
  

       

                                                                   

 
Webinare de asistență a IMM-urilor 

Gestionarea finanțelor și restructurarea afacerii 
 

Dată:   10 Noiembrie 2021 

Oră:   14.00 – 15.45  

Limbă:  Română  

Urmare a evenimentelor anterioare de prezentare a paginii 
https://ghidulafacerii.ebrd.md de către BERD cu sprijinul Fondului pentru 
Bună Guvernare al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (GGF), 
suntem încântați să vă invităm la următorul eveniment în care vom pune 
accent pe modul în care să vă gestionați eficient finanțele atât din punct de 
vedere juridic cât și comercial. Aflați punctele cheie pentru restructurarea și 
transformarea sustenabilă a afacerii și cum puteți depăși dificultățile financiare 
cu care se poate confrunta afacerea dumneavoastră acum sau oricând în viitor. 

Vă invităm să vă alăturați pentru o discuție virtuală, moderată de BAA „Gladei 
și Partenerii” și BDC Creative, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea 
Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Ministerul Justiției. 

Acest webinar face parte dintr-o serie de webinare pentru IMM-uri, care 
abordează unele dintre subiectele și temele care se găsesc pe platforma online 
https://ghidulafacerii.ebrd.md. 

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

  

https://ghidulafacerii.ebrd.md/
https://ghidulafacerii.ebrd.md/
https://docs.google.com/forms/d/1XaTSnJ8sfX6mnCyvNj1Z5eisFaeiYn0NUPGddgPeAHQ/edit


  

       

                                                                   

  

Agendă 
 

ÎNDRUMĂRI IMM 
PENTRU SUPRAVIEȚUIRE ȘI CONTINUITATE PRIVIND GESTIONAREA 

FINANȚELOR ȘI RESTRUCTURAREA AFACERII  

PARTEA I 

- Importanța aplicării corecte a 
legislației insolvabilității și rolul 
Ministerul Justiției în soluționarea 
aspectele problematice  ce țin de 
insolvabilitate  

- Oportunități de finanțare pentru 
IMM-uri 

• Dna. Veronica 
Mihailov-Moraru 
Secretar de stat, 
Ministerul Justiției 

• Dna. Olesea Frunză 
Șef Direcția Finanțare 
Start up, ODIMM 

 
 

14.00-
14.20 

Aspecte cheie ale modulelor: 
Gestionează eficient finanțele și 
Restructurează afacerea 

• Dl. Roger Gladei, 
Conducător BAA „Gladei 
și Partenerii” 

• Dna. Angela Gladei, 
Director, BDC Creative 

 
14.10-
14.30 

PARTEA II  

Subiectul 1: 
Principalele considerente juridice și 
de afaceri privind gestionarea 
eficientă a finanțelor 

Subiectul 2: 
Principalele considerente juridice și 
de afaceri privind restructurarea 
afacerii 

• Dna. Tatiana Arcan, 
BDC Creative 

• Dna. Angela Gladei, 
BDC Creative 

• Dl. Dan Nicoară 
BAA „Gladei și 
Partenerii” 

• Dl. Valeriu Cernei, 
BAA „Gladei și 
Partenerii” 

 
 
 
14.30-
15.30 

Întrebări și răspunsuri și observații 
finale 

• Dna. Tatiana Arcan, 
BDC Creative 

• Dl. Dan Nicoară  
• BAA „Gladei și Partenerii” 

 

15.30-
15.45 
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