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Raport 

asupra acţiunilor întreprinse de misiunile diplomatice şi oficiile consulare pe dimensiunea 

diplomaţiei economice pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Legendă: 

Î – întrevederi; D – diseminare/colectare de informaţii;  

O – organizarea/co-organizarea de evenimente; A – altele;  

 

Nr. 

d/o 

MDOC II 2017 

Total 

Î D O A 

Total acţiuni realizate în 

trimestrul II al anului 2017 
687 287 189 134 77 

1.  Ambasada Republicii Moldova în 

Austria 
8 5 1 1 1 

2.  Ambasada Republicii Moldova în 

Azerbaidjan 
41 17 5 13 6 

3.  Ambasada Republicii Moldova în 

Belarus 
33 13 6 8 6 

4.  Ambasada Republicii Moldova în 

Bulgaria 
36 19 10 4 3 

5.  Ambasada Republicii Moldova în 

Canada 
22 16 4 0 2 

6.  Ambasada Republicii Moldova în 

Confederaţia Elveţiană 
18 9 8 1 0 

7.  Ambasada Republicii Moldova în 

Estonia 
28 13 5 10 0 

8.  Ambasada Republicii Moldova în 

Federaţia Rusă 
28 6 6 16 0 

9.  Ambasada Republicii Moldova în 

Japonia 
18 9 2 5 2 

10.  Ambasada Republicii Moldova în 

Letonia 
19 8 4 7 0 

11.  Ambasada Republicii Moldova în 

Lituania 
6 4 2 0 0 

12.  Ambasada Republicii Moldova în 

Republica Cehă 
21 7 6 2 6 

13.  Ambasada Republicii Moldova în 

Republica Elenă 
5 4 1 0 0 

14.  Ambasada Republicii Moldova în 

Republica Franceză 
11 3 4 1 3 

15.  Ambasada Republicii Moldova în 

Republica Italiană 
20 10 3 5 2 

16.  Ambasada Republicii Moldova în 

Republica Populară Chineză 
82 34 28 5 15 

17.  Ambasada Republicii Moldova în 

Republica Federală Germană 
9 2 2 2 3 

18.  Ambasada Republicii Moldova în 11 5 5 0 1 
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Regatul Ţărilor de Jos 

19.  Ambasada Republicii Moldova în 

Regatul Belgiei 
8 4 3 1 0 

20.  Ambasada Republicii Moldova în 

Regatul Spaniei 
0 0 0 0 0 

21.  Ambasada Republicii Moldova în 

Regatul Suediei 
35 5 22 3 5 

22.  Ambasada Republicii Moldova în 

Regatul Unit 
12 2 5 1 4 

23.  Ambasada Republicii Moldova în 

Republica Polonă 
29 6 9 14 0 

24.  Ambasada Republicii Moldova în 

Republica Portugheză 
43 14 11 11 7 

25.  Ambasada Republicii Moldova în 

România 
8 3 1 4 0 

26.  Ambasada Republicii Moldova în 

Statele Unite 
38 17 11 9 1 

27.  Ambasada Republicii Moldova în 

Statul Israel 
25 16 2 7 0 

28.  Ambasada Republicii Moldova în 

Statul Qatar 
8 4 4 0 0 

29.  Ambasada Republicii Moldova în 

Turcia 
13 8 4 1 0 

30.  Ambasada Republicii Moldova în 

Ucraina 
16 5 4 2 5 

31.  Ambasada Republicii Moldova în 

Ungaria 
19 13 1  5 

32.  Consulatul de la Iaşi 

 
     

33.  Consulatul general la Istanbul 

 
     

34.  Consulatul general de la Milano 

 
17 6 10 1 0 

 Oficiul consular de la Padova 

 
     

35.  Consulatul la Odesa 

 
     

36.  Consultatul general la Frankfurt pe 

Main 
     

37.  Misiunea Republicii Moldova pe 

lângă UE 
 

38.  RP la CoE (Strasbourg) 

 
 

39.  RP la ONU (New York)  
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Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria şi, prin cumul, în Republica Slovacă  

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 8 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 5; 

1. Cu Robert Lugar, deputat în Parlamentul Austriei, preşedintele grupului de prietenie Austria – 

Republica Moldova. Scopul discuţiilor a fost de a examina posibilităţi de intensificare a relaţiilor 

bilaterale moldo-austriece la nivel general, dar şi a intensificării cooperării economice, în special 

în contextul deplasării delegaţiei parlamentare austriece în Republica Moldova în prima săptămână 

a lunii iulie curent. 

2. Întrevederi (3) cu dl Vlad Bejenaru, directorul companiei Via Vinum din Austria, în vederea 

pregătirii participării la evenimentul Viena Economic Forum, care s-a desfăşurat la Gutenstein, 

Austria Inferioară, pe data de 16 iunie 2017. Compania „ViaVinum”, distribuitor de vinuri 

moldoveneşti, a prezentat şi a oferit spre degustare o varietate de produse ale mărcilor Purcari, 

Carpe Diem şi Chateau Vartely.  

3. Cu dna Ingrid Wodentitscharow-Drösler, responsabila pentru organizarea şedinţei Comisiei 

interguvernamentale mixte moldo-austriece pentru cooperare economica in perioada 27-28 iunie la 

Ministerul federal pentru ştiinţă, Cercetare si Economie. S-au discutat aspect logistice şi 

organizatorice în vederea desfăşurării eficiente a şedinţei Comisiei. 

4. Întrevederea Şefului Misiunii cu dl Franz Wessig, Şeful delegaţiei austriece din cadrul 

Ministerului  federal pentru ştiinţă, Cercetare si Economie, în vederea finalizării pregătirilor 

pentru şedinţa Comisiei interguvernamentale mixte moldo-austriece pentru cooperare economica 

din 27-28 iunie curent. 

5. Cu Florin Mitrea, Secretar II, ai Ambasadei României la Viena (4). Scopul întrevederilor pe 

parcursul Trimestrului II al anului 2017 a fost, ca şi anterior, discuţia referitoare la proiectele 

relevante pentru Comunitatea Energiei. 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 1; 

1. Diseminarea informaţiilor privind posibilităţile de investiţii în Republica Moldova în cadrul 

evenimentului „Călătorie muzicală şi culinară în statele partenere ale VEF” la Gutenstein, Austria 

Inferioară, la care au fost prezenţi inclusiv oameni de afaceri din statele participante: Albania, 

Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Slovenia, Macedonia, Muntenegru, Turcia, Ucraina. 

 

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

1. Ambasada Republicii Moldova a fost co-organizator ale evenimentului „Călătorie muzicală şi 

culinară în statele partenere ale VEF” la Gutenstein, al cărei scop a fost inclusiv de a consolida 

reţeaua de investiţii între statele regiunii situate între Marea Adriatică şi Marea Neagră. 

Altele – 1 

1. Organizarea în cooperare cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul federal al 

Austriei pentru ştiinţă, cercetare şi economie a şedinţei Comisiei interguvernamentale mixte 

moldo-austriece pentru cooperare economica, planificată pentru 27-28 iunie 2017. 
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Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, 

prin cumul în Georgia, Republica Islamică Iran şi Republica India 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 41 acţiuni în perioada trimestrului II 

 

I. Întrevederi - 17; 

1. Întrevedere cu Secretarul General al TRACECA, cooperarea în special în domeniul  

transporturilor şi examinarea susţinerii candidaturii noului Secretar General TRACECA, care a 

avut loc la 13 aprilie 2017 (AZE/371/127); 

2. Reprezentantul regional pentru Rusia şi ţările CSI al Companiei spaniole ACS     

INDUSTRIAL (NC, AZE/231/155 din 11.05.2017); 

3. Ministrul Economiei şi Dezvoltării Durabile al Georgiei, Co-preşedintele Comisiei 

interguvernamentale mixte pentru cooperare economică moldo-georgiană, Giorgi Gaharia (NI, 

AZE/233/144 din 08.05.2017). 

4-5. Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor Vasile Bîtca şi Viceministrul Economiei 

Republicii Moldova Vitalie Iurcu (NC, AZE/231/155 din 11.05.2017) – examinarea situaţiei 

actuale şi perspectivele de cooperare cu Georgia, în domeniul economic şi cu Republica 

Azerbaidjan; 

6. Ministrul Dezvoltării Regionale şi Infrastructurii David Aveladze, cooperarea în domeniul 

dezvoltării regionale, infrastructurii şi construcţiilor (NI, AZE/233/144 din 08.05.2017); 

7-13. Viceminiştrii Afacerilor Externe, Economiei al Georgiei Ghenadii Aveladze şi Giorgi 

Cherkezishvili, al Energeticii Ilia Elashvili, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Nino 

Chikovani,  reprezentanţii ministerelor transportului, căilor ferate, directorul agenţiei turismului, al 

academiei de ştiinţe,  întrevederi separate pe marginea Reuniunii Comisie mixte, în cadrul cărora 

au fost discutate chestiuni concrete de cooperare pe domeniile respective (NI, AZE/233/144 din 

08.05.2017); 

14-16. Oameni de afaceri din Republica Moldova (9) şi Georgia (12),  participanţi la Forul 

oamenilor de afaceri moldo-georgian (15) (NI, AZE/233/144 din 08.05.2017); 

17.  Vicedirectorul Organizaţiei pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor 

(MIEPO), Iulia Petuhov (NI, AZE/233/144 din 08.05.2017) - perspectivele de cooperare cu 

Georgia şi Republica Azerbaidjan; 

II. Diseminarea/colectarea informaţiilor - 5; 

1. Trimiterea informaţiilor către MAEIE privind desfăşurarea expoziţiei internaţionale de imobile 

şi investiţi, care va avea loc în perioada 23-25 noiembrie 2017, în oraşul Baku, Republica 

Azerbaidjan pentru a fi remise instituţiilor de resort ale RM (AZE/022/111); 

2. Invitaţia de participare la cea de-a 24-a Expoziţie Internaţională „Oil and Gas”, care se va 

desfăşura în perioada 31 mai - 03 iunie 2017, în oraşul Baku, Azerbaidjan (AZE/022/124). 

3. Informarea autorităţilor RM despre complexul comercial de produse alimentare “AGRO 

MALL” din Baku, cu solicitarea expedierii acesteia instituţiilor relevante din Moldova 

(AZE//022/190); 

4. Transmiterea invitaţiei către autorităţile RM privind participarea la Azerbaijan International 

Travel and Tourism Fair + AITF 2018, care va avea loc în perioada 5-7 aprilie 2018, la Baku, cu 

solicitarea expedierii acesteia Ministerului Culturii al RM şi a Agenţiei Turismului a RM despre 

iarmarocul respectiv (AZE//022/192); 
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5. Interviu Radio Moldova, difuzat în emisiunea Obiectiv Europa şi publicat pe site-ul 

www.moldova.org – adresa - http://www.moldova.org/ambasadorul-gheorghe-leuca-despre-

cooperarea-armonioasa-pe-multiple-dimensiuni-interviu /, asupra cooperării cu Republica 

azerbaidjan pe toate segmentele, în special economic (21 mai si 27 mai 2017);  

III. Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice - 13; 

1. Transmiterea către instituţiile guvernamentale azere relevante a proiectelor Protocolului şedinţei 

Comisiei interguvernamentale moldo-azere de colaborare economică şi Planului de acţiuni privind 

realizarea Programului de lunga durata de colaborare economica între Republica Moldova şi 

Republica Azerbaidjan;  

2. Informarea autorităţilor azere de resort referitor la instituţia responsabilă de organizarea 

Forumului oamenilor de afaceri din partea moldovenească – respectiv Organizaţia pentru 

Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor (MIEPO) (AZE//022/187); 

3. Informarea cu privire la eventuala vizită în Republica Moldova Şefului Puterii Executive a 

regiunii Gheanja, Republica Azerbaidjan, Elmar Valiyev (AZE/220.2/158 din 15.05.2017);  

4. Organizarea şi participarea la Prima Reuniune a Comisiei mixte (CM) interguvernamentale 

pentru cooperare economică moldo-georgiană (27-28 aprilie, Tbilisi, NI AZE/233/144 din 

08.05.2017); 

5. Pregătirea şi participarea şa Forul oamenilor de afaceri moldo-georgian (27 aprilie, Tbilisi, 

AZE/233/144 din 08.05.2017); 

6. Semnarea - Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind 

constituirea Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică şi Acordul între 

Guvernul Georgiei şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea în domeniul 

turismului (AZE/233/144 din 08.05.2017);  

7. Participarea la deschiderea Conferinţei internaţionale ”Acordurile UE de Asociere cu Georgia, 

Moldova şi Ucraina: prin cooperare spre integrare” (EU Association Agreements with Georgia, 

Moldova and Ukraine: through Cooperation towards Integration, 26-27 aprilie 2017, Tbilisi, cu 

prezentarea unei alocuţiuni, inclusiv pe aspecte economice şi de implementarea a AA şi DCFTA, 

redactată în baza tezelor pregătite de Direcţia Generală Integrare Europeană (AZE/233/144 din 

08.05.2017); 

8. Participarea la Turul diplomatic, organizat de Ministerul Afacerilor Externe al Georgiei 25-27 

mai 2016 (NI, GEO/AZE/102.2/200 din 01.06.2017);  

9.  Transmiterea şi consultările asupra Listei proiectelor acordurilor bilaterale moldo-azere, 

inclusiv referitoare la eventual semnarea acordurilor asupra transporturilor combinate de mărfuri şi 

căilor ferate (Scrisoare AZE/021/208 din 06.06.2017); 

10. Transmiterea în adresa Cabinetului de Miniştri al RA a proiectelor revăzute ale Protocolului 

Reuniunii a 4-a a Comisiei mixte interguvernamentale pentru cooperare economică (moldo-azeră) 

şi a Planului de acţiuni respectiv (NV AZE/022/165 din 17 mai 2017);  

11. Consultări şi coordonări verbale şi în scris între secretarii Comisiilor mixte pentru cooperare 

economică între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova - Georgia cu 

privire la pregătirea reuniunilor Comisiilor  mixte;  

12. 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 

http://www.moldova.org/
http://www.moldova.org/ambasadorul-gheorghe-leuca-despre-cooperarea-armonioasa-pe-multiple-dimensiuni-interviu%20/
http://www.moldova.org/ambasadorul-gheorghe-leuca-despre-cooperarea-armonioasa-pe-multiple-dimensiuni-interviu%20/
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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.; 

13. 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. 

IV. Alte activităţi  -  6; 

1. Ambasada a participat la cea de-a 24-a ediţie a International Caspian Oil and Gas Conference 

(01-02.06.2017), în cadrul căreia au avut loc discuţiile privind dezvoltarea segmentului petrolier şi 

al gazului natural în Azerbaidjan şi regiune, precum şi privind importanţa şi rolul acestora în 

asigurarea securităţii energetice la nivel regional şi internaţional (reflectate în AZE/231/213 din 

07.06.2017); 

2. Conferinţa internaţională ”Azerbaijan-Georgia-Turkey Trilateral relations: Vision for the 

future” (05.06.2017), în cadrul căreia au fost examinate aspectele economice şi energetice ale 

formatului trilateral în cauză, provocările la adresa securităţii şi stabilităţii relaţiilor trilaterale, 

precum şi modalităţile prevenirii ameninţărilor netradiţionale. 

3. Reuniunea „Consiliului conducătorilor serviciilor vamale ale CSI la 14.06.2017”, conform 

instrucţiunilor MAEIE (NI, AZE/022/228 din 16.06.2017); 

4. Conferinţa „The South Caucasus in the International Arena: Cooperation and Competition in 

and around the Region” la 16.06.2017; 

5. Conferinţa „Promotion of the latest innovations on tax administration” la 16.06.2017;  

6. Soluţionarea problemei legată de devămarea de către autorităţile competente ale Republicii 

Azerbaidjan a unui cargo de mărfuri moldoveneşti a companiei exportatoare I.M. “Glass 

Container Company” S.A), efectuată de compania de transport “Magtrans  Service” S.R.L. şi 

destinată importatorului azer ООО “Наиги К Товуз-Балтия” -  (AZE//022/216 din 09.06.2017); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 33 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 13: 

1. Cu responsabilii pe problemele economice din cadrul Ambasadei Georgiei în Republica Belarus 

(Irakli Meskheli, secretar I) privind aspectele de cooperare comercial-economică, inclusiv pe 

platformele regionale de cooperare (13.04.2017);  

2. Cu responsabilii pe problemele economice din cadrul Ambasadei Kazahstanului în Republica 

Belarus (Altybayev Arshat, secretar I) privind aspectele de cooperare comercial-economică 

(04.05.2017)  

3. Cu Guvernatorul reg. Gomel, privind perspectivele de cooperare şi extindere a gamei de produse 

exportate pe piaţa regiunii Gomel (18.05.2017); 

4. Cu coordonatorul Expoziţiei Internaţionale Specializate „Belagro-2017” privind participarea 

companiilor din Republica Moldova cu stand comun la ediţia a XXVII-a a Expoziţiei 

(30.05.2017); 

5. Cu Preşedintele Comitetului Executiv al CSI Serghei Lebedev (30.05.2017) 

6. Cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Belarus Vladimir Makei privind organizarea vizitei 

oficiale a Prim-ministrului Republicii Moldova Pavel Filip în Republica Belarus (31.05.2017); 

7. Cu reprezentanţii Departamentului relaţii economice internaţionale din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe al Republicii Belarus 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 

(31.05.2017); 

8. Cu Ministrul Transporturilor şi comunicaţiilor Anatolii Sivak privind prosibilitatea stabilirii unor 

rute regulate aeriene şi de cale ferată (31.05.2017);  

9. Cu managementul Parcului Industrial „Great Stone” în vederea stabilirii relaţiilor de colaborare şi 

schimbului de experienţă cu PI din Republica Moldova (08. 06. 2017); 

10. Cu reprezentanţii „Belkoopsoyuz” (Preşedinte Valerii Ivanov) în vederea stabilirii contactelor şi 

extinderii gamei de produse moldoveneşti comercializate în Republica Belarus  (09. 06. 2017); 

11. Cu Preşedintele Comitetului Executiv al raionului Mozâri, reg. Gomel Dna Elena Pavleciko, în 

vederea aprofundării relaţiilor de colaborare comercial, economice şi regionale. (14.06.2017); 

12. Cu Guvernatorul reg. Moghiliov Dnul Vladimir Domanevskii în vederea aprofundării relaţiilor de 

colaborare comercial, economice şi regionale. (programată pentru 21.06.2017); 

13. Cu conducerea filialei Gomel a Camerei de comerţ şi Industrie a Republicii Belarus şi agenţii 

economici din regiune în vederea discutării perspectivelor de colaborare, problemelor existente şi 

oportunităţilor de extindere a gamei de produse moldoveneşti prezente pe piaţa regiunii. 

(programată pentru 21.06.2017). 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 6; 

1. Diseminarea informaţiei în adresa instituţiilor publice şi mediului de afaceri belarus cu privire la 

desfăşurarea în perioada 13-14 iunie 2017 a „Moldova Automotive Days 2017” (18.05.2017); 

2. Centrala a fost informată despre evoluţia comerţului exterior al Republicii Belarus în anul 2016 

(12.04.2017); 
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3. Centrala a fost informată despre reformarea sistemului de reglementare a mediului de afaceri din 

Republica Belarus (04.05.2017); 

4. Centrala a fost informată despre situaţia social-politică în Republica Belarus în anul 2017 

(11.05.2017); 

5. Centrala a fost informată despre oportunitatea participării mediului de afaceri din Republica 

Moldova la Forul asociaţiilor Parcurilor Ştiinţifico-tehnologice „Drumul Mătăsii” din perioada 22-

25 mai 2017; 

6. Diseminarea informaţiei privind expunerea bunurilor proprietate publică de stat la privatizare în 

adresa instituţiilor relevante din Republica Belarus (15.06.2017). 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 8; 

1. Participarea a 5 agenţi economici din Republica Moldova la Expoziţia internaţională „Primăvara 

în Gomel 2017” (18-21.05.2017) 

2. Ambasada a oferit suport în cadrul vizitei la Minsk a delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova 

pentru participare la reuniunea Parlamentară ICE, în cadrul căreia au fost discutate priorităţile de 

cooperare dintre state pe dimensiunea cooperării parlamentare regionale (29-30.05.2017). 

3. Şedinţa Comisiei interguvernamentale moldo-beloruse pentru cooperare comercial-economică (5 

iunie 2017); 

4. Vizita oficială a Prim-ministrului Republicii Moldova Pavel Filip în Republica Belarus (6-7 iunie 

2017); 

5. Participarea a 22 agenţi economici din Republica Moldova la Expoziţia Internaţională Specializată 

„Belagro 2017” (6-10.06.2017) 

6. Ambasada a organizat deplasarea în reg. Moghiliov în vederea aprofundării relaţiilor de cooperare 

cu autorităţile regionale, CCI şi agenţii economici exportatori, identificării potenţialelor 

parteneriate la nivel regional şi între agenţii economici din ambele state şi prezentării priorităţilor 

şi oportunităţilor investiţionale ale Republicii Moldova (programată pentru 21.06.2017) 

7. Ambasada este la etapa preparatorie a deplasării în reg. Vitebsk în vederea aprofundării relaţiilor 

de cooperare cu autorităţile regionale, CCI şi agenţii economici exportatori, identificării 

potenţialelor parteneriate la nivel regional şi între agenţii economici din ambele state şi prezentării 

priorităţilor şi oportunităţilor investiţionale ale Republicii Moldova (programată pentru perioada 

26-30.06.2017) 

8. Participarea la şedinţele organizate în cadrul Comitetului Executiv CSI pe diverse domenii, cu 

prezentarea poziţiei Republicii Moldova, conform indicaţiilor;  

 

Altele – 6; 

1. Ambasada a distribuit materiale promoţionale, a oferit pentru degustare vinuri moldoveneşti în 

cadrul prezentării cărţii conaţionalului , organizată în colaborare cu organizaţia obştească a 

diasporei „Societatea „MOLDOVA” în Republica Belarus” (05.04.2017); 

2. Ambasada a participat la Expoziţia Internaţională „ТехИнноПром – технологии и инновации в 

промышленности” (23-26.05.2017); 

3. Ambasada a participat la ediţia a XIV a Forului Economic de la Gomel din 19 mai 2017; 

4. Ambasada a participat la Conferinţa Ministerială privind conectivitatea şi compatibilitatea în 

regiunea ICE, dedicată dezvoltării coridoarelor de transport, logistică, turism etc., din data de 8 

iunie 2017; 

5. Ambasada a participat la reuniunea Preşedinţilor Camerelor de Comerţ şi Industrie din statele 

membre ICE din data de 8 iunie 2017; 

6. Ambasada a participat la Forul Economic de la Mozâri din 14.06.2017. 
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Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II, 2017 

 

În total realizate: 36 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 19 
1. Vicepreşedintele Republicii Bulgaria, Iliana Yotova, problematica exporturilor moldoveneşti către 

Bulgaria, atragerea investiţiilor în Moldova, inclusiv în zona Taraclia; 

2. Neofit I, Patriarhul Bulgariei, promovarea producţiei fabricii de covoare din Chişinău; 

3. Georgi Mikov, corespondent special al publicaţiei 24 Chasa, despre interesele economice ale 

Republicii Moldova şi experienţa bulgară de reformare a economiei regionale; 

4. Galina Dargova, Vicedirector în Ministerul de interne al Bulgariei, referitor la asigurarea 

climatului de securitate a bussinessului si dezvoltarea economică în comunităţile locale;  

5. Tanya Mihaylova, Directorul Institutului Diplomatic al Bulgariei, obţinerea includerii Muzeului 

Naţional de Istorie al Republicii Moldova într-un proiect/grant, cu finanţare europeană, în valoare 

de peste 500 mii euro, pentru a pune în circuitul cultural şi turistic patrimoniul arheologic 

moldovenesc, co-participarea unor instituţii din Bulgaria, Moldova, Georgia şi România – proiect 

în derulare; 

6. Gancho Ganev, director de spaţiu în cadrul MAE bulgar – discutarea oportunităţilor noi de 

promovare economică şi cooperare; 

7. Ivan Portnih, Primarul general al or. Varna – promovarea intereselor economice ale Republicii 

Moldova în regiunea de est a Bulgariei, propunerea de a organiza un business-forum moldo-bulgar 

la Varna; 

8. Nikolina Angelkova, Ministrul Turismului al Republicii Bulgaria, discutarea oportunităţilor de 

colaborare în domeniul turismului, pregătirea pentru invitarea unui grup de jurnalişti moldoveni 

pentru a vizita obiective turistice de anvergură din Bulgaria; 

9. Ivan Totev, Primarul general al or Plovdiv, discutarea oportunităţilor de cooperare moldo-bulgară, 

experienţa în domeniul dezvoltării zonelor economice libere; 

10. Jivko Todorov, Primarul general al or. Stara Zagora, discutarea posibilităţilor de impulsionare a 

relaţiilor economice moldo-bulgare, pe plan regional; 

11. Plamen Pancev, directorul general al zonei economice Trakia, şi vizitarea TEZ (Trakia economic 

zone), obţinerea acordului pentru cooperare cu o zona economică din Moldova; 

12. Krassimir Pingelov, CEO al Electron Progress Ead, discutarea posibilităţilor de cooperare în 

domeniul IT; 

13. Angel Youtov, Preşedintele grupului de companii Yotov&Son, problematica cooperării economice 

dintre industria de apărare bulgară şi sectorul de apărare, ordinea publică şi securitatea din 

Republica Moldova; 

14. Pavel Ivanov, Institutul bulgar al politicilor publice, abordarea problematicii mediului de afaceri 

performant, în lumina experienţei bulgare la aniversarea celor 10 ani de membru UE; 

15. Ivan Markov, rectorul Universităţii de arhitectură, inginerie civilă şi geodezie, problematica 

cooperării în domeniul construcţiilor, arhitecturii şi geodeziei; 

16. Georgi Martov, Rotary club Svishtov – cooperarea economică la Dunăre, dintre localităţi din 

Bulgaria şi Moldova; 

17. Galina Stoyanova, primarul or. Kazanlâk, discutarea posibilităţilor de cooperare în domeniul agrar 

şi farmaceutic; 
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18. Iravan Hira, Director general la Hewlett Packard Bulgaria, pentru proiecte de cooperare în 

domeniul IT cu Moldova; 

19. Tanya Avramova, director în compania Bratanov, cooperarea în domeniul vinificaţiei.  

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 10; 

1. Remiterea invitaţiei de participare la forumul investiţional Investiţii şi posibilităţi de cooperare din 

07 iunie 2017 în or. Bălţi adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a RB (497.2/231.1/171 din 

13.04.2017);  

2. Transmiterea informaţiei privind programele de studii în domeniul agronomiei ale Universităţii 

Agrare din RM adresată Ministerului învăţământului şi ştiinţei a RB (BUL 497.2/241/184 din 

20.04.2017);  

3. Transmiterea informaţiei privind participarea reprezentantului Ambasadei la reuniunea Grupului 

de lucru OCEMN (Sofia, 4 mai a.c.) potrivit instrucţiunilor DGIE (BUL//497.2/354/212  din 

05.05.2017); 

4. Transmiterea informaţiei referitoare la solicitarea de participare a companiilor de covoare din RM 

la a doua ediţie a Festivalului „Focul Viu al Tradiţiilor“ din Kotel, Bulgaria (497.2/221/227 din 

12.05.2017);     

5. Remiterea invitaţiei dlui O. Calmîc la Moldova Automotive Days 2017, la 13-14 iunie 2017 

adresată ministrului economiei albanez Milva Ekonomi (BUL/497.2/022/235 din 17.05.2017); 

6. Remiterea invitaţiei dlui O. Calmîc la Moldova Automotive Days 2017, la 13-14 iunie 2017 

adresată ministrului economiei bulgar Emil Karanikolov (BUL/497.2/022/236 din 17.05.2017); 

7. Remiterea invitaţiei dlui O. Calmîc la Moldova Automotive Days 2017, la 13-14 iunie 2017 

adresată ministrului economiei macedonean Vladimir Peshevski (BUL/497.2/022/237 din 

17.05.2017); 

8. Transmiterea comunicatelor informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Guvernului Republicii 

Moldova privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică în adresa Ministerului 

economiei al Bulgariei (497.2/022/300 din 15.06.2017); 

9. Transmiterea comunicatelor informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Guvernului Republicii 

Moldova privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică în adresa Ministerului 

Economiei al Macedoniei (497.2/022/298 din 15.06.2017);  

10. Transmiterea comunicatelor informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Guvernului Republicii 

Moldova privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică în adresa Ministerului 

Economiei al Albaniei (497.2/022/299 din 15.06.2017).  

 

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

1. Interviu oferit de ambasador publicaţiei „Timpul”, cu referinţe la posibilităţile de cooperare 

economică dintre cele două ţări.  

2. Prezentarea oportunităţilor de cooperare economică moldo-bulgară la Primăria or. Varna 

3. Prezentarea oportunităţilor de cooperare economică la Primăria or. Plovdiv. 

4. Prezentarea zonelor economice libere şi a parcurilor industriale din Republica Moldova, la Zona 

economică Trakia, din Bulgaria. 

 

Altele – 3; 

1. Au fost trasate noi sarcini pentru Camera regională de comerţ moldo-bulgară, cu sediul la Plovdiv; 

2. Au fost prezentate ambasadorului Marocului, ambasadorului Franţei şi al Mongoliei  posibilităţile 

de cooperare a agenţilor economici din ţara noastră cu firme din respectivele ţări;   

3. Întrevederi la Sofia, Burgas şi Varna, în vederea examinării oportunităţii deschiderii Consulatului 

onorific al Republicii Moldova pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. 
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Ambasada Republicii Moldova în Canada 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 22 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 16; 

1. întrevederea cu Secretarul Parlamentar al Ministrului pentru Comerţ Internaţional al Canadei, 

organizată la iniţiativa şi cu concursul direct al Ambasadei RM la Ottawa pentru Asociaţia 

Femeilor Ambasadoare din Ottawa (23.03.2017); 

2. întrevederea cu Ministra pentru Dezvoltare Internaţională şi Francofonie a Canadei (11.04.2017); 

3. întrevederea cu Ministrul consilier al Ambasadei Republicii Kazahstan Ministrul-consilier al 

Ambasadei Republicii Kazahstan în Canada referitor la experienţa cooperării în cadrul Asociaţiei 

de Afaceri Canada Eurasia Rusia (CERBA) (25.04.2017); 

4. corespondenţa privind cooperarea pe dimensiunea diplomaţiei economice şi comerciale cu 

Consilierul economic al Ambasadei Canadei acreditat pentru RM, cu reşedinţa la Bucureşti, 

Bradwin Niblock (25.04.2017); 

5. studierea subiectului privind noile reglementări în asigurarea securităţii alimentare şi protecţiei 

consumatorilor canadieni (Safe Food for Canadians Regulations) şi informarea în acest sens a 

ANSA (13.04.2017); 

6. promovarea vinurilor moldoveneşti în cadrul emisiunii TV "International Mosaic" a postului de 

televiziune canadian Rogers dedicată Republicii Moldova (10.05.2017); 

7. prezentarea la Montreal a oportunităţilor de buisness şi a climatului investiţional în RM, 

organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a municipiului Montreal (11.05.2017); 

8. întrevederea cu Şeful Reprezentanţei din Washington a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare (BERD), în marja evenimentului de mai sus din Montreal (11.05.17); 

9. prezentarea, în adresa Agenţiei Turismului a Republicii Moldova şi MIEPO, a propunerilor 

privind participarea companiilor moldoveneşti la festivalul The Eco Traveller "World of Taste" 

Tourism and Gastronomy Festival, care va avea loc în perioada 28.09-01.10.2017 (18.05.2017); 

10. prezentarea la primăriile a 5 oraşe a oprtunităţilor de business şi a climatului investiţional din RM 

în cadrul deplasării de serviciu în regiunea Niagara de Vest, provincia Ontario (22-24.05.2017); 

11. participarea la lansarea Filialei din Montreal a Organizaţiei internaţionale a Femeilor de Afaceri şi 

Profesioniste (BPW Montreal)  şi promovarea vinruilor moldoveneşti în cadrul acestui eveniment 

(24.05.2017); 

12. comunicarea cu Referentul pentru Republica Moldova al Direcţiei Europa de Est, Orientul 

Mijlociu şi Africa al Agenţiei Canadiene pentru Controlul Alimentelor (CFIA), Nataliia 

Melnychenko, referitor la coordonarea Certificatului sanitar-veterinar pentru importul produselor 

de acvacultură (31.05.2017); 

13. întrevederea cu primarii localităţilor Lincoln şi Lincoln de Vest (provincia Ontario) privind 

oportunităţile de cooperare regională, urmare deplasării în regiunea Niagara de Vest efectuate în 

perioada 22-23 mai  (02.06.2017); 

14. prezentarea la Toronto a oportunităţilor de afaceri şi a climatului investiţional din RM în cadrul 

mesei rotunde organizate de Asociaţia de Afaceri Canada-Eurasia-Rusia (CERBA), dedicată 

Republicii Moldova (07.06.2017); 

15. remiterea prin intermediul MAEului canadian a invitaţiei la "Moldova Business Week 2017" şi 

"Moldova Automotive Days 2017" (19.05.2017); 
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16. organizarea reuniunii cu genericul "Comerţul şi emanciparea socială şi economică a Femeilor" a 

AsociaţieiFemeilor Ambasadoare cu femeile top manageri din Canada cu participarea înalţilor 

reprezentanţi ai Guvernului canadian de la Oficiul Primului Ministru J. Trudeau şi MAE 

canadian(13.06.2017); 

17. întrevederea cu Vice-preşedintele Federaţiei Municipalităţilor canadiene,consilierul municipal al 

Districtului de Bellevue (Gatineau) (14.06.2017); 

18. prima rundă a consultărilor politice bilaterale între Ambasada RM la Ottawa şi MAE canadian în 

cadrul mecanismului de consultări trimestriale instituit de Ambasadă (14.06.2017).  

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 4; 
1. diseminarea informaţiilor referitor la oportunităţile de afaceri şi climatul investiţional din 

Republica Moldova în cadrul prezentării la Montreal (11.05.2017); 

2. diseminarea informaţiilor referitor la oportunităţile de afaceri, climatul investiţional şi a 

posibilităţilor de cooperare între raioanele dinRepublica Moldovaşi regiunea Niagara de Vest a 

provinciei Ontario, Canada în cadrul deplasării în regiune, precum şi oferirea vinurilor 

moldoveneşti (22-24.05.2017); 

3. oferirea vinurilor moldoveneşti în cadrul întrevederii cu primarii localităţilor Lincoln şi Lincoln de 

Vest (02.06.2017); 

4. diseminarea informaţiilor referitor la oportunităţile de afaceri şi climatul investiţional 

dinRepublica Moldova în cadrul prezentării la Toronto, organizarea unei degustări de vinuri 

moldoveneşti în marja evenimentului (07.06.2017); 

 

Altele – 2; 

1. Ambasada a continuat promovarea succesului continuu al vinurilor moldoveneşti înregistrat în 

cadrul concursului internaţional Winefest 2017 organizat în oraşele Edmonton şi Calgary, 

provincia canadiană Alberta. Vinurile companiilor Purcari Winery, Bostavan şi Chateau Vartely 

au fost distinse cu 7 medalii – doar aur şi argint – într-o competiţie la care au participat peste 300 

de vinuri din cca 70 de vinării din 17 cele mai renumite regiuni viticole din lume; 

2. Ambasada a participat la un eveniment dedicat promovării bucătăriei, portului şi culturii naţionale, 

organizat la Montreal cu prilejul celor 25 de ani ai relaţiilor diplomatice între Republica Moldova 

şi Canada, 150 de ani ai Confederaţiei canadiene şi 375 de ani de la crearea or. Montreal 

(22.04.2017). 
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Ambasada Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein 

 

Raport 

Privind acţiunile întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului II, 2017 

 

Total realizate: 18 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 9; 

 

1. Întrevederea Ambasadorului Tudor Ulianovschi cu dl Philipp Rosler, Director Executiv al Forului 

Economic Mondial (WEF) – (17.05.2017). Ambasada a menţinut colaborarea activă cu WEF şi a 

obţinut invitaţia oficială de participare la DAVOS-ul de vară “Annual Meeting of the New 

Champions”, care reprezintă un pas premergător şi o pre-condiţie pentru a obţine invitaţia la 

prestigiosul DAVOS FORUM din Elveţia (ianuarie 2018). 

 

2.       Întrevederea Ambasadorului Tudor Ulianovschi (15 mai 2017) cu dl. Martin Zbinden, Secretar 

General adjunct al Secretariatului EFTA. În cadrul întrevederii au fost discutate aspectele 

colaborării comercial-economice dintre Republica Moldova şi statele EFTA (Elveţia, Norvegia, 

Islanda şi Liechtenstein), precum şi premisele creării cadrului legal favorabil liberalizării 

comerţului şi reducerii barierelor pentru extinderea şi diversificarea cooperării între Republica 

Moldova şi statele EFTA. În particular, s-a discutat despre etapele premergătoare iniţierii 

negocierilor pe marginea unui Acord de Liber Schimb (ALS) cu aceste state.  

3.        În cadrul primei vizite oficiale la Berna (6-8 iunie 2017) a dlui Andrian Candu, Preşedintele 

Parlamentului Republicii Moldova, însoţit de o delegaţie parlamentară de la Chişinău (deputaţii 

Sergiu Sîrbu şi Artur Resetnicov), împreună cu Ambasadorul Tudor Ulianovschi, au avut loc 

întrevederi cu Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului elveţian, dl Jurg Stahl Preşedintele 

Consiliului Naţional şi dl Ivo Bischofberger, Preşedintele Consiliului Statelor din Elveţia, cu dl 

Manuel Sager, Directorul General al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), 

precum şi cu alţi oficiali elveţieni.  - 3 întrevederi. 

În cadrul întrevederilor părţile au discutat despre oportunitatea semnării unui Acord comercial de 

liber schimb între cele două ţări, lansarea negocierilor în vederea semnării unui Acord bilateral 

privind serviciile aeriene şi creării premizelor necesare pentru deschiderea unei curse aeriene 

directe între Chişinău şi Geneva. Asistenţa financiară acordată Republicii Moldova de către 

Confederaţia Elveţiană va fi extinsă pentru noi proiecte de dezvoltare, partea elveţiană 

exprimîndu-şi disponibilitatea dezvoltării mai multor proiecte la noi în ţară în energetică, comerţ 

liber, supraveghere bancară, ş.a. 

4. Ambasadorul Tudor Ulianovschi a efectuat o vizită la Vaduz în perioada 13-14 iunie 2017, în 

cadrul căreia a participat la Evenimentul Informaţional dedicat şefilor misiunilor diplomatice 

acreditate în Liechtenstein, a avut întrevederi cu Prim-ministrul Adrian Hasler şi membrii 

Guvernului din Vaduz, cu mediul de afaceri la Camera de Comerţ şi Industrie şi cu conducerea 

Serviciului pentru Dezvoltare al Liechtenstein-ului (4 întrevederi). 

În cadrul întrevederilor s-a discutat despre etapele premergătoare iniţierii negocierilor pe marginea 

unui Acord de Liber Schimb cu statele EFTA, susţinut pe deplin de Ministrul Frick şi despre 

oportunitatea iniţierii negocierilor asupra unui Acord privind Evitarea Dublei Impuneri între 

Republica Moldova şi Liechtenstein. Adiţional, Ambasadorul Tudor Ulianovschi a avut o 

întrevedere cu conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie din Liechtenstein, discutând 
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oportunitatea atragerii investiţiilor şi marilor corporaţii producătoare, precum Grupul Hilti, în 

zonele economice libere din Republica Moldova. 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 8; 

1. Transmiterea în adresa autorităţilor elveţiene şi ale Principatului Liechtenstein a comunicatelor 

informative privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică;  

2. Transmiterea în adresa autorităţilor elveţiene a proiectului Acordului între Guvernul Republicii 

Moldova şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene. 

3. Transmiterea în adresa Secretariatului EFTA a unei Note Verbale prin care este exprimat interesul 

Republicii Moldova în semnarea unei Declaraţii Comune de Cooperare cu Statele EFTA, ce 

constituie un pas premerător iniţierii negocierilor pe marginea unul Acord de Liber Schimb cu 

aceste state. 

4. Transmiterea în adresa autorităţilor elveţiene şi ale Principatului Liechtenstein a informaţiilor 

privind desfăşurarea evenimentului „Moldova Automotive Day”, în perioada 13-14 iunie 2017. 

5. Transmiterea în adresa autorităţilor elveţiene şi ale Principatului Liechtenstein a informaţiilor 

privind organizarea Forumului Investitional International "Investitii si oportunitati de colaborare" 

din 7 iunie, 2017 in mun. Balţi. 

6. Transmiterea în adresa autorităţilor elveţiene şi ale Principatului Liechtenstein a informaţiilor 

privind organizarea celei de-a treia ediţii a festivalului european Turism şi Strategie, în perioada 

31 mai – 3 iunie, la Chişinău. 

7. Transmiterea în adresa autorităţilor elveţiene a informaţiilor privind organizarea celei de-a 2-a 

ediţii a Forumului de Incoming, în perioada 31 mai – 2 iunie. 

8. 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 – 1; 

1. Coordonarea detaliilor participării la „Annual Meeting of the New Champions” din 27 – 29 iunie 

2017 a delegaţiei Republicii Moldova, condusă de către Viceprim-ministrul, ministrul economiei, 

dlui Octavian Calmîc. 
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Ambasada Republicii Moldova în Estonia 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizat: 28 acţiuni în perioada trimestrului II 
 

Întrevederi – 13; 

1. Întrevederea Ambasadorului cu manager de proiect al Universităţii Baltic Film, Media şi Artă, Dl 

Elari Lend. Au fost lansate discuţiile privind organizarea în Tallinn a unui eveniment tematic cu 

genericul ”Moldova Cinematografică” şi agreată perioada desfăşurării în luna septembrie. 

Perioada:  5 aprilie  

2. Întrevederea Ambasadorului cu Directorul Departamentului relaţii externe din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Rurale al Estoniei în vederea pregătirii programului vizitei a  producătorilor de 

produse lactate din Moldova pentru preluarea experienţei în domeniul dezvoltării sectorului 

produselor lactate şi stabilirii contactelor de cooperare bilaterale în domeniu producerii produselor 

lactate. Perioada: 11 aprilie  

3. Întrevederea Ambasadorului cu Directorul întreprinderii LETOFIN Dl Ivar Meesak care a investit 

în Moldova şi activează de 5 ani în domeniul producerii cerealelor. Scopul întrevederii a fost 

acordarea asistenţei privind soluţionarea unor probleme apărute la exportul producţiei din 

Moldova în Estonia şi Finlanda. A fost acordată consultanţă şi organizată întrevederea cu 

specialiştii de la Serviciul Vamal al RM pentru clarificarea situaţiei. Perioada: 13 aprilie  

4. Întrevederea Ambasadorului cu Directorul Centrului Cultural din Estonia Dna Aivi Lintnermann. 

Scopul întrevederii - lansarea discuţiilor privind organizarea programului vizitei a delegaţiei 

Centrului în Moldova pentru participare la evenimentul cultural din 25 iunie Ziua Naţională a 

Portului Popular, totodată programul vizitei urmează să includă întrevederi cu  organizaţii similare 

din Moldova şi stabilirea relaţiilor de cooperare. Perioada: 14 aprilie  

5. Întrevederea Ambasadorului cu Directorul Centrului pentru Parteneriatul Estic Dl Jaan Reinhold. 

Scopul intrevederii – discuţii privind desfăşurarea evenimentelor economice care vor avea loc în 

cadrul Preşedinţiei Estoniei la Consiliul UE şi organizarea participării Republicii Moldova la 

aceste evenimente. Perioada: 25 aprilie  

6.  Întrevederea Ambasadorului cu Directorul Organizaţiei femeilor de afaceri ”ETNA”, Sirje 

Vallmann şi femeile de afaceri estoniene din diferite regiuni. Scopul întrevederii  

discutarea posibilităţilor de stabilire a unei cooperări bilaterale dintre femeile de afaceri din 

Estonia şi Republica Moldova. A fost subliniat interesul din partea moldavă privind stabilirea unei 

cooperări cu Organizaţia estoniană şi preluarea experienţei/bunelor practici în vederea susţinerii 

femeilor din zonele rurale. Directorul Organizaţiei Sirje Vallmann a confirmat disponibilitatea de 

a efectua o vizită în Republica Moldova cu un şir de femei de afaceri din Estonia pentru stabilirea 

relaţiilor de cooperare, lansarea discuţiilor privind promovarea unor proiecte de asistenţă tehnică şi 

desfăşurarea mesei rotunde în contextul împărtăşirii cu experienţa estoniană în domeniul vizat. 

Perioada:  26 aprilie  

7. Întrevederea Ambasadorului cu Guvernatorul regiunii Rapla dl Tonis Blank, Primarul oraşului 

Rapla dl Kalle Toomet şi oamenii de afaceri cointeresaţi în stabilirea relaţiilor de cooperare cu 

Moldova. În cadrul discuţiilor cu guvernatorul regiunii şi primarul oraşului au fost examinate 

subiecte de interes comun din domeniul comerţului şi investiţiilor, transport, sectorului 

agroindustrial, cultură şi sfera turismului, precum şi din domeniul dezvoltării regionale, fiind 
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subliniat interesul părţii moldave în preluarea experienţei estoniene şi dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare bilaterală în aceste domenii. Perioada:   3 mai 

8. Întrevederea Ambasadorului cu Subsecretarul Ministerului Economiei al Estoniei. Lansarea 

discuţiilor privind programul activităţilor care urmează a fi desfăşurate în contextul preşedinţiei 

Estoniei la Consiliul UE în domeniile energetic, transporturi şi comunicaţii, tehnologii 

informaţionale, concurenţa, în vederea asigurării participării delegaţiilor RM la evenimentele 

respective. Perioada:   10 mai 

9. Întrevederea Ambasadorului cu Ministrul Mediului al Estoniei Marko Pomerants în contextul 

organizării vizitei delegaţiei estoniene în Moldova pentru desfăşurarea şedinţei Comisiei mixte 

bilaterale privind cooperarea în domeniul mediului. Perioada:   26  mai 

10. Întrevederea Ambasadorului cu Directorul companiei IT Helar Sapientia în vederea dezvoltării 

unei cooperări cu companiile din Moldova. Perioada:   5 iunie 

11. Întrevederea Ambasadorului cu Şeful Reprezentanţii Comisiei Europene în Estonia Keit 

Kasemets. Scopul întrevederii – discuţii privind organizarea Conferinţei dedicată Parteneriatului 

Estic cu genericul “Eastern Partnership Brussels Summit - expectations of the Associated Eastern 

European Partners and prospects for their further EU integration”,  în contextul preluării de către 

Estonia a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de la 1 iulie 2017. Perioada:   8 iunie 

12. Întrevederea Ambasadorului cu Ministrul Economiei al Estoniei Kadri Simson, în contextul 

organizării participării dumneaei la  Reuniunea miniştrilor PaE din 10 iulie curent care se va 

desfasura la Chisinau pe domeniul energetic. Perioada: 14 iunie 

13. Întrevederea Ambasadorului cu Directorul Centrului PROFEXPO Tiit Sarv, în contextul lansării 

discuţiilor privind organizarea participării agenţilor economici din Moldova la Expoziţia FoodFest 

din 2017. Perioada:   21 iunie 

 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 5; 

1. Diseminarea informaţiilor privind  mediul de afaceri şi oportunităţile de investiţii în Republica 

Moldova, în cadrul întrevederilor şi  vizitelor în teritoriu a Ambasadorului.  

2. Remiterea informaţiei privind participarea la Reuniunea miniştrilor PaE pe domeniul energetic 

care se va desfăşura la Chişinău pe 10 iulie curent. 

3. Remiterea informaţiei privind participarea la Zilele Naţionale a Portului Popular din Moldova. 

4. Remiterea informaţiei privind posibilitatea participării agenţilor economici din Moldova la 

Expoziţia anuală FoodFair care va avea loc în perioada 25-27 octombrie 2017 în Tallinn. 

5. Remiterea comunicatelor informative privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate 

publică.  

 

Organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 10; 

 

1. Pe data de 5 aprilie 2017, Ambasada Republicii Moldova, în cooperare cu Centrul Rural pentru 

Cercetări Economice din Estonia, a organizat o masă rotundă cu participarea reprezentanţilor 

Ministerului Dezvoltării Rurale, ONG-urilor şi liderilor grupurilor de acţiune (LAG) din Estonia, 

în scopul lansării discuţiilor privind intensificarea cooperării bilaterale în domeniul dezvoltării 

regionale şi identificarea unor proiecte noi de asistenţă tehnică în acest sens. 

2. În perioada 9-13 aprilie curent, o delegaţie de specialişti în domeniul medicinii din Republica 

Moldova, condusă de Viceministrul Sănătăţii dl Oleg Creciun, a efectuat o vizită de lucru în 

Estonia. Vizita a fost organizată în contextul discuţiilor lansate de către Ambasada Republicii 

Moldova la Tallinn cu clusterul Medicine Estonia, pentru implementarea unui proiect de 

dezvoltare a sectorului de asistenţă medicală în Republica Moldova, prin preluarea bunelor 
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practici estoniene în acest domeniu. Delegaţia a vizitat mai multe spitale şi instituţii medicale din 

Tallinn şi Jõhvi, cu care a convenit stabilirea unei cooperări în scopul efectuării schimbului de 

experienţă. În cadrul întrvederii cu Rectorul Colegiului de Medicină din Tallinn, dna Ülle Ernits, 

s-a convenit lansarea unei colaborări cu instituţiile de învăţămînt specializate din Republica 

Moldova, privind pregătirea specialiştilor tehnici, a paramedicilor şi surorilor medicale, efectuarea 

schimbului de studenţi şi lectori între instituţii, precum şi cooperarea pentru elaborarea curriculei 

de învăţămînt.   

3. În perioada 18-20 aprilie curent, delegaţia Republicii Moldova condusă de Viceministrul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, dl Ion Parea, a participat la Forumul Agricol Internaţional 

Mare Balticum, cu tematica „Agricultura pentru Dezvoltarea Rurală”, care s-a desfăşurat la Tartu, 

Estonia. În calitate de vorbitor principal, Viceministrul Ion Parea a făcut o prezentare despre 

dezvoltarea sectorului agricol în Republica Moldova şi programele de încurajare a dezvoltării 

rurale, în contextul eforturilor de implementare a prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea 

Europeană pe dimensiunea respectivă. 

În timpul reuniunii ministeriale din cadrul Forumului, Viceministrul Ion Parea a discutat cu 

Ministrul Tarmo Tamm referitor la dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul agroindustrial, 

preluarea experienţei estoniene şi promovarea în acest context a proiectelor de asistenţă tehnică 

oferită de către partea estoniană Republicii Moldova. 

4.  În perioada 24-27 aprilie de către Ambasada Republicii Moldova în Estonia în comun cu 

Consulul Onorific al Republicii Moldova în Estonia Einar Valbaum, a fost organizată vizita unui 

grup de fermieri din Estonia, cointeresaţi să stabilească relaţii de cooperare cu antreprenorii din 

Moldova. Din componenţa delegaţiei au făcut parte fermieri şi oameni de afaceri din următoarele 

sectoare: creşterea porcinelor şi bovinelor, producerea produselor lactate, avicultură, creşterea 

cerealelor şi rapiţă, specialişti în acordarea consultanţei pentru sectorul agricol. A fost organizată 

şedinţa la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  în format lărgit cu preşedinţii 

asociaţiilor ramurale de producători agricoli din Moldova, reprezentanţii din cadrul Agenţiei 

Naţionale de Dezvoltare Rurală „ACSA” şi conducătorii subdiviziunilor ramurale din cadrul 

Ministerului Agriculturii, în frunte cu viceminiştrii Agriculturii Iurie Uşurelu şi Ion 

Parea.  Iniţiativa dată vine în contextul promovării şi dezvoltării relaţiilor bilaterale de cooperare 

dintre Moldova şi Estonia în domeniul agroindustrial. 

5. Pe data de 3 mai a fost organizată întrevederea cu oamenii de afaceri din regiunea Rapla şi 

efectuată prezentarea oportunităţilor de afaceri şi a climatului investiţional din Moldova. În  cadrul 

prezentării a fost menţionat despre oportunităţile oferite de către Zonele Economice Libere şi 

Parcurile Industriale din Moldova şi invitaţi oamenii de afaceri estonieni să examineze 

oportunitatea iniţerii unor relaţii de cooperare cu bussinesul din Moldova. Prezent la eveniment 

Preşedintele Asociaţiei de afaceri dl Tiit Tammsaar a declarat că va susţine dezvoltarea relaţiilor 

bilaterale dintre două ţări şi a propus examinarea posibilităţii de organizare a unei misiuni de 

afaceri în Moldova în timpul apropiat, propunerea fiind susţinută de toţi cei prezenţi la eveniment. 

La finalul evenimentului, a fost efectuată o degustare a vinurilor moldoveneşti şi promovată 

cultura şi tradiţiile naţionale. 

6. În perioada 8-13 mai curent, Ambasada Republicii Moldova la Tallinn, în colaborare cu Ministerul 

Afacerilor Rurale şi Centrul Parteneriatului Estic din Estonia, a organizat un program de vizită a 

delegaţiei din Republica Moldova în Estonia pentru preluarea experienţei în domeniul dezvoltării 

sectorului produselor lactate. Delegaţia a fost condusă de către Directorul ANSA Gheorghe Gaberi 

şi a inclus specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, reprezentatul 

administraţiei UTA Gagauzia, directorul executiv al Asociaţiei produse lactate şi directorii 

întreprinderilor autohtone din sector. 

Programul vizitei a inclus intrevederi cu experţii din cadrul ministerului unde s-a discutat 
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experienţa Estoniei în domeniul implementării normelor şi standardelor europene în sectorul 

produse lactate în perioada anilor de aderare la UE, conformarea şi adaptarea intreprinderilor din 

sector la aceste norme şi suportul din partea statului oferit pe parcursul acestei perioade. La fel, 

specialiştii şi producătorii moldoveni au avut posibilitatea să viziteze fermele şi întreprinderile de 

procesare a laptelui din Estonia, să stabilească relaţii de cooperare şi să facă cunoştinţă cu 

tehnologii noi de producere.  

7. Pe data de 9 mai a fost organizată vizita Directorului ANSA Gheorghe Gaberi la întreprinderea 

estoniană de procesare a reziduurilor animaliere AS Vireen. Scopul vizitei a afost familiarizarea 

cu procesul de funcţionare a intreprinderii şi lansarea discuţiilor privind posibilitatea realizării 

unui proiect de asistenţă tehnică din partea estoniană pentru proiectarea unei astfel de întreprinderi 

în Moldova. La fel Directorul ANSA a avut posibilitate să discute subiecte tehnice privind 

procedurile necesare de transmitere a crematoriu mobil de ardere a deşeurilor animaliere, donat de 

către partea estoniană Republicii Moldova.  În context, s-a convenit cu experţii de la Ministerul 

Afacerilor Rurale privind remiterea spre examinare în adresa ANSA a Acordului de predare-

primire a echipamentului. 

8. Pe data de 29 mai a fost efectuată vizita Ambasadorului în regiunea Rakvere pentru desfăşurarea 

întrevederilor cu un şir de întreprinderi mici şi mijlocii în vederea identificării posibilităţilor de 

cooperare cu Moldova şi preluarea bunelor practici de dezvoltare a unei afaceri mici în zonele 

rurale. 

9. În perioada 6-7 iunie a fost organizată vizita Viceministrului Tehnologiilor Informaţionale Dl 

Vitalie Ciolac şi directorului tehnic al Centrului de e-Guvernare Iurie Ţurcanu, pentru participare 

la Conferinţa EuroDIG desfăşurată la Tallinn. Pe lîngă participarea la diferite sesiuni 

reprezentanţii delegaţiei RM au avut posibilitatea să discute cu partenerii săi din cadrul 

Conferinţei despre o viitoare cooperare şi lansarea unor proiecte comune de asistenţă tehnică. 

10. Pe data de 16 iunie a fost desfăşurată Conferinţa dedicată Parteneriatului Estic cu genericul 

“Eastern Partnership Brussels Summit - expectations of the Associated Eastern European Partners 

and prospects for their further EU integration”.  Evenimentul a fost organizat de către Ambasada 

Republicii Moldova în Tallinn în comun cu Ambasadele Georgiei şi Ucrainei, şi cu suportul 

Reprezentanţei Comisiei Europene în Estonia, în contextul preluării de către Estonia a Preşedinţiei 

Consiliului Uniunii Europene de la 1 iulie 2017. În cadrul Conferinţei au fost puse în discuţie 

subiecte privind dinamizarea procesului de integrare în UE a partenerilor asociaţi (Moldova, 

Ucraian, Georgia), aşteptările ţărilor asociate de la Summitul PaE din noiembrie, fortificarea 

cooperării în vederea îmbunătăţirii rezistenţei provocărilor comune, asistenţa financiară acordată 

de UE în vederea implementării reformelor necesare în ţările asociate, etc. Totodată, în cadrul 

evenimentului Ambasadorul a prezentat poziţia ţării privind aşteptările de la Summitul PaE din 

noiembrie 2017  şi a prezentat informaţia privind procesul de implementare a reformelor în 

contextul implementării Agendei de Asociere, astfel asigurînd o vizibilitae sporită înainte de 

Summitului PaE care va avea loc la Bruxelles. 
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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 II 2017 

 

Total realizate: 28 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 6; 

 

1. Pregătirea vizitei Preşedintelui RM I.Dodon la Moscova, însoţit de consilieri pe domeniul 

economic, agricol etc., precum şi de circa 20 agenţi economici importanţi din RM, 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); 

2. Participarea la şedinţa privind desfăşurarea lucrărilor de restaurare a pavilioanelor statelor-

participante CSI (pe teritoriul „ВДНХ) (17.04.2017); 

3. Participarea Ambasadei la cea de-a V-a ediţie a Forumului Economic Interregional din regiunea 

Vladimir, eveniment dedicat dezvoltării turismului, promovării investiţiilor şi intensificării 

cooperării regiunii cu statele străine. 

Forumul a presupus desfăşurarea unui şir semnificativ de mese rotunde, panele de discuţii, 

întrevederi b2b, precum şi o expoziţie impunătoare de produse şi mărfuri prezentate de peste 300 

participanţi. Republica Moldova a participat cu un stand naţional unic, realizat cu succes de către 

delegaţia oficială din raionul Dubăsari. 

De asemenea, în cadrul vizitei Ambasadorul A. Neguţa a avut o întrevedere cu Guvernatorul 

reg.Vladimir S.Orlova, în cadrul căreia au fost abordate subiectele ce ţin de dezvoltarea cooperării 

Moldovei cu regiunea menţionată, în special promovarea relaţiilor comercial-economice şi 

investiţionale. În context se examinează posibilitatea organizării unei vizite pe parcursul anului 

curent a Guvernatorului S.Orlova cu o misiune a oamenilor de afaceri în Republica Moldova. 

(19.05.2017); 

4. Participarea Ambasadei la întrevederile Consilierilor Preşedintelui RM în domeniul economic 

E.Gorelova, în domeniul agroindustrial şi al administraţiei publice I.Perju, Preşedintele Comisiei 

parlamentare pe agricultură şi industrie alimentară R.Mudreac cu reprezentanţii Ministerului 

Dezvoltării Economice al FR, Serviciului Federal de supraveghere veterinară şi fitosanitară al FR 

(Rosselihoznadzor), Serviciului Federal de supraveghere în domeniul protecţiei drepturilor 

consumatorilor şi bunăstării populaţiei al FR (Rospotrebnadzor), Agenţiei Iniţiativelor Strategice a 

FR, Centrului comercial en gros „Food City” şi a Uniunii Eurasiatice a oraşelor-înfrăţite din 

Reprezentanţa Plenipotenţiară a Republicii Buriatia pe lîngă Preşedintele FR (22-23.05.2017); 

5. Asigurarea asistenţei în vederea participării Preşedintelui RM I.Dodon la Forumul Economic 

Internaţional de la Sankt-Petersburg, precum şi întru stabilirea întrevederilor bilaterale cu 

Cancelarul Federal al Austriei Ch.Kern, Prim-ministrul Indiei N.Modi, Preşedintele Colegiului 

Comisiei Economice Eurasiatice T.Sarkisyan (31.05-03.06.2017); 

6. Ridicarea setului de materiale elaborat de către Departamentul Proprietăţii Orăşeneşti a or. 

Moscova din 29 mai 2017, privind solicitarea examinării şi semnării proiectului acordului de 

arendă a terenului aferent Pavilionului nr. 10 de pe teritoriul „ВДНХ”, precum şi a proiectului 

propriu-zis, în vederea remiterii acestor documente în adresa Ministerului Economiei şi a CIE 

„Moldexpo” S.A. (13.06.2017). 
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Diseminarea/colectarea informaţiilor – 6; 

 

1. Actualizarea informaţiei (pentru anul 2016) privind relaţiile economice dintre Republica 

Moldova şi cele 4 state pentru care Ambasada este acreditată (Federaţia Rusă, Republica 

Kazahstan, Republica Tadjikistan, Republica Kârgâză) http://www.rusia.mfa.md/economic-

relations-ro/ (28.03.2017); 

2. Informarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Economiei, 

Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova şi Oficiului 

Naţional al Viei şi Vinului cu privire la cea de-a IV-a ediţie a „Forumului vinicol al regiunii Mării 

Negre” (în continuare Forum), care se va desfăşura în perioada 30 iunie - 1 iulie 2017, la 

Moscova; Ulterior, Ambasada a contactat un şir de companii autohtone pentru a propune 

participarea la Forum (11.05.2017); 

3. În cadrul Expoziţiei internaţionale de produse alimentare „Prodexpo”, care s-a desfăşurat în 

februarie curent, colaboratorii biroului comercial-economic al Ambasadei au stabilit contacte cu 

agentul economic din FR ООО „ПЕЦ-ХААС”, care este cointeresat în achiziţionarea materiei 

prime (seminţe de muştar (alb, negru, Sarepta), hrean semifabricat, amidon de porumb şi amidon 

de cartofi) din Republica Moldova (19.05.2017); 

4. Diseminarea informaţiei privind bunurile proprietate publică expuse spre privatizare (cu 

traducere în limba rusă, iunie 2017); 

5. Ambasada a remis note verbale şi demers în adresa Camerei de Comerţ şi Industrie a Federaţiei 

Ruse, cu invitaţia de a vizita evenimentul „Moldova Automotive Days 2017”, cu desfăşurare în 

perioada 13-14 iunie 2017, la Chişinău; 

6. Diseminarea în cadrul tuturor întrevederilor a informaţiei privind climatul investiţional şi 

potenţialul de export al RM, precum şi colectarea informaţiei similare de la interlocutorii statelor 

străine. 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 16; 

 

1. Participarea la şedinţa coordonatoare a Consiliului Economic al CSI (Cons.Ec. al CSI), la cea 

de-a 73-a şedinţă a Cons.Ec. al CSI şi Forumul Economic Internaţional al statelor-participante ale 

CSI cu genericul „СНГ-взгляд в будущее” (16-17.03.2017); 

2. Ambasada, în comun cu organizaţia diasporei moldoveneşti din reg.Kursk, au desfăşurat în 

marja festivalului interregional „Mărţişor 2017”, prezentarea potenţialului economic şi 

investiţional al Republicii Moldova, a producţiei vinicole şi pomilegumicole, a mărfurilor 

industriei uşoare. Producţia a fost expusă de companiile moldoveneşti SA „Tomai-Vinex”, SA 

„Vinuri de Comrat”, SA „Kazayak-Vin”, Î.M. „Met SA Produse Impex SRL”, SRL „Doctor 

Farm”, SRL „Agrologistica”, SRL „Infinitextil”, SA „Kivrak” ş.a. 

La eveniment au luat parte atât reprezentanţi ai administraţiilor publice din Republica Moldova, în 

particular ai raioanelor Drochia, Dubăsari, UTAG, cât şi ai reg.Kursk, Camerei de Comerţ şi 

Industrie a reg.Kursk, agenţi economici regionali etc. Participanţii ruşi au avut posibilitatea de a se 

familiariza cu domeniile prioritare ale economiei Moldovei – agricultura, industria uşoară, turism, 

sectorul IT, cu proiectele concrete investiţionale din ţara noastră, iar cei moldoveni - de a promova 

produsele autohtone şi de a stabili contacte de afaceri reciproc avantajoase (23-24.03.2017); 

3. Participarea la cea de-a 8-a şedinţă a grupului de lucru privind siguranţa funcţionării utilajului 

şi securitatea muncii CSI (28.03.2017); 

4. Participarea la şedinţa Consiliului interstatal al CSI pentru organizarea expoziţiilor, tîrgurilor şi 

congreselor (04.04.2017); 

http://www.rusia.mfa.md/economic-relations-ro/
http://www.rusia.mfa.md/economic-relations-ro/
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5. Participarea la cea de-a XIII-a ediţie a Forumului-expoziţie „Госзаказ-за честные закупки” 

(05.04.2017); 

6. Participarea la cea de-a 11-a şedinţă a Consiliului coordonator interstatal al conducătorilor 

autorităţilor de supraveghere a pieţei de asigurări a statelor-membre ale CSI (06.04.2017); 

7. Participarea la cea de-a 54-a şedinţă a Consiliului Băncii Interstatale (07.04.2017); 

8. Participarea la şedinţele Grupului de lucru privind formarea pieţei electroenergetice unice a 

statelor-participante ale CSI şi a Consiliului coordonator privind realizarea Strategiei de 

interacţiune şi colaborare a statelor-membre CSI în domeniul electroenergetic (11-12.04.2017); 

9. Participarea la şedinţa grupului de lucru privind asigurarea metrologică în domeniul 

electroenergetic (13.04.2017); 

10. Participarea la şedinţa Comisiei pe probleme economice pe lîngă Consiliul Economic al CSI 

(19.04.2017); 

11. Participarea la şedinţa grupului de lucru privind «Разработка системы взаимодействия в 

случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на электротехнических объектах 

государств-участников СНГ» (27.04.2017); 

12. Participarea la cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Финансирование проектов 

по энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ” (18.05.2017); 

13. Participarea la şedinţa grupului de lucru privind introducerea modificărilor în Regulile de 

determinare a ţării de origine a mărfurilor (30.05.2017); 

14. Participarea la şedinţa responsabililor delegaţi ale organelor de conducere în domeniul 

electroenergetic ale ţărilor membre ale CSI (01-02.06.2017); 

15. Participarea la cea de-a VI-a şedinţă a Consiliului interregional al colaborării transfrontaliere 

ale statelor-membre CSI (05.06.2017); 

16. Participarea Ambasadei la cea de-a VI-a ediţie a „Среднерусский экономический форум 

2017”, precum şi la cea de-a XVII-a „Курская Коренская ярмарка”, care s-au desfăşurat în 

reg.Kursk. Printre cele 36 regiuni şi 28 ţări care au participat la iarmaroc, au fost prezenţi şi 

reprezentanţii Republicii Moldova: Preşedintele Comisiei parlamentare pe agricultură şi industrie 

alimentară R.Mudreac, Preşedintele Comisiei parlamentare pe cultură, educaţie, cercetare, tineret, 

sport şi mass-media A.Lebedinschi, delegaţia raionului Drochia, Directorul General al Camerei de 

Comerţ şi Industrie a UTAG M.Paşalî (16-17.06.2017). 
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Ambasada Republicii Moldova în Japonia 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 18 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 9: 
1. 3 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 - experţii au prezentat noua etapă a raportului preliminar, bazat pe 

rezultatele/informaţiile colectate în cadrul celei de-a doua vizite de lucru în Republica Moldova, 

realizate în perioada 27 martie - 10 aprilie 2017, precum şi au expus viziunile pentru activităţile 

ulterioare. 

2. 2 întrevederi cu preşedintele companiei “Metal Products Inc.”, care ar putea prezenta cererea de 

aplicare la JICA în vederea producerii echipamentului agricol pentru vii şi livezi, care va fi utilizat 

în Republica Moldova împreună cu tehnica agricolă, acordată de Guvernul Japoniei 

3. 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. 

Primarul or. Tomi va efectua o vizită de lucru în RM pe parcursul perioadei 05-08 octombrie 

2017. 

4. 2 întrevederi cu reprezentanţii companiilor “Nihon Shurui Nanbai Co.” şi “Ice Blue”, care şi-a 

prezentat intenţia de a importa pe piaţa niponă vinuri moldoveneşti, un lot de 16 mii de sticle fiind 

deja contractat. 

5. Cu reprezentanţii companiei de consultanţă “Crown Agents”, care a fost selectată în urma unei 

licitaţii de către Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei pentru a implementa în Republica 

Moldova proiectul „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a 

solurilor în Republica Moldova”, în valoare de 500 mln yeni japonezi. 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 2: 

1. Prezentarea RM la lucrările atelierului de lucru  “Promovarea turismului în statele din Balcani”, 

care a fost organizat în incinta “Shangri La Hotel” din or. Tokyo, sub egida Asociaţiei Japoneze a 

Companiilor de Turism (JATA) în colaborare cu compania aeriană “Turkish airlines”. La lucrările 

atelierului au participat reprezentanţi ai companiilor turistice din 12 state ale regiunii balcanice, 

inclusiv din Republica Moldova “Solei turism”. 

2. Prezentarea RM în cadrul seminarului de promovare a statelor din regiunea bazinului Mării negre. 

La seminar au participat reprezentanţi ai şase misiuni diplomatice – Azerbaidjan, Belarus, 

Bulgaria, Georgia, Republica Moldova şi România – precum şi companii specializate în domeniul 

turistic şi jurnalişti. 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 5: 

1. În incinta Ambasadei României la Tokyo a fost organizată o acţiune de promovare a relaţiilor 

comercial-economice şi oportunităţilor investiţionale în Republica Moldova şi România.  

2. Co-organizarea festivalului vinului intitulat "Wine Warms Friendship - discovering irresistible 

wines from Azerbaijan, Georgia, Moldova and Tunisia", sub patronajul Ministerului Afacerilor 

Externe al Japoniei.  
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3. În regiunea staţiei Nippori din or. Tokyo Ambasada a organizat, în premieră, Festivalul Republicii 

Moldova în Japonia. Festivalul a fost susţinut de reprezentanţii diasporei moldoveneşti şi a avut 

drept scop promovarea imaginii ţării, culturii, tradiţiilor, bucătăriei şi vinurilor autohtone. 

4. În incinta Ambasadei a fost organizată o recepţie de promovare a producţiei vitivinicole din 

Republica Moldova. Evenimentul a fost organiza în comun de Ambasadă, delegaţia USAID 

Moldova aflată în vizită de lucru în Japonia şi restaurantul moldovenesc “Noroc” din Tokyo, care 

a pus la dispoziţie bucate moldoveneşti şi japoneze. 

5. În incinta Ambasadei a fost organizată o recepţie de promovare a RM, culturii, tradiţiilor culinare 

şi producţiei vitivinicole autohtone. La acţiune au participat 25 de membri ai organizaţiei nipone 

“International Friendship Counsil”. 

 

Altele – 2: 

1. Vizita de lucru a Ambasadorului în oraşul Naha, prefectura Okinawa. Au fost realizate întrevederi 

cu Viceguvernatorul prefecturii, reprezentanţii companiilor turistice şi mass-media locală. Şeful 

misiunii a participat la evenimentul de inaugurare a unui restaurant cu specific moldovenesc, iar 

compania-proprietar “Jumbo Tours” importă vinuri din RM şi propune oferte turistice în Moldova 

pentru turiştii niponi. 

2. Vizita de lucru a Ambasadorului în oraşul Tsuruoka, Prefectura Yamagata în scopul consolidării 

cooperării cu autorităţile municipale în contextul desemnării or. Tsuruoka drept oraş-gazdă a 

echipelor naţionale care vor participa la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, continuării dialogului 

vizînd proiectul de înfrăţire între oraşul vizat şi or. Soroca din Republica Moldova, precum şi 

promovării imaginii şi produselor moldoveneşti în regiunile nipone. 
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Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 19 acţiuni în perioada trimestrului II 2017.  

 

Întrevederi – 8; 

1. Întrevederi cu : 

a) Mai multe întrevederi cu Maksims Tolstojs, Preşedintele Comitetului de dezvoltare a oraşului, 

Consiliului Municipal Riga; 

b) Importatorii de vinuri Cricova, Purcari/Bostavan, Vinuri de Comrat, reprezentanţi ai sectorului 

HOReCa (aprilie şi iunie 2017); 

c) MAE Letonia (Liva Steinberga), referitor la condiţiile de participare în proiecte de asistenţa pentru 

dezvoltare, 5 aprilie 2017 

d) Asociaţia Băncilor Comerciale, Preşedinte Sanda Liepina (12 aprilie 2017)  

e) Secretarul de Stat pentru Economie, Juris Stinka – discuţii privind pregătirea şedinţei comisiei 

mixte moldo-letone (27 aprilie 2017); 

f) Asociaţia Dronelor – aprilie 2017  

g) Autoritatea Aeronautica Civila (27 aprilie 2017) 

h) Igors Graurs, Vice rector, Universitatea RISEBA (aprilie şi iunie)  

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 4; 

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 organizat :  

a) vizita de lucru la Riga a Directorului Oficiului Naţional al Vitei de Vie si Vinului, dl Gh. 

Arpentin,  cu scopul pregătirii unui program de cooperare pentru anul 2018 cu ţările baltice (11-12 

aprilie 2017).  

b) Vizita de lucru a Directorului General, Moldova-Concert, dl Andrei Locoman, pentru studierea 

pieţii şi ofertei culturale letone şi lansarea unor cooperări bilaterale. De asemenea-a fost prezentat 

modelul Letoniei de reformare a guvernării corporative a întreprinderilor de stat în domeniul 

culturii (14-17 iunie 2017); 

3. Ambasada a participat la lucrările ”Business-Council” moldo-leton (27 aprilie 2017). 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 7; 

1. Sunt identificaţi 2 candidaţi pentru funcţia de Consul Onorific. Propunerile vor fi expediate 

MAEIE după modificarea regulilor actuale de către MAE Letonia care se preconizează în toamna 

acestui an.  

2. Întrevederi cu Uldis Papans, Preşedintele Asociaţiei Sevidor, Portul Riga 

3. Întrevederi cu reprezentanţei companiei Exante, Denis Grics, 10 mai 2017 

4. A fost organizată a III-a Şedinţă a Comisie Mixte moldo-letone, 8-9 iunie la Chişinău;  

5. Reuniunea Consiliului de afaceri moldo-leton, 8 iunie la Chişinău; 

6. Business forum moldo-leton, 8 iunie la Chişinău; 
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7. Concertul Wine and Music în cadrul Festivalului de la Riga, în cadrul căruia au fost promovate 

vinurile moldoveneşti Cricova şi Purcari/Bostavan, cu participarea artiştilor Vali Boghean Band 

(16 iunie 2017). 

 

Altele – acţiuni planificate până la sfârşitul lunii iunie 2017: Continuarea discuţiilor cu MIEPO 

pentru organizarea unei misiuni de afaceri în Letonia şi pentru sprijinirea participării 

antreprenorilor moldoveni la expoziţia Riga Food.  
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Ambasada Republicii Moldova în Lituania 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 6 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 4; 
1. cu reprezentantul companiei vinicole SemVin-Service, Frunze Veaceslav. 

2. cu viceministrul afacerilor externe al Lituaniei, Darius Skusevicius, 

3. cu o delegaţie a Oficiului Naţional a Viei şi Vinului, condusă de Gh. Arpentin, 

4. au fost continuate discuţiile cu reprezentantul companiei ARVI, Algirdas Kumza. 

 

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 Producătorilor şi 

Exportatorilor de Fructe din Republica Moldova şi compania importatoare de fructe şi legume din 

Lituania IPSUN. 
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Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 21 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 7; 

1. Participarea la întrevederea PM RM, Pavel Filip şi a Ministrului dezvoltării regionale şi 

construcţiilor al RM, V. Bîtca, cu PM RC, Bohuslav Sobotka şi Ministrul Industriei şi Comerţului 

al RC, J. Havlicek, vizând colaborarea comercial-economică moldo-cehă; 

2. Participarea la întrevederea Viceministrului agriculturii al RM, I. Uşurelu, cu Viceministrul 

agriculturii al RC, J. Šír; 

3. 3 întrevederi cu Petr Stransky, Directorul Companiei Industry Light; 

4. Întrevederea cu Andriy Yehoshyn, Manager General al companiei Bonego (21.04.2017); 

5. 2 întrevederi cu Alexander Gott, Centrul Ceho - Moldovenesc de Cooperare Economică; 

6. Întrevederea cu Zuzana Matyasova, Şef al Departamentului Relaţii Internaţionale din cadrul 

Ministerului Finanţelor al RC; 

7. Întrevederea cu Helena Hroníková, Departamentul Politici Economice Externe, Ministerul 

Industriei şi Comerţului al RC; 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 6; 

1. Transmiterea spre Centrală/MEc a unui exemplar de corp de iluminat şi a informaţiei aferente, 

utilizat în tehnologia companiei Industry Light, în contextul colaborării MEc/Agenţiei Eficienţă 

Energetică cu compania cehă Industry Light şi Institutului Fraunhofer/Berlin, în domeniul 

implementării în RM a unui proiect de iluminare publică conform conceptului „Smart City”. 

2. Ambasada a informat instituţiile cehe relevante despre desfăşurarea, la Bălţi, pe 07.06.2017, a 

Forumului Investiţional Internaţional „Investiţii şi oportunităţi de colaborare” (20.04.2017); 

3. Ambasada a informat Centrala despre depistarea, de către Autoritatea Cehă pentru Inspecţie în 

Agricultură şi Alimentaţie, a anumitor neconcordanţe în calitatea vinurilor moldoveneşti aflate în 

vânzare pe piaţa R. Cehe (26.04.2017); 

4. Ambasada a informat instituţiile cehe relevante despre desfăşurarea, la Chişinău, în perioada 

13-14.06.2017, a evenimentului „Moldova Automotive Days” (17.05.2017); 

5. Ambasada a comunicat Centralei, conform solicitării respective, contactele relevante din cadrul 

instituţiilor cehe responsabile de domeniul silviculturii (23.05.2017); 

6. Remiterea Anuarului Statistic al RM pentru anul 2016 către Oficiul Ceh de Statistică 

(09.06.2017); 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 

1. În contextul vizitei oficiale a PM RM, Pavel Filip, în RC, Ambasada a participat la organizarea 

Forumului de Afaceri moldo-ceh, ce a reunit circa 80 de antreprenori din ambele ţări (09.05.2017); 

2. Ambasada a pregătit un stand de ţară cu prezentarea oportunităţilor investiţionale şi a producţiei 

vitivinicole, din RM, la Expoziţia Internaţională „Export Festival CZ 2017”, ce a avut loc la Praga 

în perioada 14-15.06.2017; 

 

Altele – 6; 
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1. În cadrul Forumului de Afaceri, organizat la Praga, cu ocazia vizitei oficiale a PM RM, Pavel 

Filip, în RC, a avut loc semnarea unui Memorandum de cooperare şi schimb de informaţii între 

Ministerul Economiei al RM/Agenţia Eficienţă Energetică şi compania cehă Industry Light, în 

vederea colaborării în domeniul eficienţei energetice (09.05.2017); 

2. Ambasada a transmis în adresa Centralei scrisoarea din partea Institutului Fraunhofer din Berlin 

(IPK) adresată Ministrului Economiei al RM, privind încheierea unui Memorandum de colaborare 

între IPK şi Republica Moldova (01.02.2017); 

3. Ambasada a acordat asistenţă reprezentantului MAI al RM în vederea participării la Expoziţia 

Internaţională de Tehnologii în domeniul Apărării şi de Securitate, desfăşurată la Brno, în perioada 

1-2.06.2017; 

4. Ambasada a informat despre discuţia cu Viceministrul Industriei şi Comerţului al RC, V. Bartl, 

la subiectul problemelor în implementarea de către compania cehă OHL ŢS a contractului vizând 

reabilitarea porţiunii drumului R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni; 

5. Ambasada a transmis scrisoarea Viceministrului Industriei şi Comerţului al RC, V. Bärtl, 

adresată Viceministrului Economiei al RM, V. Iurcu, vizând subiectul întârzierii lucrărilor de 

reabilitare a porţiunii drumului R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni, efectuate de compania cehă OHL 

ŢS; 

6. Ambasadorul a acordat un interviu pentru Radio Moldova, cu ocazia aniversării a 25 de ani de 

la stabilirea relaţiilor diplomatice între RM şi RC, ce vizează inclusiv dinamica relaţiilor 

comercial-economice moldo-cehe. 
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Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 5 acţiuni în perioada trimestrului II 2017 

 

Întrevederi/ Vizite – 4 ; 

 

1. 21 aprilie, participarea la un prânz de lucru menit să pună în evidenţă importanţa viitorului 

Summit UE - Lumea Arabă, ”EU Arab World Summit- Towards a solid alliance”, care se va 

desfăşura la Atena al doilea an consecutiv, în perioada 9-10 noiembrie 2017. Conform 

organizatorilor, Summit-ul va oferi o platformă reprezentativă şi dinamică pentru dezbaterea 

strategiilor de cooperare euro-arabă şi a parteneriatului între cele două blocuri majore politice şi 

economice. În context, organizatorii au subliniat necesitatea informării autorităţilor şi oamenilor 

de afaceri despre importanţa politică şi economică a evenimentului, promiţând că invitaţiile vor fi 

remise în timp util şi reiterându-se dorinţa reprezentării statului la un nivel politic înalt. 

 

2. 4 mai, participat la evenimentul organizat de conducerea TAP - Trans Adriatic Pipeline. Scopul a 

fost de a informa misiunile diplomatice cu privire la progresul proiectului TAP. Directorul general 

al TAP Ian Bradshaw a oferit informaţii generale despre proiect, partea europeană a Southern Gas 

Corridor, scopul şi implementarea, având menirea să asigure obiective strategice ale Uniunii 

Europene, precum securitatea energetică şi diversificarea. De asemenea a explicat progresul TAP 

în cele trei state, Grecia, Albania, Italia, precum şi principalele realizări ale proiectului la prima şi 

a doua etapă. 

 

3. 31 mai, participarea la Adunarea Generală a SEV - Hellenic Federation of Enterprises, 110 ani de 

activitate. Discursuri au prezentat Alexis Tsipras, Prim-ministrul RE. Preşedinte şi CEO al Fairfax 

Financial Holdings, V. Prem Watsa şi Theodoros Fessas, Preşedintele SEV. 

 

4. 21 iunie, vizită de lucru la COSCO Shipping Group din Grecia. Scopul acestui eveniment a fost de 

a obţine informaţie cu privire la activităţile şi investiţiile în infrastructura inovatoare, care au ca 

scop consolidarea cooperării  trans-comerciale prin Grecia prin furnizarea de servicii de clasă 

mondială. Grupul COSCO, cu prezenţă în peste 160 de ţări şi una dintre companiile de transport 

maritim cu cea mai rapidă creştere din lume, plasează Grecia şi portul Piraeus ca centru strategic 

de dezvoltare. Poziţia geostrategică ideală a portului Piraeus, primul port european după Canalul 

Suez, care îmbină toate modurile de transport disponibile (maritim, feroviar, rutier, aerian) oferă 

cea mai bună soluţie posibilă pentru manipularea eficientă a încărcăturii cu cel mai scurt timp de 

tranzit spre/către Orientul Mijlociu şi Africa.    

 

Diseminări/colectarea informaţiilor: 1 acţiune realizată: 

 

1. Diseminarea informaţiei cu privire la modificarea şi completarea legii nr. 24 din 10.03.2017. 
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Ambasada Republicii Moldova în Franţa 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului II / 2017 

 

 

Total realizate: 11 acţiuni în perioada trimestrului II / 2017 

 

Întrevederi – 3 acţiuni 

1. Întrevedere cu reprezentanţii agenţiei Business France (05.04.2017); 

2. Întrevedere cu reprezentanţii companiei Cognizant (lider mondial în prestarea serviciilor 

tehnologice şi de consultanţă în business)  (18.05.2017); 

3. Întrevedere cu designerul moldovean Evghenii Hudorjkov la Paris (28.05.2017). 

 

Disiminarea/colectarea informaţiilor – 4 acţiuni 

1. Informarea OIVV privind posibilitatea de participare la Vinexpo Bordeaux, 18-21 iunie 2017 

(04.04.2017); 

2. Disiminarea informaţiei privind organizarea în Republica Moldova a evenimentului Investments 

and Collaboration Opportunities, 7 iunie 2017 (12.04.2017); 

3. Disiminarea informaţiei privind organizarea Moldova Automotive Days 2017, 13-14 iunie 2017 

(19.05.2017); 

4. Disiminarea informaţiei privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică din 

Republica Moldova (16.06.2017). 

 

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

1. Co-organizarea Forumului oamenilor de afaceri Moldova – Monaco la Chişinău (04.05.2017). 

 

Altele –3 acţiuni 

1. Semnarea Acordului de colaborare între AOAM şi Consiliul Economic din Monaco (04.05.2017); 

2. Semnarea Acordului de colaborare între MIEPO şi Consiliul Economic din Monaco (04.05.2017); 

3. Participarea la conferinţa OCDE ”Stimularea Investiţiilor pentru Competitivitate în Europa de 

Sud-Est”, în cadrul căreia Secretarul de Stat al Ministerului Economiei al RM a prezentat 

oportunităţile investiţionale ale ţării noastre (19-20.04.2017).  
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Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană 

 

RAPORT 

privind acţiunile întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 20 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 10; 

1. Cu Prefectul or. Arezzo Clara Viccaro, Primarul Alessandro Ghineli, Preşedintele Camerei de 

Comerţ şi Industrie din Arezzo Andrea Sereni, Secretarului General Giuseppe Salvini, cu oameni 

de afaceri din această regiune (4.05 2017); 

2. Cu Prefectul or.Barletta Clara Minerva şi Primarul Pasquale Cascella, cu reprezentanţi 

Camerei de Comerţ şi Idustrie, cu numeroşi oameni de afaceri din regiunea Apulia 

(10.06.2017); 

3. Cu Paolo Miraglia del Giudice, Şeful Oficiului VI din cadrul Direcţiei generale pentru UE, 

MAECI, Au fost discutate mai multe aspecte ale colaborării comercial- economice; 

4. Cu Giovanni Pavan, Preşedintele Camerei de Comerţ din or. Pordenone, cu autorităţile locale, cu 

oameni de afaceri din regiune (15.06.2016).  

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3; 

1. Transmiterea în adresa autorităţilor italiene şi malteze, comunităţii moldoveneşti din Italia, a 

solicitărilor de asistenţă în scopul lichidării consecinţelor ninsorilor abundente din aprilie 2017;  

2. Diseminarea informaţiilor privind  mediul de afaceri şi oportunităţile de investiţii în Republica 

Moldova, în cadrul vizitelor în teritoriu a Ambasadorului S. Stîngaci, la Arezzo  (04.05.2017), la 

Barletta (10.06. 2017), la Pordenone (15.06.2017); 

3. Participarea colectivului Ambasadei la 21 mai 2017, la cea de-a XXVI-ea ediţie a ,,Sărbătorii 

Popoarelor’’ şi prezentarea produselor şi tradiţiilor moldoveneşti de către Asociaţia de voluntariat 

”Sun in your Life” şi Ansamblul de dans "Trandafir moldovenesc". 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 5; 

1. Prezentarea Republicii Moldova la Arezzo, la 4 mai 2017, unde Ambasadorul Republicii Moldova 

S. Stingaci a ilustrat situaţia social-economică, sectoarele prioritare ale economiei, oportunităţile 

de afaceri şi politicile de atragere a investiţiilor străine;  

2. Organizarea la 10.06.2017 a evenimentului „Republica Moldova întâlneşte Apulia” , la Barletta; 

3. Inaugurarea la Barletta a centrului informativ al Camerei de Comerţ Italo-Moldavă;  

4. Vizitarea întreprinderilor din regiunea Apulia ”I bilanciai” şi”Cantine della Bardulia”, unde au fost 

evaluate posibilităţile de colaborare cu partenerii moldoveni; 

5. Prezentarea ţării ”Moldova – Platformă economică în Europa de Est pentru întreprinderile italiene, 

după Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană”, la Pordenone, 15 iunie 2017. 

 

Altele –  2; 
1. Activităţi organizatorice pentru ”Prezentarea ţării” la Arezzo, Barletta, Pordenone; 

2. Participarea Ambasadorului Republicii Moldova la cea de-a III-a ediţie a întrunirii informative 

”Eu cunosc drepturile mele”, organizată sub patronajul Ambasadei de către biroul de Consultanţă 

legală şi fiscală, cu participarea Reţelei Securitatea Activă. În cadrul reuniunii a fost prezentată 

Asociaţia Întreprinzătorilor Moldoveni din Italia. Ambasadorul S. Stingaci a salutat crearea 
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recentă a acestei asociaţii, exprimându-şi speranţa că va deveni un punct de referinţă important 

pentru cei circa 5000 întreprinzători moldoveni care activează în Italia.  
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Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, 

Republica Socialistă Vietnam (prin cumul)  

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 82 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 34; 

1. Întrevederea cu Sun Wei, Directorul Departamentului Internaţional al Consiuliului de Promovare a 

Comerţului Internaţional din China (CCPIT). În cadrul întrevederii s-a discutat un spectru larg de 

subiecte ce vizează relaţiile bilaterale economice, perspectiva de dezvoltare a acestora, atragerea 

investiţiilor în economia ţării noastre şi posibilitatea lansării unor proiecte concrete în domeniul 

agriculturii, construcţiei drumurilor şi căilor ferate, energiei nucleare etc.  (21 martie 2017); 

2. Întrevederea cu Chen Zhikong, Vicedirectorul Oficiului de Externe al provinciei Sichuan şi Zhang 

Xupeng, Directorul Departamentului de Cooperare Internaţională al Biroului de Comerţ al 

provinciei Sichuan (24 martie 2017); 

3. Întrevederea cu Zhou Xianyi, Secretarul de Partid al zonei Shuangliu al oraşului Chengdu (25 

martie 2017); 

4. Întrevederea cu Gracie Fu, Directorul Oficiului Guvernului Regiunii Special-Administrative Hong 

Kong la Beijing, şi cu Arthur Lam, Directorul Secţiei Comercial-Economice. În cadrul întrevederii 

s-a discutat un spectru larg de subiecte ce vizează relaţiile bilaterale economice, perspectiva de 

dezvoltare a acestora, mediul de afaceri şi condiţiile de investiţii în RM, oportunităţile de 

dezvoltare a unor proiecte comune, precum şi promovarea exporturilor vinurilor moldoveneşti pe 

piaţa din Hong Kong (30 martie 2017); 

5. Întrevederea cu Li Mingguang, Vicemanagerul General al Departamentului de Afaceri Externe al 

Companiei de Stat de Construcţii şi Inginerie (CSCEC). Discuţia s-a axat pe oportunităţile de 

dezvoltare a unor proiecte comune (30 martie 2017); 

6. Întrevederea cu Kong Yuchun, Vicemanagerul General al Departamentului de Investiţii în Ţările 

Străine a Companiei Naţionale de Energie Nucleară din China (CNNP). Discuţia s-a axat pe 

cooperarea în cadrul proiectului în domeniul energetic (31 martie 2017); 

7. Întrevederea cu Peng Haipeng, Directorul Departamentului de Cooperare Internaţională al 

Companiei Internaţionale Chineze de Aviaţie (Air China). Discuţia s-a axat pe posibilitatea 

iniţierii unor proiecte comune în condiţiile în care RM dispune de o poziţionare geografică 

favorabilă şi are acces liber la piaţa ţărilor UE şi CSI (1 aprilie 2017); 

8. Întrevederea cu reprezentantul Ambasadei RPC la Chişinău. Discuţia neoficială s-a axat pe 

aspectele cooperării bilaterale pe dimensiunea comercial-economică şi perspectivele de dezvoltare 

a acesteia (3 aprilie 2017); 

9. Discuţia cu Yao Guo’en, funcţionar în cadrul Departamentului Eurasia al MC al RPC. Discuţia s-a 

axat pe posibilitatea prelungirii vizitei VPM/ME Octavian Calmîc în China în contextul 

participării la cea de-a 10 ediţie a Expoziţiei de Investiţii şi Comerţ din China Centrală 2017 

(Central China Investment and Trade Expo 2017), care va avea loc la 17 mai curent, în oraşul 

Hefei, provincia Anhui (12 aprilie 2017).   

10. Întrevederea cu Lei Baoping, Directorul Departamentului Internaţional al Consiuliului Chinez de 

Promovare a Comerţului Internaţional al provinciei Henan (CCPIT din Henan). Discuţia s-a axat 

pe perspectivele de dezvoltare a relaţiilor economice moldo-chineze, sporirea schimburilor 
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comerciale, mediul de afaceri al RM şi atragerea investiţiilor chineze în economia ţării noastre, 

precum şi posibilitatea lansării unor proiecte în domeniul agriculturii (12 aprilie 2017).   

11. Întrevederea cu Zhang Jinling, Directorul Departamentului Internaţional al Asociaţiei pentru 

Cooperare Economică Internaţională din China (China Association for International Economic 

Cooperation (CAIEC)) pe lângă Ministerul Comerţului chinez. În cadrul întrevederii s-a discutat 

despre oportunităţile de cooperare economică şi atragerea investiţiilor chineze în economia RM 

(13 aprilie 2017); 

12. Discuţia cu Yao Guo’en, funcţionar în cadrul Departamentului Eurasia al Ministerului Comerţului 

al RPC (27 aprilie 2017); 

13. Întrevederea cu Ye Linjun, funcţionar în cadrul Departamentului de Credite Preferenţiale al 

Eximbank.  Discuţia s-a axat pe posibilităţile de implementare a unor proiecte concrete din contul 

creditelor preferenţiale acordate de bancă (27 aprilie 2017); 

14. Întrevederea cu Zhao Junfang, funcţionar în cadrul Departamentului de Comerţ al provinciei 

Sha’anxi (3 mai 2017); 

15. Întrevederea cu An Yongpeng, Manager de proiecte în cadrul Departamentului de Investiţii şi 

Dezvoltare Economică al Zonei Economice Speciale pentru Ştiinţă şi Tehnologii Xixian. În cadrul 

întrevederii interlocutorul a prezentat proiectul Parcurile sino-ruse de inovaţii şi tehnologii înalte 

„Drumul Mătăsii” şi a invitat companiile moldoveneşti să examineze posibilitatea de a deschide 

companii/reprezentanţe în Zona Economică Specială pentru Ştiinţă şi Tehnologii Xixian (3 mai 

2017); 

16. Întrevederea cu Tong Yufei, Vicedirectorul Secţiei de Schimburi Internaţionale din cadrul 

Oficiului pentru Relaţii Externe a provinciei Henan. Scopul întrevederii a fost discutarea 

oportunităţilor de cooperare între RM şi provincia Henan (4 mai 2017);     

17. Întrevederea cu Shen Beili, Asistentul ministrului Departamentului Internaţional al Comitetului 

Central al Partidului Comunist Chinez (10 mai 2017); 

18. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu Shen Beili, Asistentul Ministrului 

Departamentului Internaţional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. La 

întrevedere a fost prezent şi Hu Yanxin, Directorul Centrului de Cooperare Economică (CCE) al 

DI al CC al PCC. În cadrul întrevederii părţile au trecut în revistă dimensiunea relaţiilor 

comercial-economice bilaterale şi au discutat despre perspectivele de dezvoltare a acestora în 

contextul implementării iniţiativei chineze „Drumul Mătăsii” (15 mai 2017); 

19. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu Vicepreşedintele Companiei de Stat de 

Construcţii şi Inginerie (CSCEC), Zheng Xuexuan (15 mai 2017); 

20. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu Vicemanagerul General al Grupului General de 

Tehnologie (Genertec), Zhou Mingchun, şi Preşedintele Companiei Naţionale de Import şi Export 

a Produselor Industriale Uşoare din China (China Light), Pan Wang (16 mai 2017); 

21. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu Vicepreşedintele Companiei Jingdong, Ma 

Jianrong (16 mai 2017); 

22. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu Preşedintele Companiei Huawei, Guan Jun (15 

mai 2017); 

23. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu Vicepreşedintele Companiei Hytera, Cai Hai 

(16 mai 2017); 

24. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu Vicepreşedintele Companiei Avic 

Internaţional, Liu Jun (16 mai 2017); 

25. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu Preşedintele Grupului Alibaba, Jin Jianhang 

(15 mai 2017); 

26. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu Preşedintele Companiei de Tehnologie de 

Energie Regenerabilă Dynavolt, Leonard Chen (16 mai 2017); 
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27. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu Vicepreşedintele Companiei ZTE, Li Ming (15 

mai 2017); 

28. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu cu Managerul General pentru Cooperare 

Internaţională al Companiei Naţionale de Energie Nucleară din China (CNNP), Xie Jiajie (16 mai 

2017); 

29. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu Vicemanagerul General al Grupului FAW, Qiu 

Xiandong (16 mai 2017); 

30. Întrevederea VPM/ME al RM Octavian Calmâc cu Vicepreşedintele Companiei de Stat de 

Inginerie şi Energie din China (Sinomec), Liu Yunpeng (15 mai 2017); 

31. Întrevederea cu Directorul Centrului de Cooperare Economică al Departamentului Internaţional al 

Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Hu Yanxin. În cadrul întrevederii s-a discutat 

despre proiectul de creare a unui Centru de promovare a culturii vinului moldovenesc în oraşul 

Taicang, provincia Jiangsu (31 mai 2017); 

32. Întrevederea cu Luo Weidong, Directorul General al Departamentului Eurasia al Ministerului 

Comerţului al RPC. Discuţia s-a axat pe evoluţiile cooperării bilaterale pe dimensiunea comercial-

economică şi perspectivele dezvoltării acesteia (6 iunie 2017); 

33. Întrevederea cu Shen Beili, Asistentul Ministrului Departamentului Internaţional al Comitetului 

Central al Partidului Comunist Chinez. În cadrul întrevederii s-a discutat despre stadiul actual al 

relaţiilor bilaterale şi perspectiva de dezvoltare a acestora (7 iunie 2017); 

34. Întrevederea cu Li Huilai, Asistentul Minsitrului Afacerilor Externe al RPC (12 iunie 2017). 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 28; 

1. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a informaţiei privind desfăşurarea Expoziţiei 

Internaţională de Vinuri din Beijing - Top Wine China 2017 (17 martie 2017); 

2. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a informaţiei privind desfăşurarea cursurilor 

în domeniul energiei electrice organizate de către Universitatea de Energie Electrică China de 

Nord în iunie-iulie curent (17 martie curent); 

3. Transmiterea Ghidului „Invest în Moldova” 2016 şi a altor materiale relevante în adresa 

Consiliului Chinez de Promovare a Comeţului Internaţional, cu solicitarea de a disemina 

informaţia printre întreprinderile chineze interesate de a stabili o cooperare cu RM (21 martie 

2017); 

4. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a informaţiei privind organizarea şi 

desfăşurarea Expoziţiei Internaţionale de Turism din Beijing 2017, a Expoziţiei Internaţionale de 

Turism „Drumul Mătăsii” din Xi’an 2017 (XSRITE 2017) şi a Expoziţiei Mondiale de Turism de 

Agrement din Hainan 2017 (21 martie 2017); 

5. Transmiterea în adresa ME al RM a materialelor relevante privind desfăşurarea Forumului Drumul 

Mătăsii (5 aprilie 2017); 

6. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a unei note informative privind principalele 

sarcini pentru reformele din sistemul economic pentru anul 2017 şi o serie de măsuri pentru 

stimularea ocupării forţei de muncă şi a antreprenoriatului în perioada următoare stabilite în cadrul 

şedinţei Consiliului de Stat al RPC, prezidate de Premierul Li Keqiang (6 aprilie 2017); 

7. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a informaţiei primite de la Grupul Canton 

Universal Fair privind organizarea expoziţiilor internaţionale de vinuri şi alcool Interwine şi a 

roadshow-urilor de promovare a vinurilor pe întreg teritoriul Chinei (7 aprilie 2017); 

8. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a informaţiei primite de la Asociaţia 

Agenţiilor de Turism din Macao privind organizarea celei de-a 5-a ediţii a Expoziţiei 

Internaţionale de (Industrie) a Turismului din Macao (13 aprilie 2017); 
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9. Transmiterea în adresa Ministerului Agriculturii al RPC a scrisorii MAIA al RM privind 

posibilităţile de promovare a exportului de carne de porc din RM pe piaţa chineză (20 aprilie 

2017); 

10. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a informaţiei privind proiectul de creare a 

unui centru de promovare a culturii vinului moldovenesc în or. Taicang (21 aprilie 2017); 

11. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a unei broşuri privind situaţia economică a 

provinciei Anhui şi oportunităţile de cooperare (13 aprilie 2017); 

12. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a Iniţiativei de Promovare a Cooperării 

Comerciale Fără Obstacole în cadrul Drumului Mătăsii (27 aprilie 2017); 

13. Transmiterea listei instituţiile cu profil economic în adresa CCI a RM şi a altor instituţii relevante 

(28 aprilie 2017); 

14. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a unei note analitice privind procedurile 

operaţionale solicitate de Guvernul chinez pentru accesarea fondurilor în circuitul economic 

„Drumul Mătăsii” (12 mai 2017); 

15. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a informatiei privind Zona Economică 

Specială pentru Ştiinţă şi Tehnologii Xixian din Orăşelul Nou Fengdong din oraşul Xi’an, 

provincia Sha’anxi (12 mai 2017); 

16. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a unei note informative privind realizarea 

primului import de carne din Europa pe cale feroviară (12 mai 2017); 

17. Transmiterea invitaţiei Institutului Chinez de Electronică la cea de-a 9-a ediţie a Conferinţei 

„Ecosystem Structuring and Cloud Application” (12 mai 2017); 

18. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a unei note informative privind aprobarea de 

către Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură (AIIB) a cererii 

României pentru a se alătura acestei instituţii (22 mai 2017); 

19. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a unei note informative privind semnarea 

Acordului de comert liber sino-georgian (22 mai 2017); 

20. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a unei note informative privind participarea 

VPM/ME Octavian Calmâc, în perioada 14-15 mai curent, în oraşul Beijing, la Forumul Drumul 

Mătăsii pentru cooperare internaţională (22 mai 2017); 

21. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a unei note informative privind desfăşurarea 

în perioada 14-15 mai curent, în oraşul Beijing, a Forumului Drumul Mătăsii pentru cooperare 

internaţională (23 mai 2017); 

22. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a Comunicatului Comun a Liderilor 

participanţi la masa rotundă a cadrul Forumului Drumul Mătăsii pentru cooperare internaţională 

(23 mai 2017); 

23. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a unei note informative privind discursul 

Preşedintelui Xi Jinping din cadrul Forumului Drumul Mătăsii pentru cooperare internaţională (26 

mai 2017); 

24. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante şi întreprinderilor din RPC a invitaţiei de participare 

la evenimentul Moldova Automotive Days (26 mai 2017); 

25. Transmiterea în adresa Oficiului de Mărci al RM a demersului AGEPI privind protecţia semnelor 

oficiale ale RM în RPC (30 mai 2017); 

26. Transmiterea în adresa autorităţilor şi întreprinderilor din RPC a a comunicatelor informative 

privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică (31 mai 2017); 

27. Diseminarea printre instituţiile relevante din RM a intreviului VPM/ME Octavian Calmâc "O 

centură, un drum este un proiect de anvergură, probabil cel mai ambiţios din ultimul secol” 

acordat redacţiei române a China Radio Internaţional (22 mai 2017); 
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28. Transmiterea în adresa instituţiilor relevante din RM a informaţiei privind Expoziţia de Alimente 

şi Catering din China 2017, în oraşul Changsha, provincia Hunan (2 iunie 2017). 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 5; 

1. Organizarea vizitei de lucru în oraşul Chengdu, provincia Sichuan, a Directorului ONVV G. 

Arpentin şi asistarea delegaţiei RM la participarea la cea de-a 96 ediţie a Expoziţiei de Alimente 

şi Băuturi (martie 2017); 

2. Vizita de lucru în oraşul Chengdu şi participarea la cea de-a 96 ediţie a Expoziţiei de Alimente 

şi Băuturi (23-25 martie 2017); 

3. Vizita de lucru în oraşul Bijie, provincia Guizhou. Programul vizitei a inclus întrevederi cu 

reprezentanţii Guvernului local, participarea la Conferinţa Transnaţională „Cooperarea Economică 

dintre Oraşele Lumii” şi participarea la ceremonia de deschidere a Festivalul Internaţional de 

Azalee din Guizhou 2017(27-29 martie 2017); 

4. Organizarea vizitei de lucru la Beijing a VPM/ME Octavian Calmâc şi asistarea delegaţiei 

RM la participarea la Forumului Drumul Mătăsii pentru cooperare internaţională (14-16 mai 

2017); 

5. Vizita de lucru în oraşul Shanghai şi asistarea delegaţiei RM la participarea la Expoziţia SIAL 

2017 (17-19 mai 2017). 

 

Altele – 15 acţiuni; 

1. Participarea la Conferinţa de Presă privind promovarea expoziţiilor cu profil turistic organizate în 

RPC (15 martie 2017); 

2. Participarea la promovarea proiectului de creare a reţelei de fibră-optică; 

3. Solicitarea din partea ME al RM a unei invitaţii pentru Compania Datang (21 martie 2017); 

4. Solicitarea din partea ME al RM a listei componenţei  delegaţiei care urmează să participe la 

Forumul Drumul Mătăsii (21 martie 2017); 

5. Avizare pozitivă înfiinţare birou economic în oraşul Shanghai (5 aprilie 2017); 

6. Solicitare scrisoare pentru Compania Datang International Power Generation (11 aprilie 2017); 

7. Reiterare solicitare răspuns privind interesul părţii moldoveneşti pentru proiectul de creare a unui 

Centru de promovare a vinului moldovenesc la Taicang (11 aprilie 2017); 

8. Participarea la evenimentul de promovare a provinciei Anhui „O Chină Deschisă: Splendidul 

Anhui Salută Lumea” („An Open China: Splendid Anhui, Welcoming the World”), organizat de 

către MAE chinez şi adresat reprezentanţilor comunităţii diplomatice acreditate în China (13 

aprilie 2017); 

9. Transmitere scrisoare de intenţii din partea Departamentului de Comerţ al provinciei Hunan şi 

solicitare invitaţii pentru demararea procedurilor interne de obţinere a permisului de vizitare a RM 

(13 aprilie 2017); 

10. Participarea la Briefing-ul privind Expoziţia Internaţională de Horticultură 2019, organizat de 

către Consiliul de Promovare a Comerţului Internaţional din China  şi Comitetul Organizatoric al 

Expo 2019 Beijing şi adresat reprezentanţilor comunităţii diplomatice acreditate în China (21 

aprilie 2017); 

11. Transmiterea în adresa Departamentului de Comerţ din Hunan a invitaţiilor din partea ONVV al 

RM de a efectua o vizită în RM (21 aprilie 2017); 

12. Solicitare informaţii privind exportul cărnii de porc din RM (26 aprilie 2017); 

13. Participarea la Briefing-ul privind desfăşurarea Sesiunii Tematice privind Interconectivitatea 

Comercială din cadrul Forumului Drumul Mătăsii (28 aprilie 2017); 

14. Transmiterea notei Departamentului de Relaţii Externe al Guvernului provinciei Sichuan şi 

soliciatre invitaţii pentru delegaţia chineză (29 mai 2017); 
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15. Transmiterea în adresa Biroului de Externe a Guvernului provinciei Sichuan a invitaţiilor din 

partea ME al RM de a efectua o vizită în RM (6 iunie 2017). 
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Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 9 acţiuni în perioada trimestrului II 2017  

(responsabilul de sectorul economic a activat pînă la 10.05.2017. Funcţia va fi completată din 

03.07.2017).  

 

Întrevederi – 2; 

1. cu dl. Prof. dr. Edgar O. Klose, membru al Academiei Europene pentru Ştiinţe ale Naturii, 

preşedinte al asociaţiei obşteşti „Institutul pentru promovarea tehnologiei şi inovaţiei”, AO MITI 

(Märkisches Institut für Technologie- und Innovationsförderung e. V.), specializată pe cercetare 

ştiinţifică, consiliere, educaţie profesională şi implementarea rezultatelor obţinute în mediu 

(05.04.2017); 

2. cu dna Adina Utes, responsabilă pentru sud-estul Europei în Asociaţia Germană a Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii (15.06.2017).  

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 2; 

1. Informarea reprezentanţilor Ministerului federal pentru economie şi energie (BMWi),  despre 

proiectul Twinning în Republica Moldova; 

2. Remiterea scrisorii E.S. domnului Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova, adresată dlui 

Manfred Braun, Director general Funke Mediengruppe, referitor la examinarea posibilităţilor 

investirii în domeniul mass media din Moldova şi solicitarea întrevederilor în scopul furnizării 

informaţiilor suplimentare. 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 

1. Ambasada a participat la 06 aprilie curent la a cincea ediţie a Forumul de Est din Berlin (East 

Forum Berlin), organizat de Comitetul de Est al Economiei Germane (Ost-Ausschuss der 

Deutschen Wirtschaft), în comun cu Banca comercială europeană UniCredit şi METRO GROUP, 

sub moto-ul „The future of European-Eurasian partnership: Rebuilding trust. Defining drivers. 

Overcoming barriers”. 

2. Ambasada a participat la 06 aprilie curent la evenimentul informativ „Meet the Ambassadors”, în 

marja căreia Ambasadorul Oleg Serebrian a stabilit contacte şi a purtat discuţii privind oportunităţi 

de afaceri şi investiţii în ţara noastră cu reprezentanţii ai companiilor private şi unele landuri 

federale. 

 

Altele – 3; 

1. Finalizarea procedurilor de numire a dlui Michael Fischbaum în calitate de Consul Onorific al 

Republicii Moldova în Bavaria, RFG, cu sediul la Munchen. CO începe activitatea în vederea 

promovării imaginii RM în regiune, consolidarea relaţiilor bilaterale economico-comerciale şi 

atragerea investiţiilor. 

2. Remiterea MAE a dosarului de numire a dlui Eugen Friesen în calitate de Consul Onorific al 

Republicii Moldova în Baden-Württemberg, RFG, către MAE al RFG pentru aprobare.  

3. 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 
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industrie ale RM şi din RFG, Comitetul de Est al Economiei Germane, precum şi autorităţilor 

publice locale din RFG. 
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Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 11 acţiuni 

 

Întrevederi: 5  

 

1. 28 martie 2017 – întrevedere cu dl Ilan Cohen, referent pentru RM în cadrul MAE olandez, în 

cadrul căreia au fost discutate posibilităţile iniţierii unor noi proiecte de cooperare pentru 

dezvoltarea relaţiilor bilaterale moldo-olandeze şi atragerii investiţiilor directe în economia RM. 

Diplomatul olandez a subliniat necesitatea identificării unor iniţiative noi care ar contribui la 

creşterea şi diversificarea schimburilor comerciale. (Nota informativă a Ambasadei nr. 

NED/221/72 din 30.03.2017).  

2. 29 martie 2017 – cu dna Irina Kohl, coordonator de proiecte internaţionale în cadrul Agenţiei 

antreprenoriale olandeze (RVO). În cadrul discuţiilor, a fost efectuat un schimb de informaţii ce 

ţin de proiectele implementate în RM. La fel, a fost subliniat interesul RM în atragerea investiţiilor 

olandeze în economia RM în domenii precum agricultura, energia regenerabilă etc. În acest sens,   

s-a discutat posibilitatea organizării unui eveniment public informativ adresat companiilor locale 

în vederea prezentării oportunităţilor existente.  

3. 21 aprilie 2017 – cu reprezentantul programului de asistenţă PUM, dna Noor Bruning-van 

Eerde, coordonator de ţară, responsabilă de proiectele implementate în RM. În cadrul discuţiilor s-

a comunicat că începând cu 30 iunie curent, RM, alături de alte ţări din Europa, nu va mai fi 

eligibilă pentru proiectele PUM. Autorităţile au decis schimbarea abordării în activitatea 

programului, în primul rând, conceptual, urmărind cu preponderenţă interesul Olandei de a 

dezvolta afacerile în anumite regiuni, dorind în acest mod să-şi focuseze resursele nu doar pe 

capacitatea de a oferi asistenţă, ci şi pe găsirea unor noi oportunităţi de producere, crearea unor noi 

pieţe de desfacere etc. De asemenea, s-a urmărit asigurarea volumului complet al capacitaţilor 

PUM, fiind identificate ţări sau grupuri de ţări în care vor fi implementate cel puţin 60 de proiecte 

pe an. Şi nu în ultimul rând, în baza ultimelor rapoarte OCDE asupra nivelului de dezvoltare 

economică a ţărilor, s-a făcut şi o prioritizarea geografică, care exclude aşa ţări ca RM din lista 

ţărilor sărace şi vulnerabile, accentul fiind pus de această dată pe ţările din Africa, America Latină 

şi partea de Sud a Asiei. (Nota informativă a Ambasadei nr. NED/232/92 din 27.04.2017). 

4. 18 mai 2017 – cu dna Marion Verboom, director executiv al Asociaţiei ”TradeCounsellors”. 

Obiectiv principal al discuţiilor: includerea RM în proiectul-pilot co-organizat prin intermediul 

retailerului MACRO Cash&Carry (una din diviziile europene ale grupului Metro). Proiectul 

constă în instalarea în cadrul reţelei olandeze de supermarkete MACRO a unui stand promoţional 

cu produse pe care statul participant ar dori să le aducă pe piaţa olandeză. Pentru participare în 

program, care se va desfăşura circa 14-30 zile, vor fi selectate cel mult 10 ţări. Companiilor cu 

cele mai întrebate/vândute produse le vor fi propuse anumite facilităţi şi semnarea contractelor de 

colaborare. Detaliile programului se definitivează, despre care MAEIE va fi informat ulterior.        

5. 05 iunie 2017 – cu dl Dirk Terwel, Consul Onorific al RM din Amsterdam, care a comunicat 

despre o eventuala posibilitate a sectorului privat din RM să beneficieze de fondurile instituţiei 

financiare ”Common Fund for Commodities”. Programul susţine proiecte în statele în curs de 

dezvoltare de la producere şi până la consum (from “field to the fork”) în particular: îmbunătăţirea 

calităţii produselor, productivităţii, producerii, diversificare, marketing, transfer de tehnologii, 
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managementul riscurilor etc. În opinia CO, RM ar putea beneficia din fondurile respective în cazul  

aderării la organizaţie. Dat fiind faptul că Ministerul economiei este responsabil de sectorul dat, la 

solicitarea CO, Ambasada a facilitat organizarea unei întrevederi cu reprezentanţii ME pentru a 

discuta detaliat subiectului în cauză.  

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor: 5 

 

1. Diseminarea informaţiei cu privire la organizarea evenimentului Moldova Automotive Days. 

2. Diseminarea informaţiei privind lansarea unei runde noi de privatizare a bunurilor de proprietate 

publică.   

3. Colectarea informaţiilor despre practica şi cadrul legislativ al statului olandez în privinţa 

impozitării bunurilor imobile nefinisate.  

4. Cu prilejul marcării aniversării a 25 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între RM şi RŢJ, 

colectarea fotografiilor şi copiilor documentelor relevante prin intermediul arhivelor instituţiilor 

de stat din ambele ţări.  

5. Transmiterea informaţiilor despre posibilitatea participării companiilor specializate din RM la  

Târgul Internaţional de Vacanţe, care se va desfăşura în Centrul expoziţional din or. Utrecht în 

ianuarie 2018.  

 

Altele: 1 

 

1. 18 mai 2017 – vizitarea Companiei olandeze Cool Fresh International. Vizita a fost organizată 

pentru un grup de 15 diplomaţi responsabili de sectorul economic, acreditaţi la Haga, cu suportul 

Asociaţiei ”TradeCounsellors”. În cadrul vizitei, au fost stabilite contacte cu managerul 

întreprinderii, care, la rândul său, a făcut o prezentare despre ”Rolul unui operator olandez în 

optimizarea accesului pe piaţa europeană a fructelor proaspete din întreaga lume”.   
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Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei şi Marele Ducat de Luxemburg 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 8 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

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).  

5. Intrevederea Ambasadorului Iurie Renita cu Consulul Onorific al Republicii Moldova n Belgia 

Gislain Lenares si discutarea viitoarelor proiecte de investitii in tara noastra, printre care 

deschidera unei fabrici de asamblare a cablurilor auto la Cahul sau Comrat (5.06.2017); 

6. Intrevederea Ambasadorului Iurie Renita cu reprezentantii Guvernului Flamand si discutarea 

oportunitatilor investitionale in Republica Moldova (in colaborare si cu Consulul Onorific al 

Republicii Moldova in Belgia); 

7. Intrevederea Ambasadorului Iurie Renita cu Presedintele Consiliului Director al portului 

Intenational Antwerpen Marc van Peel privind colaborarea cu portl de la Giurgiulesti 

(19.05.2017). 

8. Intrevederea Ambasadorului Iurie Renita cu Ambasadorul Gaston Stronck, Directorul General 

pentru Afaceri Economice Internationale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe si Europene al 

Luxemburgului privind extinderea colaborarii intre cele doua tari si actualizarea cadrului juridic 

bilateral in domeniul economic (16.06.2017). 

 

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; 
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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.  

4. Diseminarea materialelor informative privind mediul de afaceri din RM oamenilor de afaceri şi 

companiilor interesate din cele două state la intrevederea cu reprezentantii Guvernului Flamand; 

5. Diseminarea materialelor informative privind mediul de afaceri din RM oamenilor de afaceri şi 

companiilor interesate din cele două state la intrevederea cu conducerea portului International 

Antwerpen. 

6. Diseminarea materialelor informative privind mediul de afaceri din RM oamenilor de afaceri şi 

companiilor interesate din cele două state la intrevederea cu Ambasadorul Gaston Stronck, 

Directorul General pentru Afaceri Economice Internationale din cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe si Europene al Luxemburgului. 

 

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

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).  

5. Cooperarea cu Camerele de comerţ moldo-belgiană în vederea promovării şi extinderii colaborării 

economice intre cele două ţări in cadrul unei conferince internationale privind cooperarea 

economica internationala cu regiunea flamanda a Belgiei (26.05.2017)/ 
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Ambasada Republicii Moldova 

în Regatul Suediei, Regatul Norvegiei şi Republica Finlanda 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 35 acţiuni în perioada trimestrului II 2017. 

 

Întrevederi – 5; 

1. Întrevedere cu dna Marie Otosson, Director general adjunct al Agenţiei Suedeze pentru Cooperare 

Internaţională şi Dezvoltare (SIDA) şi cu experţii suedezi, în marja vizitei de lucru în Regatul 

Suediei a dlui Andrei Galbur, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene al Republicii Moldova, la care au  fost abordate aspecte ale implementării proiectelor cu 

caracter economic şi consolidării cooperării în domeniul dat (08.06.2017); 

2. Întrevedere cu dna Britt-Marie Söderberg Torstensson, preşedinte al organizaţiei Winnet Suedia, 

organizarea unei pre-conferinţe la Chişinău, promovarea dimensiunii economice în domeniul 

egalităţii gender (25.04.2017); 

3. Întrevedere cu reprezentanţii companiei suedeze Volvo Car, eveniment promoţional, prezentarea 

companiei (27.04.2017);  

4. Întrevedere cu dl Bjorn Kullgard, Rector al Şcolii Franceze, în marja vizitei delegaţiei RM, 

condusă de Viceministrul TIC Vitalie Tarlev, la Stockholm Internet Forum,  aspecte domeniul TIC 

în învăţământ (16.05.2017);    

5. Întrevedere cu Katja Sarajeva, manager de proiecte The Swedish Program for ICT in developing 

regions, Universitatea din Stockholm, aspecte TIC în Suedia, perspective de cooperare bilaterală 

(17.05.2017).    

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 22; 

1. Diseminarea informaţiei privind Festivalul European de Turism de la Chişinău (aprilie 2017);  

2. Scrisoare informaţională în adresa Centralei despre practica Suediei, Finlandei şi Norvegiei 

privind impozitarea bunurilor imobile nefinisate (06.04.2017); 

3. Diseminarea invitaţiei de a participa la Forul Internaţional Investiţional din RM “Investments and 

collaboration opportunities” (10-14.04.2017); 

4. Informaţie în adresa MAEIE despre promovarea producţiei vinicole a RM în Suedia (11.04.2017);  

5. Transmiterea unui material promoţional despre industria vinicolă din Republica Moldova în adresa 

companiei importatoare suedeze High Coast Wine AB (14.04.2017); 

6. Elaborată şi remisă Nota Informativă despre ajustarea bugetului pentru 2017 în 

Suedia (19.04.2017); 

7. Scrisoare de răspuns în adresa Centralei privind procesul diseminării informaţiei referitoare la 

organizarea Festivalului European de Turism de la Chişinău (20.04.2017); 

8. Scrisoare  adresată dlui Gheorghe Arpentin, Director IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului din 

RM, referitoare la oportunităţile de promovare a producţiei vinicole moldoveneşti (21.04.2017);  

9. Elaborată şi remisă Nota Informativă despre strategia alimentară naț ională a Suediei, inclusiv 

Strategia în variantă electronică (28.04.2017);  

10. Scrisoare informaţională în adresa Centralei despre acţiuni de promovare a produselor 

moldoveneşti pe piaţa suedeză (03.05.2017);  

11. Comunicat despre lansarea unui nou produs vinicol din  RM  (vinul spumant Chi Brut) în reţeaua 

suedeză Systembolaget (09.05.2017); 
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12. Oferirea de date cu caracter turistic despre RM la solicitarea reprezentanţilor unui grup de turişti 

suedezi în vederea vizitării RM (10.05.2017); 

13. Remiterea mesajelor din partea Prim-ministrului RM Pavel Filip în adresa CEO ale companiilor 

media Viasat Suedia şi Sanoma Finlanda (10.05.2017);  

14. Remiterea informaţiei despre profilul companiei suedeze High Coast Wine AB în adresa IP 

Oficiul Naţional al Viei şi Vinului din RM (18.05.2017); 

15. Diseminarea informaţiei cu privire la organizarea evenimentului Moldova Automotive Days 2017 

(19.05.2017); 

16. Diseminarea informaţiei privind modificările operate în legislaţia naţională privind transportul 

rutier internaţional (22.05.2017); 

17. Elaborată şi remisă Nota Informativă privind situaţia economică actuală a Suediei (29.05.2017);  

18. Contribuţii la elaborarea tezelor informative (aspecte economice) în contextul vizitelor la Chişinău 

a dnei Elsa Hastad, reprezentant al instituţiei SIDA, precum şi a vizitei  de lucru în Regatul 

Suediei a dlui Andrei Galbur, Viceprim-ministru, Ministru (mai-iunie 2017); 

19. Remiterea în adresa companiei suedeze Renapharma a informaţiei solicitate privind  instituţiile 

din RM responsabile de înregistrarea produselor farmaceutice (09.06.2017); 

20. Diseminarea comunicatelor informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Guvernului Republicii 

Moldova privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică (15.06. 2017); 

21. Elaborarea şi remiterea unei informaţii solicitate privind  businessul în domeniul restaurantelor în 

RM, urmare adresării unui businessman suedez (16.06.2017); 

22. Diseminarea materialelor News Review ale  MAE IE (conţin şi informaţii cu caracter economic) în 

adresa unor experţi şi instituţii din Suedia (pe parcursul trimestrului II 2017). 

 

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

1. Organizarea vizitei de lucru în RM a reprezentanţilor companiei suedeze importatoare de vinuri 

High Coast Wine AB (23-27 mai 2017); 

2. Contribuţii la organizarea în comun cu CCI a RM a deplasării în RM a reprezentanţilor unor 

companii suedeze din or. Helsingborg, oportunităţi de import în Suedia a producţiei 

agroalimentare (24-26.04.2017);   

3. Contribuţii la organizarea la Chişinău a pre-conferinţei în domeniul egalităţii de gen (va avea loc 

în septembrie curent), care include şi dimensiunea economică (27-28 aprilie 2017).   

 

Altele – 5; 

1. Ambasada a iniţiat contacte cu reprezentantul companiei suedeze SWECO (dl Henrik Toremark) 

în vederea abordării în perspectivă a unor cooperări in domeniul protecţiei mediului (aprilie 2017);  

2. Ambasada a iniţiat contacte şi discuţii cu dl Jan Babar, reprezentantul instituţiei suedeze Eco 

Training Center, în vederea abordării unor perspective de cooperare în domeniul turismului 

(aprilie 2017); 

3. Asistenţă delegaţiei RM, condusă de Viceministrul TIC Vitalie Tarlev, care a participat la 

Stockholm Internet Forum, problematica TIC (15-18.05.2017); 

4. Participarea reprezentanţilor Ambasadei la briefing-ul Secretarului de Stat suedez Oscar Stenström 

(Ministerul Afaceri UE şi Comerţ) şi la seminarul organizat de Business Sweden – Swedish Trade 

and Invest Council despre strategia de export a Suediei şi de atragere a investiţiilor externe în 

economia Suediei (31.05.2017);  

5. Abordarea unor aspecte organizaţionale în perspectiva vizitei de studiu la Stockholm a 

reprezentanţilor Centrului pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA)/Center 

for Entrepreneurial Education and Business Support din RM  (iunie 2017).  
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Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 

(prin cumul în Republica Irlanda) 

 

RAPORT 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 12 acţiuni, în perioada trimestrului II, 2017 

 

I. Întrevederi – 2 
 

1. La 02 mai curent, a avut loc întrevederea dlui Vangheli şi a Însărcinatului cu afaceri a.i. al 

Ambasadei, cu SG al Departamentului pentru afaceri externe şi al comerţului al Irlandei, dl 

Burgess, şi alţi responsabili de cooperare cu RM, în cadrul căreia a fost abordat un spectu larg de 

posibilităţi pentru cooperare comercial-economică bilaterală (dacă va fi şi iniţiativa respectivă a 

părţii moldave, exprimate anterior).  

2. La 03 mai curent, cu asistenţa CO al RM în Irlanda, dl Gerald Kean, a fost organizată întîlnirea cu 

oamenii de afaceri irlandezi şi reiterat interesul în desfăşurarea vizitei de studiu a acestora la 

Chişinău planificată pentru luna iulie-august curent.  

 

     II. Diseminarea/colectarea informaţiilor – 5 
 

1. A fost transmisă invitaţia dlui Octavian Calmîc, VPM, Ministrul al economiei, în adresa mai 

multor instituţii specializate din MB: Camera de Comerţ şi Industriei a Londrei, Departamentul 

pentru Business, Energie şi Strategie Industrială, Societatea Comercianţilor în domeniul 

autoturismelor ş.a. privind ”Automotive Days 2017” (an automotive components and suppliers 

event), planificat pentru 13-14 iunie, 2017, în Chisinau. 

2. Au fost transmise invitaţiile Primarul Londrei, Departmentului pentru Cultură, Mass-Media şi 

Sport, Autorităţii Turistice, VisitBritain, pentru participarea la cea de-a 3
-a

 ediţie a Festivalului 

European privind Torism and Strategie, planificat initial pentru 31 May - 3 iunie 2017, în Chisinau 

(anulat). 

3.  A fost învitată Camera de Comerţ şi Industriei a Londrei la Forul Investiţional  din Bălţi (7 iunie 

2017). 

4. A fost remisă scrisoarea dlui Pavel Filip, Prim-ministru, în adresa Liberty Global PLC (11 mai). 

5. Am informat MIEPO despre oferta comercială parvenită de la compania LOYNDS International 

ltd. din Marea Britanie (05 iunie). 

  

N.B: Din partea companiilor autohtone solicitări de asistenţă nu au parvenit. 

 

III. Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 1 
La 01-04 mai curent, Ambasada a organizat vizita SG Anatol Vangheli, la Dublin, în 

contextul deschiderii Consulatului Onorific al RM în Irlanda.  

 

IV. Alte acţiuni – 4 

1. Am participat la o masă rotundă consacrată impactului economic al Brexit-ului asupra Marii 

Britanii.  

2. A fost pregătit un material informativ amplu privind situaţia social-economică şi politică din 

Irlandă, în contextul vizitei dlui Anatol Vangheli în Irlanda (01-04 mai curent). 
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3. Au fost redactate 12 NI săptămînale privind evoluţia situaţiei social-economice din Marea 

Britanie, în contextul pregătirii pentru negocierile privind Acordul Brexit. 

4. La 20 martie curent, am vizitat Expoziţia/Tîrg IFE 2017, cel mai mare eveniment expoziţional 

agro-alimentar din MB (Londra). Ambasada a remis anterior propunerile sale privind participarea 

companiilor moldoveneşti la acest eveniment. 

 

N.B.: Au fost întocmite 3 NI, în perioada februarie-mai curent, prin care MAEIE i-au fost 

transmise propunerile de perspectivă privind intensificarea cooperării comercial-economice şi 

investiţionale în diferite domenii cu Irlanda. 
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Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 29 acţiuni cu caracter economic în perioada trimestrului II 2017. 

 

Întrevederi – 6. 
1. Întrevedere cu conducerea Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală a Seimului Republicii 

Polone pe durata vizitei în Polonia  a delegaţiei Comisiei pentru agricultură a Parlamentului 

Republicii Moldova, pentru discutarea posibilităţilor de intensificare a colaborării bilaterale 

economice, inclusiv, pe dimensiunea parlamentară (29-30.05.2017). 

2. Întrevedere cu Ryszard Zarudzki, subsecretarul de stat la Ministerul Agriculturii şi dezvoltării 

rurale a Poloniei, cu car s-a discutat despre semnificaţia organizării târgurilor, forurilor de 

specialitate, precum şi misiunilor economice pentru stabilirea contactelor şi intensificarea 

cooperării în domeniu (30.05.2017).  

3. Întrevedere cu Krzysztof Bańka, reprezentantul Consiliului pentru Dezvoltare a companiei 

Centrozlom S.A, cu care s-au examinat posibilităţile de cooperare, inclusiv în domeniul utilajului 

pentru energie regenerabilă (6.04.2017). 

4. Întrevedere cu  Tadeusz Luczak, proprietar al Companiei Alim-A-Bis, Consul Onorific al 

Republicii Moldova în voievodatul Wielkopolska,  în vederea identificării potenţialului de 

cooperare şi participării părţii moldoveneşti la evenimente, organizate în comun (7.06.2017). 

5. Întrevedere cu Voievodul de Wielkopolska Zbigniew Hoffmann, în cadrul vizitei la Poznan, unde 

au fost abordate posibilităţile de consolidare a contactelor cu administraţia regională, extindere a 

colaborării bilaterale, în special, pe dimensiunea economică (7.06.2017). 

6. Întrevedere cu dl Wojciech Zietkowski, Burgomistrul localităţii Sroda Wielkopolska, precum şi dl 

Marcin Bednarz, Starostele (preşedintele) poviatului (raionului) respectiv, în vederea stabilirii 

relaţiilor de colaborare directă şi promovarea unor proiecte economice comune (7.06.2017). 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 9;  

1.  Facilitarea stabilirii cooperării cu compania moldovenească Vinaria  DAC SRL , care este în 

proces de identificare a potenţialilor parteneri polonezi (6.06.2017).  

2. Diseminarea calendarului expoziţional al MoldExpo, precum a celui, oferit de Ptak Expo (aprilie 

2017). 

3. Participarea la cea de-a IV ediţie a expoziţiei internaţionale WorldFood Warsaw, care a avut loc în 

incinta Centrului Expoziţional EXPO XXI Warsaw şi remiterea informaţiei de  prezentare a 

companiei Molino e Riseria Martini S.A.S. (brandul La Veronese), specializată în producerea unei 

game largi de produse fără gluten (24.04.2017) 

4. Medierea iniţiativei de stabilire a relaţiilor directe de colaborare între Agenţia MoldSilva din RM 

şi instituţiile corespunzătoare poloneze., inclusiv, Ministerul Mediului al Republicii Polone 

(24.04.2017). 

5. Facilitarea contactelor între companiile interesate în importul din Republica Moldova a uleiului de 

floarea soarelui şi companiile producătoare din ţara noastră (26.04.2017). 

6. Medierea contactelor bilaterale, urmarea a interesului  companiei poloneze Febe Trade Sp. z o.o., 

(o platformă de comerţ on-line), în stabilirea parteneriatelor cu companiile din Republica 

Moldova, specializate în producerea lenjeriei de pat sau altor textile pentru casă  (11.05.2017). 

http://febetrade.pl/
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7. Contribuţia la organizarea, de către Agenţia Viei şi Vinului , la Cracovia a concursului de vinuri 

Galicja Vitis, cu participarea mai multor companii vinicole  din Moldova (12.05.2017) 

8. Recepţionarea şi diseminarea invitaţiei de participare la Congresul Internaţional impact'17, care va 

avea loc în perioada 31 mai – 1 iunie 2017, la Cracovia, voievodatul Malopolska. Conform 

organizatorilor, evenimentul reprezintă cea mai mare platformă de discuţii privind a.n. industrie 

4.0 (digitală/automatizată) şi noile tehnologii. (17.05.2017).  

9. Participarea la reuniunea de lucru pe marginea Strategiei UE pentru Regiunea Carpaţilor 

(EUSCARP), organizată de către Ministerul Dezvoltării al Republicii Polone (RP), în contextul 

iniţiativei Guvernului RP de a elabora proiectul unei noi strategii macro-regionale (31.03.2017). 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 14; 

1. Contribuţia la organizarea şi realizarea vizitei în Polonia a  dlui Andrian Candu, Preşedinte al 

Parlamentului RM, care la întrevederea  cu omologii polonezi a abordat şi subiectul intensificării 

colaborării economice bilaterale. 

2. Contribuţia la organizarea şi realizarea vizitei în Polonia a dlui Andrei Galbur, Viceprim-ministru, 

Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care la întrevederea cu omologul polonez a 

abordat  subiectul  colaborării economice bilaterale şi a creditului polonez de 100 mln. euro 

(12.04.2017). 

3. Organizarea reuniunii dlui Andrei Galbur,  Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene cu Consulii Onorifici ai RM în Polonia, pe durata căreia a fost subliniată 

importanţa dinamizării colaborării economice bilaterale prin aportul CO. (13.04.2017). 

4. Participarea la vizita în Polonia a delegaţiei Comisiei Parlamentului Republicii Moldova pentru 

agricultură şi la întrevederile conexe  din cadrul Seimului, Ministerului agriculturii şi dezvoltării 

rurale,  unei serii de agenţii specializate şi obiective economice cu profil agrar (28-31.05.2017).  

5. Participarea la Conferinţa Made in Poland, organizată de către publicaţia Warsaw Business 

Journal, în cooperare cu primăria or. Varşovia şi Camerele de comerţ polono-germană, polono-

olandeză şi polono-franceză, cu implicarea unui şir de experţi şi reprezentanţi ai mediului de 

afaceri din RP (31.03.2017). 

6. Întrevedere cu Andrzej Drozd, Vicepreşedintele Camerei de Comerţ Polono-Ucrainene, în 

contextul participării la cea de a doua ediţie a Conferinţei PUIG Lub-Invest, care va avea loc în or. 

Lublin, în perioada 8-9 iunie 2017.  

7. Întrevederea cu La 26 aprilie curent, Secretarul I al Ambasadei Vladislav Nastas avut o 

întrevedere cu Dr. Przemyslaw Hewelt, managerul de vânzări pentru Polonia al companiei 

irlandeze BHSL. Compania este deţinătoarea unor tehnologii/sisteme de transformare a deşeurilor 

de origine animală în (aburi de) căldură şi electricitate (26.04.2017). 

 

8. Participat la şedinţa Clubului Consilierilor Economici (CCE) din cadrul Camerei de Comerţ a 

Varşoviei (KIG), la care a avut loc o prezentare  a Expo 2022 Lodz, precum şi o relatare privind 

Grupul Polonez de Armament (PGZ) (19.04.2017) 

9. Participarea la conferinţa Made in Poland, organizată de către publicaţia Warsaw Business 

Journal, în cooperare cu primăria or. Varşovia şi Camerele de comerţ polono-germană, polono-

olandeză şi polono-franceză, cu implicarea unui şir de experţi şi reprezentanţi ai mediului de 

afaceri din RP (30.03.2017). 

10. Întrevederea cu. Vladimir Grosu, Vicedirectorul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (ONVV), 

privind planurile ONVV pentru 2017 pe piaţa poloneză a vinurilor şi iniţiativa de organizare în 

septembrie 2017 a Zilelor Moldovei la Varşovia, un eveniment multidimensional, care îşi propune 

drept scop promovarea nu doar a laturii vinicole a ţării noastre, dar şi a celei turistice, 
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gastronomice, culturale, interlocutorul şi-a manifestat interesul în participare în cadrul acesteia, 

inclusiv în sens de pre-promovare (29.04.2017). 

11. Întrevedere cu Managerul General al Wine Expo Poland & Warsaw Oil Festival, Dario Squarzanti, 

cu scop de evaluare a potenţialului de cooperare pentru 2017 cu platforma expoziţională Wine 

Expo Poland, în contextul de organizare în septembrie 2017 a Zilelor Moldovei la Varşovia. 

(3.05.2017). 

12. Contribuţia la diseminarea şi realizarea practică a informaţiei privind "Solicitarea de asistenţă în 

scopul lichidarii consecintelor ninsorilor abundente din aprilie 2017", cu transmiterea în Moldova 

a unui lot de asistenţă tehnică/umanitară din Republica Polonă în Republica Moldova 

(30.04.2017).  

13. Participarea la conferinţa internaţională LubInvest 2017, organizată de Camera de Comerţ Polono-

Ucraineană (PUIG). Republica Moldova a fost reprezentată la eveniment de către dl Gheorghe 

Arpentin, Director al Oficiului Naţional al Viei şi Vinului al RM (ONVV), precum şi dl Vladislav 

Nastas, Secretar I al Ambasadei, care au avut comunicări  la paneluri separate (9.06.2017).  

14. Organizarea vizitei de lucru în voievodatul Wielkopolska (Poznan) şi a întrevederilor cu 

Voievodul de Wielkopolska şi administraţia localităţii Sroda Wielkopolska, cu scopul prezentării 

oficiale a Consulului Onorific al RM în RP la Poznan şi discutării oportunităţilor de cooperare 

(7.06.2017) 
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Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză 

 

 

Raport 

despre acţiunile întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului II al anului 2017 

 

 

Total realizate: 40 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 14; 

1. cu Preşedintele instituţiei publice Turismo de Portugal I.P., Luís Araújo (12.04.2017). 

2. cu Vicepreşedintele Camerei Municipale Sesimbra, Felicia Costa (19.04.2017); 

3. cu Preşedintele Camerei Municipale Reguengos de Monsaraz, José Calixo, concomitent 

Preşedinte al Reţelei Europene a Oraşelor Vinicole RECEVIN (01.05.2017); 

4. cu Şeful Cabinetului Preşedintelui Camerei Municipale Oeiras, Manuel Machado, în vederea 

pregătirii vizitei delegaţiei CM Oeiras în RM, ca răspuns la invitaţia Primăriei or. Străşeni 

(04.05.2017); 

5. cu Preşedintele CM Loule, Vitor Aleixo (14.05.2017);  

6. cu Primarul Comunei Montenegro, districtul Faro, Steven Sousa Piedade (14.05.2017); 

7. cu Preşedintele Camerei Municipale Beja, João Manuel Rocha da Silva (15.05.2017); 

8. cu Preşedintele Camerei Municipale Reguengos de Monsaraz, José Calixo, concomitent preşedinte 

al Reţelei Europene a Oraşelor Vinicole RECEVIN (15.05.2017); 

9. cu Preşedintele Camerei Municipale Evora, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá (15.05.2017); 

10. cu Preşedintele Camerei Municipale Sines, Nuno Mascarenhas (24.05.2017); 

11. cu  Directorul Zonei Industriale şi Logistice din Sines, Miguel Borralho (24.05.2017); 

12. cu Directorul Departamentului Internaţionalizare al Companiei SONAE MC, Marcos Pereira 

(05.06.2017); 

13. cu dl Alexandre Faria, avocat, Preşedintele Clubului de Fotbal Estoril Praia, cavaler al Ordinului 

de Onoare al RM, care a contribuit decisiv la realizarea vizitei unui important grup de oameni de 

afaceri portughezi în Republica Moldova în perioada 31 mai – 3 iunie 2017 (07.06.2017); 

14. cu Reprezentantul Departamentului Internaţionalizare al Companiei SONAE MC, Ana Rita 

Matos, pentru a pune în discuţie subiectul privind pătrunderea produselor şi băuturilor 

moldoveneşti în reţeaua centrelor comerciale SONAE (în ultima decadă a lunii iunie 2017). 

 

15. Totodată, în scopul intensificării cooperării pe dimensiunea comercial-economică, pentru viitorul 

apropiat au fost solicitate întrevederi cu:  

- Administratorul Companiei EDPR (Energias de Portugal Renováveis) Joâo Costeira;  

- Administratorul Grupului Internaţional SUGAL (unul din cei mai mari producători din pulpă 

concentrată de fructe şi legume la nivel global), João Ortigão Costa. 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 8; 

1. Remiterea în adresa antreprenorilor moldoveni din Portugalia a invitaţiei de a participa la 

sărbătoarea eno-gastronomică (expoziţia de vinuri) Há Prova em Oeiras, preconizată a se 

desfăşura, în perioada 6-8 mai 2017, în Sala Palatului Marques de Pombal din Oeiras  (aprilie 

2017);  
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2. Remiterea în adresa instituţiilor de resort din Portugalia a informaţiei despre organizarea la 

Chişinău, în perioada 13-14 iunie 2017 a Forumului producătorilor şi furnizorilor de componente 

auto “Automotive days 2017” (11.05.2017); 

3. Remiterea în adresa antreprenorilor moldoveni din Portugalia a invitaţiei de a participa la 

expoziţia de vinuri ViniReguengos 2017, preconizată a se desfăşura în perioada 10-11 iunie 2017 

în oraşul Reguengos de Monsaraz (04 mai 2017);  

4. Remiterea în adresa antreprenorilor moldoveni din Portugalia a invitaţiei de a participa la 

expoziţia de vinuri Vinipax, preconizată a se desfăşura în luna octombrie 2017 în oraşul Beja – cea 

mai mare la nivel naţional de acest gen din sudul Portugaliei (22.05.2017);  

5. Remiterea repetată în adresa MIEPO a solicitărilor de asistenţă parvenite în adresa Ambasadei din 

partea unor agenţi economici portughezi (05 iunie 2017); 

6. Remiterea în adresa antreprenorilor moldoveni din Portugalia a invitaţiei de a participa la 

întrevederea cu Reprezentantul Departamentului Internaţionalizare al Companiei SONAE MC, 

pentru a pune în discuţie subiectul privind pătrunderea produselor alimentare şi băuturilor 

moldoveneşti în centrele comerciale ale acesteia (16.06. 2017); 

7. Remiterea în adresa instituţiilor de resort din Portugalia a informaţiei despre organizarea, de către 

Agenţia Proprietăţii Publice, a rundei ordinare de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat 

(19.06.2017); 

8. Punerea la dispoziţia Companiei SONAE MC a datelor de contact ale companiilor distribuitoare 

din Republica Moldova, conform solicitării părţii portugheze (12.06.2017). 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 11; 

1. Deplasarea în municipiul Reguengos de Monsaraz, în cadrul căreia au fost vizitate mai multe 

obiective economice, inclusiv: fabrica de vinuri a cooperativei agricole CARMIM; olăria din 

localitatea São Pedro do Corval; oraşul-cetate Monsaraz, care reprezintă un punct important pe 

harta turistică a Portugaliei (01.05.2017); 

2. Participarea reprezentanţilor Ambasadei şi a antreprenorilor moldoveni din Portugalia la ediţia a 

5-a a sărbătorii eno-gastronomice Há Prova em Oeiras, în cadrul căreia au fost prezentate cu mult 

succes vinurile moldoveneşti (6-8 mai 2017);  

3. Vizita de documentare în oraşul Sines, în cadrul căreia au fost vizitate câteva obiective economice 

şi turistice importante, inclusiv Centrul de Afaceri şi Zona Industrială şi Logistică Sines, unde îşi 

desfăşoară activitatea companii cu renume precum EDP (Energias de Portugal), GALP, Repsol, 

Sonae Indústria Resinas, Recipneu, Artlant şi altele (24.05.2017); 

4. Acordarea suportului logistic şi informaţional necesar pentru realizarea vizitei de lucru în 

Republica Moldova a delegaţiei Camerei Municipale Oeiras, în frunte cu Preşedintele acesteia 

Paulo Vistas (29-30 mai 2017); 

5. Acordarea suportului logistic necesar în vederea pregătirii versiunilor română şi portugheză a 

textului Protocolului de Înfrăţire între municipiul Străşeni şi municipiul Oeiras, semnat la Străşeni 

pe data de 29 mai 2017; 

6. Acordarea suportului logistic necesar şi informaţional în vederea organizării întrevederii 

Preşedintelui CM Oeiras, Paulo Vistas, cu Viceministrul Agriculturii al RM, Vasile Luca (30 

mai.2017); 

7. Acordarea suportului logistic şi informaţional necesar pentru realizarea vizitei de lucru în 

Republica Moldova a delegaţiei Camerei Municipale Cascais (în total 24 persoane), în 

componenţa căreia s-au aflat mai mulţi oameni de afaceri portughezi (31 mai - 3 iunie 2017); 

8. Acordarea suportului logistic şi informaţional necesar în vederea organizării întrevederii delegaţiei 

CM Cascais cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a RM (3 mai 2017); 
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9. Acordarea suportului logistic necesar în vederea pregătirii versiunilor română şi portugheză a 

textului Protocolului de Înfrăţire între oraşul Cricova şi municipiul Reguengos de Monsaraz 

(aprilie-mai 2017); 

10. Acordarea suportului logistic necesar în vederea pregătii pentru semnare a Memorandumul de 

Înţelegere între Biroul Relaţii cu Diaspora al Republicii Moldova şi Înaltul Comisariat pentru 

Migraţie al Republicii Portugheze (aprilie – mai 2017); 

11. Participarea antreprenorilor moldoveni din Portugalia la expoziţia de vinuri ViniReguengos 2017, 

care a avut loc în perioada 10-11 iunie 2017 în oraşul Reguengos de Monsaraz, în cadrul căreia 

comunitatea moldovenească din municipiu a prezentat concomitent bucătăria tradiţională 

moldovenească, eveniment care s-a bucurat de un succes foarte mare din partea vizitatorilor.  

 

Altele – 7; 

1. Redactarea şi remiterea în adresa Centralei a NI “Rolul Agenţiei pentru Investiţii şi Comerţ Extern 

al Portugaliei în promovarea diplomaţiei economice” (20.04.2017); 

2. Remiterea în adresa Centralei a proiectului Acordului în domeniul protecţiei reciproce a 

investiţiilor (20.04.2017); 

3. Publicarea în revista „Diplomatica” a articolului “Relaţiile diplomatice dintre RM şi Portugalia 

vor împlini în curând 25 de ani”, care îl are ca autor pe Ambasadorul Dumitru Socolan 

(28.04.2017); 

4. Semnarea Memorandumului de Înţelegere între Biroul Relaţii cu Diaspora al Republicii Moldova 

şi Înaltul Comisariat pentru Migraţie (ÎCM) al Republicii Portugheze, document ce presupune 

aprofundarea şi consolidarea relaţiilor de cooperare între cele două instituţii inclusiv în vederea 

apropierii intersectoriale a politicilor culturale, educaţionale şi economice privind migraţia şi 

relaţiile cu diaspora (23.05.2017); 

5. Remiterea în adresa Centralei a scrisorii Ministerului Afacerilor Externe al Portugaliei, prin care 

partea moldovenească este informată despre faptul că Guvernul portughez a iniţiat pregătirile către 

cea de-a doua ediţie a Reuniunii Oceanelor – „Oceans Meeting 2017” – eveniment internaţional 

care va avea loc la Lisabona, în perioada 7-8 septembrie 2017, şi va include şi un segment 

ministerial (29.05.2017); 

6. Redactarea şi remiterea în adresa Centralei a NI despre rezultatele celei de-a XXIX-a reuniuni de 

vârf portughezo-spaniole (01.06.2017); 

7. Remiterea în adresa instituţiilor abilitate portugheze a informaţiei despre anularea Festivalului 

Turism şi Strategie, preconizat a fi organizat la Chişinău în perioada 31 mai - 3 iunie 2017 (mai 

2017). 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză,  

prin cumul în Regatul Maroc 

 

Total realizate: 3 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3; 

1. Remiterea în adresa partenerilor marocani a informaţiei despre organizarea la Chişinău, în 

perioada 13-14 iunie 2017 a Forumului producătorilor şi furnizorilor de componente auto 

“Automotive days 2017” (11.05.2017); 

2. Remiterea în adresa partenerilor marocani a informaţiilor despre anularea Festivalului European 

Turism si Strategie, preconizat a fi organizat la Chişinău, în perioada 31 mai – 3 iunie 2017 (mai 

2017).  
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3. Remiterea în adresa partenerilor marocani a informaţiei despre organizarea, de către Agenţia 

Proprietăţii Publice, a rundei ordinare de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat 

(19.06.2017); 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 0; 

 

Altele – 0. 
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Ambasada Republicii Moldova în România 

 

Raport 

privind acţiunile întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 8 acţiuni în trimestrul II 

 

Întrevederi – 3 

 

1. A fost organizată întrevederea dlui Octavian CALMÎC, VPM, Ministrul Economiei, cu dl Mihai 

TUDOSE, Ministrul Economiei al României. 

2. A fost organizată întrevederea dlui Thomas MOSER, Preşedintele Asociaţiei Businessului 

European din Republica Moldova, cu dl Peter Hochmuth, Preşedintele Clubului Economic 

German Banat/DWC-Banat, Timişoara.  

3. A fost organizată vizita la Bucureşti a dlui Iurie UŞURELU, Viceministru al Agriculturii şi 

Industriei Alimentare pentru a participa la seminarul “Irrigation Rehabilitation & Agribusiness 

Opportunities in Moldova & Romania”.  

 

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. În ziua de 18 mai 2017, Ambasada, împreună cu Asociaţia Businessului European din Republica 

Moldova (EBA) şi MIEPO, au participat la seara informativă despre “Oportunităţile investiţionale 

şi de afaceri în Republica Moldova”. Evenimentul a fost organizat de către Ambasadă în 

colaborare cu Clubul Economic German Banat/DWC-Banat, Timişoara. Întâlnirea a avut loc 

urmare evenimentelor promoţionale organizate de către Ambasadă în parteneriat cu Camera 

de Comerţ Bilaterală Germania – România (AHK România) din 1 martie 2016 (Bucureşti) şi 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş din 14 decembrie 2016 (Timişoara), 

evenimente la care au fost prezenţi mai mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri german, ce 

activează în România. Scopul întâlnirii a fost prezentarea de informaţii detaliate privind 

posibilităţile de lansare/extindere ale unor afaceri în Republica Moldova, ţinând cont de 

informaţiile prezentate în cadrul celor două evenimente. La întâlnire au participat membrii 

Clubului DWC-Banat, conucători şi reprezantanţi ai companiilor, ce activează în domenii precum 

industria auto, industria chimică, logistică, ICT, transport şi prelucrarea lemnului. La 

eveniment a fost prezent şi reprezentantul revistei în limba germană Deutsche Zeitung, 

ulterior urmând să publice un articol despre întâlnire.   

2. In ziua de 23 mai 2017, Ambasada, în colaborare cu MIEPO, a organizat participarea 

reprezentanţilor Asociaţiei Patronale a Industriei Uşoare din Republica Moldova ”APIUS”, la 

evenimentul cu genericul "Ziua Clusterului Romanian Textile Concept”. La eveniment au 

participat reprezentanţi şi din celelalte 3 clustere textile din România: Astrico NE, Tradiţii 

Manufactura Viitor din regiunea de sud-est şi Transilvania Fashion din regiunea de centru ale 

României. În rezultat, mai multe companii  în domeniul textilelor din România, au solicitat 
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asistenţa MIEPO şi APIUS pentru organizarea unei vizite de studiu în Republica Moldova pentru 

a se familiariza mai în detaliu urmare informaţiilor prezentate în cadrul evenimentului, precum şi a 

avea întâlnirii cu companii autohtone din domeniu, potenţiali parteneri de afaceri. Evenimentul, 

care a întrunit circa 70 de participanţi, s-a încheiat cu semnarea Protocolului de colaborare între 

APIUS şi Asociaţia „Romanian Textile Concept” 

3. A fost continuat 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 continuat dialogul cu JETRO Bucureşti privind posibilităţile de aprofundare a cooperării 

moldo-japoneze pe dimensiunile comercial-economică şi cea investiţională, inclusiv urmare 

misiunii de afaceri a companiilor japoneze în Republica Moldova din 28 septembrie – 01 

octombrie 2016. În rezultat, Director General JETRO Bucureşti a propus să fie examinată 

posibilitatea organizării unei expoziţii la Chişinău a potenţialilor furnizori din Republica Moldova 

pentru companiile japoneze din domeniul automotive. Această expoziţie se propune a fi organizată 

pe parcursul anului fiscal japonez (aprilie 2017 – martie 2018). Subiectul a fost continuat în cadrul 

întâlnirii organizate de către Ambasadă la Chişinău, între MIEPO şi JETRO, în luna aprilie anul 

curent 
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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 II 2017 

 

Total realizate: 38  acţiuni în perioada trimestrului II 

 

 

Întrevederi – 17; 

 

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. (9.06. 2017) 

Printre obiectivele realizate se enumeră: 

i) Sensibilizarea instituţiilor naţionale privind importanţa prezentării datelor actualizate despre RM 

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. 

ii) Solicitarea formulării de către instituţiile naţionale şi prezentarea, urgentă a grile de referinţe. 

 

2. Întrevederea cu reprezentanţii Departamentului de Stat pentru remiterea NV şi informaţiei 

oferite de Min Just şi MinFin privind cazul de arbitraj RM vs "Glacis Enterprises LLC". 

(17.03.2017) 

Printre obiectivele realizate: 

i) Solicitarea sensibilizării autorităţilor americane privind decizia Curţii de Apel Economice al 

RM din 29 iunie2017 de colectare in favoarea bugetului de stat a sumei de MDL400000 si taxei de 

stat MDL 12000. 

ii) Transmiterea intenţiei identificării unei căi rapide de soluţionare a cazului. 

 

3. Participarea la evenimentul Băncii Mondiale (BM), organizat în colaborare cu Departamentul 

Comerţului SUA "Doing business with USA", adresat ataşaţilor comerciali ai ambasadelor din 

spaţiul Eurasiatic, acreditate la Washington D.C. (31.03.17) 

 

4. Participarea la ediţia anului 2017 a Conferinţei privind strategiile de promovare a ţării, 

organizată de ziarul The Washington Diplomat. Evenimentul a cuprins prezentări şi paneluri de 

discuţii pe un spectru larg de tematici, precum dezvoltarea relaţiilor cu administraţia şi legislativul 

americani, securitatea cibernetică, interacţiunea cu mass-media, atragerea investiţiilor la nivel 

local, atragerea investiţilor Hollywood-iene, diplomaţia digitală. (31.03.17) 

Printre obiectivele realizate : 

i) stabilirea contactelor şi obţinerea disponibilităţii de cooperare cu un producător 

american de filme  

ii) corespondentul CNN la Casa Albă 

iii) oficiul primarului or. Houston 

iv) prezentarea si discutarea proiectului înfrăţirii cu un oraş moldovenesc.  
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5. Întrevederea cu reprezentanţii Băncii Mondiale pentru discutarea noilor reguli pentru finanţarea 

proiectelor de investiţii şi prevederile politicilor de achiziţii, după reforma internă a BM din 1 

iulie 2016. (3.04.2017) 

Principalele subiecte discutate: 

i) abolirea cerinţei rigide „cel mai mic cost“ la achiziţii;  

ii) implementarea abordării“Fit for Purpose” and “value for Money”;  

iii) calcularea costurilor după o nouă formulă a ciclului complet al proiectului (calitatea, durabilitatea, 

evaluarea riscurilor, considerente de mediu şi sociale, alte atribute non-preţ); 

iv) includerea rubricii „Pipeline” pe pagina web dedicata proiectelor BM, cu informaţia privind 

tenderele şi proiectele de achiziţii internaţionale, conform noilor rigori. 

 

6. Conference call cu reprezentanţii Serviciului pentru inspecţia plantelor şi animalelor 

(APHIS) din cadrul Departamentului Agriculturii (USDA) SUA, privind regulile importului de 

produse agricole în baza actelor normative americane: “Importing Food and Agricultural 

Products into the United States”/ Importul de produse alimentare şi produse agricole în Statele 

Unite ale Americii; şi “A Quick Guide for Commercial Importers of Plant and Animal Products”/ 

Ghidul rapid pentru importatorii comerciali de plante şi produse animale. (4.04.2017) 

Printre obiectivele stabilite: 

i) informarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi a Agenţiei Naţionale 

pentru Siguranţa Alimentelor despre subiectul de interes discutate;  

ii)  întreprinderea de către instituţiile naţionale a acţiunilor ce se impun pentru 

facilitare/intensificarea/extinderea colaborării cu USDA/APHIS;  

iii)  solicitarea remiterii în adresa Ambasadei a unor linii directorii/priorităţi ce urmează a fi 

promovate în dialogul cu partenerii americani, pentru valorificarea deplină a pieţei SUA în 

domeniul exportului de produse agricole. 

 

7. Schimbul de mesaje şi discuţii intreţinute cu Consulul Onorific al Republicii Moldova la New 

York, dl Mark A. MEYER, la subiectul evoluţii în cazul de arbitraj comercial Gater Assets 

Limited împotriva Gaznabtranzit SA, Moldovagaz SA şi Republica Moldova (subiect evocat 

în circulara MAEIE nr.DC/1/424/1726 din 10.02.2017 şi Nota Ambasadei nr.USA/46/194 din 

22.02.17). (4.04.2017) 

Au fost reiterate: 

i) necesitatea consultării de către MAEIE, a poziţiei Ministerului Justiţiei şi a instituţiilor 

abilitate (Mec, MoldovaGaz);  

ii) elaborarea de către Direcţia de spaţiu şi remiterea în adresa Ambasadei RM la 

Washington a instrucţiunilor explicite privind acţiunile (nonacţiunile), ce urmează a fi întreprinse. 

 

8. Întrevederea cu Şeful oficiului pentru arbitraje investiţionale din cadrul Departamentului de Stat 

(DoS) şi Juristul consilier al Direcţiei reclamaţii internaţionale şi dispute investiţionale, DoS, 

privind arbitrajul comercial Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimmarron LLC, Laguardia USA 

LLC and I.C.S. Laguardia SRL împotriva Republicii Moldova. Arbitrajul se desfăşoară la 

Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (International 

Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID) al Băncii Mondiale. (10.04.2017) 

 

 

Printre mesajele transmise: 
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i) analizând ultimele evoluţii în special poziţia RM şi non-acţiunile Ministerului Justiţiei 

al RM, partea americană suspectează în acest caz, violarea de către RM a prevederilor tratatelor 

multilaterale şi regionale în domeniul investiţiilor la care SUA este parte. 

ii) intenţia DoS de a solicita părţilor şi juriştilor ICSID, accesul la documentele şi procesele verbale 

ale sesiunilor de judecată.  

iii) intenţia DoS de a contacta compania internaţională de avocatură „GLEASON WELLS”, 

contractată  de Ministerul Justiţiei pentru a reprezenta interesele ţării noastre. 

 

Printre obiectivele stabilite: 

iv) consultarea poziţiei autorităţilor naţionale (MJ) vis-a-vis de 1) evoluţiile in acest caz de arbitraj; 2) 

solicitarea Departamentului de Stat de a avea acces la toate documentele arbitrajului Zbigniew 

Piotr Grot, Grot Cimmarron LLC, Laguardia USA LLC and I.C.S. Laguardia SRL împotriva 

Republicii Moldova. 

 

9. Întrevederea cu Thomas Alexander Gillis, Referentul de ţară pentru Ucraina, ex-referent pentru 

Moldova şi Weber Wang succesorul dosarului pentru Moldova, Partenerii Strategici şi statele 

din Eurasia, din cadrul USAID. (10.04.2017) 

Printre mesajele transmise: 

i) Pregătirea evenimentul USAID şi a donatorilor internaţionali emergenţi, întitulat ”Emerging 

Partenership for Development” (Washington D.C., 15-19 Mai 2017). 

ii) Planificarea unui panel al Forumului de aproximativ 30-45 minute, dedicat istoriei de succes a 

Republicii Moldova in implementarea proiectelor USAID. 

iii) Solicitarea participării unui vorbitor din partea RM la panelul menţionat, cu oferirea unui raport 

privind impactul si beneficiile de ţară a asistenţei USAI în general şi proiectului ICTEC în special. 

 

10. Întrevederi şi conference calls cu producătorilor autohtoni, şi reprezentanţii mărcilor Cricova, 

Kvint, Dionysos Mereni, Rifero, Aquatir privind extinderea exportului în SUA (aprilie-mai 

2017). 

 

11. Întrevederea cu Mariana Lăpuşneanu Director Executiv at Asociatiei Patronala din Industria 

Usoara (APIUS) (13-14.04.2017) 

Printre obiectivele stabilite: 

i) Identificarea evenimentelor de interes major pentru APIUS în SUA. 

ii) Conexiunea cu Asociaţiile similare din SUA 

iii) Identificarea cotei contribuţiilor financiare ale APIUS (USAID), Consulatul Onorific, 

Designeri/Creatori pentru vizite si misiuni comerciale. 

iv) Identificarea brandurilor participante la evenimentul cu genericul “Celebration of Global 

Fashion”, organizat de ONG-ul „Cultural Turism DC” în cooperarea cu magazinul universal 

Macy's din Washington D.C. 

 

12. Întrevederea cu producătorii naţionali de haine si accesorii Georgeta Mir, Iulia Allert, Alina 

Bradu, Maria Cristea, Irina Madan, ş.a. (14.04.2017) 

Printre obiectivele stabilite: 

i) Identificarea evenimentelor de interes major în SUA 

ii) Conexiunea cu designeri similare din SUA 

iii) Identificarea cotei contribuţiilor financiare ale APIUS (USAID), Consulatul Onorific, 

Designeri/Creatori pentru vizite si misiuni comerciale. 
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iv) Identificarea articolelor fiecărui brand participant la evenimentul cu genericul “Celebration of 

Global Fashion”, organizat de ONG-ul „Cultural Turism DC” în cooperarea cu magazinul 

universal Macy's din Washington D.C. 

 

13. Întrevederea cu managementul companiei Moldova Deluxe, promotori/importatori şi distribuitori 

în SUA a producţiei vitivinicole moldoveneşti (aprilie-mai 2017). 

Printre obiectivele realizate: 

i) Pregătirea pentru participarea şi succesul la expoziţia cu degustare “Embassy Chef Challenge”, 

desfăşurat în incinta Centrului Ronald Reagan Building din Washington D.C. (24.05. 2017) 

 

14. Întrevederile cu promotorii/distribuitorii industriei textile moldoveneşti la Chicago IL, 

(5.06.2017) 

Printre obiectivele realizate:  

 formarea reţelei promotorii/distribuitorii industriei textile şi designerilor din RM 

i) “BADIA Fashion LLC Delaware Co” a început vânzările on-line a produselor Georgette, Steau 

Reds, Zorile. 

ii) Creatoarea Irina Madan (San Diego, CL), a prezentat condiţiile aderării la reţeaua menţionată şi 

necesităţile logistice pentru a întreprinde o vizită la Chicago (24-27 iunie a.c.), pentru prezentarea 

cu vânzare a colecţiei de rochii pictate 2017 (Mariana Berbecaru lider al comunitarii moldovenilor 

din Chicago a preluat detaliile organizatorice). 

iii) Distribuitoarea produselor Asociaţiei Patronale din Industria Uşoara (APIUS) şi a bradului “Julia 

Allert”, Liliana Toma a fost interconectată cu membrii reţelei. 

 

15. Conferinţa telefonica trilaterala Chişinău – Chicago – San Diego (5.06.2017) 

Printre obiectivele stabilite: 

i) Selectarea unui (din cele 5) eveniment cu impact major în lumea modei 2017, identificate anterior 

de reprezentanţii reţelei designerilor şi distribuitorilor, pentru participarea reprezentanţilor RM.  

ii) Identificarea cotei contribuţiilor financiare ale APIUS (USAID), Consulatul Onorific, 

Designeri/Creatori. 

iii) Divizarea responsabilităţilor proporţionale obiectivelor, pentru buna organizare a reprezentării 

ţării noastre la evenimentul selectat (APIUS/CO/Designeri/Ambasada). 

iv) Cofinanţarea vizitei de lucru a 2 designeri moldoveni în SUA (august 2017) şi identificarea 

angajamentelor asumate de APIUS/CO/ Designeri /Ambasada. 

 

16. Întrevederile cu antreprenorii şi membrii activi ai comunităţii moldovenilor din IL 

(5.06.2017) 

Printre obiectivele realizate /stabilite: 

i) Programul şi detaliile organizării primei ediţii a festivalul dedicat portului popular  

ii) ”Chicago IA Fest” (24 iunie 2017). 

iii) Divizare contribuţiilor financiare ale antreprenorilor, Consulatul Onorific,. 

iv) Sponsorul principal, dna Eugenia Nicolaescu, Director al companiei “Moldova Deluxe”, 

importator şi distribuitor (exclusiv în IL) al vinurilor (Cricova, Mileştii Mici, Purcari, Dionysos 

Mereni, etc.) şi divinurilor moldoveneşti (Călăraşi, Kvint), a informat privind detaliile 

organizatorice şi obstacolele întâmpinate în  organizarea prezentării cu degustare (aprx. 500-550 

sticle urmează a fi propuse pentru degustare şi vânzare). 

v) Compania Moldova Delux şi organizatorii festivalului, au solicita asistenţa Ambasadei în 

transportarea unui lot de mostre pentru degustarea menţionată. Cricova, Kvint, etc. urmează să 

ofere mostre şi material promoţional gratuit. 
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17. Întrevederea cu managementul reţelei de magazine „Fresh Farms” (or.Niles Illinois) 

(5.06.2017) 

Printre obiectivele realizate /stabilite: 

i) Managerul unei din cele mai scumpe şi exclusive (prin calitate), reţele de magazine alimentare din 

IL, dl Hristomir Dokliev  a acceptat la iniţiativa CO Dorel Nasui, întrevederea cu consilierul 

Ambasadei. 

ii) Managementul companiei a stabilit contacte directe şi comercializează produsele moldoveneşti  

Bucuria, Franzeluţa, Cricova. 

iii) Compania a expus disponibilitatea extinderii gamei de produse din RM, explicând condiţiile şi 

regulile comerciale (sucuri, caviar, dulciuri, etc.). 

iv) În cadrul întrevederii a fost stabilită legătura, prin schimb de contacte ale antreprenorilor şi 

importatorilor moldoveni din IL şi managementul „Fresh Farms”. 

 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 11; 

 

1. Colectarea informaţiilor şi analiza comparativă a textelor: 1) propunerii bugetului pentru anul 

fiscal 2017, elaborat de renumita Fundaţia Heritage (http://thf-

reports.s3.amazonaws.com/2016/BlueprintforBalance.pdf) şi 2) nota de argumentare privind 

bugetul Departamentului de stat şi USAID, parte componentă a proiectului bugetului federal 

întitulat ”America First” https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/268480.htm.  

Nota analitică a avut la bază criteriul impactului asupra reducerii asistenţei acordate 

Republicii Moldova, în dependenţă de varianta prezentată în Senat pentru aprobarea bugetului 

federal final. (17.03.2017). 

2. Solicitarea şi colectarea informaţiei privind practica impozitării bunurilor imobiliare nefinisate în 

SUA. (17.03.2017) 

3. Remiterea în adresa Departamentului de Stat, Departamentului Comerţului, CCI, Consulilor 

Onorifici şi reţelei oamenilor de afaceri (din SUA, Mexic şi Brazilia), a invitaţiei la Forul 

Investiţional Internaţional „Oportunităţi investiţionale şi de cooperare” din Bălţi (19.04.2017). 

4. Remiterea în adresa Oficiului Secretarului de Stat al statului Carolinei de Nord din SUA a 

invitaţiei la Forul Investiţional Internaţional „Oportunităţi investiţionale şi de cooperare” din Bălţi 

(19.04.2017). 

5. Informarea Departamentului Agriculturii şi Serviciilor Consumatorului din Carolina de Nord 

privind răspunsul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM cu referire la importul 

cartofului dulce din SUA (19.04.2017). 

6. Remiterea în adresa Departamentului de Stat, Departamentului Comerţului, CCI, Consulilor 

Onorifici şi reţelei oamenilor de afaceri (din SUA Mexic şi Brazilia), a invitaţiei generice a 

Ministerului Economiei al RM la evenimentul „Moldova Automotive Days 2017” (17.05.2017). 

7. Remiterea Oficiului Secretarului de Stat al Carolinei de Nord a invitaţiei generice a Ministerului 

Economiei al RM la evenimentul „Moldova Automotive Days 2017” (17.05.2017). 

8. Remiterea în adresa Departamentului de Stat, Departamentului Transporturilor, Departamentului 

Comerţului, Consulilor Onorifici şi reţelei oamenilor de afaceri (din SUA, Mexic şi Brazilia), a 

informaţiei privind modificarile operate în legislatia nationala privind transportului rutier 

international. (17.03.2017). 

9. Remiterea în adresa Oficiului Secretarului de Stat al Carolinei de Nord a informaţiei privind 

modificarile operate în legislatia nationala privind transportului rutier international. (17.03.2017). 

http://thf-reports.s3.amazonaws.com/2016/BlueprintforBalance.pdf
http://thf-reports.s3.amazonaws.com/2016/BlueprintforBalance.pdf
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/268480.htm
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10. Diseminarea comunicatelor informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Guvernului Republicii 

Moldova privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică în adresa Oficiului 

Secretarului de Stat al Carolinei de Nord (14.06.2017). 

11. Diseminarea în adresa Departamentului de Stat, Departamentului Comerţului, CCI, Consulilor 

Onorifici şi reţelei oamenilor de afaceri (din SUA, Mexic şi Brazilia), a comunicatelor informative 

ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Guvernului Republicii Moldova privind expunerea la 

privatizare a bunurilor de proprietate publică în adresa (15.06.2017). 

 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 9; 

 

1. La 26 aprilie 2017, în capitala federală a Statelor Unite ale Americii, s-a desfăşurat evenimentul cu 

genericul “Celebration of Global Fashion”, organizat de ONG-ul „Cultural Turism DC” în 

cooperarea cu magazinul universal Macy's1 din Washington D.C., pentru celebrarea a 10 ani a 

iniţiativei Passport DC printr-o expoziţie de port tradiţional şi modern din întreaga lume. La 

iniţiativa Ambasadei RM la Washington D.C., a fost organizată prezentarea colecţiilor 

designerilor din Republica Moldova, utilizând platforma respectivă 

(https://youtu.be/x6VXUqq1Hho).  

Printre obiectivele stabilite: 

i) informarea APIUS, membrilor proiectului „Din Inimă”, USAID Moldova, şi în particular 

designerilor Georgeta Mir, Iulia Allert şi Irina Madan, privind iniţiativa realizată cu succes de 

către Ambasada de la Washington D.C., interesul prezentat de publicul şi cumpărătorii din SUA 

pentru dezvoltarea unei colaborări şi proiecte de afaceri. 

ii) analiza opţiunii organizării unei misiuni economice a proiectului „Din Inima” în SUA, în prima 

jumătate a anului 2017. Cu asistenţa donatorilor internaţionali poate fi pregătită o agendă de 

penetrare a pieţii americane pentru brand-urile moldoveneşti. Agenda deplasării poate include 

vizite/întrevederi B2B/prezentări atât la Washington D.C., cât şi la New York, Chicago şi alte 

destinaţii de interes, evenimente care ar putea fi corelate în paralel cu acţiuni de promovare a 

atractivităţii turistice a Moldovei. 

 

2. În contextul mediatizării programului de 31 de zile a festivalului anual ”Luna Culturală de 

Conştientizare Internaţională” organizat de ONG-ul „Cultural Turism DC” în capital federală, au 

aut loc câteva apariţii media cu participarea reprezentanţilor Ambasadei. 

Postul local de televiziune WJLA, afiliat media holdingului American Broadcasting Company 

(ABC), a prezentat în cadrul emisiunii “Good Morning Washington” un reportaj ce ilustrează 

activitatea Ambasadei RM la Washington, prin promovarea industriei textile moldoveneşti şi a 

designerilor naţionali ”Julia Allert”, ”Irina Madan” şi ”Georgette”. (12.05.2017) 

http://wjla.com/features/good-morning-washington/a-taste-of-the-around-the-world-embassy-tour-

on-gmw 

 

3. Participarea la Forumul Agenţiei Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională 

(USAID), dedicat Parteneriatelor Emergente pentru Dezvoltare (Emerging Partnerships for 

Development Forum). (15-19 mai 2017) 

 

                                                 
1
 Reț eaua „Macy’s”, formată din peste 800 magazine universale, este parte componentă a istoriei SUA, fiind fondată în anul 

1843 de către antreprenorul american Rowland Hussey Macy. Venitul reț elei înregistrat în anul 2016 a constituit peste 25 

miliarde dolari SUA. 

https://youtu.be/x6VXUqq1Hho
http://wjla.com/features/good-morning-washington/a-taste-of-the-around-the-world-embassy-tour-on-gmw
http://wjla.com/features/good-morning-washington/a-taste-of-the-around-the-world-embassy-tour-on-gmw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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4. Co-organizarea prin implicarea MAEIE, MTIC, ATIC, Chemonics Moldova, USAID-Moldova, a 

panelului dedicat Republicii Moldova, întitulat ”Learning from Leaders”, au fost puse în 

discuţie detaliile în implementarea proiectelor Fondului Donatorilor Emergenţi USAID de 

Creştere a Competitivităţii şi Dezvoltării Economice (CEED I, CEED II, CE-WIN, ACED, 

ICTEC, ş.a.). (17.05. 2017) 

 

5. Implicarea agenţiilor naţionale, antreprenorilor şi mas-media în co-organizarea şi participarea 

Ambasadei la expoziţia cu degustare “Embassy Chef Challenge”, desfăşurat în incinta Centrului 

Ronald Reagan Building din Washington D.C. (24.05. 2017) 

i) la eveniment au participat 38 de ambasade acreditate la Washington D.C., şi a fost vizitat de circa 

2000 persoane, printre care reprezentanţi ai corpului diplomatic şi de afaceri, mass–media, 

organizaţii cultural-turistice, precum şi publicul larg american şi internaţional.  

ii) în contextul colaborării cu producătorilor autohtoni, a fost posibilă expunerea şi degustarea 

produselor vitivinicole, caviarului şi deserturilor moldoveneşti a mărcilor Cricova, Kvint, 

Dionysos Mereni, Rifero, Aquatir, asistenţa fiind acordată şi de importatorii vinurilor şi 

divinurilor moldoveneşti în SUA, compania Moldova Deluxe. 

 

6. Planificare şi co-organizarea vizitei de lucru la Chicago, IL a consilierului Ambasadei 

responsabil de implementarea obiectivelor diplomaţiei economice şi gestionarea dosarului 

Consulilor Onorifici. (5-6 iunie 2017) 

 

7. Consolidarea reţelei distribuitorilor/promotorilor industriei textile moldoveneşti din SUA 

i) Ambasada a identificat 4 agenţi economici stabiliţi în diverse state din SUA, distribuitori oficiali 

ai producţiei textile moldoveneşti şi componentelor adiacente ale acesteia.  

ii) La Chicago sub auspiciul Consulatului Onorific se conturează instituţionalizarea unei reţele 

antreprenoriale, formată din concetăţenii stabiliţi în SUA. 

 

8. Promovarea iniţiativei aderării RM la comunitatea statelor cu acces liber la operaţiunile 

companiei Amazon. (mai-iunie 2017)  

 Printre obiectivele stabilite/realizate:  

i) remiterea scrisoare din partea PM  al RM adresată dlui Jeffrey Bezos, Director Executiv al 

Amazon. 

ii) nominalizarea dnei  Eirini Zafeiratou, Director  pentru Politici Publice al Amazon în Europa in 

calitate de punct de contact pentru dialog. 

iii) remiterea scrisoare din partea companiei către Premierul RM. 

 

9. Promovarea iniţiativei extinderii în RM a prezenţei companiei Tesla (mai-iunie 2017)  

Printre obiectivele stabilite:  

i) remiterea propunerii elaborării unei scrisoare din partea Premierului RM, adresată directorului 

companiei Tesla Elon Musk. 

 

 

Elaborarea avizelor conexe diplomaţiei economice – 1 

 

1. Avizul Ambasadei la demersul Ministerului Economiei nr. 09/2-1594 din 21 martie 2017, cu 

privire la instituirea biroului (secţiei) comercial-economice în cadrul Ambasadei RM în SUA, 

prin susţinerea structurării poziţiei respective suplimentare, cu argumentarea necesităţii stabilirii 

sediului la Washington D.C. şi nu la New York, conform propunerii MinEc. (05.04.2017) 
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Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel 

Raport 

Privind acţiunile întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului II, 2017 

 

Total realizate: 25 acţiuni în perioada trimestrului II. 

Întrevederi – 16; 

 

1. Pregătirea vizitei oficiale în Republica Moldova a vicepreşedintelui Knesset-ului, dnei Tali 

Ploskov (20-22.04); 

2. Întrevedere cu reprezentanţii unei din cele mai mari companii israeliene „Ambar”, care se 

specializează pe importul din diferite state în Israel a furajelor, nutreţurilor animaliere, precum şi 

de exporturi, şi care doresc o colaborare cu Republica Moldova în acest domeniu. Reprezentanţii 

companiei sunt în căutarea noilor pieţe de desfacere şi a experţilor în domeniu din ţara noastră 

(4.05), (scrisoarea nr. //ISR/221.1/190); 

3. Întrevedere cu primarul şi viceprimarul or. Ramat-Gan, dl Israel Zinger şi dna Adva Polak în 

vederea organizării vizitei unei delegaţii a APL şi oameni de afaceri din Republica Moldova 

(08.05);  

4. Întrevedere cu producătorul Ilia Berşaţki privind intenţiile fundaţiei M.I.R. de organizare a 

festivalului „Teo” (15.05); 

5. Întrevederea cu compozitorul Baruch Berliner, producătorii Naum Sluţker şi Olga Polak în 

vederea prezentării poemului simfonic „Genezis” şi poemului „Abraham”  în cadrul Filarmonicii 

din Chişinău, cu prilejul comemorării Holocaustului pe data de 27.01.2018 (20.05); 

6. Întrevederea ambasadorului cu viceprimarul or. Migdal-Ha-Emiq, Serghei Oklander – discutarea 

oportunităţilor de promovare a fabricilor de textile din Republica Moldova în Israel (23.05); 

7. Întrevederea ambasadorului cu publicistul Menahem Weinboim cu scopul publicării articolelor 

consacrate marcării celor 25 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice (26.05);  

8. Participarea ambasadorului  la reuniunea de lucru a comunităţii evreilor originari din Moldova, în 

cadrul cărei liderii asociaţiei „Beit Basarabia” au fost premiaţi pentru activitatea lor de promovare 

a Republicii Moldova şi organizarea multiplelor evenimente, care contribuie la menţinerea şi 

aprofundarea colaborării bilaterale dintre Republica Moldova şi Statul Israel (18.06);  

9. Întrevederea ambasadorului Republicii Moldova cu viceprimarul or. Ashkelon Sofa Beilin. La 

întrevedere au fost aprobate proiectele de colaborare comună ale misiunii cu primăria oraşului 

Ashkelon: schimb de vizite în domeniul APL (18.06); 

10. Pregătirea vizitei ambasadorului Statului Israel în Republica Moldova cu ocazia prezentării 

scrisorilor de acreditare – discuţii de impulsionare a dialogului economic (12-15.06) ; 

11. Întrevederi cu Consulii Onorifici ai Republicii Moldova în Statul Israel în vederea organizării 

Zilelor Culturii Republicii Moldova în Statul Israel (12, 14, 19.06); 

12. Cu ocazia stabilirii relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Statul Israel, marcate la 22 

iunie curent, ambasadorul Republicii Moldova a avut o întrevedere cu dna Tali Ploskov, 

vicepreşedintele Knesset-ului. Au fost discutate rezultatele vizitei în RM, în special aprofundarea 

legăturilor comerciale dintre ambele state (21.06); 

13. Cu ocazia stabilirii relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Statul Israel, marcate la 22 

iunie curent, ambasadorul Republicii Moldova a avut o întrevedere cu dl dl Avigdor Lieberman, 

ministrul apărării Statului Israel, discutat stadiul actual al relaţiilor bilaterale (21.06.); 

14. Cu ocazia stabilirii relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Statul Israel, marcate la 22 

iunie curent, ambasadorul Republicii Moldova a avut o întrevedere cu dna Sofa Landver, ministrul 
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Migraţiei şi Absorbţiei, în cadrul căreia au fost discutate, planificate unele activităţi legate de 

organizarea comisiei mixte interguvernamentale moldo-israeliene (26.06); 

15. Cu ocazia stabilirii relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Statul Israel, marcate la 22 

iunie curent, ambasadorul Republicii Moldova a avut o întrevedere cu dl Alexander Ben-Zvi, 

Director General adjunct al MAE şi Elyiahu Yerushalmi, ambasadorul Israelului în Republica 

Moldova (26.06), discuţii privind impulsionarea dialogului comercial-economic; 

16. Întâlniri cu producătorii de concerte în vederea pregătirii Zilelor Culturii Republicii Moldova în 

Israel (săptămânal); 

  

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 2; 

1. Diseminarea informaţiei privind forul „Moldova Automotive Days”; 

2. Practica Statului Israel privind impozitarea bunurilor imobile nefinisate; 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 7; 

1. Organizarea participării la cursul MASHAV „Supporting Women’s Entrepreneurship through the 

use of Information and Communication Technologies” a reprezentanţilor din Republica Moldova; 

2. Organizarea participării la cursul MASHAV „Startup Accelerators in the Entrepreneurial 

Ecosystem” a reprezentanţilor din Republica Moldova; 

3. Prezentarea oportunităţilor de investiţii în cadrul reuniunii oamenilor de afaceri ai comunităţii 

evreilor originari din Moldova (19.05); 

4. Organizarea vizitei delegaţiei MAI al Republicii Moldova în Israel în vederea preluării experienţei 

în domeniul implementării a 2 proiecte necesare RM „Safe Sity” şi „AFIS” (05-10.06); 

5. Organizarea vizitelor preşedintelui Federaţiei de Fotbal şi Federaţiei de Fotbal de plajă din RM în 

Israel, organizarea întrevederilor cu omologii din Israel (6-8.06); 

6. Participarea ambasadorului la reuniunea Clubului doamnelor – ambasadori, organizarea degustării 

produselor moldoveneşti; 

7. Cu ocazia marcării celor 25 de ani la stabilirea relaţiilor diplomatice au fost confecţionate şi 

distribuite plicuri cu ştampilă de prima zi (22.06) şi mărci poştale cu simbolurile ambelor state. 
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Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 8 acţiuni în perioada trimestrului II. 
 

Întrevederi – 4; 

1. Întrevederea cu Însărcinatului cu Afaceri al Statului Kuwait la Doha, Consilierul Naser Taher Al-

Ghanim, în cadrul căreia au fost discutate oportunităţile de impulsionare a schimburilor economice 

dintre cele două state. Partenerului de dialog i-au fost înmânate seturi de materiale publicitare şi 

promoţionale privind realizările economice naţionale ale RM şi oferta concretă de realizare a 

covoarelor pe piaţa kuwaitiană, parvenită de la conducerea companiei moldoveneşti ”Floare –

Carpet” S.A. (aprilie 2017). 

 

2. În cadrul pregătirii întrevederii solicitate de Ambasada RM la Doha a VPM, MAEIE, E.S. Andrei 

Galbur cu Directorul Executiv al Autorităţii pentru Investiţii al Qatarului (QIA) Sheikh Abdulla 

bin Mohammed Al Thani, ambasadorul a avut la data de 30 aprilie o întâlnire cu Şeful 

Departamentului Dezvoltare Afaceri al QIA Sheikh Abdulaziz Ali Al-Thani (mai 2017). 

 

3. Întrevederea VPM,MAEIE,E.S. Andrei Galbur cu ministrul Municipalităţii şi Mediului al Statului 

Qatar, E.S. Mahommed Bin Abdullah Bin Mutaib Al Rumaihi. În cadrul discuţiilor au fost 

discutate posibilităţile de continuării activităţilor de stabilire a unei colaborări bilaterale  mutual 

avantajoase în domeniul agriculturii şi producţiei  agro- industriale (mai 2017). 

 

4. Întrevederea VPM MAEIE, E.S. Andrei Galbur, cu Directorul Executiv al QIA E.S., Sheikh 

Abdulla bin Mohammed bin Saud Al Thani. Scopul principal al acestei întrevederi vizat de 

delegaţia oficială a RM l-a constituit discutarea posibilităţilor de iniţiere a colaborării bilaterale în 

domeniul investiţional prin prezentarea politicii actualei guvernări de creare a unui climat 

investiţional favorabil şi atractiv pentru investitori străini. Cu acest prilej, interlocutorului i-au fost 

înmânate materialele informaţionale pregătite de Agenţia Proprietăţii Publice şi Burse de Valori 

din RM cu referire la ofertele de privatizare a obiectivelor publice şi cotelor deţinute de stat în 

diverse structuri economice, scoase  la licitaţii cu vânzare pentru anul 2017, cu traducerea ofertei 

de privatizare în limba arabă (mai 2017). 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 4; 

1. Solicitarea informaţiilor privind producţia companiei „Floare Carpet.” S.A. (aprilie 2017). 

 

2. Diseminarea pachetului de informaţii în adresa E.S. Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani (aprilie 

2017). 

 

3. Solicitarea de la autorităţile naţionale a informaţiilor ce ţin de preţurile celor mai importante 

produse autohtone care ar putea fi exportate in Qatar, în special a produselor agro-alimentare 

(aprilie 2017). 

 

4. Prezentarea acestor informaţii în adresa unui grup de oameni de afaceri din Statul Qatar (mai 

2017). 
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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, Regatul 

Bahrain şi Republica Yemen. 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II al anului 2017 

 

Total realizate: 13 acţiuni în perioada trimestrului II. 

Întrevederi/discuţii – 8; 

1. Nota de propunere a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Turcia privind instituirea 

Biroului comercial-economic (BCE) drept o structură a Ambasadei la Ankara, cu o reprezentanţă 

economică în or. Istanbul, având sarcina să asigure facilitarea şi eficientizarea contactelor cu 

mediul de afaceri din Turcia şi din statele de acreditare prin cumul, preluând, astfel, fluxul de 

solicitări în creştere care parvin la Ambasadă, explorând şi avantajul contactelor directe cu 

Ministerele şi departamentele de profil ale RT, dar şi cu alte Misiuni diplomatice (04.04.2017).  

   

2. Contactele de lucru ale 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. În cadrul schimbului de 

corespondenţă, în comun cu MIEPO, reprezentantul companiei turce a fost informată despre 

potenţialul investiţional, facilităţile fiscale şi mediul de afaceri din ţara noastră, precum şi 

transmise răspunsurile la întrebările adresate (05.04.2017).   

 

3. Întrevederea Ambasadorului cu dl Barış Oktay Ermihan co-proprietarul companiei turce „Diba 

Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Sanç Ve Ltdç Şti”, în problema soluţionării situaţiei privind 

aplicarea de către autorităţile RT a sistemului de cote la efectuarea importurilor vinurilor şi 

miezului de nucă moldovenesc în Turcia, în contextul aplicării prevederilor Acordului de Comerţ 

Liber între RM  şi RT (14.04.2017).  

 

4. Colaborarea cu Consiliul pentru Relaţii Economice Externe al Turciei (DEIK), Coordonator 

Regional al Direcţiei Relaţii Externe, dna Çağlar Mazlum, privind pregătirile către Forumul de 

Afaceri moldo-turc, organizat cu prilejul vizitei în ţara noastră a Prim-ministrului RT, Binali 

Yıldırım (25.04.2017).     

 

5. Implicarea Ambasadei în organizarea primei vizite oficiale în RM a Prim-ministrului RT, 

B.Yıldırım, care a inclus şi o importantă componentă economică. La Chişinău a fost organizat un 

Forum de Afaceri moldo-turc, la care au participat Premierul RM, Pavel Filip şi Premierul RT, B. 

Yıldırım, la eveniment fiind invitaţi reprezentanţii companiilor din domeniul textilelor, 

farmaceutic, bancar, agro-alimentar şi vinicol, industriei uşoare, turistic, etc. Ambasadorul a făcut 

parte din componenţa delegaţiei oficiale a RM (5-6.05.2017); 

 

6. Participarea Consilierului Ambasadei la cea de-a 4-a reuniune a Miniştrilor Economiei din statele 

membre OCEMN. Comentând declaraţiile participanţilor, cu referire la RM, Ministrul Economiei 

al RT, Nihat Zeybekci şi-a arătat mulţumirea de recenta vizită în ţara noastră a Premierului turc, B. 

Yıldırım, subliniind că aceasta a inclus şi o importantă componentă economică. De asemenea, 

oficialul turc a evidenţiat faptul că odată cu intrarea de la 01.11.2016 a prevederilor Acordului de 
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Comerţ Liber, exportul produselor moldoveneşti în Turcia a crescut cu circa 83%, salutând această 

creştere pozitivă (11.05.2017).   

  

7. În cadrul întrevederii Ambasadorului cu Subsecretarul adjunct al Ministerului Economiei al RT, 

Tarık Sönmez, a fost exprimată intenţia de instituire a unui Birou comercial-economic (BCE) în 

cadrul Ambasadei RM la Ankara, cu o reprezentanţă în or. Istanbul, în contextul intrării în vigoare 

de la 1 noiembrie 2016 a prevederilor Acordului de Comerţ Liber între RM şi RT. Părţii turce i-a 

fost solicitată să confirme disponibilitatea: 1.Oferirii gratuite în folosinţă a spaţiului necesar pentru 

amplasarea sediului în or. Istanbul, 2. Asigurării acoperirii cheltuielilor administrative aferente 

funcţionării acestuia; 3. Susţinerii financiare a funcţionării BCE. Demnitarul turc a reiterat 

disponibilitatea de principiu a acordării unui suport în deschiderea şi funcţionarea reprezentanţei 

economice în or. Istanbul. De asemenea, T. Sönmez a confirmat că cunoaşte de problema aplicării 

de către Ministerul turc al economiei a sistemelor de cote pentru importul produselor vinicole, 

comunicând că Ministerul se ocupă de acest subiect, urmând mărirea cotei respective în 

corespundere cu logica economică, eventual, în volumul containerelor de până la 20 mii sticle 

(02.06.2017).     

 

8. Întrevederea Consilierului Ambasadei cu Însărcinatul de Afaceri al Ambasadei Republicii Arabe 

Egipt la Ankara, Wael Aboubakr Abdelkader El Naggar, în cadrul căreia a fost reiterat interesul 

părţii moldoveneşti pentru iniţierea negocierilor pe marginea proiectului Acordului de Comerţ 

Liber între Moldova şi Egipt. Partea egipteană a fost informată şi despre disponibilitatea 

organizării unei vizite de studiu în Egipt a experţilor moldoveni sau viceversa în scopul stabilirii 

contactelor directe şi iniţierea consultărilor asupra proiectului ACL (12.06.2017).  

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 4; 

1. Diseminarea informaţiei în adresa MAE al RT, Ambasadelor, Asociaţiilor oamenilor de afaceri şi 

Consulilor Onorifici ai RM despre lucrările Forumului Investiţional Internaţional ”Investiţii şi 

oportunităţi de colaborare”, organizat pe data de 7 iunie curent, la Bălţi, de Camera de Comerţ şi 

Industrie a RM, cu suportul Guvernului RM şi Primăriei or. Bălţi. Ediţia curentă a găzduit un 

amplu program de afaceri, fiind discutate subiecte de actualitate pentru investitori (02.05.2017).  

 

2. În ajunul vizitei oficiale în RM a Prim-ministrului RT, B. Yıldırım, Ambasadorul a oferit un 

interviu Agenţiei guvernamentale de ştiri „Anadolu”, în special informând publicul turc despre 

impulsionarea relaţiilor economice moldo-turce per ansamblu şi evidenţiind interesul autorităţilor 

RM pentru creşterea permanentă a investiţiilor turce în economia naţională, inclusiv prin prisma 

interacţiunii oamenilor de afaceri turci cu cei din autonomia Găgăuză (05.05.2017). 

 

3. Diseminarea informaţiei în adresa MAE al RT, Ambasadelor, Asociaţiilor oamenilor de afaceri şi 

Consulilor Onorifici ai RM despre lucrările Forumului investiţional ”Moldova Automotive Days 

2017”, din 13-14 iunie curent, la Chişinău, organizat de către MIEPO, în parteneriat cu Agenţia de 

cooperare internaţională a Germaniei (GIZ) şi Asociaţia businessului european din Moldova. 

(28.05.2017).  

 

4. Diseminarea permanentă a corespondenţei cu caracter economic, inclusiv informaţia privind 

expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publică.  

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 1; 
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1. Cu concursul Ambasadei, în incinta hotelului „Conrad Istanbul Bosphorus” din or. Istanbul, în 

cadrul celei de-a 2-a reuniuni a Miniştrilor Agriculturii din statele membre OCEMN a fost 

organizată o expoziţie agroalimentară. RM a avut un stand separat unde au fost prezentate diferite 

produse vinicole, produse agro-alimentare şi produse de artizanat. De asemenea, oaspeţilor 

evenimentului le-au fost diseminate materiale cu caracter promoţional despre economia RM.    
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Ambasada Republicii Moldova în Ucraina 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 16 acţiuni în perioada trimestrului II. 

 

Întrevederi – 5 acţiuni; 

1. Pe 11 aprilie 2017, a avut loc întrevederea Ambasadorului Ruslan Bolbocean cu Preşedintele 

Asociaţiei Producătorilor şi Industriaşilor din Ucraina, Anatolii Kinah. În cadrul discuţiei,  s-a 

convenit asupra posibilităţii încheierii unui Memorandum de cooperare între asociaţiile oamenilor 

de afaceri din RM şi Ucraina;  

2. Pe 18 aprilie 2017, Ambasadorul Bolbocean a avut întrevederea cu Viceministrul pentru 

Integrare Europeana al Ministerului Politicii Agrare şi Alimentelor din Ucraina, Olga Trofimtseva. 

În cadrul întrevederii au fost abordate o serie de subiecte privind cooperarea în domeniul 

agroalimentar între RM şi Ucraina, accentuând importanţa valorificării potenţialului de colaborare 

comercial-economică a celor două state; 

3. Pe 28 aprilie 2017, Ambasadorul Ruslan Bolbocean a avut o întrevedere cu Guvernatorul 

regiunii Vinniţa, Valeriy Koroviy, or.Vinniţa; 

4. Pe 11 mai 2017, în cadrul vizitei în regiune, Ambasadorul Ruslan Bolbocean a avut o 

întrevedere cu Prim-Viceguvernatorul regiunii Nicolaev, Boni Veaceslav, or. Nicolaev, cu care au 

fost abordate un şir de subiecte privind colaborarea moldo-ucraineană la nivel regional. 

5. Pe 12 mai 2017, reprezentanţii Ambasadei au vizitat Î.S. "Cariera de piatra concasata din 

granit" aflată in gestiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii 

Moldova (or. Pervomaisk, regiunea Nicolaev) în vederea familiarizării cu situaţia reală la 

întreprindere. 

 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 4 acţiui; 

1. În perioada 5-6 mai 2017, reprezentanţii Republicii Moldova au participat la cea de-a doua ediţie a 

Festivalului International al artelor din ţările arealului carpatin «CARPATHIAN SPACE», care s-

a desfăşurat în or. Ivano-Frankovsk, în cadrul căruia au fost distribuite materiale promoţionale, în 

special broşurele ce reflectă potenţialul turistic şi cultural al Republicii Moldova;  

2. În luna mai curent, Ambasada a expediat în adresa Camerei de Comerţ şi Industrie a Ucrainei şi 

ţărilor pentru care este acreditată Ambasada (Armenia, Uzbekistan şi Turkmenistan), informaţia 

privind desfăşurarea Forumului Investitional International "Investitii si oportunitati de colaborare" 

care a avut loc pe 7 iunie, 2017 în mun. Bălţi;  

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. În scopul atragerii potenţialelor investitori în zonele economice libere, Ambasada a transmis în 

adresa instituţiilor competente  invitaţia Viceprim-ministrului, Ministrului economiei Octavian 

Calmîc pentru participare la forumul pentru producătorii şi furnizorii din insdustria constructoare 

de maşini “Moldova Automotive Days 2017” ce a avut loc în perioada 13-14 iunie 2017; 

 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2 acţiuni; 

1. La 28 aprilie 2017 Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina Ruslan Bolbocean a participat la 

inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Moldova în or.Viniţa. La ceremonia solemnă au 

luat parte Guvernatorul regiunii Viniţa, Valeriy Koroviy, reprezentanţii Administraţiei 
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Preşedintelui Ucrainei, reprezentanţii MAEIE al Republicii Moldova şi MAE al Ucrainei. În 

cadrul evenimentului a avut loc lansarea oficială a timbrului comemorativ dedicat inaugurării 

primului Consulat Onorific al Republicii Moldova în Ucraina, editat de Societatea Publică pe 

Acţiuni „Ukrposhta”; 

2. La 20 mai 2017, cu prilejul Zilei Europei, la Vinniţa, Ambasada Republicii Moldova, în 

colaborare cu Consulatul Onorific al ţări noastre, au participat în premieră cu un cort separat în 

cadrul manifestărilor dedicate sărbătorii păcii şi unităţii. Vizitatorilor standului expoziţional le-au 

fost oferite broşuri cu informaţii despre Republica Moldova, materiale promoţionale, aceştia având 

posibilitatea să se familiarizeze cu aspecte ale culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor moldoveneşti, 

inclusiv cu bucătăria Moldovei, degustând din bucatele, dulciurile şi băuturile naţionale. De 

asemenea, Ambasada a pus la dispoziţia celor interesaţi cărţi şi CD-uri cu muzică populară. 

 

Altele – 5 acţiuni;  

1. La 24 mai 2017, Ambasada a participat la prezentarea noii Strategii de promovare a exportului al 

Ucrainei pîna anul 2020. Documentul respective a fost transmis spre cunoştinţă coelgilor din 

Ministerul Economiei; 

2. În perioada 24-25 mai 2017, Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina Ruslan Bolbocean s-a 

aflat într-o vizită de lucru în regiunea Ternopil. Programul vizitei a inclus participarea la Forumul 

Investiţional Internaţional “Ternopil Invest 2017”, precum şi un şir de întrevederi cu conducerea 

Administraţiei de Stat a regiunii. Unul din subiectele discutate se referea la inaugurarea 

Consulatului Onorific al Republicii Moldova în or.Lviv, circumscripţia căruia va include şi 

regiunile Rivne şi Ternopil;  

3. În perioada 7-10 iunie 2017, la Kiev, Ambasada a participat la deschiderea celei de-a 29-a ediţie a 

Expoziţiei internaţionale agroalimentare ”AGRO-2017” organizată sub patronajul Ministerului 

Politicilor Agrare şi Alimentelor al Ucrainei. Expoziţia a fost inaugurată de către Prim-ministrul 

Ucrainei Vladimir Groisman şi Prim-viceministru al politicilor agrare şi alimentelor Maxim 

Martîniuk. La eveniment au fost invitaţi şi reprezentanţii corpului diplomatic acreditat în Ucraina. 

4. La 12 iunie 2017 Ambasadorul Ruslan Bolbocean a participat la o reuniune organizată de 

Ministerul Infrastructurii al Ucrainei cu prilejul lansării pregătirilor către organizarea celei de-a II-

a Conferinţe internaţionale de transport cu genericul ”Coridoarele integrate de transport Europa-

Asia”, preconizată pentru 8 septembrie 2017, la Odesa. 

5. La 16 iunie 2017, Ambasada a participat la primul agrocroazieră: ediţia a IV-ea a Forumului 

Exportatorilor din Ucraina de produse agroalimentare. 
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Ambasada Republicii Moldova în Ungaria  

acreditată prin cumul pentru  

Republica Croaţia, Republica Slovenia, Bosnia şi Herţegovina 

 

RAPORT 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului II, 2017 

 

Total realizate: 19 acţiuni  

 

Întrevederi – 13; 

 

I. Ungaria - 8 

 

1. Dl János Áder, Preşedintele Ungariei, în marja vizitei la Budapesta (26 mai) a dlui Igor Dodon, 

Preşedintele Republicii Moldova. În cadrul întâlnirii au fost discutate cooperarea comercial-

economică, schimburile comerciale moldo-ungare, securitatea regională naţională şi regională, 

oportunităţi de impulsionare a relaţiilor comercial-economice bilaterale.  

 

2. Dl Viktor Orbán, Prim-ministrul Ungariei, în marja vizitei la Budapesta (26 mai) a dlui Igor 

Dodon, Preşedintele Republicii Moldova. În cadrul discuţiilor au fost abordate modalităţile de 

intensificare a schimburilor comerciale moldo-ungare, a atragerilor investiţiilor ungare în RM, 

inclusiv prin utlizarea liniei de creditare oferite de banca ungară EXIMBANK pentru a impulsiona 

relaţiile comercial-economice între comunităţile de afaceri din cele două ţări.  

 

3. Dl László Kövér, Ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului al Ungariei, în marja vizitei la 

Budapesta (26 mai) a dlui Igor Dodon, Preşedintele Republicii Moldova. Discuţia din cadrul 

întrevederii s-a axat pe tematici comercial-economice, atragere a investiţiilor ungare în RM, 

probleme legate de activitatea firmelor maghiare din ţara noastră, în particular a companiei 

Gedeon Richter, utlizarea liniei de creditare oferite de banca ungară EXIMBANK. 

 

4. Prof. Richárd Hörcsik, Preşedintele Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Adunării 

Naţionale a Ungariei. În cadrul discuţiilor a fost făcut un schimb de opinii privind relaţiile 

bilaterale moldo-ungare, inclusiv privind situaţia social-politică şi social-economică din RM. 

 

5. Dl Erdei Bálint, Preşedintele Asociaţiei agenţiilor de turism din Ungaria. Au fost abordate 

modalităţi de majorare a fluxului de turişti, impulsionarea cooperării între Asociaţia Naţională 

pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) şi Asociaţia Agenţiilor de Turism din Ungaria. 

 

6. Dl Zsolt Nemeth, preşedintele Comisiei pentru afaceri externe din cadrul Adunării Naţionale a 

Ungariei, şeful delegaţiei ungare la Adunarea parlamentară a Consiliului Europei. În cadrul 

întrevederii au fost discutate subiecte ale cooperării moldo-maghiare, inlusiv de dinamizare a 

cooperării economice, situaţia internă din cele două state, integrarea europeană a RM şi priorităţile 

RM pentru următorul Summit al PaE, politica externă a RM în contextul dihotomiei unui Guvern 

pro-UE şi Preşedinţie pro-Rusia. 

7. Dl Csaba Tanka, vicepreşedintele Consiliului judeţean Fejér. Discuţiile s-au axat pe 

identificarea modalităţilor de consolidare a cooperării între administraţiile publice locale din 
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Ungaria şi Republica Moldova, precum şi identificarea sectoarelor de interes în vederea 

dezvoltării comercial-economice între subiecţi din RM şi Ungaria.   

8. Dl András Cser-Palkovics, primarul municipiului Székesfehérvár. Lansarea iniţiativei RM 

privind înfrăţirea oraşelor Rezina şi Székesfehérvár. Organizarea unui eveniment de promovare a 

oportunităţilor economice şi investiţionale în RM, cu participarea oamenilor de afaceri interesaţi 

din acest judeţ, eveniment care ar contribui la impulsionarea cooperării economice bilaterale. 

 

II. Republica Slovenia - 4 

 

1. Consultări bilaterale ale viceministrului Daniela Morari cu Darja Bavdaz Kuret, Secretar de 

Stat, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Slovenia. În marja consultărilor au fost discutate 

oportunităţi de amplificare a colaborării comercial-economice moldo-slovene, inclusiv privind 

organizarea la Chişinău în toamna anul 2017 a Comisiei mixte moldo-slovene de cooperare 

comercial-economică, precum şi a unui forum al oamenilor de afaceri moldo-sloven. 

 

2. Dl Slobodan Šešum, şeful Departamentului cooperare economică bilaterală din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe al Sloveniei. Discuţiile au cuprins stadiul actual şi perspectivele 

de dezvoltare a relaţiilor economice moldo-slovene, oportunităţile de intensificare şi aprofundare a 

cooperării bilaterale, în special  comercial-economice şi investitionale, implementarea AA şi 

DCFTA, ca element important pentru exportatorii moldoveni. În scopul popularizării 

oportunităţilor investiţionale şi de afaceri din RM, a fost solicitată oferirea de către colegii sloveni 

a unei platforme pentru a organiza, în iunie-iulie curent, o prezentare pentru agenţii economici 

interesaţi de a investi în ţara noastră şi de a dezvoltarea afaceri cu parteneri moldoveni.  

 

3. Dna Sneţana Popovič, şefa Biroului pentru coordonarea afacerilor europene şi internaţionale al 

Ministerului Agriculturii. A fost efectuat un schimb de opinii pe marginea colaborării în domeniul 

agricol şi agroalimentar, alinierea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar, siguranţa 

alimentelor, preluarea bunelor practici, în special în construcţia şi managementul serelor 

industriale, precum şi în sectorul zootehnic, experienţa slovenă de creştere a bovinelor, porcinelor 

şi albinelor, precum şi producerea mierei. În cadrul examinării stadiului actual de colaborare, RM 

a propus prelungirea Acordului de cooperare între Agenţia naţională de intervenţie şi plăţi în 

agricultură a Republicii Moldova şi Agenţia pentru Pieţele Agricole şi Dezvoltare Rurală a 

Republicii Slovenia. 

 

4. Dna Tanja Bogataj, Secretarul de stat al Ministerului Administraţiei Publice. A fost exprimat 

interesul de a realiza un schimb de experienţă şi expertiză în vederea alinierii la standardele şi 

bunele practici ale UE în reforma administraţiei publice centrale, guvernarea electronică şi 

digitalizare.  

 

  

III. Republica Croaţia -1 

 

1.  Dl Gordon Grlic Radman, Ambasador al Croaţiei la Budapesta. Au fost discutate subiecte ce 

ţin de cooperarea în cadrul Comieii Dunării, apropiatele alegeri ale noii conduceri a organizaţiei, 

sărbătorirea celor 25 de ani de relaţii diplomatice (26 iulie), precum şi tema extinderii şi 

aprofundării cooperării comercial-economice bilaterale. 

 

IV. Bosnia şi Herţegovina – 0 
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Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 1; 

 

1. Întrevederi ale Delegaţiei Parlamentului RM, conduse de Radu Mudreac, preşedintele Grupului 

de prietenie interparlamentară, în cadrul cărora au fost abordate subiecte privind cooperarea în 

domeniul agriculturii şi industriei alimentare, irigarea, cadrul legislaţiv din domeniu, inclusiv 

regulamentele privind mecanismele de asigurare cu alimente ale şcolilor şi grădiniţelor.  

 

2. Întrevederea Delegaţiei menţionate cu conducerea Ministerului Agriculturii Ungariei. A fost 

abordat subiectul vizitei la Chişinău a ministrului maghiar S. Fazekas (iunie) care va fi însoţit de 

un grup de oameni de afaceri din domeniu, interesaţi de colaborarea cu parteneri moldoveni.      

 

3. Întrevederi ale Delegaţiei Parlamentului RM, conduse de Violeta Ivanov, preşedintele Comisiei 

pentru administere publică, dezvoltare regională, mediu şi schimbări climatice a Parlamentului 

RM,   în cadrul cărora, printre altele, au fost abordate subiecte privind cooperarea bilaterală 

comercial-conomică, activitatea întreprinderilor mixte, dezvoltarea regională, infrastructură, 

turism, eficienţa energetică şi utilizarea energiei alternative, activitatea serviciilor publice de 

gospodărire comunală. 

 

Alte acţiuni – 5 

 

1. Eveniment de promovare a oportunităţilor investiţionale din Republica Moldova pentru 

comunitatea de afaceri din Ungaria (20 aprilie). În cadrul Asociaţiei oamenilor de afaceri din 

Ungaria CIS Business Club, a fost efecutată o prezentare privind oportunităţile investiţionale din 

RM, climatul de afaceri, eforturile Guvernului de facilitare a afacerilor şi atragere a investiţiilor 

străine în RM. 

 

2. Ambasada a adresat MAEE al Croaţiei o solicitare privind semnarea Protocolului adiţional la 

Acordul moldo-croat de promovare şi protejare a investiţiilor .  

 

3 Ambasadorul Oleg Ţulea a efectuat o vizită de lucuru la Parcul industrial Alba, unde sunt 

amplasate o serie de întreprinderi industriale notorii din judeţul Fejér. 

 

4. Ambasada este în proces de a finaliza dosarul candidatului la funcţia de consul onorific al 

Republicii Moldova în Republica Slovenia.  

5. La solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infractructurii Drumurilor, misiunea a efectuat 

demersuri către autorităţile de la Ljubljana privind obţinerea permisiunii de a tranzita teritoriul 

Sloveniei a noii rute de autobuz Chişinău – Toulouse.  
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Consulatul general al Republicii Moldova la Milano 

 

Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului II 2017 

 

Total realizate: 17 acţiuni în perioada trimestrului II 2017 

 

Întrevederi – 6 

 

1. Întrevederea Consulului General, la 26.04.2017, cu Marco Doria, Primarul or. Genova 

(ITA/1/403/462 din 27.04.2017);  

2. Întrevederea Consulului General, la 26.04.2017, cu Prefectul di Genova dna Fiamma Spena 

(ITA/1/403/462 din 27.04.2017); 

3. Întrevederea Consulului General, la 26.04.2017, Preşedintele Camerei de Comerţ Genova, dl 

Paolo Odone (ITA/1/403/462 din 27.04.2017); 

4. Întrevederea Consulului General, la 12.06.2017, cu dl Tiziano Tagliani, Primarul or. Ferrara 

(ITA/1/403/591 din 13.06.2017); 

5. Întrevederea Consulului General, la 12.06.2017, cu dl Michele Tortora, Prefectul or. Ferrara 

(ITA/1/403/591 din 13.06.2017); 

6. Întrevederea Consulului General, la 12.06.2017, cu Preşedintele Camerei de Comerţ Ferrara, dl 

Paolo Govoni (ITA/1/403/591 din 13.06.2017). 

 

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 – 1; 

 

1. Participarea Consulului General la cea de a XXXVII-a ediţie a Bursei Internaţionale a Turismului 

(BIT 2017), la care a fost reprezentată şi Republica Moldova cu un pavilion separat, care a fost 

amenajat, organizat şi decorat de către Asociaţia Naţională pentru Turism Receptor, în colaborare 

cu ”Tatra Bis”, ”Wais Travel”, ”Slavion Travel”, ”Mark Pr” şi ”Purcari”. Agenţii economici 

moldoveni menţionaţi fiind prezenţi în cadrul pavilionului şi participând la toate activităţile din 

cadrul expoziţiei internaţionale, precum şi au avut întrevederi bilaterale cu parteneri de afaceri din 

străinătate (NI ITA/1/231/380 din  04.04.2017);  



PROCES VERBAL nr. 3 

al grupului de lucru comun al Ministerului Economiei şi  

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova 

(Ministerul Economiei, sala 252, 12 mai 2017) 

 

PARTICIPANŢI:  

 

Din partea Ministerului Economiei: 

Nr.  Prenumele, NUMELE Funcţia Semnătura 

1.  Mihaela GORBAN şef al Direcţiei generală cooperare 

economică internaţională 

Semnat 

2.  Vitalie ZAHARIA Director al Organizaţiei pentru 

Atragerea Investiţiilor şi Promovarea 

Exportului (MIEPO) 

- 

3.  Svetlana BURDUJA şef al Direcţiei relaţii economice 

bilaterale şi cooperare cu organizaţiile 

internaţionale financiare  

- 

4.  Olga BADANOVA şef al Direcţiei politici investiţionale şi 

competitivitate 

- 

5.  Octavian BERZAN şef al Direcţiei coordonarea politicilor 

economice europene şi DCFTA 

- 

6.  Leonora MOROŞANU consultant principal în Direcţia relaţii 

economice bilaterale şi cooperare cu 

organizaţiile internaţionale financiare 

Semnat 

7.  Liudmila JARCUŢCHII consultant superior în Direcţia relaţii 

economice bilaterale şi cooperare cu 

organizaţiile internaţionale financiare 

Semnat 

8.  Diana CRĂCIUN consultant al Secţiei politici de atragere 

a investiţiilor 

- 

9.  Iulia PETUHOV 

 

expert atragerea investiţiilor MIEPO Semnat 

 

Din partea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 

Nr. Prenumele, NUMELE Funcţia Semnătura 

1.  Angela PONOMARIOV şef adjunct al Direcţiei generale 

cooperare bilaterală 

- 

2.  Carolina PEREBINOS şef adjunct al Direcţiei generale drept 

internaţional 

Semnat 

3.  Tatiana MOLCEAN şef adjunct al Direcţiei generale 

integrare europeană 

- 

4.  Alexandru PRIGORSCHI şef al secţie, Direcţia cooperare 

economică şi coordonare sectorială 

Semnat 

5.  Daniel VODĂ secretar III al Direcţiei America, Asia, 

Africa, Direcţia generală cooperare 

bilaterală 

Semnat 

6.  Viorel COVALCIUC secretar III al Direcţiei analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor 

- 

 

 

 

 

 



ORDINEA DE ZI: 

a şedinţei grupului de lucru pe diplomaţia economică din 12 mai 2016 

 

1. Examinarea angajamentelor menţionate în PV nr. 2 din data de 28 februarie 2017 
 

Anexa nr. 1: PV al şedinţei a II-a (cu verde – acţiuni realizate, cu galben – acţiuni demarate/în curs 

de realizare); 

 

2. Examinarea propunerilor MEc privind structurarea 6 BCE: Turcia, SUA, Italia, Japonia, 

China şi EAU; 
 

Anexa nr. 2: Scrisoarea nr. DB/4/231-5564 din 4 mai 2017 şi scrisoarea ME nr. 09/2-2683 din 17 

mai 2017; 

 

A se vedea documentul comun privind executarea ordinului comun MAEIE-MEC, în anexă. 

 

3. Utilizarea Reţelei operative pentru suport informaţional destinat misiunilor diplomatice şi 

oficiilor consulare ale Republicii Moldova  
 

A se vedea documentul comun privind executarea ordinului comun MAEIE-MEC, în anexă. 

 

4. Prezentarea sistemului de gestionare CRM (Client Resource Management) de către MIEPO;  

 

A se vedea documentul comun privind executarea ordinului comun MAEIE-MEC, în anexă. 

 

5. Stadiul de organizare a Cursurilor de instruire şi platformei online e-learning în domeniul 

comercial-economic pentru corpul diplomatic RM peste hotare;  

 

A se vedea documentul comun privind executarea ordinului comun MAEIE-MEC, în anexă. 

 

6. Altele: s-a convenit întreprinderea măsurilor concertate ale MAEIE, MEC în vederea 

avansării discuţiilor privind: 
 

a) negocierile ALS cu Republica Arabă Egipt (scrisoarea argumentată a MEc nr. 09/1-2625 

din 15 mai 2017); 

 

b) elaborarea argumentării privind oportunitatea iniţierii discuţiilor pentru negocierea ALS cu 

Republica India (MEc urmează să transmită în adresa MAEIE non-paper tematic). 

 

 

 

 

 
Ministerul Afacerilor Externe  

şi Integrării Europene: 

 

Red.: Daniel Vodă 

Tel.: 022 788 757 
Email: daniel.voda@mfa.md 

 

Ministerul Economiei: 

 

Red.: Liudmila Jarcuţchii 

Tel.: 022 250 618 
Email: liudmila.jarcutchii@mec.gov.md 

 

Întocmit la 19 mai 2017, în 2 exemplare. 



EXECUTAREA 

ORDINULUI  COMUN  ME-MAEIE  
(nr.26 din 23.02.17 şinr.144-b-12 din 20.02.17) 

cu privire la realizarea priorităţilor diplomaţiei economice, optimizarea şi eficientizarea 

activităţii birourilor (secţiilor) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale 

Republicii Moldova peste hotare, precum şi interacţiunea acestora cu autorităţile publice 

                                                                                                                       

 

Situaţia la 19 mai 2017 

 

1. Elaborarea, definitivarea şi promovarea spre 

aprobare a Regulamentului privind birourile 

(secţiile) comercial-economice în cadrul 

misiunilor diplomatice ale Republicii 

Moldova peste hotare (termen – trimestrul I 

2017); 

-  Regulamentul privind birourile (secţiile) 

comercial-economice în cadrul misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii 

Moldova peste hotare a fost aprobat la Şedinţa 

Guvernului din data de 17 mai 2017. 

 

Versiunea electronică, disponibilă pe site-ul 

Guvernului. 

2. Definirea obiectivelor şi indicatorilor de 

rezultat puse în sarcina Birourilor (secţiilor), 

care vor fi stabilite anual în comun de către 

Ministerul Economiei şi Ministerul 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în 

baza principiului SMART, precum şi 

înaintarea propunerilor privind mijloacele 

financiare şi sursele acestora necesare pentru 

realizare (termen – trimestrul I anual); 

 

-  Acţiunile convenite: 

1. Elaborarea indicatorilor de către diplomaţii 

specializaţi din BCE din Ucraina, Federaţia 

Rusă, Belarus, Republica Populară Chineză, 

Elveţia, Belgia, în baza modelului BCE din 

România; Termen: 26 mai. 

2. Aprobarea finală a indicatorilor BCE de către 

grupul de lucru; Termen: 31 mai. 

3. Prima raportare a BCE în baza indicatorilor 

elaborate. Termen: către 15 iunie 

 

MAEIE va actualiza circulară nr. 11434 din 9 

septembrie cu privire la raportarea acţiunilor 

întreprinse de MDOC pe domeniul diplomaţiei 

economice, prin completarea necesităţii 

includerii raportării din partea BCE conform 

HG menţionate în pct. 1. 

 

Lista BCE: 

 România (elaborat, coordonat) 

 Ucraina  

 Federaţia Rusă  

 Belarus  

 China  

 Elveţia  

 Belgia   

 Germania 

 Polonia 

3. Revizuirea distribuţiei geografice şi 

elaborarea propunerilor pentru determinarea 

numărului optim de Birouri (secţii), în 

vederea concentrării eforturilor de 

promovare în statele-ţintă a Republicii 

Moldova ca destinaţie pentru investiţii, 

-  Birourile extrabugetare: 

 Turcia (Istanbul) 

Prin demersul nr. 09/2-2683 din 17 mai 2017, 

MEc a solicitat suportul MAEIE şi Ambasadei 

RM la Ankara pentru concretizarea condiţiilor 

http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr21_66.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr21_66.pdf


precum şi dinamizare a relaţiilor comerciale 

cu ţările identificate drept pieţe atractive 

pentru export (termen – după necesitate); 

 

 

oferite de partea turcă pentru deschiderea 

biroului comercial-economic.   

 Italia (Roma) 

Prin demersul 09/2- ______ din 19 mai 2017, 

MEc a înaintat setul de materiale pentru 

iniţierea procedurii de modificarea HG 1825 

din 16 martie 2010 în scopul instituiri Biroului 

la Roma.  

 SUA (NY) 

 Japonia (Tokyo) 

 China (Shanghai) 

 EAU (Dubai) 

Prin demersul nr. 09/2-2683 din 17 mai 2017, 

MEc a solicitat suportul MAEIE în 

soluţionarea aspectelor administrative pentru 

a face posibilă instituirea birourilor în SUA, 

Japonia, China şi EAU. 

 

4. Formularea către conducerea celor două 

ministere a unor propuneri de modificare a 

Hotărârii Guvernului nr. 182 din 16 martie 

2010 cu privire la aprobarea structurilor, 

efectivelor de personal şi îndemnizaţiilor de 

funcţie în valută străină ale instituţiilor 

serviciului diplomatic al Republicii Moldova 

peste hotare, în contextul examinării 

oportunităţii deschiderii sau închiderii unui 

Birou (secţie); 

 

 

-  

5. Formularea şi prezentarea către autoritatea 

responsabilă (MIEPO) a  propunerilor 

relevante şi monitorizarea procesului de 

elaborare a Ghidului tehnic de atragere a 

investiţiilor şi promovare a exportului 
pentru misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare ale Republicii Moldova peste 

hotare (termen – trimestrul I 2017); 

 

-  Acţiuni pentru realizarea obiectivului: 

1. În calitate de partener în realizarea acţiunii, 

MIEPO va colabora cu Proiectul de 

Consiliere a Guvernului în politici 

economice, Componenta ”Atragerea 

Investiţiilor” (GIZ); 

2. MIEPO de comun cu GIZ au colectat 

materiale informaţionale relevante şi cele 

mai bune practici a Ghidurilor pentru 

corpul diplomatic în domeniul atragerii 

investiţiilor şi promovării exportului; 

3. GIZ acordă sprijin MIEPO şi Grupului de 

lucru prin contractarea unui consultant pe 

termen scurt care, prin supravegherea 

continuă MIEPO şi GIZ, va elabora Ghidul 

tehnic, în limba engleză, cu o capacitate de 

90 – 100 pagini/ Caiet de sarcini elaborat 

(Terms of Reference)/  

Termen:  

Contractarea până la data de 5 iunie (din 

cauza procedurii de selectare a expertului). 

Livrarea documentului final estimativ - 

21 iunie curent. 

4. Ghidul, cu suportul expertului pe 

termen scurt contractat de GIZ, va fi elaborat 

în 2 etape: I. coordonarea cuprinsului, 

conţinutului general şi surselor; II. livrarea 

documentului final. 

Expertul pe termen scurt va lucra la direct cu 

MIEPO şi GIZ, iar MIEPO va asigura 

coordonarea procesului cu Grupul de lucru. 



6. Facilitarea organizării cursurilor de instruire 

anuale pentru toţi reprezentanţii corpului 

diplomatic moldovenesc peste hotare în 

domeniul economic/comercial, inclusiv 

monitorizarea dezvoltării platformei online 

de e-learning (termen – trimestrul  I anual); 

 

-  Acţiuni pentru realizarea obiectivului – 

cursuri de instruire anuale: 

1. În calitate de partener în realizarea acţiunii, 

MIEPO va colabora cu Proiectul de 

Consiliere a Guvernului în politici 

economice, Componenta ”Atragerea 

Investiţiilor” (GIZ); 

2. cursurile de instruire vor fi planificate, 

pregătite şi elaborate de către MIEPO de 

comun cu GIZ, prin coordonarea continuă 

cu Grupul de lucru, în baza 

Memorandumului de cooperare comun 

(Ministerul Economiei, Ministerul 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi 

MIEPO. MIEPO va semna un MdÎ cu GIZ 

pentru obţinerea sprijinului în acest sens); 

3. MdÎ menţionat va fi transmis spre 

coordonare Grupului de lucru până în data 

de 20 mai (coordonare cu GIZ până la 20 

mai).  

Termen: semnarea până la 31 mai 

curent. 

4. organizarea cursului de instruire pentru 

personalul diplomatic la Chişinău, 

stabilirea perioadei exacte urmare a 

semnării Memorandumului şi coordonării 

perioadei cu MAEIE. 

Termen: orientativ iulie - august 2017. 

5. conceptul cursului de instruire 2017 va fi 

definitivat de către MIEPO şi GIZ pe 

parcursul lunii iunie. Conţinut estimativ – 

seminar la Chişinău cu participarea 

diplomaţilor, MEC, MAEIE, MIEPO, GIZ, 

ZEL, PI şi altor părţi interesate la invitaţia 

Grupului de lucru; în calitate de speakeri 

experţi MEC, MAEIE, MIEPO, ataşaţi 

comerciali străini acreditaţi la Chişinău, 

investitori străini prezenţi în Moldova, 

exportatori; vizite de studiu în teritoriu 

(ZEL, PI, investitori, exportatori). 

Întru realizarea acţiunii – platformă ”e-

learning”: 

6. conform celor agreate la şedinţa Grupului 

de lucru din 12 mai curent, se propune ca 

platforma iniţială ”e-learning” să fie 

reprezentată de versiunea electronică a 

Ghidului tehnic al ataşatului comercial care 

va fi ajustată sistematic şi completată cu 

studii, video-seminare on-line/ înregistrate 



şi alte informaţii relevante transmise prin 

canale electronice corpului diplomatic; 

În procesul pregătirii conceptului cursurilor de 

instruire (iunie 2017), MIEPO urmează să 

dezvolte de comun cu GIZ conceptul ”e-

learning” mai detaliat. 

7. Monitorizarea funcţionalităţii Sistemului de 

gestionare CRM (Client Resource 

Management), precum şi a elaborării 

procedurilor de utilizare a acestuia de către 

Birouri (secţii) în activitatea lor curentă şi 

cea de raportare (termen – trimestrul I 2017); 

-  MIEPO a asigurat prezentarea sistemului CRM 

la două ambasade a Republicii Moldova la 

Bucureşti (15 martie, Denis JELIMALAI) şi 

Beijing (16 martie, Diana MACAREVICI); 

Acţiunile planificate: 

1. Prezentarea sistemului la Ambasadele din 

Ucraina, Belarus, Elveţia, Belgia, Rusia, 

Polonia. Termen: până la finele lunii mai. 

2. Elaborarea unei liste adiţionale a ţărilor şi a 

diplomaţilor pentru prezentarea CRM (de 

exemplu Azerbaidjan, Cehia, SUA). 

Termen: iunie 2017. 

8. Utilizarea continuă a Reţelei operative pentru 

suport informaţional destinat misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare ale 

Republicii Moldova peste hotare; 

-  Se realizează.  

Acţiuni: Examinarea oportunităţii pentru 

includerea altor autorităţi în reţea, de exemplu 

Agenţia Turismului. Conform anexei nr. 3, 

MAEIE va actualiza circulara nr. DB/4/231-

2448 din 24 februarie 2017, cu includerea 

unor pasaje privind necesitatea înregistrării 

solicitărilor parvenite în reţea în secretariatul 

autorităţilor/instituţiilor reţelei pentru evidenţa 

informaţională a solicitărilor parvenite. 

Termen: iunie 2017 

9. Contribuirea la dezvoltarea conceptului 

“diplomaţiei economice”, care să asigure 

cadru eficient de cooperare instituţională în 

vederea realizării demersurilor concertate de 

promovare a obiectivelor economice ale ţării 

în străinătate şi, respectiv, de sprijinire a 

atragerii de investiţii străine în Republica 

Moldova; 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Întru familiarizarea diplomaţiei economice, 

MEc şi MAEIE au creat un compartiment 

respectiv pe site-urile autorităţilor, cu 

includerea materialelor relevante; 

A fost dezvoltată nota de concept în adresa 

Ambasadei Britanice la Chişinău în vederea 

obţinerii asistenţei pentru proiectul 

„Strengthened Moldovan economic diplomacy 

required for an improved attraction of FDI and 

export promotion activity” prin concursul 

Expert Grup; 

La şedinţa din 17 mai 2017 cu participarea 

Adrian Lupuşor, Constanţa Popescu (Expert-

Grup) şi experţilor desemnaţi Daniel Vodă 

(MAEIE), Liudmila Jarcuţchii, Diana Crăciun 

(MEc) şi Iulia Petuhov  (MIEPO), GL a fost 

informat despre acceptul părţii britanice de 

finanţare a proiectului cu implementarea a 2 

din 3 priorităţi din nota de concept; 

Expert-Grup va finaliza formularul desfăşurat 

care va include următoarele acţiuni: i. analiza 



funcţională a misiunilor din perspectiva 

acţiunilor întreprinse pe domeniul diplomaţiei 

economice, ii. elaborarea metodologiei pentru 

definirea indicatorilor în domeniul diplomaţiei 

economice, iii. va formula propuneri 

argumentate privind structurarea unor birouri 

noi conform pct. 3 din Ordinul comun; 

10. Elaborarea tabelelor tipizate ce vor fi 

utilizate de către Birouri (secţii) pentru 

procesul de raportare trimestrială şi anuală 

(termen – trimestrul I 2017); 

 

-  Realizat. 

 

 

11. Monitorizarea procesului de raportare 

trimestrială şi anuală a activităţii Birourilor 

(secţiilor) în baza tabelelor tipizate şi 

evaluarea activităţii anuale a acestora în baza 

rapoartelor prezentate; 

 

-  Acţiuni: 

1. Recepţionarea primelor rapoarte de la 

birourile comercial-economice, în regim de 

testare în baza anexelor la HG adoptată la 

17 mai 2017; 

2. MAEIE va asigura actualizarea circularei 

menţionate în pct. 2; 

Termen: 15 iunie 

3. Evaluarea de către MEc a rapoartelor 

recepţionate şi înaintarea GL propunerilor 

privind necesitatea introducerii unor 

modificări la modelul-tip de raportare. 

Termen: 30 iunie 

12. Informarea trimestrială a Guvernului şi 

Parlamentului (Comisiei politică externă şi 

integrare europeană) ale Republicii Moldova 

privind activităţile întreprinse în vederea 

promovării obiectivelor diplomaţiei 

economice (termen – până la data de 20 a 

ultimei luni din trimestru). 

 

-  Trimestrul I MAEIE – scrisoarea nr. 

DB/4/231-3818 din 24 martie 2017; 

Acţiuni: 

Ministerul Economiei va sistematiza rapoartele 

Birourilor comercial-economice, în baza 

modelul-tip de raportare. MAEIE va 

sistematiza rapoartele celor 30 MDOC 

conform practicii curente. 

13. Membrii GL se vor întruni cel puţin o dată 

pe trimestru sau mai frecvent la decizia 

comună a părţilor. Întrunirile vor fi 

desfăşurate de fiecare parte prin alternanţă. 

Ministerul – gazdă va prezida şedinţa şi va 

asigura secretariatul ei, inclusiv va întocmi 

Procesul verbal al acesteia. 

 

-  Au fost organizate 3 şedinţe ale GL comun: la 

MAEIE – 30.01.2017; la ME – 28.02.2017, 

12.05.2017. 

Termen: Următoare şedinţă va fi stabilită prin 

intermediului poştei electronice 

diploecon@mfa.md, după necesitate, preventiv 

pentru începutul lunii iulie. 

14. A aduce prezentul Ordin comun la cunoştinţa 

membrilor GL şi a asigura publicarea 

acestuia pe paginile oficiale ale Ministerului 

Economiei şi Ministerului Afacerilor Externe 

şi Integrării Europene. 

-  Publicat:  

ME-: http://mec.gov.md/ro/content/diplomatia-

economica;  

MAEIE- http://www.mfa.gov.md/img/docs/23-

02-2017-Ordin-comun-MAEIE. 
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Anexa nr. 1: Proces verbal al şedinţei a II-a (Notă: cu verde – acţiuni realizate, cu galben – 

acţiuni demarate/în curs de realizare); 

 

PROCES VERBAL nr. 2 

al grupului de lucru comun al Ministerului Economiei şi 

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova 

(MEc, sala 252, 28.02.2017, ora 14:00) 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Implementarea Ordinului comun, precum şi a prevederilor Procesului verbal nr. 1 din 30 

ianuarie 2017; 

2. Atragerea asistenţei externe pentru consolidarea capacităţilor de activitate a GL MAEIE – 

MEC; 

 

1. Implementarea Ordinului Comun, precum şi a prevederilor Procesului verbal nr. 1 din 30 

ianuarie 2017. 

 

Elaborarea, definitivarea şi promovarea spre aprobare a Regulamentului privind birourile (secţiile) 

comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare 

(termen – trimestrul I 2017); 

MEC: A propus modificările la Secţiunea II, p. 20 şi Secţiunea III, p. 24 din Regulament ce ţine 

de  condiţiile care trebuie să întrunească ataşatul economic, precum şi modificări la evaluarea 

biroului, în următoare redacţie. 

„20. Membru al biroului (secţiei) comercial-economic poate fi detaşat, prin transfer, în cadrul 

biroului (secţiei) comercial-economice, funcţionarul public, care întruneşte condiţiile stabilite la 

art. 10 alin. 1) al Legii nr. 761 din  27.12.2001 cu privire la serviciul diplomatic (cu excepţia 

condiţiei prevăzute la lit. g)) şi are o experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul 

economic. Cunoaşterea limbii oficiale a statului de reşedinţă va constitui un avantaj. 

24. Evaluarea activităţii biroului (secţiei) comercial-economic se va efectua anual de către 

Ministerul Economiei, contrasemnată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în 

baza obiectivelor, indicatorilor de rezultat şi proces, stabilite anual în planul de acţiuni, coordonat 

de comun cu Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi 

MIEPO”.” 

MAEIE: Urmează să se expună pe marginea acestora prin intermediului e-mail-ului grupului de 

lucru diploecon@mfa.md, până la 3 martie curent.  

MEC: Să obţină avizele de la Cancelaria de Stat şi Ministerul Finanţelor până la 3 martie şi să 

remită setul spre avizare la Ministerul Justiţiei cu data limită 10 martie. Proiectul HG se 

preconizează a fi inclus pe ordinea de zi a Şedinţei Guvernului din data de 22 martie. 

MAEIE: A propus elaborarea unui Regulament intern privind delegarea funcţionarilor în birourile 

(secţiile) comercial-economice. 

MEC: Va examina oportunitatea şi va informa GL despre acţiunile întreprinse. 

 

Definirea obiectivelor şi indicatorilor de rezultat puse în sarcina Birourilor (secţiilor), care vor fi 

stabilite anual în comun de către Ministerul Economiei şi Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, în baza principiului SMART, precum şi înaintarea propunerilor privind 

mijloacele financiare şi sursele acestora necesare pentru realizare lor  (termen – trimestrul I 

anual); 

MEC: Va revizui obiectivele până la 3 martie. 

MAEIE: Va consulta obiectivele menţionate cu MDOC până la 9 martie, şi până la 10 martie va 

veni cu un aviz argumentat în baza propunerilor recepţionate. 

MAEIE + MEC: Au agreat excluderea din tabelul obiectivelor a timpului alocat pentru realizarea 
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obiectivelor şi racordarea acestuia la prevederile Regulamentului 

 

1. Revizuirea distribuţiei geografice şi elaborarea propunerilor pentru determinarea numărului 

optim de Birouri (secţii), în vederea concentrării eforturilor de promovare în statele-ţintă a 

Republicii Moldova ca destinaţie pentru investiţii, precum şi dinamizare a relaţiilor 

comerciale cu ţările identificate drept pieţe atractive pentru export; 

MEC: A prezentat lista actualizată a ţărilor care prezintă interes pentru deschiderea unor noi 

birouri (secţii): Turcia (Istanbul), Japonia (Tokyo), SUA (New York), ţările Benelux , China 

(Shanghai), EAU (Dubai), Egipt. Va elabora, în comun cu MIEPO, şi va prezenta în adresa 

MAEIE argumentarea necesităţii creării acestora până la 10 martie pentru completarea informaţiei, 

inclusiv prin concursul MDOC vizate. 

MAEIE: A evidenţiat necesitatea consultării suplimentare a mecanismului de instituire a 

birourilor (secţiilor) în cazurile când acestea nu sunt deschise nemijlocit în incinta Ambasadei (de 

exemplu: New York). 

MAEIE + MEC: S-a convenit elaborarea unui demers comun în adresa Ministerului Finanţelor 

privind necesitatea alocării resurselor financiare la rectificarea bugetului pentru instituirea şi 

asigurarea funcţionalităţii birourilor în ţările de interes.  

 

2. Formularea şi prezentarea către autoritatea responsabilă (MIEPO) a propunerilor relevante şi 

monitorizarea procesului de elaborare a Ghidului tehnic de atragere a investiţiilor şi 

promovare a exportului pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii 

Moldova peste hotare (termen – trimestrul I 2017); 

Facilitarea organizării cursurilor de instruire anuale pentru toţi reprezentanţii corpului diplomatic 

moldovenesc peste hotare în domeniul economic/comercial, inclusiv monitorizarea dezvoltării 

platformei online de e-learning (termen – trimestrul  I anual); 

MIEPO: Elaborează, în comun cu GIZ, caietul de sarcini pentru elaborarea Ghidului şi cursurilor 

de instruire (inclusiv platforma e-learning) şi îl va prezenta spre coordonare Grupului de lucru 

pînă la 3 martie.  

MAEIE + MEC: Se vor expune pe marginea acestuia pînă la 7 martie. 

MIEPO: Va lansa concursul întru identificarea experţilor pentru elaborarea acestuia, după 

recepţionarea avizelor MEc şi MAEIE. 

 

3. Monitorizarea funcţionalităţii Sistemului de gestionare CRM (Client Resource Management), 

precum şi a elaborării procedurilor de utilizare a acestuia de către Birouri (secţii) în 

activitatea lor curentă şi cea de raportare (termen – trimestrul I 2017); 

MIEPO: 

Pilotarea CRM până la 9 martie (verificarea funcţionalităţii sistemului în România şi China). 

 

4. Utilizarea continuă a Reţelei operative pentru suport informaţional destinat misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare; 

MAEIE: realizat. 

 

5. Contribuirea la dezvoltarea conceptului “diplomaţiei economice”, care să asigure cadru 

eficient de cooperare instituţională în vederea realizării demersurilor concertate de 

promovare a obiectivelor economice ale ţării în străinătate şi, respectiv, de sprijinire a 

atragerii de investiţii străine în Republica Moldova; 

MEC şi MAEIE: Au creat rubrica „diplomaţia economică” pe site-ul ministerelor: 

http://mec.gov.md/ro/content/diplomatia-economica 

http://www.mfa.gov.md/politica-economica-externa 

MIEPO: Crearea rubricii „diplomaţia economică” pe site-ul organizaţiei. 

MEC+MAEIE+MIEPO: Au convenit interconectarea link-urilor. 

MEC+MAEIE: S-a agreat acceptarea invitării persoanelor terţe la şedinţele grupului de lucru în 



dependenţă de ordinea de zi. 

 

6. Elaborarea tabelelor tipizate ce vor fi utilizate de către Birouri (secţii) pentru procesul de 

raportare trimestrială şi anuală (termen – trimestrul I 2017); 

MEC: Va revizui tabelele până la 3 martie. 

MAEIE: Le va consulta cu misiunile diplomatice până la 9 martie, iar până la 10 martie va veni 

cu un aviz argumentat în baza propunerilor formulate. 

 

7. Monitorizarea procesului de raportarea trimestrială şi anuală a activităţii Birourilor (secţiilor) 

în baza tabelelor tipizate şi evaluarea activităţii anuale a acestora în baza rapoartelor 

prezentate; 

MAEIE+MEC: Întru informarea mai complexă a Guvernului şi Parlamentului privind activităţile 

întreprinse în vederea promovării obiectivelor diplomaţiei economice, s-a convenit anexarea 

proceselor verbale ale şedinţelor grupului de lucru la prezentarea rapoartelor trimestriale transmise 

autorităţilor menţionate. 

 

2. Atragerea asistenţei externe pentru consolidarea capacităţilor de activitate a GL MAEIE-

MEC. 

Proiectul: Implementarea proiectului „Strengthened Moldovan economic diplomacy required for 

an improved attraction of FDI and export promotion activity”, oferit de „Reform assistance to 

Moldova. UK-MD”. 

MAEIE+MEC+MIEPO: S-a convenit desemnarea reprezentaţilor pentru a examina proiectul 

notei de concept, după cum urmează 

MEc: Liudmila Jarcuţchii, Diana Crăciun; 

MAEIE: Daniel Vodă; 

MIEPO: Iulia Petuhov. 

Persoanele desemnate, în comun cu reprezentantul Expert Grup - Constanţa Popescu, se vor 

expune pe marginea proiectului notei de concept pînă la 3 martie.  

În perioada 6-7 martie va fi stabilită o întrevedere cu persoanele responsabile pentru a definitiva 

necesităţile de asistenţă ce vor fi incluse în fişa de proiect. 
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MINISTERUL ECONOMIEI

AL RDPUBLICII MOLDOVA
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\a DB/021220.1-4546
u8/4/231-5564

l0 aprilie 2017
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Ministerul Afacerilor Externe ,i Integrlrii Europene

Ministerul Economiei a examinat Nota VerbaIdw.2Ol719.727132l_Ki$inev BE/12221450 din
5 

-.aprilie.2017 
a Ambasadei Republicii Turcia in Republica Moldova, precum qi propunerile

Ministemlui. Afacerilor Exteme gi Integrdrii Euopene privind instituirea birourilor comercial_
economice ;i comturica umatoarele.

Cu referire la Biroul comercial-economic in Turcia considerdm oportun susfinerea opiiunii
numdrui 2 privind instituirea acestuia in caritate de subdiviziune structurali a Ambasadei Repu6ricii
Moldova la Ankara, cu o persoani incadtatd in statele Misiunii de la Ankara, iar altele doui detaqate
cu resedintd la Istanbul.

. ^ .Totodatit 
propunem ca reprezentantul Ministerului Economiei sd delind firnclia de consilier

qi qef al serviciului comercial-economic. Costurile estimative pentru indemnizaiia de funclie ;i alte
cheituieli aferente activitdrii funcliona.ilor publici detaEali vrmeazd. a fi stab ite dupd determinarea
poziliei comune intre Minist€rul Economiei qi Ministerui Afacerilor Exteme qi lntegrdni Euopene.

ln vederea avansdrii instituirir' Biroului comercial-economic in Turcia, solicitim respectuos
asistenla Min;sterului Afacer or Exteme $i Integrarii Euopene gi Ambasadei Repubricii Moldova ra
Ankara privind concretizarea condili or oferite de partea tuci pentru deschiderea birourui comercial-
economic (acopedrea financiard, oferirea sediului, intefinerea acestuia), ptecum qi examinarea
posibilitnlii amplasdrii persoanelor deta{ate la Istanbul in cadrul consulatului Generai al Republicii
Moldova.

De asemenea, conform celor discutate la qedinfa Gupului de lucru pe diplomaiia economici
din 11 mai 2017' refedtor la Biroul comerciar-economic din Itaria, Minisierul Economiei va ra^a
procedura de modificare a FloterArii Guvemului nr.182 din 16.03.2010 cu privire la aprobarea
structurilor,. efectivelor de personal 9i indemnizagiilor de flnclie in valut, shiini ale instituliilor
serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, cu reflectarea calculelor necesare in Nota
de argumentare.

Referitor la celelalte propuneri, privind instituirca birourilor comercial-economice in statele
Unite ale Americii, Japonia, Republica populard Chinezd si Emiratele Arabe Unite, solicitdm
implicarea.Dvs. in solu.tiorarea aspectelor aferente administrative pentru a face posib d instituirea 9ibuna functionare a acestom.

Viceministru VitAIiC IURCU



Anexa nr. 3: extras din circulară nr. DB/4/231-2448 din 24 februarie cu privire la 

Ordinul comun al MAEIE şi ME cu privire la realizarea priorităţilor diplomaţiei 

economice 

 

Modificările propuse de GL pentru circulara menţionată sunt evidenţiate cu galben. 

  

INSTRUCŢIUNI 

cu privire la reţeaua operativă în domeniul diplomaţiei economice pentru suport 

informaţional pentru MDOC şi recomandări privind surse oficiale de documentare 

 

1. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor informa, sau face solicitări la direct în 

adresa persoanelor de contact din cadrul autorităţilor şi instituţiilor naţionale incluse în 

reţeaua operativă pentru suport informaţional conform domeniilor de competenţă, cu 

plasarea obligatorie în copia mesajului a adresei electronice: diploecon@mfa.md.  

Mesajele vor fi însoţite în linia de subiect cu menţiunea: „Diplomaţia economică:” 

urmate de redarea succintă a tematicii abordate; 

 

2. Redactarea emailului către membrii reţelei operative va respecta Instrucţiunile privind 

gestionarea lucrărilor de secretariat în Serviciul diplomatic al Republicii Moldova, 

aprobate prin ordinul MAEIE nr. 625-b-91 din 23 iunie 2016. 

 

Va conţine numerotarea alineatelor în funcţie de  subiect/mesaj/sens. Va fi folosit un 

limbaj simplu, succint, coerent şi accesibil cu indicarea tuturor informaţiilor care pot 

facilita procesul de examinare. Se va evita stilul beletristic sau utilizarea cuvintelor care 

exprimă ambiguităţi sau sensuri confuze.  

 

3. Mesajele electronice vor fi transmise de la emailul de serviciu în baza pct. 3.2.4 a 

Instrucţiunilor privind gestionarea lucrărilor de secretariat în cadrul Serviciului 

Diplomatic: „Corespondenţa intermediară în cadrul serviciului diplomatic se va efectua 

prin poşta electronică cu folosirea serverului MAEIE, fără înregistrare la Direcţia 

documentare, probleme speciale şi arhiva diplomatică de stat, având statut de 

corespondenţă oficială”.   

 

4. Obligatoriu se va copia la mesajul iniţial dar şi la corespondenţa aferentă, direcţia de 

spaţiu din cadrul Direcţiei generale cooperare bilaterală: (Direcţia Europa Occidentală: 

deo@mfa.md, Direcţia Europa Centrală şi de Sud-est: decse@mfa.md, Direcţia Europa 

de est şi Asia Centrală: deea@mfa.md,  Direcţia Americi, Asia, Africa: da@mfa.md) şi 

după caz alte persoane relevante solicitării/informaţiei transmise; 

 

5. Informaţia în atenţia membrilor reţelei operative pentru suport informaţional din 

cadrul autorităţilor şi instituţiilor naţionale (Ministerul Economiei, Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, MIEPO, CCI):  

 

Informaţiile de ordin general (prezentări, invitaţii la forumuri, rapoarte oficiale ş.a.) 

care pot fi distribuite în adresa Misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii 

Moldova urmează a fi transmise în format electronic în adresa misiuni@mfa.md, cu 

plasarea în copie a Direcţiei generale cooperare bilaterală a MAEIE: 

dgcb@mfa.md. Mesajele vor fi însoţite în linia de subiect cu menţiunea: Diplomaţia 

mailto:diploecon@mfa.md
mailto:misiuni@mfa.md
mailto:dgcb@mfa.md


economică, urmate de redarea succintă a tematicii abordate. Emailurile urmează a fi 

expediate de la emailul de serviciu şi vor avea o formulare clară, cu indicarea tuturor 

informaţiilor relevante conţinutului dar şi datelor de contact ale trimiţătorului; 

 

6. La recepţionarea mesajului electronic, funcţionarul responsabil din cadrul 

autorităţii/instituţiei incluse în reţeaua operativă va asigura informarea personalului de 

conducere şi în cazul în care nu poate fi identificată o soluţie rapidă la solicitarea misiunii 

diplomatice, se vor întreprinde acţiuni pentru înregistrarea solicitării la secretariatul 

autorităţii/instituţii cu ulterioara redirecţionare conform competenţei în adresa 

subdiviziunii care poate oferi un răspuns, prin informarea misiunii diplomatice asupra 

stadiului curent al examinării chestiunii abordate, precum şi numărul intern de intrare al 

documentului; 

 

7. În contextul fluctuaţiei de personal în cadrul autorităţilor şi instituţiilor naţionale, se va 

comunica neîntârziat în adresa Direcţiei generale cooperare bilaterală a MAEIE: 

dgcb@mfa.md a informaţiilor de contact a persoanei responsabile de corespondenţa 

transmisă prin intermediul reţelei; 

 

8. În altă ordine de idei, cu titlu de recomandare, expunem lista surselor oficiale care conţin 

informaţii utile pe dimensiunea diplomaţiei economice şi poate fi consultat sistematic de 

către personalul diplomatic implicat în gestionarea dosarului comercial-economic: 

 

a. Rubrica situaţia macro-economică elaborată de către Direcţia analiză şi prognozare 

macroeconomică a Ministerului Economiei, uneori în colaborare cu experţii din 

organizaţiile internaţionale, care conţine module ce se referă la: „Evoluţia social-

economică”, „Note informative privind evoluţia social-economică”, „Principalii 

indicatori ai situaţiei social-economice”, „Indicatori social-economici pe localităţi”, 

„Analiza indicatorilor sărăciei”, actualizate lunar şi disponibile, la accesarea paginii 

electronice: http://mec.gov.md/ro/documents-terms/situatia-macroeconomica-

prognozare-macroeconomica; 

 

b. Note informative privind evoluţia relaţiilor economice bilaterale, disponibilă la 

adresa electronică pe pagina Ministerului Economiei: 

http://mec.gov.md/ro/content/cooperare-economica-internationala;  

 

c. Descrierea climatului investiţional al Republicii Moldova, disponibil pe site-ul 

Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, accesând 

adresa electronică: http://miepo.md/investment-guide; 

 

d. Informaţia difuzată de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 

accesibilă în versiune electronică la secţiunea „Comunicate de presă”  

http://www.statistica.md/news.php?l=ro&idc=168&nod=1&, precum şi Banca de date, 

versiunea actualizată a căreia a fost lansată în iulie 2016, http://statbank.statistica.md/, 

pentru o navigare mai rapidă şi comodă pentru utilizator, cele 27 domenii din versiunea 

anterioară au fost grupate în 6 domenii majore: Mediul înconjurător, Populaţia şi 

procesele demografice, Statistica socială, Statistica economică, Statistica gender şi 

Statistica regională. 

 

mailto:dgcb@mfa.md
http://mec.gov.md/ro/documents-terms/situatia-macroeconomica-prognozare-macroeconomica
http://mec.gov.md/ro/documents-terms/situatia-macroeconomica-prognozare-macroeconomica
http://mec.gov.md/ro/content/cooperare-economica-internationala
http://miepo.md/investment-guide
http://www.statistica.md/news.php?l=ro&idc=168&nod=1&
http://statbank.statistica.md/


e. Comunicate informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Guvernului Republicii 

Moldova, care prezintă listele aferente Licitaţiilor „cu strigare”, Concursuri 

investiţionale şi concursuri comerciale, Licitaţii „cu strigare” pe piaţa reglementată 

(Bursa de valori), în limba română, engleză şi rusă, la adresa electronică: 

http://www.app.gov.md/ro/press-release-types/comunicate-informative.  

http://www.app.gov.md/ro/press-release-types/comunicate-informative
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