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1. Introducere 

Oficiul Primului ministru din Republica Moldova a solicitat Echipei Economice Germane 
(GET) din Moldova să ofere asistență pentru reorganizarea Agenției de Investiții. 
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 În contextul unui mediu de afaceri global tot mai competitiv, diferite țări și-au 
reformat, în ultima perioadă, agențiile naționale pentru promovarea investițiilor (API), 
în scopul eficientizării acestora. 

 Guvernul Republicii Moldova, de asemenea, a reorganizat cadrul  instituțional ce 
vizează promovarea investițiilor, comerțului și turismului.  

 În anul 2018, Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din 
Moldova (MIEPO) s-a transformat în Agenția de Investiții, devenind autoritate publică 
centrală subordonată Prim-Ministrului.  

 Ca parte a procesului de reorganizare și în scopul dezvoltării unor sinergii reciproce, 
Agenția de Investiții a fuzionat cu Agenția Turismului. 
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1. Introducere 

Având la bază analiza bunelor practici și interviurile complementare cu părțile interesate, 
a fost organizat un atelier de lucru cu echipa Agenției de Investiții, pentru a reflecta 
asupra procesului de reorganizare și a identifica necesitățile și eventualele opțiuni de 
perfecționare. 
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 O atenție deosebită a fost acordată dimensiunilor strategice, ce 
vizează  
(1) atribuțiile/sarcinile Agenției, (2) structura și procesele 
organizaționale, (3) finanțarea precum și interacțiunea dintre 
aceste componente. 

 Pe plan mondial, configurația acestor dimensiuni variază 
considerabil de la o Agenție de Investiții la alta, în funcție de 
următoarele aspecte care sunt specifice fiecărei țări în parte... 

 provocările și oportunitățile de ordin economic  

 cadrul de politici și cel strategic  

 cadrul instituțional 

 Cu toate acestea, există o serie de  factori transversali  care 
determină succesul, și care trebuie luați în considerare atunci 

când sunt elaborate măsuri de eficientizare a activității API. 

Atribuții 
/sarcini  

 
Structura și 
procesele 

organizaționale  

Finanțarea 

Dimensiuni strategice 
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2. Comparație între diferite API: atribuții, aspecte organizaționale 
și modele de finanțare 

Comparația dintre API-urile din regiunea mării Baltice și Germania de Est relevă o 
diversitate mare de atribuții și diferențe considerabile între diferite modele. În ultima 
perioadă, unele dintre aceste Agenții și-au extins portofoliul de activități și servicii.  
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Atribuții principale (selecție) 

Promovarea 
și facilitarea 
investițiilor  

Promovarea 
comerțului 

Gestionarea 
programelor 

de finanțare /  
proiectelor de 

dezvoltare  

Suport 
pentru întrepr
inderile nou-

înființate 
(start-up) 

Susținerea 
inovării 

/dezvoltarea 
clusterelor   

Promovarea 
și dezvoltarea 

turismului  

Dezvoltarea și 
cooperarea 
regională 

Atragerea 
talentelor și 
dezvoltarea 

competențelor 

Letonia x x x x x x 

Estonia x x x x x 

Lituania x x 

Berlin x x x x x x 

Brandenburg x x x x x x 

Mecklenb.-Vorp. x 

Saxonia-Anhalt x x 

Saxonia x x x x 

Turingia x x x x x x 
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Majoritatea Agențiilor de Investiții supuse analizei sunt constituite din departamente axate pe 
domenii de intervenții. În timp ce API-urile din statele Baltice urmează modelul unor agenții 
subordonate, în Germania sunt mai răspândite organizațiile cu statut de societăți cu răspundere 
limitată.  Plasarea Agenției de Investiții  în subordinea Prim-ministrului a Republicii Moldova 
reprezintă un avantaj competitiv. 
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Principiu organizațional Statutul juridic Subordonare 

Letonia Domenii de intervenții 
(servicii) 

Agenție În subordinea Ministerului Economiei Estonia Domenii de intervenții 
(servicii) 

Lituania Funcții 

Berlin Sectoare  

Societate 
comercială cu 

răspundere 
limitată  

Sectorul privat în calitate de acționar majoritar  
(sub  supravegherea Ministerului Economiei) 

Brandenburg Domenii de intervenții 
(servicii) 

Statul în calitate de acționar majoritar  
(sub  supravegherea Ministerului Economiei) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Sectoare  

Saxonia-Anhalt Domenii de intervenții 
(servicii) 

Saxonia Domenii de intervenții 
(servicii) 

Turingia Domenii de intervenții 
(servicii) 

2. Comparație între diferite API: atribuții, aspecte organizaționale 
și modele de finanțare 
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La nivel mondial, există un spectru larg de modele privind finanțarea API-urilor. Sursele 
de finanțare variază în funcție de modelul de afaceri, cadrul instituțional și accesul la 
programele și mecanismele naționale și internaționale de finanțare. 
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Deși majoritatea API-urilor din Germania beneficiază, sub o 
formă sau alta, de finanțare instituțională, modelele de 
finanțare adesea includ și alte forme și surse de finanțare, spre 
exemplu: 

 API din statul federal Berlin aplică modelul PPP (parteneriat 
public-privat) cu sectorul privat, pentru a finanța o treime 
din bugetul său. 

 API din statul federal Brandenburg, primește jumătate din 
bugetul său din partea UE, sub forma finanțării de proiecte. 

 API din landul federal Baden-Württemberg își finanțează 
aproximativ două treimi din bugetul său oferind servicii cu 
plată, cum ar fi organizarea de standuri comune la târguri și 
expoziții comerciale. 

'Ursul Berlinez' reprezintă siglele  
tuturor "partenerilor API din Berlin"   

2. Comparație între diferite API: atribuții, aspecte organizaționale 
și modele de finanțare 
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3. Factorii ce determină succesul unei Agenții de Promovare a 
Investițiilor 

Chiar dacă există diferențe între API-uri la nivel mondial, din punct de vedere al 
atribuțiilor îndeplinite, aspectelor organizaționale și modelelor de finanțare, totuși 
putem identifica o serie de factori comuni, ce determină succesul: 
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(1) Alinierea celor trei dimensiuni: atribuții, organizare și finanțare 

(2) Axarea pe sarcini de bază, clar definite 

(3) Abordare sistematică, orientată spre client  

(4) Abordare integrată și specifică 

(5)  Structură organizațională eficientă, care este clară atât pentru clienți cât și pentru angajați și 
celelalte părți interesate 

(6) Coerență între structură și procese 

(7)  Cooperare și coordonare eficientă cu alte organizații  

(8) Imaginea API ca un angajator atractiv 

(9) Finanțare adecvată pe termen lung pentru activitățile de bază 

(10)Instrumente și procese eficiente de monitorizare/raportare. 
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3. Factorii ce determină succesul unei Agenții de Promovare a 
Investițiilor 
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(1) Alinierea celor trei dimensiuni: atribuții, organizare și finanțare 

 Reformele care abordează în mod izolat doar o singură dimensiune – fără a lua în considerare 
interdependențele – produc un impact limitat sau chiar unul negativ. 

 Toate dimensiunile trebuie aliniate la obiectivele strategice și cadrul general. 

(2) Axarea pe sarcini de bază, clar definite 

 Multe API-uri se confruntă cu dificultăți în procesul de elaborare și implementare a unui 
portofoliu bine-definit de servicii și activități. 

 Implementarea unor măsuri singulare și activități ad-hoc (spre exemplu, organizarea unor 
evenimente majore, participarea în cadrul delegațiilor, pregătirea discursurilor și declarațiilor), 
adesea consumă foarte multe resurse și imobilizează capacitățile. 
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3. Factorii ce determină succesul unei Agenții de Promovare a 
Investițiilor 
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(3) Abordare sistematică, orientată spre client  

 API-urile, asemenea companiilor comerciale de succes își aliniază, în mod regulat, serviciile și procesele la 
necesitățile clienților. 

 Activitatea de promovare a investițiilor cere timp și se bazează pe încredere și relațiile cu clienții, care 
necesită continuitate și o abordare sistematică. 

 

Contactul inițial 

Al doilea contact 

Întâlnire personală (de exemplu, în cadrul 
unui eveniment sau expoziție /târg) 

Vizită la companie 

Prima vizita în teren 

Negocierile 

Decizia de investiție 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Termenul de realizare 
a proiectului 

Cadrul de timp tipic și interacțiunile pe 
parcursul procesului de luare a unei decizii 
investiționale: 
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3. Factorii ce determină succesul unei Agenții de Promovare a 
Investițiilor 
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(4) Abordare integrată și 
specifică 

 Acoperirea întregului 
ciclu de atragere a 
investițiilor  

 Exploatarea sinergiilor  
dintre instrumente, 
competențe și unități 
organizaționale 

 Creșterea impactului API, 
confirmat prin cercetări 
empirice. 

 

1. Definirea 
obiectului de 
studiu și a 
grupului țintă  

2. Strategia de 
promovare 

3. Organizarea 
5.  Facilitarea 

investițiilor 

6. Asistența 
ulterioară / 
consiliere în 
materie de politici  

7. Monitorizarea 

Dezvol-
tarea  

imaginii  
Materiale  
publicitare 

Dezvoltarea 
relațiilor cu  

intermediarii 

Identifi- 
carea  

oportuni- 
tăților 

4. Implementarea 

Ciclurile privind atragerea investițiilor: 
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3. Factorii ce determină succesul unei Agenții de Promovare a 
Investițiilor 
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(5)  Structură organizațională eficientă,   
care este clară atât pentru clienți cât 
și pentru angajați și celelalte părți 
interesate 

 Structura trebuie să faciliteze exploatarea 
sinergiilor și evitarea suprapunerilor de 
competențe. 

 Structura trebuie adusă în concordanță cu 
principiile organizaționale de bază. 

 Cea mai răspândită este structura divizată 
pe compartimente, unde specializarea se 
face pe sectoare țintă, regiuni sau domenii 
de intervenții (servicii)   

 

Tipuri de structuri divizate pe 
compartimente:  

Directorul 
general 

Domeniul TIIC Științele vieții  Sectorul 
automobilelor  

Industria 
ușoară 

Directorul 
general 

Promovarea 
investițiilor 

Promovarea 
comerțului 

Dezvoltarea 
IMM-urilor 

Dezvoltarea 
clusterelor 

Directorul 
general 

Europa 
Centrală 

Europa 
Occidentală Asia orientală America de 

Nord 

pe sectoare țintă, ex.: 

pe grupuri de produse/ 
servicii, ex.: 

pe regiuni, ex.: 
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3. Factorii ce determină succesul unei Agenții de Promovare a 
Investițiilor 

Factorii determinanți ai succesului (cont.): 
 

 

 

(6) Coerență între structură și procese 

 Fluxul de procese nu trebuie să vină în contradicție 
cu structura organizației. 

 Procesele care sunt determinante pentru succesul 
organizației trebuie stabilite și documentate (incl. 
termenele, principalii actori și rolurile lor). 

 În scopul de a sprijini procesele de lucru, 
instrumentele informatice și cele de marketing 
trebuie actualizate în mod regulat și extinse în 
conformitate cu necesitățile grupurilor țintă. 

 

Atragerea clienților potențiali 

Participarea la expoziții 

Organizarea de Evenimente 

Dezvoltarea relațiilor cu 
intermediarii 

Promovarea 
investițiilor 

Identificarea 
companiilor 
și stabilirea 
profilurilor 

Gestionarea, 
în mod 

sistematic, a 
relațiilor cu 

clienții Servicii de 
'follow-up' 
prin telefon  

Corespon
dență 

directă 

Identificarea companiilor țintă 

Completarea profilurilor companiilor 

Identificarea factorilor de decizie 

Dezvoltarea unei baze de date 

Descompunerea pe procese a funcției de 
'promovare a investițiilor': 

Descompunerea pe acțiuni și activități, a procesului de 
identificare a potențialilor clienți: 
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3. Factorii ce determină succesul unei Agenții de Promovare a 
Investițiilor 
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(7)  Cooperare și coordonare eficientă cu alte organizații  

 API-urile fac parte dintr-un cadru instituțional mai larg, format din organizații ce desfășoară activități de susținere a investițiilor, 
exporturilor și turismului, inclusiv ... 

• Instituții guvernamentale și publice (ex. ambasadele, ministerele și alte agenții, autoritățile publice locale și regionale, ZEL-
urile și parcurile industriale, organizațiile administrative, universitățile și instituțiile de cercetare) 

• Organizațiile și rețelele profesionale   (ex, camerele de comerț, asociațiile industriale, rețelele de clustere)  

• Partenerii internaționali (ex. organizațiile și proiectele donatoare, băncile de dezvoltare) 

• Companiile private (ex. dezvoltatorii imobiliari, furnizorii de servicii financiare și prestatorii de servicii de instruire, investitorii 
existenți). 

 Activitățile trebuie să se completeze reciproc și nu să concureze. 

(8) Imaginea API ca un angajator atractiv 

 Este deosebit de important ca API nu doar să recruteze specialiști înalt calificați dar și să-i mențină.  

 Fluctuația cadrelor reprezintă o provocare majoră atât pentru dezvoltarea capacităților cât și pentru stabilirea și menținerea 
contactelor și rețelelor.  

(9) Finanțare adecvată pe termen lung pentru activitățile de bază 

 În vederea asigurării unei abordări sistematice și integrate, este necesar ca sarcinile și activitățile de bază ale API să beneficieze 
de finanțare sigură și durabilă. 

 Este necesar să fie explorate surse complementare de finanțare, fără a compromite scopurile și obiectivele organizației.  
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3. Factorii ce determină succesul unei Agenții de Promovare a 
Investițiilor 
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(10)Instrumente și procese eficiente de 
monitorizare/raportare. 

 Monitorizarea și raportarea trebuie să se bazeze 
pe un set specific de indicatori-cheie de 
performanță (ICP), care să reflecte  sarcinile 
principale definite. 

 Indicatorii-cheie de performanță trebuie să 
includă indicatori de rezultat  
(ex, locuri de muncă create), precum și indicatori 
de activitate (ex, evenimente organizate, vizite 
de monitorizare).  

 Sistemele moderne CRM (sisteme de gestionare 
a relațiilor cu clienții) pot aduce o contribuție 
importantă la procesul de monitorizare 
/raportare. 

 

 

Indicatorii-cheie de performanță pentru Agenția de 
Investiții și Dezvoltare din Letonia (a se vedea anexa) 
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4. Concluzii și recomandări 

Luând în considerare factorii de succes prezentați precum și studiile de caz din anexă, GET 
a organizat un atelier de lucru pentru angajații Agenției de Investiții, cu scopul de a 
reflecta și discuta pe marginea procesului de  reorganizare. Pornind de la rezultatele 
obținute și având la bază analizele efectuate și interviurile complementare cu părțile 
interesate, putem face următoarele concluzii și recomandări:  
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(1) Spectrul de sarcini prevăzute în Regulamentul de funcționare al Agenției de Investiții trebuie 
clarificat și îngustat. 

(2) Statutul Agenției de Investiții și a angajaților săi trebuie analizat și revizuit, pentru a asigura o 
abordare sistematică în ceea ce privește promovarea investițiilor, comerțului și turismului. 

(3) Este necesar să fie introduse procese eficiente de monitorizare și raportare. 

(4) Este necesar să fie elaborată o structură organizațională eficientă, având la bază regulamentul 
Agenției de Investiții. 

(5) Spectrul de instrumente informatice și de marketing trebuie actualizat cu regularitate și extins, 
în funcție de necesitățile grupurilor țintă.   

(6) În vederea valorificării întregului potențial de dezvoltare al țării, este necesar să fie intensificată 
cooperarea cu toți actorii implicați în domeniul atragerii și promovării investițiilor, comerțului și 
turismului (ex. alte agenții, proiecte finanțate de donatori). 
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4. Concluzii și recomandări 
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(1) Spectrul de sarcini/atribuții prevăzute în Regulamentul de funcționare al Agenției de 
Investiții trebuie clarificat și îngustat. 

 În general, gama de atribuții /sarcini trebuie să fie redusă, deoarece acestea depășesc  resursele 
disponibile.  

 În vederea dezvoltării unor competențe specifice și generării de sinergii, este necesar ca Agenția să-și axeze 
eforturile pe câteva sarcini de bază clar definite.  

 Atragerea bine-țintită a investițiilor trebuie evidențiată drept o sarcină de bază a Agenției. Promovarea 
imaginii țării este o premisă importantă însă nu și suficientă pentru atragerea investițiilor. 

 O serie de sarcini ar putea fi realizate mai eficient de către alți parteneri (spre exemplu, instruirile axate pe 
promovarea exporturilor), sau aceste sarcini trebuie clarificate pentru a se evita suprapunerile (ex. 
activitățile de advocacy). 

Având la bază rezultatele atelierului de lucru, Agenția de Investiții ar trebui să-și definitiveze sarcinile 
/atribuțiile de bază și să solicite aprobarea acestora în Guvern.  

Pentru a clarifica atribuțiile legate de gestionarea fondului de promovare a exportului, este necesar să fie 
efectuată o evaluare a acestui mecanism de finanțare. 
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4. Concluzii și recomandări 
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(2) Statutul Agenției de Investiții și a angajaților săi trebuie analizat și revizuit, pentru a 
asigura o abordare sistematică în ceea ce privește promovarea investițiilor, comerțului 
și turismului. 

 Decizia de a subordona Agenția de Investiții Prim-Ministrului reprezintă un semnal pozitiv. 

 Totuși, transformarea Agenției de Investiții într-o autoritate publică, cu acordarea statutului de funcționar 
public angajaților săi reprezintă o provocare serioasă în contextul unei abordări sistematice și eficiente.  

 Agențiile de Investiții se diferențiază de alte instituții guvernamentale, în sensul competențelor necesare. 
Ele se bazează pe specialiști de înaltă calificare, care sunt capabili să activeze și să negocieze la cel mai înalt 
nivel între sectorul public și cel privat, într-un mediu internațional. 

 Statutul actual al Agenției de Investiții și al angajaților săi, cel mai probabil, va limita impactul 
socioeconomic al Agenției (de exemplu, în ceea ce privește crearea locurilor de muncă, generarea de 
venituri pentru bugetele publice). 

 În plus, este posibil ca acest lucru să limiteze potențialul Agenției de a participa la proiecte și programe 
internaționale. 

Guvernul ar trebui să analizeze și să revizuiască statutul Agenției de Investiții și a angajaților săi. 
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4. Concluzii și recomandări 
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(3) Este necesar să fie introduse procese eficiente de monitorizare și raportare. 

 În prezent, Agenția de Investiții raportează la diverse ministere și instituții, rapoartele având format și 
indicatori diferiți, iar termenele de raportare, de asemenea, sunt diferite. Toate acestea generează o povara 
administrativă mare. 

 Pe viitor, monitorizarea și raportarea trebuie să fie bazate pe un set specific de indicatori-cheie de 
performanță (ICP). 

 Indicatorii-cheie de performanță trebuie să reflecte sarcinile de bază  și să cuprindă indicatori de rezultat (de 
exemplu, proiecte atrase, locuri de muncă create), precum și indicatori de activitate (de exemplu, 
evenimente organizate, misiuni de evaluare, vizite de monitorizare).  

 Agenția de Investiții trebuie să prezinte semestrial rapoarte de monitorizare unui consilier special al 
Primului ministru.   

 Raportul anual de monitorizare trebuie completat cu un scurt extras și o analiză a datelor statistice 
naționale privind investițiile străine. 

Reieșind din cele mai bune practici internaționale, Agenția de Investiții trebuie să elaboreze un set specific 
de indicatori-cheie de performanță (ICP) și să solicite aprobarea acestora în Guvern.  

  Consilierul special pe lângă Prim-Ministru își va asuma responsabilitatea pentru aprobarea rapoartelor de 
monitorizare și a planurilor anuale de activitate. 
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4. Concluzii și recomandări 
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(4) Este necesar să fie elaborată o structură organizațională eficientă, având la bază 
regulamentul Agenției de Investiții. 

 Responsabilitățile specifice ce vizează atragerea investițiilor trebuie să fie clarificate. Departamentul de 
Investiții trebuie să acopere întreg ciclul de atragere a investițiilor.  

 Structura organizațională trebuie să favorizeze dezvoltarea cunoștințelor și competențelor sectoriale. Este 
necesar să fie definite responsabilitățile pentru sectoarele (industriile) țintă.  

 Între departamente este necesar să existe o separare clară a atribuțiilor ce vizează dezvoltarea și 
gestionarea mărcilor comerciale (brandurilor) și desfășurarea campaniilor de promovare a imaginii, în 
scopul valorificării sinergiilor și evitării suprapunerilor. 

 Este necesar să fie stabilite și documentate procesele care sunt decisive pentru asigurarea succesului. 

Agenția de Investiții va elabora un proiect al structurii organizaționale și va solicita aprobarea acestuia în 
Guvern. 

Directorul General  

Activitatea de 
Investiții și Protecția 

Investițiilor 

Promovarea 
Turismului 

Promovarea 
Exportului 

Promovarea imaginii  

Auditor Intern 

Management 
Instituțional 

Director General 
Adjunct 

Jurist-consultant 
Structura organizatorică  
conform  
Regulamentului: 
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4. Concluzii și recomandări 
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(5) Spectrul de instrumente informatice (IT) și de marketing trebuie actualizat cu 
regularitate și extins, în funcție de necesitățile grupurilor țintă.   

 O gamă largă de instrumente informatice și de marketing au fost deja elaborate în trecut – parțial în 
cooperare cu partenerii internaționali. 

 Discuțiile din cadrul atelierului de lucru au demonstrat necesitatea alocării de resurse pentru menținerea și 
actualizarea instrumentelor IT și solicitarea sprijinului din partea partenerilor în vederea integrării depline a 
acestor instrumente în procesele Agenției. 

 În plus, gama de instrumente de marketing ar trebui să fie extinsă pentru a susține eforturile specifice de 
promovare.  

 În baza unei abordări modulare, este necesar să fie elaborate și actualizate prezentări specifice pentru 
grupurile țintă.   

 Prezentările trebuie completate cu profiluri investiționale specifice grupurilor țintă, având la bază 
instrumentul dezvoltat în prezent, în cooperare cu GIZ, pentru industria agro-alimentară. 

 În cooperare cu partenerii (internaționali), Agenția de Investiții va asigura o gamă adecvată de 
instrumente IT și de marketing pentru a sprijini procesele de bază.  
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(6) În vederea valorificării întregului potențial de dezvoltare al țării, este necesar să fie 
intensificată cooperarea cu toți actorii implicați în domeniul atragerii și promovării 
investițiilor, comerțului și turismului (ex.alte agenții, proiecte finanțate de donatori). 

 Actualmente, potențialul de cooperare cu proiectele finanțate de donatori și partenerii internaționali, 
precum și cu alte agenții publice, zonele economice libere și parcurile industriale, organizațiile 
reprezentative ale business-ului și alți parteneri este valorificat doar parțial. 

 În cadrul atelierului de lucru au fost identificate diverse oportunități și domenii de cooperare (de exemplu, 
participarea în comun la expoziții și activități business-to-business, cooperarea în organizarea de 
evenimente și misiuni, instruiri și participarea la programe și proiecte). 

 Donatorii ce sprijină proiecte care se suprapun cu atribuțiile Agenției de Investiții, vor fi încurajați să susțină 
și să capaciteze Agenția, în loc să creeze structuri paralele.   

 Din perspectiva actuală, sunt necesare eforturi pentru îmbunătățirea coordonării și  cooperării cu alte 
instituții, în vederea exploatării de sinergii. Ținând cont de eventualele efecte pozitive și negative, la etapa 
actuală NU se recomandă fuzionarea cu alte instituții. 

 În baza consultărilor bilaterale, Agenția de Investiții va elabora și implementa o concepție privind 
cooperarea inter-departamentală și gestionarea relațiilor cu părțile interesate.  
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Anexă: 
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• Studiu de caz 1: Agenția pentru Investiții și Dezvoltare din 
Letonia 

• Studiu de caz 2: Berlin Partner for Business and Technology 

• Programul atelierului de lucru 
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Studiu de caz – Agenția pentru Investiții și Dezvoltare din Letonia 

Agenția pentru Investiții și Dezvoltare din Letonia (LIAA) integrează funcțiile de 
promovare a comerțului, investițiilor, inovațiilor, antreprenoriatului și turismului într-o 
singură organizație.   

 LIAA este o instituție publică subordonată Ministrului Economiei al Republicii 
Letonia.  

 Înființată în anul 1993 în calitate de Agenție de Dezvoltare a Letoniei, LIAA a fost 
reorganizată în 2003, devenind Agenția pentru Investiții și Dezvoltare a Letoniei, iar în 
2016 a fuzionat cu Agenția pentru Dezvoltarea Turismului (LTDA).  

 Pe lângă serviciile gratuite pe care le oferă, LIAA acordă și servicii cu plată, spre 
exemplu. ... 

 Ajutarea la stabilirea contactelor dintre societățile comerciale locale și companiile străine care doresc să-și 
comercializeze bunurile și serviciile în Letonia.  

 Organizarea în Letonia a seminarelor pe tema exporturilor  

 Plasarea anunțurilor publicitare în materialele informative ale LIAA. 

 Agenția are reprezentanțe în 19 țări. 
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Studiu de caz – Agenția pentru Investiții și Dezvoltare din 
Letonia 

LIAA reprezintă un exemplu de structură organizațională axată pe domenii principale de 
intervenții (ex. promovarea exportului, promovarea comerțului); O astfel de structură 
este destul de răspândită printre API-uri.   
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Studiu de caz – Agenția pentru Investiții și Dezvoltare din 
Letonia 

În baza unor studii științifice aprofundate privind tendințele mondiale în materie de 
investiții și luând în considerare avantajele competitive, au fost identificate opt 
sectoare țintă cu potențial promițător.  

 Aceste sectoare țintă sunt:  

 Prelucrarea lemnului 

 Prelucrarea metalelor /ingineria mecanică 

 Prelucrarea produselor alimentare  

 Serviciile de îngrijire a sănătății 

 Științele vieții 

 Tehnologiile verzi 

 Serviciile de transport /depozitare 

 Servicii IT/ Servicii globale pentru afaceri 

 Fiecare angajat al Departamentului de Investiții are  
responsabilități clar definite pentru unul sau mai multe sectoare.  
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LIAA administrează o gamă largă de baze de date ce vizează toate procesele de 
promovare și facilitare a investițiilor, inclusiv ... 

 Baza de date privind oportunitățile investiționale (profiluri investiționale) 

 Baza de date privind furnizorii din Letonia 

 Baza de date cu diferite site-uri de investiții.  
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Studiu de caz – Agenția pentru Investiții și Dezvoltare din 
Letonia 
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Studiu de caz – Agenția pentru Investiții și Dezvoltare din 
Letonia 

Monitorizarea și raportarea se realizează în baza unui set specific de indicatori-cheie de 
performanță, pentru diferite domenii de intervenții. 
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Categoria Indicatorul 

Atragerea investițiilor • Numărul investitorilor potențiali identificați de 
reprezentanțe  

• Numărul proiectelor de investiții 

Facilitarea investițiilor și asistența 
ulterioară 

• Numărul vizitelor la companii 

• Numărul vizitelor în teren  

• Numărul vizitelor pentru asistență ulterioară 

Indicatori-cheie de performanță, selectați pentru activitatea de promovare a investițiilor:  
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Indicatori-cheie de performanță, selectați pentru activitatea de promovare a exportului: 

Categoria Indicatorul 

Informații • Informații publicate pe site  

• Numărul companiilor participante la seminare 

• Numărul consultațiilor legate de export 

Proiecte și capacități  • Număr de proiecte /cereri pentru export procesate 

• Număr de companii susținute în activități de export 

• Număr de granturi facilitate și număr de beneficiari 

• Creșterea cifrei de afaceri a companiilor (în comparație cu 
ultimii doi ani, în %) 

Sensibilizarea opiniei publice • Număr de vizite organizate pentru presă 
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Studiu de caz – Agenția pentru Investiții și Dezvoltare din 
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Indicatori-cheie de performanță, selectați pentru activitatea de promovare a turismului: 

Categoria Indicatorul 

Promovarea imaginii și informații • Numărul de accesări pe platforma pentru turism (milioane) 

• Durata medie a unei accesări (minute) 

• Materiale informative turistice (tipuri) 

Dezvoltarea clusterelor turistice • Număr de instruiri pentru furnizorii de servicii de turism 

• Numărul proiectelor de dezvoltare a turismului pe piața locală 

• Număr de granturi facilitate 

Activități de marketing internațional • Număr de standuri turistice la târguri /evenimente  

• Numărul campaniilor de marketing realizate 

Calitatea serviciilor • Numărul de măsuri de asigurare a calității 
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Studiu de caz – Berlin Partner (Germania) 

Berlin Partner for Business and Technology (Agenția de promovare a Investițiilor din 
statul federal Berlin) reprezintă un model de tip PPP axat pe marketing și promovarea 
clusterelor. 
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 În baza unei abordări integrate, Berlin Partner se concentrează pe 
activități bazate pe anumite clustere, după cum urmează: 

 Promovarea investițiilor (inclusiv asistență ulterioară) 

 Inovații și suport pentru inițierea de afaceri  

 Promovarea comerțului și atragerea talentelor 

 În plus, Agenția gestionează brandul municipiului Berlin și 
desfășoară campanii de comunicare (de exemplu, "fii Berlinez"). 

 Societatea cu răspundere limitată are următoarea structură a 
acționariatului:  

 IBB State Promotion Bank: 31,5% 

 Berlin Technology Foundation: 30,0% 

 270 de companii / instituții: 28% 

 Camerele de comerț /asociațiile profesionale de business 10,5%. 
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Studiu de caz – Berlin Partner (Germania) 

Structura reflectă accentul pus pe promovarea clusterelor și a brandurilor (mărcilor). Direcția 
'Marketing și promovarea capitalei' își axează activitățile pe dezvoltarea și promovarea imaginii 
orașului.  Direcțiile-cluster sunt nemijlocit responsabile de procesul de atragere a investițiilor. În relațiile 
cu clienții, managerii de proiecte acționează în comun,  integrând cunoștințele și competențele direcției 
“servicii operative”. 
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Materialele de marketing și instrumentele utilizate de către Berlin Partener sunt 
aliniate la necesitățile grupurilor țintă. 
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Studiu de caz – Berlin Partner (Germania) 
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Studiu de caz – Berlin Partner (Germania) 

Berlin Partner pune un accent deosebit pe gestionarea relațiilor cu părțile interesate 
și pe integrare. Agenția a dezvoltat legături strânse cu sectorul privat pe toate 
dimensiunile strategice. 

 În baza modelului de tip PPP, companiile și instituțiile de cercetare pot alege între diferite 
categorii de licențe. 

 O subdiviziune specială organizează un spectru                                                                           
variat de evenimente și oportunități de                                                                         
interconectare pentru companiile partenere.  

 În calitate de acționar principal,  
comunitatea de afaceri numește doi membri în  
consiliul de supraveghere. În plus,  
trei membri reprezintă  
camerele de comerț și asociațiile oamenilor                                                                                      
de afaceri. 
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Studiu de caz – Berlin Partner (Germania) 

Berlin Business Location Center (Centrul de localizare a business-ului) servește drept 
exemplu de proiect implementat în strânsă cooperare cu sectorul privat. 

 Business Location Center integrează un spectru  
larg de servicii informaționale  
și de facilitare pentru investitori, spre exemplu: 

 modelul virtual al orașului în format 3-D 

 Portalul imobiliar 

 Atlasul economic și al infrastructurii 

 Servicii juridice, resurse umane și marketing 

 Servicii financiare 

 Serviciile sunt disponibile pe o  
platformă online precum și într-un                                                                                     
showroom la sediul Berlin Partener. 
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Ora Subiecte 

9:00 Cuvânt de salut & introducere 

9:15 Context general: Modele de business și modele organizaționale pentru Agențiile de 
Promovare a Investițiilor (API) - principalele diferențe și factorii comuni ce determină 
succesul 

10:45 Pauză de cafea 

11:00 Alinierea structurii organizatorice la activitățile de bază, aplicând o abordare integrată 

13:00 Pauza de masă 

14:00 Definirea proceselor cheie; instrumentele și capacitățile necesare  

15:30 Pauză de cafea 

15:45 Perspectivă integrată: oportunități privind cooperarea cu partenerii strategici 

16:45 Sesiunea de încheiere 

17:00 Sfârșitul atelierului de lucru 

Programul atelierului de lucru 
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Date de contact 

Björn Vogler 

vogler@berlin-economics.com 

Woldemar Walter 

walter@berlin-economics.com 

 

Echipa Economică Germană în Moldova 

c/o Berlin Economics GmbH 

Schillerstr. 59 D-10627 Berlin 

Tel:  +49 30 / 20 61 34 64 0  

Fax: +49 30 / 20 61 34 64 9  

www.get-moldova.de  

Twitter: @BerlinEconomics 

 

 


