
Raportulor cu privire la acţiunile întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei 

economice pe parcursul trimestrului III curent de către Misiunile 

diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate 

Nr. 

d/o 

 

Misiunea diplomatică 
Acţiuni 

Perioada 
Note 

1 2 3 4 

1.  Ambasada Republicii 

Moldova în Statele Unite 

ale Americii 

1. A fost abordat în luna iulie curent cu structurile abilitate americane subiectul 

aplicării prin succesiune a Convenţiei de evitare a dublei impuneri între 

URSS şi SUA din 20.6.1973. 

2. La 21 iulie a.c., a fost organizată întrevederea cu Adjunctul Asistentului 

Secretarului pentru Comerţ al SUA pe subiectul extinderii cooperării între 

Departamentul Comerţului SUA şi instituţiile de profil din RM (MEC). 

3. A fost organizată întrevederea din 21 iulie a.c., la Serviciul Extern pentru 

Agricultură al Departamentului Agriculturii al SUA (USDA/FAS), pe 

subiectul modalităţilor posibile de extindere a cooperării dintre USDA/FAS 

şi instituţiile de profil din Republica Moldova. 

4. A fost diseminată invitaţia oficială de participare în cadrul ”Moldova 

Business Week 2016” către mediul  de afaceri şi alte grupuri de interes 

economic din Statele Unite ale Americii. 

5. A fost diseminată invitaţia oficială de participare în cadrul ”Moldova 

Business Week 2016” către mediul  de afaceri şi alte grupuri de interes 

economic din Statele Unite Mexicane (19.9.2016). 

6. La 29 septembrie 2016 este preconizată Recepţia cu ocazia celebrării a 25 de 

ani de Independenţă a RM, în cadrul căreia va fi organizată degustarea de 

vinuri moldoveneşti. 

 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Republica 

Azerbaidjan 

1. 05.07.16 - Ambasadorul Gheorghe  Leucă la întrevederea cu vice-MAE al R. 

Azerbaidjan a discutat definitivarea documentelor şi termenul de desfăşurare 

a reuniunii 4 a Comisiei interguvernamentale de cooperare economico-

comercială moldo-azeră, precum şi desfăşurarea Forumului oamenilor de 

afaceri; 

 

2. 08.07.16 - la întrevederea cu preşedintele Milli Mejlis, Oqtay Asadov la care 

s-au discutat  şi priorităţile de cooperare economico-comerciale; 

 

3. 08.07.16 - în adresa organelor administraţiei publice din Azerbaidjan şi 

 



Georgia au fost remise propunerile MIEPO în vederea realizării bunurilor 

pavilionului RM din Milano;  

 

4. 18.07.16  priorităţile de cooperare economico-comerciale moldo-georgiene 

au fost subiectul discuţiei Ambasadorului Gh Leucă cu viceministrul 

economiei şi dezvoltării durabile al Georgiei, Genadi Arveladze; 

 

5. 18.07.16 MAEIE a fost informat despre desfăşurarea celei de-a 16 Expoziţii 

internaţionale „Târgul de călătorii şi turism – AITF 2017”; 

 

6. La 04.08.16 şi 08.08.16  Centrala a fost informată despre Reforma 

sistemului  fiscal în Republica  Azerbaidjan  

 

7. La 17.08.2016 la întrevederea cu Ilgar Muhtarov, directorul Departamentului 

II al MAE Azerbaidjanului s-a discutat pe problema dezvoltării priorităţilor 

economic comerciale,  definitivarea documentelor şi termenul de desfăşurare 

a reuninii 4 a Comisiei interguvernamentale de cooperare economico-

comercială moldo-azeră, precum şi petrecerea Forumului oamenilor de 

afaceri 

 

8. La 09.09.2016 MAEIE al RM a fost informat despre invitarea autorităţilor 

din Moldova la cel de-al 4-lea Forum Caspian Inter - 2016 care va avea loc 

la 7 decembrie 2016 

 

9. La 13.09.2016 MAEIE a fost informat de către Ambasadorul Leucă 

Gheorghe cu privire la chestiunile privind cooperarea bilaterală în domeniul 

economic cu Republica Azerbaidjan 

 

10. La 14.09.2016 pe site-ul Ambasadei a fost plasată informaţia cu privire la  

concesiunea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul 

Republicii Moldova şi a remis în adresa autorităţilor azere şi georgiene 

informaţia respectivă 

 

11. La 19.09.2016 autorităţilor moldovene prin intermediul MAEIE le-a fost 

remisă invitaţia de participare la seminarul de nivel înalt “Accelerând 

energia durabilă pentru ţările în curs de dezvoltare fără acces la mare prin 

intermediul parteneriatelor inovatoare”, care se va desfăşura la Vienna, în 



perioada 24-25.10.2016 

 

12. 19.09.2016 la solicitarea MIEPO invitaţiile oficiale pentru participarea la 

Moldova Business Week 2016 au fost traduse în limba azeră şi transmise în 

adresa contactelor relevante şi mediului de afaceri din Azerbaidjan şi 

Georgia, informaţia a fost de asemenea plasată pe site-ul Ambasadei 

 Ambasada Republicii 

Moldova Regatul Belgiei 
1. Diseminarea materialelor informative privind mediul de afaceri din 

Republica Moldova persoanelor şi a companiilor interesate; 
 

2. Întrevederea cu Antoine Evrard, Consilierul diplomatic al Prim-ministrului 

Belgiei, în cadrul căreia s-au discutat aspecte ale cooperării bilaterale, 

inclusiv cele ce vizează domeniul comercial-economic; 
 

3. Prezentarea situaţiei economico-comerciale din Moldova în contextul 

implementării AA/DCFTA şi priorităţile dezvoltării economice în cadrul 

întrevederii Miniştrilor de Externe Andrei Galbur şi Didier Reynders 

(Belgia); 
 

4. Cooperarea cu Camerele de comerţ moldo-belgiană în vederea promovării şi 

extinderii colaborării economice între cele două ţări; 
 

5. Întrevederea cu Koen Verlackt, Secretarul General al Departamentului 

Flamand pentru Afaceri Externe, subiectul principal fiind consolidarea 

diverselor proiecte şi programe comune, precum şi aprofundarea relaţiilor 

economice şi comerciale; 
 

6. Discuţiile privind îmbunătăţirea climatului de afaceri, precum şi relaţiile 

comercial-economice dintre ambele ţări în cadrul întrevederii Preşedintelui 

Parlamentului RM Andrian Candu cu Preşedinta Senatului belgian, Christine 

Defraigne, în contextul implementării AA/DCFTA; 

 
7. Vizita delegaţiei Consiliului raional Cahul în provincia Luxemburg, Regatul 

Belgiei, având drept scop impulsionarea dialogului direct în vederea 

stabilirii eventualelor proiecte de comun interes, având la bază prevederile 

Acordului de Asociere cu UE şi DCFTA. Prezentarea oportunităţilor 

investiţionale ale RM în cadrul vizitei de lucru în provincia Luxemburg 

 



(Regatul Belgiei) – întrevedere cu Jose Renard, responsabil pentru 

Agricultură, Natură şi Politici rurale, Şef adjunct al Ministrului Agriculturii 

al Regiunii valone; 
 

8. Întrevederea cu Consulul Onorific al RM , Ghislain Lenaers, privind 

discutarea posibilităţilor investiţionale în ţara noastră. 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Republica 

Bulgară 

1. Ambasada a iniţiat înfiinţarea Camerei de comerţ „Moldova” ca structură a 

holdingului „Capital City Center” din Plovdiv. În perioada dată au avut loc 2 

reuniuni cu participarea CO, primarului, oamenilor de afaceri din Plovdiv; 

 

2. Diseminarea materialelor „Concursuri de privatizare a proprietăţii de stat a 

Republicii Moldova”; 

 

3. Diseminarea materialelor „Concesionarea lucrărilor de explorare geologică a 

hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor 

exploatare”; 

 

4. Ambasadorul a reiterat în Ministerul Agriculturii al RB (ministrul 

Taneva/consilierul Bubniak) interesul RM pentru eliminarea garanţiei de 30 

la sută din costul vinului importat de către RB din RM. 

 

5. Ambasadorul a avut întrevederi de promovare a oportunităţilor de 

afaceri/investiţionale cu Boni Bonev, preşedintele Camerei de comerţ 

bulgaro-elveţiene, Svilena Stoyanova, key-manager „Alaric Capital”, 

redactorul revistei  „Lozarstvo i vinarstvo”. 

 

6. Ambasada cooperează cu ZEL „Tvardiţa” în vederea promovării produselor 

pe piaţa bulgară/atragerea investitorilor în ZEL. 

 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Canada 

1. La 10 august curent, în incinta companiei Alain Royer Diary Group din 

Montreal, importator şi distribuitor de produse agroalimentare, inclusiv 

băuturi alcoolice, a fost organizată o prezentare cu degustare de vinuri 

moldoveneşti oferite, cu sprijinul Ambasadei, de producătorii autohtoni din 

RM - Vinăria din Vale, Chateau Vartely şi Cimişlia SA. 

 

2. Pe 19 august curent, în incinta Companiei Celestial Wine and Spirits din or. 

Calgary (provincia canadiană Alberta) a fost organizată o degustare de 

vinuri moldoveneşti produse de Vinăria Bostavan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. La 22 septembrie curent, Ambasada va organiza o recepţie prilejuită de cea 

de-a 25-a Aniversare de la Declararea Independenţei RM, în cadrul căreia 

vor fi degustate vinurile moldoveneşti ale companiei Purcari, care sunt 

comercializate pe piaţa canadiană.  

 

4. Pentru data de 24 septembrie curent, Asociaţia Comunităţii Moldovenilor 

din Calgary, în cooperare cu Ambasada, organizează Sărbătoarea Vinului cu 

degustare a producţiei vitivinicole autohtone. 

 

5. Ambasada a facilitat contactele dintre Academia de Studii Economice din 

Moldova şi Profesorul american în managementul strategic, antreprenoriat şi 

economia politică la Universitatea Stetson (SUA), Decan al Facultăţii 

Business Internaţional, William A. Andrews, care s-a arătat dispus să ofere, 

timp de un semestru, un curs de lecţii gratuite pentru studenţii moldoveni, şi 

concomitent, să desfăşoare cercetări ştiinţifice în domeniul de competenţă. 

 

6. Ambasada a redactat un articol despre Republica Moldova, cu accent pe 

economia ţării şi dinamica comerţului bilateral dintre RM şi Canada, intitulat 

Moldova’s Magnificent Wine Adventure, care urmează a fi publicat în ediţia 

din octombrie 2016 a Revistei Diplomat and International Canada (copia 

articolului publicat va fi transmisă la MAEIE de îndată ce va apărea ediţia 

respectivă). Publicaţia canadiană cu un tiraj de 11 000 de exemplare pe 

ediţie şi o audienţă de cca 350 000 de cititori, este destinată agenţiilor 

guvernamentale, mediilor de afaceri şi corpului diplomatic acreditat în 

Canada.  

 

 La recepţie se aşteaptă participarea 

reprezentanţilor Guvernului, Parlamentului, ai 

corpului diplomatic acreditat în Canada, 

mediilor de afaceri şi presei locale.    

 Ambasada Republicii 

Moldova în Republica 

Cehă 

1. În perioada 15-16 iunie a.c., Ambasada a participat cu forţe proprii la 

Expoziţia „Export Festival CZ 2016”, în situaţia în care din Republica 

Moldova nu a fost prezentă o delegaţie sau companii naţionale. Astfel, 

misiunea a organizat prezentarea vinurilor şi divinurilor moldoveneşti, 

materiale informative privind sectoarele economiei naţionale, precum şi 

oportunităţile investiţionale actuale. 

 

2. În prezent, se desfăşoară pregătirea şedinţei comisiei interguvernamentale 

moldo-cehe pentru cooperare economică, planificată pentru 17-19 octombrie 

a.c., ce are ca scop intensificarea cooperării economice bilaterale, 

promovarea investiţiilor şi comerţului, menţinerea unui dialog eficient pe 

 



întreg spectrul problemelor economice, în special, în contextul 

implementării AA/DCFTA. 

 

3. De asemenea, Ambasada coordonează organizarea unei întruniri a 

reprezentanţilor conducerii Agenţiei pentru Eficienţă Energetică din RM şi 

reprezentanţii structurilor Primăriei Chişinău cu conducerea Companiei 

Industry Light/ILC Factory, a regiunii Pilsen şi reprezentantul Fraunhofer 

Institut/Berlin (instituţie a Guvernului RFG), pentru discutarea propunerii de 

proiect multidimensional vizând modernizarea infrastructurii de iluminare 

publică bazată pe conceptul „Smart City/Oraş Inteligent”. Întrunirea va avea 

loc pe 26 septembrie 2016, în or. Plzen. 

 

4. În vederea promovării vinurilor şi divinurilor moldoveneşti, Ambasada este 

în proces de coordonare a participării a 16 companii vitivinicole din 

Republica Moldova la cea mai mare expoziţie specializată din Republica 

Cehă „International Wine Show Prague”, planificată pentru 12 octombrie 

2016. În cadrul expoziţiei vor avea loc prezentări şi degustări, precum şi un 

master-class oferit de un somelier cu renume dedicat vinurilor moldoveneşti. 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Republica 

Populară Chineză 

1. Participarea la prima Reuniune Anuală a Băncii Asiatice pentru Investiţii în 

Infrastructură. Reuniunea a fost găzduită de guvernul chinez. La acest 

eveniment au fost prezenţi Vicepremierul chinez Zhang Gaoli, Ministrul 

Finanţelor chinez şi Preşedintele Consiliului de Administraţie Lou Jiwei, 

Preşedintele AIIB Jin Liqun, precum şi reprezentanţi ai celor 57 ţări membri 

fondatori, observatori de la instituţiile partenere şi observatori reprezentanţi 

ai celor 24 ţări potenţiali noi membri.  

 

2. Întrevederea cu Xie Jiajie, Vicepreşedintele Companiei Naţionale de Energie 

Nucleară din China. La 17 iunie curent, s-a desfăşurat  întrevederea 

Preşedintelui Grupului Accent, Vladimir Russu cu Vicepreşedintele CNNP 

(Compania Naţională de Energie Nucleară din China) Xie Jiajie.  

 

3. Participarea la evenimentul de promovare a provinciei Shaanxi organizat de 

MAE chinez. La 5 iulie curent, Ambasada a participat la evenimentul de 

promovare a provinciei Shaanxi „O Chină Deschisă: Shaanxi angajându-se 

faţă de lume”, organizat de către MAE chinez şi adresat reprezentanţilor 

comunităţii diplomatice de la Beijing. Importanţa pe care o acordă guvernul 

chinez deschiderii Chinei şi a provinciilor şi regiunilor sale către lume 

 Reuniunea a avut ca obiectiv evaluarea 

stadiului progresului efectuat de Bancă pe 

parcursul celor 6 luni de la lansarea ei pe 16 

ianuarie 2016.    

 

 

 

 

 În cadrul întrevederii s-a discutat despre 

stabilirea unor acţiuni concrete de cooperare 

în cadrul proiectului în domeniul energetic.  

 

 

 Stabilirea unor relaţii de cooperare cu 

provincia Shaanxi ar aduce numeroase 

beneficii sporirii schimburilor comercial-

economice între RM şi China.  

 

 



contribuie la dezvoltarea relaţiilor cu ţările străine, inclusiv cu RM. 

 

4. Întrevederea cu Luo Weidong, Vicedirector General al Departamentului 

Europa-Asia al MC al RPC. La 12 iulie curent, la iniţiativa Ambasadei, a 

avut o întrevedere cu Luo Weidong, Vicedirector General al 

Departamentului Europa-Asia al Ministerului Comerţului (MC) al RPC.  

 

5. Participarea delegaţiei Republicii Moldova la Conferinţa la Nivel Înalt 

privind Proprietatea Intelectuală pentru ţările aflate de-a lungul Drumului 

Mătăsii şi Întrevederea cu Comisionarul Oficiului de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală a RPC, Shen Changyu. În perioada 21-22 iulie curent, 

Ambasada a însoţit delegaţia Republicii Moldova, în componenţa Octavian 

Apostol, Director General al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI), şef delegaţie, şi Tudor Ulianovschi, Reprezentant 

permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU din Geneva, şi a 

avut o întrevedere cu Comisionarul SIPO (Oficiul de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală), Shen Changyu, în cadrul căreia părţile şi-au exprimat dorinţa 

de a consolida cooperarea cu China în domeniul PI şi îmbunătăţirii 

dezvoltării cercetărilor şi inovaţiilor S&T, componente strategice pentru 

dezvoltarea social-economică a ambelor ţări.  

 

6. Organizarea vizitei de lucru în Republica Moldova a reprezentanţilor 

Oficiului din Shanghai a Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova. La 2 

august curent, o delegaţie din partea Oficiului din Shanghai a Camerei de 

Comerţ şi Industrie Prahova a efectuat o vizită în Moldova, în cadrul căreia a 

avut o întrevedere cu Camera de Comerţ şi Industrie a RM. Reprezentanţii 

celor două Camere de Comerţ au discutat despre cooperarea moldo-chineză 

în domeniul comercial-economic. 

 

7. Vizita de lucru în oraşul Taicang. În perioada 1-3 septembrie curent, în 

contextul vizitei delegaţiei PD în China, Ambasada a efectuat o vizită în 

oraşul Taicang, unde a avut o serie de întrevederi cu reprezentanţii 

guvernului local, în cadrul cărora s-a discutat despre promovarea vinului 

moldovenesc pe piaţa chineză şi posibilitatea iniţierii unor proiecte comune.  

 

8. Întrevederea cu Liu Xuesong, Vicedirectorul General al Departamentului 

Europa-Asia al Ministerului Comerţului al RPC. La 6 septembrie curent, la 

 

 

 Au fost abordate un spectru larg de subiecte 

ce vizează cea de-a 8-a şedinţă a CM, 

proiectul în domeniul energetic, proiectele 

finanţate de guvernul chinez 

 

 S-a discutat despre implementarea împreună 

cu SIPO a unor proiecte şi programe comune 

concrete de susţinere a sectorului în contextul 

iniţiativei Drumul Mătăsii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S-a discutat perspectivele încheierii unui 

acord de colaborare intercameral, fapt ce ar 

facilita realizarea activităţilor comune, 

precum misiuni economice, expoziţii, 

proiecte. 

 

 

 

 Ambasada a semnat cu Guvernul oraşului 

Taicang un Memorandum de Intenţii privind 

dezvoltarea beneficiilor reciproce şi 

cooperarea în domeniul culturii vinului şi 

comerţului.  

 

 S-a discutat despre grantul oferit de guvernul 

chinez, vizita VPM, Ministrului Economiei, 



iniţiativa Ambasadei, a avut o întrevedere cu Liu Xuesong, Vicedirectorul 

General al Departamentului Europa-Asia al Ministerului Comerţului al RPC. 

 

9. Întrevederea cu Lv Zhenhua, Preşedintele Companiei Ferma Sino-Cehă-

Slovacă. La 9 septembrie curent, Ambasadorul Aureliu Ciocoi, împreună cu 

Diana Macarevici, Secretar I pe probleme economice al Ambasadei, a avut o 

întrevedere cu Lv Zhenhua, Preşedintele Companiei Ferma Sino-Cehă-

Slovacă.  

 

10. Organizarea Vizitei de lucru a Viceprim-ministrului, Ministrului Economiei, 

Octavian Calmâc, în perioada 7-12 septembrie curent. Ambasada Republicii 

Moldova în Republica Populară Chineză a organizat vizita de lucru a 

Viceprim-ministrului, Ministrul Economiei, Octavian Calmâc, în China, 

Programul vizitei a inclus întrevederea cu Ministrul Comerţului al RPC, Gao 

Huchen, întrevederea cu Vicepreşedintele Comisiei al Marii Adunări a 

Poporului, o serie de întrevederi cu conducerea unor întreprinderi de stat şi 

private chineze (AVIC Internaţional, Huawei, Compania de Construcţii şi 

Energie Nucleară din China, Compania de Stat de Construcţii şi Inginerie 

din China) şi participarea la cea de-a 6 ediţie a Expoziţiei Internaţionale de 

Băuturi Alcoolice din Guizhou.  

 

11. Întrevederea cu Leonard Chen, Preşedintele Companiei Dynavolt. La 21 

septembrie curent, Ambasada va avea o întrevedere cu Leonard Chen, 

Preşedintele Companiei Dynavolt, în cadrul cărora se va discuta despre 

posibilităţile de cooperare moldo-chineze în domeniul comercial-economic. 

 

12. Participarea Directorului General al Agenţiei Turismului la Prima Conferinţă 

privind Dezvoltarea Industriei Turismului din Hebei. În perioada 23-25 

septembrie curent, Directorul General al Agenţiei Turismului a RM, va 

efectua o vizită de lucru în China, în cadrul căreia va participa la Prima 

Conferinţă privind Dezvoltarea Industriei Turismului din Hebei. 

 

13. Participarea la evenimentul de promovare a provinciei Sichuan organizat de 

MAE chinez. La 28 septembrie curent, Ambasada va participa la 

evenimentul de promovare a provinciei Sichuan, organizat de către MAE 

chinez şi adresat reprezentanţilor comunităţii diplomatice de la Beijing. 

 

Octavian Calmâc, în China şi desfăşurarea 

celei de-a 8-a şedinţe a CM.  

 

 În cadrul întrevederii s-a discutat despre 

promovarea vinului moldovenesc pe piaţa 

chineză şi posibilitatea iniţierii unui proiect 

comun.  

 

 

 În cadrul vizitei s-a discutat un spectru larg de 

subiecte ce vizează realizarea unor proiecte de 

importanţă strategică în diverse domenii, 

desfăşurarea celei de-a 8-a şedinţe a Comisiei 

mixte moldo-chineze, despre posibilitatea 

lansării negocierilor privind închierea unui 

acord de liber schimb moldo-chinez, relaţiile 

bilaterale economice şi perspectiva de 

dezvoltare a acestora. 

 

 

 

 În derulare 

 

 

 

 

 În derulare 

 

 

 

 

 

 În derulare 

 

 

 

 



14. Organizarea vizitei de lucru a delegaţiei din partea Institutului Naţional de 

Cercetare a Industriilor Alimentare şi de Fermentare din China. În perioada 

23-25 septembrie curent, o delegaţie din partea Institutului Naţional de 

Cercetare a Industriilor Alimentare şi de Fermentare din China, 

intenţionează să efectueze o vizită în RM în perioada 28 septembrie - 4 

octombrie curent, în cadrul căreia urmează să aibă întrevederi cu MAIA şi 

ONVV al RM şi să viziteze mai multe vinării pentru a stabili contacte şi a 

examina posibilităţile de cooperare în domeniul promovării vinurilor 

moldoveneşti pe piaţa chineză. 

 În derulare 

 

 

 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Republica 

Estonă 

1. Întrevederea cu Directorul Centrului pentru Antreprenoriat şi Export din 

Estonia, dna Tea Danilov. S-a convenit iniţierea cooperării cu MIEPO şi 

posibilitatea semnării unui Acord de cooperare. Perioada: 01.07.2016 

 

 

2. Deplasarea în regiunea Rapla. Perioada: 12.07.2016. În cadrul deplasării a 

avut loc întrevederea cu Guvernatorul Regiunii Tõnis Blank şi s-a pus în 

discuţie oportunităţile de intensificare a cooperării economice cu raionul 

Ialoveni, în cadrul parteneriatului APL Ialoveni-Rapla.  

 

3. Întrevederea cu primarul oraşului Kohila. Perioada - 15.09.2016. În cadrul 

întrevederii a fost evaluat potenţialul industrial de cooperare între Kahila şi 

or. Rezeni din Moldova, în cadrul parteneriatului de cooperare între aceste 

localităţi şi s-a discutat posibilităţile de intensificare a cooperării la nivel 

regional. 

 

4. Întrevederea Ambasadorului cu Guvernatorul regiunii Ida-Viru, Andres 

Noormägi. Perioada -  20.07.2016. În cadrul vizitei a fost pusă în discuţie 

posibilitatea intensificării cooperării economice cu UTA Găgăuzia, inclusiv 

de utilizare a potenţialului Zonei Economice Libere din Vulcăneşti.  

 

5. Întrevederea Ambasadorului cu Guvernatorul regiunii Jarva. Perioada - 

22.07.2016. În cadrul vizitei s-a discutat posibilitatea lansării unei  cooperări 

între compania estoniană de produse lactate AS E-PIIM Production cu 

companiile din Moldova, inclusiv compania „Lactalis” din Soroca. Totodată, 

au fost examinate oportunităţile de dezvoltare a cooperării dintre regiunea 

Jarva şi Soroca.    

 

 MIEPO a prezentata proiectul 

Memorandumului de înţelegeri pentru 

iniţierea cooperării, care o fost remis de către 

Ambasadă  Centrului din Estonia pentru 

examinare. 

 S-a convenit vizita Guvernatorului în RM în 

toamna curentă care va fi însoţit şi de un grup 

de oameni de afaceri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S-a convenit un schimb de vizite a Başcanului 

Găgăuziei în Estonia şi a Guvernatorului Ida-

Viru în Moldova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. A fost organizată masa rotundă privind oportunităţile investiţionale şi 

climatul de afaceri din Moldova cu participarea consulilor onorifici ai 

Estoniei în Finlanda. Perioada - 27.07.2016. În cadrul evenimentului au fost 

efectuată o prezentare succintă a evoluţiilor economice din Moldova şi a 

beneficiilor acordate de comerţ liber cu UE, precum şi a oportunităţilor de 

desfăşurare a afacerilor în RM.  

 

7. Întrevederea cu Directorul Consiliului pentru Protecţia Consumatorilor din 

Estonia. Perioada - 26.07.2016. Întrevederea a avut loc cu scopul stabilirii 

cooperării între Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor din 

Moldova şi Consiliul estonian.  

 

8. Întrevederea cu Guvernatorul regiunii Jõgeva, Viktor Svjatõšev. Perioada: 

06.08.2016. În cadrul întrevederii au fost discutate oportunităţile de 

intensificare a cooperării economice cu r. Ungheni, în cadrul parteneriatului 

stabilit între aceste localităţi. În special a fost atins subiectul cooperării în 

domeniul agroindustrial, regiunea Jõgeva având un potenţial extins în acest 

sector. 

 

9. Întâlnirea cu Ministrul Antreprenoriatului al Estoniei, dna Liisa Oviir. 

Perioada - 02.09.2016. În cadrul întrevederii a fost efectuată o prezentare a 

situaţiei economice din Moldova şi procesul de implementare a reformelor 

necesare în contextul îndeplinirii angajamentelor prevăzute de Agenda de 

Asociere. A fost efectuat un schimb de opinii privind practicile utilizate în 

vederea promovării exporturilor şi atragerea investiţiilor, experienţa Estoniei 

fiind foarte relevantă pentru Republica Moldova care este la fel o ţară mică 

cu o economie dependentă de succesul promovării exporturilor.  

 

10. Deschiderea Consulatului Onorific al RM în Estonia, oraşul Kunda. Perioada 

- 06.09.2016. Deschiderea Consulatului onorific va avea un impact pozitiv 

asupra dezvoltării relaţiilor comercial-economice dintre Moldova şi Estonia. 

În cadrul evenimentului au fost discutate diferite oportunităţi de cooperare 

oferite de Moldova. 

 

11. Participarea la turul diplomatic organizat de Ministerul Afacerilor Rurale al 

Estoniei. Perioada - 15-16.09.2016. În cadrul acestui tur a avut loc 

întrevederea  cu Guvernatorul regiunii Valga, Margus Lepik. La fel a avut 

 Urmare discuţiilor ce au avut loc s-a convenit 

asupra organizării unei vizite a potenţialilor 

investitori din Finlanda în Moldova în 2017 

utilizând legăturile de parteneriat care există 

dintre Estonia şi Finlanda.  

 

 

 Au fost lansate discuţiile privind efectuarea 

schimbului de experienţă în contextul 

implementării angajamentelor prevăzute de 

AA şi DCFTA la capitolul protecţiei 

consumatorilor şi organizarea vizitei 

experţilor din Moldova în Estonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La eveniment au participat oficialităţi din ţară 

dar şi oameni de afaceri din Estonia şi consuli 

onorifici ai Estoniei în Finlanda, Kazahstan, 

Elveţia şi alţii.  

 

 

 S-a convenit asupra organizării vizitei 

acestuia în Republica Moldova, r. Nisporeni şi 

care va fi însoţit de oameni de afaceri 



loc întrevederea cu primarul municipalităţii Sangaste, Kaido Tamberg, cu 

care s-a convenit asupra organizării în toamna curentă a unei prezentări de 

vinuri şi produse moldoveneş în localitate, care să fie ulterior procurate de 

către oamenii de afaceri implicaţi în sectorul turistic. 

 

12. Recepţia organizată cu ocazia marcării a 25 de ani de la proclamarea 

independenţei Republicii Moldova cu expunerea produselor moldovene de 

vin, vin spumant şi brandy, sucuri, pregătite bucate moldoveneşti. Perioada - 

19.09.2016.  

 

13. Organizarea vizitei în Estonia a delegaţiei Agenţiei pentru Eficienţă 

Energetică din Republica Moldova, condusă de directorul Mihail Stratan. 

Perioada - 23.09.2016. Agenda vizitei a inclus întrevederea cu Directorul 

Departamentului pentru Energie din cadrul Ministerului Afacerilor 

Economice şi Comunicaţiilor, cu Directorul Asociaţiei de Energie din 

Estonia (Power and Heat Association), cu Directorul Departamentului 

gestionarea fondului locativ din cadrul Primăriei din Tallinn, precum şi cu 

reprezentanţii companiilor estoniene ce activează în domeniul livrării 

energiei termice şi apă caldă.  

 

14. Pregătirea participării companiilor din Republica Moldova la expoziţia 

specializată Tallinn FoodFest 2016 din luna octombrie. Ambasada activ este 

implicată în vederea asigurării participării producătorilor autohtoni la 

expoziţie, a identificat asistenţa financiară pentru acoperirea cheltuielilor de 

arendă a spaţiului expoziţional, în acest context a asistat MIEPO la 

completarea aplicaţiei de proiect pentru finanţare (iulie-septembrie 2016), 

poartă negocieri cu organizatorii referitor la chestiuni logistice. 

estonieni pentru dezvoltarea parteneriatului în 

aspect economic. 

 

 

 

 La eveniment au participat oficialităţi din 

Estonia, corpul diplomatic dar şi reprezentanţi 

ai mediului de afaceri.  

 

 

 Scopul vizite este preluarea experienţei 

estoniene în domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În derulare 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Franţa 

1. La data de  25 august 2016, ambasadorul Lilian Moraru a avut o întrevedere 

cu dl Patrick Ollier, Preşedintele Metropolei Marele Paris, primarul or. 

Rueil-Malmaison, în cadrul căreia s-a convenit asupra desfăşurării, în anul 

2017, la Chişinău, a celei de-a 3-a ediţie a Festivalului european de turism şi 

strategie, la care va participa şi un grup de oameni de afaceri din Rueil-

Malmaison.  

 

2. La data de 7 septembrie,  la Vernet-les-Bains, în cadrul vernisajului 

expoziţiei dedicate vieţii şi operei pictorului francez Auguste Baillayre, 

fondatorul şi primul director al Muzeului Naţional de Artă de la Chişinău, a 

 S-a discutat despre cooperarea între 

autorităţile locale din cele două state în 

vederea organizării, până la sfârşitul anului 

curent, la Rueil-Malmaison, a unui forum 

economic moldo-francez.  

 

 

 Evenimentul a avut loc sub patronajul 

Ambasadei Republicii Moldova în Franţa. 

 



fost organizată o prezentare de vinuri moldoveneşti.  

 

3. La data de 8 septembrie 2016, ambasadorul Lilian Moraru a avut o 

întrevedere cu preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie din regiunea 

Auverne Rhone-Alpes, dl Emmanuel Imberton,  

 

4. În perioada 9-10 septembrie 2016, la Lyon, cu ocazia “Sărbătorilor 

consulare”, la pavilionul Republicii Moldova a fost organizată o prezentare 

de ţară, fiind expuse, în particular, oportunităţile investiţionale în RM, fiind 

împărţite materiale informative despre diverse ramuri ale economiei 

naţionale. De asemenea, invitaţii au avut posibilitatea să se familiarizeze cu 

produsele gastronomice şi de artizanat din Republica Moldova. La 

eveniment a participat ambasadorul Lilian Moraru. 

 

5. La data de 19 septembrie 2016, în adresa Camerelor regionale de Comerţ şi 

Industrie din Franţa, precum şi altor reprezentanţi ai mediului de afaceri, a 

fost transmisă informaţia privind desfăşurarea, la Chişinău, a evenimentul 

economic Moldova Business Week 2016. 

 

 

 S-a convenit asupra organizării unui forum 

economic moldo-francez, la data de 23 

noiembrie 2016, la Roanne. 

 

 Ambasada Republicii 

Moldova în RF Germania 

1. Vizita delegaţiei conduse de Ministrul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor Vasile Bîtca, NI GER//221/135 din 03.06.2016 

2. Participarea la reuniunea anuală a membrilor Comitetului de Est al 

Economiei Germane, iunie, NI GER 221 din 10.06.2016 

3. Participarea cu discurs, inclusiv date referitor la atragerea investiţiilor, la 

jubileul Institutului „Moldova” pe lângă Universitatea din Leipzig (MIL), 

24.06.16 

4. Convorbirea Ambasadorului cu reprezentanţii Deutsche Bank referitor la 

organizarea unei reuniuni economice cu mediul de afaceri german 

5. Plasare informaţie referitor la expoziţiile din Republica Moldova, 

participarea la expoziţiile din RFG,  

6. Diseminare informaţiilor referitor la expoziţii, privatizări către asociaţiile de 

business din RFG şi IHK-uri (legături: A.Quiring, S.Kuhn, OMV- 

Kochlowski-Kadjaia, GTAI (Lichter), IHK-urile regionale – Potsdam 

(Stehr), Berlin)  

7. Întrevederi şi menţinerea legăturii permanente cu partenerii din Berlin în 

 Au fost elaborate 5 NI pe subiectele 

menţionate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pe site-ul Ambasadei 

 

 

 

 

 

 

 În derulare 



vederea pregătirii unui forum economic în Bavaria, pentru prezentarea 

posibilităţilor de investiţii din Republica Moldova cu sprijinul Comitetul de 

Est al Economiei Germane şi autorităţilor federale. 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Republica 

Elenă 

1. În perioada de referinţă, importanţa consolidării cooperării economice dintre 

Moldova şi Grecia a fost reiterată prin disponibilitatea părţilor de a organiza 

la Atena, în luna decembrie curent, Şedinţa Comisiei interguvernamentale 

moldo-elene de colaborare economică, comercială şi tehnico-ştiinţifică. 

 

2. În contextul recentei intrări în vigoare a „Memorandumului de cooperare în 

domeniul integrării europene dintre Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene al RM şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 

Elene”, ambasada a promovat propunerile pentru asistenţă şi alte priorităţi de 

cooperare în vederea implementării documentului bilateral, elaborate de 

MAEIE în comun cu alte instituţii naţionale.  

 

3. Totodată, ambasada a transmis şi în acest an invitaţia semnată de către 

Directorul TIF HELEXPO în scopul informării şi participării companiilor 

din Republica Moldova la ediţia a 81-a a Târgului Internaţional de la 

Salonic, unul dintre cele mai prestigioase evenimente cu profil economic din 

Grecia. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 10-18 septembrie 2016. 

 

4. Pe 27 septembrie, Ambasada va organiza recepţia cu ocazia marcării celor 

25 de ani de independenţă, eveniment la care, de rând cu oficiali şi 

diplomaţi, au fost invitaţi numeroşi oameni de afaceri ai Republicii Elene. 

Evenimentul va oferi oportunitatea promovării unor produse autohtone, 

prioritar a companiilor vinicole.  

 

 

 

 

 

 Propunerile respective vizează şi schimb de 

experienţă pe dimensiunea economică.  

 

 

 

 

 

 Însă şi de această dată fără participarea 

companiilor moldoveneşti. 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Japonia 

1. Ambasada a întreprins o serie de întrevederi cu reprezentanţii direcţiei de 

spaţiu din cadrul JICA, fiind urmărit obiectivul de a relansa cooperarea 

bilaterală prin acordarea asistenţei financiare nipone pentru implementarea 

proiectelor de dezvoltare în Republica Moldova. Urmare vizitei la Chişinău, 

JICA a anunţat un concurs pentru selectarea (către luna noiembrie curent) a 

companiilor interesate de a efectua o vizită de studiu în Republica Moldova 

în luna ianuarie 2017 pentru documentarea cu posibilităţile de 

susţinere/implementare a proiectelor finanţate de JICA în 2 domenii 

prioritare: food safety şi food security. Prin concursul Ambasadei, 

reprezentanţii PADECO şi IC Net Ltd pe parcursul lunii septembrie 2016 au 

 S-a contribuit nemijlocit la organizarea 

întrevederilor de program din cadrul misiunii 

de lucru a JICA în Republica Moldova, din 

perioada 25 iunie – 1 iulie 2016. 

 

 Ambasada menţine contacte strînse cu 

companiile, care şi-au prezentat interes de a 

aplica la acest concurs: PADECO, IC Net 

Ltd., Mitsui Consultants.  

 



vizitat Republica Moldova pentru documentare. 

 

2. Ambasada promovează cooperarea cu companiile nipone, care deja au 

experienţa de activitate în Republica Moldova, cum ar fi Tec International, 

Mitsui Consultants, Metal Products Inc, Watarai Electrical Constructions, 

Totota Tsusho (companiile vizate au colaborat în cadrul proiectelor 

implementate în Republica Moldova, în particular proiectul “biomasa”), 

precum şi explorează potenţialul de cooperare cu parteneri noi. 

  

3. În luna iulie colaboratorii Ambasadei au efectuat o vizită de lucru în 

prefectura Yamagata, unde pe lîngă întrevederi oficiale au vizitat sediul 

companiei Metal Products Inc. Urmare a înţelegerilor stabilite, în luna 

august preşedintele companiei Metal Products Inc. a vizitat Republica 

Moldova.  

 

4. În luna septembrie, Ambasada a vizitat or. Tsuruoka, inclusiv sediul 

companiei Watarai Electrical Constructions, în cadrul întrevederilor fiind 

adusă în discuţie posibilitatea extinderii pe viitor a cooperării bilaterale.  

 

5. De asemenea, cu concursul nemijlocit al Ambasadei, în luna septembrie 

2016 reprezentanţii Asociaţiei Japoneze a Importatorilor de Vinuri au 

efectuat o vizită de documentare în Republica Moldova, pentru a studia 

producţia vinicolă din ţara noastră şi stabili contactele necesare în scopul 

importării ulterioare a vinurilor.  

 

6. Pe 19 septembrie 2016, Ambasadorul Vasile Bumacov a transmis în adresa a 

8 companii specializate din Japonia scrisori privind “Potential Manufacture 

of No-Till Farming Machine in Japan“, în care a fost prezentată posibilitatea 

reală a de a iniţia o cooperare reciproc-avantajoasă în vederea producerii 

tehnicii şi echipamentului necesar pentru conservarea terenurilor, care ar 

putea fi utilizată atât în Republica Moldova, cât şi în Japonia. 

 

7. Pe parcursul lunilor iunie şi septembrie, cca 20 companii vinicole din 

Republica Moldova au pus la dispoziţia Ambasadei, cu titlu gratuit, 2 loturi 

totalizând cca 600 sticle de vin moldovenesc. Inclusiv pentru desfăşurarea 

recepţiei prilejuite Aniversării a 25 ani de la proclamarea independenţei 

Republicii Moldova şi Inaugurării oficiale a Ambasadei la Tokyo (invitaţilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A avut loc întrevederi cu Prim-ministrul Pavel 

Filip şi exprimată intenţia de a înfiinţa o 

filială a companiei în Republica Moldova, cu 

atragerea investiţiilor şi tehnologiilor 

necesare.  

 

 

 

 

 

 Urmare vizitei în RM dl Makoto Endo, Chief 

Manager al Asociaţiei menţionate, deschide 

astăzi, 20 septembrie 2016, în prestigiosul 

cartier din Tokyo “Ginza” un restaurant cu 

specific pur moldovenesc “Ghiocel”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calitatea vinurilor este înalt apreciată cu 

diverse ocazii de prezentare/promovare a 

vinurilor puse la dispoziţia de companii, fapt 

care, prin promovarea unei politici echilibrate 

a preţurilor la export, ar putea conduce la 



le vor fi oferite cadou sticle de vin, pentru promovarea acestora). Vinurile au 

fost destinate atât promovării în cadrul diverselor evenimente protocolare/ 

întrevederi oficiale/degustări. 

 

8. Ambasada va oferi suportul logistic necesar, inclusiv vinuri, standului 

Republicii Moldova în cadrul JATA Tourism Expo 2016, care se va 

desfăşura în centrul expoziţional Tokyo Big Sight în perioada 22-25 

septembrie 2016. Ediţia din anul acesta a expoziţiei va fi dedicată ”Black 

Sea Region” în vederea promovării statelor, valorilor culturale şi 

destinaţiilor turistice din regiune. Ambasada colaborează cu reprezentanţii 

companiei turistice “TatraBis” din Republica Moldova, care va participa în 

acest an la expoziţie, în vederea asigurării unei prezentări la nivelul scontat a 

ţării noastre în cadrul evenimentului.  

sporirea semnificativă a exporturilor 

producţiei vinicole autohtone pe piaţa niponă, 

care are un vas potenţial în acest sens. 

 

 Ambasada a inclus în programul vizitei la 

Tokyo a delegaţiei conduse de dl Ion 

Păduraru, Secretar General al Aparatului 

Preşedintelui Republicii Moldova, vizitarea 

expoziţiei pe data de 24 septembrie curent, 

pentru a oficializa promovarea imaginii ţării 

noastre, inclusiv în cadrul întrevederii cu 

Preşedintele JATA. 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Statul Israel 

1. Întrevederi cu directorii Compass Ventures group (Dan Raviv, Ronen 

Dagon, Moshe Kamar):  discuţii privind atragerea investiţiilor în Republica 

Moldova (5.07); 

 

2. Întrevedere cu proprietarul Fattal Group, dl David Fattal, în vederea 

planificării unor acţiuni de atragere a investiţiilor în domeniul hotelier 

(28.07); 

 

3. Masă rotundă pentru Ambasada Republicii Moldova la „Agadeer Center” în 

vederea prezentării de către proprietarul companiei „Solarcuty” a 

instalaţiilor companiei (01.08); 

 

4. Întrevedere cu dl Moran Meiri, proprietar al unui din cele mai importante 

birouri de avocaţi din Israel, avocatul celor mai mari investitori israelieni 

(05.08); 

 

5. Întrevedere cu proprietarii „Madanes Insurance” în vederea investiţiilor în 

domeniul sănătăţii (31.08); 

 

6. Organizarea vizitei jurnaliştilor moldoveni în Israel (19 – 25.09) în vederea 

filmărilor activităţii companiilor CO; 

 

7. Organizarea vizitei jurnalistei israeliene în Moldova în vederea filmării unor 

reportaje privind promovarea turismului (26 – 29.09); 

 Cointeresaţi de investiţii  

 

 

 

 Cointeresaţi de afaceri în domeniul hotelier 

 

 

 

 Prezentarea aparatelor Solarcity 

 

 

 

 Înţelegere de a sugera investitorilor propuneri 

de investiţie în Moldova 

 

 

 asigurare şi tratament în Israel şi în orice alt 

stat 

 

 Promovarea de către Consulii Onorifici a 

intereselor comerciale al Republicii Moldova 

 

 Promovarea turismului naţional 



 

8. Întrevedere cu reprezentanţii Federaţiei Camerei de Comerţ Israeliene 

(20.09). 

 

 Invitarea oamenilor de afaceri la Moldova 

Business Week 2016 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Republica 

Italiană 

1. Diseminarea materialelor informative privind mediul de afaceri din 

Republica Moldova, persoanelor şi companiilor interesate; 

 

2. Cooperarea cu Camerele de comerţ moldo-italiană şi italo-moldavă în 

vederea promovării dimensiunii economice intre cele două ţări  

 

3. Prezentarea situaţiei economico-comerciale din Republica Moldova în 

contextul implementării AA/DCFTA şi priorităţile dezvoltării dimensiunii 

economice în cadrul întrevederii la MAECI al Italiei. Data: 08.09.2016 

 

4. Prezentarea oportunităţilor investiţionale în cadrul vizitei de lucru la Verona, 

din 12-13 septembrie curent. Subiectele abordate în cadrul întrevederilor s-

au referit la: a) prezentarea situaţiei comercial-economice din RM; b) 

evaluarea posibilităţilor de reluare a proiectului privind construcţia unui pol 

agro-alimentar la Chişinău cu pariciparea Mercati generali din Verona; c) 

deblocarea situaţiei privind repatrierea pavilionului R. Moldova de la Expo 

Milano; d) urgentarea definitivării procedurii de instituire a Consulatului 

Onorific al R. Moldova la Verona, alte subiecte de interes comun.  

 

5. Participarea la conferinţa de prezentare a Raportului IFAD privind 

dezvoltarea rurală pentru 2016, cu participarea Ministrului italian al 

Afacerilor Externe şi Cooperării Internaţionale, P.Gentiloni, a Preşedintelui 

IFAD, Kanayo F. Nwanze şi a Viceministrului italian al Economiei şi 

Finanţelor, E. Morando. (14 septembrie 2016); 

 

6. Continuarea procedurilor necesare pentru deschiderea noilor Consulate 

Onorifice ale Republicii Moldova în Italia;  

 

 

 

 Corespondenţă, întrevederi cu reprezentanţii 

celor 2 Camere, ş.a.);  

 

 Carlo Lo Cascio, Vice-director al DG pentru 

UE, Director central pentru ţările europene; 

 

 

 Programul vizitei a inclus întrevederi cu 

prefectul din Verona, Salvatore Mulas, cu 

primarul or. Verona Flavio Tosi, cu Asesorul 

pentru economie, mobilitate şi turism Marco 

Ambrosini, precum şi cu managerii 

aeroportului din Verona, Fiera di Verona, 

Mercati generali. 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Republica 

Letonia 

1. Ambasadorul Eugen Revenco a avut întrevederi cu Directorul Căilor Ferate, 

Edvins Berzins, Directorul companiei Lattelecom, Juris Gulbis, precum şi cu 

Preşedintele Consiliului leton-moldovenesc de cooperare în afaceri, Imants 

Kanaska, pentru a discuta despre oportunităţile de investiţii în Republica 

Moldova.  

 

2. Informaţiile despre rundele de privatizări anunţate de către Agenţia 

 

 

 

 

 

 

 



Proprietăţii Publice RM au fost transmise în adresa autorităţilor letone 

interesate, Consiliului Investitorilor din Letonia, Camera de Comerţ şi 

Industrie, Agenţia Letonă pentru Investiţii şi Dezvoltare, precum şi 

diseminate pe pagina oficială a Ambasadei şi pe reţelele de socializare. 

 

3. Ambasadorul Eugen Revenco a oferit un interviu ziarului local din 

Daugavpils, care printre subiectele discuţiei a inclus informaţii despre 

posibilităţi de investiţii şi privatizări în ţara noastră. 

 

4. Interesele economice ale Republica Moldova au fost, de asemenea, 

promovate în cadrul vizitelor bilaterale din regiuni (oraşele Jelgava, 

Daugavpils, Ventspils, Liepaja, Valmiera). În cadrul acestor vizite, care au 

inclus întrevederi cu autorităţile locale, reprezentanţele locale ale Camerei 

de comerţ şi industrie, universităţi, parcuri industriale şi zone economice 

libere (ZEL), au fost prezentate posibilităţile de cooperare cu RM, 

oportunităţile de investiţii şi privatizare, precum şi facilităţile ZEL-urilor din 

RM.  

 

5. Ambasada oferă sprijin pentru organizarea Forumului de Business, 

preconizat pentru luna octombrie la Bălţi, cu participarea unui grup de 

oameni de afaceri şi oficiali din Letonia. Periodic au loc întrevederi cu 

reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Protecţiei Mediului din 

Letonia, care coordonează participarea delegaţiei letone la acest Forum, şi cu 

oameni de afaceri interesaţi. 

 

6. Ambasada a susţinut participarea companiilor din Republica Moldova la 

expoziţia agroalimentară Riga Food 2016, precum şi a intermediat stabilirea 

contactelor cu potenţiali parteneri letoni. De asemenea, dl Ambasador a 

discutat cu organizatorii Riga Food referitor la planurile pentru 2017 pentru 

a ridica interes participanţilor din Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parcurile industriale vizitate s-au arătat 

deschise pentru organizarea unui forum de 

business. 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Republica 

Lituania 

1. Vizită de lucru în localitatea Rokiskis (Rokiskio suris) 

 

2. Vizită de lucru în localitatea Marijampole (ARVI, Baltic Free Economic 

Zone) 

 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Regatul Unit al 

Marii Britanii şi Irlandei de 

1. Sensibilizarea companiilor din RM privind oportunităţile de promovare şi 

facilitare a contactelor în cadrul EUROBEAT Moldova, Festivalul de la 

Edinburgh. 

 Iulie-august  

 

 



Nord  

2. Continuarea dialogului cu Angelo Development Fund în contextul creării 

proiectelor de angajare în câmpul muncii a tinerilor din Republica Moldova. 

 

 Septembrie 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Regatul Ţărilor 

de Jos 

1. În trimestrul III 2016 au continuat discuţiile cu reprezentanţii Centrului 

pentru Promovarea Importurilor din Ţările în Curs de Dezvoltare al RŢJ 

(CBI), care au realizat raportul privind diplomaţia economică din RM. 

Discuţiile s-au axat, în mare parte, pe modalităţile de implementare a 

recomandărilor formulate de CBI în raportul prezentat MAEIE în anul 

curent, precum şi posibilitatea de extindere a  proiectului respectiv pentru 

etapa de implementare a recomandărilor de către instituţiile menţionate în 

raport.      

 

2. Consilierul Ambasadei a participat în perioada de raportare la două seminare 

de instruire în domeniul diplomaţiei economice, organizate de „World Trade 

Center” din Haga şi „Consiliul Olandez pentru Business Internaţional”. 

Scopul evenimentelor a fost de a se informa despre specificul sistemului de 

coordonare a acţiunilor în domeniul diplomaţiei economice, precum şi  

stabilirea contactelor cu omologii din alte misiuni diplomatice şi 

reprezentanţe economice, acreditate în statul de reşedinţă.  

 

3. În perioada de referinţă au fost diseminate informaţii cu privire la: a) 

desfăşurarea concursurilor de privatizare a bunurilor proprietate publică de 

stat; b) concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe 

teritoriul RM; c)  Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie 

”PARE 1+1” d) organizarea evenimentului „Moldova Business Week 2016” 

ş.a. 

 

4. În prezent, Ambasada negociază cu partenerii din RŢJ, importatori şi 

distribuitori de băuturi spirtoase împreună cu antreprenorii din RM 

specializaţi în producerea vinului, în privinţa organizării unui eveniment 

promoţional şi a unui degustări de vinuri, la finele anului curent.  

 

5. În activitatea curentă, Ambasada acordă asistenţă informaţională 

companiilor olandeze interesate să stabilească contacte de colaborare cu 

companiile omoloage din RM. Cea mai recentă discuţie s-a referit la 

exportul în RM a medicamentelor, produselor chimice şi covoarelor. 

 În proces de realizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizat 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizat 

 

 

 

 

 

 În proces de realizare 

 

 

 

 

 Activitate curentă 



 Ambasada Republicii 

Moldova în Polonia 

1. 06-08.09.2016 – asistenţă în organizarea vizitei în RP a Viceprim-

ministrului Gh. Bălan, în vederea participării la Krynica Economic Forum. 

Delegaţia moldovenească a avut discursuri la panele cu caracter social-

economic, precum Soul Searching in Eastern Partnership: Moldova between 

Reforms and Tribulations; Does the Welfare State Have a Future? dar şi 

The Free-Trade Area between the European Union and the New Associated 

Countries – Is it Really Deep and Comprehensive?. Discuţiile cu partenerii 

polonezi au demonstrat continuarea suportului, acordat RM.  

 

2. 30-31.08.2016 – asistenţă în organizarea vizitei în RP a dnei Liliana 

Palihovici, Vicepreşedintele Parlamentului RM, pentru participarea la 

Summitul preşedinţilor Parlamentelor din ţările Europei Centrale şi de Sud-

Est. În cadrul acestuia, dna Vicepreşedinte a avut o întrevedere cu dl 

 Vicemareşalul Seimului polonez Ryszard Terlecki. 

  

3. 30.08.2016 – participarea la conferinţa, organizată de Şcoala Internaţională 

de Afaceri de la Varşovia. În cadrul evenimentului, a fost prezentat un 

discurs, care a vizat inclusiv impactul mediului academic în fortificarea 

economică a Republicii Moldova, în calitate de partener durabil şi de 

încredere. 

 

4. 23.08.2016 – inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Moldova la 

Lublin. Inaugurarea celui de-al şaselea Consulat Onorific al RM în RP 

contribuie semnificativ la amplificarea şi diversificarea contactelor mediilor 

de afaceri dintre cele două state. În cadrul vizitei, Ambasadorul Iurie Bodrug 

a avut întrevederi cu exponenţii Clublui de Business din Lublin, al cărui 

Vicepreşedinte este CO RM din acest oraş. Totodată, au fost organizate 

discuţii cu administraţia voievodatului, respectiv Voievodul de Lublin 

Przemysław Czarnek, precum şi vicemareşalul de Lublin Grzegorz Kapusta, 

care au fost prezenţi la eveniment. 

 

5. 29.06.2016 – inaugurarea Consulatului Onorific al RM la Katowice. 

Inaugurarea CO RM la Katowice a permis acoperirea a două voievodate în 

paralel – Silezia şi Opole, fapt care va oferi noi oportunităţi de dezvoltare ale 

bunelor relaţii comerciale între statele noastre. La eveniment, pe lângă 

întrevederi cu mediul de afaceri prezent, Ambasadorul Iurie Bodrug a avut 

discuţii separate cu Voievodul de Silezia, dl Jarosław Wieczorek, precum şi 

 La eveniment au participat şi o serie de 

conducători de raion în cadrul proiectului 

Euroregiunea Nistru, care au avut posibilitatea 

preluării bunelor practici de la partea 

poloneză, dar şi să stabilească contacte utile 

cu administraţia voievodatului Malopolie.  

 

 

 

 Discuţiile au ţinut de un spectru larg de 

subiecte, inclusiv posibilitatea extinderii 

termenului de acordare a creditului polonez de 

100 mil. EUR, precum şi valorificarea 

potenţialului comercial-economic existent.  

 

 

 

 

 

 

 

 S-a convenit posibilitatea organizării unor 

misiuni de afaceri din RP în RM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o discuţie cu Voievodul de Opole, Adrian Czubak, ambii prezent la 

deschiderea CO. 

 

6. 22-23.06.2016 – participarea la Forul Estic de Business de la Lublin. În 

cadrul acestuia, la panelul Dezbaterile cu participarea Ambasadorilor, a fost 

prezentată o informaţie despre oportunitatea iniţierii unor afaceri comune cu 

partenerii din ţara noastră, despre oportunităţile investiţionale graţie 

deschiderii ZEL-urilor şi Parcurilor Industriale, etc. Totodată, a fost în 

continuare promovată imaginea RM în calitate de partener de încredere, 

fiind specificată importanţa AA/ALSAC RM-UE pentru dezvoltarea 

economică a ţării noastre. 

 

7. Au avut loc o serie de întâlniri/deplasări în teritoriu şi contacte cu autorităţile 

locale din RP. Aceste acţiuni (întrevederi cu administraţia localităţilor 

Kobylka, Staszow, Elblag, Sandomierz, Kolo, Unejow, Zabrze, Jastrzebie-

Zdroj etc.) au generat discuţii şi contacte la nivel local (APL/medii de 

afaceri din regiuni), cointeresate în stabilirea unor parteneriate comercial-

economice, care au o mai mare probabilitate de a se transpune în relaţii 

concrete.  

 

8. Ambasadorul Iurie Bodrug a oferit o serie de interviuri posturilor TV şi 

Radio din regiunile poloneze. Aceste interviuri au contribuit la diseminarea 

în continuare a informaţiilor despre aspiraţiile europene ale Republicii 

Moldova, atractivitatea ţării pentru mediul de afaceri polonez, precum şi au 

permis o cunoaştere mai aprofundată a acesteia de către cetăţenii polonezi de 

rând, facilitând astfel eventualele contacte între oameni (people-to-people 

contacts). 

 

9. Ambasada a transmis o serie de materiale de specialitate (cu caracter 

comercial-economic). Materialele au inclus o serie de Buletine 

Informaţionale privind cele mai relevante evenimente social-economice din 

RP; 

 

10. În perioada respectivă, Ambasada a servit drept un adevărat hub 

informaţional. Calitatea de hub informaţional s-a referit la prestarea datelor 

de contact atât antreprenorilor polonezi, cât şi celor din RM (Goldman Oil 

Trade, Sewis-Plus, ZM Berger Sp. j., Camera de Comerţ de la Cracovia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sunt stabilite peste 30 de parteneriate la nivel 

de sate-oraşe-regiuni ale RM şi RP.  

 

 

 

 

 

 

 Interviurile în cauză au fost oferite posturilor 

media din localităţi, precum Katowice, 

Lublin, Kolo, Sandomierz, Staszow, 

Bialystok, Elblag.  

 

 

 

 

 Note privind diverse activităţi expoziţionale, 

care au sau vor avea loc în RP ş.a.  

 

 

 

 Companiile poloneze au avut posibilitatea de 

a se informa privind atractivitatea 

investiţională a ţării noastre. 



Zernoff, PI Tracom-Dorbud etc.), care au facilitat procesul de identificarea a 

partenerilor din ambele state, în domenii relevante, şi vor contribui la 

impulsionarea relaţiilor între statele noastre. 

 

11. De la 1 iunie până în prezent au fost întreprinse un şir de acţiuni 

informaţionale, care au vizat promovarea bunei imagini a Republicii 

Moldova în mediul diplomatic şi de afaceri al RP, dar şi comunicarea cu 

diaspora. Aceste acţiuni au inclus: diseminarea Buletinului Informaţional 

(Press Review Moldova); comunicate de presă privind organizarea unor 

evenimente de specialitate în RM sau cu participarea RM (Moldova 

Business Week; expunerea bunurilor pentru privatizare; licitaţie pentru 

concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor, utilizarea 

bunurilor publice de la Expo Milano 2015 etc.), inclusiv ale celor, care au 

ţinut de contactul cu diaspora (Diaspora Business Forum 2016; Idei 

inspirante pentru femei migrante; PARE 1+1 etc.). 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Republica 

Portugheză 

1. Vizitarea, pe data de 23 iulie 2016, împreună cu reprezentanţii Biroului 

pentru Relaţii cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat şi ai Misiunii în 

Moldova a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune, aflaţi într-o vizită 

de lucru la Lisabona, mai multor localuri în vederea organizării, pe data de 

18 noiembrie 2016, a Forumului de Afaceri al Diasporei.  

 

2. Întrevederea cu Preşedintele Camerei Municipale Sabrosa, Jose Manuel 

Carvalho Marques (16 august 2016), în cadrul căreia au fost abordate 

subiecte ce ţin de implementarea Protocolului de cooperare între raionul 

Nisporeni şi municipiul Sabrosa, semnat pe 17 iunie 2015.  

 

3. Întrevederile cu Primarul or. Porto, Rui Moreira, şi cu Preşedintele 

Asociaţiei Comerciale – Camera de Comerţ şi Industrie a oraşului Porto, 

Nuno Botelho (1 şi 2 septembrie 2016), în cadrul discuţiilor fiind abordate 

subiecte ce ţin de iniţierea proiectelor de cooperare cu autorităţile şi 

instituţiile moldoveneşti, efectuarea vizitelor reciproce ale delegaţiilor 

oamenilor de afaceri, etc.; 

 

4. Remiterea, în adresa Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova 

(19 septembrie 2016) a proiectului Memorandumului de colaborare între 

Asociaţia Industrială Portugheză – Camera de Comerţ şi Industrie şi Camera 

de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, prezentat, la sugestia noastră, 

 

 

 

 

 

 

 Urmare vizitei, Preşedintele Camerei 

Municipale Sabrosa, Jose Manuel Carvalho 

Marques, va efectua o vizită de lucru la 

Nisporeni, în perioada 17-20 septembrie 

curent, în cadrul căreia va vizita mai multe 

întreprinderi şi va participa inclusiv la 

Festivalul Prunei;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambasadei. 

 

5. Remiterea, pe data de 7 septembrie 2016, în adresa instituţiilor competente 

din Republica Moldova (Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi 

Promovare a Exportului din Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie a 

Republicii Moldova) a invitaţiei Asociaţiei Industriale Portugheze – Camera 

de Comerţ şi Industrie (AIP-CCI) de a participa la Forumul Internaţional de 

afaceri Portugal International Business Meeting II. 

 

6. Întrevederea cu Preşedintele Camerei Municipale Oeiras (9 septembrie 

2016), în cadrul căreia au fost discutate subiecte ce ţin de intensificarea 

relaţiilor moldo-portugheze, inclusiv  solicitarea asistenţei în 

organizarea, pe data de 18 noiembrie 2016, a Forumului Investiţional al 

Diasporei; impulsionarea relaţiilor de colaborare la nivelul autorităţilor 

publice locale, prin stabilirea unui parteneriat între Oeiras şi Străşeni; 

dinamizarea  relaţiilor de cooperare dintre oamenii de afaceri din cele două 

ţări, în vederea promovării în Portugalia şi în spaţiul lusofon a produselor 

moldoveneşti.  

 

7. Recepţia organizată pe data de 14 septembrie 2016, cu prilejul celei de-a 25-

a aniversări a independenţei Republicii Moldova, la care au fost prezente 

circa 160 de persoane, inclusiv: şefi ai misiunilor diplomatice acreditate în 

Portugalia, reprezentanţi ai autorităţilor portugheze, oameni de afaceri, 

membri ai comunităţii moldoveneşti, oameni de artă, jurnalişti – prieteni ai 

Ambasadei şi ai Republicii Moldova.  

 

8. Remiterea, pe parcursul trimestrului, în adresa instituţiilor portugheze 

competente (Agenţia pentru Investiţii şi Comerţ Extern, Camera de Comerţ 

şi Industrie – Asociaţia Comercială din Lisabona, Asociaţia Industrială 

Portugheză – Camera de Comerţ şi Industrie) a informaţiilor despre acţiunile 

cu caracter economic, organizate în Republica Moldova. 

 

9. Întrevederea cu dl Antonio Jose Ferreira de Carvalho, Preşedintele AERLIS 

– Asociatia Întreprinderilor din regiunea Lisabonei. Sunt preconizate mai 

multe subiecte legate de intensificarea relaţiilor comercial economice 

moldo-portugheze. Perioada: 23.09.2016 

 

 

 Va avea loc la Lisabona, în perioada 29-30 

noiembrie 2016 (invitaţia în cauză a fost 

lansată urmare întrevederii anteriore cu 

conducerea acestei instituţii);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În cadrul recepţiei, care a servit drept prilej de 

a promova imaginea Republicii Moldova, de a 

informa despre realităţile vieţii social-politice 

şi economice din ţară, de a relata despre 

priorităţile politicii interne şi externe a 

statului, cei prezenţi au putut savura bucatele 

tradiţionale, vinurile şi divinurile 

moldoveneşti, având concomitent posibilitatea 

de a se familiariza cu cultura, arta şi muzica 

moldovenească. 



 Ambasada Republicii 

Moldova în Statul Qatar 

1. Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar a remis în adresa 

Departamentului Protocol al MAE qatarez nota verbală cu privire la 

concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe 

teritoriul Republicii Moldova, cu solicitarea transmiterii acesteia în adresa 

instituţiilor abilitate din statul de reşedinţă.  

 

2. A fost transmisă invitaţia Guvernului Republicii Moldova de a participa la 

„Moldova Business Week 2016”. 

 Informaţia a fost publicată pe pagina oficială 

a Ambasadei. 

 Ambasada Republicii 

Moldova în România 

1. Pe data  de 1 martie 2016, la iniţiativa Ambasadei şi a Camerei de Comerţ şi 

Industrie Româno-Germană (AHK România), sub auspiciile Ministerului 

Economiei al Republicii Moldova, a fost organizat un Seminar pentru 

companiile germane ce îşi desfăşoară activitatea în România cu genericul 

„Ziua Oportunităţilor Investiţionale şi de Afaceri a Republicii Moldova”. În 

cadrul evenimentului a fost făcută o prezentare extinsă a oportunităţilor 

investiţionale şi de afaceri din ţara noastră. Urmare acestui eveniment, 

Ambasada, în cooperare cu AHK România, Ministerul Economiei şi MIEPO 

a organizat, în perioada 12-14 septembrie, o misiune de afaceri în Republica 

Moldova a 10 companii germane şi româneşti (membre ale AHK România). 

 

2. Pe data de 10 iunie 2016, la iniţiativa Ambasadei şi a Secţiei Economice a 

Ambasadei Japoniei în România, sub auspiciile Ministerului Economiei al 

Republicii Moldova, a fost organizat un Seminar pentru companiile nipone 

care îşi desfăşoară activitatea în România, dar şi în alte ţări ale Uniunii 

Europene, cu genericul „Ziua Oportunităţilor Investiţionale şi de Afaceri a 

Republicii Moldova”. Cu această ocazie, a fost făcută o prezentare extinsă a 

oportunităţilor investiţionale şi de afaceri din ţara noastră. În continuarea 

acestui eveniment, Ambasada, în cooperare cu JETRO Bucureşti, 

Ambasadele Japoniei în România şi Republica Moldova, Ministerul 

Economiei şi MIEPO, organizează o misiune de afaceri în Republica 

Moldova a 7 companii japoneze ce activează în ţările UE, dar şi în cele din 

spaţiul CSI.  

 

3. În colaborare cu Camera de Comerţ Americană în România (Amcham 

România) şi Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, Ambasada 

continuă acţiunile de pregătire a unui eveniment promoţional (similar celor 

organizate în parteneriat cu instituţiile de profil germane şi japoneze) 

privind oportunităţile investiţionale şi de afaceri ale Republici Moldova 

 În cadrul misiunii de afaceri, reprezentanţii 

companiilor au avut întrevederi cu conducerea 

Ministerului Economiei, au vizitat 

Universitatea Tehnică a Moldovei şi Şcoala 

Profesională nr. 5 Bălţi, ZEL Bălţi, precum şi 

companii autohtone şi străine, care îşi 

desfăşoară activitatea în Republica Moldova.  

 

 

 

 

 Misiunea de afaceri va avea loc în perioada 28 

septembrie – 1 octombrie 2016 şi va include 

întrevederi cu conducerea Ministerului 

Economiei, administraţiile unor Zone 

Economice Libere, Parcului Industrial 

TRACOM, Asociaţiei Investitorilor Străini, 

Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, 

precum şi vizitarea mai multor companii 

autohtone şi străine, care îşi desfăşoară 

activitatea în Republica Moldova.  

 

 

 

 Evenimentul promoţional este preconizat a fi 

organizat în luna februarie 2017. Nr.: 

ROU/220.1/1845 din 12.07.2016 şi nr. ROU/ 

220.1/2430 din  14.09.2016 

 



pentru companiile americane, ce activează în România.  

 

4. În colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, Ambasada continuă 

acţiunile de pregătire a unui eveniment promoţional, preconizat pentru 6 

octombrie 2016 la Oradea, privind oportunităţile investiţionale şi de afaceri 

ale Republici Moldova pentru companiile româneşti şi cele străine ce 

activează în Judeţul Bihor. 

 

5. În perioada de referinţă, Ambasada a continuat acţiunile de facilitare a 

dialogului direct între producătorii autohtoni de fructe şi legume proaspete 

cu marile reţele comerciale din România, precum: Auchan, Carrefour şi 

Mega Image. 

 

 

 În derulare 

 

 

 

 

 

 NC nr.: ROU/220.1/2437  din 15.09.2016 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Federaţia Rusă 

1. Participarea reprezentanţilor Ambasadei la reuniunea Comitetului Înalţilor 

Funcţionari ai statelor membre ale Organizaţiei Cooperării Economice a 

Mării Negre, 29-30 iunie 2016; 

 

2. Acordarea interviului de către Ambasadorul Dumitru Braghiş  pentru agenţia 

de ştiri „RIA NOVOSTI”, unde a fost abordat inclusiv domeniul comercial-

economic, 5 iulie 2016; 

 

3. Organizarea şedinţei experţilor din RM şi FR pe marginea Foii de parcurs 

privind dezvoltarea relaţiilor bilaterale pentru anii 2016-2017, 28 iulie 2016; 

 

4. Iniţierea negocierilor cu Reprezentanţa regiunii Reazan din or.Moscova 

pentru desfăşurarea prezentării cu degustaţie a produselor moldoveneşti în 

regiunea menţionată, 03-04.08.16; 

 

5. Acordarea suportului întreprinderilor din Moldova pentru participarea la 

Expoziţia internaţională de produse textile „CPM Moscow 2016”, 31.08.-

03.09.16; 

 

6. Stabilirea contactelor de cooperare cu Ambasada Canadei în FR pentru 

promovarea relaţiilor comerciale, 08.09.16; 

 

7. Reprezentarea de către Ambasadă la şedinţa Consiliului Economic al 

Comunităţii Statelor Independente, 9 septembrie 2016; 

 

 Desfăşurată sub Preşedinţia Federaţiei Ruse 



8. Oferirea asistenţei necesare pentru participarea producătorilor din RM la 

Expoziţia Internaţională de produse alimentare „World Food 2016”, 12-15 

septembrie 2016; 

 

9. Participarea reprezentanţilor Ambasadei la şedinţele Grupurilor de lucru pe 

diverse tematici economice în cadrul CSI, 15-16 septembrie 2016; 20-21 

septembrie 2016; 

 

10. Acordarea suportului agenţilor economici din Republica Moldova pentru 

participarea la Expoziţia internaţională de produse textile „Textillegprom”, 

20-23 septembrie 2016; 

 

11. Întrevederi cu agenţii economici moldoveni din FR pentru identificarea 

posibilităţilor de intensificare a schimburilor comerciale, soluţionarea 

problemelor existente etc. 20.07.16, 23.08.26, 10.09.16; 

 

12. Stabilirea cooperării cu Primăria şi Guvernul or.Moscova pentru organizarea 

Festivalului moldovenesc „Izumrudnîi vinograd” (Iarmaroc cu produse 

moldoveneşti) preconizat pentru 24.09-09.10.16; 

 

13. Coordonarea vizitei experţilor Rosselihoznadzor în Republica Moldova în 

perioada 12-22 septembrie 2016 pentru inspectarea întreprinderilor 

specializate în cultivarea materialului săditor; 

 

14. Pregătirea vizitei de lucru a Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare 

al RM E.Grama în FR pentru participarea la Expoziţia „Zolotaia Oseni”, 

precum şi organizarea întrevederii acestuia cu Ministrul Agriculturii al FR 

A.Tkaceov, în perioada 03-07.16. 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Regatul 

Suediei 

1. Vizitele dlui Robert Blomberg, Presedintele companiei Mildavia nordic, si 

întrevederile cu reprezentanţii companiilor Cricova, Milestii Mici, Asconi, 

Cimislia, Schateau Vartelly, Vinaria din Vale, Orhei-Vit,  Secretarul General 

al Cancelariei de Stat, Directorul adjunct al Directiei Generale Integrare 

Europeana privind exporturile de vinuri, spumante, sucuri si produse de 

provenienţă animaliera pe piaţa scandinava (trimestrul III)  

 

2. A fost transmisă informaţia Ministerului Mediului al RM (Concession of 

hydrocarbon geological exploration works in the Republic of Moldova) în 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adresa Ministerului Petrolului şi Energiei al Norvegiei;  în Suedia în adresa 

Lundin Petroleum, Svenska Petroleum Exploration and PA Resources 

(august 2016). 

 

3. Stabilire contacte de cooperare compania suedeză Autoliv (august 2016) 

 

4. Întrevederi Institutul Suedez  referitor la demararea de proiecte cu RM 

inclusiv în domeniul economic (iulie şi august 2016) 

 

5. Întrevedere Svante ziarist TravelRadio (posibilităţi cooperare promovarea 

turismului, valorilor vinicole în 4 emisiuni a 0,5 ore, cu repetare)  

 

6. Întrevedere Institutul cercetări domeniul mediului (IVL) (14.09.2016): 

proiecte economice şi mediu 

 

7. Acumulare materiale pt Nota Analitică  referitor la piaţa vinicolă si sistemul 

sănătăţii Ţarile Nordice (Trimestrul III) 

 

8. Întrevedere Britt-Marie Söderberg Torstensson Vinnet Suedia referitor la un 

proiect gender cu accente economice (iulie 2016) 

 

9. Înţelegere cu dl Uvner, Camera de Comerţ Suedia Europa de Sud/Est pentru 

un material despre climatul investiţional în Republica Moldova pe pagina 

web a Camerei  

 

10. Buletin Economic Norvegia (august 2016) 

 

11. Nota Informativă  „Unele aspecte ale situaţiei economice actuale în Suedia” 

(august) 

 

 

 

 

 

 

 Institutul Suedez organizează o vizită la 

Chişinău în această toamnă  

 

 Este necesară sponsorizare 

 

 

 Experţi Institutul cercetări în domeniul 

mediului vor efectua o vizită la Chişinău la 

sfârşitul septembrie 2016 

 

 

 Se va realiza un proiect Winnet Model in a 

Eastern Agreement Partnership for Gender in 

Sustainable regional Growth 

 

 Trim IV 

 

 

 Remis la MAEIE 

 

 Remis la MAEIE 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Republica 

Turcia 

1. La 20.07.16, la Istanbul şi-a desfăşurat lucrările Consiliul moldo-turc al 

oamenilor de afaceri, organizat de către Consiliul Relaţiilor Economice 

Externe al Republicii Turcia (DEIK). La evenimentul respectiv a fost 

invitată o delegaţie a oamenilor de afaceri in UTAG. 

 

2. La 23.08.16 la Ankara într-o vizită oficială s-a aflat A. Galbur, Viceprim-

ministru, Ministru.  

 

 Prezentarea potenţialului investiţional al RM 

(Găgăuzia) 

 

 

 

 S-a convenit creşterea asistenţei financiare şi 

tehnice prin TIKA (proiectul Vulcăneşti) 

 



3. La 8-10.09.16 la Amman într-o vizită de lucru s-a aflat Ministrului 

Agriculturii al RM, E. Grama.  

 

4. În iulie, Ambasada a remis în adresa CO ai RM în RT, asociaţiilor de 

afaceri din statul de acreditare şi MD ale statelor prin cumul informaţie 

despre o nouă rundă de privatizare. 

 

5. În septembrie curent, Ambasada a remis în adresa CO ai RM în RT, 

asociaţiilor de afaceri din statul de acreditare şi MD ale statelor prin cumul 

informaţia despre evenimentul ”Moldova Business Week 2016”. 

 S-a semnat Memorandum de înţelegere 

privind colaborarea în domeniul agriculturii şi 

industriei alimentare 

 Ambasada Republicii 

Moldova în Ucraina 

1. Runda de consultări pe marginea proiectului Acordului privind asigurarea 

funcţionarii Complexului hidroenergetic nistrean. Data: 23.06.2016 

După o pauză de 3 ani,  la 23 iunie, la Novodnestrovsk, sub conducerea 

viceminiştrilor V. Triboi si A. Svetelik,  

 

2. Întâlnirea ambasadorilor statelor GUAM cu Prim-ministrul Ucrainei. Data: 

5.07.2016.  Discuţiile s-au axat pe cooperarea multilaterală în cadrul 

GUAM, precum şi pe relaţiile bilaterale între statele membre ale acestei 

organizaţii. De asemenea, în cadrul întrevederii Ambasadorul R. Bolbocean 

a abordat subiectul ce ţine de reluarea activităţii Comisiei 

interguvernamentale moldo-ucrainene pentru cooperare economică. 

 

3. Întâlnirea bilaterală a Viceprim-ministrul, ministrul economiei O. Calmîc cu 

Director general adjunct al Direcţiei Generale Vecinătate şi Negocieri 

privind Extinderea a Comisiei Europene K. Mathernova. Perioada: 11-

12.07.2016. În cadrul vizitei la Kiev Viceprim-ministrul, ministrul 

economiei Octavian Calmîc a avut posibilitatea să discute cu partenerii 

europeni despre stadial actual de cooperare RM –UE şi direcţiile prioritare 

de dezvoltare. De asemenea, au fost abordate subiecte ce ţin de vizita 

Misiunii FMI la Chişinău, situaţia  macroeconomică, etc. 

 

4. Întrevederea bilaterală al Viceprim-ministrului, ministrului economiei al RM 

cu omologul ucrainean. Data: 11.07.2016. În cadrul discuţiei cu Stepan 

Kubiv, Prim-viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice şi 

comerţului al Ucrainei au fost abordate o serie de subiecte de pe agenda 

bilaterală, inclusiv perioada de desfăşurarea a Comisiei mixte 

interguvernamentale. 

 Au avut loc consultările bilaterale în vederea 

definitivării textului proiectului Acordului 

privind asigurarea funcţionarii Complexului 

hidroenergetic nistrean.  

 

 În vederea punerii în aplicare a acordului cu 

privire la zona de liber schimb GUAM, V. 

Groisman a propus organizarea în decembrie 

curent la Kiev a unei reuniuni la nivel de şefi 

de guvern ai statelor membre GUAM, precum 

şi a unui business forum în marja acestei 

reuniuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://v.tr/
http://a.sv/


 

5. Participarea VPM O. Calmîc la cea de-a VII-a reuniune informală a 

miniştrilor economiei al PaE. Data: 12.07.2016   

 

6. Organizarea şi participarea la consultările privind reglementarea raporturilor 

de proprietate. Data: 14.07.2016.. Consultările menţionate au oferit un prilej 

de comunicare deschisă şi examinare a subiectelor actuale de pe agenda 

bilaterală ce ţin de subiectul proprietăţii de stat. 

 

7. Întrevederea Ambasadorului R. Bolbocean cu dl Iu. Muşka, Şeful Direcţiei 

Generale Europene II a MAE al Ucrainei. Data: 17.08.2016. În cadrul 

întrevederii au fost abordate un şir de subiecte de pe agenda bilaterală 

comună, inclusiv ce ţin de reluarea activităţii Comisiei interguvernamentale 

moldo-ucrainene pentru cooperare economică. 

 

8. Participarea Ambasadorului R. Bolbocean la Forumul Internaţional de 

Investiţii cu genericul "Viniţa - business în centrul Ucrainei". Data: 

02.09.2016. În cadrul evenimentului Ambasadorul R. Bolbocean a menţionat 

că partea moldovenească pledează pentru aprofundarea cooperării 

interregionale şi transfrontaliere între Republica Moldova şi Ucraina, 

menţionând în acest context activitatea Euroregiunii "Nistru", acţiunile 

întreprinse în vederea deschiderii podului „Unguri-Broniţa”, intenţia 

autorităţilor ambelor ţări de a organiza în viitorul apropiat şedinţa Comisiei 

mixte interguvernamentale moldo-ucrainene în domeniul colaborării 

economice şi comerciale.  

 

9. Organizarea recepţiei oficiale cu prilejul sărbătoririi a 25 de ani de la 

proclamarea Independenţei Republicii Moldova. Data: 15.09.2016. La 

eveniment au fost invitate peste 400 de persoane, printre acestea figurând 

reprezentanţi ai cercurilor guvernamentale, corpului diplomatic din Kiev, 

mass-media, comunităţii moldovenilor din Ucraina. Pe parcursul recepţiei au 

fost proiectate filme despre Republica Moldova ca destinaţie turistică, 

despre patrimoniul cultural-naţional al ţării noastre, precum şi despre 

producţia viti-vinicolă, renumitele beciuri ale Moldovei, precum şi 

potenţialul investiţional şi economic al ţării. De asemenea, au fost servite 

bucate naţionale, plăcinte, vinuri şi băuturi moldoveneşti. 

 

 

 

 

 Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă 

de către D. Cebotorean, Şef-adjunct al 

Agenţiei Proprietăţii Publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În rezultatul activităţii forumului au fost 

stabilite contacte directe între agenţii 

economici interesaţi. 



 Ambasada Republicii 

Moldova în Ungaria, 

acreditată prin cumul 

pentru Croaţia, Republica 

Sloveni, Bosnia şi 

Herţegovina 

1. Întrevederi cu instituţiile de profil din Ungaria în vederea facilitării 

pătrunderii pe piaţa ungară a produselor moldoveneşti şi explorarea 

oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Republica Moldova; 

 

2. Desfăşurarea Comisiei Mixte de cooperare economică Moldo-ungară 

(Budapesta, 23.06.2016); 

 

3. Vizita de lucru la Chişinău a Şefului diplomaţiei Ungare ( 13.09.2016). 

 

4. Informarea instituţiilor de profil din ţările de acreditare prin cumul privind 

oportunităţile economice din Republica Moldova ( trimestrul III);  

 

5. Demersuri privind identificarea candidaturii la postul de Consul Onorific al 

Republicii Moldova în ţările de acreditare prin cumul ( trimestrul III). 

 

6. Pregătirea desfăşurării evenimentului Wine of Moldova, preconizat pentru 

noiembrie 2016. 

 

7. Pregătirea desfăşurării Forumului oamenilor de Afaceri moldo-ungar, 

preconizat pentru noiembrie 2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remiterea informaţiei privind calendarul 

târgurilor, expoziţiilor din Republica Moldova 

şi din ţările de acreditare ale Ambasadei, 

informaţii privind licitaţiile din Republica 

Moldova. 

 

 În derulare 

 

 

 În derulare 

 Reprezentanţa Republicii 

Moldova pe lângă Oficiul 

ONU la Geneva 

(Confederaţia Elveţiană) 

1. 24 iunie 2016 –  primul Business – forum moldo – elveţian, organizat în 

incinta Camerei de Comerţ şi Industrie a Genevei. Scopul organizării 

Business – forumului a fost stabilirea unor relaţii de parteneriat moldo-

elveţiene inclusiv prin realizarea proiectelor investiţionale în diferite 

domenii de activitate. La eveniment au participat VPM, Min. Economiei dl. 

Octavian Calmîc, dl Sergiu Bulbaş – GIZ Moldova, V.Rusu – Consilier din 

cadrul cabinetului Min. Economiei. Delegaţia oamenilor de afaceri din 

Elveţia a fost condusă de către Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie 

din Geneva. Dl. Pierre Poncet. 

 

2. 26 iulie 2016 – Vizita la sediul companiei elveţiene „Pac Team Group”, 

specializată în confecţionarea produselor de împachetare, ambalare, gravură, 

precum şi construcţia vitrinelor, display-urilor. Scopul întrevederii a fost 

informarea despre climatul investiţional favorabil al RM, în special cel al 

Zonelor Economice Libere, în vederea atrageri investiţiilor în economia 

naţională. 

 

 Al doilea Business – Forum Moldova – 

Elveţia este preconizat pentru prima jumătate 

a anului 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 Proprietarul Pacteam group va efectua o vizită 

în Repubica Moldova în perioada 11-13 

octombrie, în cadrul căreia va avea întâlniri cu 

VPM Octavian Calmîc, Camera de Comerţ şi 

Industrie, precum şi va vizita ZEL Bălţi şi 

subzona Cahul 

 



3. 29 august 2016 – întrevederea la Camera de Comerţ şi Industrie a Genevei, 

în cadrul căreia au participat şi reprezentanţii companiei ConluxArt/Roofart 

din Republica Moldova. 

 

4. 1 septembrie 2016 – Recepţia Naţională dedicată celebrării a 25 ani de la 

Proclamarea independenţei RM, în cadrul căreia au fost expuse vinurile 

producătorilor autohtoni, cât şi alte produse autohtone, specifice regiunii 

geografice. 

 

5. 7  septembrie 2016 - întrevederea cu dl. Frédéric PLOJOUX - Preşedintele 

comitetului Federaţiei Furnizorilor de Materiale de Construcţii din Geneva 

 La întrevedere au participat şi reprezentanţii 

companiei ConluxArt/ Roofart, care au 

realizat o prezentare a sistemelor de preluare a 

apelor pluviale 

 

 În vederea promovării produselor autohtone, 

Ambasada periodic expune produsele 

fabricate în RM cu ocazia oferirii recepţiilor  

  

 Scopul întrevederii a fost stabilirea unor 

relaţii de parteneriat în vederea promovării pe 

piaţa elveţiană a produselor din Moldova  

 


