
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
SI INTEGRARil EUROPENE 
AL REPUBLICII MOLDOVA 

MINISTERUL ECONOMIEI 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

ORDIN COMUN 

Nr. 144- b- 12 din 20februarie 2017 

Nr. r)f din ,, J3 "februarie 2017 

mun. Chi~inau 

cu privire la realizarea prioritafilor diplomafiei economice, optimizarea ~i eficientizarea 
activitafii birourilor (secfiilor) comercial-economice fn cadrul misiunilor diplomatice ale 

Republicii Moldova pesre hotare, precum ~i interacfiunea acestora cu autoritafile 
pub lice 

In temeiul Legii cu privire la serviciul diplomatic nr. 761-XV din 27 decembrie 
2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 216-220, art. 645 ), Legii 
reglementarii de stat a activitafii comerciale externe nr. 103 I-XIV din 8 iunie 2000 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.119-120, art. 83 8), precum ~i 1ntru 
realizarea Strategiei nafionale de atragere a investifiilor ~i promovare a exporturilor 
pentru anii 2016-2020 ~i a Planului de acfiuni pentru implementarea acesteia (aprobate 
prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 511 din 25.04.2016, Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2016, nr. 114-122, art. 565), in scopul dinamizarii activitatii 
birourilor (sectiilor) comercial-economice din cadrul misiunilor diplomatice ale 
Republicii Moldova peste hotare , 

se emite prezentul ORDIN: 

1. Se constituie Grupul de lucru (GL) pentru elaborarea, coordonarea ~i monitorizarea 
implementarii Regulmnentului privind birourile (secfiile) comercial-economice in 
cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare (in continuare -
Birouri (secfiz)), ~i se aproba, conform Anexei nr. l la prezentul Ordin comun, 
componenta nominala a acestuia. in caz de necesitate, la propunerea co-pre~edintelui 
din partea unuia dintre ministere, 1n procesul de activitate al GL pot fi atra~i ~i alti 
angajati ai Ministerului Economiei ~i Ministerului Afacerilor Exteme ~i Integrarii 
turopene. 

2. Grupul de lucru va asigura: 
elaborarea, definitivarea ~i promovarea spre aprobare a Regulamentului privind 
birourile (secfiile) comercial-economice in cadrul misiunilor diplomatice ale 
Republicii Moldova p este hotare (termen - trimestrul I 2017); 



definirea obiectivelor ~i indicatorilor de rezultat puse in sarcina Birourilor 
(sectiilor), care vor fi stabilite anual in comun de catre Ministerul Economiei ~i 
Ministerul Afacerilor Externe ~i Integrarii Europene, in baza principiului SMART, 
precum ~i inaintarea propunerilor privind mijloacele financiare ~i sursele acestora 
necesare pentru realizare lor (termen - trimestrul I anual); 

revizuirea distributiei geografice ~i elaborarea propunerilor pentru determinarea 
numarului optim de Birouri (sectii), in vederea concentrarii eforturilor de 
promovare in statele-tinta a Republicii Moldova ca destinatie pentru investitii, 
precum ~i dinamizare a relatiilor comerciale cu tarile identificate drept piete 
atractive pentru export (termen - dupa necesitate); 

formularea catre conducerea celor doua ministere a unor propuneri de modificare a 
Hotararii Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 cu privire la aprobarea 
structurilor, efectivelor de personal ~i indemnizatiilor de functie in valuta straina 
ale institutiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, in 
contextul examinarii oportunitatii deschiderii sau inchiderii unui Birou (sectie) 
(termen - dupa necesitate); 

formularea ~i prezentarea catre autoritatea responsabila (MIEPO) a propunerilor 
relevante ~i monitorizarea procesului de elaborare a Ghidului tehnic de atragere a 
investitiilor ~i promovare a exportului pentru misiunile diplomatice ~i oficiile 
consulare ale Republicii Moldova peste hotare (termen - trimestrul I 2017); 

facilitarea organizarii cursurilor de instruire anuale pentru toti reprezentantii 
corpului diplomatic moldovenesc peste hotare in domeniul economic/comercial , 
inclusiv monitorizarea dezvoltarii platformei online de e-learning (termen -
trimestrul I anual); 

monitorizarea functionalitatii Sistemului de gestionare CRM (Client Resource 
Management), precum ~i a elaborarii procedurilor de utilizare a acestuia de catre 
Birouri (sectii) in activitatea lor curenta ~i cea de raportare (termen - trimestrul I 
2017); 

utilizarea continua a Retelei operative pentru suport informational destinat 
misiunilor diplomatice ~i oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare; 

contribuirea la dezvoltarea conceptului "diplomatiei economice", care sa asigure 
cadru eficient de cooperare institutionala in vederea realizarii demersurilor 
concertate de promovare a obiectivelor economice ale tarii in strainatate ~i, 

respectiv, de sprijinire a atragerii de investitii straine in Republica Moldova; 

elaborarea tabelelor tipizate ce vor fi utilizate de catre Birouri (sectii) pentru 
procesul de raportare trimestriala ~i anuala (termen - trimestrul I 2017); 

monitorizarea procesului de raportarea trimestriala ~i anuala a activitatii Birourilor 
(sectiilor) in baza tabelelor tipizate ~i evaluarea activitatii anuale a acestora in baza 
ra.poa.rtolor prooonta.to; 

informarea trimestriala a Guvernului ~i Parlamentului (Comisiei politica externa ~i 
integrare europeana) ale Republicii Moldova privind activitatile intreprinse in 
vederea promovarii obiectivelor diplomatiei economice (termen - pana la data de 
20 a ultimei !uni din trimestru). 



3. Membrii GL se vor ~ntruni eel putin o data pe trimestru sau mai frecvent la decizia 
comuna a partilor. Intrunirile vor fi desra~urate de fiecare parte prin altemanta. 
Ministerul - gazda va prezida ~edinta ~i va asigura secretariatul ei, inclusiv va intocmi 
Procesul verbal al acesteia. 

4. in caz de transfer sau eliberare din functie a unui membru al GL, functia acestuia, in 
absenta altor propuneri din partea ministerelor vizate, va fi exercitata de persoana 
nou-desemnata in postul respectiv, rara emiterea unui nou Ordin. 

5. A aduce prezentul Ordin co mun la cuno~tinta membrilor GL ~i a asigura publicarea 
acestuia pe paginile oficiale ale Ministerului Economiei ~i Ministerului Afacerilor 
Exteme ~i Integrarii Europene. 

6. Controlul asupra executarii prezentului Ordin comun se pune in sarcina 
vicemini~trilor economiei ~i afacerilor exteme ~i integrarii europene, desemnati in 
calitate de co-prqedinti ai GL. 

Viceprim-ministru, 
ministru al afacerilor exteme ~i 

integrarii europene 

Contrasemnat: 
~~~~~~~~-

Secretar General 

Octavian CALMIC 

Vi ceprim-ministru, 
ministru al economiei 

Vizat: No ta de serviciu nr. DB/4/231-134 din 31 ianuarie 2017 ~i Procesul verbal din 30 ianuarie 2017 al ~edintei 
comune a reprezentantilor Ministerului Afacerilor Exteme ~i Integrarii Europene ~i Ministerului Economiei al 
Republicii Moldova. 



Anexam. 1 

Componenfa nominala a Grupului de lucru pentru elaborarea, implementarea # 
monitorizarea Regulamentului privind birourile (secfiile) comercial-economice In 

cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare 

Din partea Ministerului Economiei: 

1. Vitalie IURCU - viceministru al economiei ( co-pre~edintele grupului de lucru) 
2. Mihaela GORBAN - ~ef al Directiei generala cooperare economica intemationala 
3. Vitalie ZAHARIA - Director al Organizatiei pentru Atragerea Investitiilor ~1 

Promovarea Exportului (MIEPO) 
4. Svetlana BURDUJA - ~ef al Directiei relatii economice bilaterale ~i cooperare cu 

organizatiile intemationale financiare 
5. Olga BADANOV A - ~ef al Directiei politici investitionale ~i competitivitate 
6. Octavian BERZAN - ~ef al Directiei coordonarea politicilor economice europene ~i 

DCFTA 
7. Leonora MOROSANU - consultant principal in Directia relatii economice bilaterale 

~i cooperare cu organizatiile intemationale financiare 
8. Liudmila JARCUTCHII - consultant superior in Directia relatii economice bilaterale 

~i cooperare cu organizatiile intemationale financiare 
9. Diana CRACIUN - consultant al Sectiei politici de atragere a investitiilor 
10. Iulia PETUHOV - expert atragerea investitiilor MIEPO 

Din partea Ministerului Afacerilor Externe $i Integrarii Europene: 

1. Lilian DARII - viceministru al afacerilor exteme ~i integrarii europene (co-
pre~edintele grupului de lucru) 

2. Angela PONOMARIOV - ~ef adjunct al Directiei generale cooperare bilaterala 
3. Carolina PEREBINOS - ~ef adjunct al Directiei generale drept international 
4. Tatiana MOLCEAN - ~ef adjunct al Directiei generale integrare europeana 
5. Alexandru PRIGORSCHI - ~ef al sectiei, Directia cooperare economica ~i coordonare 

sectoriala 
6. Daniel VODA - secretar III al Directiei America, Asia, Africa, Directia generala 

cooperare bilaterala 
7. Viorel COVALCIUC - secretar III al Directiei analiza, monitorizare ~i evaluare a 

politicilor 


