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

diplomaţiei economice pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Legendă: 
Î – întrevederi; D – diseminare/colectare de informaţii;  
O – organizarea/co-organizarea de evenimente; A – altele;  
 

Nr. 
d/o 

MDOC IV 2016 
Total 

Î D O A 

Total acţiuni realizate în 
trimestrul IV al anului 2016 

441 176 121 98 46 

1.  Ambasada Republicii Moldova în 
Statele Unite 

27 10 12 5 - 

2.  Ambasada Republicii Moldova în 
Austria 

5 3 1 1 - 

3.  Ambasada Republicii Moldova în 
Azerbaidjan 

36 16 6 10 4 

4.  Ambasada Republicii Moldova în 
Regatul Belgiei 

9 3 2 4 - 

5.  Ambasada Republicii Moldova în 
Belarus 

20 6 8 5 1 

6.  Ambasada Republicii Moldova în 
Bulgaria 

12 6 3 2 1 

7.  Ambasada Republicii Moldova în 
Canada 

12 4 3 2 3 

8.  Ambasada Republicii Moldova în 
R. Cehă 

15 6 4 4 1 

9.  Ambasada Republicii Moldova în 
R. P. Chineză 

28 12 10 3 3 

10.  Ambasada Republicii Moldova în 
Estonia 

15 6 2 7 - 

11.  Ambasada Republicii Moldova în 
R. Franceză 

13 4 4 3 2 

12.  Ambasada Republicii Moldova în 
Japonia 

17 13 2 1 1 

13.  Ambasada Republicii Moldova în 
R.F. Germană 

14 5 5 3 1 

14.  Ambasada Republicii Moldova în 
R. Elenă 

4 2 - 2 - 

15.  Ambasada Republicii Moldova în 
Statul Israel 

13 9 3 1 - 

16.  Ambasada Republicii Moldova în 
R. Italiană 

9 3 3 1 2 

17.  Ambasada Republicii Moldova în 
Letonia 

12 4 4 3 1 

18.  Ambasada Republicii Moldova în 
Lituania 

3 2 1 - - 



19.  Ambasada Republicii Moldova în 
Regatul Unit 

6 1 3 1 1 

20.  Ambasada Republicii Moldova în 
Olanda 

8 3 3 1 1 

21.  Ambasada Republicii Moldova în 
Polonia 

18 3 6 8 1 

22.  Ambasada Republicii Moldova în 
Portugalia 

21 9 4 2 6 

23.  Ambasada Republicii Moldova în 
Statul Qatar 

7 2 3 - 2 

24.  Ambasada Republicii Moldova în 
România 

11 3 2 6 - 

25.  Ambasada Republicii Moldova în 
Federaţia Rusă 

25 12 3 7 3 

26.  Ambasada Republicii Moldova în 
Regatul Spaniei 

1 - 1 - - 

27.  Ambasada Republicii Moldova în 
Regatul Suediei 

32 10 15 5 2 

28.  Ambasada Republicii Moldova în 
Turcia 

7 4 1 2 - 

29.  Ambasada Republicii Moldova în 
Ucraina 

9 1 - 4 4 

30.  Ambasada Republicii Moldova în 
Ungaria 

16 10 3 2 1 

31.  Misiunea Republicii Moldova pe 
lângă UE 

N/A - - - - 

32.  RP la ONU (New York)  
 

N/A - - - - 

33.  Ambasada Republicii Moldova în 
Confederaţia Elveţiană 

10 4 1 2 3 

34.  RP la CoE (Strasbourg) 
 

N/A - - - - 

35.  Consulatul general la Milano 
 

4 - 3 1 - 

 Oficiul consular de la Padova 
 

- - - - - 

36.  Consulatul de la Iaşi 
 

- - - - - 

37.  Consultatul general la Frankfurt pe 
Main 

- - - - - 

38.  Consulatul general la Istanbul 
 

- - - - - 

39.  Consulatul la Odesa 
 

- - - - - 

 



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 IV 2016 

 
Total realizate: 27 acţiuni în perioada trimestrului IV 
 
Întrevederi – 10; 
 
1. Întrevederea cu dna Frauke Nitschke, reprezentant în cazul de arbitraj înaintat împotriva RM la 

Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (International 
Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID) al Băncii Mondiale (25.10.2016). 

      Printre obiectivele realizate se enumeră:  
i) sensibilizarea în regim de urgență a MAEIE și Ministerului Justiției privind reclamațiile 

contra Republicii Moldova. 
ii) monitorizarea evoluțiilor procesului în contextul primei audieri din 31 octombrie curent. 
iii) solicitarea formulării de către Ministerul Justiției a poziției de țară, precum și a 

instrucțiunilor operaționale adresate Ambasadei RM la Washington (rămasă fără răspuns). 
 

2. Întrevederea cu Consulul Onorific al RM în statul Illinois, Dorel Nasui (11.11.2016). Printre 
subiectele discutate se enumeră:  
i) dezvoltarea relaţiilor comercial-economice moldo-americane, prin facilitarea stabilirii 

diverselor contacte dintre reprezentanții mediului de afaceri din Illinois și exponenții 
business-ului din RM, precum și asistența în vederea organizării întrevederilor dintre oficialii 
RM și cei americani (Chicago) cu unele companii, agenți economici, co-optarea cărora este 
de interes pentru consolidarea relațiilor comerciale bilaterale.  

ii) identificarea companiilor americane care ar dori să desfășoare activități investiționale în RM 
și realizarea vizitei delucru a unui grup de oameni de afaceri americani, cu interes comercial 
în Germania, Romania și Moldova (perioada 22 noiembrie -7 decembrie 2016). 

iii) organizarea și participarea la diverse activități și evenimente organizate de către 
comunitățile moldovenilor din Chicago (Șezătoarea Mărțișorului 01.03). Calitatea dialogului 
și interacțiunea cu membrii diasporei la diverse subiecte de interes pentru aceștia;  

iv) acțiuni de promovare a Consulatului Onorific deschis la Chicago în toamna 2014 (interviu 
către portalul Moldova.org, lansarea și menținerea paginii web a CO - 
http://moldovaillinoishc.com/?lang=ro,  interviu TV7);  

v) reprezentarea RM la evenimente oficiale pe linia Corpului Consular de la Chicago. 
vi) examinarea posibilității organizării de către CO din Illinois (potențial sporit în domeniul 

comunicării, diplomației digitale și IT) cu concursul Ambasadei, a unor videoconferințe cu 
oficialii din RM (MAEIE, MinEcon, MAIA), webinare (CCI, AmchamMoldova, MIEPO) 
etc. care nu implică cheltuieli financiare. 

 
3. Întrevederea cu Consulul Onorific al RM în statul Carolina de Nord, Florin Pindic Blaj 

(14.11.2016). Printre subiectele discutate se enumeră: 
i) dezvoltarea relaţiilor comercial-economice cu Carolina de Nord ca parte component a MdÎ și 

acordurilor sectoriale bilaterale. 
ii) eforturile și obiectivele propuse în realizarea proiectelor sociale și umanitare. 



iii) colectarea fondurilor pentru misiunea Micul Samaritean 
iv) coordonarea activității rețelei CO ai RM în SUA prin sincronizarea activității cu obiectivele 

Guvernului și Planul de Acțiuni al Ambasadei. 
 
4. Întrevederea cu membrul Black America's PAC, om de afaceri, David Anderson (14.11.2016). 

Printre subiectele discutate se enumeră: 
i) facilitarea contactele cu oficiali și oameni de afaceri din Chicago întru 

eventuala stabilire a unor companii mixte. 
ii) interesul în domeniul producerii și comercializării produselor agricole și vinurilor, care ar 

beneficia de avantajele comparative pe care le are RM, utilizând mecanismele preferențiale 
de comerț cu UE (DCFTA), Balcani (CEFTA), CSI și Turcia (Acordurile de liber schimb).  

iii) dificultățile SUA în comercializarea unor categorii de produse pe piața UE (de ex: „chicken 
ban” – carnea proaspătă de pui în SUA este tratată (spălată) cu apă clorată prealabil 
ambalării pentru comercializare, UE interzicând importul acesteia din SUA, deoarece o astfel 
de tratare a cărnii nu corespunde normelor sanitar-veterinare europene. În general, s-a 
menționat abordarea, reglementarea și stabilirea foarte diferită a normelor, cerințelor, 
standardelor la nivelul UE și cel al SUA).  

 
5. Vizita de lucru și întrevederile cu managementul Centrul de tehnologii si antreprenoriat – 1871 

din Chicago. https://1871.com/ (14.11.2016). 
      Printre obiectivele realizate se enumeră:  

i) activitatea celui mai influent start-up de afaceri şi incubator al ecosistemului antreprenorial 
din SUA, constituind nucleul infrastructurii de inovare a statului Illinois. 1871 oferă sediu 
pentru aprx. 500 de companii, fiind împărțit în incubatoare specifice ramurilor industriei 
americane. Cei mai buni designeri digitali, ingineri și antreprenori, lucrează aici pentru 
modelarea tehnologiilor și modelelor vechi de afaceri, ei își propun resetarea limitelor a 
ceea ce este posibil.  

ii) însăși vizita la acest hub gigantic/laborator inovațional pentru economia Illinois reprezintă 
un cadru foarte promițător de cooperare cu RM pe viitor. 1871 este un parteneriat public-
privat (PPP), care are ca scop consolidarea și promovarea unor domenii de vârf pentru SUA, 
asigurarea competitivității acestuia prin cooperarea dintre sectorul afaceri, autorități publice 
și universitățile mari ale statului. 

iii) întrevederea cu Howard Tullman, Chief Executive Officer 
https://1871.com/1871_staff/howard-tullman/ Tom Alexander, Chief Operating Officer 
https://1871.com/1871_staff/tom-alexander/ și Sam Yagan, Vice președinte Match Group 
https://1871.com/about/board. 

 
6. Întrevedere cu Igor Cialenco, Profesor de matematică aplicată la IIT 

www.math.iit.edu/~igor/) și lider a câteva laboratoare de cercetare din cadrul Institutului. Igor 
Cealenco a participat la co-organizarea celei de-a doua ediții a Convenției Moldo-Americane, 
desfășurate la Chicago pe 2 mai 2014 și a fost moderatorul Panelului de discuție Educație și 
Cercetare din cadrul Convenției. Dl profesor a solicitat un feedback la recomandările și 
propunerile expuse de Convenție, în special fiind menționate:  

i) crearea unui Consiliu Consultativ al Diasporei pe lângă Ministerul Educației al RM (subiect 
asupra căruia s-a convenit de principiu cu ministrul Educației); 

ii) lansarea unui proiect-pilot de predare a limbii engleze la distanță pentru elevii din Moldova, 
utilizându-se platforma Moldova Aid (s-a convenit de principiu cu MinEdu); 



iii) instituirea unei burse de excelență pentru un student din RM, care ar studia în SUA în 
domeniul medicinii sociale (bursa acordată de Elena Cant, moldoveancă care activează în 
calitate de Director la compania farmaceutică Takeda din Chicago (www.takeda.com), în 
memoria tatălui său, Vladimir Kant, care a fost profesor de medicină în RM; în cadrul 
Convenției, s-a convenit cu Moldova Aid referitor la modalitățile practice de realizare a 
acestei inițiative); 

iv) lansarea proiectului Backpacks for Hope, care presupune pregătirea unor ghiozdane pline cu 
toate rechizitele școlare necesare pentru elevii din familiile nefavorizate din RM (lansarea în 
2015 la Chicago). 

 
7. Întrevederea cu Nicoleta Dumbrăveanu, Director Executiv al Asociației Patronale din 

Industria Ușoara (APIUS) ex-manager resurse umane la fabrica Zorile, care temporar face 
studiile în Chicago (14.11.2016). 

      Printre subiectele discutate se enumeră: 
i) participarea recentă a Ambasadei la expoziția de la Blair House (NI USA/231.1/676 din 

24.10.2016) unde au fost prezentate articolele designerului Alina Bradu, în contextul 
promovării proiectului APIUS „Din Inima”. 

ii) Nicoleta Dumbrăveanu a expus disponibilitatea promovării proiectului la Chicago.  
iii) prin eforturi commune, susținute de USAID, MinCulturii și Ambasadă, în agenda de lucru 

pentru misiunea comercială propusă în 2017, a reprezentanților APIUS „Din Inima” în 
SUA, poate fi inclusă vizita la Chicago. 

iv) Consulul Onorific Dorel Nasui la fel s-a arătat dispus să contribuie la pregătirea eventualei 
vizite cu agendă la Chicago.  

 
8. Întrevederea cu Danica R. Starks, Director al Echipei de Politici în cadrul Departamentului 

pentru Comerț al SUA și Boris Chiumak, Șef al Oficiului pentru Rusia, Ucraina și Eurasia 
(7.12.2016). 

      Printre obiectivele realizate se enumeră:  
i) prezentarea noului Consilier al Ambasadei responsabil de dosarele comercial-economice;  
ii) valorificarea eforturilor întreprinse anterior de colaboratorii Ambasadei (inclusiv în cadrul 

întrevederii cu Michael A. Lally, Adjunctul Asistentului Secretarului pentru Comerț al 
SUA, NC USA/220.1/468 din 25.07.2016);  

iii) reiterată importanța extinderii cooperării între DoC și instituțiile de profil din RM (MEC, 
MIEPO, Echipa de atragere a investițiilor ș.a.);  

iv) promovat proiectului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID), 
pentru modernizarea și reabilitarea Aeroportului Internațional Bălți.  

 
9. Întrevederea cu Deborah L.Wince-Smith Președinte și CEO al Consiliului pentru 

Competitivitate al SUA (9.12.2016). 
10. Întrevederea cu Frederick W.Smith, Presedinte și CEO al companiei FedEx (9.12.2016). 
       Printre obiectivele realizate se enumeră: 

i) prezentarea oportunităților și beneficiilor investiționale pentru ISD în RM. 
ii) cooptarea interesului persoanelor influente menționate, în vederea stabilirii cooperării cu 

instituțiile relevante și mediul de afaceri din RM. 
 
 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 12; 



1. Promovarea producătorilor textili ai RM și diseminarea informației privind proiectul „Din 
Inimă” în cadrul discuțiilor privind „Perspective asupra modei și diplomației”, purtate cu 
Redactorul-sef al revistei Elle din SUA - Robbie Myers, Criticul de modă al cotidianului „The 
Washington Post” – Robin Givhan, Președintele Consiliului Designerilor de Modă din America 
– Steven Kolb, precum și Designerul american Derek Lam. 
 

2. Diseminarea invitaţiei din circulara privind Ziua Naţională a Vinului în adresa Secretariatului 
pentru Agricultură, Creşterea Animalelor, Dezvoltare Rurală, Pescuit și Alimentație al Statelor 
Unite Mexicane, altor instituţii relevante mexicane precum ProMexico (agenţia federală pentru 
export şi investiţi), Camera de Comerţ a Ciudad de Mexico, COMCE (organism intermediar 
pentru sectorul privat care promovează comerţul exterior) şi diverşilor agenţi vitivinicoli 
mexicani – 25.09.2016. 

 
3. Diseminarea invitaţiei din circulara privind Ziua Naţională a Vinului în adresa Departamentului 

Secretarului de Stat al Statului North Carolina din SUA 24.09.2016. 
 

4. Întreprinderea acțiunilor solicitate și diseminarea informaţiilor din circulara MAEIE cu referire 
la îndeplinirea procedurilor interne ale RM, necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului de 
Grant nr.TF0A2984 dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, precum și Asociația Internațională de Dezvoltare, în vederea 
realizării Proiectului ,,Dezvoltarea capacitaților statistice pe baza datelor ce țin de abilități". 

 
5. Diseminarea informaţiilor din circulara privind aeroportul internaţional Bălţi în adresa 

Secretariatului pentru Afaceri Externe al Statelor Unite Mexicane, dar şi alte instituţii relevante 
mexicane precum ProMexico, Camera de Comerţ a Ciudad de Mexico, COMCE – 25.11.2016.  

 
6. Diseminarea informaţiilor din circulara privind aeroportul internaţional Bălţi în adresa 

Departamentului Secretarului de Stat al Statului North Carolina din SUA (25.11.2016). 
 

7. Diseminarea informaţiilor din circulara privind aeroportul internaţional Bălţi în adresa 
Departamentului Comerţ SUA (28.11.2016). 

 
8. Diseminarea informaţiilor din circulara privind aeroportul internaţional Bălţi în adresa 

Asociației de Afaceri Americano-Central Europene (ACEBA), convorbirea cu responsabilii 
pentru promovarea afacerilor din cadrul ACEBA, remiterea info.relevante in adresa rețelei 
contactelor ACEBA si plasarea informației relevante pe pagina principala (25-28.11.2016). 

 
9. Diseminarea informaţiilor și discuțiile telefonice întreținute cu rețeaua Consulilor Onorifici ai 

RM în SUA privind oportunitățile de investiții oferite de RM și proiectul aeroportului 
internaţional Bălţi (25-28.11.2016). 

10. Comunicarea cu reprezentanții Băncii Mondiale și remiterea informației adresate Asociaţiei 
Internaţionale pentru Dezvoltare, privind Opinia legală a Ministrului Justiţiei al Republicii 
Moldova pe marginea Acordului de finanţare  (a doua finanţare adiţională) dintre Republica 
Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului 
„Agricultura Competitivă”, încheiat la 8 iulie 2016.  
 

11. Prezentarea profilului de țară, a oportunităților investiționale și diseminarea informaţiilor 
privind aeroportul internaţional Bălţi managementului companiei FedEx (9.12.2016). 
 



12. Studierea experienţei statului de reşedinţă în materie de politici economice, în special baza 
normativă fiscală, dubla impunere și taxarea investițiilor (pe parcursul trimestrului IV). 

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

 
1. Ambasada a contribuit la aranjamentele făcute și a oferit suportul pentru definitivarea agendei 
vizitei la Washington a delegației RM conduse de Vicepremierul Octavian Calmîc, în contextul 
participării la ședința bordului FMI, din perioada 5 - 10 octombrie, 2016. Din delegația RM au făcut 
parte:  
 
Octavian Armasu – Ministru al Finanţelor; 
Veronica Vragaleva – Viceministru finanțelor; 
Sergiu Cioclea – Guvernator BNM; 
Vladimir Munteanu – PVG BNM. 
 
2. Participarea la panelul de discuții cu genericul “Diplomacy by Design” organizat de către 
Departamentul de Stat al SUA în cooperare cu revista de modă ELLE (21.10.2016); 

 
3. Ambasada a oferit suportul pentru aranjamentele logistice și participarea prin prezentarea la 
expoziția de la Blair House (Casa Albă), a articolelor de port popular şi modern confecţionate de 
producătorii naţionali. Evenimentul a oferit posibilitatea promovării confecțiilor și accesoriilor 
moldoveneşti parte a proiectului „Din Inima”, prin expunerea lucrărilor designerului Alina Bradu. 
(21.10.2016); 

 
4. Prezentarea oportunităţilor investiţionale ale Republicii Moldova în cadrul Forumului Național 
din 2016 al Competitivității Americane (09.12.2016); 
5. Expoziția cu vânzare a lucrărilor designerului Alina Bradu, în cadrul eveniment festiv prilejuit 
sărbătorilor de iarnă, organizat la Ambasadă împreună cu reprezentanţii comunităţii moldovenilor 
din regiunea Washington D.C. 
 



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

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 5 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 3; 
1. Cu Christoph Grabmayr, Director regional pentru Europa Centrală şi Statele Baltice în cadrul 
Camerei de Comerţ Extern a Austriei, cu scopul de a contribui la dezvoltarea continuă a cooperării 
dintre Camerele de Comerţ din RM şi RA, precum şi a discuta următorul proiect din cadrul 
Proiectului Moldova-Austria pentru Dezvoltare Profesională. 
2. Întrevederea cu Vlad Bejenaru, directorul companiei Via Vinum din Austria. Vinurile exportate 
de compania de referinţă în Republica Austria aparţin producătorilor autohtoni Carpe Diem, 
Chateau Purcari, Chateau Vartely, Equinox, Et Cetera şi Vinăria Nobilă.  
3. Cu Florin Mitrea, Secretar II, ai Ambasadei României la Viena. Scopul întrevederii a fost 
discuţia follow-up la proiectelor relevante pentru Comunitatea Energiei, cum ar fi proiectul ce ţine 
de interconectorul de gaze RO-MD.   
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 1; 
1. Diseminarea informaţiilor din circulara privind aeroportul internaţional Bălţi în adresa 
Ministerului Federal pentru Europa, Integrare şi Afaceri Externe şi a Ministerului pentru Afaceri 
Externe şi Europene al Republicii Slovace 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 1; 
1. Prezentare cu degustare de vinuri produse în Republica Moldova – 6 decembrie 2016. 
Prezentarea a fost făcută în incinta Ambasadei RM la Viena de directorul companiei Via Vinum 
din Austria. 
 



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

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  
pe parcursul trimestrului IV 2016 

 
Total realizate: 36 acţiuni în perioada trimestrului IV 
 
Întrevederi - 16; 
1. Viceprim-ministrul Republicii Azerbaidjan, co-preşedintele comisiei mixte moldo-azere Yagub 

Eyyubov (AZE/103.1/445 din 4.11.16) – dezvoltarea relaţiilor comercial-economice bilaterale şi 
pregătirea Reuniunii a 4-a a Comisiei mixte interguvernamentale pentru cooperare economică 
moldo-azeră şi a Forului oamenilor de afaceri ;  

2. Ministrul culturii şi turismului al Republicii Azerbaidjan Abulfas Qaraev (NI AZE/220.1/485 din 
25.11.16) - inclusiv referitor la intensificarea schimburilor turistice;  

3. Ministrul tineretului şi sportului al Republicii Azerbaidjan Azad  Rahimov (AZE/103.1/409 din 
14.10.16) - cooperarea actuală şi de perspectivă între ministerele de resort ale celor două ţări în 
domeniile tineretului şi sportului, inclusive aspect comerciale;  

4. Rufat Mammedov, Preşedintele fondului de promovare a exporturilor şi a investiţiilor 
(AZE/103.1/406 din 12.10.16) – dezvoltarea relaţiilor economice, inclusiv participarea la 
pregătirea şi desfăşurarea Forului oamenilor de afaceri moldo-azeri. 

5. Niyaz Ali-Zada, Preşedintele Camerei de comerţ şi industrie a Republicii Azerbaidjan - 
dezvoltarea relaţiilor economice, inclusiv participarea la pregătirea şi desfăşurarea Forului 
oamenilor de afaceri moldo-azeri. 

6.  Întrevederi (7) cu factorii de decizie din Iran, inclusiv preşedintele Rouhani, notă informativă 
(IRN/AZE/102.1/457 din 8.11.16) referitoare la vizita de lucru a dlui Gheorghe Leucă în Iran 
pentru prezentarea scrisorilor de acreditare în calitate de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar 
în această ţară (inclusiv, întâlniri cu ministrul şi un viceministru de externe, reprezentanţi ai 
ministerelor economiei şi al agriculturii); 

7. Genadi Arveladze, Viceministru Economiei şi Dezvoltării Durabile (GEO/AZE//103.1/514 din 
15.12.16) - dezvoltarea relaţiilor comercial-economice bilaterale şi pregătirea Primei Reuniuni a 
Comisiei mixte interguvernamentale pentru cooperare economică moldo-georgiană şi a Forului 
oamenilor de afaceri; 

8. Nato Chikovani, Director adjunct al Camerei de Comerţ şi Industrie a Georgiei - dezvoltarea 
relaţiilor economice, inclusiv participarea la pregătirea şi desfăşurarea Forului oamenilor de 
afaceri din Moldova şi Georgia;  

9. Ani Kvaratskhelia, Director al Agenţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului de pe lângă 
ministerul Economiei şi Dezvoltării Durabile a Georgiei -  Georgiei - dezvoltarea relaţiilor 
economice, inclusiv participarea la pregătirea şi desfăşurarea Forului oamenilor de afaceri din 
Moldova şi Georgia; 

10. Elmar Veliyev, Şeful Puterii Executive al oraşului Ganja şi rectorul Universităţii Agrare I. 
Jafarov (AZE//103.1/339 din 06.10.16) - eventuale oportunităţi de cooperare la nivel local în 
domeniile economic, în special agrar şi vitivinicol, cultural-umanitar şi turistic;  

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor - 6 
1. Diseminarea informaţiilor privind proiectul de modernizare a aeroportului internaţional Bălţi în 

adresa MAE al Republicii Azerbaidjan pentru a fi remise organelor competente economice ăi 
investitorilor azeri (1), precum şi MAE al Georgiei (2) pentru remitere investitorilor georgieni 
cointeresaţi; remiterea permisiunilor auto internaţionale de traversare a teritoriului Republicii 



Moldova către agenţii din domeniul transporturilor azeri şi georgieni, precum şi a celor azere 
pentru colegii din Moldova (NI AZE/022/460);  

2. Invitaţia Ministerului culturii şi turismului al Republicii Azerbaidjan pentru participarea Agenţiei 
turismului a Republicii Moldova  la cel de al 16 târg internaţional de turism şi călătorii, AITF 
2017, care se va desfăşura la Baku în perioada 06-08 aprilie 2017(AZE//022/512); 

3. Informaţii privind experienţa statului de reşedinţă în materie de politică comercial-economică şi 
fiscală (NI în adresa MAEIE nr. AZE/221/504) privind itinerarul strategic al economiei naţionale 
azere, cu recomandări utile pentru organele competente din Republica Moldova; 

4. Informarea MAEIE cu privire la vizita  Preşedintelui A. Lukashenko la Baku (AZE/221.1/493) cu 
recomandările respective din experienţa cooperării bilaterale azero-beloruse în domeniul 
comercial-economic pentru organele competente din Republica Moldova;  

5. Transmiterea invitaţiei către VPM, Ministrul economiei, O. Calmâc pentru participare la expoziţia 
internaţională “Oil and Gas”, care va avea loc la Baku în perioada 06-09 iunie 2017, precum şi  a 
listei-calendar a tuturor expoziţiilor care vor avea loc în anul 2017 în Republica Azerbaidjan, 
pentru a fi remise Ministerului economiei al Republicii Moldova. 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice - 10; 
1. Transmiterea către instituţiile guvernamentale azere relevante a notelor verbale privind - 1) 

disponibilitatea părţii moldave  pentru desfăşurarea şedinţei Comisiei interguvernamentale pentru 
cooperarea economic între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan în trimestrul I 2017 
(AZE/233/495 din 2.12.16); - 2) privind acceptarea de către partea moldavă a propunerilor părţii 
azere la proiectul Protocolului şedinţei a 4 a comisiei interguvernamentale, precum şi acordul 
referitor la desfăşurarea şedinţei Comisiei interguvernamentale pentru cooperarea economic între 
Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan, la Baku, în decembrie 2016 (AZE/233/461); - 3) 
Cabinetului de Miniştri al Republicii Azerbaidjan despre revizuirea proiectelor Protocolului 
şedinţei a 4 a comisiei interguvernamentale pentru cooperarea economică între Guvernul 
Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova (AZE/233/401); - 4) propunerile 
Ambasadei  către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan privind organizarea 
consultărilor la nivel de viceminiştri ai Afacerilor Externe  în perioada 28-29 noiembrie 2016 
(AZE/220.1/419); 

2. Prezentarea oportunităţilor investiţionale ale Republicii Moldova în cadrul – 1) vizitei de lucru a 
Ambasadorului Gheorghe Leucă în regiunea Ganja, Azerbaidjan (AZE/103.1/399); - participării la 
Festivalul Merelor în Regiunea Guba (18 octombrie 2016); - 2) întâlnirilor la ministerele şi 
camerele de comerţ şi industrie, agenţiile pentru promovarea exporturilor şi dezvoltarea 
antreprenoriatului menţionate mai sus din Azerbaidjan, Georgia şi Republica Islamică Iran; 

3. Transmiterea - 1) mesajului Viceministrului agriculturii şi industriei alimentare al Republicii 
Moldova Vasile Luca către  ministrul agriculturii al Republicii Azerbaidjan Heydar Asadov 
(AZE/103.1/481); - 2) invitaţia de participare la festivalul vinului din Ganja, Azerbaidjan 
(AZE/021.1/476); - 3) solicitării părţii azere către Agenţia proprietăţii publice a Republicii 
Moldova privind privatizarea proprietăţilor de stat în Azerbaidjan (AZE/022/468); - 4) 
considerentelor asupra vizitei oficiale a VPM, MAEIE Andrei Galbur în Armenia 
(AZE/220.1/465). 

 
Altele - 4 acţiuni; 
1. Ambasada a participat activ la: - masa rotundă dedicată oportunităţilor de cooperarea între GUAM 

şi Grupul de la Vişegrad, în cadrul căreia au fost dezvoltate subiecte privind cooperarea în 
domeniile economic, energetic, transporturilor şi turismului (reflectate în AZE//372/472 din 
18.11.2016) şi - deschiderea celei de a 9-a Adunări Interparlamentare GUAM (15 decembrie 
2016) ;   



2. Au fost întreprinse mai multe acţiuni în vederea participării companiilor relevante din Republica 
Moldova la Festivalul Vinului, care se va desfăşura în perioada 18-21 decembrie curent la Ganja, 
Republica Azerbaidjan, urmare a căror la acesta va participa vinăria Tomai. ; 

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

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



 
Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei și Marele Ducat de Luxemburg 

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  
pe parcursul trimestrului IV 2016 

 
Total realizate: 9 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 3: 
1. Întrevederea cu Serge Dickschen, Consilier, referent pentru RM în cadrul MAE belgian, 

în cadrul căreia s-au discutat aspectele ce vizează extinderea şi diversificarea cooperării 
comercial-economice (14.10.2016); 

2. Întrevederea cu şeful Companiei WindVision, Johan Vos, şi coordonatorul de proiect, 
Pieter Degreef, în vederea inițierii unui proiect în domeniul energiei regenerabile în țara 
noastră (13.10.2016);  

3. Întrevederea cu CO al RM în Belgia în cadrul unui eveniment de caritate, fiind discutate 
mai multe proiecte cu implementarea acestora în țara noastră (09.12.2016).  

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 2:  
1. Diseminarea materialelor informative privind mediul de afaceri din RM oamenilor de 

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

AA/DCFTA și prioritățile dezvoltării economice în cadrul întrevederii cu Thierry 
Lippert, responsabil de dosarul RM din cadrul MAE luxemburghez (ex-Ambasador al 
Luxemburgului in Capul Verde), în cadrul căreia s-au discutat aspecte ale cooperării 
bilaterale, inclusiv cele ce vizează domeniul comercial-economic (03.10.2016); 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 4: 
1. Organizarea și desfășurarea Recepției cu ocazia Zilei Independenței în cadrul Ambasadei, 

unde au fost expuse spre degustare o gamă de vinuri ai producătorilor autohtoni 
(22.09.2016); 

2. Cooperarea cu Camerele de comerț moldo-belgiană în vederea promovării și extinderii 
colaborării economice intre cele două țări; 

3. Organizarea vizitei delegațiilor Consiliilor raionale Ialoveni și Cahul la Bruxelles, 
Regatul Belgiei, având drept scop impulsionarea dialogului direct în vederea stabilirii 
eventualelor proiecte de comun interes cu administrațiile locale, având la bază prevederile 
Acordului de Asociere cu UE și DCFTA (21.10.2016); 

4. Organizarea și desfășurarea, împreună cu Asociația belgiană Meetjesland-Moldova, a 
vizitei delegației din țara noastră și România la nivel local. Scopul acesteia a fost de a da 
curs dezvoltării unui proiect de cooperare cu țara noastră și regiunea din Nord-Estul 
României, precum și înfrățirea orașului belgian cu r. Ialoveni și localități din r. Ungheni 
(18.11.2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 20 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 6 întrevederi; 
1. Întrevedere de lucru cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Alimentației privind 

fortificarea relațiilor cu autoritatea omolog din Republica Moldova (18 octombrie 2016); 
2. Întrevederea de lucru cu Viceprim-ministrul Republicii Belarus, Mihail Rusîi, privind 

perspectivele de cooperare economică bilaterală (27 octombrie 2016); 
3. Întrevedere de lucru cu directorul general al Companiei de Stat „Belavia”, Anatolii Gusakov (03 

noiembrie 2016);  
4. Întrevedere de lucru cu Prim-vicedirectorul „Belcommunmaș”, Dmitrii Parcov, privind 

continuarea cooperării cu mun. Chișinău în domeniul transportului electric (08 noiembrie 2016);  
5. Întrevedere de lucru cu Prim-viceministrul afacerilor externe, Andrei Evdocenko, privind 

aspectele cooperării bilaterale, inclusiv pe dimensiunea economică (17 noiembrie 2016);  
6. Întrevedere de lucru cu reprezentanții Ministerului Culturii privind cooperarea în domeniul 

industriei cinematografice (09.12.2016). 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 8; 
1. Diseminarea informației privind expunerea bunurilor proprietate publică de stat la privatizare în 

adresa Ministerului Afacerilor Externe (17.11.2016) 
2. Diseminarea informației cu privire la PIF „Aeroportul Internaţional Bălţi” în adresa Ministerului 

Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor și Comunicației, Ministerului Economiei și 
Companiei de Stat „Belavia” (29,11,2016); 

3. Studierea aspectelor de cooperare a Republicii Belarus cu Fondul Monetar Internațional, din 
perspectiva negocierii unui nou program de finanțare (06.10.2016) 

4. Studierea priorităților de dezvoltare social-economică a Republicii Belarus pentru anul 2017 
(13.10.2016) 

5. Analiza evoluției economiei Republicii Belarus în primele 8 luni ale anului 2016 (18.10.2016) 
6. MAEIE a fost informat despre solicitarea ÎI „Zlakoopt” privind identificarea partenerilor-

furnizori de semințe de floarea soarelui din Republica Moldova (09.11.2016); 
7. MAEIE a fost informat despre desfășurarea în perioada 08-12 februarie 2017 a celei de-a XXIV-

a ediție a Tîrgului Internațional de Carte de la Minsk (29.11.2016); 
8. MAEIE a fost informat despre desfășurarea în perioada 23-26 mai 2017 a Forumului Industrial 

din Belarus – 2017  (05.12.2016) 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 5; 
1. Vizita Prim-ministrului Republicii Belarus Andrei Kobyakov în Republica Moldova (02-

03.10.2016); 
2. Ședința a XVII-a a Comisiei interguvernamentale moldo-beloruse privind cooperare comercial, 

economică, (03.10.2016); 
3. Reuniunea ordinară a Consiliului Șefilor de Guvern ai CSI (28.10.2016); 



4. Ambasada a oferit suportul logistic pentru participarea Asociației producătorilor și 
exportatorilor de fructe din Republica Moldova în cadrul Expoziției Internaționale „ProdExpo - 
2016” (8-11.11.2016); 

5. Ambasada a oferit suportul logistic în cadrul vizitei la Minsk a Ministrului Sănătății Republicii 
Moldova, în cadrul căreia a avut loc întrevederea cu producătorii de medicamente din Republica 
Belarus și a fost semnat acordul de colaborare între MS al Republicii Moldova și MS al 
Republicii Kazahstan (02-04.11.2016). 

 
Altele – 1 acţune; 
1. Ambasada a distribuit materiale promoționale, a oferit pentru degustare vinuri moldovenești și a 
expus obiecte de artizanat în cadrul Iarmarocului de Crăciun, organizat la 11 decembrie 2016.  
 



Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
În total realizate: 12   acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 6; 
1. Ambasadorul a avut 2 întrevederi cu Tsvetan Simeonov, preşedintele CCI a Bulgariei, obţinînd 
acordul principial de a organiza la Sofia, pe un spaţiu oferit gratis de partea bulgară, a unei expoziţii 
gen „Fabricat în Moldova” pe parcursul anului 2017, cu posibilitatea de a face expoziţia permanentă 
(01.12.2016; 06.12.2016).  
2. Întrevedere cu Georg Spartanski, primarul or. Plevna, şi Petko Krastev, preşedintele Camerei de 
comerţ şi industrie cu prezentarea oportunităţilor investiţionale şi a mediului de afaceri din RM 
(12.12.2016); 
3. Întrevedere cu Oleg Braga, director general „Floare-Carpet” în contextul solicitării de prospectare 
a pieţei bulgare pentru covoarele moldoveneşti (27.10.2016). 
4. Întrevedere cu Mihail Scobioală, director general şi preşedinte al comitetului de conducere al 
„Balkan Energy Group”, Macedonia,  în contextul preocupărilor de dezvoltare energetică a RM 
(30.11.2016). 
5. Întrevedere cu Veselin Koshev, preşedintele de onoare a Consorţiului de Comerţ şi Construcţii al 
Bulgariei (25.10.2016). 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3; 
1. Diseminarea informaţiilor din circulara privind desfăşurarea Moldova bussiness week 2016, 4-7 
octombrie la Chisinau (21.09.2016); 
2. Studierea experienţei Bulgariei privind perfecţionarea cadrului legislativ în materie de achiziţii 
pentru Armata Naţională (NI bul 497.2/221/527   din 25.10.2016) 
3. La solicitarea Centralei au fost redactate propunerile Ambasadei privind dezvoltarea în continuare 
a „diplomaţiei economice” (BUL/497.2/022/ din 07.11.2016) 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 
1. Ambasada a prezentat standul RM la Iarmarocul de caritabil de Crăciun cu producţia 
„Franzeluţa”, „Bucuria”„Viorica cosmetic”, ZEL Tvardiţa (divin, vin, mezeluri), „Floare –Carpet”, 
„Vartely” , „Orhei-Vit” (04.12.2016)  
2. La solicitarea Snejanei Todorova, Preşedintele Uniunii jurnaliştilor din Bulgaria, Ambasadorul a 
prezentat oportunităţile investiţionale şi mediul de afaceri din RM la o întîlnire comună cu Zorniţa 
Petrova şi Philip Kowatschew, manageri  administrativi  „Bulgaria Platinum Group EAD”, Vasko 
Todorov, avovat, Venelina Goceva, managerul „Grupului mediatic Bulgaria holding”, Tanya 
Avramova, manager al vinăriei „Bratanov”(17.11.2016). 
 
Altele – 1 acţiuni; 
1. Ambasada continuă efortul de înfiinţare a Camerei de comerţ „Moldova” ca structură a 
holdingului „Capital City Center” din Plovdiv. Efortul de cooperare cu Chiril Tatarli, preşedintele 
raionului Taraclia, Feodor Sabii, preşedintele Comunităţii Bulgare în RM urmează să rezulte în 
prezentarea capacităţilor de producţia a ZEL „Tvardiţa” la Plovdiv (07.10.2016 – prezent) 



Ambasada Republicii Moldova în Canada 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 

Total realizate: 12 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Misiuni economice – 1; 
1. Organizarea și sprijinul informațional pentru desfășurarea unei misiuni economice canadiene în 

RM (în perioada 9-12 noiembrie) 
 
Întrevederi – 4; 
1. cu Nataliia Melnychenko, Referentul pentru RM al Direcției Europa de Est, Orientul Mijlociu și 

Africa, precum și cu analistul principal al politicilor comerciale în cadrul aceleiași Direcții, Amy 
Graham (05.10.16);   

2. cu Alexandra Mendes, Membru al Parlamentului Federal, Presedintele Grupului parlamentar de 
prietenie RM-Canada (20.10.16); 

3. cu On. Bryon Wilfert, Consilier Superior la compania TACTIX (Government Relations and 
Public Affairs Inc.), ex-Secretar Parlamentar al Ministrului Afacerilor Externe al Canadei 
(30.11.16); 

4. cu Jerry Sherman, Președintele Embassy Connections Canada, care asigură contactele 
comunității diplomatice din Ottawa cu membrii Parlamentului federal din Canada, precum și cu 
o rețea largă de top manageri ai marilor companii canadiene (15.11.16)    

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3; 
1. Diseminarea informațiilor despre RM în cadrul întrevederii cu bloggerii ”Travel with Kevin and 

Ruth”, care au vizitat ulterior RM și au reflectat călătoria sa (22.10.16);  
2. Diseminarea informațiilor despre RM în cadrul Iarmarocului de caritate ”International Food 

Fair”, organizat de MAE canadian (17.11.16); 
3. Ambasada a oferit suvenire de Crăciun (a câte o sticlă de vin moldovenesc) înalților demnitari 

canadieni, precum și celor internaționali din cadrul ICAO.  Diseminarea informaţiilor din 
circulara privind aeroportul internaţional Bălţi în adresa Departamentului Comerţ, reţelei de 
consuli onorifici (decembrie 2016); 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 
1. Participarea Ambasadei la Salonul International Tourism Voyage din Montreal (23.10.16); 
2. Cu sprijinul Ambasadei, pe 10 decembrie, a fost livrat un nou lot de vinuri moldovenești de la 

compania Purcari Wineries care este distribuit în cea mai mare  rețea de comercializare a 
vinurilor din lume – LCBO; 

 
Altele – 2 acţiuni; 
1. Ambasada a participat la ediția 2016 a Iarmarocului de caritate ”International Food Fair”, 

organizat de MAE canadian, unde au fost promovate vinurile moldovenești (17.11.16); 
2. Ambasada a promovat vinurile moldovenești în cadrul Festivalului de Obiceiuri și Datini de 

Iarnă, la care au participat oficialii din cadrul Primăriei or. Montreal (17.12.16) 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 15 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 6; 
1. Întrevederea cu Václav Šlajs, Guvernatorul şi Ivo Grunner, Viceguvernatorul regiunii 
Pilsen/RC, Peter Stransky, Directorul Companiei ,,Industry Light”, Bertram Nickolay, 
reprezentantul Institutului IPK Fraunhofer Berlin (26-27.09.2016); 
2. Întrevederea cu Roman Hamšík, Directorul companiei cehe GH Agro a.s.  (07.10.2016); 
3. Întrevederea cu Jaromir Sulc, manager de proiect, compania IT PTT Software din RC 
(06.11.2016); 
4. Întrevederea cu dl Bob Preucil, reprezentant al companiei Harley-Davidson Central and Eastern 
Europe (03.11.2016); 
5. Întrevederea cu Jaroslav Milota, director operaţiuni RC&Europa al Concernului german Erich 
Jaeger (28.11.2016); 
6. Întrevederea cu Alexander Gott, Centrul Ceho - Moldovenesc de Cooperare Economică 
(25.11.2016); 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 4; 
1. Diseminarea informaţiilor privind „Moldova Business Week 2016”, în adresa Ministerului 
Industriei şi Comerţului al RC, Camera Cehă de Comerţ şi Agenţia Cehă pentru Comerţ; 
2. MAEIE a fost informat despre desfăşurarea celei de-a şaptea ediţii a Forumului Investiţional 
Chinez „One Belt, One Road Initiative” (18.11.2016); 
3. Diseminarea informaţiilor din circulara privind aeroportul internaţional Bălţi în adresa Camerei 
Cehe de Comerţ, Consulatului Onorific din or. Brno, stabilirea unei întrevederi cu VM Industriei 
şi Comerţului al RC la subiect (12.2016); 
4. Remiterea către MAEIE a informaţiilor de la compania IT PTT Software din RC, privind 
implementarea unui sistem informaţional de gestionare a transportului public la nivel local, 
naţional şi internaţional (07.11.2016); 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 4; 
1. Co-organizarea celei de-a 2-a reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-cehe pentru 
cooperare economică (18-19.10.2016); 
2. Co-organizarea Forumului de afaceri moldo-ceh (18.10.2016); 
3. Ambasada a oferit suport în participarea a 13 companii vitivinicole din Republica Moldova la 
expoziţia specializată International Wine Show Prague (12.10.2016);  
4. Organizarea vizitei în RM a reprezentantului companiei Harley-Davidson Central and Eastern 
Europe, cu stabilirea întrevederilor cu factorii de decizie (29.11-02.12.2016); 
 
Altele – 1; 
1. Ambasada a colaborat cu sommelier-ul ceh Z. Reimann, care a realizat o vizită în RM şi, 
ulterior, a publicat un articol promoţional vizând vinurile moldoveneşti în revista Vino a stil 
(07.11.2016); 



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

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  
pe parcursul trimestrului IV 2016 

 
Total realizate: 26 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
Întrevederi – 12; 
1. Întrevederea cu Sun Ping, Vicepreședintele Eximbank (10 octombrie 2016); 
2. Convorbirea cu Zhang Dong, Șef de Secție în cadrul Departamentului Eurasia al MC al RPC 
(12 octombrie  2016); 
3. Cină de lucru cu Li Jun, Asistentul Ministrului Departamentului Internaţional al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez (nivel de viceministru de externe) (1 noiembrie 2016); 
4. Întrevederea cu Hu Dayan, consilier onorific al președintelui Camerei de Comerț și Industrie a 
României (2 noiembrie 2016); 
5. Întrevederea cu Xu Youjun, Directorul Reprezentanței Huawei din RM (6 noiembrie 2016); 
6. Întrevederea cu Danny Alexander, Vicepreşedintele AIIB (24 noiembrie 2016); 
7. Întrevederea cu Earl Anthony Caymo, Directorul Departamentului de Afaceri Internaționale a 
Grupului Tiens (5 decembrie 2016); 
8. Întrevederea cu He Zhen, Directorul Departamentului de Afaceri Internaționale a Companiei 
Jumore (5 decembrie 2016); 
9. Întrevederea cu Huang Yewen, Directorul Centrului Comercial Internațional (Yantai) Asia-
Pacific (6 decembrie 2016); 
10. Întrevederea cu Jessica Shang, Asistenta Managerului general al Grupului Canton Universal 
Fair (6 decembrie 2016); 
11. Întrevederea cu Gui Congyou, Directorul General al Departamentului Eurasia al MAE al 
RPC (13 decembrie 2016); 
12. Întrevederea cu Li Huilai, Asistentul Ministrului de Externe al RPC (la nivel de viceministru) 
(14 decembrie 2016). 
 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 8; 
1. Diseminarea informaţiilor din circulara nr. DB/1-220.1/14320 din 22.11.2016 privind 
proiectul MTID de reabilitare a aeroportul ui Internaţional Bălţi în adresa Departamentului 
Eurasia al Ministerului Comerţului al RPC, Camera Internațională de Comerț (24 noiembrie 
2016); 
2. Participarea la cel de-al 4-lea Seminar privind Cooperarea cu Țările Străine, organizat de către 
ZIZ 914-16 octombrie 2016); 
3. Participarea la cea de-a 8-a Ediție a Târgului de Investiții în Străinătate din China (20 
octombrie 2016); 
4. Participarea la Expoziția Internațională de Utilaje Agricole 2016 din orașul Wuhan (25-28 
octombrie 2016); 
5. Participarea la masa rotundă referitor la Prima Conferință Globală ONU privind Transportul 
Durabil, organizată de Ambasada RP în RPC (18 noiembrie 2016); 



6. Participarea la evenimentul de promovare a provinciei Guizhou organizat de MAE chinez (6 
decembrie 2016); 
7. Participarea la cea de-a 9-a ediție a Forumului Internațional al Liderilor Companiilor 
Multinaționale (7-8 decembrie 2016); 
8. Participarea la Reuniunea Anuală a Forumului Ambasadorilor „Drumul Mătăsii” (13 
decembrie 2016). 
 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 3; 
1. Desfășurarea celei de-a 8-a ședințe a Comisiei interguvernamentale pentru cooperare 
comercial-economică moldo-chineză la Chișinău (1-2 decembrie 2016); 
2. Participarea la forumul„Moldova-România: Noi Destinații Turistice pentru turiștii chinezi” 
(15 decembrie 2016); 
3. Participarea la organizarea vizitei reprezentanților Institutului Național de Cercetare a 
Industriilor Alimentare și de Fermentare din China în RM (30 noiembrie – 6 decembrie 2016). 
 
Altele – 3 acțiuni; 
1. Vizita de lucru în orașul Changsha, provincia Hunan (10-11 noiembrie 2016); 
2. Vizita de lucru în orașul Lianyungang, provincia Jiangsu (16-18 noiembrie 2016); 
3. Vizita de lucru în orașul Changsha, provincia Hunan (28-30 noiembrie 2016). 
 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Socialistă Vietnam (prin cumul) 
 

Total realizate: 1 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 1; 
1. Diseminarea informaţiilor din circulara nr. DB/1-220.1/14320 din 22.11.2016 privind 

proiectul MTID de reabilitare a aeroportul ui Internaţional Bălţi în adresa Departamentului de 
Cooperare Internațională al Ministerului Industriei și Comerțului al RSV (30 noiembrie 
2016). 

 
Ambasada Republicii Moldova în Republica Coreea (prin cumul) 

 
Total realizate: 1 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 1; 
1. Diseminarea informaţiilor din circulara nr. DB/1-220.1/14320 din 22.11.2016 privind 

proiectul MTID de reabilitare a aeroportul ui Internaţional Bălţi în adresa Oficiului pentru 
Investiții și Comerț Internațional al Ministerului Industriei, Comerțului și Energiei al RC (30 
noiembrie 2016). 



Ambasada Republicii Moldova în Estonia 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizat: 15 acţiuni în perioada trimestrului IV 
 
Întrevederi – 6; 
1. Întrevederea Ambasadorului cu dna Anu Viks, preşedintele asociaţiei femeilor de afaceri 

din Estonia (BPW – Business and Professional Women from Estonia). Întrevederea a avut 
loc la solicitarea Ambasadorului pentru a discuta posibilităţi de lansare a cooperării BPW 
Estonia cu Asociaţia Femeilor de Afaceri din Moldova şi desfăşurarea unor acţiuni 
comune cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din 
Moldova. În context a fost agreată organizarea vizitei delegației femeilor de afaceri din 
Moldova în Estonia în perioada 8-12 februarie 2017, în cadrul căreia vor fi organizate 
întrevederi B2B, seminar privind preluarea bunelor practici de dezvoltare a afacerii și 
rolul femeilor în societate, participarea la expoziția Tourest 2017. Perioada: 20.10.2016 

 
2. Întrevederea Ambasadorului cu reprezentanţii companiei estoniene de distribuție 

”Pralinee OÜ” în vederea lansării discuţiilor privind stabilirea unor contacte de cooperare 
cu companiile din Republica Moldova și efectuarea importului produselor moldovenești 
în Estonia. În cadrul întrevederii a fost discutată posibilitatea stabilirii contactelor  de 
afaceri cu companiile din Republica Moldova şi lansarea importului de produse (fructe 
uscate și procesate, nuci și migdale, seminţe, dulciuri, etc.) pe piaţa estoniană. În context 
a fost efectuată o prezentare privind climatul de afaceri și oportunități de cooperare, a fost 
prezentată informația referitor la companiile care sunt potențiali exportatori de produse 
solicitate și remisă ulterior lista cu contacte și referințe. Perioada: 02.11.2016 

 
3. Întrevederea Ambasadorului cu directorul Autorităţii pentru Concurenţă din Estonia, dl 

Märt Ots. Întrevederea a avut loc la solicitarea Ambasadei pentru a discuta posibilităţi de 
relansare a cooperării cu Consiliul Concurenţei din Republica Moldova şi de efectuare a 
unui schimb de experienţă în baza acordului de cooperare semnat între cele două instituţii 
în anul 2014. S-a convenit organizarea în primul trimestru 2017 a vizitei în Estonia a 
preşedintelui  Consiliulu Concurenţei din RM, dnei Viorica Cărare, şi a vizitei în 
Moldova a directorului Autorităţii pentru Concurenţă din Estonia, Mart Ots. Perioada: 
03.11.2016 
 

4. Întrevederea Ambasadorului cu Igor Burlakov, somelier, om de afaceri, directorul 
publicaţiei Restaurants Rewie din Estonia. Întrevederea a avut loc la solicitarea 
Ambasadei, urmare a participării dlui Burlakov la evenimentele organizate de către 
Ambasadă în cadrul participării producătorilor din RM la Tallinn Food Fest2016. S-a 
convenit publicarea unor articole despre vinurile şi produsele moldoveneşti în Estonia, 
precum şi cooperarea în vederea promovării produselor autohtone pe piaţa estonă, în 
reţele de restaurante, hotele. Au fost discutate posibilităţi de import a produselor 
moldoveneşti în Estonia, depozitare şi distribuţie a acestora. Perioada: 15.11.2016 
 

5. Vizita Ambasadorului în regiunea Valga. În contextul dezvoltării cooperării la nivel 
regional a fost convenită cu primarul municipiului Sangaste Dl Kaido Tamberg vizita de 
lucru a Ambasadorului în regiunea Valga. În cadrul vizitei respective au fost desfășurate 



întrevederi cu  oamenii de afaceri din regiune, efectuată o prezentare a oportunităților de 
cooperare economică  cu Moldova, organizată degustarea vinurilor, fructelor proaspete și 
uscate moldovenești în contextul promovării acestora pentru export în regiune. S-a 
convenit de a organiza in luna mai 2017 zilele Moldovei în regiunea Valga. Perioada: 
29.11.2016  
 

6. Întrevederea Ambasadorului cu Directorul ediției specializate ziarului Postimees Dna 
Marika Jahilo și directorul stație de radiodifuziune publică din Estonia Dna Tea Karin, în 
vederea lansării unei cooperări privind promovarea Republicii Moldova în masmedia 
estoniană. În cadrul întrevederii au fost discutate ofertele și posibilitățile de lansare a unei 
campanii informaționale pe parcursul anului 2017 despre cultura, tradițiile, produsele 
moldovenești, dar și despre principalele evenimente desfășurate în țara noastră. 
Perioada: 23.10.2016 

 
Diseminarea/colectarea informațiilor – 2 
1. Diseminarea informației privind participarea la concurs investițional privind aeroportul 

internațional din Bălți. Informația și propunerile au fost remise Ministerului Economiei și 
Comunicațiilor, Direcției transport și Consulului Onorific. 
 

2. A fost diseminată informația privind participarea la expozițiile tematice din Moldova  
CCI din Estonia, Centrului Expozițional, companiilor cointeresate. 

 
Organizarea evenimentelor conexe diplomației economice – 7 
 
1. Acordarea suportului și asistenței producătorilor din Republica Moldova în vederea 

participării la expoziţia Tallinn Food Fest 2016 în perioada 27-29.10.2016. Mai mulţi 
producători de fructe proaspete, uscate şi procesate, miere de albini şi vinuri din 
Republica Moldova au participat la expoziţia anuală Tallinn Food Fest 2016, în Estonia. 
Ambasada a facilitat participarea acestora la eveniment şi a asigurat invitarea oamenilor 
de afaceri, reprezentanţilor companiilor de import şi distribuţie, reţelelor de magazine din 
Estonia la pavilionul RM pentru discuţii cu producătorii moldoveni. Acţiunea a fost 
realizată în colaborare cu MIEPO, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, Asociaţia 
Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct şi GIZ din Moldova. 
 

2. A fost organizat eveniment de prezentare şi degustare a vinurilor şi produselor 
moldoveneşti la Taverna moldovenească „Lăutarii” din oraşul Tallinn în perioada 
28.10.2016. La eveniment au participat 60 de invitaţi din mediul de afaceri, companii de 
import şi distribuţie, reţele de magazine din Estonia, corpul diplomatic în Estonia şi 
jurnalişti. Prezentarea vinurilor moldoveneşti la eveniment a fost făcută de somelierul 
Anne Roosipõld din cadrul Asociaţiei Somelierilor din Estonia. La eveniment, 
producătorii din Moldova au stabilit contacte de lucru cu reprezentanţii companiilor din 
Estonia.  
 

3. În perioada 24-26 octombrie curent, a fost organizată vizita de lucru a delegaţiei condusă 
de Viceministrul Finanţelor al Republicii Moldova, dna Veronica Vragaleva. Conform 
programului vizitei, delegaţia a avut întrevederi la Ministerul Finanţelor al Estoniei cu 
Secretarul General dl Veiko Tali şi cu reprezentanţii departamentelor Achiziţii Publice şi 
Ajutor de Stat, Antreprenoriat şi Politici de Contabilitate, de asemenea au vizitat 
Departamentul Fiscal şi Vamal din Estonia, şi au studiat practica de aplicare a soluţiilor 
electronice în cadrul vizitei la e-Estonia Showroom şi la Enterprise Estonia.  



4. În perioada 16-20.11.2016 a avut loc vizita delegaţiei Asociaţiei Internaţionale a 
Transportatorilor Auto din Moldova AITA în Estonia. În cadrul vizitei, delegaţia AITA 
au avut întrevederi cu Ambasadorul Inga Ionesii şi au discutat posibilităţi de consolidare a 
cooperării moldo-estone în domeniul transporturilor, precum şi posibilităţi de utilizare a 
acestor raporturi în vederea facilitării efectuării schimbului de mărfuri şi produse între 
Republica Moldova şi Estonia. 
  

5. Participarea Ambasadei la Tîrgul Internaţional de Crăciun în perioada 20.11.2016. Tîrgul 
Internaţional de Crăciun este un eveniment de caritate organizat anual de Clubul 
Internaţional al Femeilor din Tallinn. În cadrul evenimentului, Ambasada a expus pentru 
prezentare şi vînzare produse tradiţionale moldoveneşti şi obiecte de artizanat, efectuînd 
totodată promovarea acestora în rîndul vizitatorilor estonieni.   
 

6. Cu suportul și implicarea Ambasadei a fost organizată vizita delegaţiei Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorului din Republica Moldova în Estonia în perioada 11-13 decembrie 
2016. Progamul vizitei, a inclus întâlniri bilaterale cu omoloagii de la Consiliul Protecției 
Consumatorilor din Estonia, în cadrul cărora au fost lansate discuții privind stabilirea  
unei cooperări interinstituționale și preluarea bunelor practici în domeniul protecției 
consumatorilor bazate pe reguli europene. Totodată, în cadrul vizitei a fost semnat 
Memorandum de Înțelegere privind asistența reciprocă în domeniul protecției 
consumatorilor și supravegherea pieței între Agenția pentru Protecția Consumatorilor din 
Republica Moldova și Consiliul de Protecție a Consumatorilor din Estonia. 
 

7. Pe data de 16 decembrie 2016, a fost organizată prezentarea bucătăriei moldovenești și 
tradițiilor naționale la Colegiu culinar din Tallinn, la care au participat stundeții 
Colegiului și bucătari profesionali din restaurantele estoniene, precum și alte persoane 
cointeresate care au fost invitați de către conducerea Colegiului. Astfel, Ambasadorul în 
cadrul unui master class de preparare a bucatelor moldovenești a vorbit despre tradiții 
culturale din Moldova, a făcut o prezentare a sectorului turistic și a prezentat vinurile 
moldovenești cu desfășurarea degustării acestora. 

 



Ambasada Republicii Moldova în Franţa 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
Total realizate: 13 acţiuni în perioada trimestrului IV 
 
Întrevederi – 4 acţiuni; 

1. Întrevedere cu dl Michel Dotta, preşedintele Camerei de Comerţ din Monaco 
(12.10.2016) 

2. Întrevedere cu dl Jerome Davant, senior partener la compania PONDERIS, şi dl 
Geoffroy de Clisson, co-fondator GreenCape/Finance, în calitate de reprezentanţi ai 
intereselor de finanţare în Republica Moldova a companiei Eco Delta (13.10.2016) 

3. Întrevedere cu dl Jerome Davant, senior partener la compania PONDERIS, şi dl 
Geoffroy de Clisson, co-fondator GreenCape/Finance, în calitate de reprezentanţi ai 
intereselor de finanţare în Republica Moldova a companiei Eco Delta (25.11.2016) 

4. Ambasada a intermediat întrevederea dlui Gheorghe Arpentin, directorul ONVV din 
Republica Moldova, cu dl Philippe Massol, directorul general al Fundaţiei pentru 
cultura şi civilizaţiile vinului de la Bordeaux, fondatorul Oraşului Vinului de la 
Bordeaux (30.11.2016) 

 
Disiminarea/colectarea informaţiilor – 4 acţiuni; 

1. Oferirea informaţiilor cu privire la producerea de cherestea în Republica Moldova 
companiei LINEAZEN Construction (21.10.2016) 

2. Oferirea informaţiilor cu privire la domeniul textilelor din Republica Moldova dlui 
Peter Clement, reprezentant Auchan (24.10.2016) 

3. Comunicarea despre iniţiativa MTID de a crea un parteneriat public privat în vederea 
modernizării şi reabilitării Aeroportului Internaţional Bălţi oamenilor de afaceri 
francezi prezenţi în cadrul prezentărilor economice organizate în oraşele Roanne şi 
Rueil Malmaison (23-24.11.2016). De asemenea, informaţia a fost comunicată 
consulilor onorifici şi Camerelor de comerţ şi industrie (25.11.2016). 

4. Informarea ONVV despre organizarea celei de-a 41-a ediţie a concursului 
internaţional de vinuri de la Bordeaux, din aprilie 2017 (01.12.2016) 

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

1. Ambasada a asigurat sprijinul necesar în vederea inaugurării standului Republicii 
Moldova la expoziţia internaţională agroalimentară SIAL 2016 şi a oferit asistenţa 
necesară delegaţiei de la Chişinău pe toată durata evenimentului (16-20.11.2016) 

2. Organizarea unei prezentări economice pentru oamenii de afaceri de la Roanne, cu 
participarea consilierului ministrului Economiei, dl Alexandru Baltag (23.11.2016) 

3. Organizarea unei prezentări economice pentru oamenii de afaceri de la Rueil 
Malmaison, cu participarea consilierului ministrului Economiei, dl Alexandru Baltag 
(24.11.2016) 

Altele – 2 acţiuni 
1. Intermedierea contactului între producătorii din Republica Moldova de suporturi din 

lemn pentru sticle de vin şi potenţiali cumpărători de la  Bordeaux (29.09.2016) 
2. Intermedierea contactului între reprezentanţii startup-ului Heart Core Studio din 

Republica Moldova şi compania Eco Delta din Franţa în vederea unei finanţări în 
domeniul IT (09.12.2016) 



Ambasada Republicii Moldova în Japonia 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 17 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 13: 
1. cu dl Shigenori Ogawa, noul Director General al Departamentului Orientul Mijlociu și Europa 

al Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA); 
2. cu dl Toshio Hanaoka, primarul orașului Tomi, prefectura Nagano – schimburi economice și 

culturale bilaterale, înfrățirea și cooperarea cu or.Cahul; 
3. cu dl Yoshiyuki Kawase, Director al departamentului relații internaționale, Institutul pentru 

echipamente agricole al Organizației naționale pentru cercetări în agricultură și alimentație al 
Japoniei (NARO); 

4. cu dna Akiko OHARA, reprezentant al Japan Management Association (JMA), responsabilă de 
organizarea și desfășurarea Expoziției tematice în domeniul alimentației FOODEX 2017; 

5.-6.-7. În perioada de raportare - 3 întrevederi cu reprezentanții companiilor de consultanță 
“Padeco” și “Task”, selectate de JICA în vederea evaluării necesităților de finanțare/asistență 
tehnică pentru Republica Moldova. 

8. cu dl Momokita Ryuichi, Manager general și dl Murakami Nagatoshi,  Consultant, 
reprezentanți ai companiei “Wine Shop Garnet”, specializate în importul și comercializarea 
produselor vinicole în Japonia. 

9. cu dl Jiro Miyakawa, Director Operațiuni și dl Griffith Dayne, Specialist al Secției Comerț 
Exterior din cadrul companiei “Miyakawa Industry Co., Ltd” - perspectivele de cooperare 
bilaterală și promovarea exporturilor din Republica Moldova pe piața niponă. 

10. cu dna Miho Horikawa, Director-adjunct al Direcției Europa Departamentul Orientul 
Mijlociu și Europa al JICA.  

11. cu dl Tanimura Shoki, Președintele companiei “Jumbo Tours Co. Ltd.” - promovarea 
cooperării bilaterale, în particular în domeniul turismului și importului de vinuri moldovenești 
în Japonia. 

12. cu dl Masahiko Nakamura, reprezentantul consiliului municipal al or. Tomi, prefectura 
Nagano. 

13. cu dl Komei Yamaguchi, Manager secția cooperare internațională, Japan Weather 
Association – cooperarea cu Serviciul Hidrometeorologic de Stat al RM, proiecte de acordare a 
asistenței tehnice/echipament modern. 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 2; 

1. Prezentarea informației despre oportunitățile de cooperare în Republica Moldova în cadrul 
lucrările celei de-a 3a reuniuni anuale a “Innovation for Cool Earth Forum” (ICEF, 5-6 
octombrie 2016). 

2. Prezentarea MAEIE a unei note informativ-analitice referitor la analiza competitivității 
produselor moldovenești pe piața Japoniei și posibilitățile de sporire a exporturilor (12 
decembrie 2016). 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 1; 
1. Ambasada a oferit suportul logistic necesar companiilor naționale vitivinicole participante și a 

asigurat reprezentarea Republicii Moldova în cadrul expoziției tematice “Vinexpo Tokyo 
2016”, care s-a desfășurat în incinta Prince Park Tower Hotel din capitala Japoniei (15-16 
noiembrie 2016). 



Altele – 1 acţiune; 
1.  Ambasadorul Vasile Bumacov a acordat agenției de presă IPN un interviu, în care a fost 
prezentat stadiul actual și perspectivele de cooperare economică RM-Japonia, inclusiv prin 
prezența companiilor nipone în sectorul economic al RM (noiembrie 2016). 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 14 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 5; 
1. cu Anja Quiring, referent pentru Republica Moldova din cadrul Comitetului de Est al 
Economiei Germane (07.11.2016); 
2. cu Daniel McCormack, referent pentru Rep. Moldova din cadrul Ministerului federal pentru 
cooperare economică şi dezvoltare (BMZ), (15.11.2016); 
3 cu reprezentanţii Ministerului federal al sănătăţii (BMG), Direcţia colaborare bilaterală în 
domeniul politicii de sănătate, Galina Manthei, director adjunct şi Claudia Theile (22.11.2016); 
4. în comun cu Sergiu Harea, preşedinte a CCI Moldova cu reprezentanţii Comitetului de est al 
Economiei Germane, Michael Harms, Director Executiv şi Anja Quiring, director regional Europa 
de sud-est (02.12.2016); 
5. cu Christian Schmidt (CSU), ministrul federal al alimentaţiei şi agriculturii, în carul recepţiei 
organizată cu ocazia Forumului Global pentru produsele alimentare şi Agricultură (GFFA 2017) în 
marja Expoziţiei Internaţionale pentru Agricultură şi Alimentaţie „Grüne Woche 2017 Berlin 
(22.11.2016). 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 5; 
1. Diseminarea informaţiilor din circulara privind aeroportul internaţional Bălţi în adresa 
Comitetului de Est al Economiei Germane şi consulilor onorifici Asser Mortensen, Aalborg, 
Danemarca şi Michael Fischbaum, candidat desemnat, Munchen, RFG; 
2. Informare despre desfăşurarea Expoziţiei Internaţionale pentru Agricultură şi Alimentaţie 
„Grüne Woche 2017 Berlin (18.11.2016)  
3. Informare şi clarificare despre participarea RM la Expoziţia Internaţională de Carte 2017 
Leipzig (21.11.2016)  
4. Poziţia Germaniei vizavi de intrarea în vigoare a Acordului CETA dintre UE şi Canada 
5. Informare despre Programul „Fit for partnership with Germany” gestionat de Ministerul federal 
pentru economie şi energie al RFG (BMWi) şi GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit / Societatea germană pentru colaborare internaţională) şi extinderea cu RM 
pentru următorii 3 ani a proiectului de perfecţionare a managerilor de la societăţile comerciale din 
diferite sectoare ale economiei. 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 3; 
1. Ambasada a oferit suportul pentru participarea RM la Târgul Internaţional de Carte din 
Frankfurt pe Main, Germania, în perioada 19-23 octombrie 2016; 
2. Ambasada a oferit suportul şi a participat de comun cu delegaţia RM condusă de ministrul 
Eduard Grama la expoziţia internaţională „Intervitis Interfructa Hortitechnica“ (27 – 30 noiembrie, 
Stuttgart); 
3. Ambasada a organizat şi participat la întrevederea ministrului agriculturii şi industriei 
alimentare Eduard Grama cu reprezentanţii Südzucker AG, Mannheim, Germania (28.11.2016). 
 
Altele – 1 acţiune; 
1. Ambasada continuă efectuarea acţiunilor necesare pentru organizarea unui forum economic 
moldo-german în anul 2017. În acest sens, se lucrează pe dimensiunea camerelor de comerţ şi 



industrie ale RM şi din RFG, Comitetul de Est al Economiei Germane, precum şi autorităţilor 
publice locale din RFG. 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
Întrevederi – 2; 
 
1. Întrevederea cu dna Nike-Ekaterini Koutrakou, Director al Direcției B2,  Directoratul pentru 
relațiile economice bilaterale cu statele balcanice, CSI și OCEMN al MAE al Republicii Elene – 
26.10.2016 
 
2. Întrevederea cu Vasso Kyrkou, Șef direcție Relații Internaționale, Enterprize Greece – 
25.11.2016 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomației economice – 2; 
1. Participarea ambasadei la Târgul internațional de Crăciun din Atena. Comercializarea și 

promovarea produselor autohtone, precum vinur, divinuri, dulciuri, produse cosmetice. 
26-27 noiembrie. 
 
2. Organizarea Comisiei inter-guvernamentale de cooperare economică, tehnologică şi ştiinţifică, 

co-prezidată de Viceministrul economiei RM, dl Vitalie Iurcu și de dl Giorgos Katrougalos, 
Ministrul delegat pentru afaceri europene al MAE elen. În cadrul reuniunii a fost aprobat și 
semnat textul final al Protocolului celei de-a 3-a ședințe a comisiei moldo-elene axat pe 
cooperarea în domeniile: agricultură, energie, standardizare și infrastructura calității, turism, 
transport, industrie și investiții, știință, tehnologie și inovație, întreprinderi mici și mijlocii, 
cooperare inter-regională, cultură, educație și știință și asistență. 

 
 



Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 13 acţiuni realizate în trimestrul IV 
 
Întrevederi – 9: 
 
1. Cu dl Ronen Taieb, Managerul General al Companiei de consulting & risk management 

„Integrity”, 
2. Cu dl Evghenii Bogorad, managerul general al companiei „Santa Bremor” din Israel; 
3. cu dl Katriel Schory, Directorul Executiv al Fondului Cinematografic Israelian; 
4. cu dna Sofa Landver, ministrul migrației și absorbției, președintele comisiei mixte 

interguvernamentale de colaborare comercial-economică; 
5. cu dl Dan Raviv, președintele „Compass Ventrues Group”; 
6. cu dl Dan Schigter, Șeful Executiv al „Medical Physics Ltd”; 
7. cu Dl Ohad Madanes: Proprietarul „Madanes Insurances”; 
8. cu Dl Ronen Leibovich, „Rafael Advanced Defense Systems Ltd”; 
9. cu dl A. Sidnyakovski, directorul general și Samuil Zaslavskii, producîtor al companiei 

„Sigma”, organizatorii concertului „Zdob și Zdub” în Israel. 
 
Disiminări/colectarea informațiilor: 3 acţiuni realizate: 
 
1. Desiminarea informației din circular privind aeroportul internațional Bălți în adresa 

Departamentului Economic al MAE al Statului Israel; 
2. Transmiterea programului și oportunităților de studiu sau schimb de studenți între 

Universitățile agrare din ambele state; 
3. Transmiterea invitatției către directorul Agenției de Turism pentru participarea la Expoziția 

tradițională anuală a turismului mediteranean (IMTM-2017). 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice: 1 
 
1. Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel și Asociația evreilor originari din Moldova 

„Izvoraș” au organizat expoziția pictorilor moldoveni Antonina și Vitalie Grișciuc, întitulată 
„Memorii din Moldova”, unde a fost prezentată și producția vinicolă; 



Ambasada Republicii Moldova în Italia 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 9 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 3; 
 
1. cu Primarul or. Ronciglione, Alessandro Giovagnoli și Asesorii locali, privind oportunitățile 

de dezvoltare a cooperării comercial-economice moldo-italiene (26.11.2016); 
2. cu Rosa Inizerilli, Prefectul vicar din Rieti, privind posibilitățile de cooperare în domeniul 

comercial-economic etc. (22.11.2016); 
3. cu Primarul or. Pinetto, Robert Verrocchio,Presedintele Camerei de Comert moldo-italiană, 

alte autorități din Regiunea Abruzzo, privind posibilitățile de cooperare în domeniul 
comercial-economic si alte domenii. (15.12.2016); 

 
Diseminarea/colectarea informațiilor – 3; 
 
1. Diseminarea informaţiilor privind Proiectul de modernizare și reabilitare a Aeroportului 

Internațional Bălți ministerelor economiei al Italiei și Maltei, Administrației Italiene a 
Aviației Civile, Camerelor de Comerț din toate regiunile italiene, reprezentanțelor Camerelor 
de Comerț moldo-italiană și italo-moldavă, reprezentanților din teritoriu ai Confederației 
generale a Industriașilor italieni, precum și candidaților la consul onorific al Republicii 
Moldova în Italia (01.12.2016); 

2. Prezentarea propunerilor privind dezvoltarea economiei diplomatice, în contextul 
instrucțiunilor MAEIE (07.11.2016); 

3. Diseminarea informațiilor privind  mediul de afaceri și oportunitățile de investiții în Republica 
Moldova, în cadrul vizitelor în teritoriu a Ambasadorului S. Stîngaci, la Ronciglione 
(26.11.2016) și Rieti (22-23.11.2016) şi Pinetto (15-16.12.2016); 

  
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomației economice – 1; 
 
1. Promovarea produselor autohtone și vinurilor moldovenești, precum și prezentarea mediului 

de afaceri și oportunităților investiționale în cadrul recepției dedicate celei de-a 25-a 
Aniversare  de la Independența R. Moldova (18.10.2016); 

 
Altele –  2 acțiuni; 
 
1. Participarea Consilierului Ambasadei L.Ticu la seminarul ”Raportul între Imigrație și 

antreprenoriat”, organizat de Centrul pentru Studii și Cercetări IDOS (13.12.2016); 
2. Continuarea procedurilor necesare pentru deschiderea Consulatelor onorifice ale Republicii 

Moldova, la Bari, Florența, Ascoli Pisceno etc.; 
 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 12 acţiuni în perioada trimestrului IV 
 
Întrevederi – 4; 
1. Întrevederea cu Maksims Tolstojs, Președintele Comitetului de dezvoltare a orașului, din cadrul 
Consiliului Municipal Riga (07.11.16);  
2. Întrevederea cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri din orașul  Cesis (10.11.16); 
3. Întrevedere cu Imants Kanaska, Președintele părții letone în cadrul Consiliului de Cooperare în 
Afaceri Moldo-Leton (07.12.16). 
4. Întrevedere cu Președintele Consiliului Bancii ABLV, Olegs Fils (15.12.16) 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 4; 
1. Diseminarea informaţiilor din circulara privind aeroportul internaţional Bălţi în adresa 
Departamentului Comerţ, reţelei de investitori (15.12.16); 
2. MAE al RL a fost informat despre perioada propusă de către Viceprim-ministrul, Ministrul 
Economiei, A.Calmâc pentru următoarea ședință a comisiei interguvernamentale (22.11.16). 
3. Ambasada a pus în contact potențiali importatori de ceapă (11.2016); 
4. Ambasada a furnizat informații și a pus în contact producatori (Lapmol) si asociația 
producătorilor de lapte din RM cu producători de lactate din Letonia (lapte praf, frișcă pentru unt, 
unt).  
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 3; 
1. Ambasada urmărit desfășurarea și a informat MAEIE despre evenimentele din cadrul Summit-ului 
16+1 de la Riga (17.11.16). 
2. Ambasada a oferit suportul pentru organizarea la Riga a degustației cu produse moldovenești, 
marca MoldNord (02.12.16). 
3. Informarea MAE despre Summitul 16+1 si evenimentele conexe;  
 
Altele – 1 acţiuni planificate pînă la sfîrșitul anului 2016; 
1. Întrevedere cu Sub-Secretarul de Stat al Ministerului Economiei al Republicii Letonia, Zaiga 
Liepina, pentru16.12.16 

 



Ambasada Republicii Moldova în Lituania 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 3 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 2; 
1. cu reprezentanţii Uniunii Consiliilor Raionale din Republica Moldova  
2. cu reprezentanții Asociației Autorităților Locale din Republica Moldova și reprezentanți ai Seimas-

ului din Lituania privind stabilirea unor relații de colaborare și acordare a asistenţei în promovarea 
producției agricole moldovenești (15.12.2016) 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 1; 
1. Diseminarea informaţiilor din circulara privind aeroportul internaţional Bălţi în adresa mai multor 

instituții din Lituania, prin intermediul MAE (30.11.2016); 
 
 
 
 
 



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

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  
pe parcursul trimestrului IV 2016 

 
Total realizate: 6 acţiuni în perioada (17.10-15.12.2016)  
 
Întrevederi – 1; 
1. Cu Directorul adjunct al Departamentului Europa de Est și Asia Centrală al Oficiului pentru 

afaceri externe și al Commonwealth-ului al MB, inclusiv în contextul diseminării informației 
privind proiectul MTID de reabilitare și modernizare a Aeroportului Internațional Bălți. 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3; 
1. Diseminarea informaţiilor privind proiectul MTID de reabilitare și modernizare a 

Aeroportului Internațional Bălți, conform instrucțiunii DB/1-220.1/14320 din 22.11.2016. 
Avînd în vedere importanța proiectului, subiectul a fost luat la control, urmînd să fie 
întreprinse acțiuni și întrevederi suplimentare cu reprezentanții sectorului privat/business, 
precum și prin intermediul Asociației atașaților comercial-economici din MB, în trimestrul I, 
2017. 

2. A fost acordată asistență informațională pentru 2 companii din MB (la solicitarea acestora): 
Midland Diving Equipment Ltd (high-tech în domeniul producerii cilindrelor) și Capitalsma 
(design). Au fost oferite datele de contact la CCI RM și Moldexpo (pentru Capitasma). 
 
N.B: Din partea companiilor autohtone solicitări de asistență nu au parvenit. 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 1; 
1. Ambasada a oferit suport logistic pentru participarea Agenţiei Turismului (dl Stanislav Rusu) 

la Expoziția "World Travel Market - 2016", care s-a desfăşurat în perioada 6-10 noiembrie, la 
Londra. 

 
Alte acțiuni - 1 
1. Au fost redactate NI regulate privind evoluția situației social-economice din țară (6 NI) 



Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 8 acţiuni 
 
Întrevederi: 3 
1. Pe 12 septembrie – întrevedere cu dl Ralf Meppelder, Director al Kasteel de Wittenburg 

(locație HORECA specializată în organizarea diferitor evenimente de gen: recepții, 
degustări, prezentări tematice), cu scopul discutării posibilității organizării unui eveniment 
de promovare a RM asociat cu o degustare de vinuri moldovenești. Interlocutorul s-a arătat 
interesat de desfășurarea unui astfel de eveniment, menționând disponibilitatea de a contribui 
cu suportul necesar, cum ar fi mediatizarea pe larg a evenimentului și/sau antrenarea unui 
sommelier ș.a. De notat că organizarea evenimentului respectiv este inclusă în planul de 
activitate a misiunii pentru anul 2017.   
 

2. Pe data de 6 octombrie a avut loc o discuție cu reprezentantul Centrului pentru promovarea 
importurilor - CBI, Reinoud Nuijten, în cadrul căreia s-au discutat perspectivele continuării 
proiectului inițiat de partea olandeză în domeniul diplomației economice, precum și 
posibilitatea cooperării în alte proiecte de asistență, inclusiv tehnice pentru RM în domenii 
precum dezvoltarea strategiilor de promovare a exportului, dezvoltarea comerțului etc. De 
asemenea, dat fiind faptul că CBI a realizat mai multe proiecte, inclusiv de susținere a 
sectorului vitivinicol din RM, în cadrul discuțiilor s-a abordat posibilitatea obținerii 
suportului părții olandeze pentru desfășurarea în statul de reședință a unui eveniment de 
promovare a oportunităților de afaceri în RM, precum și a unei    degustări de vinuri 
moldovenești.    

 
3. Pe data de 14 noiembrie, în cadrul vizitei la Haga a Viceministrului D.Morari, a avut loc o 

întrevedere cu managerii Centrului CBI. În cadrul discuțiilor a fost efectuat un schimb de 
viziuni privind posibilitățile realizării unor proiecte bilaterale, dar și prin intermediul 
fondurilor TAIEX pentru dezvoltarea în continuare a inițiativei ce ține de diplomația 
economică, dar și sectorului comercial-economic al RM în general. Interlocutorul a confirmat 
interesul părții olandeze pentru dezvoltarea în continuare a proiectelor de interes pentru țara 
noastră, în particular în așa doemnii precum: agricultura, sectorul vitivinicol și ÎMM. Și în 
acest scop, ni s-a adus la cunoștință că CBI a propus factorilor de decizie din cadrul MAE 
olandez includerea RM în lista țărilor care să beneficieze în 2017 de finanțare pentru proiecte 
în domeniile menționate. O decizie în acest sens va fi aprobată în luna ianuarie 2017. 
Ambasada va monitoriza și informa MAEIE in modul corespunzător. 

 
Diseminarea informațiilor: 3 
1. Diseminarea informațiilor despre organizarea Zilei Naționale a Vinului, care a avut loc pe 1-

2 octombrie.  
2. Diseminarea informațiilor despre organizarea evenimentului “Moldova Business Week”, care 

a avut loc la Chișinău în perioada 4 – 7 octombrie. De menționat că Consulul Onorific al RM 
în Amsterdam, dl Dirk Terwel, a fost vorbitor principal la una din sesiunile evenimentului.   



3. Diseminarea informaţiilor din circulara privind Aeroportul internaţional Bălţi. Informațiile a 
fost transmise în adresa Consulului Onorific și Agenției olandeze a Antreprenorialului din 
cadrul Ministerului Economiei.  

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomației economice: 1 
1. Ambasada a oferit suport delegației RM, conduse de Viceministrul Agriculturii RM, dl 

Vasile Luca, care a participat la expoziția internațională a vinurilor în vrac “World Bulk 
Wine Exhibition”, desfășurată în perioada 21-22 noiembrie 2016, în Amsterdam. În acest an, 
pentru prima dată Republicii Moldova (Wine of Moldova) i-a fost oferit premiul mare al 
expoziţiei “Voice of Wine” pentru “eforturile deosebite ale producătorilor, distribuitorilor și 
autorităților de stat în promovarea exporturilor vinurilor în vrac, precum și abilității de 
adaptare la standardele piețelor internaționale, în particular în privința calității înalte a 
vinurilor moldovenești”. La eveniment au participat circa 200 de companii specializate în 
producere, exporturi, importuri, brokeri, dealeri și alte categorii de antreprenori din acest 
domeniu din diverse țări ale lumii. RM a fost reprezentată în acest an de 10 companii, care 
exportă vinurile moldovenești în vrac.  
 
Altele: 1 

1. Ambasada a organizat pe data de 15 septembrie o recepție cu ocazia Zilei Independenței RM. 
La eveniment au fost invitați, pe lângă membrii corpului diplomatic și oficiali olandezi, și 
reprezentanți din mediul de afaceri. În cadrul evenimentului au fost diseminate materiale 
promoționale, precum și prezentate produse autohtone (sucuri, vinuri, bomboane). 
Considerăm că prezentări de acest gen sunt importante, deoarece contribuie la o vizibilitatea 
mai mare și la o promovare favorabilă a imaginii țării asociate cu produsele, tradițiile și 
cultura statului. 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonia 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 18 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 3; 
1. Întrevedere cu reprezentanții companiei poloneze Pomowin, care și-a pus drept scop 

promovarea vinurilor moldovenești (brandul Taraclia Wines) pe piața poloneză (14.10.2016). 
2. Întrevedere cu reprezentantul companiei PKS Polonus, privind inițiativa părții poloneze de 

lansare a unei rute de autocar regulate Varșovia-Chișinău-Varșovia, precum și oferirea 
serviciilor conexe (16.11.2016). 

3. Întrevedere cu reprezentanții Institutul Polonez al Artei Filmografice (PISF) în vederea 
facilitării stabilirii unui parteneriat cu Centrul Național de Film din Moldova (CNF) în 
eventualitatea lansării unor proiecte comune/promovarea imaginii RM în RP (01.12.2016). 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 6; 
1. Plasarea informațiilor din circulara privind modernizarea Aeroportului internaţional Bălţi pe 

pagina Ambasadei (25.11.2016), precum și diseminarea acestora în adresa Misiunilor 
Diplomatice, acreditate la Varșovia; Consulilor Onorifici ai RM în RP, precum și Camerei de 
Comerț a Poloniei (28.11.2016) și MAE RP (02.12.2016). 

2. Asistența în stabilirea contactului PI TRACOM SA cu parcurile industriale din RP (Ministerul 
Dezvoltării, eventual PI Lomza), în vederea preluării experienței și bunelor practici 
(30.11.2016). 

3. MAEIE a fost informat despre desfăşurarea conferinței din cadrul Campus Warsaw, la care a 
participat și o companie din RM (01.12.2016). 

4. MAEIE a fost informat despre desfăşurarea conferinței Women Innovation for Sustainable and 
Gender Equal Growth in Baltic Sea Region (BSR) (06.10.2016). 

5. Transmiterea în adresa MAEIE a buletinului informațional săptămânal privind evenimentele 
social-economice din RP (Retrospectiva). 

6. Diseminarea cu regularitate în adresa Misiunilor acreditate în RP/Camerei de 
Comer/structurilor guvernamentale poloneze a informațiilor privind cele mai importante 
evenimente din RM (Press Review Moldova). 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 8; 
1. Asistență în organizarea vizitei în voi. Swietokrzyskie a unei delegații din r. Telenești, în 

cadrul căreia a fost semnat un Acord de colaborare cu poviatul Sandomierz (Iu. Bodrug) 
(18.10.2016). 

2. Asistență (inclusiv logistică) în participarea companiilor moldovenești la târgul alimentar 
internațional Warsaw Gastro Show (27-29.10.2016). 

3. Asistență în organizarea vizitei la Varșovia a dlui Vasile Luca, Viceminsitru al Agriculturii și 
Industriei Alimentare al Republicii Moldova și dlui Vsevolod Stamati, Director adjunct al 
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (28.10.2016). 

4. Asistență (inclusiv logistică) în participarea Oficiului Național al Viei și Vinului al Republicii 
Moldova Gala revistei specializate Magazyn Wino, de la Varșovia (4-6.11.2016). 

5. Organizarea programului vizitei în RM, în perioada 6-9 noiembrie 2016, a delegației conduse 
de Consulul Onorific al RM în RP la Lublin, Andrzej Kita (octombrie-noiembrie 2016). 

6. Asistență (inclusiv logistică) în participarea Asociației Naționale pentru Turism Receptor din 
Moldova (ANTRIM), și a 4 producători autohtoni de vinuri, dar și pentru Consiliul Raional 



Ungheni, la expoziția internațională de turism TT Warsaw International Travel Show (24-
26.11.2016). 

7. Asistență (inclusiv logistică) în participarea companiilor moldovenești la Iarmarocul Agricol 
Central 2016 de la Varșovia (25-27.11.2016). 

8. Participarea la Gala Clubului de Business din Lublin, organizată cu implicarea activă a 
Consulului Onorific al RM în RP la Lublin Andrzej Kita, unde Ambasadorul Iurie Bodrug a 
fost desemnat drept Ambasador al Business-ului, pentru participarea activă la promovarea 
relaţiilor comercial-economice dintre Republica Moldova şi Republica Polonă (voievodatul 
Lublin) (Iu. Bodrug). 

 
Alte acțiuni - 1: 
1. Facilitarea contactului între Agenția MoldSilva și Directoratul Regional Gdansk al Pădurilor 

de Stat Poloneze (octombrie). 
 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
 
Total realizate: 16 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 9 
 
1. cu Președintele Confederației Antreprenoriale din Portugalia (11.10.2016); 
2. cu conducerea Asociației Comerciale și Industriale din Funchal – Camera de 

Comerț și Industrie din Madeira (27.10.2016); 
3. cu Directorul Departamentului Afaceri Europene al MAE al Republicii Portugheze 

(04.11.2016); 
4. cu Directorul Companiei Gaslink Gas Natural S.A. – Grupo Sousa (14.11.2016); 
5. cu Președintele Camerei Municipale Oeiras / în cadrul vizitei de lucrtu în Portugalia 

a Primarului de Strășeni (17.11.2016); 
6. cu Președintele Confederației Agricultorilor din Portugalia (16.11.2016);  
7. cu Președintele Consiliului de Administrație al Grupului GLOBAL 

INVESTIMENTS GROUP (05.12.2016);  
8. cu Directorul Executiv al Grupului CONCEPT (09.12.2016); 
9. cu Directorul Departamentului Comercial al întreprinderii EFAPEL S.A. 

(15.12.2016). 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3 
 
1. Diseminarea listei activelor statului - proprietate publică - supuse privatizării și a 

listei licitaţiilor “cu strigare” pentru privatizarea  acţiunilor proprietate publică de 
stat, mediului de afaceri portughez (octombrie – noiembrie 2016); 

 
2. Remiterea informaţiilor privind modernizarea și restaurarea aeroportului 

internaţional Bălţi mediului de afaceri portughez, inclusiv către: Confederația 
Antreprenorială din Portugalia (CIP), Asociația Antreprenorială din Regiunea 
Lisabonei (AERLIS), Asociația Industrială Portugheză – Camera de Comerț și 
Industrie (AIP-CCI), Asociația Comercială și Industrială din Funchal – Camera de 
Comerț și Industrie din Madeira (ACIF-CCIM), Asociația Comercială din Porto – 
Camera de Comerț și Industrie din Porto (ACP-CCI) (23.11.2016);  

 
3. Participarea la ediția a 11-a a Forumului “Portugal Exportador – 2016” 

(23.11.2016). 
 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2 
 
1. Organizarea, de comun cu întreprinderea “Atlantikdynamic”, cu suportul Camerei 

Municipale Oeiras, a Biroului pentru Relații cu Diaspora a Cancelariei de Stat a RM 
și a Misiunii în Moldova a Organizației Internaționale pentru Migrație, a celei de-a 
doua ediții a Zilei Vinurilor Moldovenești (18.11.2016); 



 
2. Participarea, urmare a înțelegerilor convenite de Ambasadă, a reprezentanților 

Camerei de Comerț și Industrie a RM (S.A. „Compania Electrica”, „Stejaur” S.A., 
Compania de construcții „StroyTime”), la cea de-a 2-a ediție a Forumului “Portugal 
International Business Meeting”, organizată de Asociația Industrială Portugheză – 
Camera de Comerț și Industrie (28-29.11.2016). 

 
Altele – 2 acţiuni: 
 
1. În cadrul ediției a VI-a a Zilelor Culturii Republicii Moldova în Republica 

Portugheză „Scumpă țară și frumoasă”, a fost organizată o prezentare cu degustare 
a vinurilor moldovenești (16.10.2016); 

 
2. Ambasada a remis în adresa Viceprim-ministrului, Ministrului Economiei al RM o 

scrisoare, prin care solicită asistență în urgentarea examinării chestiunii privind 
încheierea Acordului interstatal moldo-portughez de cooperare economică 
(09.12.2016). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Total realizate: 5 acţiuni. 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 1 
 
1. Expedierea informaţiilor privind modernizarea și restaurarea aeroportului 

internaţional Bălţi în adresa Confederației Generale a Întreprinderilor Marocane 
(CGEM). 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 0 
 
Altele – 4 acţiuni: 
 
1. Misiunea a expediat în adresa Ambasadei Regatului Maroc în Republica Portugheză 

textul finalizat al Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și 
Cooperării al Regatului Maroc, cu informarea părții marocane despre 
disponibilitatea semnării acestuia (19.10.2016); 

 
2. Misiunea a expediat în adresa Ambasadei Regatului Maroc în Republica Portugheză 

o NV prin care a reiterat disponibilitatea părții moldovenești de a semna Acordul 
între Guvernul Repúblicii Moldova și Governul Regatului Maroc privind 
promovarea și protejarea recíprocă a investițiilor, în cadrul viitoarelor consultări 
polítice, preconizate pentru prima parte a anului 2017 (22.11.2016); 

 
3. Misiunea a expediat în adresa Ambasadei Regatului Maroc în Republica Portugheză 

proiectul Acordului între Guvernul Repúblicii Moldova și Governul Regatului 
Maroc privind serviciile aeriene, cu propunerile părții moldovenești, pentru a fi 
examinate, în vederea reluării procesului de negocieri întrerupt la finele anului 2015 
(09.12.2016); 

 
4. Misiunea a expediat în adresa Ambasadei Regatului Maroc în Republica Portugheză 

proiectul Convenției între  Guvernul Repúblicii Moldova și Governul Regatului 
Maroc privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, cu propunerile părții moldovenești, pentru a fi examinate, în 
vederea reluării procesului de negocieri întrerupt la finele anului 2015 (14.12.2016). 



Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 7 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 2 acţiuni; 
1. Întrevederea cu Președintele Autorității Aviației Civile a Statului Qatar, dl Abdullah bin 

Nasser Turki Al Subaey (27.11.2016) 
2. Întrevederea cu Ministrul Municipalității și Mediului Mohammed Bin Abdullah Bin Mutaab 

Al-RUMAIHI (15.12.2016) 
 

Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3 acţiuni; 
1. Diseminarea informaţiilor din circulara privind aeroportul internaţional Bălţi în adresa 

Departamentului Protocol al Ministerului Afacerilor Externe al Statului Qatar şi a Autorității 
Aviației Civile; 

2. Studierea experienţei statului de reşedinţă în materia investiţiilor străine (22.10.2016); 
3. MAEIE a fost informat despre proiectul de lege din Statul Qatar din domeniul investiţiilor 

străine (24.10.2016). 
 
Altele – 2 acţiuni; 
1. Remiterea în adresa agentului economic "Interagroinvest", producător de culturi agricole, a 

informaţiilor privind companiile qatareze şi din zona Golfului Persic din domeniul agro-
alimentar. (08.12.2016) 

2. Expedierea în adresa unor agenţi economici locali a informaţiilor parvenite de la compania 
moldovenească " Interagroinvest" (09.12.2016) 

 



Ambasada Republicii Moldova în România 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 11 acţiuni în trimestrul IV 
 

Întrevederi – 3 
 
1. A fost iniţiat dialogul cu Ionuț SIMION, Country Managing Partner, PricewaterhouseCoopers 

(PwC) Romania privind examinarea posibilităţilor suplimentare de cooperare cu 
PricewaterhouseCoopers în vederea promovării oportunităţilor investiţionale şi de afaceri din 
Republica Moldova. 

2. A fost continuat dialogul cu Decathlon, Oxylane Group, România în vederea acordării asistenţei 
pentru a fi extinsă activitatea reţelei respective de magazine în Republica Moldova. Vizita de 
documentare a delegaţiei Decathlon, Oxylane Group, România în Republica Moldova este 
preconizată pentru ianuarie – februarie 2017. 

3. A fost continuat dialogul cu Auchan România şi Mega Image pentru a sprijini producătorii 
autohtoni de fructe şi legume proaspete în vederea desfacerii produselor lor în reţeaua de 
magazine respective. În cadrul întâlnirii reprezentanţilor asociaţiei „MOLDOVA FRUCT” cu 
Eduardo Bielsa FRANCH, Coordonator Grup Fructe/Legume, AUCHAN/Retail România, a fost 
convenită organizarea unei vizite de documentare în Republica Moldova în ianuarie 2017, în 
cadrul căreia  urmează a fi discutate aspecte concrete privind posibilităţile de cooperare pe viitor 
între AUCHAN/Retail România cu producătorii de fructe proaspete autohtoni. 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor - 2 
 
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. 

2. În conformitate cu instrucțiunile primite de la MAE IE, Ambasada a informat instituţiile 
relevante de stat româneşti, dar şi mediul de afaceri din România şi Republica Serbia despre 
iniţiativa MTID privind identificarea investitorilor–partenerilor privaţi pentru inițierea unui 
parteneriat public privat de modernizare şi reabilitare a Aeroportului Internaţional Bălţi. 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 6 
 

1. Pe data de 6 octombrie 2016, la iniţiativa Ambasadei şi a Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor 
(Oradea), în parteneriat cu MIEPO şi BCR Chişinău, a fost organizat un Eveniment promoţional 
dedicat Republicii Moldova pentru companiile româneşti şi cele străine ce îşi desfăşoară 
activitatea în Judeţul Bihor.  

2. Pe data de 14 decembrie 2016, la iniţiativa Ambasadei şi a Camerei de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timiş (Timişoara), în parteneriat cu MIEPO şi BCR Chişinău, a fost organizat un 
Eveniment promoţional dedicat Republicii Moldova pentru companiile româneşti şi cele străine 
ce îşi desfăşoară activitatea în Judeţul Timiş. 

3. Urmare Seminarului promoţional dedicat Republicii Moldova, organizat la Bucureşti pe 10 iunie 
2016, la iniţiativa Ambasadei în parteneriat cu Ambasada Japoniei în România şi oficiul JETRO 



Bucureşti, în perioada 28 septembrie – 01 octombrie 2016 a fost organizată misiunea de afaceri în 
Republica Moldova a companiilor japoneze din România şi din unele ţări UE.  

4. A fost iniţiat dialogul cu Ambasada SUA în România şi Amcham România privind organizarea la 
Bucureşti a unui Eveniment promoţional dedicat Republicii Moldova pentru companiile 
americane ce îşi desfăşoară activitatea în România. A fost convenită data de 21 februarie 2017 
pentru organizarea evenimentului promoţional la Bucureşti, iar în perioada 5-7 aprilie 2017 va fi 
organizată o misiune de afaceri în Republica Moldova, urmare evenimentului din 21 februarie 
2017. 

5. Ambasada a acordat asistenţa necesară Asociaţiei „Moldova Fruct” pentru organizarea  Standului 
Naţional al Republicii Moldova în cadrul Expoziţiei „INDAGRA FOOD 2016”, 2–6 noiembrie 
2016, ROMEXPO SA. 

6. Ambasada, împreună cu Consulatul Republicii Moldova la Iaşi, au acordat asistenţa necesară 
pentru organizarea în perioada 25–27 noiembrie 2016, la Iaşi, a expoziţiei „Fabricat în Moldova” 
şi a Forumului de afaceri moldo-român, evenimente economice organizate de către Camera de 
Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, 
autoritățile publice locale,  precum Consiliul Județean şi Primăria Iaşi. 



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 IV 2016 

 
Total realizate: 25 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 12; 
 
1. În cadrul vizitei Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare E.Grama la Moscova, s-a 
organizat întrevederea cu Ministrul Agriculturii al FR A.Tkaceov, participarea la expoziția 
internațională de produse alimentare „Zolotaia oseni”, vizitarea Pavilionului nr.10 de pe 
teritoriul VDNH și întrevederea cu reprezentantul companiei ce efectuează lucrările de reparații 
(03-07.10.2016); 
2. Ședință cu reprezentanții oficiali ai AO „VDNH” privind desfășurarea lucrărilor de reparație, 
semnarea Acordului adiționat privind arenda pavilionului etc. (05.10.2016); 
3. Cu reprezentanții Ambasadei Canada în FR pentru identificarea mecanismelor de colaborare 
economică (13.10.16); 
4. Cu A.Lihanov, Director al ГБУ „Московские ярмарки” (14.10.2016); 
5. Cu L.Korsun, membru al Consiliului de afaceri RM-FR pe lângă CCI a FR (20.10.2016); 
6. Cu Ambasadorul Republicii Democrate Socialiste Sri Lanka în FR S.Weerasinghe, 
colaboratorul Ambasadei și reprezentantul companiei moldovenești din industria textilă 
(05.10.16, 21.10.16); 
7. Ambasadorului cu Prim-viceministrul Afacerilor Externe al Republicii Kârgâze, Dinara 
Kemelova, unde au fost discutate aspectele economice ale colaborării între state (25.10.2016); 
8. Cu reprezentanții Agenției de atragere a investițiilor din regiunea Kursk a FR, ai 
administrației publice locale și conducerii diasporei moldovenești din regiune (31.10.16); 
9. Cu Viceministrul Afacerilor Externe al Republicii Tadjikistan M.Haqdod, în cadrul vizitei de 
înmânare a scrisorilor de acreditare s-au abordat aspectele cooperării pe filiera economică (21-
22.11.2016);  
10. Cu I.B. Galkin, Directorul Departamentului cooperare economică cu statele CSI și dezvoltare 
a integrării eurasiatice din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice al FR (23.11.2016);   
11. Ambasadorului cu Secretarul de Stat al Republicii Kazahstan, G.Abdykalikova, 
Vicepreședintele Board-ului Camerei de Comerț Extern a Kazahstanului N.Bukeikhanov, Prim-
viceministrul Agriculturii al RK K.Aituganov, Conducătorul regiunii Karagandа N.Abdibekov, 
Republicа Kazahstan (25-28.11.2016); 
12. Cu Consilierul pe probleme economice al Ambasadei Republicii Kîrgîze în FR R.Kadîrov 
(16.12.2016); 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3; 
 
1. Diseminarea informaţiilor privind bunurile proprietate publică expuse spre vânzare 
(18.11.2016); 
2. Diseminarea informaţiilor din circulara privind aeroportul internaţional Bălţi (24.11.2016); 
3. Diseminarea în cadrul tuturor întrevederilor a informației privind climatul investițional și 
potențialul de export al RM, precum și colectarea informației similare de la interlocutorii statelor 
străine;  
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 7; 
 
1. Expoziției-iarmaroc cu produse moldovenești „Struguri de smarald” (25.09.-09.10.2016); 



2. Expoziției produselor și bucatelor moldovenești în cadrul sărbătorii Zilei Unității Naționale a 
FR, în or. Solnecinogorsk (03.11.2016);   
3. Ședinței privind negocierea Acordului bilateral în domeniul transportului rutier cu 
reprezentanții Ministerului Transportului al FR (08.11.2016); 
4. Participarea cu succes remarcabil la târgul-iarmaroc Winterbazaar al Ambasadelor străine 
acreditate la Moscova (26.11.2016); 
5. Ședinței a XIV-a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse de colaborare economică   și 
întrevederilor aferente (CCI a FR, Gazprom etc, 28-29.11.2016); 
6. Participarea pe parcursul trimestrului IV la un număr impunător de ședințe în cadrul CSI pe 
diverse domenii ca energetică, transporturi, inovații, construcții, agricultură etc., prezentarea 
poziției RM la acestea; 
7. Participarea la cea de-a 72 ședință a Consiliului Economic al CSI (09.12.2016); 
 
Altele – 3 acţiuni; 
 
1. Ambasada duce negocieri privind participarea agenților economici din RM la viitoarele 
iarmaroace organizate de autoritățile or.Moscova cu scopul promovării imaginii de țară și 
producției moldovenești (decembrie 2016); 
2. Ambasada este în proces de acordare a suportului logistic, organizațional (decembrie 2016-
ianuarie 2017) pentru participarea cu succes a companiilor din R M la expozițiile internaționale 
pe diverse tematici din FR (alimentar, textil, cosmetic etc). 
3. A fost acordat suport logistic și organizațional pentru participarea companiei SA „Viorica-
Cosmetic” la expoziția internațională „Intercharm 2016”, 26-29 octombrie 2016, iar actualmente 
sunt întreprinse măsuri pentru identificarea potențialilor parteneri de afaceri pentru compania în 
cauză. 



Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
 
Total realizate: 1 acţiune 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 1 acţiune; 
1. Difuzarea invitației privind proiectul de reabilitare și modernizare a Aeroportului internațional 

din Bălți departamentelor de Comerț ale comunităților autonome ale Spaniei (mail, 25-
26.11.2016) 



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

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 

Total realizate: 32 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 10 
 
1. Întrevederi cu membrii Clubului nobil Sallskape (promovarea RM și producției vinicole, 
octombrie-noiembrie 2016). 
2. Cu dl Jan Olof Nordstrom, reprezentant al companiei suedeze High Coast Wine (10.11.2016) 
3. Cu dna Marta Vallin, Manager de proiecte turism  FIN-S Marknad & Kommunikation 
(23.11.2016). 
4. Cu reprezentanții  Volvo Car  (24.11.2016). 
5. Cu dnii Sven Otto Littorin şi Joachim Grundin, Serio Group (24.11.2016) 
6. Cu dna Amelie Stappe, industria hotelieră (24.11.2016). 
7. Cu dl Ryan Loesch, Coordonator de proiecte, Oficiul de Statistică din Suedia. 
8. Cu experții Ronny Arnberg, manager de proiecte și Ulf Burman, Consilier, Institutul de 
cercetări în domeniul mediului. 
9. Cu dl Dan-Aria Sucuri, reprezentant al Uniunii tineretului liberal din Suedia (cooperare 
regională, contacte cu oameni de afaceri suedezi) 
10. Întrevedere cu Orjan Strandberg, reprezentant compania Inventorum Service AB (inovații). 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 15  
1. Comunicate de presă mediatizare  (06.10.2016 și 01.11.2016)  despre acțiunile promoționale 
(prezentare de țară și degustări de vinuri) în Suedia  
2. Diseminarea informaţiilor din circulara privind proiectul MTID de reabilitare și modernizare a 
aeroportului internaţional Bălţi în adresa unor instituții și companii din din Suedia, Norvegia şi 
Finlanda.  
3. La MAEIE a fost remis Buletinul Economic (octombrie 2016): aspecte privind situaţia 
economică din Suedia, Norvegia şi Finlanda;  
4. La MAEIE a fost remisă reacția  și propunerile organizației Serio Group (Scrisoare Nr 598 din 
16.12.2016) la proiectul MTID;  
5. MAEIE a fost informat despre situația din compania suedeză Ericsson, care este prezentă și în 
RM (NI 453 din 05.10.2016); 
6. MAEIE a fost informat despre activitatea Oficiului de Statistică din  Suedia și cooperarea cu 
RM ((NI 495 din 25.10.2016, Notă de Convorbire); 
7. Mesaj din partea Ambasadorului RM la Stockholm în adresa președintelui AOAMP cu ocazia 
lansării   
Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni (înființată la București). 
8. MAE IE a fost informat despre articolul expertului suedez în domeniul energiei regenerabile 
Kjell  
Andersson (cu care Ambasada are stabilite contacte), despre Republica Moldova, publicat pe 
portalul  
svebio.se, (14.12.2016) 
9. Propuneri în domeniul diplomaţiei economice şi interacțiunii cu instituţiile Republicii Moldova 
(MEc, MIEPO, CCI, s.a., material informaţional din 07.11.2016) 



10. Informație pre-lansare “Global Challenges  Prize  2017: a New Shape” ( 21.11.2016) 
11. Note Informative (5) cu aspecte economice: privind construcţia cablului de telecomunicaţii 
dintre Europa şi Asia, experiența cooperării economice suedezo-polone și suedezo-cehe, 
experienţa Suediei în materie 
de egalitate de gen în economie, seminare cu aspecte economice ș.a.  
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 5  
1. Prezentare cu degustare și vinuri de calitate produse de Combinatul de vinuri Cricova SA, 
Vinăria din Cimișlia, Asconi, Vinăria din Vale și Mileștii Mici. (Clubul nobil Sallskapet, 
Stockholm, 05.10.2016) 
2. Prezentare cu degustare a vinurilor și spumantelor produse de Vinăria din Cimișlia (Clubul 
nobil Sallskapet, Stockholm, 29.10.2016) 
3. Întâlnire cu două grupuri din RM participante la cursuri organizate în domeniul businessului 
(22.11.2016): Asociația producătorilor și exportatorilor de fructe, e-Government Center, 
Organizația pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, IASCI, Antrim (domeniul turismului),  
Glorinal, Credoprim Ltd. Stejaur Co., Toreco, JV Gradalogistic Group.  
4. Contribuții la organizarea întrevederii la compania Telia pentru delegația NGO-uri din RM 
(noiembrie 2016; 
5. Contribuții la organizarea întrevederii la instituția SALAR pentru delegația NGO-uri din RM 
(decembrie 2016);       
 
Altele – 2  
1. Ambasada a redactat un material informațional despre bunurile, exportul cărora a fost 
sistat/încetat pe pieţele ţărilor de acreditare, solicitându-se poziţia instituţiilor abilitate din RM 
referitor la această analiză (Material Informaţional  Nr. SWE//221.1/497  din 25.10.2016); 
2. Ambasada a iniţiat cooperare cu întreprinderea High Coast Wine în vederea organizării unor 
evenimente promoționale comune și o vizită în RM. În perioada dată a avut loc o întîlnire cu unul 
din conducătorii întreprinderii; de asemenea, Oficiul National al Viei si Vinului este disponibil 
pentru organizarea vizitei pentru reprezentanții suedezi în 2017. 
 



Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 7 acţiuni în perioada trimestrului  IV. 
 
Întrevederi – 4; 
1. 1 . Întâlnirea domnului Octavian CALMÎC, Viceprim-ministrul, Ministrul al Economiei 

cu Prim-ministrul RT dl Binali YlDIRIM în cadru celei de a 8 a Comisiei mixte 
Interguvernamentale moldo-turce pentru colaborare economică. (15.12.2016). 

2. Întrevederea domnului Octavian CALMÎC, Viceprim-ministrul, Ministrul al Economiei 
RM cu  Viceprim-ministrul RT, Ministrul cu dl Y. Tuğrul TÜRKEŞ. (15.12.2016). 

3. Întrevederea dlui Octavian CALMÎC, Viceprim-ministrul, Ministrul al Economiei cu dl 
Nihat ZEYBEKCI, Ministrul al Economiei al RT în cadrul forumului moldo-turc al 
oamenilor de afaceri de la Istanbul. (16.12.2016). 

4. Întrevederea reprezentantului Ambasadei Republicii Moldova cu cu dna Isil ARIKAN, 
expert, Centrul expozițional din Antalya. “Anfas-2017”  (06.12.2016) 

 
Diseminarea/colectarea informațiilor – 1; 
 
1. Diseminarea permanentă a corespondenței cu caracter economic a Ambasadei Republicii 

Moldova cu Republica Turcia și a oamenilor de afaceri. 
 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomației economice – 2; 
1. Ambasada RM în RT a participat la organizarea celei de a 8 a Comisiei mixte 

Interguvernamentale moldo-turce pentru colaborare economică. (14.12.2016-16.12.2016). 
2. Ambasada RM a participat la forumul moldo-turc al oamenilor de afaceri de la Istanbul. 

(16.12.2016). 
   
 



Ambasada Republicii Moldova în Ucraina 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 9 acţiuni în perioada trimestrului IV 
 
Întrevederi – 1  

1. Pe 23 noiembrie 2016, Ambasadorul a avut o întrevedere cu Prim-viceministrul 
Infrastructurii al Ucrainei E.Kravțov despre chestiuni existente pe agenda bilaterală, 
inclusiv posibilitatea eliberării suplimentare a 35 000 de autorizații ucrainene pentru 
transportul rutier de mărfuri. Adițional, Ambasada a facilitat expedierea solicitărilor 
respective adresate părții ucrainene din partea Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii Drumurilor și Ministerului Economiei. 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomației economice – 4  

1. Pe 6 octombrie 2016, la Kiev au avut loc consultările bilaterale în domeniul dezvoltării 
transportului avia și rutier. Delegația RM a fost condusă de de Sergiu Bucătaru, 
viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, iar cea ucraineană – de 
V.Dofgani, viceministrul infrastructurii. Au fsot discutate subiecte ce țin de eliminarea 
restricțiilor privind numărul zborurilor pe curse regulate dintre ambele state și dreptul de 
ședere peste noapte a companiilor aeriene în contextul zborurilor regulate. Urmare 
discuțiilor s-a convenit semnarea unui Acord interguvernamental cu privire la servicii 
aeriene care ar prevedea liberalizarea traficului aerian, concomitent cu cel terestru. 
Adițional s-a discutat procesul de pregătire către darea în exploatare a podului „Unguri-
Broniţa”.  

2. Pe 28 octombrie 2016, la Kiev, cu asistența Ambasadei, au fost desfășurate consultările 
moldo-ucrainene la nivelul conducătorilor autorităților aeronautice din ambele state, 
Directorul Autorității Aeronautice Civile ale RM R.Bezniuc și Președintele Serviciului 
Aeronautic de Stat al Ucrainei A.Biliciuk, în cadrul cărora s-a discutat problematica 
legată de efectuarea zborurilor regulate pe ruta Chișinău-Kiev-Chișinău. 

3. În perioada 1-2 noiembrie 2016, Ambasadorul a participat la lucrările Forumului de 
afaceri trilateral «Ucraina, Moldova și România: cooperarea interregională și 
transfrontalieră. Stadiul actual de dezvoltare, tendințe și perspective», or. 
Cernăuți. Ideea organizării Forumului a fost promovată activ pe parcursul anului de 
Ambasada, în cadrul multiplelor întrevederi purtate cu conducerea regiunii 
Cernăuți, Președintele CCI a Ucrainei, oamenii de afaceri din RM și Ucraina.  
Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Ambasadei RM în Ucraina și ambasadele 
statelor participante. La Forum au luat parte circa 100 de companii din cele trei țări. 
Lucrările Forumului economic trilateral reprezintă o premieră pentru cele trei state 
participante, având drept obiectiv principal intensificarea relaţiilor comercial-economice 
moldo-româno-ucrainene, constituind și un pas strategic important în cooperarea de 
viitor între cele trei țări.  

4. Pe 14-15 noiembrie curent, la Chișinău, după o perioadă de 5 ani, a avut loc întrevederea 
copreședinților Comisiei interguvernamentale moldo-ucrainene pentru cooperare 
comercial-economică. În cadrul discuțiilor cu S.Kubiv, Prim-viceprim-ministru, 
ministrul dezvoltării economice și comerțului al Ucrainei au fost abordate o serie de 
subiecte de pe agenda bilaterală, inclusiv perioada de desfășurarea a Comisiei mixte 
interguvernamentale. În rezultatul consultărilor ce au avut loc a fost semnat Protocolul 
întrevederii, cu stabilirea sarcinilor clar definite pentru realizare. 
 



Altele – 4  
1. La 12 decembrie 2016, Ambasadorul a participat la lucrările celui de al II-lea Forum 

Economic ucraineano-lituanian, organizat de CCI ale Ucrainei și Lituaniei, cu 
participarea președinților ambelor state și oamenilor de afaceri interesați. În contextul 
promovării relațiilor comercial-economice bilaterale, Ambasada propune organizarea 
unui asemenea forum, sub egida asociațiilor de producători și CCI din RM și Ucraina. 
Ideea în cauza preventiv a fost susținută de către A.Kinah, Președintele Asociației 
producătorilor și antreprenorilor din Ucraina și Gh.Cijikov, Președintele CCI al 
Ucrainei. Se propune ca acest eveniment să fie eventual petrecut în luna martie 2017, cu 
coordonarea acestui subiect cu Ministerul Economiei, Asociația națională a 
producătorilor și CCI. 

2. În perioada 1-2 decembrie 2016, reprezentantul Ambasadei a participat la lucrările CCI 
a Ucrainei împreună cu autoritățile oficiale, organizațiile societății civile au organizat a 
II-a Conferință internațională pe Comerț și Industrie privind "Zona de Liber Schimb: 
oportunități și provocări pentru Ucraina și parteneri". Scopul conferinței a fost 
discutarea situației actuale a acordurilor de liber schimb ale Ucrainei. În cadrul 
panelului respectiv, Ambasada a  intervenit cu prezentarea situației curente în Republica 
Moldova la capitolul beneficiile de la acorduri de comerț liber, statutul acestora, 
actualitatea și efectele de la aplicarea acestora.  

3. Pe 3 decembrie 2016, Ambasada a participat la cea de-a 24-a ediţie a târgului de caritate 
de Crăciun. Evenimentul a fost organizat de către Clubul Internaţional al Femeilor din 
oraşul Kiev (IWCK), în cadrul căruia au fost distribuite materialele promoționale 
privind producția moldovenească, pliante privind potențialul investițional și economic 
al RM. De asemenea, au fost servite bucate naţionale, plăcinte, vinuri şi băuturi 
moldoveneşti. 

4. Pe 14 decembrie curent, reprezentantul Ambasadei a participat la cel de-al II-lea Forum 
național al producătorilor de vinuri din Ucraina finisat cu prezentarea și degustarea 
vinurilor și divinurilor produse în Ucraina. Evenimentul a fost organizat cu suportul 
Corporației de viticultură și industria vinului "Ukrvinprom", Asociația "Biroul 
ucrainean al Viei și Vinului" și Asociația producătorilor de horticultură și viticultură din 
Ucraina. În cadrul evenimentului au fost distribuite materiale promoționale ale industriei 
vinicole moldovenești. 

 



Ambasada Republicii Moldova în Ungaria, acreditată prin cumul pentru Republica Croația, 
Republica Slovenia și Bosnia și Herțegovina 

 
Raport 

asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice 
pe parcursul trimestrului IV 2016 

 
Total realizate: 16 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 10; 
Ungaria: 
1. cu dl Sesztak OSZKAR, Președintele Adunării Generale al Județului Szabolcs-Szatmar-Bereg, 
Ungaria, discuții privind organizarea forumului moldo-ungar al oamenilor de afaceri în acest județ 
(03.10.2016)  
2. cu dl Peter KOZMA, Comisar General Administrativ din cadrul Oficiului Guvernamental al 
Județului Szabolcs-Szatmar-Bereg, Ungaria, discuții privind organizarea forumului moldo-ungar 
al oamenilor de afaceri în acest județ (03.10.2016) 
3. cu dl Antal MATE, Primarul localității Nyirbator, Ungaria, privind organizarea forumului 
moldo-ungar al oamenilor de afaceri în acest oraș (03.10.2016) 
4. diverse întrevederi cu dl Gyorgy STOFA, Fondator al Ordinului ungar de Vin Sf. George, 
Proprietar al Hotelului St. George Residence, discuții privind pregătirea evenimentului de 
prezentare a vinurilor moldovenești a companiilor Asconi Winery și Et Cetera Winery, Wine of 
Moldova (octombrie – noiembrie 2016) 
5. cu dl Viktor SZEBERKENYI, Șef al Direcției Generale Cooperare Bilaterală din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei, discuții privind intensificarea 
cooperării în domeniul comercial economic, inclusiv organizarea la Chișinău în anul 2017 a 
Comisiei mixte de cooperare comercial-economică moldo-ungară, precum și a unui forum al 
oamenilor de afaceri moldo-ungar 
 
Republica Slovenia: 
1.  cu dna Darja BAVDAZ KURET, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 
Slovenia, discuții privind oportunitățile de intensificare și extindere a relațiilor comercial-
economice moldo-slovene, inclusiv privind organizarea la Ljubljana în anul 2017 a Comisiei 
mixte de cooperare comercial-economică moldo-slovene, precum și a unui forum al oamenilor de 
afaceri moldo-sloven 
2. cu dl Ante MILEVOJ, Director al Centrului pentru Afaceri Internaționale, Camera de Comerț a 
Sloveniei, discuții privind oportunitățile de intensificare și extindere a relațiilor comercial-
economice moldo-slovene, inclusiv privind organizarea la Ljubljana în anul 2017 a Comisiei 
mixte de cooperare comercial-economică moldo-slovene, precum și a unui forum al oamenilor de 
afaceri moldo-sloven 
 
 Republica Croația: 
1.  cu dl Gordan BAKOTA, Asistent al Ministrului Afacerilor Externe și Europene al Republicii 
Croația, responsabil de Afaceri Politice, discuții privind oportunitățile de intensificare și extindere 
a relațiilor comercial-economice moldo-croate, inclusiv privind organizarea la Ljubljana și/sau la 
Chișinău în anul 2017, în marja unei vizite a demnitarilor de rang înalt din cele două țări, a unui 
forum al oamenilor de afaceri moldo-croat 
2. cu dl Damir NOVINIC, Directorul Agenției pentru Investiții și Competitivitate din Republica 
Croația, discuții privind oportunitățile de intensificare și extindere a relațiilor comercial-
economice moldo-croate, inclusiv prin prisma informării reciproce privind evenimentelor 
relevante în domeniul comercial-economic, privatizări, expoziții, etc., precum și referitor la 



organizarea la Ljubljana și/sau la Chișinău în anul 2017, în marja unei vizite a demnitarilor de 
rang înalt din cele două țări, a unui forum al oamenilor de afaceri moldo-croat 
 
Bosnia și Herțegovina: 
1.  cu E.S. dl Aleksandar DRAGICEVIC, Ambasadorul Bosniei și Herțegovinei în Republica 
Moldova cu reședința la Budapesta, discuții privind organizarea unei întâlniri la nivel de Prim-
miniștrilor Republicii Moldova și Bosnia și Herțegovina, cu participarea oamenilor de afaceri din 
cele două țări, precum și a vizitei la Chișinău a Ministrului Economici și Comerțului al Bosniei și 
Herțegovinei 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3; 
1. Diseminarea informaţiilor din circulara privind aeroportul internaţional Bălţi în adresa 
Camerelor de Comerț și Industrie și a Ministerelor de resort din țările de acreditare ale Ambasadei  
(07.l2.2016); 
2. Diseminarea informațiilor privind oportunitățile investiționale din Republica Moldova în cadrul 
întrevederilor cu oficialii resposabili de domeniul comercial-economic în cadrul vizitelor de lucru 
la Ljubljana și Zagreb, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare  
3. Efectuarea unei prezentări privind oportunitățile investiționale în Republica Moldova în marja 
întrevederii ce urmează să aibă loc în data de 19 decembrie curent, în cadrul vizitei 
Ambasadorului la compania ungară de autobuse IKARUS. 
1. Echipa Ambasada a purtat discuții cu 1 candidat la funcția de consul onorific al Republicii 
Moldova în Republica Slovenia, care la moment este în proces de completare a dosarului de 
consul onorific, urmând ulterior s ă-l remită în adresa Ambasadei. 
 
 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 
1.  Eveniment de prezentare și degustare a vinului moldovenesc, vinificatori Asconi 
Winery și Et Cetera Winery , Wine of Moldova (17.11.2016) 
2. Promovarea vinurilor moldovenești, a sucurilor moldovenești, a covoarelor 
moldovenești, a produselor agricole moldovenești, precum și a bucătăriei tradiționale 
moldonești în cadrul Târgului Diplomatic de Cartitate de la Budapesta ( 27.11.2016) 
 
Altele – 1 acţiune; 



Ambasada Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 10 acţiuni în perioada trimestrului IV. 
 
Întrevederi – 4; 
1. Întrevedere cu dna Livia Leu, Ambasador, Şef al Direcţiei Relaţii Economice Bilaterale din 

cadrul Secretariatului pentru Afaceri Economice al Elveţiei (SECO) şi dl Jochen Janssen, 
Director regional pentru Moldova, Belarus, Kazakhstan, Rusia şi Ucraina în cadrul căreia au 
fost discutate oportunităţile de promovare a schimburilor comerciale bilaterale şi de atragere a 
investiţiilor elveţiene în economia naţională. (19.10.2016). 

2. Întrevederea cu dl Urs Tschanz, om de afaceri şi Preşedinte al asociaţiei „Prietenii Moldovei”. 
Urmare a discuției, dl Tschanz s-a angajat să organizeze o masă rotundă la sediul Asociației 
despre oportunitățile de afaceri în RM, care ar include o prezentare detaliată oferită de Șeful 
Misiunii (19.10.2016). 

3. Întrevedere cu Prinţul Alois de Liechtenstein, urmare acreditării Ambasadorului în Principatul 
Liechtenstein. Subiectul discuţiei a fost fructificarea dialogului politic bilateral prin prisma 
valorificării climatului investiţional şi financiar-bancar din Republica Moldova, inclusiv prin 
atragerea companiilor multinaţionale precum Hilti şi Hoval în zonele economice libere aflate 
pe teritoriul naţional. În contextul aniversării în 2017 a  jubileului de 10 ani de la iniţierea 
cooperării cu LED, părţile au convenit să organizeze la Liechtenstein în primăvara anului 
viitor un For al oamenilor de afaceri din ambele ţări.  (11.11.2016). 

4. Întrevedere cu reprezentanţii companiei Gaia Tek SA, dnii Arnaud Nebel şi Luca Battaglieri 
interesate în identificarea companiilor textile din Republica Moldova în vederea producerii 
echipamentelor de securitate. Reprezentanţii companiei vor efectua o deplasare în RM în 
ianuarie 2017, în vederea stabilirii contactelor cu companiile textile autohtone şi a detaliilor 
privind plasarea comenzilor. (16.12.2016). 

 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 1; 
1. Diseminarea informaţiilor din circulara privind Aeroportul Internaţional Bălţi în adresa 

Departamentului Federal pentru Afaceri Externe al Elveţiei şi Oficiul pentru Afaceri Externe 
al Principatului Liechtenstein (28.11.2016); 
 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 2; 
1. Ambasada a organizat vizita în Republica Moldova a proprietarului companiei Pacteam 

Group, în cadrul căreia potenţialul investitor elveţian a avut întrevederi cu VPM Octavian 
Calmîc, reprezentanţii camerei de Comerţ şi Industrie şi a vizitat Zonele Economice Libere din 
or. Bălţi şi Cahul. (11-13 octombrie). 

2. Urmare eforturilor Ambasadei de a stabili legături cu Forumul Economic Mondial, misiunea a 
obţinut acordul de principiu al Directorului WEF, dl Philip Roesler de a avea o întrevedere cu 
Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Pavel Filip, în cadrul unui turneu regional, în perioada 
21-23 februarie 2017. Scopul întrevederii este examinarea posibilităţilor de colaborare ale 
Republicii Moldova cu Forul Economic Mondial şi eventual, posibilitatea participării Prim – 
ministrului Pavel Filip la întrunirea anuală a WEF din or. DAVOS, din ianuarie 2018. 
Ambasada a solicitat MAEIE să comunice Prim-ministrului Republicii Moldova despre 



acordul de principiu al Directorului WEF, dl Philip Roesler de a avea o  întrevedere cu 
Domnia sa în perioada 21-23 februarie 2017, cu informarea ulterioară a misiunii despre decizia 
luată în acest sens. 

Altele – 3 acţiuni 
1. Ambasada a sensibilizat partea elveţiană cu privire la necesitatea stabilirii unui cadru juridic 

care ar facilita liberalizarea comerţului între Republica Moldova şi Confederaţia Elveţiană. 
Totodată, Ambasada a sensibilizat Ministerul Economiei al RM în vederea examinării 
posibilității de a propune părții elvețiene un mecanism sau un set de inițiative pentru a facilita 
importul produselor moldovenești pe piața elvețiană. 

2. Ambasada a solicitat MAEIE să intervină pe lăngă autorităţile compete ale RM în vederea: 
- sensibilizării instituţiilor naţionale competente în vederea întreprinderii măsurilor necesare 

pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice al 
Elveţiei (SECO) şi stabilirea unei conlucrări eficiente cu acesta;  

- identificării posibilităţilor  de alocare a fondurilor guvernamentale pentru promovarea 
produselor autohtone la diferite expoziţii de specialitate;  

- reluării activităţii Comisiei mixte moldo – elveţiene în domeniul comercial – economic şi 
organizarea celei de-a VI-a reuniuni a Comisiei la Berna, pe parcursul anului 2017, în 
contextul celebrării celei de-a 25-a aniversări de la stabilirea relaţiilor diplomatice moldo – 
elveţiene (utima a avut lor în 2012 la Chişinău). (Nota Ambasadei SUI//220.2/ 339 din 7 
noiembrie 2016).  

3. Ambasada a solicitat MAEIE prin Nota SUI/325 din 25.10.2016 implicarea Ministerului 
Economiei și MIEPO în vederea organizării Forului de Afaceri Moldova-Elveția, planificat în 
perioada aprilie-mai 2016 în Elveția. Ambasada a obţinut acordul de principiu al MEC pentru 
a acorda asistență și angajament de a sprijini efortul Misiunii în acest sens. De asemenea 
MIEPO a comunicat că este deschis să acorde tot sprijinul necesar bune-i organizări a 
evenimentului. 



Consulatul General al Republicii Moldova la Milano 
 

Raport 
asupra acţiunilor întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice  

pe parcursul trimestrului IV 2016 
 
Total realizate: 4 acţiuni în perioada trimestrului IV 
 
 
Diseminarea/colectarea informaţiilor – 3; 
 
1. Informarea și distribuirea mediului de afaceri din circumscripția consulară, prin intermediul 

Camerilor de Comerț din Milano, Bologna, Firenze, Genova, Torino și Valle d'Aosta, a  
invitațiilor de participare la sărbătoarea națională “Ziua Vinului 2016”, care s-a desfășurat la 
Chișinău în perioada 1-2 octombrie 2016, precum și la evenimentul “Moldova Busness 
Week”, desfășurat în Republica Moldova în perioada 4-7 octombrie 2016 (Nota 
ITA/1/231/1021 din 20.09.2016 și Nota ITA/1/231/1034 din 23.09.2016); 

2. Diseminarea informaţiilor cu privire la proiectul de modernizare a Aeroportului Internațional 
Bălți prin intermediul Camerilor de Comerț din Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze și 
Valle d'Aosta (Nota ITA/1/220.1/1296 din 23.11.2016); 

3. În cadrul întrevederilor sunt diseminate materiale informative, broșuri, etc., referitoare la 
economia Republicii Moldova, la modalitatea de investire, precum și avantajele oferite 
investitorilor străini. Totodată, informațiile respective sunt diseminate și în rîndul cetățenilor 
străini care se adresează cu o astfel de solicitare la misiunea consulară. Mai mult, asemenea 
informații se plasează în permanență atît pe pagina web, cît și în cadrul centrului 
informațional ale misiunii consulare; 

 
Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomaţiei economice – 1; 
 
1. La 19 octombrie 2016, la Chişinău, a avut loc cea dea IV-a ediţie a tradiționalului Forum 

economic pentru întreprinderile italiene şi mixte ce activează în Republica Moldova; 
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