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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 2014 

În anul 2014 AO „Business Consulting Institute” a fost antrenat în realizarea 
următoarelor proiecte şi lucrări: 

Rețeaua pentru turism durabil la Marea Neagră - Strategii de marketing 
turistic comun și dezvoltare în regiunea Mării Negre 

Perioada de implementare: ianuarie 2014 - august 2015 

Parteneri: Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Afacerilor şi Promovarea 
Investiţiilor (Georgia); Administraţia Burgas (Bulgaria); Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională (Ucraina); Departamentul pentru Turism şi Staţiuni din Adjara (Georgia)    

Finanţator: Uniunea Europeană 

Scop: Stabilirea unor parteneriate regionale şi cooperarea în bazinul Mării Negre. 

Obiective: 

• Îmbunătăţirea capacităţii regionale de a planifica şi implementa documente 
strategice comune; 

• Crearea unei reţele de promovare a produselor turistice; 
• Creşterea nivelului de competenţă şi dezvoltarea produselor turistice în regiunile 

partenere; 
• Stabilirea unei agende comune de dezvoltare a turismului în bazinul Mării 

Negre;   
• Cooperare economică prin turism. 

 

Rezultate:   

• Stabilirea a 5 parteneriate transfrontaliere: factorii interesaţi şi experţii din 5 
ţări vor colabora în proiecte turistice comune;     

• 600 antreprenori / agenţi economici şi 40 administraţii locale vor participa la 
32 cursuri; 

• 16 ateliere, 8 mese rotunde, 20 vizite de studiu,  8 activităţi de instruire interne;     
• 4 strategii de cooperare turistică transfrontalieră, 1 studiu de fezabilitate, 5 

parteneriate publice-private, 6 cercetări de piaţă, 1 platformă IT creată în cadrul 
proiectului; 

• Minim 50 de evenimente de promovare, 2400 cataloage şi surse de informare, 
buletine informative etc.    



• Minim 10 destinaţii turistice promovate de fiecare ţară parteneră; 
• 5 târguri turistice regionale. 

 

Promovarea antreprenoriatului în localitățile rurale 

Perioada de implementare: august 2014 – iunie 2015 
 
Parteneri: Centre for Pure Development (Estonia), Incubatorul de Afaceri din Soroca 
(Moldova) 
 
Finanţator: Ministerul de Externe al Estoniei prin Fondul de Dezvoltare şi Ajutor 
Umanitar 
 
Scop: Consolidarea antreprenoriatului în rândul tinerilor din Raionul Soroca.   
 
Obiective: 

• Sporirea numărului tinerilor din raionul Soroca care optează pentru înființarea 
şi dezvoltarea unei afaceri; 

• Consolidarea sistemului local de susținere a antreprenoriatului. 

  
Rezultate: 

• Dezvoltarea ideilor inovatoare de afaceri - prin modele de afaceri; 
• Informarea grupului țintă asupra metodelor de inițiere și dezvoltare a unei 

afaceri (inclusiv asupra tehnicilor precum Lean Startup); 
• Consolidarea unor echipe care va dezvolta idei de afaceri inovatoare;   
• Dezvoltarea unei rețele de mentorat; 
• Promovarea antreprenoriatului in rândul tinerilor din zonele rurale; 
• Consolidarea competențelor personalului din sistemul de susținere a 

antreprenoriatului; 
• Disponibilitatea informației cu privire la oportunitățile de finanțare şi 

evenimente în domeniul tehnologiilor; 
• Acces la serviciile Incubatorului de Afaceri din Soroca. 

 

  



Concurs de granturi pentru femei și bărbați,  
care vor să dezvolte sau să extindă o afacere 

Perioada de implementare: octombrie 2014 – decembrie 2015 
 
Finanţator: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare prin Programul Comun de 
Dezvoltare Locală Integrată 
 
Scop: Abilitarea economică a persoanelor din cadrul comunităților Programul Comun 
Dezvoltare Locală Integrată prin dezvoltarea capacităților, coaching și suport în 
gestionare pentru 10 de afaceri.    
 
Obiective: 

• Crearea oportunităților de angajare pentru persoane, inclusiv din categoriile 
social-vulnerabile, din cadrul comunităților Programului Comun de Dezvoltare 
Locală Integrată   

  
Rezultate: 

• Apel de propuneri lansat 
• Dezvoltarea programelor de training în inițierea start-up-urilor, gestionarea 

afacerilor, proceduri de finanțare și elaborarea planurilor de afaceri.  
• Asistență participanților selectați în dezvoltarea planurilor de afaceri 
• Consiliere în prezentarea documentelor solicitate pentru secțiunea de Evaluare 
• 10 Granturi a cîte 75.000 lei oferite tinerilor antreprenori în lansarea și 

dezvoltarea afacerii 
• Suport în administrare pentru cele 10 start-up-uri și afaceri în dezvoltare 

 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

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. 

 

 

 

 

 



Îmbunătăţirea capacităţii de a răspunde în caz de necesitate  
a 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 
 
Finanţator: 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. 
 
Obiective: 

• 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. 

 

 
 

 

 

 

 



PUBLICAȚII  

 

 Ghidul investitorului în regiunea transfrontalieră, Chișinău, 2014 

 Manual despre dezvoltarea prin comunitate și planificarea și bugetarea 

participativă, Chișinău, 2014 

 

 

 

 
 



BILANȚUL FINANCIAR 2014 
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