetării „Exportul 
produselor agricole moldovenești către Uniunea Europeană. Propuneri pentru politicile de dezvoltare 
rurală” — un studiu sectorial ce ține de necesitățile fermierilor din sectoarele viticultură, carne, fructe 
și legume în vederea implementării ALSAC.

Ce-a de-a doua parte a evenimentului a fost un workshop cu denumirea „Strategii de creștere  
a profitabilității exporturilor moldovenești în UE. Experiența agriculturii românești în procesul de integrare 
în Uniunea Europeană”, care a fost orientat către reprezentanții ministerelor și instituțiilor care se ocupă 
de implementarea ALSAC și a organizațiilor care îi reprezintă pe fermieri.

Reprezentantul EBA Moldova, Dna Olesea Ghedrovici, a vorbit despre beneficiile Acordului și despre 
necesitățile fermierilor, care trebuie abordate la nivel de autoritate publică. 

 
Piața UE — mai accesibilă pentru exportatorii moldoveni

Exportatorii din Republica Moldova au primit suport practic de la exportatorii străini în vederea accesului 
și menținerii competitivității pe piața UE. 

Procedura de semnare 
a Acordului de Asociere

EBA acordă susținere 
exportatorii moldoveni  

în accesarea  
piețelor UE
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În contextul Proiectului DCFTA II, finanțat de Guvernul Suediei și IFC, implementat de EBA și Camera 
de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, exportatorii moldoveni au avut ocazia să participe  
la un training practic oferit de experți practicieni din țările UE, cum ar fi România, Olanda, Germania  
și Belgia. Cursul a avut suportul ANSA (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară) și Serviciul 
Vamal al Republicii Moldova.

Cursul practic a fost orientat către 7 domenii substanțiale de expertiză:

•	 Legislația UE privind produsele agricole proaspete și procesate;

•	 Tehnici moderne de găsire a partenerilor (aplicații IT);

•	 Tehnici de negociere și dezvoltare a rețelelor de distribuție;

•	 Contractarea internațională;

•	 Dificultăți ce țin de calitatea produselor agricole și de certificarea internațională;

•	 Strategii de marketing și modalități de a deveni competitivi pe piața UE;

•	 Proceduri interne pre-export (certificatele sanitare și fitosanitare și certificatele 
 de origine);

•	 Actualizări ce țin de procedurile simplificate la export. 

Metro Cash and Carry susține producătorii moldoveni să își sporească exporturile  
pe piața UE

EBA Moldova și CCI au organizat un curs despre standardele internaționale de calitate pentru 
produsele agricole, orientate spre producătorii de fructe și legume proaspete din Republica 
Moldova, dornici să acceadă piața UE. 

Pentru a sprijini producătorii și procesatorii moldoveni de produse agricole în exportul pe piața UE, 
Oficiul Central Metro Cash and Carry în Germania a susținut cursul prin delegarea unui expert,  
dl Leon Sanchez, șeful Departamentului pe Calitate al Metro Cash and Carry Germania. Training-ul 
a durat mai mult de 5 zile și a cuprins 5 raioane din Republica Moldova și o audiență de mai mult  
de 250 de producători și procesatori de fructe și legume proaspete, care sunt gata să exporte pe piața 
UE. Dl Leon Sanchez a prezentat implicațiile practice ale sistemelor de certificare internațională și,  
de asemenea, a prezentat standardele de calitate pentru această gamă de produse.

 

Suportul oferit de CBI 
privind accesul  
pe piata UE
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Expertul a apreciat gustul și aroma deosebită a fructelor moldovenești, dar a menționat că mai sunt 
cerințe care trebuie respectate cu privire la formă, mărime, soi și cantitatea de nitrați. Dumnealui  
a sugerat fermierilor să identifice și să planteze soiuri de fructe și struguri care se bucură de apreciere 
în UE. Pentru moment, marea parte a merelor moldovenești, spre exemplu, sunt de categoria a doua, 
în timp ce majoritatea producătorilor autohtoni duc lipsă de certificate care permit comerțul cu produse 
agricole proaspete în rețelele importante de supermarkete și angrosiști.

Metro Cash and Carry 
sustine exportatorii din 
Moldova sa acceseze 

piata UE

 Instruire pe contracte 
internationale si 

negocieri in vederea 
accesarii pietei UE
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SUPORT PENTRU YOUTH EBA ȘI TINERII 
ANTREPRENORI DIN REPUBLICA MOLDOVA
Școala de iarnă pentru tinerii antreprenori 

Peste 100 de tineri antreprenori din Republica Moldova au participat, în perioada 20-24 ianuarie 2014,  
la ce-a de-a IV Școală de Iarnă pentru Tinerii Antreprenori organizată de Asociația Businessului 
European și Youth EBA în colaborare cu Asociația Națională a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTIM),  
Camera Internațională a Tinerilor Antreprenori (JCI Chișinău), Asociația Femeilor Antreprenoare din 
Moldova (AFAM) și Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM).

Pe parcursul a cinci zile, participanții (antreprenori cu o experiență de până la 5 ani în afaceri în diverse 
domenii) au avut parte de un program interactiv conceput cu scopul de a le transmite cunoștințe 
practice care să-i ajute să-și dezvolte abilitățile de întreprinzător și propriile afaceri. În cadrul sesiunilor 
tematice ei au învățat despre cele mai bune practici de management, tehnici de negocieri și de vânzări, 
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administrare fiscală și contabilitate, comunicare în afaceri și lucrul în echipă, aspecte legale în business, 
proceduri vamale, marketing și despre relațiile cu clienții.

Participanții au valorificat din plin oportunitatea de a interacționa direct cu  antreprenori și manageri  
de succes din Republica Moldova, printre care: Ridha Tekkaia (președinte MobiasBanca, Groupe 
Societe Generale), Sergiu Mocan (director regional Sud Mobias Banca, Groupe Societe Generale),  
Dan Nuțiu (director DAVRO), Olesea Ghedrovici (EBA Moldova), Iurie Cicibaba (Tx & A Co SRL),  
Ana Galus (Țurcan Cazac Law Firm), Vitalie Stratan (Serviciul Vamal al Republicii Moldova),  
Vitalie Arvinte (BCR Chișinău).

 
Școala Mobilă de vară

Scopul celei de-a cincea școli de vară a fost de a organiza vizite pe teren, la 6 companii internaționale, 
și anume: Gas Natural Fenosa, Moldcell, Gebauer&Griller (Bălți), Banca Comercială Română, Mobias 
Banca, EFES Vitanta.

Cei 30 de tineri antreprenori au avut ocazia să viziteze întreprinderi internaționale și europene  
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cu reprezentanțe în Republica Moldova. Aceștia au aflat despre modalitățile prin care companiile  
și-au construit businessul, au adresat întrebări și au participat la discuții cu manageri și directori  
de companii, au primit cele mai bune lecții și recomandări din diferite domenii. 

Mentorii au venit cu un feedback practic bazat pe studii de caz și experienta — au oferit solutii 
pentru situatii concrete descrise de antreprenori. Ariile epuizate pe parcursul scolii mobile de vara  
au fost: resursele umane, eficienta sistemelor IT, managementul productiei, sistemul bancar și relatiile  
cu banca, internet banking etc.

 
Youth EBA promovează calea de integrare în UE a Republicii Moldova

Costurile și beneficiile accederii Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Asociația Europeană a Tinerilor Antreprenori, în cooperare cu Balkan Strategies (Cluj-Napoca, România), 
au organizat în universitățile din Chișinău lecții publice la tema „Costurile și beneficiile accederii 
Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, cu participarea experților internaționali din Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și profesorilor din Republica Moldova.

Proiectul a fost conceput să informeze studenții, tinerii antreprenori, liderii comunității despre avantajele 
accederii Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar, de asemenea, și prețul acesteia. Expertul 
din România Cristian Radu Chereji a oferit exemplul României de integrare europeană și a sintetizat 
beneficiile obținute și maniera în care acestea au avut impact asupra cetățenilor Republicii Moldova.

La sfârșitul fiecărei lecții publice, au fost desemnați câte doi câștigători ai concursului de eseuri  
pe tema „Costuri și beneficii ale accederii Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, organizat  
de Centrul pentru Strategii Balcanice și (Youth EBA). Doi tineri, autori ai celor mai bune eseuri,  
au beneficiat de un schimb de experiență la universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Asociația Tinerilor Antreprenori Europeni Moldova a devenit membru a Asociației 
Internaționale JEUNE 

JEUNE este cea mai mare organizație (1 660 000 de membri) care întrunește tineri antreprenori din toată 
Europa, cu de tineri. Președintele YEBA, Alexandrina Robu, a fost selectată ca Membru al Consiliului 
JEUNE în Mai, 2014.

Compusă din asociații naționale repartizate pe întreg continentul, aceasta beneficiază de acces  
pan-european, vizibilitate, lobby efectiv la toate nivelele, cunoștințe și conexiuni care îmbunătățesc 
continuu capacitatea de a aborda efectiv necesitățile tinerilor antreprenori.
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Rețeaua acesteia se întinde începând cu cele mai înalte instituții Europene și ale UE până la cele mai 
importante platforme de business.

Fiind fondată în 1994, JEUNE este compusă dintr-o serie de asociații și fundații de tineri antreprenori 
care împărtășesc misiunea și valorile, analizând antreprenoriatul ca un activ cheie pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri.

 
Mobilizarea tinerilor și promovarea antreprenoriatului 

Asociația Tinerilor Antreprenori Europeni Moldova și Asociația Businessului European, în cooperare 
cu Uniunea Internațională pentru Tineret (IUY), au organizat o serie de cursuri în antreprenoriat pentru 
studenți și elevi din Republica Moldova cu titlul „Antreprenor — Viitor Durabil”. Speakerul acestui 
eveniment a fost Dna Silvia Radu, președintele Asociației Businessului European și al întreprinderii 
Gaz Natural Fenosa Moldova, care a vorbit despre creșterea profesională și valorile înalte care  
ar caracteriza un lider de succes.
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Youth EBA a învățat din experiența managerilor și ambasadorilor

Pe parcursul anului 2014 au fost organizate câteva adunări neformale cu antreprenori moldoveni  
și ambasadori care și-au împărtășit experiența și au oferit idei și sfaturi importante membrilor  
și Asociației Tinerilor Antreprenori Europeni Moldova., aceștia beneficiind de șansa unică de a adresa 
întrebări despre mediul de afaceri personalităților de afaceri din Republica Moldova. 


