
               

 
 

                           

Eveniment de lansare online 
 Platforma online cu îndrumări juridice și de afaceri  

pentru întreprinderi mici și mijlocii 
 

Webinar: Îndrumări pentru ÎMM de supraviețuire și continuitate: aflați cum să vă îmbunătățiți 
strategia de afaceri din punct de vedere juridic și digital. Acest webinar vă va oferi asistență 
juridică și consiliere în afaceri dintr-o perspectivă practică.  

Dată:   9 septembrie 2021 

Oră:  14:00 – 16:00  

Limbă: Română (interpretarea în limba Engleză va fi asigurată) 

Pandemia de coronavirus a declanșat o criză economică gravă atât pe piețele dezvoltate, cât și pe 
piețele emergente și a afectat grav întreprinderile din întreaga lume. Multe întreprinderi, în 
special întreprinderile mici și mijlocii, trebuie să se adapteze pentru a rămâne viabile din cauza 
schimbărilor fără precedent de pe piață. 

În acest context, BERD, cu sprijinul Fondului pentru Bună Guvernare al Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord (GGF), a lansat o pagină web pentru a oferi instrumente și ghidarea de 
care au nevoie întreprinderile într-un climat economic foarte dificil.  

Avem plăcerea de a vă invita la evenimentul de lansare al paginii https://ghidulafacerii.ebrd.md. 
La eveniment, vom evidenția problemele cheie pentru IMM-uri dintr-o perspectivă juridică și de 
afaceri, în special cum să întocmiți o strategie de afaceri eficientă din punct de vedere juridic și 
ce pași trebuie să parcurgă întreprinderile pentru a trece online. 

Vă invităm să vă alăturați pentru o discuție online, moderată de BAA “Gladei și Partenerii” și BDC 
Creative.   

Acest eveniment își propune să fie începutul unei serii de discuții online despre platforma BERD 
în parteneriat cu GGF din Marea Britanie, Ministerul Economiei din Moldova, Consiliul Economic 
pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova, ODIMM, BAA “Gladei și Partenerii”, BDC Creative.  

Evenimentul va avea loc online prin Zoom. Faceți clic aici pentru a vă înscrie la eveniment.  

https://ghidulafacerii.ebrd.md/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRfMOh3zoG5KfVQsq2uxmYj6yzr0opBAwN6Gtc9-lm7GYkTA/viewform


               

 
 

                           

 Agendă 
 

SUBIECT VORBITOR TIMP 

ÎNDRUMĂRI IMM PENTRU SUPRAVIEȚUIRE ȘI CONTINUITATE: AFLAȚI CUM SĂ VĂ PROIECTAȚI 
STRATEGIA DE AFACERI DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC ȘI DE CE ESTE IMPORTANT SĂ DIGITALIZEZI 
AFACEREA 
PARTEA I 

Introducerea Proiectului, obiectivul general 
și rezultatele și realizările preconizate 

Dna. Angela Sax, Șefa oficiului BERD Moldova 
Dl. Steven Fischer, Ambasadorul Marii 
Britanii în Moldova – (prezentare 
înregistrată)  

7min 

-  Importanța unui management adecvat al 
afacerilor și operațiunilor; 
-  Rolul digitalizării pentru întreprinderile din 
Moldova; 
-  Sprijin pentru digitalizarea IMM-urilor din 
Moldova. 

Dl. Sergiu Gaibu, Ministrul Economiei  
Dl. Ion Lupan, Șeful Secretariatului Consiliului 
Economic pe lângă Prim-ministrul RM 
Dna. Iulia Costin, Director general ODIMM 

15min 

Prezentarea paginii web - aspecte cheie de 
consiliere juridică și de administrare a 
afacerilor 

Dl. Roger Gladei, Conducător BAA „Gladei și 
Partenerii” 
Dna. Angela Gladei, Director BDC Creative 

10min 

PARTEA II  

Prezentare generală a paginii web – scurtă foaie de parcurs pentru utilizator 

Subiectul 1: 
- Principalele considerente juridice și de 

afaceri privind dezvoltarea unei 
strategii de afaceri 

Subiectul 2: 
- Principalele considerente juridice și de 

afaceri privind digitalizarea afacerii 

Dna. Tatiana Arcan, BDC Creative 
Dna. Tatiana Lupașcu, BDC Creative 
Dl. Dan Nicoară, BAA „Gladei și Partenerii” 
Dl. Vlad Roibu, BAA „Gladei și Partenerii” 

60min 

Întrebări și răspunsuri și observații finale Dna. Tatiana Arcan, BDC Creative 
Dl. Dan Nicoară, BAA „Gladei și Partenerii” 

15min 
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