VII FORUMUL ECONOMIC AL COMPANIILOR ITALIANE ȘI
MOLDO-ITALIANE DIN MOLDOVA
5 Martie 2021
11:00 am
Discurs de bun-venit și de deschidere
Valeria Biagiotti – Ambasadoarea Italiei în Republica Moldova
Ljubomir Petruljeskov – IDLO, Moderator
Transformarea restricțiilor pandemice în noi oportunitățiinstrumente de suport în timpul ciclului investițional
Rodica Verbeniuc – Director General, Agenția de Investiții din Republica
Moldova
Instruiri, suport, asigurări și soluții financiare pentru companiile italiene
pentru a intra, a se stabili și a creaște pe piața din Repulica Moldova
Mariangela Siciliano – Responsabilă de Educație, SACE
Andrea Rossi – Responsabil de International Business Support, SACE
Oportunități financiare pentru internaționalizarea companiilor
italiene
Francesco Tilli – Director Relații Externe, SIMEST
Gabriella Severi – Avocat senior, Relații Externe, SIMEST
Oportunități pentru BMM în Moldova- serviciile ITA
Filippo Petz – Agenția Italiană pentru comerț, București
Îmbunătățirea climatului de afaceri
Lorenzo Piacentini – IDLO
Fabrizio Pelizzari – CEO, Secretar general, Camera de Comerț Italiană în
Moldova (Camera di Commercio Italiana in Moldova)
Biagio Stamegna – Vice- Președinte, Camera de Comerț Italiană în Moldova
Sergio Capatti – Președinte CCIM
Eleonora Pripa – Secretar General CCIM, Camera de Comerț Moldo-Italiană
Noul concept privind terminalele vamale interne
Rosario De Blasio – Consilier superior al UE pentru politici vamale și fiscale în
Republica Moldova din 2016
Sesiunea finală, concluzii
Valeria Biagiotti - Ambasadoarea Italiei în Republica Moldova

VII FORUMUL ECONOMIC AL COMPANIILOR
ITALIANE ȘI MOLDO-ITALIANE DIN MOLDOVA

Forumul Economic Moldo-Italian este un eveniment anual care asigură o
platformă importantă de comunicare și oferă suport informațional tuturor
reprezentanților companiilor cu capital italian care activează în Republica
Moldova. Evenimentul reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea
parteneriatelor durabile, schimbul de experiențe pozitive și identi�carea soluțiilor
la provocările existente.
Forumul Economic este organizat în 2021 de Ambasada Italiei la Chișinău în
cooperare cu Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului și Agenția
Italiană a Comerțului. Anul acesta va avea loc în format virtual, datorită
restricțiilor impuse de pandemia COVID-19.
Relațiile economice dintre Moldova și Italia sunt într-adevăr foarte intense. În
prezent, în Moldova sunt înregistrate circa 1,400 de întreprinderi cu capital italian.
Doar în 2018 au investit circa 1.8 miliarde de lei, iar această cifră plasează Italia pe
locul al doilea în topul investitorilor străini în Moldova. Cu toate acestea, pandemia
COVID-19 a avut un impact negativ asupra �uxului global de ISD (FDI) în
Moldova, ceea ce a dus la reducerea investițiile și scăderea economiei.
Forumul își propune să analizeze impactul pandemiei asupra afacerilor,
comerțului și business-ului Moldo-Italian, să găsească soluții posibile și un
numitor comun în rândul părților interesate. Mai mult, Forumul va reprezenta o
oportunitate pentru a introduce o nouă platforma de export, lansată de Ministerul
Afacerilor Externe al Italiei, reprezentanților mediului de afaceri din Moldova. De
asemenea, se va discuta despre procedura de în�ințare a unei afaceri în Moldova,
din punct de vedere �nanciar și operațional.
Dezvoltarea și importanța medierii comerciale pentru soluționarea litigiilor de
afaceri va � un alt subiect central al forumului. Medierea comercială poate aduce o
serie de bene�cii potențiale atât pentru factorii de decizie, cât și pentru părțile la
litigiul comercial. Prin reducerea numărului căilor judiciare de atac, aceasta
îmbunătățește e�ciența în administrarea justiției, făcând instanțele naționale mai
efective și mai e�ciente din punct de vedere al costurilor. În plus, medierea
comercială permite întreprinderilor să bene�cieze de o practică mai rapidă și mai
ieftină de soluționare a litigiilor, de asemenea, este legată de reducerea corupției
în sectorul justiției. Medierea oferă o abordare �exibilă a soluționării litigiilor,
permite părților să discute cu un mediator despre cel mai potrivit mod de a ajunge
la un accord, și să găsească o soluție favorabilă pentru ambele părți ale litigiului.
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Biografii
Valeria Biagiotti, Ambasadoarea Italiei în Republica Moldova

Francesco Tilli, De la analiza investițiilor, la consultanță în afaceri, de la
marketing, până la gestionarea finanțelor structurate și a creditului
pentru export; a ocupat numeroase funcții de responsabilitate în cadrul
SIMEST.
Din 2000 a fost Director, iar acum este Director External Relations
Officer, fiind responsabil de relațiile cu ministerele italiene, agențiile
străine de promovare a sistemului intalian în țările țintă; de asemenea,
gestionează relațiile cu toate asociațiile comerciale, organizațiile și
entitățile naționale responsabile de sprĳinirea afacerilor.
Gabriella Severi, Este absolventa cu cele mai mari note a Universității
din Urbino, Drept; Avocat înregistrat în cadrul Baroului. De la începutul
carierei sale lucrează în sectorul bancar, și-a început cariera în cadrul
Mediocredito Centrale, iar din 1999 în SIMEST.
Pe parcursul anilor a ocupat un șir de funcții în departamentul Export
Finance, acum este responsabilă de relațiile externe (Senior External
Relations) cu ministerele italiene, cu agențiile străine pentru promovarea
sistemului intalian în țările țintă; de asemenea, gestionează relațiile cu
toate asociațiile comerciale, organizațiile și entitățile naționale
responsabile de sprĳinirea afacerilor.
Mariangela Siciliano, Lucrează în cadrul SACE din aprilie 2018.
Mariangela Siciliano coordonează activitățile de instruire în SACE. A fost
implicată în cooperare internațională, lucrează pentru entități
guvernamentale, inclusiv OIM, ministerul Afacerilor Externe și al
Comunității Europene.
Este invitată în calitate de lector în marketing internațional la
Universitatea Birkbeck din Londra. Împreună cu Franco Angeli a publicat
„white paper” și un șir de teste universitare pe probleme legate de
marketing-ul în administrația publică. Colaborează cu ANAC pe tema
datelor publice și transparența administrativă.
Andrea Rossi, Andrea Rossi conduce echipa International Business
Support, SACE, agenția italiană de credit pentru export. Andrea
coordonează strategia comercială și activitățile de inițiere ale rețelei
internaționale compusă din douăsprezece birouri de reprezentare, cu
sediul în cele mai mari piețe, relevante pentru exportatorii italieni.
Printre responsabilitățile sale se numără, cercetarea de noi oportunități
de afaceri în diverse sectoare și coordonarea inițiativelor de sondare a
pieței pentru societățile italiene.

Fabrizio Pelizzari, CEO și Secretar General, Camera de Comerț
Italiană în Moldova (Camera di Commercio Italiana in Moldova).
Lucrează în cadrul managementul afacerilor și consultanță în Republica
Moldova, timp de 15 ani.

Eloenora Pripa, Licențiată în limba franceză și italiană din 1993, iar din
2003 este licențiată în Dreptul Internaționl al Afacerilor; profesoară de
limba străină timp de 3 ani (1994-1997) în cadrul Istituto Superiore;
Asistent al liderului de proiect, finanțat de Banca Europeană.
În cadrul TODINI Costruzioni, Generali SpA, Roma din 1997; Fondator
și administrator al SERVIZI e SISTEMI Srl din 2003 până în prezent;
Consul Onorific al Italiei în Republica Moldova din 2005 până în 2008;
Co-fondator și din 2013 până în prezent, secretar general al Camerei de
Comerț Moldo-Italiană.

Sergio Capatti, Licențiat în inginerie din 1974, calificare din 1975,
profesor de mecanică timp de 5 ani la Istituto Superiore; Director al
CONFARTIGIANATO Ferrara timp de 30 de ani, Administrator CARIFE
din 1981 până în 2002 în diverse transformări corporative,
Vice-președinte CARIFE SpA timp de 6 ani, Administrator CEDACRI din
1994 până în 2015, iar din 1999 Președinte, Președinte CEDACRI
International din 2006 până în 2017, Președinte al Camerei de Comerț
Moldo-Italiană din 2011.

Biagio Stamegna, Vice-preșidente Camera de Comerț Italiană în
Moldova. Este responsabil de consultanță și finanțare internațională.

Ljubomir Petruljeskov, Ljubomir Petruljeskov este lider de program în
cadrul International Development Law Organization la Roma și
Chișinău, este membru Weinstein JAMS International. A obținut diploma
de master în business și administrare (MBA), UBI Belgia.
Ljubomir este responsabil de proiectele IDLO din Europa de Est, de
asemenea gestionează biroul IDLO din Moldova. Cu o experiență de
peste 15 ani în coordonarea proiectelor, la moment cooperează cu mai
multe țări, inclusiv Armenia, Moldova, România, Serbia, Muntenegru și
altele unde operează IDLO.

Lorenzo Piacentini, Lorenzo Piacentini este Asociat de Program în
cadrul International Development Law Organization, coordonează
proiectele din Europa de Est, Eurasia și Asia Centrală.
Diplomă de Master, London School of Economics, a efectuat studii în
cadrul Xi’an Jiaotong University, China și Universitatea Roma Tre, are
experiență în cooperare internațională și drept internațional.

Filippo Petz, Din septembrie, 2018 este director al biroului ICE,
București, Agenția pentru promovarea externă și internaționalizarea
companiilor italiene-ITA, având competențe și în Republica Moldova; din
2013 până în 2018 este vice-director ICE, Pechino.

Rodica Verbeniuc, Director General al Agenției de Investiții din
Republica Moldova, agenție guvernamentală care are drept scop
promovarea Republicii Moldova și contribuie la dezvoltarea economică
a țării prin activități de promovare în domeniul investițiilor străine, export
și turism, facilitând conexiunile și relațiile economice din sectorul public
și privat.
Președinte UN Global Compact Network Moldova (2009), Director al
Camerei de Comerț Americană în Moldova, șef comitet CSR (20122013), co-președinte al Camerei de Comerț Americană în Uzbekistan
(2015-2016).
Rosario De Blasio, Este consilier senior în politici fiscale și vamale în
Republica Moldova din 2016 (a asistat Republica Moldova în
implementarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
dintre Moldova și UE).
Din 2005 până în 2016 a participat în cadrul misiunii de asistență la
frontiera UE Moldo Ucraina (EUBAM). Are o experiență de peste 20 de
ani ca și Oficial al Agenției Vamale a Republicii Italiene. Din 2016 este
Consilier superior al UE pe probleme de politică vamală și fiscal în
Republica Moldova.
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Partenerii Forumului
Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului (IDLO) este singura
organizație interguvernamentală dedicată exclusiv promovării statului de drept. IDLO
are experiența de a lucra în mai mult de 90 de țări din întreaga lume, cu sisteme
juridice diferite. Rețeaua sa include mii de experți de încredere, absolventi si
parteneri. Înființată ca organizație interguvernamentală în 1988, IDLO a avut statutul
de observator al Națiunilor Unite din 2001.

ITA – Agentia de Comert Italiană este o agenție guvernamentală care susține
dezvoltarea afacerilor companiilor noastre în străinătate și promovează atragerea
investițiilor străine în Italia. Cu o organizație motivată și modernă și o rețea largă de
birouri, ITA oferă informații, asistență, consultanță, promovare și formare pentru
întreprinderile italiene mici și mĳlocii. Utilizând cele mai moderne instrumente de
promovare și comunicare prin mai multe canale, aceasta acționează pentru a afirma
excelența Produs în Italia (Made in Italy) în lume.

SIMEST este compania a Cassa Depositi e Prestiti Group, care a susținut creșterea
companiilor italiene din 1991 prin internaționalizarea afacerilor. Aceasta sprĳină
compania pe tot parcursul ciclului de extindere în străinătate, de la evaluarea inițială
a intrării pe o piață nouă, până la extinderea prin investiții directe. Funcționează prin
finanțare pentru internaționalizare, în numele MAE din Italia în cadrul „Patto per
l’Export”, sprĳin pentru creditul de export și participarea la capitalul companiei.

SACE este Agenția Italiană de Credit pentru Export specializată în sprĳinirea creșterii
și dezvoltării afacerilor și a economiei naționaleayh printr-o gamă largă de
instrumente și soluții pentru îmbunătățirea concurenței în Italia și în întreaga lume. De
peste patruzeci de ani, SACE a fost partenerul de referință pentru companiile italiene
care exportă și se extind pe piețele externe, SACE cooperează și cu sistemul bancar,
oferind garanții financiare pentru a facilita accesul companiilor la credit; acest rol a
fost consolidat de măsurile extraordinare introduse prin așa-numitul Decret privind
Lichiditatea (Liquidity Decree).
Camera de Comerț Italiană în Moldova (CCIMD) este o Cameră de Comerț Italiană
independentă, liberă, apolitică, non-profit, înregistrată la Ministerul Justiției din
Moldova. A fost fondată în aprilie, 2007, la inițiativa întreprinzătorilor italieni și
moldoveni, în urma creșterii constante a comerțului dintre cele două țări, precum și a
necesității de a acorda un sprĳin mai mare companiilor implicate într-o etapă
importantă de dezvoltare a relațiilor comerciale, economice și culturale. CCIMD în
decembrie, 2019 a intrat oficial în circuitul mondial al Asociației Camerelor de Comerț
Italiene în Străinătate, cu recunoașterea oficială a guvernului italian.
Assocamerestero este o structură ramificată compusă în prezent din 77 de camere
italiene în 54 de țări ale lumii, care lucrează pentru promovarea și încurajarea
dezvoltării comerțului în lume și reprezintă o referință specială atât pentru
antreprenori, cât și pentru instituțiile italiene care se ocupă de internaționalizare.

Camera de Comerț Moldo-Italiană (CCIM) este o asociație privată non-profit, având
ca scop dezvoltarea și consolidarea cooperării dintre Italia și Moldova. Este
înregistrată în Registrul camerelor de comerț Italian-Străine și Străine din Italia
(Unioncamere), CCIM joacă un rol cheie în cadrul instituțiilor principale pentru
dezvoltarea cooperării dintre Italia și Moldova. Promovează și intensifică relațiile
comerciale, financiare și culturale între Italia și Moldova, oferă o gamă largă de
servicii și activități de consultanță care vizează internaționalizarea afacerilor italiene.

Agenția de Investiții, ca autoritate administrativă centrală subordonată Guvernului,
este singura instituție mandatată să promoveze imaginea Republicii Moldova pe
dimensiunea economică și investițională, fiind administratorul Mărcii Naționale
pentru o bună poziționare pe harta economică globală . Agenția își propune să
contribuie la progresul economic al Republicii Moldova prin creșterea fluxului de
investiții străine, identificarea de noi piețe de export, dezvoltarea diplomației
economice și promovarea sectorului turistic. Agenția dezvoltă platforme și
instrumente promoționale pentru ajutarea mediului de afaceri din Republica Moldova
și facilitează dialogul inter-instituțional pentru investitorii străini, prin stabilirea
parteneriatelor de colaborare cu toate părțile interesate.

