
   
 

Întreprinderile mici și mijlocii lucrează împreună pentru a găsi 
modalități mai bune de a beneficia de piața liberă a UE  
 
În cadrul unui proiect comun, organizațiile care susțin ÎMM din Georgia, Azerbaidjan și 
Moldova vor învăța despre cele mai bune practici și eșecuri cu care se confruntă 
întreprinderile letone care intră pe piața liberă a UE și care împărtășesc idei și abordări pentru 
a fi mai bine pregătite pentru activitățile de export. 
 
Moldova, Georgia și Azerbaidjan sunt țările Parteneriatului estic (PE), aflate în prezent în calea 
unei integrări europene mai profunde, astfel cum a fost demonstrată prin acordurile de asociere 
semnate și zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (ZLSAC). Pentru a beneficia pe 
deplin de ZLSAC, ÎMM-urile din aceste țări trebuie să se pregătească pentru regulile jocului 
atunci când intră pe piața UE. 
 
Țările partenere de proiect diferă în abordările lor. Printre altele, Georgia a înregistrat progrese 
semnificative privind cadrul instituțional pentru politica IMM-urilor și a creat structuri de sprijin 
care să ajute întreprinderile să respecte cerințele ZLSAC. În același timp, Azerbaidjanul și 
Moldova au, de asemenea, cele mai bune practici pentru a împărtăși și greșeli de învățat. 
Împărtășirea acestor experiențe este o modalitate eficientă de a învăța unul de celălalt. Letonia 
a trecut printr-un proces similar la sfârșitul anilor 90 și totuși există cazuri în care IMM-urile 
întâlnesc bariere ca să beneficieze de piața liberă a UE. Experiența lor - atât bună, cât și rea - 
poate fi un instrument util de învățare pentru IMM-urile din țările Parteneriatului Estic.   
 
Pentru a împărtăși experiențele, partenerii proiectului vor implementa un set de activități: 

• Ateliere de lucru în Georgia, Azerbaidjan și Moldova, care împărtășesc cele mai bune 
practici și eșecuri cu care întreprinderile letone au intrat pe piața UE; și instrumentele 
de sprijin create de guvern pentru a sprijini ÎMM-urile (iunie-august 2017); 

• Discuții de masă rotundă în Georgia, cu participarea tuturor partenerilor de proiect 
care împărtășesc diferite abordări ale țărilor partenere la adaptarea ZLSAC (iulie 2017); 

• Scrierea și distribuirea unui manual pentru ÎMM-uri "Cum să beneficiezi de ZLSAC?" 
(August-septembrie 2017); 

• Creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la ZLSAC. 
 
Proiectul "Beneficiind de piața liberă a UE: Ghidul practic al IMM-urilor pentru învățarea ZLSAC 



din experiența Letoniei" este implementat de: 
• Asociația georgiană "Femeile în afaceri", în colaborare cu 
• Uniunea de afaceri din Letonia, 
• Uniunea Publică de Cercetări strategice sociale și investigații analitice (Azerbaidjan) și 
• AO BIOS (Moldova). 

 
Proiectul beneficiază de sprijin prin intermediul schemei de redistribuire a Forumului Societății 
Civile din cadrul Parteneriatului estic. În cadrul programului său de redistribuire, Forumul 
Societății Civile a Parteneriatului Estic sprijină proiectele membrilor FSC a Parteneriatului Estic, 
cu o dimensiune regională, care contribuie la realizarea misiunii și a obiectivelor Forumului. 
Donatorii sistemului de re-acordare sunt Uniunea Europeană și Fundația Națională pentru 
Democrație (National Endowment for Democracy). 
 
Suma totală pentru cererea de propuneri pentru anul 2017 este de 290.000 EUR. Granturile 
sunt disponibile pentru OSC-urile din Parteneriatul Estic și din țările UE. Domeniile cheie de 
sprijin sunt democrația și drepturile omului, integrarea economică, mediul și energia, 
contactele dintre oameni, politicile sociale și de muncă. 
 
Acest material a fost produs cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este 
responsabilitatea exclusivă a partenerilor de implementare a proiectelor și nu poate fi în niciun 
fel reflectat de opiniile Uniunii Europene. 
 
 
 


