
Raport 
asupra acţiunilor întreprinse de misiunile diplomatice şi oficiile consulare pe dimensiunea 

diplomaţiei economice pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Legendă: 
Î – întrevederi; D – diseminare/colectare de informaţii;  
O – organizarea/co-organizarea de evenimente; A – altele;  
 

Nr. 
d/o 

MDOC I 2017 
Total 

Î D O A 

Total acţiuni realizate în 
trimestrul I al anului 2017 560 214 156 114 76 

1.  Ambasada Republicii Moldova în 
Austria 

6 4 1 1 - 

2.  Ambasada Republicii Moldova în 
Azerbaidjan 

38 8 13 13 4 

3.  Ambasada Republicii Moldova în 
Belarus 

16 7 5 2 2 

4.  Ambasada Republicii Moldova în 
Bulgaria 

27 17 5 2 3 

5.  Ambasada Republicii Moldova în 
Canada 

14 8 4 - 2 

6.  Ambasada Republicii Moldova în 
Confederaţia Elveţiană 9 2 2 4 1 

7.  Ambasada Republicii Moldova în 
Estonia 

18 8 2 8 - 

8.  Ambasada Republicii Moldova în 
Federaţia Rusă 

38 17 6 13 2 

9.  Ambasada Republicii Moldova în 
Japonia 11 6 1 3 1 

10.  Ambasada Republicii Moldova în 
Letonia 

16 6 2 4 4 

11.  Ambasada Republicii Moldova în 
Lituania 

5 3 2 -        - 

12.  Ambasada Republicii Moldova în 
R. Cehă 

17 7 7 1 2 

13.  Ambasada Republicii Moldova în 
R. Elenă 

5 3 2 - - 

14.  Ambasada Republicii Moldova în 
R. Franceză 

9 2 2 1 4 

15.  Ambasada Republicii Moldova în 
R. Italiană 

22 10 4 3 5 

16.  Ambasada Republicii Moldova în 
R. P. Chineză 

47 14 20 2 11 

17.  Ambasada Republicii Moldova în 
R.F. Germană 

20 2 7 10 1 

18.  Ambasada Republicii Moldova în 
Regatul  Ţărilor de Jos 

10 6 2 1 1 



19.  Ambasada Republicii Moldova în 
Regatul Belgiei 11 4 3 4 - 

20.  Ambasada Republicii Moldova în 
Regatul Spaniei 7 2 - 2 3 

21.  Ambasada Republicii Moldova în 
Regatul Suediei 23 4 14 2 3 

22.  Ambasada Republicii Moldova în 
Regatul Unit 10 2 1 2 5 

23.  Ambasada Republicii Moldova în 
Republica Polonă 

25 4 12 9 - 

24.  Ambasada Republicii Moldova în 
Republica Portugheză 

37 15 6 7 9 

25.  Ambasada Republicii Moldova în 
România 

12 7 1 4 - 

26.  Ambasada Republicii Moldova în 
Statele Unite 15 7 7 1 - 

27.  Ambasada Republicii Moldova în 
Statul Israel 19 9 4 6 - 

28.  Ambasada Republicii Moldova în 
Statul Qatar 

10 2 4 - 4 

29.  Ambasada Republicii Moldova în 
Turcia 

14 9 3 2 - 

30.  Ambasada Republicii Moldova în 
Ucraina 

22 9 4 4 5 

31.  Ambasada Republicii Moldova în 
Ungaria 

11 6 - 1 4 

32.  Consulatul de la Iaşi 
 - - - - - 

33.  Consulatul general la Istanbul 
 - - - - - 

34.  Consulatul general la Milano 
 16 4 10 2 - 

35.  Consulatul la Odesa 
 - - - - - 

36.  Consultatul general la Frankfurt pe 
Main - - - - - 

37.  Misiunea Republicii Moldova pe 
lângă UE 

 

 Oficiul consular de la Padova 
 - - - - - 

38.  RP la CoE (Strasbourg) 
  

39.  RP la ONU (New York)  
 

 

 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria şi, prin cumul, în Republica Slovacă  
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Total realizate: 6 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 4; 
1. Cu Thomas Schuller-Götzburg, responsabil pentru Republica Moldova în cadrul 

Departamentului Europa de Est, Caucazul de Sud, Asia Centrală, Politica de Vecinătate Est a 
UE şi Parteneriatul Estic al Ministerului pentru Europa, Integrare şi Afaceri Externe al 
Austriei. Scopul întrevederii a fost de a discuta mai multe aspecte legate de vizita Ministrului 
Federal Sebastian Kurz în Republica Moldova, care a avut loc la 3-4 februarie2017. O 
componentă importantă a pregătirii vizitei a fost cooperarea comercial-economică, aceasta 
reprezentând un potenţial nevalorificat vast. 

2. Cu Robert Lugar, deputat în Parlamentul Austriei, preşedintele grupului de prietenie Austria – 
Republica Moldova. Scopul întâlnirii a fost de a discuta posibilităţi de intensificare a relaţiilor 
bilaterale moldo-austriece la nivel general, dar şi a intensificării cooperării economice. 

3. Întrevederea cu Vlad Bejenaru, directorul companiei Via Vinum din Austria, în vederea 
pregătirii unei prezentări pentru Viena Economic Forum. Vinurile exportate de compania de 
referinţă în Republica Austria aparţin producătorilor autohtoni CarpeDiem, Chateau Purcari, 
ChateauVartely, Equinox, Et Cetera şi Vinăria Nobilă.  

4. Cu Florin Mitrea, Secretar II, ai Ambasadei României la Viena. Scopul întrevederilor pe 
parcursul Trimestrului I al anului 2017 a fost discuţia follow-up la proiectelor relevante pentru 
Comunitatea Energiei. 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 1; 
1. Diseminarea informaţiilor privind posibilităţile de investiţii în Republica Moldova în cadrul 

sărbătorii Mărţişor 2017, la care au fost prezenţi inclusiv oameni de afaceri din Republica 
Slovacia. 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 1; 
1. Organizarea recepţiei cu ocazia sărbătoririi primăverii – Mărţişor 2017, în cadrul căreia au 

fost propuse spre degustare de vinuri şi produse artizanale fabricate în Republica Moldova –3 
martie 2017. Prezentarea a fost făcută la Palatul Niederösterreichdin Viena. 

 
 
 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, 
prin cumul în Georgia şi Republica Islamică Iran 

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  
pe parcursul trimestrului I al anului 2017 

 
Total realizate: 38 acţiuni în perioada trimestrului I  
 
Întrevederi – 8; 
1. Prim-ministrul Georgiei Giorgi Kvirikashvili  -  intensificarea relaţiilor bilaterale politice şi 

economico-culturale, desfăşurarea Primei Reuniuni a Comisiei mixte interguvernamentale pentru 
cooperarea economică între Guvernul Republicii Moldova şi Georgia (CM moldo-georgiană) şi 
în marja acesteia a Forului oamenilor de afaceri (FOA)  din cele două ţări (AZE/105/079 din 
04.03.17);  

2. Consultări politice interministeriale moldo-georgiene, purtate de delegaţia Republicii Moldova 
condusă de Viceministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova Lilian 
Darii cu cea condusă de Viceministrul afacerilor externe al Georgiei Vakhtang Makharoblishvili - 
aspecte de cooperare comercial-economică, inclusiv desfăşurarea Primei Reuniuni a CM moldo-
georgiene şi a FOA din cele două ţări (GEO/AZE//220.2/084 din 07.03.17); 

3. Ministrul afacerilor externe al Georgiei Michal Janelidze - în contextul consultărilor politice 
bilaterale moldo-georgiene la nivel de viceminiştri de externe ai MAE -  aspecte de cooperare 
comercial-economică, inclusiv desfăşurarea Primei Reuniuni a CM şi a FOA moldo-georgiene 
(GEO/220.2/084 din 07.03.17);   

4. Ministrul Economiei şi Dezvoltării Durabile al Georgiei, Co-preşedintele Comisiei 
interguvernamentale mixte pentru cooperare economică moldo-georgiană, George Gakharia - 
tema principală pregătirea consistentă a Primei Reuniuni a Comisiei mixte şi a Forului oamenilor 
de afaceri din cele două ţări (s-a convenit desfăşurarea forurilor pe 27-28 aprilie 2017, 
GEO/220.2/084 din 07.03.17);   

5. Şeful puterii Comitetului Executiv al Regiunii Republicii Azerbaidjan Gabala Sabuhi Abdullayev 
în contextul  a consultărilor politice bilaterale moldo-azere la nivel de viceminiştri de externe - 
aspecte de cooperare comercial-economică, inclusiv cooperare între regiuni (eventual cu 
Autonomia Găgăuză din Republica Moldova) şi participarea agenţilor economici din regiuni la 
Reuniunea a Patra a CM şi a FOA moldo-azere (AZE//220.1/084 din 13.03.17); 

6. Consultări politice interministeriale moldo-azere, purtate de delegaţia Republicii Moldova 
condusă de Viceministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova Lilian 
Darii cu cea azeră condusă de Viceministrul afacerilor externe al Republicii Azerbaidjan Khalaf 
Khalafov - aspecte de cooperare comercial-economică, inclusiv desfăşurarea Reuniunii a Patra a 
Comisiei mixte interguvernamentale pentru cooperare economică între Guvernul Republicii 
Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova (CM moldo-azeră şi a Forului oamenilor de afaceri 
(FOA) din cele două ţări (AZE//220.1/084 din 13.03.17); 

7. Viceminiştrul Economiei şi Dezvoltării Economice Niyazi Safarov în contextul consultărilor 
politice bilaterale moldo-azere la nivel de viceminiştri de externe -  aspecte de cooperare 
comercial-economică, inclusiv desfăşurarea Reuniunii a Patra a CM şi a FOA moldo-azere 
(AZE//220.1/084 din 13.03.17); 



8. Viceminiştrul Agriculturii al Republicii Azerbaidjan Ilham Guliyev, în contextul consultărilor 
politice bilaterale moldo-azere la nivel de viceminiştri de externe -  aspecte de cooperare 
comercial-economică, inclusiv desfăşurarea Reuniunii a Patra a CM şi a FOA moldo-azere 
(AZE//220.1/084 din 13.03.17); 
 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 13; 
1. Remiterea permisiunilor auto internaţionale de traversare a teritoriului Republicii Moldova către 

agenţii din domeniul transporturilor azeri şi georgieni, precum şi a celor azere pentru colegii din 
Moldova ( AZE/022/018);  

2. Remiterea către Serviciul veterinar de stat al Azerbaidjanului a scrisorii Directorului general al 
Agenţiei pentru securitatea alimentară a Republicii Moldova Gh. Gaberi (AZE/103.1/064);  

3. Remiterea către Ministerul impozitelor al Azerbaidjanului a scrisorii Ministrului finanţelor al 
Republicii Moldova O. Armaşu referitor la stabilirea relaţiilor bilaterale privind schimbul de 
informaţii şi experienţă în domeniul monitorizării finanţelor de stat (AZE/082/063);  

4. Remiterea către Ministerul finanţelor al Azerbaidjanului a scrisorii Ministrului finanţelor al 
Republicii Moldova O. Armaşu referitor la stabilirea relaţiilor bilaterale privind schimbul de 
informaţii şi experienţă în domeniul monitorizării finanţelor de stat (AZE/082/062);  

5. Remiterea în adresa organelor competente ale Azerbaidjanului a solicitării parvenite de la 
MAEIE privind modalitatea impozitării imobilelor nefinisate (AZE/515.1/092);  

6. Remiterea în adresa organelor competente ale Georgiei a solicitării parvenite de la MAEIE 
privind modalitatea impozitării imobilelor nefinisate (GEO//AZE/103.1/091);  

7. Remiterea în adresa organelor competente ale Georgiei a solicitării parvenite de la MAEIE 
privind modalitatea impozitării imobilelor nefinisate (GEO//AZE/103.1/090);  

8. Solicitare Consiliului de miniştri al Azerbaidjanului referitor la acordarea asistenţei privind 
evidenţierea căilor prioritare în cooperarea comercial-economică, precum şi elaborarea listelor 
prioritare ale companiilor de stat şi private azere cointeresate în cooperarea cu agenţii economici 
din Republica Moldova (AZE//233/033); 

9. Invitaţia Ministerului culturii şi turismului al Republicii Azerbaidjan pentru participarea  la 
târgul internaţional de carte la 28.09.2017(AZE//244/075); 

10. Invitaţie la Forul Internaţional de energie Caspică (AZE//230/082); 
11. Informaţii privind relaţiile bilaterale azero-iraniene la nivel  înalt (AZE/220.2/085); 
12. Informarea MAEIE cu privire la perspectivele cooperării militate azero-

pakistaneze(AZE/221.1/081) cu recomandările respective;  
13. Transmiterea invitaţiei către VPM, Ministrul economiei, O. Calmâc pentru participare la 

expoziţia internaţională “Oil and Gas”, care va avea loc la Baku în perioada 06-09 iunie 2017, 
precum şi  a listei-calendar a tuturor expoziţiilor care vor avea loc în anul 2017 în Republica 
Azerbaidjan, pentru a fi remise Ministerului economiei al Republicii Moldova (AZE//022/031). 
 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice - 13; 
1-3. Transmiterea către instituţiile guvernamentale azere relevante a notelor verbale privind - 1) 

disponibilitatea părţii moldave  pentru desfăşurarea şedinţei Comisiei interguvernamentale 
pentru cooperarea economic între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan în trimestrul I 
2017; - 2) Cabinetului de Miniştri al Republicii Azerbaidjan despre revizuirea proiectelor 
Protocolului şedinţei a 4 a comisiei interguvernamentale pentru cooperarea economică între 



Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova; - 3) propunerile Ambasadei  
către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan privind desfăşurarea consultărilor 
la nivel de viceminiştri ai Afacerilor Externe; 

4-5. Prezentarea informaţiei privind participarea la Gala „Vinurile lumii”, desfăşurată în scopuri de 
caritate în capitala Azerbaidjanului, Baku (AZE/231.1/073); întâlnirilor la ministerele şi 
camerele de comerţ şi industrie, agenţiile pentru promovarea exporturilor şi dezvoltarea 
antreprenoriatului menţionate mai sus din Azerbaidjan, Georgia şi Republica Islamică Iran; 

6-12. Transmiterea mesajelor parvenite de la oficialii  Republicii Moldova (Preşedintele Republicii 
Moldova Igor Dodon, Preşedintele parlamentului Adrian Candu, Prim-ministrul Pavel Filip, 
VMAE Lilian Darii) adresate omologilor din Azerbaidjan şi Georgia.  

13. Ambasada a participat la 18 februarie curent la Gala “Vinurile lumii”, organizată în scopuri de 
caritate de către Comitetului soţiilor şefilor de misiuni diplomatice  (HOMS) şi desfăşurată 
hotelul Landmark din Baku.  Evenimentul a oferit posibilitatea promovării de către 
reprezentanţii ţărilor producătoare a celor mai bune vinuri, ambasada noastră fiind prezentă la 
acesta cu o selecţie de vinuri de calitate (24 sticle) produse de mai multe companii vinicole din 
ţară, între care Cricova, Purcari,  Chateau Vartely,  Asconi,  Basavin (Cabernet), Mileştii Mici, 
Lion Gri, Tomai (AZE//231.1/073 din 02.03.17). 

 
Altele - 4; 
1. Coordonări verbale cu privire la pregătirea reuniunilor comisiilor mixte interguvernamentale 

pentru cooperare comercial-economică între moldo-georgiană şi moldo-azeră, inclusiv ca urmare 
a întrevederilor cu preşedinţii Camerelor de comerţ şi industrie şi ai Agenţiilor de promovare a 
exporturilor din Republica Azerbaidjan şi Georgia şi comunicări în scris (prin intermediul 
MAEIE şi direct) şi convorbiri telefonice cu reprezentanţii structurilor corespondente din 
Republica Moldova şi secretariatului părţilor moldoveneşti  ale comisiilor mixte (AZE/220.1/013 
din 13.01.17);  

2. A fost solicitată întrevederea cu Prim-ministrul Republicii Azerbaidjan pentru discutarea, 
inclusiv a subiectelor privind consolidarea relaţiilor economice, inclusiv pregătirea şi 
desfăşurarea Reuniunii a Patra a Comisiei mixte interguvernamentale pentru cooperare 
economică între Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova (moldo-
azeră), precum şi a Forului oamenilor de afaceri din cele două ţări (AZE/220.1/087 din 13.03.17); 

3. Ambasada întreprinde în permanenţă acţiuni în vederea dezvoltării şi intensificării relaţiilor 
comercial-economice cu ţările de acreditare - Republica Azerbaidjan, Georgia şi Republica 
Islamică Iran, inclusiv în contextul pregătirii desfăşurării reuniunilor comisiilor mixte 
interguvernamentale pentru cooperare economică, a forurilor oamenilor de afaceri şi misiunilor 
economice reciproce (a se vedea mai sus), în acest sens fiind efectuate mai multe întâlniri cu 
reprezentanţi ai unor structuri de stat, companii şi firme private, oameni de afaceri privaţi în 
scopul prezentării oportunităţilor de investiţii, participării la privatizări, licitaţii, realizării 
schimburilor comerciale, deschiderii unor întreprinderi mixte, promovării turismului în ţara 
noastră şi a vinurilor, şampaniei şi divinurilor  moldoveneşti (implicit prin oferirea unor mostre 
din acestea), participării la festivaluri (vin) şi expoziţii pe domenii economice, etc.;   

4. Ambasada a prezentat către MAEIE, pentru remitere ministerelor de resort relevante mai multe 
propuneri privind dezvoltarea şi intensificarea relaţiilor comercial-economice cu statele de 
acreditare, inclusiv pe filiera proiectului - diplomaţie economică. 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Total realizate: 16 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 7; 
1. Cu Viceprim-ministrul Republicii Belarus Mihail Rusîi privind organizarea vizitei oficiale a 

Prim-ministrului Republicii Moldova Pavel Filip în Republica Belarus (17.01.2017); 
2. Cu reprezentanţii întreprinderilor mixte din domeniul vinificaţiei care activează pe teritoriul 

Republicii Belarus privind perspectivele de dezvoltare şi problemele existente în desfăşurarea 
activităţii (18.01.2017). 

3. Cu Prim-viceministrul Afacerilor Externe al Republicii Belarus Andrei Evdocenko privind 
organizarea vizitei oficiale a Prim-ministrului Republicii Moldova Pavel Filip în Republica 
Belarus şi desfăşurarea următoarei şedinţe a Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse 
pentru cooperare comercial-economică (20.01.2017). 

4. Cu coordonatorul Expoziţiei Internaţionale Specializate „Belagro-2017” privind discutarea 
perspectivelor de participare a mediului de afaceri din Republica Moldova şi obţinerea 
informaţiei privind condiţiile de participare la ediţia a XXVII-a a Expoziţiei (24.01.2017); 

5. Cu responsabilii pe problemele economice din cadrul misiunilor diplomatice ale Franţei, 
României, Bulgariei, Armeniei şi Suediei privind aspectele de promovare a ţării în contextul 
desfăşurării Zilelor Francofoniei în perioada 08.03-24.03.2017 (15.02.2017); 

6. Cu reprezentanţii Departamentului relaţii economice internaţionale din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii Belarus privind studierea experienţei părţii belaruse în 
domeniul diplomaţiei economice (22. 02. 2017); 

7. Cu directorul general al concernului „Belcommunmaş” Vladimir Koroli privind continuarea 
cooperării cu mun. Chişinău în domeniul transportului electric (28. 02. 2017). 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 5; 
1. Diseminarea informaţiei în adresa instituţiilor publice şi mediului de afaceri belarus cu privire la 

desfăşurarea în perioada 1-5 februarie 2017 a Expoziţiei „Fabricat în Moldova 2017” şi la 
Forumul de afaceri Moldova-Belarus din 2 februarie 2017 (04.01.2017); 

2. Studierea experienţei Republicii Belarus în domeniul diplomaţiei economice, inclusiv a 
activităţii Centrului Naţional de Marketing şi Conjunctura Pieţei al Republicii Belarus. 
(24.02.2017)  

3. Diseminarea informaţiei privind expunerea bunurilor proprietate publică de stat la privatizare în 
adresa instituţiilor relevante din Republica Belarus (10.03.2017); 

4. Analiza evoluţiei social-economice a Republicii Belarus în anul 2017 (03.03.2017); 
5. MAEIE a fost informat despre oportunitatea participării mediului de afaceri din Republica 

Moldova la evenimentele expoziţionale organizate de Republica Belarus: 
- 21-24 martie 2017 - Expoziţia Internaţională Specializată „Belarus Medica – 2017” 
(30.01.2017); 
- 18-21 aprilie 2017 - Forul Internaţional în domeniul Telecomunicaţiilor, Tehnologiilor 
Informaţionale şi Bancare „TIBO– 2017” (30.01.2017); 
- 26-28 aprilie 2017 - Expoziţia Internaţională „ЛЕСДРЕВТЕХ-2017” (07.02.2017); 
- 27-28 aprilie 2017 – Forul Economic şi Expoziţia Internaţională „Brest-2017” (17.02.2017); 



- 17-20 mai 2017 - Forumul Economic din Gomel şi Expoziţia Internaţională „Primăvara în 
Gomel - 2017” (17.03.2017). 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 
1. Ambasada a oferit suport în cadrul vizitei la Minsk a delegaţiei MAEIE pentru participare la 

reuniunea viceminiştrilor afacerilor externe a ţărilor Grupului de la Vişegrad şi Parteneriatului 
Estic, în cadrul căreia au fost discutate priorităţile de cooperare dintre state pe dimensiunea 
cooperării regionale, transport şi conectivitate şi educaţie (15.03.2016). 

2. Participarea la şedinţele organizate în cadrul Comitetului Executiv CSI pe diverse domenii, cu 
prezentarea poziţiei Republicii Moldova, conform indicaţiilor;  

 
Altele – 2; 
1. Ambasada a distribuit materiale promoţionale, a oferit pentru degustare vinuri moldoveneşti în 

cadrul sărbătorii „Mărţişor-2017”, organizată în colaborare cu organizaţia obştească a diasporei 
„Societatea „MOLDOVA” în Republica Belarus” (01.03.2017); 

2. Ambasada a distribuit materiale promoţionale privind oportunităţile turistice ale Republicii 
Moldova în cadrul evenimentelor consacrate Zilelor Francofoniei în perioada 08.03-24.03.2017. 
 

 
 



Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I, 2017 
 
În total realizate: 27  acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 17; 
1. 1.Constantin Zografov, vice preşedinte regional pentru „AFCEA – bringing Government and 

industry together”, subiectul oportunităţilor investiţionale şi a mediului de afaceri din Republica 
Moldova. 

2. Jeffrey H. Nilsen, prof. asociat la American University in Bulgaria – dezvoltarea mediului de 
afaceri în Republica Moldova, folosind experienţa Bulgariei; 

3. Vladislav Velichkov, şeful departamentului de cooperare internaţională a Camerei de Comerţ şi 
industrie a Bulgariei – planificarea prezentărilor producţiei moldoveneşti pe anul în curs, la 
Ruse, Sofia şi Plovdiv, precum şi a producţiei bulgare la Chişinău. 

4. Ivo Trayanov, managing director la Haldabe Systems LTD, prezentarea subiectelor de 
cooperare în domeniul IT şi soluţiilor industriale inteligente. 

5. Slava Ivanova, directorul Galeriei Naţionale de Arte, promovarea subiectului privind 
organizarea expoziţiilor pictorilor moldoveni, cu posibilitatea de vânzare a obiectelor de artă in 
Bulgaria. 

6. Kiril Valchev, redactor-producător „Radio Darik”, despre climatul de afaceri în Moldova şi 
posibilităţi de investiţii. 

7. Nikolai D. Nenkov, Ministrul Educaţiei al Bulgariei, examinarea aspectelor economice şi 
practice ale ajutorului acordat de Bulgaria Universităţii din Taraclia, şi posibilităţile existente 
pentru înfiinţarea filialei Taraclia a Universităţii din Ruse. 

8. Ina Valkanova, director „One architecture week”, Bulgaria, despre cooperarea în domeniul 
imobiliar şi industriei construcţiilor. 

9. Vasil Hristov, director executiv al Fibank, despre cooperarea bancară şi sistemul de plăţi în 
Moldova. 

10. Svilena Stoyanova – „Alaric capital - Bulgarie” - prezentarea pieţei financiare din Moldova şi 
Bulgaria.  

11. Alexander Koss, director general al „Sudzukker Moldova” şi Qiriko Kureta, ambasadorul 
Albaniei la Sofia, pentru organizarea cooperării firmei moldoveneşti cu parteneri din Albania, 
întrevedere organizată la Sofia 

12. Militza Zikatanova, export manager „Vila Melnik”, producător şi exportator de vinuri – pentru 
organizarea prezentărilor comune cu o firmă vinicolă din Moldova şi acţiuni de promovare pe 
pieţe terţe. 

13. Întrevederi cu Preşedintele Macedoniei Gjorge Ivanov şi Ministrul de externe Nikola Poposki – 
realizarea înţelegerilor de schimb de delegaţii economice, pe linia Ministerelor economiei şi 
altor structuri specializate în domeniul politicilor economice. 

14. Georgi Drumev, director executiv al „Holding Bulgarian State Railways EAD” – privind 
cooperarea în domeniul comunicaţiilor feroviare şi infrastructurilor, schimbul de experienţă 
bilaterală în domeniul transportului feroviar. 

15. Petko Krastev, preşedintele Camerei de comerţ şi industrie Pleven – privind cooperarea 
economică regională. 

16. Serjoja Markov, consulul onorific al Republicii Moldova în Macedonia, subiecte de 
intensificare a rolului CO în promovarea produselor moldoveneşti în regiune. 



17. Rosen Andonov, referent pentru Republica Moldova, schimb de opinii privitor la 
implementarea Protocolului şedinţei a 8-a Comisiei mixte de cooperare. 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 5; 
1. Remiterea invitaţiilor către autorităţile Bulgariei, Macedoniei şi Albaniei pentru cel de al 3-lea 

Festival European Turism şi Strategie, care va avea loc la Chişinău între 31 mai - 3 iunie 2017 
cu tematica „Wine - an European culture“ (circulara DB/1/242-910 din 24.01.2017);  

2. Transmiterea invitaţiilor către autorităţile Republicii Moldova de participare la cea de-a 24-a 
ediţie a Târgului Internaţional de la Tirana din perioada 23-26 noiembrie 2017 (BUL 
497.2/221/045 din 19.01.2017); invitaţia la cea de-a 3-a ediţie a Festivalului de Film 
Documentar de la Tirana în perioada 10-17 mai 2017 şi invitaţia la cea de-a 15-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Film de la Tirana în perioada 03-11 noiembrie 2017 (BUL 
497.2/221/101 din 17.02.2017);  

3. Corespondenţa privind îndeplinirea de către partea albaneză a procedurilor interne necesare 
pentru ratificarea Deciziei nr. 3/2015 a Comitetului mixt al Acordului de Liber Schimb Central-
European (CEFTA), adoptată la 26 noiembrie 2015 la Chişinău (BUL 497.2/221/085 din 
09.02.2017).  

4. Colectarea informaţiilor privind impozitarea bunurilor imobile nefinisate de la autorităţile 
bulgare, albaneze şi macedonene (circulara BF/2/515.1/3436 din 16.03.2017). 

5. Informarea firmei „BUL KON OOD” privitor la cooperarea cu parteneri din Republica 
Moldova în domeniul prelucrării lemnului. 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 
1. Interviu oferit de ambasador publicaţiei „Diplomatic spectrum” care apare în limbile bulgară şi 

engleză, cu referinţe la posibilităţile de cooperare economică dintre cele două ţări.  
2. Interviu acordat de ambasador postului de radio Moldova 1, cu referire la totalurile economice 

ale anului 2016, în contextul celor 25 de ani de relaţii diplomatice moldo-bulgare 
 
Altele – 3; 
1. A fost înfiinţată şi de la 1 ianuarie 2017 funcţionează Camera regională de comerţ moldo-

bulgară cu sediul la Plovdiv.  
2. Au fost prezentate ambasadorului Albaniei posibilităţile de cooperare a agenţilor economici din 

ţara sa cu firma vinicola Fautor, Republica Moldova.  
3. Întrevederi cu Preşedintele Camerei de comerţ şi industrie Tvetan Simeonov şi Suleyman 

Gokce, ambasadorul Turciei la Sofia, pentru identificare unor soluţii integrate de cooperare şi 
promovare a produselor zonei economice Tvardita în Bulgaria şi Turcia. 



Ambasada Republicii Moldova în Canada 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 

Total realizate: 14 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 8; 
1. Comunicarea şi obţinerea informaţiilor de la Referentul pentru Republica Moldova al 

Direcţiei Europa de Est, Orientul Mijlociu şi Africa al Agenţiei Canadiene pentru 
Controlul Alimentelor (CFIA), Nataliia Melnychenko, referitor la evoluţiile procedurii 
PRA pentru prunele Stanley originare din Republica Moldova (24.01.2017); 

2. cu Kasia Jarmola, reprezentantul Serviciului de consilieri economici (Trade 
Commissioner) ai Direcţiei Europa de Est şi Eurasia în cadrul MAE, responsabil de 
dosarele Republica Moldova, Rusia, Armenia, Uzbekistan, Belarus (26.01.2017); 

3. participarea la seminarul public Reshaping International Trade and Investment to Serve 
a Complex and Changing World (18.01.2017); 

4. cu Jerry Sherman, Preşedintele Embassy Connections Canada, care asigură contactele 
comunităţii diplomatice din Ottawa cu membrii Parlamentului federal din Canada, 
precum şi cu o reţea largă de top manageri ai marilor companii canadiene (02.02.17); 

5. cu Alexandra Mendes, Membru al Parlamentului Federal, Presedintele Grupului 
parlamentar de prietenie Republica Moldova - Canada (09.02.2017); 

6. cu On. Bryon Wilfert, Consilier Superior la compania TACTIX (Government Relations 
and Public Affairs Inc.), ex-Secretar Parlamentar (22.02.2017); 

7. cu membrul familiei Bronfman, originară din Moldova, or. Otaci. Familia Bronfman 
este fondatoarea celei mai mari companii din lume producătoare de băuturi alcoolice 
Seagram (01.03.2017); 

8. cu conducerea companiei Univins and Spirits, unul din cei mai mari importatori de 
băuturi alcoolice din Canada (13.03.2017); 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 4; 
1. Diseminarea informaţiilor despre Republica Moldova în cadrul întrevederii cu 

reprezentanţii companiei  canadiene Univins and Spirits (13.03.2017); 
2. oferirea unor sticle de vin în cadrul întrevederii cu reprezentanţii familiei Bronfman, 

care se trage din Moldova (01.03.2017); 
3. Ambasada a oferit informaţii despre Republica Moldova şi două sticle de vin 

moldovenesc în cadrul desfăşuării celei de-a noua ediţii a Conferinţei International 
Development Week, organizată de Universitatea din Ottawa (3-4.02.2017); 

4. Ambasada a oferit două sticle de vin pentru licitaţia tăcută în scop caritabil organizată 
de Lisgar Collegiate Institude din Ottawa (februarie 2017). 

 
Altele – 2; 
1. Ambasada a participat la concertul şi recepţia la care au fost invitaţi interpreţi din 

Republica Moldova, precum Mihai Ciobanu, Mihăiţă Ciobanu, duetul Constantin 
Burlacu şi Corina Ţepes (12.02.2017, Montreal) şi a oferit vin moldovenesc pentru 
premii; 

2. Ambasada a promovat vinurile moldoveneşti în cadrul evenimentului de lansare a 
Asociaţiei moldo-canadiene "DOR", care a avut loc în marja Festivalului de "Polobocul 
de Aur" (19.02.17, Toronto). 

 



Ambasada Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein 
 

Raport 
Privind acţiunile întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului I, 2017 
 

Total realizate: 9 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 2; 
1. Întrevederea Ambasadorului Tudor Ulianovschi cu Directorul Executiv al Forului Economic 

Mondial (WEF), dl Philipp Rösler, în cadrul căreia au fost examinate posibilităţile de 
cooperare cu organizaţia în cauză şi discutate unele aspecte ale programului vizitei 
directorului WEF în Republica Moldova, preconizată pentru data de 23 februarie 2017, la 
invitaţia Prim–ministrului Pavel Filip. (6 februarie 2017); 

2. Întrevedere de follow – up a Ambasadorului Tudor Ulianovschi cu Directorul Executiv al 
Forului Economic Mondial (WEF), dl Philipp Rösler, în cadrul căreia au fost discutate 
perspectivele cooperării cu organizaţia în cauză, urmare celor convenite la întrevederea dlui 
Rosler cu Prim-ministrul Republicii Moldova dl Pavel Filip, din 23 februarie curent, precum 
şi discutate unele aspecte ale participării Republicii Moldova la Annual Meeting of the New 
Champions, supranumit şi DAVOS-ul de vară, ce se va desfăşura în China, în or. Dalian. (9 
martie 2017). 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 2; 
1. Transmiterea în adresa autorităţilor elveţiene a comunicatelor informative privind expunerea 

la privatizare a bunurilor de proprietate publică;  
2. Transmiterea în adresa autorităţilor Principatului Liechtenstein a comunicatelor informative 

privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică; 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 4; 
1. Ambasada a organizat cu suportul MIEPO vizita în Republica Moldova a reprezentanţilor 

companiei Gaia Tek SA, dnii Arnaud Nebel şi Luca Battaglieri interesaţi în identificarea 
companiilor textile din Republica Moldova în vederea producerii echipamentelor de 
securitate. Reprezentanţii companiei au vizitat 9 companii de producere, au stabilit contacte şi 
sunt în aşteptarea preţurilor propuse de către companiile menţionate în vederea producerii 
echipamentelor de securitate (11 - 15 ianuarie 2017). 

2. Ambasada a organizat vizita Directorului executiv al World Economic Forum, dl Philip 
Rosler în Republica Moldova, în cadrul căreia dl Rosler a avut o întrevedere cu Prim-
ministrul Republicii Moldova, dl Pavel Filip şi cu Viceprim – ministrul Octavian Calmîc. În 
cadrul întrevederii au fost discutate posibilităţile de colaborare ale Republicii Moldova cu 
Forul Economic Mondial şi posibilitatea participării delegaţiei Republicii Moldova, condusă 
de Prim-ministrul Pavel Filip la Annual Meeting of the New Champions, supranumit şi 
DAVOS-ul de vară, precum şi întrunirea anuală a WEF din or. DAVOS, din ianuarie 2018 
(22-23 februarie 2017). 

3. La data de 10 martie 2017, la Berna, Ambasadorul Republicii Moldova în Confederaţia 
Elveţiană dl Tudor Ulianovschi a făcut o prezentare a climatului investiţional al Republicii 
Moldova unui grup de oameni de afaceri elveţieni, în incinta Asociaţiei „Prietenii Moldovei”, 
condusă de dl Urs Tschanz. La eveniment au participat businessmani, preşedinţi ai unor 
companii multinaţionale din sectorul industriei grele, industriei uşoare, inclusiv textile, 
comerţului cu amănuntul, IT, etc., interesaţi în stabilirea unor relaţii de parteneriat cu ţara 



noastră, inclusiv prin realizarea proiectelor investiţionale, precum şi antreprenori elveţieni. 
care deja şi-au dezvoltat o afacere în centrul şi sudul Republicii Moldova, prezentându-şi 
istoriile de succes. 

4. Ambasada a făcut demersurile necesare în vederea stabilirii unei întrevederi a Viceprim – 
ministrului, ministrului economiei Octavian Calmîc şi Johann N. Scheider-Amman, ex 
preşedinte al Elveţiei, şeful Departamentului Federal pentru Afaceri Economice al Elveţiei, ce 
va avea loc pe 24 martie 2017. Scopul întrevederii este sensibilizarea părţii elveţiene cu 
privire la necesitatea stabilirii unui cadru juridic care ar facilita liberalizarea comerţului între 
Republica Moldova şi Confederaţia Elveţiană şi eventual, iniţierea negocierilor pe marginea 
unui Acord de Liber Schimb cu statele EFTA; 
 

Altele – 1; 
1. Ambasada a intervenit pe lângă MAE al Principatului Liechtenstein exprimând interesul 

Republicii Moldova pentru iniţierea negocierilor cu statele EFTA în vederea semnării unui 
Acord de Liber Schimb (27.01.2017).  

 



Ambasada Republicii Moldova în Estonia 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Total realizat: 18 acţiuni în perioada trimestrului I 
 
Întrevederi – 8; 
1. Întrevederea Ambasadorului cu Ministrul Afacerilor Rurale al Estoniei, dl Tarmo Tamm. 

Întrevederea a fost solicitată de către misiune în contextul stabilirii acţiunilor prioritare 
pentru dinamizarea cooperării moldo-estone în domeniu agro-industrial pentru anul 2017, 
totodată a fost discutată posibilitatea transmiterii Republicii Moldova de către Estonia a 
unui crematoriu mobil de ardere a deşeurilor animaliere (cost total 227 000 EUR) de la 
compania estoniană AS Vireen în calitate de asistenţă tehnică. Perioada: 17.01.2017 

2. Întrevederea Ambasadorului cu Ministrul Mediului al Estoniei Dl Marko Pomerans, în 
cadrul cărei au fost puse în discuţie posibilităţile de extindere a cooperării bilaterale în 
domeniul protecţiei mediului şi acordarea unui ajutor tehnic din partea estoniană. În 
context, s-a adus la cunoştinţă despre disponibilitatea Ministerului Mediului al Estoniei de 
a acorda un ajutor tehnic şi a dona echipament necesar pentru întărirea capacităţilor 
instituţionale a inspectoratelor ecologice din Moldova. Perioada: 02.11.2017 

3. Întrevederea Ambasadorului cu Arvo Ott Directorul Academiei e-Guvernare. 
Întrevederea a fost solicitată de misiune, în contextul iniţiativei Secretariatului Consiliului 
Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova privind dezvoltarea unei 
platforme de acces/înregistrare a datelor pentru facilitarea activităţii mediului de afaceri 
în Moldova, Estonia fiind un bun exemplu cu o experienţă vastă în acest domeniu. A fost 
convenită organizarea vizitei de studiu a delegaţiei experţilor Republicii Moldova în 
trimestru II 2017. Perioada: 13.01.2017 

4. Întrevederea Ambasadorului cu  femeile de afaceri din Estonia membre al Asociaţiei 
respective în vederea pregătirii programului de vizită pentru delegaţia femeilor de afaceri 
din Moldova în scopul preluării bunelelor practici şi schimb de experienţă.  Perioada: 
30.01.2017 

5. Întrevederea Ambasadorului cu Primarul regiunii din Tallinn Lasnamae Maria Iufereva în 
contextul lansării discuţiile privind stabilirea unei cooperări cu autorităţile locale din 
Moldova, precum şi solicitarea asistenţei în vederea organizării unor evenimente 
promoţionale a produselor moldoveneşti în regiunea respectivă.   Perioada: 31.01.2017. 

6. Întrevederea Ambasadorului cu Directorul relaţii externe din cadrul Ministrul Afacerilor 
Rurale al Estoniei şi Preşedintele Asociaţiei produse lactate, în contextul pregătirii 
programului vizitei în Tallinn în trimestrul II 2017 a delegaţiei producătorilor de produse 
lactate şi reprezentanţii Ministerului Agriculturii din Moldova. Perioada: 07.02.2017  

7. Întrevederea Ambasadorului cu reprezentantul companiei estoniene HAWKSMOOR din 
domeniul IT Vahur Orrin şi Timo Uusi-Kerttula compania finlandeza Readear Ltd. 
Scopul întrevederii - atragerea investitorilor finlandezi în Parcurile IT din Moldova, care 
sunt fondatorii companiei estoniene.  În cadrul întrevederii a fost facută o prezentare 
generală despre climatul investiţional din Moldova şi oportunităţile oferite de către 
parcurile IT. Perioada: 20.02.2017 

8. Întrevederea Ambasadorului cu Directorul Bordului al Agenţiei regionale pentru 
dezvoltare teritorială din Estonia Reljo Saarepera în contextul stabilirii unei cooperări cu 
ADR-uri din Moldova. Perioada: 01.03.2017 
 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 2; 



1. Diseminarea informaţiilor privind  mediul de afaceri şi oportunităţile de investiţii în 
Republica Moldova, în cadrul întrevederilor şi  vizitelor în teritoriu a Ambasadorului.  

2. A fost remisă în adresa MIEPO lista intrebărilor prezentată de către compania IT din 
Estonia cu capital finlandez în contextul interesului de lansare a afacerii şi investiţiilor în 
sectorul IT din Moldova 

 
Organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 8; 
1. În perioada 23-27 ianuarie curent, delegaţia Consiliului Concurenţei din Republica 

Moldova, condusă de preşedintele instituţiei, dna Viorica Cărare, a efectuat o vizită de 
lucru în Estonia. Vizita a fost organizată de către Ambasada Republicii Moldova la 
Tallinn, în colaborare cu Autoritatea pentru Concurenţă din Estonia, în scopul 
consolidării colaborării dintre cele două autorităţi în domeniul concurenţei în contextul 
implementării acordului de colaborare semnat între cele două instituţii în anul 2013. În 
cadrul programului de întrevederi şi discuţii la Autoritatea pentru Concurenţă din Estonia 
şi la Curtea de Apel din Tallinn a fost efectuat un schimb de experienţă privind 
funcţionarea sistemului concurenţei în cele două state, măsuri şi instrumente de 
sancţionare şi clemenţă, promovarea culturii competitive în sectorul farmaceutic, 
domeniul energetic, sectorul bancar, precum şi comunicarea între concurenţi prin 
intermediul asociaţiilor de business.   

2. În perioada 25-26 ianuarie curent, delegaţia Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor din Republica Moldova, condusă de viceministrul Vitalie Tarlev, a 
efectuat o vizită de studiu în Estonia, în scopul preluării bunelor practici estoniene privind 
dezvoltarea şi funcţionarea sistemului securităţii cibernetice. În programul vizitei au fost 
incluse o serie de întrevederi ale delegaţiei la Academia de e-Guvernare, Autoritatea 
Sistemelor Informaţionale, la centrul tehnologic MEKTORY, la compania Telia, şi la 
Ministerul Afacerilor Externe din Estonia, care este gestionarul fondului de asistenţă în 
cadrul programului Cooperării pentru Dezvoltare.  

3. În perioada 23-26 ianuarie curent, o echipă de experţi din cadrul societăţii civile şi 
autorităţilor publice din Republica Moldova au efectuat o vizită de studiu în Estonia. 
Experţii şi-au propus studierea practicii estoniene în domeniul transparenţei, 
responsabilităţii şi participării societăţii civile la combaterea corupţiei, pentru care au avut 
mai multe întrevederi cu reprezentanţii autorităţilor publice şi ONG-urilor estoniene din 
domeniu. De asemenea, la sediul Ambasadei Republicii Moldova la Tallinn, membrii 
delegaţiei au discutat cu Ambasadorul despre modele de încurajare a spiritului 
participativ al populaţiei la viaţa socială publică, şi a fost făcută o prezentare privind 
experienţa Estoniei de organizare a Festivalului Opiniei.  

4. În perioada 16-19 ianuarie 2017, o echipă de medici de la Spitalul de Medicină Urgentă 
din Chişinău s-au aflat în vizită în Estonia, pentru a prelua cele mai bune practici în 
domeniul asistenţei medicale. Vizita a fost realizată cu suportul financiar din programul 
cooperării pentru dezvoltare al Estoniei, în cadrul proiectului „Dezvoltarea calităţii 
asistenţei medicale”, desfăşurat în Republica Moldova în parteneriat cu Spitalul 
Universităţii din Tartu. 

5. În perioada 21-24 februarie 2017 a fost organizată vizita delegaţiei din Străşeni condusă 
de Primarul oraşului Străşeni Valentina Casian. Vizita a fost organizată în contextul 
consolidării parteneriatului local de cooperare între oraşul şi raionul Străşeni din Moldova 
şi regiunea Viljandi din Estonia. Delegaţia a avut întrevederi cu reprezentanţi ai 
autorităţilor locale din Tallinn şi Viljandi şi autorităţilor centrale cu care au făcut un 
schimb de viziuni privind administrarea locală, managementul financiar şi gestionarea 
serviciilor publice, desfăşurarea reformei administrative, precum şi a fost discutat 
subiectul dezvoltării unei cooperări economice la nivel regional. 



6. În perioada 13-14 martie 2017 a fost organizată vizita oficială a Ministrului Culturii al 
Republicii Moldova Monica Babuc. În cadrul vizitei au fost discutate posibilităţile de 
impulsionare a relaţiilor moldo-estoniene în domeniul culturii şi identificate oportunităţi 
de valorificare a cooperării bilaterale, inclusiv din perspectiva parcursului de integrare 
europeană al Republicii Moldova. A fost exprimat interesul pentru cooperarea mai strânsă 
în domeniul industriilor creative şi susţinerea pentru activitatea Republicii Moldova în 
cadrul programului Europa Creativă la care ţara noastră a aderat în mai 2015. La fel în 
cadrul vizitei a fost organizată expozişia de arta a pictorului moldovean Tudor Zbarnea în 
contextul promovării culturii moldoveneşti. 

7. În perioada 20-24 martie 2017 a avut loc vizita experţilor din Moldova, reprezentanţi ai 
Ministerului Economiei, în contextul preluării practicilor şi experienţei estoniene în 
domeniul controlului exporturilor a mărfurilor cu dublă destinaţie. 

8. În perioada 26-31 martie 2017 a avut loc vizita delegaţiei Republicii Moldova de la ADR 
Nord în cadrul  proiectului de asistenţă tehnică acordat de partea estoniană „Sprijinirea 
dezvoltării turismului rural durabil în Regiunea de Dezvoltare Nord-Moldova”. În cadrul 
vizitei a avut loc un atelier de lucru privind preluarea experienţei estoniene în domeniul 
dezvoltării turismului rural, întrevederea cu Guvernatorul regiunii Pärnu Kalev Kaljuste şi 
cu reprezentanţii Fundaţiei Pärnumaa Turism. 



Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă, prin cumul  Republica Kazahstan, 
Republica Tadjikistan, Republica Kârgâză 

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  
pe parcursul trimestrului I 2017 

 
Total realizate: 38 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 17; 
1. Pregătirea vizitei Preşedintelui Republicii Moldova I. Dodon la Moscova, în cadrul căreia au 

fost organizate întrevederi pe filiera economică, în particular cu Gherman Gref, Preşedintele 
„Сбербанк”, cu Alexei Miller, Preşedintele CA „Газпром” (16-17.01.2017); 

2. Întrevedere cu Denis Klucharev, Manager regional pentru Orientul Mijlociu, Africa, Asia de 
Sud şi CSI al Fundaţiei „Roscongress”, în vederea iniţierii pregătirilor pentru participarea cu 
succes a Republicii Moldova în iunie 2017 la cel de-al XXI Forum Economic Internaţional 
din or. Sankt-Petersburg (19.01.2017);  

3. Întrevedere cu Iulia Ţvetkova, Director general al „T.B. Fruit Ru”, privind examinarea 
posibilităţii şi condiţiilor de import în Federaţia Rusă a sucului concentrat de fructe (în 
special mere) din raionul Edineţ al Republicii Moldova (06.02.2017); 

4. Şedinţă cu reprezentanţii oficiali ai AO „ВДНХ” privind desfăşurarea lucrărilor de reparaţie 
şi necesitatea încadrării în graficul prestabilit de creare a Centrului de comerţ „Moldova” 
(09.02.2017); 

5. Întrevedere cu V. Smorodinnikov, Manager Departament cooperare internaţională al 
companiei „Seldon”, privind posibilitatea de achiziţie a programului electronic privind lista 
tuturor agenţilor economici din Federaţia Rusă (inclusiv importatori/distribuitori) pe 
domenii de activitate, situaţia financiară a acestora, capacitate de plată etc. (13.02.2017); 

6. Întrevederea Ambasadorului D. Braghiş cu Viceguvernatorul – Şeful Guvernului 
reg.Astrahan C. Marchelov şi Ministrul relaţiilor internaţionale şi economice externe a 
reg.Astrahan D. Afanasiev (16.02.2017); 

7. Participarea la cea de-a doua şedinţă a conducătorilor birourilor comercial-economice din 
cadrul Ambasadelor statelor străine acreditate în Federaţia Rusă, în cadrul căreia au fost 
discutate posibilităţile de colaborare între misiunile diplomatice în sfera comercial-
economică(16.02.17); 

8. Întrevedere cu Otabek Babaev, Consilier pe probleme economice al Ambasadei Republicii 
Uzbekistan în Federaţia Rusă (16.02.2017); 

9. Vizita de documentare la piaţa angro „Food City” (cea mai mare piaţă angro din or.Moscova 
şi din Federaţia Rusă), pentru examinarea posibilităţii de deschidere a unui Pavilion al 
Republicii Moldova cu scopul promovării produselor şi mărfurilor moldoveneşti 
(21.02.2017);  

10. Întrevederea cu conducătorul „Евразийского делового союза” (oficialul este responsabil 
de subiectul vizat), în cadrul căreia a fost discutată propunerea de deschidere a unui Pavilion 
al Republicii Moldova în cadrul pieţei angro „Food City”. În prezent Ambasada examinează 
detaliile creării unui asemenea centru expoziţional (juridice, economice etc.), solicitând 
practica altor state şi va reveni cu o NI la subiectul dat (27.02.2017); 

11. Întrevedere cu Rustam Isakov, Director general al companiei „Каймара”, operator de 
comerţ angro şi cu amănuntul în cadrul Pavilionului Republicii Kîrgîzstan de la „Food 
City”. Au fost abordate subiectele ce ţin de activitatea Pavilionului, rentabilitatea acestuia 
etc. (27.02.2017); 

12. Întrevederea cu reprezentanţii Consiliului de afaceri ruso-moldav din cadrul CCI a 
Federaţiei Ruse, la care au fost abordate subiectele ce ţin de cooperarea dintre Republica 
Moldova şi Federaţia Rusă, precum şi posibilităţile de conlucrare a Consiliului cu Ambasada 
pe filiera comercial-economică (27.02.2017); 



13. Întrevederea, coordonarea şi depunerea documentaţiei necesare la „Департамент 
городского имущества города Москвы”, în vederea încheierii contractului de arendă a 
terenului aferent Pavilionului nr.10 de pe teritoriul ВДНХ (10.03.2017); 

14. Întrevedere cu Ministrul-consilier pe probleme economice al Ambasadei Republicii 
Azerbaidjan în Federaţia Rusă Shovgi Mehtizade (13.03.2017); 

15. Întrevedere cu Directorul Departamentului pentru expoziţii agroindustriale al filialei din 
or.Moscova a Grupului internaţional de companii „ITE”, privind participarea Republicii 
Moldova cu un stand naţional la expoziţia „World-Food 2017” din septembrie 2017 
(15.03.2017); 

16. Urmare întrevederii Ambasadorului cu delegaţia din regiunea Astrahani (februarie 2017) – 
Ambasada a acordat suport la coordonarea vizitei delegaţiei din Astrahani în Republica 
Moldova (15-17.03.2017); 

17. Pregătirea vizitei Preşedintelui Republicii Moldova I. Dodon la Moscova, însoţit de 
consilieri pe domeniul economic, agricol etc., precum şi de circa 20 agenţi economici 
importanţi din Republica Moldova, în cadrul căreia s-a acordat asistenţă la participarea 
acestora la Forumul economic moldo-rus „Деловая Россия”, a fost organizată întrevederea 
cu Gherman Gref, Preşedintele „Сбербанк”, (16-18.03.2017); 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 6; 
1. Diseminarea informaţiilor privind bunurile proprietate publică expuse spre vânzare 

(februarie-martie 2017); 
2. Diseminarea informaţiilor privind atragerea investiţiilor în aeroportul internaţional Bălţi. 

Informaţia este transmisă permanent interlocutorilor noi, potenţialilor investitori ruşi, pe 
măsura întrevederilor cu aceştia (27.02.2017); 

3. Diseminarea în cadrul tuturor întrevederilor a informaţiei privind climatul investiţional şi 
potenţialul de export al Republicii Moldova, precum şi colectarea informaţiei similare de la 
interlocutorii statelor străine;  

4. Ambasada a remis note verbale tuturor misiunilor diplomatice acreditate la Moscova, 
precum şi altor destinatari din Federaţia Rusă, pentru vizitarea standurilor Republicii 
Moldova la expoziţiile din perioada vizată; 

5. Ambasada a contactat circa 40 companii din Republica Moldova pentru a propune suport în 
promovarea produselor moldoveneşti pe teritoriul Rusiei, în particular de a participa la 
prezentarea produselor moldoveneşti în reg. Kursk a Federaţiei Ruse; 

6. Participarea la prezentarea potenţialului economic şi investiţional al regiunii Tomsk a 
Federaţiei Ruse în cadrul CCI a Federaţiei Ruse, cu participarea Guvernatorului regiunii S. 
Jvachkin (09.02.2017).  

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 13; 
1. Expoziţiei de produse agroalimentare „Prodexpo” din or. Moscova, la care au participat 11 

companii din Republica Moldova cu un stand unic şi Combinatul vinicol „Cricova” (06-
10.02.2017); 

2. Expoziţiei şi prezentării în incinta Ambasadei Republicii Moldova a mărfurilor textile ale 
companiei moldoveneşti „Intercenter Lux”, la care au luat parte un şir de agenţi economici 
de profil din Federaţia Rusă (06-07.02.2017);   

3. Târgului federal angro de mărfuri şi echipamente din industria textilă şi industria uşoară 
„Textillegprom”, la care au participat companiile autohtone „Infinitextil„ S.R.L. şi „Iradex 
Textil” S.R.L., producătoare de articole din tricotaj, confecţii şi haine sportive (14-
17.02.2017); 

4. Expoziţiei „CPM - Collection Première Moscow 2017”, în cadrul cărora au participat 14 
companii moldoveneşti din industria textilă (20-23.02.2017); 

5. Participare la şedinţa Grupului de experţi a ţărilor-membre CSI privind coordonarea 
proiectului Acordului de cooperare a ţărilor-membre CSI în domeniul gestionării deşeurilor 
de echipamente electrice şi electronice (26-27.01.2017); 



6. Participare la şedinţa grupului de experţi pentru coordonarea proiectului Acordului privind 
cooperarea în domeniul veterinar din 12 martie 1993 (09.02.2017); 

7. Participarea la şedinţa Comisiei pentru probleme economice pe lângă Consiliul Economic 
CSI (15.02.2017); 

8. Participare la şedinţa grupului de experţi ai statelor-participante ale CSI pe marginea 
coordonării proiectului Acordului cu privire la realizarea accesului la informaţii geologice 
privind subsolul, obţinute până la 31 decembrie 1991 şi păstrate în fondurile geologice ale 
statelor-participante ale CSI (16.02.2017); 

9. Expoziţiei Internaţionale în domeniul turismului „Călătorii şi Turism” (MITT 2017). 
Republica Moldova a fost reprezentată cu un stand naţional unic de către colaboratorul 
MIEPO, agenţiile de turism autohtone „Tatrabis”, „Solei”, „Slavion”, „Panda Tur”, „Stil 
Tur” şi „Premium Tur”, precum şi a Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A. (14-
16.03.2017); 

10. Participarea la şedinţa premergătoare reuniunii Consiliului Economic al CSI (16.03.2017); 
11. Participarea la cea de-a 73 şedinţă a Consiliului Economic al CSI (17.03.2017); 
12. Participarea la Forumul economic al statelor-membre CSI din 17.03.2017;  
13. Organizarea Forumului economic moldo-rus în regiunea Kursk a Federaţiei Ruse, în cadrul 

căruia va fi desfăşurată prezentarea mărfurilor şi produselor moldoveneşti reprezentanţilor 
reţelelor comerciale regionale şi companiilor angro. La evenimentul dat vor lua parte un şir 
de agenţi economici din diverse raioane ale Republicii Moldova (Drochia, Dubăsari, 
Călăraşi, UTAG, or. Chişinău), cu diferite tipuri de produse: producţie vinicolă, fructe 
proaspete şi uscate, ceaiuri ecologice, producţie textilă, suvenire, produse alimentare etc. De 
asemenea este preconizată prezentarea potenţialului economic şi investiţional al Republicii 
Moldova. (23-24.03.2017).  

  
Altele – 2; 
1. Urmare vizitei Preşedintelui Republicii Moldova I. Dodon la Moscova în perioada 16-18 

martie 2017, precum şi Forumului economic moldo-rus, organizat de organizaţia obştească 
„Деловая Россия”, reprezentanţii biroului comercial-economic duc negocieri privind 
organizarea unei întrevederi cu Nonna Kagramanean, Vicepreşedinte, Conducătorul 
Direcţiei pentru activitate internaţională al organizaţiei menţionate, în vederea stabilirii 
mecanismului de conlucrare cu Ambasada în domeniul comercial-economic şi investiţional 
(27.03-07.04.2017); 

2. Ambasada este în proces de stabilire a contactelor şi de organizare a participării companiilor 
vinicole din Republica Moldova la „Черноморский Форум Виноделия”, ce se va desfăşura 
în perioada 30.06-01.07.2017, la Moscova. Ambasada va reveni cu detalii printr-o NI la 
acest subiect. 

 



Ambasada Republicii Moldova în Japonia 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Total realizate: 11 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 6; 

1. Cu reprezentanţii companiei „Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd” – informare 
despre interesul unui client al companiei, „Eiwa Rubber MFG Co, Ltd”, de a iniţia o afacere în 
Republica Moldova, în particular prin înfiinţarea unei uzine de producere a componentelor din 
cauciuc pentru fabricarea automobilelor.  

2. 2 întrevederi cu reprezentanţii companiilor de consultanţă „PADECO Co Ltd.” şi “Task 
Associates Ltd.”, selectate de JICA în vederea evaluării necesităţilor de finanţare/asistenţă 
tehnică pentru Republica Moldova şi planificarea vizitei în Republica Moldova, 27 martie - 05 
aprilie 2017. 

3. Cu reprezentanţii societăţii „International Friendship Center” - iniţiativa de organizare a unei 
prezentări în incinta Ambasadei pentru a familiariza membrii societăţii (preponderent 
reprezentanţi ai mediului de afaceri) cu tradiţiile şi oportunităţile de afaceri din ţara noastră. 

4. Cu reprezentantul Japan Management Association (JMA), în contextul participării la lucrările 
expoziţiei tematice în domeniul alimentaţiei FOODEX Japan 2017; 

5. Cu reprezentantul consiliului municipal al or. Tomi - a fost reiterată intenţia consiliului 
municipal al or. Tomi de a semna un memorandum de înţelegere (MdÎ) privind stabilirea 
relaţiilor de înfrăţire cu or. Cahul din Republica Moldova şi intensificarea schimburilor 
comercial-economice.  

6. Cu reprezentanţii Agenţiei Japoneze pentru Cooperare Internaţională (JICA) – discuţii pe 
marginea asistenţei acordate Republicii Moldova şi perspectivelor de cooperare în acest sens pe 
viitor 
 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 1; 
1. Informare despre premierea a 7 branduri de vinuri din Republica Moldova cu medalii de Aur, 

Aur Dublu şi Argint, în cadrul celei de-a patra ediţii a concursului „SAKURA Japan Women’s 
Wine Awards” din februarie 2017. 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 3; 

1. Acţiune de promovare a imaginii Republicii Moldova şi produselor moldoveneşti în or. 
Yokohama; 

2. Lecţie deschisă de promovare şi prezentare a Republicii Moldova în cadrul unei şcoli din oraşul 
Tokyo; 

3. Emisiune televizată pentru postul public Tokyo TV, interviu şi acţiune de promovare a 
tradiţiilor cultural-culinare ale Republicii Moldova; 
 

Altele – 1; 
1. Republica Moldova şi Japonia au semnat un Acord de grant, în valoare de circa 4,8 mln USD 

pentru procurarea tehnicii şi echipamentului agricol pentru dezvoltarea agriculturii conservative 
în ţara noastră. 
 
 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Total realizate: 16 acţiuni în perioada trimestrului I 2017.  
Întrevederi – 6; 
1. Întrevederea dlui Ambasador E. Revencocu Guntars Kirsis, Directorul Latvias Koncerte, privind 

organizarea unui festival Wine and Music, cu participarea artiştilor şi producătorilor de vin din 
Republica Moldova (promovarea vinurilor şi export cultural); 

2. Întrevederea dlui Ambasador E. Revencocu Maksims Tolstojs, Preşedintele Comitetului de 
dezvoltare a oraşului, din cadrul Consiliului Municipal Riga (27.01.2017); 

3. Întrevederea dlui Ambasador E. Revenco cu Andis Jekabsons, Consilier pentru economie a 
Preşedintelui Letoniei (2.02.2017);  

4. Întrevederea dlui Ambasador E. Revencocu Liene Avotiņa, Brand Manager (Wines) de la Amber 
Distribution Latvia (06.03.2017, distribuitorul vinurilor Bostavan si purcari, interesată de 
Wine&Musics.a); 

5. Întrevederea dlui Ambasador E. Revencocu Sanda Katkevica Latvijas Koncerti – urmărirea 
rezultatelor misiunii de promovare organizată la iniţiativa Ambasadei împreună cu Ministerul 
Culturii al Republicii Moldova pentru vizitarea festivalului Mărţişor 2017 şi studierea ofertei 
culturale pentru export, pentru a discuta organizarea unor evenimente cu participarea artiştilor 
din Republica Moldova dar şi confirmarea artiştilor care vor evolua în cadrul evenimentului 
Wine and Music din 16.06 (13.03.2017, Ambasada urmează sa semneze în scurt timp pre-
contractul pentru Wine and Music). 

6. Întâlnirea dlui Ambasador E. Revenco cu proprietarii vinăriei şi mărcii „Mimi” pentru a discuta 
despre exporturi pe piaţa Letoniei.  

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 2; 
1. În cadrul întrevederilor tematice sunt diseminate informaţiile despre pachetul investiţional în 

Republica Moldova, care include anunţurile despre rundele de privatizări, aeroportul 
internaţional Bălţi, proiectul BERD pentru reconstrucţia Căii Ferate, cu achiziţionarea a 10 
locomotive noi, evoluţii despre acţiunile bancare puse în vânzare, festivalul de turism, etc. 

2. Ambasada a propus Oficiului Naţional al Vitei de Vie si Vinului o fişă-schiţă pentru evenimente 
şi activităţi de promovare a vinurilor pe piaţa letonă. În rezultat, Directorul ONVV va efectua o 
vizită de lucru la Riga în perioada 10-12.04.2017 şi va fi organizat evenimentul din 16.06 Wine 
and Music.  

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 4; 
1. Ambasadorul E. Revenco a participat la evenimentul găzduit de compania de consultanţă 

Gateway Baltic unde a prezentat oportunităţile de afaceri în Republica Moldova unui grup 
deantreprenori din Letonia (26.01.2017); 

2. Programul vizitei în Letonia a Vice-Guvernatorului UTA Gagauzia, dl Vadim Ceban, a prevăzut 
întrevederi la agenţia de promovare a exporturilor şi investiţiilor (LIIA), încheierea unui acord de 
colaborare, întâlniri cu oameni de afaceri (Kuldiga) şi altele la Riga. Primul rezultat – o vizită de 
documentare a unui grup de afaceri la Comrat va avea loc în perioada 29-30 martie.  

3. Ambasadorul E.Revenco a participat la Forumul „Export. Import. Development”, unde a avut 
întâlniri şi discuţii cu antreprenori interesaţi de Republica Moldova (01.02.2017); 



4. Participarea dlui Ambasador E. Revenco la Conferinţa aniversară de 25 ani a Zonei Economice 
Libere din Liepaja cu scopul de a stabili contacte noi şi identificarea domeniilor noi de interes 
pentru colaborare.  

 
Altele – 4 acţiuni planificate până la sfârşitul lunii martie 2017; 
1. Întrevederi cu oameni de afaceri (minimum 3). 
2. Demararea pregătirilor pentru Comisia Mixtă moldo-letonă şi Business Forumului planificate 

pentru 8-9 iunie 2016 la Chişinău.  
3. Înaintarea propunerii pentru desemnarea unui Consul Onorific al Republicii Moldova în Letonia  
4. Sprijinirea informaţională şi stabilirea de contacte pentru un grup de oameni de afaceri din 

Letonia care se vor deplasa în Republica Moldova (interes pentru sectoarele IMM, transport, 
logistică, activitate portuară şi energie). 



Ambasada Republicii Moldova în Lituania 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Total realizate: 5 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 3; 
1. cu reprezentantul companiei ARVI, Algirdas Kumza. 
2. cu Ministrul Agriculturii al Lituaniei, Bronius Markauskas. 
3. cu Prim-ministrul Lituaniei, Saulius Skvernelis. 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 2; 
1. A fost diseminată informaţia Agenţiei Proprietăţi Publice privind organizarea unei runde de 

privatizare a bunurilor proprietate publică de stat. 
2. Cu suportul Ambasadei a fost mediată stabilirea contactelor între Asociaţia Patronală a 

Producătorilor de Lapte din Republica Moldova şi compania Rokiskio Suris, fiind iniţiat 
importul de produse lactate de la această întreprindere. 

 
 
 
 
 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Total realizate: 17 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 7; 
1. Întrevederea cu Radek Kubíček, reprezentanul companiei Czech Republic Product 

(02.01.2017); 
2. Întrevederea cu Vadzim Mankouski, Director General al concernului ECOL, Brno 

(03.02.2017); 
3. Întrevederea cu Christian Karnath, Director General al companiei Kaufland RC (02.03.2017); 
4. Întrevederea cu Iva Ritschelová, Preşedintele Oficiului Ceh de Statistică (15.03.2017); 
5. Întrevederea cu Martin Pospíšil, Directorul Departamentului Politici Economice Externe, 

Ministerul Industriei şi Comerţului al RC (17.03.2017); 
6. Întrevederea cu Eva Wagenknechtova, Director achiziţii, Kaufland RC (29.03.2017) 
7. Întrevederea cu Alexander Gott, Centrul Ceho - Moldovenesc de Cooperare Economică. 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 7; 
1. Ambasada a informat despre desfăşurarea, la Praga, în perioada 16-19 februarie a.c., a două 

expoziţii de amploare: a 26-a ediţie a Holiday World Central European Tourism Fair şi a 11-a 
ediţie a Top Gastro & Hotel Fair (01.02.2017); 

2. Ambasada a remis oferta companiei Czech Republic Product privind amenajarea unui stand 
de ţară la expoziţia internaţională multisectorială Czech Republic Business Expo 2017 din or. 
Olomouc, Moravia, RC, 12-14 septembrie a.c. (09.02.2017); 

3. A fost transmis un material informativ privind instalaţiile termoenergetice produse de către 
concernul ECOL, or. Brno (03.02.2017); 

4. Remiterea Raportului Statistic al R. Cehe pentru 2016 şi a unei informaţii sintetizate din 
acesta (08.02.2017); 

5. Transmiterea unei note informative privind oportunităţile expoziţionale din or. Brno, RC şi 
calendarul expoziţiilor pentru 2017 (24.02.2017); 

6. Ambasada a informat despre desfăşurarea, la Praga, în perioada 14-15 iunie a.c., a expoziţiei 
anuale Export Festival CZ 2017 (09.02.2017); 

7. Informarea despre scrisoarea Centrului Ceho - Moldovenesc de Cooperare Economică vizând 
evenimentul din Praga al reţelei germane OBI, de selectare a companiilor din Europa de Est în 
vederea fabricării unor produse pentru reţeaua în cauză (09.03.2017). 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 1; 
1. Ambasada a susţinut participarea creatoarei de design vestimentar din Republica Moldova, 

Julia Allert, la Expoziţia internaţională de modă STYL KABO, 18-20 februarie, Brno, RC. 
 
Altele – 2; 
1. Conform solicitării MAIA al Republicii Moldova, a fost realizată o înţelegere cu Ministerul 

Agriculturii al Republicii Cehe privind posibilitatea organizării unui seminar referitor la 
legislaţia şi experienţa cehă în înregistrarea antreprenorilor agricoli şi Registrul 
antreprenorilor agricoli din Republica Ceha (01.02.2017); 



2. Ambasada a acordat asistenţă la transportarea spre Republica Moldova, a unui lot de 136 
sticle de la 7 producători de vin din RC, în vederea participării la concursul BLACK SEA 
REGION WINES&SPIRITS CONTEST’ 2017, 15-18 februarie a.c., Chişinău (03.02.2017). 



 
Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă 

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  
pe parcursul trimestrului I 2017 

 
Total realizate: 5 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 3; 
1. Vizita la întreprinderea BIC-VIOLEX S.A. din Atena şi întrevederea cu dl Dmitris Pissimissis, 
Managing Director – Global Industrial Director şi dl Spyros Gratsias, Global R&D and 
Industrialization Director. Prezentarea activităţii organizaţiei. (19 ianuarie 2017) 
2. Întrevederea reprezentanţilor corpului diplomatic cu dl Panagiotis Kouroumblis, Ministrul 
Transportului Maritim şi Politicii Insulelor al Republicii Elene, prezentarea oportunităţilor de 
afaceri în domeniul transportului maritim al Republicii Elene, prezentarea succeselor elene în 
domeniul comerţului maritim. (7 martie 2017) 
3. Participarea la Conferinţa organizată de Ministerul Economiei şi Ministerul Afacerilor Externe 
al RE „The Investment Environment in Greece”. (22 martie 2017) 
 
Diseminări/colectarea informaţiilor – 2; 
1. Diseminarea informaţiei cu privire la organizarea în Republica Moldova a ediţiei a treia a 
Festivalului European pentru Turism şi Strategie. 
2. Diseminarea informaţiei cu privire la organizarea în Republica Moldova a Expoziţiei 
Internaţionale „Tourism, Leisure, Hotels”. 
 
 
 



Ambasada Republicii Moldova în Franţa 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 

Total realizate: 9 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 2; 

1. Întrevedere cu dl Jean-Marie Aurand, Directorul General al Organizaţiei Internaţionale a Viei 
şi Vinului, privind organizarea unei degustări de vinuri în incinta OIV (17.01.2017); 

2. Întrevedere cu dl Franck Ramage, responsabil de departamentul vinuri din cadrul Cordon 
Bleu Paris (16.02.2017), privind organizarea unei degustări de vinuri pentru reţeaua de 
somelieri Cordon Bleu. 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 2; 

1. Informarea ONVV despre oportunitatea de participare la cea de-a 17-a ediţie a concursului 
internaţional de vinuri „Citadelles du vins”, 10-12 iunie, Bourg, Franţa (20.01.2017); 

2. Informarea Monaco Invest despre privatizarea bunurile proprietate publică de stat 
(15.03.2017). 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 1; 

1. La Monaco a fost organizată o prezentare economic privind atragerea investiţiilor străine în 
Republica Moldova, cu sprijinul Monaco Economic Board, MIEPO şi ministerul Economiei 
al Republicii Moldova (09.02.2017). 
 
Altele – 4; 

1. Înaintarea demersului privind încheierea unor acorduri bilaterale de cooperare între Ministerul 
Economiei al Republicii Moldova şi Principatul Monaco în domeniul economic (09.02.2017); 

2. Intermedierea contactului între producătorii din Republica Moldova şi compania Amar 
interesată de comerţul cu miez de nucă (16.01.2017); 

3. Intermedierea contactului între  companiile din Republica Moldova şi dl Christophe  
Pannetier interesat de domeniul construcţiilor (20.01.2017); 

4. Intermedierea contactului între Asociaţia Naţională a Apicultorilor din Republica Moldova şi 
compania JP Vachez, St-Etienne (07.02.2017). 
 
 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană 
 

RAPORT 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului I 2017 
 

Total realizate: 22 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 10; 
1. cu Ministrul Plenipotenţiar Carlo Lo Cascio, Vice-director al Direcţiei generale pentru UE, 

Director central pentru ţările europene, MAECI (25.01.2017);  S-a discutat despre cooperarea 
bilaterală în contextul Aniversării a 25 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice moldo-
italiene, inclusiv aspecte ale cooperării comercial-economice. 

2. cu un grup de oameni de afaceri din Provincia Frosinone, Regiunea Lazio (21.02.2017). 
3. cu Prefectul or. Florenţa Alessio Giuffrida, privind posibilităţile de cooperare în domeniul 

comercial-economic şi alte domenii (28.02.2017). 
4. cu Vicepreşedintele Regiunii Toscana Monica Barni (28.02.2017). 
5. cu Şeful cabinetului Preşedintelui Consiliului regional Toscana Paolo Becattini (28.02.2017). 
6. cu Preşedintele Confindustria Toscana Luigi Salvadori (28.02.2017). 
7. cu  Prefectul or. Fermo, Mara di Lullo (6 martie 2017). 
8. cu Viceprimarul or. Fermo Francesco Trasatti (6 martie 2017). 
9. cu preşedintele Camerei de Comerţ din Ascoli Piceno Gino Sabatini, vicepreşedintele 

CCAP Giancarlo Romanucci, preşedintele agenţiei speciale "Piceno Promozione" Rolando 
Rossetti (6 martie 2017). 

10. cu preşedintele  Confindustria Marche Bruno Bucciarelli, preşedintele Uniunii 
Meşteşugarilor Italieni Salvatore Iorio, managerul general al ITALIAN STYLE Mario 
Rubicini (6 martie 2017). 
 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 4; 
1. Adresarea unor propuneri de colaborare în domeniul agro-alimentar Ministerului italian pentru 

Politici Agricole Alimentare şi Forestiere, Confederaţiei Generale de Agricultură Italiana, 
Asociaţiei Coldiretti (14.03.2017); 

2. Elaborarea Notei de Propuneri privind instituirea unei secţii comercial-economice în cadrul 
Ambasadei Republicii Moldova la Roma (10.03.2017); 

3. Diseminarea informaţiilor privind  mediul de afaceri şi oportunităţile de investiţii în Republica 
Moldova, în cadrul vizitelor în teritoriu a Ambasadorului S. Stîngaci, la Florenţa (28.02.2017) 
şi Fermo (06.03.2017); 

4. Elaborarea propunerii de prezentare a proiectului unui nou acord privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, astfel încât să fie asigurat cadrul juridic necesar în acest  
domeniu important al relaţiilor moldo-italiene. 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 3; 
1. Organizarea la 21.02.2017 a întâlnirii Ambasadorului  cu un grup de oameni de afaceri din 

Provincia Frosinone, Regiunea Lazio, la care au participat reprezentanţii companiilor italiene: 
„Lolly”srl, „Ortopedia Italia”, „Ceccari 1897”, „Lavorazione Marmo artigianale” şi altele. 

2. Organizarea şi participarea la inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Moldova la 
Florenţa, Toscana (28.02.2017). 

3. Organizarea „Prezentării Republicii Moldova” în cadrul expoziţiei internaţionale privind 
biodiversitatea „Tipicita”, care a avut loc la Fermo, la 6 martie 2017. 



 
Altele –  5; 
1. Participarea Consilierului Ambasadei la prezentarea iniţiativei „Italian Design Day” la MAECI 

al Italiei. Evenimentul constă în promovarea unui dintre cele mai performante sectoare – 
Designul italian, prin intermediul a 100 de acţiuni în diverse localităţi ale lumii, în cadrul 
cărora 100 de ”Ambasadori” ai culturii italiene (designeri, întreprinzători, jurnalişti, critici, 
profesori) au prezentat proiecte de excelenţă (2 martie 2017). 

2. Participarea Ambasadorului la cea de-a 10 Conferinţă MAECI-Banca d’Italia cu delegaţii şi 
ataşaţii financiari acreditaţi peste hotare (13 martie 2017). 

3. Activităţi organizatorice pentru inaugurarea Consulatului Onorific al R. Moldova în Regiunile 
Marche şi Abbruzzo (7 martie). 

4. Reînnoirea demersurilor către MAECI în vederea finalizării procedurii de desemnare a 
Consulului Onorific al Republicii Moldova la Verona (13 martie 2017).  

5. Activităţi organizatorice către ”Prezentarea ţării” la Arezzo (convenită pentru 4 mai 2017, în 
colaborare cu Camera de Comerţ din Arezzo şi Consulatul Onorific din Florenţa) (15 martie 
2017). 

 
  



Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, 
Republica Socialistă Vietnam (prin cumul) şi Republica Coreea (prin cumul) 

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 
pe parcursul trimestrului I 2017 

 
Total realizate: 47 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 14; 

1. Întrevederea cu Zhao Chunchao, Vicepreşedintele Companiei Internaţionale Aerospaţiale 
Marşul Lung din China (China Aerospace Long-March International) şi cu Wang Ping, 
Managerul General al Departamentului Eurasia al Companiei Industriale Marele Zid din 
China (China Great Wall Industry Corporation). În cadrul întrevederii s-a discutat despre 
condiţiile de investiţii şi oportunităţile de iniţiere a proiectelor în Republica Moldova (4 
ianuarie 2017); 

2. Întrevederea cu Fu Shaochun, reprezentantul regional al Grupului de Utilaje de Inginerie din 
China (China Machinery Engineering Corporation). În cadrul întrevederii s-a discutat despre 
condiţiile de investiţii şi oportunităţile de cooperare cu Republica Moldova (9 ianuarie 2017); 

3. Întrevederea cu Chu Fan, Vicemanagerul General al Companiei Feroviare Internaţionale de 
Comunicare şi Semnal din China (China Railway Signal & Communication International 
Co., Ltd.). În cadrul întrevederii s-a discutat despre condiţiile de investiţii şi oportunităţile de 
cooperare cu Republica Moldova (10 ianuarie 2017); 

4. Întrevederea cu Wang Wei, reprezentanta Companiei Internaţionale de Comerţ Nottingham 
din oraşul Tianjin (Tianjin Nottingham International Trade Co., Ltd) (11 ianuarie 2017);   

5. Întrevederea cu Luo Weidong, Directorul General al Departamentului Eurasia al 
Ministerului Comerţului al RPC. În cadrul întrevederii s-a discutat despre rezultatele celei 
de-a 8-a şedinţe a Comisiei interguvernamentale moldo-chineze pentru cooperare comercial-
economică şi alte aspecte ce ţin de cooperarea economică bilaterală (12 ianuarie 2017); 

6. Întrevederea cu Wang Yajun, Asistentul ministrului Departamentului Internaţional al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez – nivel de viceministru de externe. În 
cadrul întrevederii au fost abordate subiecte de interes strategic pentru Republica Moldova 
printre care: efectuarea schimbului de vizite la nivel înalt şi la nivelul partidelor politice, 
consolidarea relaţiilor bilaterale comercial-economice (9 februarie 2017); 

7. Întrevederea cu Pan Wang, Preşedintele Companiei Naţionale de Import şi Export a 
Produselor Industriale Uşoare din China (China National Light Industrial Products Import 
and Export Corporation). În cadrul întrevederii s-a discutat despre mediul de afaceri, 
condiţiile de investiţii şi oportunităţile de implementare a proiectelor în Republica Moldova 
(14 februarie 2017); 

8. Întrevederea cu Hu Yanxin, Directorul Centrului de Cooperare Economică al 
Departamentului Internaţional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. 
Discuţia s-a axat pe consolidarea relaţiilor bilaterale comercial-economice, inclusiv mediul 
de afaceri şi condiţiile de investiţii în Republica Moldova, precum şi oportunităţile de 
dezvoltare a unor proiecte comune (14 februarie 2017); 

9. Întrevederea cu Jiang Ming, Preşedintele Camerei Generale de Comerţ din China, în cadrul 
căreia am discutat despre posibilitatea stabilirii unei cooperări directe cu Camera de Comerţ 



şi Industrie a Republicii Moldova şi alte subiecte ce ţin de cooperarea economică bilaterală 
(22 februarie 2017); 

10. Întrevederea cu cu Zhang Dong, Şef de Secţie în cadrul Departamentului Eurasia al 
Ministerului Comerţului al RPC. În cadrul întrevederii s-a discutat despre participarea 
VPM/ME Octavian Calmîc la Forumul „Drumul Mătăsii”, despre perioada şi modalitatea de 
desfăşurăre a celei de-a 9-a şedinţe a Comisiei interguvernamentale moldo-chineze pentru 
cooperare comercial-economică, despre desfăşurarea negocierilor privind semnarea unui 
Acord de comerţ liber moldo-chinez şi  alte subiecte ce ţin de cooperarea economică 
bilaterală (22 februarie 2017);   

11. Întrevederea cu Pan Wang, Preşedintele Companiei China Light. La întrevedere a participat 
şi Hong Shaobin, Vice-managerul General al Companiei Datang International Power 
Generation. În cadrul întrevederii a fost continuată discuţia privind posibilitatea construcţiei 
unei centrale electrice în Republica Moldova (22 februarie 2017); 

12. Convorbirea cu Luo Hao, Specialist în cadrul Centrului de Cooperare Economică al 
Departamentului Internaţional al Partidului Comunist Chinez. Conversaţia s-a axat pe 
posibilitatea organizării unei vizite a delegaţiei moldoveneşti în frunte cu Viceministrul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Luca, în oraşul Taicang, în contextul vizitei 
preconizate în perioada 22-26 martie curent în China, pentru continuarea discuţiilor privind 
proiectul de constituire a unui Centru de promovare a culturii vinului moldovenesc (7 martie 
2017); 

13. Întrevederea cu cu Lu Gang, Managerul de Vânzări al Companiei de Expoziţii Internaţionale 
Partnerworld din Beijing, în cadrul căreia s-a discutat despre posibilitatea participării 
companiilor vinicole moldoveneşti la Expoziţia Internaţională de Vinuri din Beijing - Top 
Wine China; 

14. Întrevederea cu Duan Chunming, Directorul Departamentului de Cooperare Internaţională a 
Universităţii de Energie Electrică din China de Nord (North China Electric Power University 
(NCEPU)). Discuţia s-a axat pe posibilitatea participării a 2 specialişti din domeniul energiei 
electrice de la instituţiile de resort ale Republicii Moldova la cursurile organizate de NCEPU 
în iunie-iulie curent şi bursele de masterat şi doctorat pe care NCEPU este dispusă să le 
ofere studenţilor moldoveni. 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 20; 
1. Transmiterea celei de-a 14-a ediţii a raportului „Cele 10 repere ale sectorului comercial din 

China 2017”, publicat de către Camera Generală de Comerţ din China şi Fung Business 
Intelligence (3 februarie 2017); 

2. Transmiterea informaţiei privind participarea delegaţiei chineze, în frunte cu Preşedintele Xi 
Jinping, la cea de-a 47-a ediţie a Forumului Economic Mondial (World Economic Forum), 
care a avut loc în perioada 17-20 ianuarie 2017, în oraşul Davos din Elveţia (24 ianuarie 
2017);  

3. Transmiterea Ghidului „Invest în Moldova” 2016 şi a altor materiale relevante în adresa 
Centrului de Cooperare Economică al Departamentului Internaţional al Partidului Comunist 
Chinez, cu solicitarea de a disemina informaţia printre întreprinderile chineze interesate de a 
stabili o cooperare cu Republica Moldova (15 februarie 2017); 

4. Transmiterea Ghidului „Invest în Moldova” 2016 şi a altor materiale relevante în adresa 
Camerei Generale de Comerţ din China, cu solicitarea de a disemina informaţia printre 



întreprinderile chineze interesate de a stabili o cooperare cu Republica Moldova (20 
februarie 2017); 

5. Transmiterea Ghidului „Invest în Moldova” 2016 şi a altor materiale relevante în adresa 
Ministerului Comerţului chinez, cu solicitarea de a disemina informaţia printre 
întreprinderile chineze interesate de a stabili o cooperare cu Republica Moldova (21 
februarie 2017); 

6. Transmiterea în adresa Ministerului Comerţului chinez a informaţiei privind bunurile 
proprietate publică de stat expuse la privatizare, cu solicitarea de a disemina informaţia 
printre întreprinderile chineze interesate (1 martie 2017); 

7. Transmiterea în adresa Consiliului de Promovare a Comerţului Internaţional din China a 
informaţiei privind bunurile proprietate publică de stat expuse la privatizare, cu solicitarea 
de a disemina informaţia printre întreprinderile chineze interesate (1 martie 2017); 

8. Transmiterea în adresa Centrului de Cooperare Economică al Departamentului Internaţional 
al Partidului Comunist Chinez a informaţiei privind bunurile proprietate publică de stat 
expuse la privatizare, cu solicitarea de a disemina informaţia printre întreprinderile chineze 
interesate (1 martie 2017); 

9. Transmiterea în adresa Camerei Generale de Comerţ din China a informaţiei privind 
bunurile proprietate publică de stat expuse la privatizare, cu solicitarea de a disemina 
informaţia printre întreprinderile chineze interesate (1 martie 2017); 

10. Transmiterea informaţiei privind participarea în perioada 22-26 martie curent,  a 24 de 
companii vinicole moldoveneşti la Expoziţia de Alimente şi Băuturi din oraşul Chengdu în 
adresa Centrului de Cooperare Economică al Departamentului Internaţional al Partidului 
Comunist Chinez, cu solicitarea de a disemina informaţia printre întreprinderile chineze 
interesate (2 martie 2017); 

11. Transmiterea informaţiei privind participarea în perioada 22-26 martie curent,  a 24 de 
companii vinicole moldoveneşti la Expoziţia de Alimente şi Băuturi din oraşul Chengdu în 
adresa Ministerului Agriculturii chinez, cu solicitarea de a disemina informaţia printre 
întreprinderile chineze interesate (2 martie 2017); 

12. Transmiterea informaţiei privind participarea în perioada 22-26 martie curent,  a 24 de 
companii vinicole moldoveneşti la Expoziţia de Alimente şi Băuturi din oraşul Chengdu în 
adresa Camerei Generale de Comerţ din China, cu solicitarea de a disemina informaţia 
printre întreprinderile chineze interesate (2 martie 2017); 

13. Transmiterea informaţiei privind participarea în perioada 22-26 martie curent,  a 24 de 
companii vinicole moldoveneşti la Expoziţia de Alimente şi Băuturi din oraşul Chengdu în 
adresa Ministerului Comerţului chinez, cu solicitarea de a disemina informaţia printre 
întreprinderile chineze interesate (2 martie 2017); 

14. Transmiterea informaţiei privind participarea în perioada 22-26 martie curent,  a 24 de 
companii vinicole moldoveneşti la Expoziţia de Alimente şi Băuturi din oraşul Chengdu în 
adresa Consiliului de Promovare a Comerţului Internaţional din China, cu solicitarea de a 
disemina informaţia printre întreprinderile chineze interesate (2 martie 2017); 

15. Transmiterea informaţiei privind participarea în perioada 22-26 martie curent,  a 24 de 
companii vinicole moldoveneşti la Expoziţia de Alimente şi Băuturi din oraşul Chengdu în 
adresa Institutului Naţional de Cercetare a Industriilor Alimentare şi de Fermentare din 
China, cu solicitarea de a disemina informaţia printre întreprinderile chineze interesate (2 
martie 2017); 



16. Transmiterea informaţiei privind participarea în perioada 22-26 martie curent,  a 24 de 
companii vinicole moldoveneşti la Expoziţia de Alimente şi Băuturi din oraşul Chengdu, 
provincia Sichuan, în adresa Guvernului provinciei Sichuan, cu solicitarea de a disemina 
informaţia printre întreprinderile chineze interesate (2 martie 2017); 

17. Transmiterea informaţiei privind participarea în perioada 22-26 martie curent,  a 24 de 
companii vinicole moldoveneşti la Expoziţia de Alimente şi Băuturi din oraşul Chengdu, 
provincia Sichuan, în adresa Departamentului de Comerţ al provinciei Sichuan, cu 
solicitarea de a disemina informaţia printre întreprinderile chineze interesate (2 martie 2017); 

18. Transmiterea în adresa Preşedintelui Camerei Generale de Comerţ din China, Jiang Ming, a 
invitaţiei Preşedintelui Camerei de Industrie şi Comerţ a RM, Sergiu Harea, (10 martie 
2017); 

19. Transmiterea în adresa Comisiei Naţionale pentru Dezvoltare şi Reformă a RPC a scrisorii 
VPM/ME Ocatavian Calmîc privind participarea delegaţiei moldoveneşti la Forumul 
„Drumul Mătăsii”, care va avea loc în perioada 14-15 mai 2017, la Beijing; 

20. Transmiterea în adresa Ministerului de Externe al RPC a scrisorii VPM/ME Ocatavian 
Calmîc privind participarea delegaţiei moldoveneşti la Forumul „Drumul Mătăsii”, care va 
avea loc în perioada 14-15 mai 2017, la Beijing. 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 
1. Co-organizarea, împreună cu Asociaţia Chineză de Prietenie cu Ţările Străine, a  Recepţiei 

dedicate celei de-a 25-a aniversări de la stabilirea relaţiilor moldo-chineze (11 ianuarie 
2017); 

2. Participarea la promovarea proiectului de constituire a unui Centru de promovare a culturii 
vinului moldovenesc în oraşul Taicang, provincia Jiangsu (notele Ambasadei nr. 
CHN/231/63 din 17.02.2017 şi nr. CHN/231/98 din 10.03.2017). 

 
Altele – 11; 
1. Participarea la Reuniunea Anuală, organizată de Asociaţia Sino-Europeana pentru Cooperare 

Economică şi Tehnică (12 ianuarie 2017); 
2. Participarea la Forumul de Afaceri şi Dialogul dintre reprezentanţii corpului diplomatic şi 

liderii întreprinderilor chineze, organizat de către Asociaţia Industrial Comercială Camera 
Generală de Comerţ din China (18 ianuarie 2017); 

3. Participarea la Dialogul de Afaceri, organizat de către Guvernul oraşului Qingdao (19 
ianuarie 2017); 

4. Participarea la Recepţia Anuală a Centrului de Schimburi Economice Internaţionale din 
China (19 ianuarie 2017); 

5. Participarea la Recepţia Anuală a Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură (20 
ianuarie 2017);  

6. Participarea la evenimentul de promovare a provinciei Yunnan „O Chină Deschisă: Yunnan-
ul uimitor, împarte tot ce are mai bun cu restul lumii” („An Open China: Amazing Yunnan, 
sharing its best with the world”), organizat de către MAE chinez şi adresat reprezentanţilor 
comunităţii diplomatice de la Beijing. 

7. Participarea la Briefing-ul privind organizarea Forumului „Drumul Mătăsii” pentru 
Cooperare Internaţională, organizat de către Comisia Naţională pentru Dezvoltare şi 
Reformă (28 februarie 2017); 



8. Participarea la cea de-a 5-a sesiune a celui de-al 12-lea Congres al Conferinţei Consultativ 
Politice a RPC (3 martie 2017); 

9. Participarea la cea de-a 5-a sesiune a celui de-al 12-lea Congres Naţional al Poporului a RPC, 
în cadrul căreia Premierul Li Keqiang a prezentat Raportul de Activitate a Guvernului 
chinez în 2016 (3 martie 2017); 

10. Participarea la Ceremonia de Închidere a celei de-a 5-a sesiuni a celui de-al 12-lea Congres 
Naţional al Poporului a RPC (15 martie 2017); 

11. Participarea la Conferinţa de presă privind organizarea Expoziţiei de Turizm din Hainan 
2017, a Expoziţiei Internaţionale de Turizm „Drumul Mătăsii” din Xi’an şi a Expoziţiei 
Internaţionale de Turizm din Beijing 2017, organizat de către Comisia Municipală pentru 
Dezvoltarea Turizmului din oraşul Beijing (15 martie 2017).  

 
 
 
 
 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului I 2017 
 

Total realizate: 20 acţiuni în perioada trimestrului I 2017. 
 
Întrevederi – 2; 
1. cu Anja Quiring, referent pentru Republica Moldova din cadrul Comitetului de Est al 

Economiei Germane (pentru organizarea vizitei la Berlin a dlui A. Candu); 
2. cu reprezentanţii Ministerului federal pentru economie şi energie (BMWi), Bernhard 

Duch, director regional pentru Europa de Est (fără UE), Caucazul de Sud şi Asia Centrală 
şi Dr. Angelique Weikum-Groß, consilier, în aceeaşi subdiviziune ministerială. 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 7; 
1. Informare şi clarificare despre desfăşurarea Expoziţiei Internaţionale de fructe proaspete 

„Fruit Logistica 2017, Berlin; 
2. Informare şi clarificare despre participarea RM la Expoziţia Internaţională de vinuri 

WeinMesse Berlin 2017; 
3. Informare şi clarificare despre participarea RM la Expoziţia Internaţională de Carte 2017 

Leipzig; 
4. Informare şi clarificare despre participarea RM la Expoziţia Internaţională de Turism 

2017 Berlin; 
5. Informare şi clarificare despre participarea RM la Salonul Dunării 2017 Berlin 
6. Informare şi clarificare despre participarea RM la Expoziţia internaţională de vinuri şi 

bături alcoolice 2017 Duesseldorf; 
7. Informare şi clarificare despre participarea RM la Forumul Global pentru Alimentaţie şi 

Agricultură (GFFA) 2017, Berlin; 
8. Informare şi clarificare despre participarea RM la cea de-a 82-a ediţie a Expoziţiei 

Internaţionale pentru Agricultură şi Alimentaţie „Grüne Woche 2017 Berlin”. 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 10; 
1. Ambasada a oferit suportul şi a participat de comun cu delegaţia RM condusă de 

ministrul Eduard Grama la Forumul Global pentru Alimentaţie şi Agricultură (GFFA) (19 
– 22 ianuarie, Berlin); 

2. Ambasada a oferit suportul şi a participat de comun cu delegaţia RM condusă de 
ministrul Eduard Grama la cea de-a 82-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale pentru 
Agricultură şi Alimentaţie „Grüne Woche 2017 Berlin” (19 – 22 ianuarie, Berlin); 

3. Ambasada a organizat şi participat la întrevederea ministrului agriculturii şi industriei 
alimentare Eduard Grama cu reprezentanţii Comitetului de Est al Economiei Germane 
(21.01.2017); 

4. Ambasada a oferit suportul şi a participat de comun cu Asociaţia Producătorilor şi 
Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” a RM cu un stand naţional la  Expoziţia 
Internaţională de fructe proaspete „Fruit Logistica 2017, Berlin (8 – 10 februarie 2017) 

5. Ambasada a susţinut participarea Asociaţiei Micilor Producători de Vin din Moldova a 
RM cu un stand naţional la  Expoziţia Internaţională de vinuri WEINmesse Berlin 2017 
(24 – 26 februarie 2017); 

6. Ambasada a oferit suportul şi a participat de comun cu Agenţia Turismului a RM cu un 
stand naţional la  Târgului Interna țional de Turism ”ITB 2017” (8 – 12 martie 2017); 



7. Ambasada a oferit suportul şi a participat de comun cu Agenţia Turismului a RM cu un 
stand naţional la  Salonul Dunării 2017 (9 martie 2017); 

8. Ambasada a oferit suportul şi a participat de comun cu Agenţia naţională a viei şi vinului 
cu un stand naţional la  Expoziţia internaţională de vinuri şi bături alcoolice 2017 
Duesseldorf  (19 - 21 martie 2017); 

9. Ambasada oferă suportul şi participă de comun cu reprezentanţi ai Ministerului Culturii 
al RM cu un stand naţional la Târgul Internaţional de Carte 2017 Leipzig  (23 - 26 martie 
2017); 

10. Ambasada a organizat vizita dlui Adrian Candu la Berlin în perioada 7 – 8 martie 2017 şi 
participarea delegaţiei moldoveneşti la un dejun de lucru cu reprezentanţii Comitetului de 
Est al Economiei Germane şi reprezentanţi ai asociaţiilor de business din RFG (07 martie 
2017).  

 
Altele – 1; 
1. Ambasada continuă efectuarea acţiunilor necesare pentru organizarea unui forum 

economic moldo-german în anul 2017. În acest sens, se lucrează pe dimensiunea 
camerelor de comerţ şi industrie ale RM şi din RFG, Comitetul de Est al Economiei 
Germane, precum şi autorităţilor publice locale din RFG. 



Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Total realizate: 10 acţiuni în perioada trimestrului I. 

Întrevederi - 6; 
1. 18 ianuarie 2017 – în cadrul vizitei la Haga a Viceprim-ministrului, Ministrului afacerilor 

externe, Andrei Galbur, la întrevederea cu omologul olandez, Bert Koenders, a fost convenit 
asupra organizării pe parcursul anului curent a unui forum moldo-olandez al oamenilor de 
afaceri.  

2. 01 februarie 2017 - cu dna Rebecca McConnell, Director de Marketing al Forumului Global 
pentru Inovaţii în Agricultură (GFIA). Reprezentanţii organizaţiei au venit cu invitaţia adresată 
companiilor din Republica Moldova de a participa la expoziţia şi conferinţa internaţională în 
domeniul tehnologiilor sustenabile în agricultură, care va avea loc în Ţările de Jos în or. 
Utrecht în perioada 9 - 10 mai 2017. 

3. 09 februarie 2017 - cu dna Sanne Slagman, referent pentru relaţiile cu Republica Moldova în 
cadrul MAE olandez. Au fost discutate detaliile privind organizarea forumului oamenilor de 
afaceri moldo-olandez, care va avea loc la Bucureşti pe data de 29 martie curent. Evenimentul 
va fi co-organizat de către Ambasadele Republicii Moldova şi Olandei din România, MIEPO şi 
Camera de comerţ româno-olandeză.   

4. 09 martie 2017 – cu dna Ekaterine Duglaze, consilier pe probleme economice din cadrul 
Ambasadei Georgiei. Au fost discutate modalităţile de promovare a vinurilor în statul de 
reşedinţă.  

5. 09 martie 2017 – cu dna Sandra Pompe, manager de proiecte din cadrul Agenţiei 
Antreprenorilor din Ţările de Jos şi cu dna Suzanne van Tilburg, Manager Superior pe Strategie 
din cadrul Rabobank. În cadrul discuţiilor au fost abordate posibilităţile desfăşurării unor 
acţiuni comune cu scopul intensificării relaţiilor comerciale între Republica Moldova şi 
Olanda, inclusiv prin susţinerea investitorilor olandezi în Republica Moldova.  

6. 15 martie 2017 - cu dna Candy Dutton, organizator al Festivalului Ambasadelor de la Haga. 
Scopul întrevederii a fost de a afla mai multe detalii despre condiţiile de participare la 
evenimentul din acest an, care va avea loc pe 2 septembrie. Festivalul este o bună oportunitate 
pentru promovarea imaginii ţării, precum şi produselor autohtone în rândul publicului larg. 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor - 2; 
1. Diseminarea informaţiei privind expoziţiile tematice din Republica Moldova (camere de comerţ, 

companii private olandeze).    
2. Prezentarea MAEIE a notei informative privind evoluţia economică a Ţărilor de Jos.  

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice - 1; 
1. Participarea la lansarea Clubului ataşaţilor diplomatici comerciali, acreditaţi la Haga. Este o 

iniţiativă nouă a Ministerului de externe olandez, Centrul Mondial al Comerţului din Haga, 
Agenţia Antreprenorilor Ţărilor de Jos şi Rabobank (bancă specializată în finanţarea 
agriculturii). Participarea în cadrul Clubului presupune utilizarea unei platformei de 
comunicare comune în vederea stabilirii contactelor, efectuării prezentărilor despre 
oportunităţile investiţionale şi de afaceri, studierea practicilor altor state, efectuarea vizitelor la 
companiile de interes etc.  

 
 

 



Altele - 1; 
1. Participarea la Târgul Internaţional de Vacanţe (în domeniul turismului), care s-a desfăşurat în 

Centrul expoziţional din or. Utrecht.  



Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei şi Marele Ducat de Luxemburg 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 

Total realizate: 11 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 4; 

1. Întrevederea cu Johan Indekeu, Şeful Direcţiei Europa Orientală şi de Sud-Est, Asia 
Centrală din cadrul MAE belgian, în cadrul căreia s-au discutat aspectele ce vizează 
extinderea şi diversificarea cooperării comercial-economice inclusiv cu participarea 
Consulului Onorific al RM (19.01.2017); 

2. Întrevederea cu reprezentantul Companiei Elicio, Filip Dewulf în vederea iniţierii unui 
proiect în domeniul energiei regenerabile în Republica Moldova (14.03.2017);  

3. Întrevederea la Namur, Belgia, cu Jose Renard, Vice-ministrul Agriculturii, Naturii, 
Ruralitate, Turism şi Aeroporturi al Regiunii Valone, Jean-Paul Detaille, Şeful Direcţiei 
Relaţii Economice Internaţionale şi Vincent Moyse, direcţia Politici Generale a 
Ministerului Agriculturii, Naturii, Ruralitate, Turism şi Aeroporturi. Prezent la întrevedere 
a fost şi Ion Groza, Preşedintele Consiliului raional Cahul, pentru a discuta oportunităţile 
investiţionale în raionul Cahul, în special posibilitatea deschiderii unei fabrici de montare 
a cablajului de către o companie japoneză, cu asistenţa investitorilor belgieni 
(17.02.2017); 

4. Întrevederea Viceministrului Lilian Darii şi a Ambasadorului Iurie Reniţă cu Michel 
Goffin, Şeful Direcţiei Afaceri Multilaterale din cadrul MAE belgian (cu rang de Secretar 
de Stat), în cadrul căreia s-a optat în favoarea intensificării schimburilor comercial-
economice dintre ţările noastre, fiind evocate activităţile celor 44 de întreprinderi mixte 
moldo-belgiene (10.03.2017).  

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3; 
1. Diseminarea materialelor informative privind mediul de afaceri din RM oamenilor de 

afaceri şi companiilor interesate din cele două state; 
2. Prezentarea situaţiei economico-comerciale din RM în contextul implementării 

AA/DCFTA şi priorităţile dezvoltării economice în cadrul întrevederilor cu Johan 
Indekeu, Şeful Direcţiei Europa Orientală şi de Sud-Est, Asia Centrală din cadrul MAE 
belgian, şi Thierry Lippert, responsabil de dosarul RM din cadrul MAE luxemburghez, în 
cadrul căreia s-au discutat aspecte ale cooperării bilaterale, inclusiv cele ce vizează 
domeniul comercial-economic; 

3. Prezentarea situaţiei economico-comerciale din RM, precum şi posibilităţile de investiţii în 
raionul Cahul, în cadrul vizitei Preşedintelui Consiliului raional Cahul, Ion Groza, la 
Namur, unde a avut loc întrevederea cu cu Jose Renard, Vice-ministrul Agriculturii, 
Naturii, Ruralitate, Turism şi Aeroporturi al Regiunii Valone.  

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 4; 

1. Organizarea şi desfăşurarea sărbătorii Mărţişorului la Luxemburg, care a inclus 
prezentarea semnificaţiei şi tradiţiilor acestei sărbători. Deoarece foarte mulţi participanţi, 
cetăţeni ai RM, activează în cadrul instituţiilor financiare europene şi internaţionale din 
Luxemburg, inclusiv în business, au fost îndemnaţi să investească în ţara noastră. De 
asemenea, au fost distribuite pliante şi alte informaţii financiar-economice (01.03.2017); 



2. Organizarea, în perioada 27 februarie – 5 martie curent la Colegiul Europei din Belgia, a 
săptămânii naţionale (”national week”) a Republicii Moldova. Obiectivul acestui 
eveniment a fost promovarea culturii, tradiţiilor naţionale în mediul studenţesc şi 
academic; 

3. Cooperarea cu Camerele de comerţ moldo-belgiană în vederea promovării şi extinderii 
colaborării economice intre cele două ţări; 

4. Organizarea vizitei delegaţiei Consiliilor raionale Cahul la Bruxelles, Regatul Belgiei, 
având drept scop impulsionarea dialogului direct în vederea stabilirii eventualelor proiecte 
de comun interes cu administraţiile locale, având la bază prevederile Acordului de 
Asociere cu UE şi DCFTA (17.02.2017). 

 
 
 
 

 
 



 
Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei 

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  
pe parcursul trimestrului I al 2017 

 
Total realizate: 7 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 2; 
1. Cu Directorul general al Direcţiei Relaţii economice internaţionale al Ministerului Afacerilor 

externe şi Cooperării al Spaniei (2 întrevederi); 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2;    
1. Asigurarea participării  DG al Agenţiei Naţionale a Turismului, dl Stanislav Rusu, la acţiunile 

prilejuite Anului Turismului, 16-19.01.2017, Madrid; 
2. Diseminarea informaţiei cu privire la ediţia a treia a Festivalului European de Turism şi 

Strategie, şi a forumului „Wine-an European culture”, care se vor desfăşura în iunie 2017 în 
Republica Moldova;  

 
Alte acţiuni – 3; 
1. Iniţierea procesului de identificare a posibilităţilor şi condiţiilor existente in vederea 

includerii, în perspectivă, a unor produse vinicole ale Republicii Moldova în unul din 
cataloagele internaţionale de vinuri editate anual de vinăriile spaniole; 

2. Redactarea NI cu tematică economică, conţinând informaţii privind experienţa Spaniei în 
atragerea investiţiilor străine şi, în acelaşi context, de promovare a imaginii ţării (ESP/ 
22.221/34 din 12.01.2017; ESP/ 22.221/35 din 12.01.2017); 

3. Acordarea asistenţei informaţionale echipei canalului 2 al RTVE în contextul realizării unui 
reportaj despre Republica Moldova, ca şi destinaţie turistică, pentru ciclul „Agenda unui 
nomad” (realizarea este preconizată pentru luna iunie 2017); 

 
 
 
 

 



Ambasada Republicii Moldova în Regatul Suediei, Regatul Norvegiei şi Republica Finlanda 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 

Total realizate: 23 acţiuni în perioada trimestrului I 2017. 
 
Întrevederi – 4; 
1. Întrevedere cu reprezentanţii companiei suedeze High Coast Wine privind promovarea 

Republicii Moldova şi a producţiei vinicole (22.01.2017); 
2. Întrevedere cu dna Britt-Marie Söderberg Torstensson, preşedinte al organizaţiei Winnet 

Suedia, organizarea unei conferinţe la Chişinău, promovarea dimensiunii economice în 
domeniul egalităţii gender (12.02.2017); 

3. Întrevederi cu Consulul Onorific al Republicii Moldova în or. Gothenburg dl Robert 
Blomberg, promovarea diplomaţiei economice (februarie-martie 2017, 2 întrevederi); 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 14; 
1. Comunicat de presă mediatizat despre acţiunea promoţională organizată de Ambasadă 

împreună cu  High Coast Wine, prezentare de ţară şi degustări de vinuri la Tyreso 
(25.01.2017);   

1. 2.Diseminarea comunicatelor informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Guvernului 
Republicii Moldova privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică (martie 
2017).  

2. Diseminarea informaţiei privind Festivalul European de Turism care va avea loc la Chişinău 
in perioada 31 mai-3 iunie curent şi a altor date cu caracter turistic la solicitările cetăţenilor 
din ţările de acreditare (ianuarie-martie 2017);   

3. La MAEIE a fost remis Buletinul Economic: aspecte privind situaţia economică din Suedia 
(ianuarie 2017);  

4. Transmisă ofertă de cooperare din partea Companiei turistice FIN-S Marknad & 
Kommunikation în adresa organizaţiei ANTRIM din Republica Moldova (ianuarie 2017);  

5. Transmisă ofertă de cooperare din partea Swedish Migration Agency (National Operations 
Developer for Organised Activities) pentru Centrul NEXUS din Republica Moldova 
(domeniul schimb de experienţă integrarea migranţilor la viaţa economică) (ianuarie 2017);  

6. Remiterea în adresa organizaţiei suedeze Serio Group a reacţiei MTID din Republica 
Moldova la propunerea de cooperare (24.02.2017);  

7. Transmiterea instituţiilor din Republica Moldova a propunerii de cooperare din partea dlui 
Johnny Hansen, Director al companiei suedeze FLISBY AB, produse de mobilă, etc. 
(16.01.2017); 

8. Transmiterea instituţiilor din Republica Moldova a propunerii de cooperare din partea omului 
de afaceri Dragisa Simic (producţia agro-alimentară, doi întreprinzători din Republica 
Moldova au reacţionat la oferta dată) (17.02.2017);  

9. Transmiterea unui material despre industria vinicolă din Republica Moldova în adresa 
Munskänkarna (01.02.2017);  

10. Remiterea în adresa Centralei şi a Oficiul National al Viei si Vinului a informaţiei despre 
acţiunea promoţională din februarie curent a companiei High Coast Wine a vinurilor Purcari 
la Secţia Ostersund a Asociaţiei Munskänkarna din Suedia (28.02.2017);  



11. Elaborate şi remise 3 Note Informative cu tematică economică: privind dezvoltarea rurală în 
Suedia (plus rezumatul Programului guvernamental), strategia alimentară a Suediei, 
participarea Suediei la Forul economic de la Davos.  

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 
1. Prezentare de ţară cu degustare a vinurilor produse de Vinăria Purcari, organizată de 

Ambasadă împreună cu  High Coast Wine (Tyreso, 22.01.2017) 
2. Contribuţii la organizarea întrevederii cu compania Telia pentru delegaţia grupului de femei 

parlamentare din Republica Moldova (23 ianuarie 2017). 
 
Altele – 3; 
1. Ambasada a iniţiat contacte de cooperare cu compania suedeză în domeniul turistic Iventus 

International Travel AB, promovarea turismului bilateral (februarie 2017);  
2. Ambasada a continuat în luna martie 2017 contactele cu întreprinderea High Coast Wine în 

vederea organizării unor evenimente promoţionale comune şi o vizită în Republica Moldova 
în luna mai 2017. Oficiul National al Viei si Vinului este disponibil pentru organizarea vizitei 
pentru reprezentanţii suedezi.  

3. Ambasada a continuat în luna martie contactele cu omul de afaceri suedez Dragisa Simic 
(Vallhallfood, Helsingborg), care urmează să realizeze o deplasare în Republica Moldova în 
perioada 22-27 aprilie 2017.    

 
 



Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
(prin cumul – Republica Irlanda) 

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  
pe parcursul trimestrului I al 2017 

 
Total realizate: 10 acţiuni  
 
Întrevederi – 2; 
1. A fost organizată întrevederea dlui Andrian Candu, Preşedintele Parlamentului, cu dl 

Brendan Smith, Preşedintele Comisiei parlamentare pentru politică externă şi comerţ al 
Irlandei. Părţile au abordat posibilitatea invitării companiilor aeriene low-cost irlandeze 
RyanAir şi Aer Lingus în RM. Informaţia a fost transmisă MAEIE prin NI GBR/221/79 
din 14 februarie curent). 

2. La 09 martie, am avut o întrevedere cu reprezentantul Companiei Chacalli de Decker, dl 
Gerard Liddon. A fost abordată iniţiativa Ambasadei de a stabili o eventuală cooperare 
între Compania vizată (sediul în Belgia) cu exportatorii de vinuri autohtoni (propunerile 
respective cu solicitarea informaţiei de la MIEPO privind agenţii economici din ţară au 
fost transmise prin e-mail prin reţeaua stabilită de MAEIE). 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 1; 
1. A fost acordată asistenţă informaţională restaurantului Shaun Dickens at The Boathouse 

din Marea Britanie care planifică organizarea degustărilor de vinuri moldoveşeşti. 
 

N.B: Din partea companiilor autohtone solicitări de asistenţă nu au parvenit. 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 
1. A fost organizată o întînire între oamenii de afaceri irlandezi şi preşedintele 

Parlamentului, dl Andrian Candu. Întîlnirea a avut loc în contextul vizitei oficialului 
moldovean la Dublin, în perioada 09-10 februarie curent. S-a exprimat dorinţa 
oamenilor de afaceri irlandezi de a efectua o vizită de studii la Chişinău în trimestrul II, 
2017 pentru a examina posibilităţile investiţionale din ţară. Iniţiativa respectivă se află 
la etapă de analiză şi planificare. În acest sens, a fost solicitată şi obţinută informaţia 
relevantă de la ME care a fost remisă partenerilor irlandezi. 

2. La 05 martie curent, Asociaţia Moldovenilor din Marea Britanie, cu suportul 
Ambasadei, a organizat un eveniment cultural de promovare a tradiţiilor moldoveneşti, 
”Mărţişor 2017”. Evenimentul a fost utilizat inclusiv în scopul de a colecta asistenţa 
financiară pentru Asociaţia obştească ”SOS Autism” din Chişinău, ce lucrează cu copii 
diagnosticaţi cu autism. 

 
Alte acţiuni – 5; 
1. Ambasada a analizat şi informat MAEIE/Min. Sănătăţii despre  problema realizării 

asistenţei umanitare în RM, în cadrul proiectului ”Stoma Aid” între Asociaţia de 
Colostomie din MB şi FFMS ”Angelus Moldova”. În rezultat, a fost formată o Comisie 
ad-hoc la Ministerul Sănătăţii al RM care a examinat subiectul în cauză şi a solicitat 
asistenţă MAEIE/Ambasadei în relansarea proiectului. La moment, se aşteaptă răspunsul 
Asociaţiei de Colostomie din MB la propunerea Ambasadei de a relansa asistenţa 
medicală (pungi pentru stomă) pentru RM. ”Stoma Aid” este un proiect care a fost înalt 
apreciat de Ministerul Sănătăţii şi care ar putea să ajute (în mod gratuit) cca. 1200 de 
pacienţi din ţară. 

2. A fost pregătit un material informativ amplu privind situaţia social-economică din Marea 
Britanie şi Irlandă, în contextul vizitei de lucru a dlui Andrian Candu în Marea Britanie şi 
Irlanda (05-10 februarie curent). 
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3. Au fost întocmite două NI nr. GBR/221/79 din 14 februarie, şi nr. 

GBR/221/87 din 17 februarie, prin care MAEIE au fost transmise propunerile de 
perspectivă privind intensificarea cooperării comercial-economice şi investiţionale în 
diferite domenii cu Irlanda. 

4.   Au fost redactate NI regulate privind evoluţia situaţiei social-economice din Marea 
Britanie (8 NI). 

5. În perioada 19-22 martie curent, reprezentanţii Ambasadei vor vizita Expoziţia/Tîrg IFE 
2017, cel mai mare eveniment expoziţional agro-alimentar din MB (Londra). Propunerile 
anterioare ale Ambasadei privind participarea companiilor moldoveneşti la acest 
eveniment nu au dat rezultat. 



 
 
 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Total realizate: 25 acţiuni cu caracter economic în perioada trimestrului I 2017. 
 
Întrevederi – 4; 
1. Întrevedere cu reprezentanţii Agenţiei Poloneze pentru Informaţii şi Investiţii Străine 

(PAIiIZ), în vederea discutării oportunităţilor privind modernizarea Aeroportului Bălţi 
(19.01.2017). 

2. Întrevedere cu Vicepreşedintele pentru Dezvoltare a Centrului Expoziţional Ptak Expo, în 
vederea identificării potenţialului de cooperare şi participării părţii moldoveneşti la 
evenimente, organizate de Ptak (16.02.2017). 

3. Întrevedere cu Voievodul de Warmia şi Mazuria Artur Chojecki, în cadrul vizitei la Olsztyn, 
unde au fost abordate posibilităţile de consolidare a contactelor cu administraţia regională, 
extindere a colaborării bilaterale etc. 

4. Întrevedere cu Mareşalul voievodatului Wielkopolska Marek Wozniak, în cadrul vizitei la 
Poznan, cu care au fost discutate posibilităţile lansării unor proiecte moldo-polone (regiunea 
este deja activă în acest sens); reforma APL etc. (Iurie Bodrug, Vladislav Nastas 17.02.2017). 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 12; 
1. Facilitarea stabilirii cooperării cu compania poloneză Konspol, potenţial investitor în 

economia Republicii Moldova (ianuarie 2017). 
2. Facilitarea stabilirii discuţiilor cu compania Aftermarket Service Polska, specializată în 

logistica pentu piese de schimb. 
3. Transmiterea informaţiilor în adresa operatorilor Cortina Travel şi ComfortClass, în vederea 

facilitării accesului turiştilor polonezi în Republica Moldova. 
4. Diseminarea calendarului expoziţional al MoldExpo, precum a celui, oferit de Ptak Expo 

(februarie 2017). 
5. Diseminarea ofertelor, parvenite din partea companiilor moldoveneşti (InterAgroInvest etc.) 

sau poloneze (Mina de calciu Kielce, Celpol etc.). 
6. Diseminarea informaţiilor părţii moldoveneşti privind cele mai relevante evenimente 

expoziţionale - Made In Moldova, Tourism and Festival etc.). 
7. MAEIE a fost informat despre cele discutate în cadrul conferinţei Poland’s Vision and 

Policies for Development Co-operation, care a fost transmisă în forma unei Note Informativ-
Analitice, în care a fost abordată starea actuală a asistenţei Republica Polonă în Republica 
Moldova, comparativ cu alte state (24.02.2017). 

8. MAEIE a fost informat despre desfăşurarea conferinţei Population ageing, labour market and 
public finance in Poland (09.03.2017). 

9. MAEIE a fost informat despre şedinţa preparatorie pentru reuniunea ministerială V4+PaE 
(Iurie Bodrug, 10.03.2017). 

10. Transmiterea în adresa MAEIE a buletinului informaţional săptămânal privind evenimentele 
social-economice din Republica Polonă (Retrospectiva). 

11. Diseminarea cu regularitate în adresa Misiunilor acreditate în Republica Polonă/Consulilor 
Onorifici a Republicii Moldova în Republica Polonă/Camerei de Comerţ/structurilor 
guvernamentale poloneze a informaţiilor privind cele mai importante evenimente din 
Republica Moldova (Press Review Moldova). 

12. MAEIE a fost informat despre şedinţa preparatorie pentru reuniunea ministerială V4+PaE 
(Iurie Bodrug, 10.03.2017). 

 
 



 
 
 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 9; 
1. Deplasare de lucru în voievodatul Wielkopolska, care a inclus atât întrevederi, cât şi asistenţă 

pentru asigurarea participării Asociaţiei Naţionale pentru Turism Receptor din Moldova 
(ANTRIM), şi a câţiva producători autohtoni de vinuri, la expoziţia internaţională de turism 
Tour Salon Poznan (17.02.2017). 

2. Deplasare de lucru în voievodatul Warmia şi Mazuria, unde au fost stabilite contacte utile şi 
abordate perspectivele cooperării, inclusiv inter-regionale (17.01.2017, Iurie Bodrug). 

3. Asistenţa logistică în organizarea vizitei de studiu a unei delegaţii din Republica Moldova 
(MAI, Serviciul Vamal etc.), privind controlul exporturilor de armament (V. Pereteatcu, 14-
15.02.2017). 

4. Organizarea recepţiei diplomatice în or. Lodz, cu susţinerea CO în acest oraş P. Scura, în 
marja căreia Ambasadorul Iurie Bodrug a avut un şir de întrevederi cu administraţia 
voievodală, mediul de afaceri, reprezentanţii cercurilor ştiinţifice (03.02.2017). 

5. Organizarea reuniunii Consulilor Onorifici a Republicii Moldova în Republica Polomă, unde 
au fost discutate necesităţile de impulsionare a cooperării în regiuni, în special a celei 
comercial-economice (30.01.2017). 

6. Asistenţa în vederea organizării vizitei la Chişinău a Ambasadorului agreat al Bangladeshului, 
în cadrul căreia sunt preconizate, printre altele, întrevederi cu CCI al Republicii Moldova, 
MAIA al Republicii Moldova, precum şi Primăria mun. Chişinău (21-24.03.2017). 

7. Organizarea vizitei la Chişinău a delegaţiei, conduse de dla Jacek Stefaniak, Consul Onorific 
al Republicii Moldova în Republica Polonă la Katowice, care a avut în program întrevederi la 
MAEIE, MAIA, CCI (14-17.02.2017). 

8. Asistenţă în organizarea vizitei la Varşovia/Bialystok a delegaţiei CCI + CR Hânceşti, cu 
participarea a 16 reprezentanţi ai mediului de afaceri autohton (26-29.03.2017). 

9. Asistenţă în organizarea vizitei în Republica Moldova a delegaţiei, conduse de dl Lech 
Pilecki, Consul Onorific al Republicii Moldova la Bialystok, cu participarea oficiului 
Podlaskie a Organizaţiei Poloneze a Turismului (POT) şi suportul companiei aeriene LOT 
Polish (23-26.03.2017). 

 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză 
 

Raport 
despre acţiunile întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului I al anului 2017 
 
 
Total realizate: 33 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 15; 
1. cu preşedintele Camerei Municipale Coimbra, Manuel Machado (06.02.2017); 
2. cu preşedintele Confederaţiei Turismo de Portugal, Francisco Calheiros 

(13.02.2017); 
3. cu preşedintele Camerei Municipale Reguengos de Monsaraz, José Gabriel Calixto, 

preşedinte al Reţelei Europene a Oraşelor Vinicole (16.02.2017); 
4. cu organizatorii Wine Summit-ului Internaţional Must – Fermenting Ideas, Paulo 

Salvador şi Rui Falcão, ambii specialişti consacraţi în domeniul gastronomiei şi 
vinului (02.03.2017); 

5. cu preşedintele Camerei Municipale Oeiras, Paulo Vistas (03.03.2017);  
6. cu preşedintele Camerei Municipale Braga, Ricardo Rio (06.03.2017); 
7. cu directorul Centrului de Inovare StartUp Braga, Daniela Monteiro (06.03.2017); 
8. cu directorul general al Laboratorului Internaţional Iberic de Nanotehnologie din or. 

Braga, Lars Montelius (06.03.2017); 
9. cu preşedintele Asociaţiei Comerciale din or. Braga, Domingos Macedo Barbosa 

(06.03.2017); 
10. cu directorul Agenţiei pentru Dinamizarea Economică Invest Braga, Marcos 

Marques (06.03.2017); 
11. cu vicepreşedintele Asociaţiei Antreprenoriale AlMinho, André Vieira de Castro 

(06.03.2017); 
12. cu preşedintele Camerei Municipale Guimarães, Domingos Bragança (07.03.2017); 
13. cu ex-preşedintele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Antreprenori (pâna la 

01.01.2017), preşedinte al companiei Portugal Fashion, actualmente administrator 
executiv al Colquímica, João Rafael Koehler (17.03.2017);  

14. cu preşedintele Camerei Municipale Lisabona, Fernando Medina Maciel Almeida 
Correia (întrevedere stabilită pentru 27.03.2017); 

15. cu preşedintele Consiliului Director al Întreprinderii Turismo de Portugal, I.P., Luís 
Araújo (întrevedere stabilită pentru data de 31.03.2017). 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3; 
1. Remiterea în adresa instituţiilor de resort din Portugalia a calendarului expoziţiilor 

preconizate a fi organizate pe parcursul anului 2017 în Republica Moldova; 
2. Remiterea în adresa întreprinderilor de resort din Republica Moldova a calendarului 

expoziţiilor preconizate a fi organizate pe parcursul anului 2017 în oraşele Lisabona 
şi Porto; 

3. Remiterea în adresa partenerilor portughezi a informaţiilor privind organizarea la 
Chişinău, în perioada 31 mai – 3 iunie 2017, a Festivalul European Turism si 
Strategie. Urmare eforturilor depuse, trei delegaţii portugheze vor participa la 
festivalul în cauză. 

 
 
 
 



Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 7; 
1. Asistenţă în organizarea deplasării în Republica Moldova a delegaţiei Camerei 

Municipale Oeiras (7 persoane), în frunte cu preşedintele Paulo Vistas, pentru a 
participa la Festivalul European Turism si Strategie, care va avea loc la Chişinău în 
perioada 31 mai – 3 iunie 2017; 

2. Asistenţă în organizarea deplasării în Republica Moldova a delegaţiei municipiului 
Cascais (24 persoane), pentru a participa la Festivalul European Turism si Strategie, 
care va avea loc la Chişinău în perioada 31 mai – 3 iunie 2017; 

3. Asistenţă în organizarea deplasării în Republica Moldova a delegaţiei Camerei 
Municipale Reguengos de Monsaraz, în frunte cu preşedintele José Gabriel Calixto 
(6 persoane), pentru a participa la Festivalul European Turism si Strategie, care va 
avea loc la Chişinău în perioada 31 mai – 3 iunie 2017; 

4. Asistenţă în organizarea vizitei la Străşeni a delegaţiei Camerei Municipale Oeiras, 
în frunte cu preşedintele Paulo Vistas (la invitaţia primăriei), în cadrul căreia va fi 
semnat un Protocol de Colaborare (29 - 31 mai 2017); 

5. Asistenţă în organizarea deplasării la Ungheni a delegaţiei oamenilor de afaceri din 
municipiul Cascais, în contextul Acordului de înfrăţire între Ungheni şi Cascais, 
semnat pe data de 04.07.2012 (31 mai – 3 iunie 2017); 

6. Asistenţă în organizarea deplasării la Cricova a delegaţiei Camerei Municipale 
Reguengos de Monsaraz, în frunte cu preşedintele José Gabriel Calixto, în vederea 
stabilirii unui parteneriat de colaborare; 

7. Asistenţă în organizarea deplasării în Republica Moldova a preşedintelui Reţelei 
Europene a Oraşelor Vinicole – RECEVIN, José Gabriel Calixto, în vederea 
stabilirii contactelor de colaborare (31 mai – 3 iunie 2017). 

 
Altele – 8; 
1. Participarea la conferinţa de totalizare privind participarea Portugaliei în cadrul 

programului pentru cercetare şi inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
(20.02.2017); 

2. Participarea la conferinţa “Moldar o futuro – o imperativo do crescimento” 
(Făurirea viitorului – un imperativ al creşterii) (23.02.2017); 

3. Participarea la conferinţa “Investimento em Portugal” (Investiţii în Portugalia) 
(15.03.2017); 

4. Participarea la Bursa de Turism din Lisabona (18.03.2017); 
5. Participarea la ediţia ordinară a Sărbătorii Francofoniei, organizată la Lisabona în 

zilele de 25-26 martie 2017. În cadrul Satului Francofon va fi expus un stand dedicat 
Republicii Moldova, în care vizitatorii se vor putea familiariza cu diverse produse 
gastronomice şi vinuri moldoveneşti, precum şi cu obiecte de artizanat; 

6. Participarea la ediţia ordinară a Sărbătorii Francofoniei, organizată la Lisabona în 
zilele de 25-26 martie 2017. În cadrul Recepţiei Oficiale a Sărbătorii vor fi servite 
vinuri moldoveneşti, puse la dispoziţie de compania Atlantikdynamik, director 
Simion Croitoru; 

7. Pe data de 4 martie 2017 a fost iniţiată procedura de creare în Portugalia a primei 
asociaţii eno-gastronomice a comunităţii moldoveneşti (Ambasada a încurajat şi 
acordat suport logistic grupului de iniţiativă);   

8. Totodată, in scopul promovării produselor moldoveneşti in Portugalia, Ambasada a 
solicitat întrevederi cu:  
- directorul general al reţelei de magazine Pingo Doce, Isabel Pinto;  
- administratorul companiei DIA Portugal Supermercados, Susana Santos; 
- administratorul ALDI Portugal, Wolfgang Graff. 

 
 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză,  
prin cumul în Regatul Maroc 

 
Total realizate: 4 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3; 
1. Remiterea în adresa instituţiilor de resort din Regatul Maroc a calendarului 

expoziţiilor preconizate a fi organizate pe parcursul anului 2017 în Republica 
Moldova; 

2. Remiterea în adresa întreprinderilor de resort din Republica Moldova a calendarului 
expoziţiilor preconizate a fi organizate pe parcursul anului 2017 în Regatul Maroc; 

3. Remiterea în adresa partenerilor marocani a informaţiilor privind organizarea la 
Chişinău, în perioada 31 mai – 3 iunie 2017, a Festivalul European Turism si 
Strategie.  
 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 0; 
 
Altele – 1; 
1. Misiunea a expediat în adresa MAEIE textul discursului pronunţat de Majestatea Sa 

Regele Mohammed al VI-lea în cadrul celui de-al 28-lea Summit al Organizaţiei 
Uniunii Africane. 

 



Ambasada Republicii Moldova în România 
 

Raport 
privind acţiunile întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Total realizate: 12 acţiuni în trimestrul I. 
 

Întrevederi – 7; 
1. A fost organizată întrevederea dlui Octavian CALMÎC, VPM, Ministrul Economiei, cu dl 

Alexandru PETRESCU, Ministrul Economiei al României. 
2. A fost organizată întrevederea dlui Octavian CALMÎC, VPM, Ministrul Economiei, cu dl Toma 

Florin PETCU, Ministrul Energiei al României.  
3. A fost organizată întrevederea dlui Octavian CALMÎC, VPM, Ministrul Economiei, cu dl Hans 

KLEMM, Ambasadorul SUA la Bucuresti.  
4. A fost organizată întrevederea dlui Octavian ARMAŞU, Ministrul Finanţelor, cu dl Viorel 

ŞTEFAN, Ministrul Finanţelor Publice al României. 
5. A fost organizată întâlnirea cu conducerea METRO România şi, drept urmare stabilit contactul 

direct de cooperare cu Asociaţia  „Moldova Fruct”. 
6. A fost organizată întâlnirea cu conducerea Kaufland România şi drept urmare, stabilit contactul 

direct de cooperare cu Asociaţia  „Moldova Fruct”. 
7. A fost iniţiat dialogul cu Schoenherr Romania privind examinarea posibilităţilor suplimentare de 

cooperare în vederea promovării oportunităţilor investiţionale şi de afaceri din Republica 
Moldova. 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 1; 
1. Întrevederi şi diseminarea informaţiei şi a comunicatelor de presă către membrii CCI a României 

şi CCI judeţene, Asociaţiile de afaceri din România, Misiunile diplomatice acreditate în 
România etc. privind procesul de privatizare din Republica Moldova. 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 4; 

1. Pe data de 21 februarie 2017, la iniţiativa Ambasadei Republicii Moldova,  Ambasadei SUA la 
Bucureşti şi Amcham România, în parteneriat cu Ministerul Economiei şi MIEPO, a fost 
organizat un Eveniment promoţional dedicat Republicii Moldova pentru companiile americane, 
româneşti şi alte companii străine ce îşi desfăşoară activitatea în România. Urmare 
evenimentului, la care au fost prezenţi peste 200 de participanţi, va fi organizată o misiune de 
afaceri în Republica Moldova, reprezentanţii căreia vor participa la Săptămâna Investiţională din 
Republica Moldova (Moldova Business Week 2017), ce va fi organizată la Chişinău în prima 
decadă a lunii iunie curent.  

2. Pe data de 29 martie 2017, la iniţiativa Ambasadelor Republicii Moldova şi  Olandei în România, 
în parteneriat cu MIEPO şi Camera de Comerţ Bilaterală Olanda - România, va fi organizat un 
Eveniment promoţional dedicat Republicii Moldova pentru companiile olandeze ce îşi desfăşoară 
activitatea în România. Urmare evenimentului, va fi organizată o misiune de afaceri în Republica 
Moldova, reprezentanţii căreia vor participa la Săptămâna Investiţională din Republica Moldova 
(Moldova Business Week 2017), preconizată la Chişinău în prima decadă a lunii iunie curent. 

3. A fost iniţiat dialogul cu Ambasada Norvegiei în România privind organizarea la Bucureşti a 
unui Eveniment promoţional dedicat Republicii Moldova pentru companiile norvegiene ce îşi 
desfăşoară activitatea în România. 



4. A fost iniţiat dialogul cu APL Iaşi privind organizarea unui Eveniment promoţional dedicat 
Republicii Moldova pentru companiile româneşti, ce îşi desfăşoară activitatea în Judeţul Iaşi şi 
judeţele din vecinătate. 
 



Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii 
şi prin cumul Statele Unite Mexicane 

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  
pe parcursul trimestrului I 2017 

 

Total realizate: 15 acţiuni în perioada trimestrului I. 

Întrevederi – 7; 
1. Conference call cu Serviciul naţional pentru pescuitul maritim (NMFS) din cadrul 

Departamentului pentru Comerţ (DoC) al SUA privind extinderea colaborării şi schimbului de 
date în domeniul pescuitului şi produselor din piscicultură (2 ianuarie 2017). 
Printre obiectivele realizate se enumeră: 

i) Eventuala plasare a datelor actualizate despre Republica Moldova în Lista Pescuitului 
Extern (LFF), în conformitate cu regulamentele de aplicare a dispoziţiilor de import în 
SUA a peştelui şi produselor din peşte, conform Registrului Federal No.157, din 15 august 
2016, https://www.gpo.gov//fdsys/pkg/FR-2016-08-15/pdf/2016-19158.pdf. 

ii) Solicitarea formulării de către instituţiile naţionale şi prezentarea, până la 1 aprilie 2017, a 
unei grile de referinţe. Grila trebuie să conţină cadrul juridic naţional, reglementările 
naţionale aplicate, datele statistice pentru exportul în SUA pentru ultimii 5 ani, planurile de 
export pentru următorii ani, implicarea unui alt stat/parte terţă pentru procesarea şi ulterior 
exportul produselor piscicole în SUA, etc. 

2. Întrevederea cu reprezentanţii Departamentului de Stat conform somaţiei Întreprinderii de Stat 
Compania Aeriană „Air Moldova” privind solicitarea de informaţii ce ţine de compania „Travel 
Fore Seasons” care a acumulat o datorie de 51611,16 UDS către „Air Moldova”. Printre 
obiectivele realizate se enumeră: 

i) Sensibilizarea autorităţilor americane privind existenţa cazului. 
ii) Transmiterea intenţiei identificării unei căi amicale de soluţionare. 

3. Dialogul cu reprezentanţii Trezoreriei SUA la subiectul aplicării prin succesiune a Convenţiei de 
evitare a dublei impuneri între URSS şi SUA din 20.06.1973.  
Printre obiectivele realizate se enumeră: 

i) La 10 martie curent, Departamentul Trezoreriei a informat despre lipsa obiecţiilor şi 
acceptul de principiu pentru efectuarea schimbului de note verbale privind aplicarea 
Convenţiei menţionate. 

4. Dialogul cu reprezentanţii Departamentului de Stat la subiectul aplicării prin succesiune a 
Convenţiei de evitare a dublei impuneri între URSS şi SUA din 20.06.1973.  
Printre obiectivele realizate se enumeră: 

i) Dialogul intens cu DdS privind disponibilitatea părţii moldoveneşti de a efectua schimbul 
de note respective, cu ocazia vizitei VPM A. Galbur la Washington, 20-22 martie. 

5. Întrevederea cu ataşatul comercial al Ambasadei României privind iniţierea pregătirii 
evenimentului de anvergură în domeniul comerţului desfăşurat de către Departamentul Comerţului 
SUA „Trade Winds Forum&Trade Mission” (la Bucureşti, 16-24 octombrie 2017). 

6. În cadrul şedinţei părţii americane a Comitetului Bilateral de Cooperare Republica Moldova - 
Carolina de Nord din 28.01.2017, Ambasada a purtat discuţii cu Peter Thornton, Asistentul 
Directorului pentru Marketing Internaţional în cadrul Departamentului agricultură şi servicii pentru 
consumatori din Carolina de Nord, privind proiectul de export al cartofului dulce în statele 
europene prin Republica Moldova, acordând ulterior asistenţa necesară pentru stabilirea 
contactelor  necesare.  

7. În cadrul aceluiaşi eveniment, au fost purtate discuţii cu Paul Taylor, Ofiţer comercial în 
Carolina de Nord al Serviciului de Comerţ al Departamentului de Comerţ SUA, furnizându-se 
informaţii privind oportunităţile de afaceri din Republica Moldova. 



 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 7; 
1. Informarea referenţilor din cadrul instituţiilor federale privind realizările Guvernului Republica 

Moldova în domeniul politicilor comerciale şi social-economice. 
2. Menţinerea dialogului şi buna cooperare stabilită cu Agenţia pentru Inovare şi Transfer 

Tehnologic din Republica Moldova în vederea extinderii pe teritoriul SUA. 
3. Stabilirea dialogului şi menţinerea discuţiilor cu AMCHAM şi Consiliul Economic pe lângă PM 

pe proiecte de cooperare şi eforturi comune de dezvoltare a relaţiilor bilaterale moldo-americane şi 
atragerii investiţiilor directe în economia Republicii Moldova. 

4.  Remiterea în adresa reţelei operaţionale pentru promovarea diplomaţiei economice a interesului 
de afaceri şi cooperare comercială expus de compania americană în domeniul industriei 
automotive „Dorman Products, Inc.” 

5. Transmiterea în adresa Reţelei DipEconomice, pentru analiza şi considerarea invitaţiei de 
participare la un eveniment de talie internaţională dedicat industriei gazului, care se va desfăşura la 
Washington D.C. în 2018. Organizatorii propun o agendă impresionantă cu 500 de vorbitori şi 
peste 12 000 participanţi la 70 paneluri de discuţii. Informaţie adiţională este disponibilă online la 
adresa: http://wgc2018.com/wgc-2018/. 

6. Diseminarea comunicatelor informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Guvernului Republicii 
Moldova privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică în adresa instituţiilor 
relevante mexicane precum ProMexico (agenţia federală pentru export şi investiţii), Camera de 
Comerţ a Ciudad de Mexico, COMCE (organism intermediar pentru sectorul privat care 
promovează comerţul exterior) - 07.03.2017. 

7. Diseminarea comunicatelor informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Guvernului Republicii 
Moldova privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică în adresa 
Departamentului Secretarului de Stat al Statului North Carolina din SUA (07.03.2017). 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 1; 

1. La 28 ianuarie 2017, în contextul participării Ambasadei la şedinţa părţii americane a 
Comitetului Bilateral de Cooperare Republica Moldova - Carolina de Nord, inclusiv în cadrul 
panelului de discuţii pe chestiuni comercial-economice, a fost oferită o prezentare privind 
oportunităţile de afaceri în Republica Moldova, invitând potenţialii parteneri să consulte broşurile 
investiţionale în sectoare cheie. De asemenea, a fost lansată invitaţia de a vizita expoziţiile 
organizate în Republica Moldova, de a participa la procesul de privatizare a proprietăţilor publice 
de stat şi de a se implica în proiecte investiţionale şi de asistenţă, fiind oferite informaţiile necesare 
în acest sens Departamentului Secretarului de Stat al Carolinei de Nord pentru distribuirea 
ulterioară mediului interesat. 

  



 

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel 

Raport 
Privind acţiunile întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului I, 2017 
 

Total realizate: 19 acţiuni în perioada trimestrului I. 

Întrevederi – 9; 
1. Întrevedere cu primarul or. Nazaret – Ilit, dl Ronen Plot, în vederea organizării vizitei unei 

delegaţii din Republica Moldova (10.02); 
2. Întrevedere cu viceprimarul or. Ashdod, dl Boris Giterman, în vederea primirii delegaţiei 

ANOFM şi organizării Festivalului Mărţişorului (12.02); 
3. Întrevederea cu directorul departamentului angajare în câmpul muncii al Ministerului Economiei, 

Michal Tzuk privind organizarea vizitei delegaţiei ANOFN (15.02); 
4. Vizita preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie al Republicii Moldova în Statul Israel, 

întrevederile avute de dl Sergei Harea la Federaţia Camerelor de Comerţ ai Statului Israel privind 
organizarea unui for al oamenilor de afaceri şi intensificarea colaborării comercial-economice (2 
întrevederi  la 19.02); 

5. Participarea ambasadorului şi consulului la întrevederile delegaţiei ANOFM în Statul Israel: cu 
ministrul imigraţiei şi absorbţiei Sofa Landver, şefa departamentului angajări al ministerului 
economiei Michal Tzuk, şeful departamentului drept şi tratate al ministerului de interne Aharon 
Barazani (19-24.02.2017); 

6. Întrevederile primarului de Teleneşti Vadim Lelic cu viceprimarul or. Ashdod şi Rishon Le Zion  
(20-21.02.2017); 

7. Întrevederea VPM, ministrului A. Galbur cu ministrul imigraţiei şi absorbţiei în vederea stabilirii 
unor subiecte relevante şi perioadei de organizare a comisiei mixte interguvernamentale de 
colaborare comercial-economică (1.03.2017); 

8. Întrevederea VPM, ministrului A. Galbur cu dnii Alexander Ben-Zvi, director general-adjunct al 
MAE, şi Yacov Livne, directorul departamentului Eurasia nr. 1 al MAE, în vederea încheierii 
unui acord comercial preferenţial care ar garanta şi stimula afacerile dintre ambele state 
(1.03.2017); 

9. Întrevederea VPM, ministrului A. Galbur cu dl Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Statului 
Israel, unde au fost discutate prioritar posibilităţile de impulsionare a relaţiilor comercial-
economice (2.03.2017). 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 4; 
1. Diseminarea materialelor informative privind mediul de afaceri din Republica Moldova 

oamenilor de afaceri şi companiilor interesate din cele două state în cadrul întrevederilor avute de 
preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie al Republicii Moldova; 

2. Prezentarea situaţiei economico-comerciale din Republica Moldova în contextul întrevederilor 
delegaţiei ANOFM; 

3. Diseminarea materialelor informative privind mediul de afaceri din Republica Moldova şi 
companii în cadrul organizării participării companiilor moldoveneşti la Târgul Mediteranean 
IMTM-2017 (7-8.02.2017); 

4. Organizarea întrevederilor cu Consulii Onorifici ai Republicii Moldova în Statul Israel în vederea 
stabilirii planurilor de lucru, în special a acţiunilor în domeniul comercial-economic 
(25.01.2017).  

 

 



 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 6; 

1. Organizarea şi desfăşurarea Concertului formaţiei „Zdob” şi „Zdub” şi promovarea produselor 
moldoveneşti (13.01.2017); 

2. Organizarea şi participarea companiilor moldoveneşti la Târgul Mediteranean IMTM Tel-Aviv 
2017 (7-8.02.2017); 

3. Organizarea vizitei delegaţie din Republica Moldova, compusă din conducerea şi reprezentanţii 
CCI (S. Harea, director) MMPSF (viceminiştrii L. Scai şi A. Oceretnîi), ANOFM (R. Dogaru, 
director) în Statul Israel (19-25.02.2017); 

4. Organizarea vizitei primarului raionului Teleneşti, Vadim Lelic în Statul Israel (19-23.02.2017); 
5. Organizarea şi desfăşurarea sărbătorii Mărţişorului în oraşele Rehovot (04.03.2017), Rishon Le 

Zion (09.03.2014), Ashdod (13.03.2017), Or-Akiva (10.03.2017) şi Migdal-HaEmik 
(23.03.2017) cu prezentarea produselor moldoveneşti; 

6. Organizarea şi participarea ambasadorului la şedinţa festivă consacrată doamnelor ambasadori în 
Statul Israel cu promovarea produselor moldoveneşti şi degustare (8.03.2017). 
 

 



 
Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar 

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  
pe parcursul trimestrului I 2017 

 
Total realizate: 10 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 2; 

1. Întrevederea cu E.S. Ambasadorul Salem A. Al-Jaber, Directorul Departamentului Afaceri 
Europene al QMOFA, în cadrul căreia au fost discutate oportunităţile de impulsionare a 
schimburilor economice dintre cele două state (martie 2017); 

2. Întrevederea cu E.S. Saleh Mohamed bin Nassra, Ambasadorul Emiratelor Arabe din 
Statul Qatar pe tematica Forului investiţional „Abu Dhabi 2017”, în contextul invitaţiei 
lansate în adresa conducerii Ministerului Economiei al RM. 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 4; 

1. Diseminarea informaţiilor referitoare la organizarea evenimentului internaţional privind 
investiţiile străine în domeniul agriculturii, AGRISCAPE, care va avea loc pe 14 și 15 
noiembrie 2017, în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. 

2. Solicitarea informaţiilor privind oportunităţile şi domeniile prioritare ale economiei RM 
(februarie 2017). 

3. Expedierea în adresa oficialilor din Emiratele Arabe Unite a broşurilor MIEPO privind 
cele mai importante sfere de investiţii în ţara noastră. 

4. Expedierea în adresa Centralei a interviului acordat de către dl Octavian Calmîc, Viceprim-
ministru, Ministru al Economiei, în ziarul local „Al-Sharq”. (martie 2017). 

 
Altele – 4; 

1. Asistarea delegaţiei oficiale a Ministrului Economiei al Emiratelor Arabe Unite în 
Republica Moldova (februarie 2017). 

2. Coordonarea cu autorităţile din RM a aspectelor ce ţin de participarea delegaţiei naţionale 
la AGRISCAPE. 

3. Participarea la evenimentul organizat de către Camera de Comerţ al Statului Qatar, cu 
prilejul efectuării unei misiuni economice întreprinsă de către autorităţile şi oamenii de 
afaceri din Republica Azerbaidjan. Familiarizarea cu cutumele locale de organizare a unor 
astfel de evenimente ce ţin de promovarea şi dezvoltarea relaţiilor economice. 

4. În scopul familiarizării cu evoluţiile actuale pe piaţa mondială de gaze, Ambasadorul a 
participat la colocviul organizat de către Secretarul General al Forului Ţărilor Exportatoare 
de Gaze (G.E.C.F.), dl Hossein Adeli. ( a se vedea NI a Ambasadei nr. QAT/220.1/44 din  
14.03.2017). 

 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia 
şi prin cumul în Republica Arabă Egipt, Republica Libaneză, Regatul Haşemit al 

Iordaniei, Statul Kuweit, Regatul Arabiei Saudite, Emiratele Arabe Unite, Sultanatul 
Oman şi Republica Yemen. 

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  
pe parcursul trimestrului I a anului 2017 

 

Total realizate: 14 acţiuni în perioada trimestrului I. 

Întrevederi – 9; 
1. Convorbirea telefonică a Consilierului Ambasadei cu Managerul superior al Direcţiei 

participanţii internaţionali din cadrul Comitetului Organizatoric al Expoziţiei Mondiale „EXPO 
2020” din or. Dubai, EAU, dl Adam Krzymowski, referitor la intenţia Guvernului Republicii 
Moldova de a participa la lucrările „EXPO 2020” (10.01.2017).  

2. Întrevederea Consilierului Ambasadei cu dl Barış Oktay Ermihan co-proprietarul companiei 
turce „Diba Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Sanç Ve Ltdç Şti”, care a solicitat intervenţia 
autorităţilor Republicii Moldova în soluţionarea problemei şi anume aplicarea de către 
autorităţile Republicii Turcia a sistemului de cote la efectuarea importurilor miezului de nucă 
moldovenesc în Turcia, în contextul aplicării prevederilor Acordului de Comerţ Liber între 
Republica Moldova şi Republica Turcia (22.01.2017).   

3. Întrevederea Consilierului Ambasadei cu dl Levent Tatlısu, Managerul companiei „DuPontSU” 
Ltd., interesată procure în ţara noastră o linie de producere a băuturilor alcoolice tari, în vederea 
producerii rachiului turcesc „Yeni Raki”. La prima etapă, compania turcă a anunţat intenţia să 
investească circa 500 mii dolari SUA (23.01.2017). 

4. În cadrul vizitei de lucru în provincia Adana, a  avut loc întrevederea Ambasadorului Igor 
Bolboceanu, Guvernatorul provinciei, Mustafa Büyük, Primarul municipiului Adana, domnul 
Hüseyin Sözlü şi Preşedintele Camerei de comerţ, Atila Menevşe, în cadrul cărora partea turcă 
a informat despre segmentul agro-industial puternic dezvoltat din regiune cu o capacitate de 
producţie anuală de 3 miliarde de dolari, sugerând utilitatea unei eventuale deplasări a 
oamenilor de afaceri locali în Moldova. La întrevederi a participat şi Secretarul III al 
Ambasadei (27.01.2017). 

5. Convorbirea telefonică a Consilierului Ambasadei cu Consilierul Ambasadei Republicii Arabe 
Egipt la Ankara, George Tadros, în cadrul căreia diplomatul egiptean a sugerat ideea 
organizării unei vizite a Vicepremierului A. Galbur la Cairo, unde urmează a fi abordate mai 
multe subiecte de pe agenda bilaterală, inclusiv problematica comercial-economică 
(13.02.2017).  

6. Întrevederea Consilierului Ambasadei cu dl Barış Oktay Ermihan co-proprietarul companiei 
„Diba Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Sanç Ve Ltdç Şti”, care a solicitat intervenţia autorităţilor 
Republicii Moldova în soluţionarea problemei şi anume aplicarea de către autorităţile 
Republicii Turcia a sistemului de cote la efectuarea importurilor vinurilor moldoveneşti în 
Turcia, în contextul aplicării prevederilor Acordului de Comerţ Liber între Republica Moldova 
şi Republica Turcia (28.02.2017). 

7. Discuţii între Consilierul Ambasadei cu Coordonatorul Regional al Direcţiei Relaţii Externe a 
Consiliului pentru Relaţii Economice Externe al Turciei (DEIK), Çağlar Mazlum, privind 
prezentarea unei informaţii referitor la intenţia unei companii aeriene din Republica Turcia să 
participe la concursul de privatizare a companiei aeriene de stat „Air Moldova”.   

8. Întrevederea Ambasadorului Igor Bolboceanu cu Ambasadorul Statului Kuweit în Republica 
Moldova, cu reşedinţa la Ankara, Ghassan Alzawawi, în cadrul căreia a fost discutat interesul 
părţii moldoveneşti în atragerea investiţiilor kuwaitiene în economia Republicii Moldova în 
domenii precum agricultura, inclusiv cea ecologică, infrastructura energetică, sectorul 
turismului, etc. Diplomatul kuweitian a sugerat oportunitatea organizării unei vizite în ţara 
noastră a reprezentanţilor Camera de Comerţ şi Industrie a Statului Kuweit (16.03.2017).  

9. Întrevederea Ambasadorului Igor Bolboceanu şi Consilierului Ambasadei cu dna Esra Köni, 
Director pentru relaţii externe al companiei „Astay”, parte a concernul turc „TAI”, care a 
manifestat interes în efectuarea unor investiţii în ţara noastră în domeniul textil, reţelei hoteliere 



sau energiei regenerabile. Compania turcă urmează să prezinte o scrisoare oficială la acest 
subiect (16.03.2017).           

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3; 
1. Cu prilejul marcării aniversării a 25 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica 

Moldova şi Republica Turcia, Ambasadorul Republicii Moldova, Igor Bolboceanu a oferit un 
interviu Agenţiei guvernamentale de ştiri „Anadolu”, în cadrul căruia a vorbit despre 
impulsionarea relaţiilor economice moldo-turce, în contextul implementării începând cu 1 
noiembrie 2016 a prevederilor Acordului de Comerţ Liber Republica Moldova – Republica 
Turcia, interesul autorităţilor Republicii Moldova pentru creşterea permanentă a investiţiilor 
Republicii Turcia în economia naţională, inclusiv prin prisma interacţiunii oamenilor de afaceri 
turci cu autonomia Găgăuză, având în vedere lipsa barierelor lingvistice (03.02.2017).   

2. Diseminarea setului de materiale promoţionale în cadrul evenimentului organizat de Ambasada 
Republicii Moldova la Ankara în contextul marcării a 25 de ani de la stabilirea relaţiilor 
diplomatice între Republica Moldova şi Republica Turcia (21.02.2017).  

3. Diseminarea permanentă a corespondenţei cu caracter economic, inclusiv ccalendarul 
expoziţiilor din Republica Turcia şi Republica Moldova pentru anul 2017, precum şi informaţia 
privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică.  

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 
1. Cu concursul Ambasadei, dna Diyar İçkale Gültekin, Consulul Onorific al Republicii Moldova 

în Belek/provincia Antalya a participat la deschiderea oficială a celei a 24-a a Expoziţie 
internaţională de produse alimentare şi băuturi alcoolice „ANFAŞ 2017”. Ceremonia oficială s-
a desfăşurat în prezenţa Guvernatorului provinciei Antalya, Münır Karaoğlu, Primarului 
General al municipiului Antalya, Menderes Türel, Preşedintelui Federaţiei Hotelierilor din 
Turcia (TUROFED), Osman Ayık, altor oficiali turci. La ediţia curentă a expoziţiei, vinurile 
moldoveneşti au fost prezentate de importatorul turc „Diba” Ltd., în special al produselor 
companiilor „Tomai”, „Chateau Vartely” şi „Purcari” (15-18.02.2017). 

2. În incinta hotelului „Swissotel Ankara”, Ambasada Republicii Moldova la Ankara a marcat 
aniversarea a 25-a de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica 
Turcia, cu participarea Vicepremierului turc, Yıldırım Tuğrul Türkeş, preşedintele părţii turce a 
Comisiei interguvernamentale moldo-turce pentru cooperare economică. În cadrul 
evenimentului a fost organizată prezentarea vinurilor companiei moldoveneşti „Chateau 
Vartely” (21.02.2017).    



Ambasada Republicii Moldova în Ucraina 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Total realizate:  22 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 9; 
1. Pe data de 18 ianuarie 2017, în incinta Ambasadei a avut loc întrevederea cu dl Zhandos 

Nurmakhambetov, Consilierul Ambasadei Kazahstanului în Ucraina. Discuţiile au fost 
purtate pe marginea subiectelor ce ţin de relaţiile bilaterale, fiind efectuat un schimb de 
opinii privind experienţa ambelor state pe unele subiecte comercial-economice. Totodată, s-
a menţionat importanţa realizării deciziilor protocolare fixate în cadrul şedinţe a cincea a 
Comisiei interguvernamentale de colaborare economică, din 23 iunie 2015, ce a avut loc la 
Chişinău. Interlocutorul a susţinut ideea organizării următoarei reuniuni în Astana, conform 
înţelegerilor protocolare, şi a promis că ne va comunica în timpul cel mai apropiat despre 
deciziile luate în acest sens. 

2. La 20 ianuarie 2017, Ambasadorul a avut o întrevedere cu dl Serghei Prohorov, Prim-
viceprim-preşedinte al Uniunii Producătorilor şi Industriaşilor din Ucraina. În cadrul 
întrevederii interlocutorul a transmis invitaţia pentru agenţii economici din Republica 
Moldova de a participa  în premieră la expoziţia-iarmaroc cu vânzare cu genericul „Primul 
festival de primăvară”, la Kiev, în perioada 3-5 martie 2017. Evenimentul a fost organizat cu 
suportul misiunilor diplomatice din Lituania, Belarus, Republica Moldova etc.   

3. La 26 ianuarie 2017, Ambasadorul a avut o întrevedere cu Ambasadorul Iranului 
Mohammad Beheshti Monfared. În conformitate cu instrucţiunile Centralei, a fost transmisă 
disponibilitatea părţii moldoveneşti de a organiza în primăvara anului curent, la Chişinău, o 
expoziţie economică specializată dedicată potenţialului de export al Iranului.  

4. La 2 februarie curent, la Odesa, Ambasadorul a avut o întrevedere cu Guvernatorul recent 
numit al regiunii Odesa, dl Maxim Stepanov şi cu Vicepreşedintele Consiliului regional, dl 
Iurii Dimcioglo. În cadrul întrevederilor au fost discutate aspecte ce vizează cooperarea 
interregională şi transfrontalieră, în special, crearea infrastructurii în zonele de frontieră, 
aprofundarea colaborării în domeniile comercial-economic, problemele legate de proprietate 
asupra obiectelor moldoveneşti amplasate pe teritoriul regiunii, inclusiv cooperarea în 
domeniul umanitar şi educaţional şi modalităţile de susţinere a comunităţii moldoveneşti din 
Ucraina. 

5. La 27 februarie curent, la Viniţa, Ambasadorul a avut o întrevedere cu Guvernatorul 
regiunii Viniţa, dl Valerii Korovii, în cadrul căreia a fost discutat subiectul ce ţine de 
inaugurarea primului Consulat Onorific la Republicii Moldova la Viniţa. 

6. La 28 februarie 2017, Ambasadorul a participat la lucrările reuniunii a 10-ea a Euroregiunii 
„Nistru”. Evenimentul fiind dedicat celei de-a a cincea aniversare din momentul creării 
organizaţiei transfrontaliere.  

7. La 1 martie 2017, Ambasadorul a întreprins o vizită de lucru la Cernăuţi, programul căreia 
a prevăzut întrevederea cu Guvernatorul A. Fisciuk şi deplasarea la Cariera de nisip şi 
pietriş din s. Nepolokivţi, reg. Cernăuţi. Vizita respectivă a permis familiarizarea cu 
activitatea întreprinderii, aflate în gestiunea RM, în special cu problemele existente, fiind 
iniţiat un dialog direct dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM şi 
conducerea Administraţiei reg. Cernăuţi. 

8. La 3 martie 2017, în cadrul deschiderii expoziţiei-iarmaroc cu vânzare „Primul festival de 
primăvară”, la Kiev, Ambasadorul a avut întrevederea cu A. Kinah, Preşedintele Asociaţiei 
producătorilor şi antreprenorilor din Ucraina. În cadrul discuţiei s-a convenit de a 
intensifica relaţiile bilaterale prin examinarea posibilităţii încheierii unui Memorandum de 



cooperare dintre Asociaţiei producătorilor şi antreprenorilor din Ucraina şi Asociaţia 
Oamenilor de Afaceri din Republica Moldova. 

9. La 13 martie 2017, Ambasadorul a avut întrevedere cu Igor Sirota, Director al întreprinderii 
de stat „Ukrhidroenergo”, în cadrul căreia au fost abordate subiectele ce ţin de intenţia 
părţii ucrainene de a construi şase hidrocentrale noi pe Nistru de Sus, precum şi de 
funcţionarea Complexului Hidroenergetic Nistrean (CHN). 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 4; 
1. În ianuarie curent, Ambasada a expediat în adresa Camerei de Comerţ şi Industrie a 

Ucrainei, informaţia privind desfăşurarea la Chişinău, în perioada 15-18 februarie curent, a 
Concursului internaţional de degustare a vinurilor şi băuturilor alcoolice „Black Sea Region 
Wines&Spirits Contest 2017 şi Expovin Moldova 2017”.  

2. În scopul informării partenerilor comerciali despre potenţialul expoziţional al Republicii 
Moldova, Ambasada a transmis în adresa Camerei de Comerţ şi Industrie a Ucrainei, 
Ambasadelor  Turkmenistanului, Armeniei şi Uzbekistanului lista expoziţiilor planificate 
pentru anul 2017, la Chişinău (IEC „Moldexpo”). 

3. Urmare recepţionării ofertelor din partea mediului de afaceri ucrainean de a stabili relaţii de 
cooperare bilaterală cu agenţii economici din Republica Moldova, Ambasada a transmis 
ofertele respective la Centrala pentru diseminarea destinatarilor. 

4. Transmiterea informaţiei privind eliberarea, începând cu 1 martie curent, de către Camera de 
Comerţ şi Industrie a Turkmenistanului a certificatului de origine CT-1 de model nou. 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 4; 
1. Coordonarea procesului de stabilire a perioadei potrivite pentru organizarea următoarei 

şedinţe a Comisiei interguvernamentale mixte moldo-ucrainene pentru colaborare 
comercial-economică.  

2. Contribuirea şi participarea la organizarea consultărilor bilaterale moldo-ucrainene pentru 
reglementarea raporturilor de proprietate asupra obiectelor părţilor, ce au avut loc pe 20 
martie curent, la Kiev, dintre reprezentanţii Agenţiei Proprietăţii Publice Republicii 
Moldova şi Fondului Proprietăţii de Stat a Ucrainei.  

3. Coordonarea  aspectelor şi organizarea la 24 martie curent, la Kiev a rundei consultărilor 
bilaterale la nivelul viceminiştrilor mediului al RM şi Ucrainei, cu participarea la aceasta a 
experţilor din domeniul energetic în vederea discutării art. 6 al proiectului acordului cu 
privire la funcţionarea CHN care reglementează aspectele ecologice. 

4. Organizarea Forumului oamenilor de afaceri „GUAM-teritoriul de comerţ liber şi tranzit”, 
al statelor GUAM care va avea loc în cadrul reuniunii Şefilor de Guvern GUAM din 27 
martie 2017, la Kiev. Comunicarea activă cu agenţii economici, asociaţii oamenilor de 
afaceri, cu reprezentanţii MIEPO în vederea asigurării participării reprezentanţilor 
Republicii Moldova la panelurile planificate: economic şi transport. În cadrul Forumului 
vor fi prezentate şi degustate vinurile moldoveneşti oferite de producătorii naţionali 
(Purcari, Cricova, Mileştii Mici, Chateau Vartely etc.)  

 
Altele – 5; 
1. Coordonarea în comun cu Ambasada EAU în Ucraina a vizitei la Chişinău a domnului 

Sultan bin Saeed Al Mansoori, Ministrul Economiei al Emiratelor Arabe Unite la invitaţia 
domnului O. Calmîc, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei (în perioada 7-8 februarie 
2017). 

2. Expedierea informaţiei către Centrala privind organizarea în aprilie, în Abu Dhabi a primei 
runde de negocieri bilaterale dintre experţii Republicii Moldova şi EAU pe proiectul 
Acordului privind evitarea dublei impuneri şi proiectul Acordului privind protejarea şi 
promovarea investiţiilor. 



3. Transmiterea în adresa instituţiilor guvernamentale şi agenţilor economici interesaţi a 
invitaţilor pentru participare la expoziţiile organizate pe teritoriul Ucrainei în regiunile 
Zaporozhzhya (Iarmarocul călătoriilor 2017, AgroTehService 2017), Ternopil (Region 
invest 2017, domeniul turistic), Odessa (International Black Sea Transport Forum – 2017), 
or.Kirovograd (AgroExpo-2017).  

4. Contribuirea la coordonarea proiectului Programului de cooperare economică dintre 
Guvernul Republicii Tadjikistan şi Guvernul Republicii Moldova pentru anii 2017-2020.  

5. Purtarea discuţiilor cu reprezentanţii Ambasadei Republicii Kîrgîze în Ucraina privind 
funcţionarea Comisiei interguvernamentale moldo-kârgâze privind cooperarea comercial-
economică şi cultural-umanitară. 



Ambasada Republicii Moldova în Ungaria, acreditată prin cumul pentru Republica Croaţia, 
Republica Slovenia şi Bosnia şi Herţegovina 

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 
pe parcursul trimestrului I 2017 

 
Total realizate: 11 acţiuni în perioada trimestrului I. 
 
Întrevederi – 6; 
Ungaria -2: 
1. cu E.S. dl Peter SZIJJARTO, Ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului al Ungariei, în marja 
vizitei oficiale la Budapesta din 10 martie curent a E.S. dlui Andrei GALBUR, Viceprim-
ministrului, Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. În cadrul discuţiilor au fost 
abordate tematicile privind modalităţile de intensificare a schimburilor comerciale moldo-ungare, 
a atragerilor investiţiilor ungare în Republica Moldova, inclusiv privind utlizarea liniei de 
creditare oferite de către banca ungară EXIMBANK pentru a impulsiona relaţiile comercial-
economice între comunităţile de afaceri din cele două ţări;  
2. cu dl Gyorgy GILYAN, Vicepreşedinte CSI Business Club, Ungaria, în data de 20 martie 
curent, privind organizarea în luna aprilie curent a unui eveniment de prezentare a oportunităţilor 
investiţionale din Republica Moldova pentru comunitatea de afaceri din Ungaria specializată în 
comerţul cu ţările CSI. 
Republica Slovenia -1: 
1.  cu dna Darja BAVDAZ KURET, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 
Slovenia, în marja reuniunii informale a Miniştrilor Afacerilor Externe ai statelor membre SEECP, 
delegaţia moldovenească fiind condusă de către dna Daniela MORARI, Viceministru al Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova. În cadrul discuţiilor  au fost abordate 
tematici ce ţin de oportunităţile de intensificare şi extindere a relaţiilor comercial-economice 
moldo-slovene, inclusiv privind organizarea la Ljubljana în anul 2017 a Comisiei mixte de 
cooperare comercial-economică moldo-slovene, precum şi a unui forum al oamenilor de afaceri 
moldo-sloven. 
 Republica Croaţia -1: 
1.  cu dl Gordan BAKOTA, Asistent al Ministrului Afacerilor Externe şi Europene al Republicii 
Croaţia, responsabil de Afaceri Politice, Consultări Politice moldo-croate în marja reuniunii 
informale a Miniştrilor Afacerilor Externe ai statelor membre SEECP, delegaţia moldovenească 
fiind condusă de către dna Daniela MORARI, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene al Republicii Moldova. În cadrul discuţiilor au fost abordate tematici ce ţin de 
oportunităţile de intensificare şi extindere a relaţiilor comercial-economice moldo-croate. 
Bosnia şi Herţegovina - 2: 
1.  cu  dl dlui Josip BRKIC, Viceministru al Afacerilor Externe al Bosniei şi Herţegovinei, în 
marja vizitei de lucru la Budapesta din 8 martie 2017. În cadrul discuţiilor au fost abordate 
tematici ce ţin de oportunităţile de intensificare şi extindere a relaţiilor comercial-economice 
moldo-bosniace, inclusiv privind orgniazarea unui forum al oamenilor de afaceri din Republica 
Moldova/ Bosnia şi Herţegovina, în marja vizitei unui demnitar de rang înalt din cele două ţări la 
Sarajevo/Chişinău. 
2. cu E.S. dl Mirko SARKOVIC, Vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri al Bosniei şi 
Herţegovinei, Ministru al Comerţului Externe şi a Relaţiilor Economice al Bosniei şi 
Herţegovinei, în marja vizitei de lucru la Budapesta din 17 martie 2017. În cadrul discuţiilor au 
fost abordate tematici ce ţin de oportunităţile de intensificare şi extindere a relaţiilor comercial-
economice moldo-bosniace.  
 
 
 



 
Alte acţiuni – 4; 

1. Echipa Ambasadei continuă să poarte discuţii cu 1 candidat la funcţia de consul onorific al 
Republicii Moldova în Republica Slovenia, care la moment este în proces de finalizare a dosarului 
de consul onorific, urmând ulterior să-l remită în adresa Ambasadei, ulterior dosarul urmând a fi 
remis în adresa PDS a MAEIE. 
2. Echipa Ambasadei a solicitat o întrevedere cu reprezentantul lanţului de supermarket-uri ungar 
CBA, discuţii privind oportuntităţile de a facilita pătrunderea produselor moldoveneşti pe piaţa 
ungară prin intermediul CBA; întrevedere preconizată pentru ultima săptămână a lunii martie. 
3. Echipa Ambasadei a solicitat o întrevedere cu dl Istan PATZAY, Director BOROK VILÁGA – 
IN VINO VERITAS BORKERESKEDÉS, unul din cei mai mari distributori de vin din Ungaria, 
discuţii privind oportunităţile de a facilita pătrunderea pe piaţa ungară a vinurilor moldoveneşti 
prin intermediului acestui distribuitor, întrevedere preconizată pentru ultima săptămână a lunii 
martie. 
4. Echipa Ambasadei a solicitat o întrevedere cu dl Zoltan KISS, Preşedinte al Camerei de Comerţ 
şi Industrie a oraşului Budapesta, în vederea abordării tematicii privind organizarea pe parcursul 
anului curent a unui eveniment de promovare a oportunităţilor investiţionale din Republica 
Moldova pentru comunitatea de afaceri din Ungaria; întrevedere preconizată pentru ultima 
săptămână a lunii martie. 
 
 
 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 1; 
1. Efectuarea unei prezentări privind oportunităţile investiţionale în Republica Moldova în marja 
întrevederii din data de 11 ianuarie curent, a Ambasadorului cu dl Balázs Schmidt, Director 
Executiv al holdingului Ikarus. 



Consulatul General al Republicii Moldova la Milano 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului I 2017 
 
Total realizate: 16 acţiuni în perioada trimestrului I 2017 
 
Întrevederi – 4 
 
1. Întrevederea Consulului General, la 15.01.2017, cu Michele Angelo Verna, Director General al 
Assolombardia, care este o confederaţie de întreprinderi  din întreaga ţară ce reprezintă interesele 
producătorilor şi ale prestatorilor de servicii (ITA/1/231/56 din 16.01.2017);  
2. Întrevederea Consulului General, la 22.02.2017, cu Președintele Regiunii Lombardia, dl 
Roberto Maroni  (Nota ITA/1/403/204 din  22.02.2017); 
3. Întrevederea Consulului General, la 01.03.2017, cu Vicepreşedintele Agenţiei de activitate 
externă „Promos” din cadrul Camerei de Comerţ Milano, dl Claudio Rotti (ITA/1/403/238 din 
02.03.2017); 
4. Întrevederile Consulului General cu autorităţile locale din Regiunea Toscana (Vicepreşedintele 
Regiunii Toscana dl M. Barni, Preşedintele Comisiei Sănătate şi Politici Sociale a Consiliului 
Regional dl S. Scarameli și dl A. Concia Asesorul pentru relaţii internaţionale al mun. Florenţa) în 
marja acţiunilor de inaugurare a Consulatului Onorific al Republicii Moldova în or. Florenţa, 
precum şi prezentarea dlui Alessandro Signorini în calitate de Consul Onorific (NI nr. 
ITA/1/403/243 din 03.03.2017). 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 10; 
 
1. În cadrul întrevederilor sunt diseminate materiale informative, broşuri, etc., referitoare la 
economia Republicii Moldova, la modalitatea de investire, precum şi avantajele oferite 
investitorilor străini. Totodată, informaţiile respective sunt diseminate şi în rîndul cetăţenilor 
străini care se adresează cu o astfel de solicitare la misiunea consulară. Mai mult, asemenea 
informaţii se plasează în permanenţă atît pe pagina web, cît şi în cadrul centrului informaţional ale 
misiunii consulare; 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 
 
1. Inaugurarea, la 28.02.2017, a Consulatului Onorific al RM la Florenţa (NI ITA/1/403/243 din 
03.03.2017);  
 
2. Organizare la 26.02.2017, în incinta Centrului comunitar multifuncţional al Comunei de 
Milano, a sărbătorii Mărţişorului împreună cu misiunile consulare ale Republicii Moldova, 
României şi Bulgariei. În cadrul evenimentului a fost organizată o degustare de vinuri 
moldoveneşti. 
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