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INFORMAŢII GENERALE 

Business Consulting Institute este o organizaţie non-guvernamentală care oferă servicii 
de consultanţă în domeniul socio-economic şi legislativ, dezvoltarea afacerilor, elaborarea 
studiilor de fezabilitate, planificare strategică, proiecte investiţionale, audit, cercetări de 
piaţă şi sociologice, cursuri de instruire şi alte servicii conexe. 

Business Consulting Institute este recunoscut pentru experienţa şi competenţa pe care le 
deţine în dezvoltarea strategiilor economice pentru zonele urbane şi rurale, precum şi la 
nivel naţional şi transfrontalier, în Republica Moldova în primul rând. Pe parcursul 
ultimilor ani, BCI a acumulat o experienţă importantă în Republica Moldova, experţii 
noştri cunoscând în profunzime caracteristicile sociale şi economice ale ţării. BCI a 
prestat servicii de consultanţă pentru elaborarea a peste 130 de Strategii Locale de 
Dezvoltare pentru raioane, oraşe şi comunităţi din Republica Moldova.  

BCI a realizat câteva proiecte pentru administraţia municipiului Chişinău şi instituţiile şi 
agenţiile subordonate acesteia. BCI a elaborat Capitolul Socio-Economic al Planului 
Urbanistic General al Municipiului Chişinău pentru anii 2007-2025.  

BCI are o experienţă şi o reţea de cooperare bine stabilite cu Primăria Municipiului 
Chişinău şi cu agenţiile si instituţiile subordonate acesteia. 

BCI a implementat numeroase proiecte susţinute de instituţii internaţionale, dintre care: 
BERD, Comisia Europeană, PNUD Moldova, Banca Mondială ş.a. 

 
Date generale despre organizaţie 

 Denumirea 
organizaţiei  Business Consulting Institute 

1. Adresa juridică Str. M. Eminescu, 27, Chişinău, MD-2012, Republica 
Moldova 

2. Statutul juridic Organizaţie non-guvernamentală, numărul de 
înregistrare – 1241 

3. Rechizitele bancare 
Banca Comercială Română Chişinău, codul băncii 
RNCBMD2X,  
contul bancar 222400100100406 

4. Telefon/fax (+373 22) 85 50 77, (+373 22) 85 50 80 

5. E-mail, web site office@bci.md, www.bci.md  

6. Director executiv  Liviu Andriuța   

mailto:office@bci.md
http://www.bci.md/


Misiune 

BCI urmăreşte să mobilizeze eforturile consultanţilor profesionişti în implementarea 
metodelor moderne de gestionare a afacerilor publice si private, să contribuie la 
îmbunătățirea activității administrației centrale şi locale în contextul schimbărilor 
structurale din Republica Moldova. 

 

Istoric 

Ideea fondării unei instituţii de consultanţă a apărut în anul 1997, în cadrul unui proiect 
finanţat de USAID şi implementat de către „Centrul de Reforme a Businessului Privat”. O 
echipă de consultanţi a decis atunci să înfiinţeze Institutul de Consultanţă în Business. 
Institutul era specializat în prestarea serviciilor pentru companii aflate în restructurare 
economică şi financiară. 

În scopul promovării industriei de consultanţă pentru sporirea produsului intelectual, la 
începutul anului 2000, acelaşi grup de consultanţi a creat organizaţia non-
guvernamentală Institutul de Cercetări si Consultanţă în Management „Business 
Consulting Institute”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parteneriate şi beneficiari 

BCI a implementat un şir de proiecte şi programe de colaborare cu următoarele 
organizaţii internaţionale şi companii private: 

 
Parteneri 

 
 

                              
 

                      
 
 

                     
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beneficiari 

 
 ADR-BIMI Cahul S.A. 

 Apă-Canal Chişinău S.A. 

 AVACO Moldova S.A. 

 Ciumai S.A. 

 Coloana Auto 28 S.A. 

 Fincombank S.A. 

 Flautex S.A. 

 Floarea soarelui S.A. 

 Garling S.A. 

 Lactis S.A. 

 Macon S.A. 

 METRO Cash and Carry Moldova SRL 

 Mobiasbanca S.A. 

 Moldindconbank S.A. 

 Parcul de Autobuze 

 Petrom Moldova S.A. 

 Printec S.A. 

 Regia Transport Electric  

 IM Rompetrol Moldova S.A. 

 Termocom S.A. 

 Trifeşti S.A. 

 Universalbank S.A. 



Resurse Umane 

Resursele umane sunt cel mai valoros activ al BCI. Personalul BCI şi colaboratorii săi au 
merite academice remarcabile şi experienţă în afaceri, consolidate de experienţa locală în 
domeniul consultanţei şi de stagii de instruire în SUA, Germania, Franţa, Polonia, 
România şi Rusia. 

Consultant Domeniu Experienţa 

ROŞCOVAN 

Mihai 
Preşedinte 

Doctor în economie. O experienţă de 20 ani de 
consultanţă în afaceri şi cercetări economice. Vice-
director al Institutului de Economie Naţionala, Vice-
ministru al Economiei, Membru al Consiliului 
Municipiului Chişinău în perioada 1990-2007 
(preşedinte al Comisiei Economie şi Buget). A condus 
un şir de proiecte de restructurare, dezvoltare a 
afacerilor și economică, strategii de dezvoltare 
regională şi naţională. Autor a peste 70 de publicaţii. 

ANDRIUŢA 

Liviu  
Director 
executiv  

A absolvit Universitatea Tehnică din Moldova (inginer-
economist), a obţinut masterul în Business şi 
Administrarea Afacerii la Universitatea Tehnică din 
Moldova, PLATO+, România (Training in Excelenţă în 
Afaceri). Este specializat în restructurarea, evaluarea, 
dezvoltarea afacerilor şi atragerea investiţiilor, 
implementarea sistemelor de management pentru 
creşterea eficienţei, planificare strategică. 

RUSSU  

Andrei  

Expert în 
cadrul 

legislativ  

Licenţiat în Drept. Experiență vastă în studii și cercetări 
privind lansarea și dezvoltarea afacerilor, politici, 
strategii de dezvoltare locală și regională, elaborarea 
proiectului de lege asupra dezvoltării regionale, proiecte 
legislative privind dezvoltarea locală.   

MARDARE  

Ana  
 

Expert în 
dezvoltarea 
proiectelor   

A absolvit Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Socio-Politice, 
specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. 
Deţine Masteratul (interdisciplinar) în Studii Europene 
al Centrului de Studii Europene al Universităţii 
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, cu aprofundare in 
Dezvoltare Regională. Este specializată în elaborarea și 
managementul proiectelor, instrumente de dezvoltare a 



Consultant Domeniu Experienţa 

businessului, relaţii externe, cooperare transfrontalieră 
şi politici de integrare europeană. 

CIOBANU 

Gheorghe 

Expert în 
analiză 

economică și 
financiară  

A absolvit American River College (Sacramento, 
California, USA), specializarea Contabilitate şi Audit şi 
Academia de Studii Economice din Moldova,  Economie 
şi Contabilitate. Experienţă în analiza financiară şi 
socio-economică pentru studii de fezabilitate şi planuri 
de afaceri, elaborate pentru companii publice şi 
comerciale. Competenţă în elaborarea proiecţiilor 
financiare şi a analizelor cost-beneficiu. Experienţă în 
contabilitate şi audit.  

BÂLICI 

Maria 
 

Expert 
resurse 

umane şi 
comunicare  

Master în domeniul managementului resurselor umane 
la Academia de Studii Economice din Moldova.  A 
absolvit specializarea Economia comerţului, turismului 
şi serviciilor, Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor a  Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi. Studiu de licenţă în domeniul managementului 
intercultural. Este specializată în relaţii publice şi 
managementul resurselor umane. 

 

TICU 

Valentina 

Expert în 
Audit, 

Finanţe şi 
Impozitare  

Director BCI-Audit SRL. Auditor licenţiat.  Participare 
la programele de restructurare a întreprinderilor. 
Auditarea companiilor private, întreprinderilor 
municipale şi a proiectelor de asistenţă tehnică. 
Elaborarea Planurilor de Afaceri, evaluarea 
întreprinderilor, analize cost-beneficiu, impozitare şi 
fiscalitate.  

 

 

 

 

 

 

 



PROIECTE IMPLEMENTATE  
în 2013 

În anul 2013 AO „Business Consulting Institute” a fost antrenat în realizarea 
următoarelor proiecte şi lucrări: 

Promovarea Planificării și Implementării Participative ca mecanism 
eficient de abilitare a comunității și dezvoltare locală durabilă 

Perioada de implementare: februarie 2013 – iulie 2014 

Finanţator: Uniunea Europeană    

Scop: Consolidarea capacităților de dezvoltare durabilă ale factorilor non-
guvernamentali și autorităților publice locale. 

Obiective: 

• Dezvoltarea capacităților autorităților publice locale de planificare, bugetare, 
implementare, monitorizare și evaluare a inițiativelor de dezvoltare, prin prisma 
drepturilor omului și egalităţii de gen; 

• Promovarea unor mecanisme eficiente de cooperare între factorii non-
guvernamentali şi autoritățile publice locale;     

• Abilitarea comunităților și organizațiilor comunitare, inclusiv a grupurilor 
vulnerabile, de a participa activ la procesul de dezvoltare locală și facilitarea 
accesului la servicii și o infrastructură comunitară mai bune. 

Rezultate:   

• Capacitate mai mare a factorilor non-guvernamentali și a autorităților publice 
locale   de a se implica activ în dialogul politic, agenda reformei şi dezvoltarea 
socio-economică, la nivel local şi național; 

• Abilitarea organizațiilor societății civile de a contribui la soluționarea 
problemelor sociale, economice și politice; 

• Crearea a 2 Consilii Locale Participative, responsabile de dezvoltarea socio-
economică și incluziunea socială în cadrul procesului decizional; 

• 1 vizită de studiu efectuată și 20 de reprezentanți ai Consiliului Local Participativ 
instruiți în domeniul dezvoltării socio-economice și al mecanismului de 
participare la adoptarea deciziilor la nivel local; 

• 310 reprezentanți ai societății civile, ai sectoarelor public și privat și 
reprezentanții grupurilor vulnerabile, instruiți în domeniul consolidării 
capacităților de participare la dezvoltarea socio-economică locală;    



• Instrumentele de Dezvoltare Bazată pe Comunitate (DBC) şi de Planificare 
(bugetare) și Implementare Participativă (PIP), implementate şi aplicate în 
practică; 

• 2 Planuri Strategice de Dezvoltare Socio-Economică elaborate/actualizate; 
• Organizarea a 18 Focus grupuri / şedinţe publice, în vederea aprobării 

Planurilor Strategice de Dezvoltare Socio-Economică și finanțării proiectelor 
stabilite; 

• Finanţarea şi implementarea a 4 proiecte locale de dezvoltare a infrastructurii; 
• Implementarea a 4 planuri durabile ale proiectelor lansate; 
• Manual de Proceduri privind aplicarea DBC și PIP. 

 

Suport pentru realizarea Reformei de modernizare  
a serviciilor publice locale în Republica Moldova 

Perioada de implementare: martie – decembrie 2013 
 
Finanţator: Banca Mondială   
 
Scop: Susţinerea Guvernului Republicii Moldova în realizarea obiectivelor de 
modernizare a serviciilor publice.   
 
Obiective: 

• Analiza sistemului curent de prestare a serviciilor publice şi elaborarea unui nou 
model, care va cuprinde autorităţile publice centrale, instituţiile desconcentrate 
şi administraţia publică locală; 

• Înregistrarea completă a tuturor serviciilor publice prestate de administraţia 
publică centrală, instituţiile subordonate şi administraţiile locale; 

• Stabilirea unui plan de modernizare pentru trei servicii publice, potrivit 
modelului propus; 

• Definirea unui plan, pe termen mediu, cu paşii practici care se vor întreprinde 
pentru aplicarea noului model de prestare a serviciilor; 

• Pentru a asigura durabilitatea proiectului, instruirea personalului care va 
promova şi implementa reforma; 

• Suport oferit Cancelariei de Stat în revizuirea legislaţiei în vigoare şi pregătirea 
amendamentelor necesare; 

• Asistenţă în procesul de comunicare a agendei de modernizare a serviciilor 
publice.    

  
Rezultate: 

• Rapoarte de implementare a proiectului; 
• Un nou model de prestare a serviciilor publice; 



• Înregistrarea completă a tuturor serviciilor-cheie; 
• 3 studii pilot asupra serviciilor publice prestate şi planuri de remodelare a lor; 
• Plan de implementare a reformei; 
• Instruirea resurselor umane care vor participa la implementarea reformei; 
• Consiliere juridică; 
• Activităţi de comunicare; 
• Suport zilnic oferit Cancelariei de Stat şi activităţi de consolidare a capacităţii 

acesteia.  

 

Instruirea comunităților locale din Republica Moldova  
pentru utilizarea eficientă a fondurilor  

programelor europene de cooperare transfrontalieră 

Perioada de implementare: aprilie - noiembrie 2013 
 
Partener: Fundaţia PAUCI 
 
Finanţator: Fundaţia PAUCI, Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei   
 
Scop: Proiectul va contribui la pregătirea instituțională a comunităților locale din 
Republica Moldova pentru a utiliza în mod eficient fondurile Programului Operațional 
Comun România – Ucraina - Republica Moldova 2007 – 2013.    
 
Obiective: 

• Creşterea eficienței a 24 de comunități locale din Moldova în elaborarea și 
implementarea proiectelor transfrontaliere finanțate de Uniunea Europeană 

• Consolidarea cooperării dintre administrația publică locală și organizațiile 
obștești în implementarea proiectelor finanțate din surse externe 

• Preluarea experienței poloneze de implementare a proiectelor în cadrul 
Cooperării Teritoriale Europene și Instrumentului European de Parteneriat și 
Vecinătate 

• Elaborarea (cu ajutorul experților polonezi și moldoveni) și promovarea a 6 
exemple de proiecte de cooperare transfrontalieră 

• Formularea recomandărilor practice de către participanții la proiect pentru noul 
Program Transfrontalier România - Ucraina - Republica Moldova 2014 - 2020. 

  
Rezultate: 

• Participarea a 24 de comunități locale din Republica Moldova în cadrul 
proiectului 

• Selectarea a 6 comunități locale pentru a beneficia de asistenţă în elaborarea a 6 
proiecte de cooperare transfrontalieră 



• Instruirea specialiștilor, atât din cadrul administrației locale, cît și al 
organizațiilor non-guvernamentale, în domeniul elaborării şi implementării 
proiectelor transfrontaliere UE 

• Familiarizarea reprezentanţilor comunităților cu experiența poloneză de 
implementare a programelor europene de cooperare transfrontalieră, în cadrul 
a 2 vizite de studiu în Polonia   

• Preluarea experienţei proiectului de către aproximativ 50 de reprezentanți ai 
comunităților din Moldova, de către potențialii parteneri din Ucraina și România 
şi reprezentanții organizațiilor care implementează Programul European 
Transfrontalier RO-UA-MD 

• Acumularea de către consultanții și partenerii din Moldova a cunoștințelor și a 
experienței de  implementare a programelor transfrontaliere UE 

• Creşterea calităţii proiectelor și intensificarea activităţii administrațiilor publice 
locale și a organizațiilor non-guvernamentale în cadrul Programului 
Transfrontalier RO-UA-MD.  
 

Proiect de înfrăţire instituţională  
în domeniul transportului public 

Perioada de implementare: aprilie 2013 – septembrie 2014 
  
Partener: CPM Consulting Letonia 
  
Finanţator: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
  
Scop: Modernizarea parcului de vehicule al Direcției de troleibuze Bălți şi eficientizarea 
activităţii companiei.    
  
Obiective: 

• Stabilirea unui parteneriat de înfrăţire instituţională cu un operator de 
troleibuze "de clasă superioară"  şi preluarea experienţei acestuia   

• Oferirea serviciilor de consultanţă pentru restructurarea activităţii, cu sprijinul 
financiar al BERD 

• Finalizarea noului Contract de servicii publice dintre Companie şi Primăria 
Municipiului Bălţi   

• Elaborarea și implementarea unui Plan de Dezvoltare pentru îmbunătăţirea 
rezultatelor operaţionale şi financiare ale companiei 

• Îmbunătăţirea metodelor de management ale companiei. 

  
Rezultate: 

• Procurarea unor troleibuze noi și scoaterea din uz a celor vechi 



• Ajustarea tarifelor şi aplicarea unor metode de colectare mai bune,  odată cu 
punerea în circulaţie a noilor troleibuze 

• Adoptarea unor standarde noi de calitate, care vor pune accentul pe fiabilitate, 
siguranţă, punctualitate,  curățenie etc. 

• Stabilirea şi aplicarea unor indicatori de performanță operațională și 
financiară, pentru îmbunătăţirea metodelor de management  

• Proceduri de monitorizare a serviciilor de transport electric. 

 
Acordarea suportului APL țintă  

în consolidarea capacităților de cooperare intercomunitară 

Perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2014 
  
Finanţator: PNUD Moldova 
 
Scop: Furnizarea serviciilor de consultanţă pentru a consolida capacităţile APL-urilor 
ţintă prin  cooperare intercomunitară (CIC).  
 
Rezultate: 

• Raport iniţial, inclusiv Metodologia de evaluare a potenţialului de cooperare 
intercomunitară    

• Raport de evaluare a potenţialului de cooperare intercomunitară  şi definirea a 
câte 3 proiecte de cooperare intercomunitară per cluster   

• Concepte ale proiectelor propuse spre implementare (câte unul per cluster)   
• Acorduri de cooperare intercomunitară (câte unul per cluster)      
• Studii de fezabilitate aprobate (câte unul per cluster)    
• Conceptul detaliat al proiectului CIC şi planul de acţiuni; lansarea proiectului 
• Caiete de sarcini detaliate pentru proiectele tehnice   
• Algoritm de funcţionare juridică, economică şi tehnică pentru serviciul 

intercomunitar 
• Model de funcţionare a serviciului comun pe baza cooperării intercomunitare 
• Eveniment naţional de promovare   
• Raport final cu privire la implementarea proiectului.  

 

Tendinţe integraţioniste în spaţiul post-sovietic:  
perspectivă asupra dezvoltării durabile 

Perioada de implementare: noiembrie 2013 
 
Partener: Fundaţia Publică Mir Evrazii (Kazahstan) 



 
Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova 
  
Scop: Proiectul îşi propune să evalueze, să compare şi să disemineze o informaţie 
obiectivă cu privire la opţiunile de integrare ale Republicii Moldova, precum şi ale altor 
ţări din spaţiul post-sovietic. 
 
Obiective: 

• Crearea premiselor pentru îmbunătăţirea dialogului între reprezentanţii 
societăţii civile şi factorii de decizie naţionali; 

• Crearea unei platforme de comunicare şi a pârghiilor de promovare a dezvoltării 
durabile şi a valorilor democratice, la nivel regional şi internaţional.    

Rezultate: 

• Vizita de studiu în Moldova a 7 experţi internaţionali şi realizarea unui schimb 
de experienţă                           

• Stabilirea unei platforme de comunicare naţionale pentru împărtăşirea 
cunoştinţelor şi a celor mai bune practici ale reprezentanţilor societăţii civile, 
factorilor de decizie şi politici şi ai instituţiilor implicate         

• Stabilirea unei relaţii de colaborare între reprezentanţii Moldovei şi ai 
Kazahstanului şi crearea premiselor pentru dezvoltarea unor proiecte comune  

• Diseminarea celor mai bune practici şi a lecţiilor învăţate de kazahi şi de experţii 
armeni, georgieni, macedoneni         

• Informarea cu privire la procesele de integrare a Republicii Moldova şi impactul 
pe care îl pot avea asupra modelului economic al ţării     

• Organizarea unei conferinţe internaţionale cu participarea experţilor naţionali 
şi străini şi a reprezentanţilor sectorului public, autorităţilor centrale şi locale şi 
sectorului non-guvernamental   

• Promovarea rezultatelor şi a obiectivelor proiectului în ţările din regiune. 

 

Sporirea competitivităţii prin sinergia umană  
în regiunea transfrontalieră 

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2013 - 31 octombrie 2014 
  
Parteneri: Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord-Est România, Asociaţia 
pentru Dezvoltarea Regiunii Kolomyya (Ucraina), Asociaţia Dialog pentru Dezvoltare 
România 
  
Finanţator: Uniunea Europeană 
  



Scop: Cooperarea şi creşterea competitivităţii IMM-urilor din regiunea 
transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova, în vederea creşterii economice 
şi dezvoltării durabile.     
  
Obiective: 

• Creşterea competitivităţii mediului economic din regiunea transfrontalieră 
România-Ucraina-Republica Moldova; 

• Pregătirea unei strategii comune pentru atragerea investiţiilor în regiune.   

  
Rezultate: 

• Instituţii implicate în proiecte de cooperare, dintre care IMM-uri şi organizaţii 
care susţin dezvoltarea şi cooperarea economică;         

• Susţinerea iniţiativelor de cooperare, a schimbului de experienţă, a reţelelor de 
cooperare; 

• Schimburi sociale şi culturale, cooperare între parteneri; 
• Evenimente comune de promovare;       
• 3 cicluri de instruire pentru profesionişti. 

 

Îmbunătăţirea capacităţii de a răspunde în caz de necesitate la Serviciul 
Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) prin integrarea 

comună a sistemelor pentru monitorizare eficientă şi atenuare a 
consecinţelor în cazuri excepţionale, de care vor putea beneficia populația 

din România, Ucraina și Republica Moldova 

Perioada de implementare:  Noiembrie 2013 – Martie 2014 
  
Finanțator: Comisia Europeană 
  
Scop:  De a contribui la îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie pentru ca aceasta să 
poată  răspunde prompt unei eventuale  urgenţe de îngrijire medicală pentru populaţia 
din zona eligibilă. Optimizarea procesului de intervenţii urgente prin intermediul unui 
sistem integrat comun de monitorizare eficientă şi de atenuare a consecinţelor 
dezastruoase în conformitate cu standardele şi procedurile Uniunii Europene. 
  
Obiectiv general: 

• De a integra serviciul medical de urgenţă şi de resuscitare la nivelul 
transfrontalier dintre România și Republica Moldova. 

  
 
 
 



Rezultate: 

• S-au achiziţionat vehicule speciale pentru situaţii de urgenţă şi intervenţie în 
cazuri excepţionale şi echipamente comunicaţionale pentru creşterea capacităţii 
operaţionale; 

• S-a îmbunătăţit capacitatea de intervenţie pentru a răspunde prompt în cazurile 
de urgenţă medicală pentru populaţia din zona eligibilă; 

• S-au perfecţionat  intervenţiile de urgenţă şi s-au ajustat la cerinţele şi 
standardele europene pentru a fi perfect funcţionale în caz de necesitate. 

 

Pregătirea analizelor şi cercetărilor de marketing  
pentru SA „Apă-Canal Chişinău” 

Perioada de implementare: noiembrie 2012 – februarie 2013 
   
Finanţator: SA „Apă-Canal Chişinău” 
  
Scop: Consolidarea relaţiilor cu diferite categorii de public şi promovarea imaginii 
Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal”. 
  
Obiective: 

• Pregătirea analizelor şi cercetărilor de marketing pentru furnizorul de apă.    

  
Rezultate: 

• Elaborarea unui plan de marketing pentru promovarea proiectelor 
investiţionale ale întreprinderii; 

• Organizarea a 6 dezbateri publice cu părţile interesate; 
• Realizarea unui sondaj privind atitudinea cetăţenilor faţă de realizarea 

proiectelor investiţionale;    
• Organizarea a 5 dezbateri (două televizate şi trei radiofonice) cu experţii în 

domeniu; 
• Elaborarea unui pliant pentru promovarea imaginii Societăţii; 
• Elaborarea şi plasarea în mass-media a 2 articole promoţionale; 
• Pregătirea şi promovarea proiectelor investiţionale în cadrul Consiliului 

Municipal Chişinău; 
• Îmbunătăţirea paginii web a Societăţii; 
• Organizarea unui eveniment festiv consacrat aniversării a 120 de ani de la 

înfiinţarea Societăţii. 

 

 



Asistență pentru amendarea Codurilor spațiilor locative  
care reglementează activitatea asociațiilor de proprietari  

ai locuințelor private 

Perioada de implementare: octombrie 2012 – septembrie 2013 
  
Parteneri: E3 International (SUA), Centrul pentru Eficiență Energetică (Bulgaria) 
  
Finanţator: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
  
Scop: Revizuirea legislației existente cu privire la locuințe, realizarea unei analize în 
raport cu cele mai bune practici din țările central și est-europene, stabilirea 
oportunităţilor de finanțare pentru renovarea blocurilor de locuit, formularea unor 
recomandări referitoare la structura unui program de sprijin. 
  
Obiective: 

• Stabilirea unui cadru legislativ funcţional, pentru o activitate corespunzătoare a 
administraţiei spaţiului locativ rezidenţial, care va împuternici proprietarii de 
apartamente şi spaţii non-rezidenţiale să întrebuinţeze, să întreţină, să repare şi 
să reconstruiască în mod adecvat blocurile locative şi terenurile şi să aducă 
îmbunătăţiri, pentru confort şi eficienţă energetică;  

• Stabilirea unor reglementări benefice și extinderea gestiunii infrastructurilor 
private la blocurile de locuit; 

• Suport metodologic pentru îmbunătățirea legislației cu privire la locuințe; 
• Consilierea ministerului cu privire la amendarea legislației și structura optimă a 

programului pentru reabilitarea blocurilor de locuit, în cadrul căruia finanțarea 
comercială va atrage susținerea instituțiilor naționale și internaționale.   

  
Rezultate: 

• Analiza legislației cu privire la locuințe, în raport cu legile anumitor țări 
europene; 

• Pregătirea amendamentelor la legislația locuințelor, și anume la Legea cu privire 
la condominiu și alte legi relevante; 

• Consolidarea capacității și promovarea (publicarea unui manual/ghid referitor 
la amendamente; organizarea unui eveniment public și a unei vizite de studiu 
într-o țară europeană). 

 

Dezvoltarea capacităţii pentru sporirea  
cooperării economice şi atragerea investiţiilor 

Perioada de implementare: noiembrie 2011 –octombrie 2013 
   



Finanţator: Uniunea Europeană 
  
Scop: Principalul obiectiv al proiectului este să contribuie la dezvoltarea economică a 
ţărilor partenere.       
  
Obiective: 

• Promovarea şi facilitarea investiţiilor şi a cooperării economice între ţările 
membre ale Uniunii Europene şi cele membre ale Parteneriatului Est-European 
şi de asemenea între  6 state ţintă 

• Crearea „Alianţei Estice”, care să mobilizeze organizaţiile din sectorul 
businessului pentru a le integra într-un parteneriat durabil şi stabilirea 
dialogului atât în sectorul privat, cât şi cu autorităţile publice. 

• Desfăşurarea unor acţiuni concrete care vor genera rezultate imediate pentru 
IMM-urile din regiune.   

  
Rezultate: 

• 15 Twinning-uri (parteneriate pe termen lung) între UE şi IMM-urile din spaţiul 
e vecinătate 

• 50 Programe individuale de schimb de experienţă  pentru personalul IMM-urilor 
din ţările vecine 

• 2 Seminarii "train the trainer" asupra Aquis-ului comunitar şi 
Internaţionalizării. 

• 2 East Invest Academies menite să ofere traning specializat 
• 18 locuri pentru personalul executiv al OSB-urilor la EUROCHAMBRES 

Academies.       

 

 



BILANȚUL FINANCIAR 2013 
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