
„We put ourselves in our clients’ shoes,
providing outcomes, not just projects”



❖ companie de consultanță în business și domeniul financiar

❖ fondată în 2015 de o echipă de manageri profesioniști remarcați prin reputația
excelentă, experiență de valoare atât pe piața internațională cât și cea locală

❖ creată cu scopul de a ajuta clienții să ia decizii business corecte și la timp, care să asigure
o dezvoltare stabilă a afacerii pe termen lung

❖ experții oferă o gamă vastă de servicii de consultanță, training, coaching, elaborarea
studii, analize de piață, planuri de afaceri etc.

❖ experții oferă o abordare individuală, creativă și expertiză analitică, care contribuie la
realizarea maximă a potențialului afacerii dvs.

❖promovează principiile de responsabilitate social-corporativă
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PROFILUL COMPANIEI



Fondatori



Experți

Oxana Lavușchina

Expert Resurse Umane și
Gestionarea personalului

Oxana Pisaroglo

Expert Evaluare 
financiară a afacerii

Marina Sedletschi

Expert Planificare și 
dezvoltare a afacerii

Diana Șontea

Expert Planificare
financiară în cadrul ONG

Mariana Coșcodan

Expert Project Management 
și Devoltare organizațională

Olga Sculea

Expert Manaement și 
Control Calitate în cadrul 

IMM
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Servicii oferite

▪ Analiza Macro - economică
▪ Analiza și gestionarea riscurilor
▪ Analiza rezultatelor financiare
▪ Strategii de dezvoltare a afacerii
▪ Studii de fezabilitate
▪ Business planuri
▪ Elaborarea și optimizara proceselor
▪ Programe de dezvoltare a personalului
▪ Planuri investiționale
▪ Mentoring/ coaching
▪ Analiza pieței locale și internaționale
▪ Managementul proiectelor
▪ Traininguri, team buildinguri etc.



6

Domeniile 
de 

activitate

Digital

Construcții

Agribusiness

Consilidarea 
capacităților

Turism 

Financiar 
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Acreditare BERD
În cadrul Programului BAS

Acreditare UCIP-IFAD
Pentru elaborarea Business-
Planurilor

Companie de consultanță
selectată de FEE
În cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la 
dezvoltarea socială și economică a țării”
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Proiecte cheie

SME Academy Programme

SME Academy este o platformă care are ca scop consolidarea și dezvoltarea
managementului în întreprinderile mici și mijlocii

Business diagnostica Training-uri

Mentorat/coaching Networking

Business vizite
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Proiecte cheie

Programul ITMC –
Internship. Training. Mentoring. Coaching

Scopul programului este dezvoltarea abilităților și competențelor practice în rândul
tinerilor în concordanță cu cerințele pe piața muncii.

Rezultatul programului – 134 de angajări efectuate!!!
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Beneficiari ITMC
Internship. Training. Mentoring. Coaching



Rezultatele noastre
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Clienții și partenerii noștri



Contacte:
• Strada, Mihai Viteazul 19/1

• MD-2004, Chișinău

• +373(22) 210 444

• +373(67) 141 516

• office@bdc.md

• https://www.facebook.com/BDC.moldova/
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