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d/o 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse de misiunile diplomatice ~i oficiile consulare pe dimensiunea 

diplomatiei economice pe parcursul trimestrului IV 2017 

Legenda: 
i - intrevederi; D - diseminare/colectare de informatii; 
0 - organizarea/co-organizarea de evenimente; A - altele: 

MDOC IV 2017 i D 0 A 
Total 

Total actiuni realizate in 
780 292 206 171 111 trimestrul II al anului 2017 I 

I 
---------~ ------- - -··-·-----

1. Ambasada Republicii Moldova In 
6 4 1 1 0 Austria 

2. Ambasada Republicii Moldova in 
59 23 21 IO 5 Azerbaidjan I 

f--

3. Ambasada Republicii Moldova in 
38 11 5 5 17 Belarus 

-- ------

4. Ambasada Republicii Moldova in 
22 16 2 2 2 Bulgaria 

r-

5. Ambasada Republicii Moldova in 
25 16 0 8 I 

Canada 
6. Ambasada Republicii Moldova in 

8 5 8 0 
Confederatia Elvetiana 

7. Ambasada Republicii Moldova in 
36 15 6 14 I 

Estonia 
8. Ambasada Republicii Moldova in 

86 28 39 19 0 
F ederatia Rusa 

-~ 

9. Ambasada Republicii Moldova in 
21 5 5 6 5 

Japonia 
10. Ambasada Republicii Moldova in 22 5 4 8 5 

Letonia 
- r-----~~--

11. Ambasada Republicii Moldova in 
4 I 3 0 0 

Lituania 
~ 

12. Ambasada Republicii Moldova in 12 5 
Republica Ceha 

2 2 
,., 
.) 

13. Ambasada Republicii Moldova in 21 
Republica Elena 

14 7 0 0 

14. Ambasada Republicii Moldova in 9 5 
,., 1 0 .) 

Republica Franceza 
------------------1- - -----, 

Ambasada Republicii Moldova in I I • 15. 17 5 4 5 i 3 i 
Republica ltaliana I 

16. Ambasada Republicii Moldova in 46 
Republica Populara Chineza _ 

8 19 10 9 

17. Ambasada Republicii Moldova in 
6 4 0 0 2 

Republica Federala Germana 
18. Ambasada Republicii Moldova in 11 4 

,., 
0 I 4 .) 

L Regatul Tarilor de J~~------- ___ -------- ---~' ---· -- __L_ 



19. Ambasada Republicii Moldova In 
13 6 4 3 0 Regatul Belgiei 

20. Ambasada Republicii Moldova in 
10 2 4 2 2 Regatul Spaniei 

21. Ambasada Republicii Moldova In 
24 5 12 2 5 Regatul Suediei 

22. Ambasada Republicii Moldova In 
11 4 2 2 3 Regatul Unit 

23. Ambasada Republicii Moldova In 
40 6 16 14 4 Republica Polona 

24. Ambasada Republicii Moldova In ! 
8 2~ 46 9 

'1 

2 
I Republica Portugheza I 

! I 25. Ambasada Republicii Moldova In 
23 5 4 14 0 Romania 

26. Ambasada Republicii Moldova In 
64 30 14 15 5 

Statele Unite 
27. Ambasada Republicii Moldova In 

24 18 2 4 0 
Statul Israel 

28. Ambasada Republicii Moldova In 
2 0 ' 0 I 4 2 

Statul Qatar 
29. Ambasada Republicii Moldova In 

16 13 3 0 0 
Turcia 

30. Ambasada Republicii Moldova In ' 18 5 1 8 4 
Ucraina 

31. Ambasada Republicii Moldova In 
25 10 ' 11 0 I 4 

Ungaria 
+----~--

I 

I 

32. Consulatul de la Ia~i 

33. Consulatul general la Istanbul 
I 

·----·-

34. Consulatul general de la Milano 

Oficiul consular de la Padova I 

35. Consulatul la Odesa 

36. Consultatul general la Frankfurt pe 
Main 

37. Misiunea Republicii Moldova pe 
Ianga UE ----

138. RP la CoE (Strasbourg) 
I 

----~ I ----

t~ 
RP la ONU (New York) 

~ 



Ambasada Republicii Moldova in Republica Austria ~i, prin cumul, in Republica 
Slovaca 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 6 actiuni in perioada trimestrului IV. 

intrevederi - 4; 
1. Cu dl Friedrich Lind, reprezentant al companiei Agora Immobilien GMBH, cu care au 

fost discutate posibilitati de atragere a potentialilor investitori austrieci in tara noastra, 
dar ~i posibilitati de conlucrare cu Ambasada RM la Viena in sprijinirea evenimentelor 
organizate de ultima - 23 noiembrie (Ambasador). 

2. Cu expeqi din cadrul Camerei Economice Federale a Austriei (WKO), in vederea 
organizarii Business Forumului Austria-Moldova din 11 octombrie 2017 1 - 10 
octombrie (Consilier, responsabil de cooperarea economica). 

3. Cu Calin Motorga, Secretar I al Ambasadei Romaniei la Viena. Discutiile din cadrul 
intrevederilor s-au axat, ca ~i anterior, la proiectele Comunitatii Energetice relevante 
pentru tara noastra, dar ~i schimbul de experienta in domeniul economic intre MD ale 
Republicii Moldova ~i Romaniei in Austria - 12 octombrie, 19 octombrie, 21 
noiembrie (Consilier, responsabil de cooperarea economicii). 

4. Cu dna Dr. Barbara Kolm, Director al Centrului Austrian Economics, ~i dna Petya 
Dyulgerova, Coordonator de proiect pentru Republica Moldova in cadrul acestui 
Centru. Discutiile s-au axat pe proiectele Centrului desfii~urare in tara noastra ~i 
posibilitatile de diversificare ale acestora - 4 decembrie (Consilier, responsabil de 
cooperarea economicii). 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 1; 
1. Pe 20 octombrie 2017 Ambasada Republicii Moldova la Vierra a organizat o receptie 

oficiala cu ocazia celebrarii a 25 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice cu 
Republica Austria. Evenimentul a avut loc la Academia Diplomatica de la Viena ~i a 
intrunit oficiali din cadrul Ministerului pentru Europa, Integrare ~i Afaceri Exteme, 
precum ~i alte institutii de stat din Austria, membri ai corpului diplomatic acreditati 
pentru relatii bilaterale ~i multilaterale la Viena, oameni de arta ~i reprezentanti ai 
comunitatii moldovene~ti. in cadrul evenimentului au fost diseminate materiale 
promotionale ~i informationale despre tara noastra; bufetul a inclus produse autentice 
moldovene~ti: bomboane de la ,,Bucuria", patiserie ,,Dulcinella", vinuri autohtone cum 
ar fi Feteasca, Neagrii ~i Alba, dar ~i un sortiment variat de la mai multe vinarii, care 
au fost apreciate de invitati. 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - l; 
1. Pe data de 11 octombrie 2017 la Vierra s-a desra~urat Business Forumul Austria

Moldova, organizat de Camera Economicii Federalii a Austriei (W1<0), cu 
participarea companiilor din ambele state. La Forum a participat dl Octavian Calmic, 



Viceprim-ministru, Ministrul Economiei ~i lnfrastructurii al Republicii Moldova. 
Ambasada RM la Viena a conlucrat cu WKO pe parcursul anului in vederea asigurarii 
unei bune desfa~urari a evenimentului de referinta. F orurnul a fost o continuitate a 
celui din luna februarie 2017, desra~urat la Chi~inau, concomitent cu vizita Ministrului 
pentru Europa, Integrare ~i Afaceri Exteme austriac S.Kurz in Republica Moldova. 
Printre obiectivele de baza ale evenimentului putem evidentia consolidarea relatiilor 
intre oameni de afaceri din cele doua state, familiarizarea businessman-ilor austrieci cu 
climatul investitional din Republica Moldova ~i preluarea experientei in diverse 
domenii de afaceri de la partenerii austrieci de catre companiile din tara noastra. 



Ambasada Republicii Moldova in Republica Azerbaidjan, 
prin cumul in Georgia, Republica Islamica Iran ~i Republica India 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 59 actiuni in perioada trimestrului IV 

I. intrevederi - 23; 

1-2. lntrevederi (2, intre 1-4 octombrie) cu ~eful complexului comercial international de produse 
alimentare "AGRO MALL" din Baku, Hasan T. Sharifov, cu care s-a fost discutat modalitatile de 
cooperare ~i part1c1pare la proiectul international privind expunerea, promovarea ~i 

comercializarea produselor agricole din Moldova la Baku, precum ~i a participarii acestuia sau a 
reprezentantului sau la Business Week Moldova 2017; 

3. Intalnirea la 3 octombrie cu Aidyn Nassirov, ~eful adjunct al Complexului comercial 
international de produse alimentare ''AGRO MALL" in vederea organizarii participarii sale la 
Business Week Moldova 2017 in perioada 5-7 octombrie 2017; 

4-9. Pregatirea ~i participarea la desra~urarea, in contextul Reuniunii Speciale din 7-8 octombrie 
2017 a Consiliului Mini~trilor Afacerilor Exteme, a intrevederilor Viceprim-ministrului, 
Ministrului Afacerilor Externe ~i Integrarii Europene Andrei Galbur cu Viceprim-ministrul, 
Ministrul Afacerilor Exteme al Georgiei Mickheil Janelidze, mini~trii de Exteme ai Republicii 
Azerbaidjan Elmar Mammadyarov, al Ucrainei Pavlo Klimkin ~i Secretarul General al GUAM 
Altai Efendiev, precum ~i a celor comune cu Prim-ministrul ~i Pre~edintele Georgiei Giorgi 
K virikashvili ~i Giorgi Margvelashvili, in cadrul carora au fost discutate toate aspectele de 
cooperare a celor 3 state in contextul GUAM, dar ~i a relatiilor bilaterale, inclusiv comercial
economice intre acestea (GEO/ AZE/221/423 din 13.10.17 ~i GEO/AZE/220.2/424 din 16.10.17); 

10-17. Intrevederile, in perioada 24-29 octombrie curent, cu prilejul prezentarii scrisorilor de 
acreditare in calitate de Ambasador Extraordinar ~i Plenipotentiar al Republicii Moldova (RM) in 
Republica India (RI), cu re~edinta la Bacu, Repubica Azerbaidjan cu - Pre~edintelui Indiei Shri 
Ram Nath Kovind, Ministrul Comertului ~i Industriei al Indiei Suresh Prabhu, Secretarul Vest 
(viceministru) Ruchi Ghanashyam, Directorul General pentru Europa Centrala Ministerul 
Afacerilor Exteme (MAE) S. Bhattacharjee precum ~i cu conducerea, implicit Pre~edintele ~i 

Vicepre~edintele Camerei de Comert ~i Industrie PHD din India Anil Khatan ~i Rajeev Talwar, cu 
Consulul Onorific al RM la New Delhi Purrshottam Bhaggeria ~i cu cinci (5) oameni de afaceri, 
interesati de cooperarea pe mai multe domenii cu tara noastra cu care s-au discutat relatiile 
comercial-economice actuale ~i de perspectiva intre cele doua tari (IND/AZE/l 02.1/ 455 din 
02.11.2017); 

18-23. Pregatirea ~i participarea, in perioada 27-29 noiembrie 2017, vizitei Prim-ministrului 
Republicii Moldova Pavel Filip la Tbilisi Belt and Road Forum, precum ~i la intrevederile sale din 
cadrul vizitei oficiale in Georgia cu Pre~edintele Giorgi Margvelashvili, Prim-ministrul Giorgi 
K virikashvili ~i Prqedintele Parlamentului, Irakli Kobakhidze, precum ~i cu Prim-ministrul, 
Ucrainei Volodymyr Groysman ~i Vicepre~edintele BERD, Alain Pilloux, temele majore ale 
discutiilor vizand - dezvoltarea durabila a statului, modernizarea ~i consolidarea sectorului 
economic national, promovarea globalizarii economice ~i rolul Republicii Moldova in acest 
proces, in special in contextul initiativei ,,o Centura, un Drum", situatia actuala a relatiilor 



bilaterale in domeniile politic, comercial-economic ~i cultural, precum ~i pe perspectivele de 
dezvoltarii ~i consolidare a acestora. Aditional a fost semnata - Conven1ia dintre Guvernul 
Republicii Moldova ~i Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri ~i prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit GEO/AZE/220.2/51 Odin 01.12.2017; 

II. Diseminarea/colectarea informatiilor - 5; 

1. Desfa~urarea consultarilor cu partea azera ~i transmiterea informatiilor relevante MAEIE ~i 
Ministerului Finantelor Republicii Moldova cu privire la propunerile pentru definitivarea 
proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova $i Guvernul Republicii Azerbaidjan 
privind transportul internafional combinat de marfuri ~i pentru Articolul 10.1 al proiectului 
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova $i Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la 
colaborarea fn domeniul transportului feroviar (AZE/021 /408 din 04.10.17); 

2. Consultari cu partea georgiana ~i informarea Direqiei drept international al MAEIE asupra 
stadiului de definitivare in vederea semnarii a proiectul Memorandumului de fnfelegere fntre 
Ministerul Finanfelor al Republicii Moldova $i Ministerul Finanfelor al Georgiei privind 
cooperarea tehnica (textul proiectului men1ionat a fost definitivat de catre cele doua paf1i ~i este 
pregatit pentru semnare - GEO/AZE/021/412 din 5 octombrie 2017). 

3. Participarea pe 7 octombrie curent, alaturi de al1i reprezentanti ai corpului diplomatic acreditat 
la Baku, autoritatile locale ~i populatia ora~ului Guba ~i a regiunii, la eel de-al 5-lea Festival al 
marului ~i Primul Festival al covorului din acest ora~, cu informarea ulterioara a MAEIE; 

4. Transmiterea in adresa MAEIE a proiectului Acordului intre Comitetul de stat pentru 
problemele legate de Proprietate al RA ~i Agentia Relatii Funciare ~i Cadastre a RM 
(AZE/021/417 din 10.10.17); 

5. Nota informativa cu privire la Sedinta Cabinetului de Mini~tri al Republicii Azerbaidjan sub 
conducerea Pre~edintelui statului azer dedicata rezultatelor dezvoltarii social-economice in 9 luni 
ale anului 2017 (AZE/221/422 din 12.10.17); 

6-10. Diseminarea catre institutiile de resort din tarile de acreditare, prin intermediul ministerelor 
de externe ale acestora ~i prin email catre structurile relevante a informatiilor actualizate privind 
oportunitatile de privatizare a bunurilor de proprietate publica de stat din republica Moldova (8-10 
octombrie ); 

11. Nota informativa referitoare la deschiderea oficiala a segmentului caii ferate Baku-Tbilisi
Kars (conexiune pe Drumul Matasii) - AZE/221/450 din 31.10.17; 

12-16. Diseminarea mai multor seturi de bro~uri, prezentari ~i altor materiale promotionale tiparite 
~i electronice elaborate de MIEPO catre institutiile de resort din tarile de acreditare, prin 
intermediul ministerelor de externe ale acestora ~i prin email catre structurile relevante (Azprom, 
Camerele de comert, companii private), precum ~i reprezentantilor Ministerului de exteme al 
Indiei, ai Camera de Comert ~i Industrie ~i ai 5 companii private din aceasta tara, precum ~i 

Consulatului Onorific al republicii Moldova la New Delhi pentru diseminare ulterioara relevanti; 

17-18. Adresarea catre institutiile relevante din Republica Azerbaidjan ~i Georgia a solicitarilor cu 
privire utilizarea monedei electronice ~i transmiterea catre MAEIE a scrisorii referitoare la Nota 
de raspuns al MAE azer la ace st subiect ( AZE/021I513 din 01.12 .1 7); 

19. Remiterea scrisorii VPM, Ministrului Economiei ~i Infrastructurii RM 0. Calmac catre 
Ministrul Transporturilor, Comunicatiilor ~i Tehnologiilor Inalte cu solicitarea de oferire a 20 de 
permise suplimentare pentru tranzitul bilateral de marfuri ~i a 20 pentru transportarea marfurilor 
din ~i in tari terte (AZE/022/516 din 04.12.17) ~i transmiterea in adresa MAEIE a raspunsului 
preliminar; 



20. Remiterea in adresa institutiilor relevante din Republica Azerbaidjan, Georgia, Iran ~i India a 
scrisorilor Directorului Agentiei pentru siguranta Alimentelor (GEO/AZE/022/528 din 12.12.17; 
IRA/ AZE/022/530 din 12.12.17); 

21. Scrisoare catre DDI a MAEIE cu privire la revederea ~i dezvoltarea cadrului juridic de 
cooperare, in special in domeniul comercial-economic cu India (IND/AZE/290/535 din 14 
decembrie 2017); 

III. Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 5; 

1-2. Transmiterea informatiei referitoare la desfa~urarea Moldova Business Week 2017 
autoritatilor guvernamentale ~i neguvernamentale de profil economico-comercial din statele de 
acreditare (Azerbaidjan, Georgia, Iran, India)- 1-2 octombrie 2017; 

3. Organizarea participarii in perioada 5-7 octombrie 2017 a Sefului adjunct al Complexului 
comercial international de produse alimentare "AGRO MALL" Aidyn Nassirov, inclusiv cu o 
prezentare a proiectului international privind expunerea, promovarea ~i comercializarea produselor 
agricole din Moldova la Baku in cadrul Business Week Moldova 2017; 

4. Participarea la deschiderea Casei de Comert Georgia la Complexul comercial international de 
produse alimentare "AGRO MALL" din Baku ~i discutarea cu Seful acestuia ~i cu Ambasadorul 
Republicii Azerbaidjan in Republica Moldova Gudsi Osmanov a perspectivelor de deschidere a 
Casei de Comert a Moldovei in cadrul Complexului "AGRO MALL" (07.12.17); 

5. Continuarea consultarilor cu secretarii azer ~1 moldovean a1 Comisiei mixte 
interguvernamentale moldo-azere pentru colaborare economica cu privire la pregatirea ~i 

desfa~urarea Reuniunii a 4-a a acesteia ~i a Forului Oamenilor de afaceri din cele doua tari 
( octombrie-decembrie ). 

6-10. Contributia la organizarea participarii Secretarului de Stat al Ministerului Economiei ~i 

Infrastructurii, Sergiu Bucataru, a Directorului General al Organizatiei pentru Atragerea 
Investitiilor ~i Promovarea Exportului (MIEPO) Vitalie , a Pre~edintelui Camerei de Comert ~i 
Industrie (CCI), Sergiu Harea ~i a Directorului Interimar al F ondului pentru Eficienta Energetica, 
Sergiu Corin ~i a 28 oameni de afaceri din Republica Moldova la Tbilisi Belt and Road Forum ~i 
la intalnirilor fata in fata cu oameni de afaceri din Georgia. Respectiv, organizarea intrevederilor 
primilor patru cu Viceministrul Economiei ~i Dezvoltarii Durabile a Georgiei Ghenadi Arveladze, 
cu Directorul Fondului de Co-investitii din Georgia. Organizarea vizitei la Parkul de Inovatii 
Tehnice din Tbilisi (GEO/AZE/220.2/510 din 01.12.2017); 

IV. Alte activitati - 5; 

1-2. Participarea la evenimentele de promovare a candidaturii Republicii Azerbaidjan pentru 
gazduirea in 2021 la Baku a Reuniunii anuale a Grupului Bancii Mondiale (13 decembrie, 
Ministerul Finantelor ) ~i a Expozitiei Mondiale Expo-2025 (14 decembrie, Centrul Heydar 
Aliyev); 

3. Nota de convorbire referitoare la primirea de catre Pre~edintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev a 
Ministrului Afacerilor Interne al RM Alexandru Jizdan, in cadrul careia au fost abordate ~i 
subiecte ale cooperarii comercial-economice (AZE/220.1/488 din 17.11.2017); 

4. Nota de convorbire referitoare la vizita in Republica Azerbaidjan a Ministrului Afacerilor 
Interne al RM Alexandru Jizdan, in cadrul intrevederilor caruia au fost discutate ~i aspecte ale 
cooperarii comercial-economice dintre cele doua tari (AZE/220.1/494 din 20.11.2017); 

5. Nota informativa privind vizita Prim-viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltarii economice ~i 
Comertului al Ucrainei in Republica Azerbaidjan (AZE/221/443 din 23.10.17). 



Ambasada Republicii Moldova in Republica Belarus 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 38 actiuni in perioada trimestrului IV. 

intrevederi - 11: 
1. Cu pre~edintele Comitetului executiv al ora~ului Minsk privind totalurile ,,Festivalului 

vinului moldovenesc - 201 7", desfa~urat la 3 0 septembrie la Minsk ~i perspectivele de 
cooperare comercial-economica pentru urmatoarea perioada (04.10.2017); 

2. Cu pre~edintele Comitetului executiv al ora~ului Bobruisk privind aspectele de cooperare 
comercial-economica (13.10.2017); 

3. Cu Pre~edintele Comitetului executiv al raionului Stolin, reg. Brest, privind perspectivele 
de cooperare comercial-economica (16.11.2017); 

4. Cu Directorul executiv al Concemului ,,EpecTM5ICOMOJIIIpoM" privind identificarea 
propunerilor de colaborare pe filiera industriei prelucratoare: majorarea importului de 
fructe ~i legume ~i majorarii importului de material vinicol ~i a divinurilor in vrac 
(16.11.2017); 

5. Cu Pre~edintele Comitetului executiv al raionului Dzerjinsk, reg. Minsk, privind 
perspectivele de cooperare comercial-economica ~i culturala (18.11.2017); 

6. Cu reprezentantii companiei belaruse OAO .,ArpoMexIIapK" privind posibilitatea 
realizarii unui proiect de dislocare a producerii liniilor de sortare/ambalare pentru micii 
producatori din Republica Moldova (23.11.2017); 

7. Cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Belarus Vladimir Makei In contextul 
aniversarii a 25 ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Republica Moldova ~i 

Republica Belarus (20.11.2017); 
8. Cu Pre~edintele Comitetului executiv al raionului Volkovlsk, reg. Grodno, privind 

perspectivele de cooperare comercial-economica (05.12.2017); 
9. Cu managementul intreprinderilor ,.EEJI-OECT" ~i ,,EemiaKT" In vederea extinderii 

relatiilor de colaborare cu Republica Moldova (05. 12. 2017); 
10. Cu reprezentantii Departamentului relatii economice intemationale din cadrul Camerei 

de Comert ~i Industrie al Republicii Belarus privind organizarea la 11 decembrie 2017 la 
Minsk a Forului de afaceri moldo-belarus in cadrul vizitei de lucru a Prim-ministrului 
Republicii Moldova Pavel Filip In Republica Belarus (05.12.2017); 

11. Cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Exteme al Republicii Belarus privind 
organizarea in perioada 11-12 decembrie 2017 a vizitei de lucru a Prim-ministrului 
Republicii Moldova Pavel Filip in Republica Belarus (08.12.2017). 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 5; 
1. Diseminarea prin intermediul platformei ,.Diplomatia economica" a ofertelor comerciale 

a companiilor belaruse: ,,<I>PYTPEAJI" (06.10.2017), ,,rey6oKcKM:H M5IcoKoMfornaT" 
(09.10.2017), ,,MonrneBCK.Hll BaroHOCTpO.HTeJibHblll 3aBO;:( (18.10.2017); ,,TitanPlast" 



(13.11.2017) ,,MaIIIcrre~cepBHc" (14.11.2017); OAO ,,fopnIHCKHH arpoKoM6HHaT" 
(22.11.2017); 

2. Centrala a fost informata des pre Calendarul expozitiilor planificate pentru anul 2018 de 
catre compania ,.Technics and Comunications" (23.10.2017); 

3. Diseminarea informatiei privind expunerea bunurilor proprietate publica de stat la 
privatizare in adresa institutiilor relevante din Republica Belarus (08.11.2017). 

4. Centrala a fost informata despre oportunitatea participarii mediului de afaceri din 
domeniul editorial-poligrafic din Republica Moldova la Conferinta Intemationala 
,,Businessul editorial-poligrafic in era digitala: tendinte de dezvoltare" din perioada 08-
09 decembrie 2017 (15.11.2017); 

5. Centrala a fost informata despre oportunitatea participarii mediului de afaceri din 
domeniul editorial-poligrafic din Republica Moldova la Expozitia Internationala de 
Carte, planificata la Minsk pentru perioada 7-11 februarie 2018 (21.11.2017). 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 5; 
1. Ambasada a organizat deplasarea in raionul Stolin in vederea aprofundarii relatiilor de 

cooperare cu autoritatile locale ~i agentii economici belaru~i, fiind identificate un ~ir de 
propuneri de colaborare intre agentii economici din ambele state ~i prezentarii 
prioritatilor ~i oportunitatilor investitionale ale Republic ii Moldova ( 16.11.2017); 

2. Ambasada a organizat deplasarea in raionul Volkovisk in vederea aprofundarii relatiilor 
de cooperare cu autoritatile locale ~i agentii economici belaru~i, in cadrul careia au fost 
prezentate potentialul de export ~i oportunitatile investitionale ale Republicii Moldova 
(05.12.2017); 

3. Ambasada a participat la organizarea vizitei de lucru a Prim-ministrului Republicii 
Moldova Pavel Filip in Republica Belarus (11-12 decembrie 2017); 

4. Ambasada a contribuit la organizarea Forului economic moldo-belarus, desfa~urat la 
Minsk la 11 decembrie 2017, la care au participa 25 agenti economici din Republica 
Moldova ~i peste 70 agenti economici din Republica Belarus ( 11.12.201 7); 

5. Ambasada a organizat intrevederea Secretarului General de Stat al Ministerului 
Economiei ~i Infrastructurii al Republicii Moldova cu Viceministrul econom1e1 
Republicii Belarus cu privire la oportunitatile de cooperare in domeniul dezvoltarii 
antreprenoriatului ~i sectorului IMM (12.12.2017); 

Altele - 17; 
1. Ambasadorul a participat la Iarmarocul regional in domeniul agriculturii ,,,[(IDKHHKH", 

desfa~urat la Smolevici, reg. Minsk, (07.10.2017); 
2. Ambasadorul a participat la reuniunea Consiliului Mini~trilor Afacerilor Exteme CSI ~i 

a Consiliului ~efilor de State CSI, desfa~urate la Soci, Federatia Rusa (10-11.10.2017); 
3. Ambasada a participat la Forul International financiar-bancar al statelor membre CSI 

,,MHHCKHe ;::i;eJIOBble BCrpeqll'' (26-27.10.2017) 
4. Ambasada a participat la Forul de afaceri ,,EH3ttec LJ;HH B foMeJie", in cadrul caruia a fost 

realizata o prezentare a oportunitatilor de afaceri ~i investitionale in domeniul turismului 
~i industriei ospitalitatii din Republica Moldova (27.10.2017); 

5. Ambasada a contribuit la solutionarea problemelor privind neachitarea de catre partea 
belarusa a productiei livrate de compania SRL ,,Demiterra" (01.11.2017); 



6. Ambasadorul a participat la reuniunea ordinara a ~efilor de Guveme CSI desra~urata la 
Ta~kent, Republica Uzbekistan, (03.11.2017); 

7. Ambasada a participat la editia a VII-a a Forumului International al Antreprenorilor din 
Republica Belarus (13.11.2017); 

8. Ambasada a oferit informatia solicitata de producatorii agricoli din Republica Moldova 
privind modalitatea de procurare a tehnicii agricole produse la ,,MTZ" (20.11.2017); 

9. Ambasada a realizat demersurile necesare in solutionarea problemei certificarii de catre 
ANSA a productiei fabricii de lactate OAO ,,TypoBclilliI MoJioqHbIH KoMfarnar" ~i OAO 
,,fey6oKCKMll MOJioqHO-KOHCepBHblll KOMfornaT" (22.11.2017); 

10. Ambasada a oferit suport companiei autohtone SRL ,,Parametimpex" in concretizarea 
aspectelor ce vizeaza procedura de certificare a produselor chimice de uz casnic, in 
vederea exportului acestora pe piata belarusa (24.11.2017); 

11. Ambasada a oferit suport companiei SRL ,JU TRANS GRUP"in solutionarea problemei 
privind recunoa~terea autorizatiei transport international ECMT de catre organele 
vamale ale Republicii Belarus (29 .11-06.12 2017); 

12. Ambasadorul a participat la Reuniunea Asambleei Parlamentare ICE, dedicata 
dezvoltarii tehnologiilor informationale in spatiul ICE (28.11.2017); 

13. Ambasada a distribuit materiale promotionale, a oferit pentru degustare vmun 
moldovene~ti in cadrul participarii la ,Jarmarocul de Craciun", desra~urat la Minsk 
(09.12.2017); 

14. Ambasadorul a participat la ~edinta Congresului II al oamenilor de ~tiinta din Republica 
Belarus, in cadrul caruia a fost prezentat potentialul ~tiintific al tarii, in special in 
domeniul tehnologiilor informationale, chimiei, industriei ~1 biotehnologiilor 
(12.12.2017) ; 

15. Ambasada a participat la sesiunea ,,B2D", organizata in cadrul ~edintei festive a 
Prezidiului Camerei de Comert ~i Industrie a Republicii Belarus consacrata aniversarii a 
65 ani de la fondare, fiind realizat dialog cu 20 de reprezentanti ai intreprinderilor ~i 
asociatiilor din Republica Belarus interesati in colaborare cu Republica Moldova 
(14.12.2017). 

16. Participarea la ~edintele ordinare ale Consiliului reprezentantilor permanenti ~i 

plenipotentiari ai statelor membre CSI, in cadrul carora au fost abordate aspecte de 
cooperare economica in contextul implementarii Acordului de liber schimb cu tarile
membre CSI ( 10.10.2017; 21.11.2017; 12.12.2017) 

17. Participarea la ~edintele organizate in cadrul Comitetului Executiv CSI pe diverse 
domenii, cu prezentarea pozitiei Republicii Moldova, conform indicatiilor. 



Ambasada Republicii Moldova in Bulgaria 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV, 2017 

In total realizate: 28 actiuni in perioada trimestrului III. 

intrevederi - 16; 

1. Georgi Vasilev Kamarashev, Vice-primar, Veliko Tarnovo - posibilitatile de 
cooperare economica regionala cu entitati din Moldova; 

2. Nabi Masoumi, director Parsa investment - climatul de afaceri ~i posibilitatile de 
activitate in zonele economice libere din Moldova; 

3. Pepa Nankova-Dimitrova, Manager director International Business cooperation 
Bulgaria - posibilitatile de recrutare a IT speciali~tilor din Moldova; 

4. Tatiana Uzunova, Manager Partner Focus infomation agency - comertul bilateral 
moldo-bulgar - tendinte ~i posibilitati de cre~tere; 

5. Gorcho Pasev, Director Abax tour operator - cooperarea moldo-bulgara in domeniul 
turismului; 

6. Ognian Donev, Manager director Sofarma - ramura farmaceutica, posibilitati de 
cooperare ~i comert; 

7. Mitko Solakov, om de afaceri, Consul onorific al Kazahstanului - posibilitatile de 
cooperare in domeniul energetic; 

8. Ivan Markov, rectorul Universitatii de arhitectura, constructii ~i geodezie -
posibilitatile de cooperare in domeniul geodeziei; 

9. Rosen Andonov, specialist principal Ministyerul Economiei - planificarea actiunilor 
viitoare in domeniul cooperarii in cadrul Comisiei mixte economice; 

10. George Rodrigez, director companiei Rodrigez - cooperarea in domeniul comercial 
cu Moldova; 

11. Nadya Valeva, President European Fashion Council ~i Alexandra Can, President 
Apius - aderarea Republicii Moldova la European Fashion Council; 

12. Daniela Vezieva, om de afaceri - posibilitatile de cooperare cu ora~ul ~i regiunea 
Ruse; 

13. Consulul onorific la Skopje, Serjoza Markov, in vederea impulsionarii cooperarii 
moldo-macedonene; 

14. Nikolay Loutzik, Director Holding "Vinimpex" candidat la postul de Consul Onorific 
in regiunea Marii Negre; 

15. Svetoslav Dimitrov, Director ,, 7 S Group", producator al apei de izvor imbuteliata ~i 
sampanie cu particule de aur 23 karate- posibilitati de cooperare cu companii vinicole 
din Republica Moldova; 

16. Drilona Koci, administrator la companiei ,,Altar"- posibilitati de deschidere a 
Consulatului onorific la Tirana; 

17. Participarea la reuniunea Grupului de lucru al Organizatiei pentru Cooperare 
Economica in regiunea Marii Negre (OCEMN) pentru Turism - 20 noiembrie 2017; 



18. Participarea la F orumul Economic bulgar 2017 cu genericul ,,Agenda econom1ca 
europeana pe durata Pre~edintiei bulgare a Consiliului UE" - 8 decembrie; 

19. Participarea la receptia cu ocazia aniversarii a 20-a a F orumului Economic bulgar; 
20. Participare la dejunul de lucru al arnbasadorilor acreditati in Republica Bulgaria cu 

Ministrul Turismului Nikolina Angelkova. 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 2; 

1. Transmiterea solicitarii dlui Veselin Koshev, Pre~edintele Mi~carii Europene pentru 
Democratie din Bulgaria referitor la organizarea unei intrevederi cu reprezentanti 
MIEPO privind stabilirea contactelor de afaceri din ambele tari(BUL/497.2/221/548 
din 23.10.2017); 

2. Transrniterea scrisorii dlui Gheorghe Gaberi, Director general al ANSA, catre 
institutiile de profil din Bulgaria, Macedonia ~i Albania privind modelele de 
certificate fitosanitare pentru exporturi in Moldova (BUL/497.2/022/645, 646, 647 
din 11.12.2017); 

3. Transmiterea Notei verbale in adresa Ministerului Turisrnului bulgar privind 
organizarea in perioada 20-23 septembrie 2018 a celei a III-a editii a Conferintei 
Globale a Turisrnului Vinicol. 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 2 ; 

1. Targul de Craciun din Sofia - prezentarea vinurilor si divinurilor moldovene~ti - in 
parteneriat cu Consulatele onorifice din Plovdiv ~i Skopje; 

2. Organizarea in parteneriat cu Consulatul Onorific din Skopje a Receptiei privind ,,Ziua 
independentei" ~i ,,Limba noastra" unde au fost promovate vinurile ~i spumantele 
moldovene~ti. 

Altele - 2; 

1. 3 intrevederi ~i 4 demersuri, in vederea examinarii oportunitatii deschiderii Consulatului 
onorific al Republicii Moldova pe litoralul bulgaresc al Marii Negre, la Obzor. 

2. 2 intrevederi ~i un demers in vederea deschiderii Consulatului onorific la Tirana, 
Albania. 



Ambasada Republicii Moldova in Canada 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 25 actiuni in perioada trimestrului IV. 

intrevederi - 16; 
1. intrevederea cu Asistentul Viceministrului pentru Comeq International ~i Comisarul 

principal pentru Comen al Canadei (28.09.2017): 
2. asigurarea reprezentarii, in premiera, cu expunerea unui stand national de tara, a 

Republicii Moldova la Festivalul International de Gastronomie si Turism "World of 
Taste" (29.09-01.10.2017, or. Toronto). Promovarea turismului, gastronomiei si 
vinurilor moldovenqti in randul vizitatorilor Festirnlului din Toronto: 

3. transmiterea in adresa contactelor Ambasadei. a invitatiilor la Moldova Business 
Week 2017. desfa~urat la Chi~inau in perioada 02-06.10.2017: 

4. plasarea atat pe pagina oficiala a misiunii diplomatice a RM la Ottawa. cat ~i pe 
pagina facebook a Ambasadei, a materialelor informative referitor la desfa~urarea 
Moldova Business Week 2017 ~i rezultatele evenimentului (septembrie-octombrie 
2017); 

5. intrevederea cu reprezentantii Serviciului de Comisari pentru Comert. Grupul de lucru 
din cadrul MAE canadian pentru promovarea acordurilor de liber schimb. inclusiv a 
Acordului Comercial-Economic Comprehensiv (CET A) intre Canada ~i UE 
( 13.10.2017); 

6. intrevederea cu Pre~edintele Comisiei pentru Politica Externa ~i Comeq International 
(FAIT) a Senatului canadian (19.10.2017); 

7. intrevederea cu Pre~edintele Comisiei pentru Politica Externa ~i Dezvoltare 
International a (F AAE) din cadrul Camerei Comunelor. Parlamentul Canadei 
(01.11.2017); 

8. intrevederea cu noul ~ef al Delegatiei UE in Canada (03.11.2017 ): 
9. diseminarea informatiilor in adresa MAE al Canadei. inclusiv Serviciul de Comisari 

pentru Comer!, precum si Asociatia CERBA referitor la procesul de organizare a unei 
noi runde de privatizare a bunurilor de proprietatea publica ale RM (09.11.2017); 

10. intrevederea cu ~eful adjunct al Direqiei Europa de Est ~i Eurasia, MAE canadian 
(27.11.2017); 

11. deplasarea in una din cele mai dezvoltate prov inc ii canadiene Alberta (or. Edmonton. 
or. Calgary, 14-16.11.2017). Intrevederi cu Directorii unui ~ir de 
intreprinderi/companii din diverse industrii de interes pentru RM. cum ar fi: Best 
Environmental Technologies, Nutraponics. Jacek Chocolates Plant. etc. (or. 
Edmonton, 15-16.11.201 7); 

12. prezentarea oportunitatilor de afaceri, climatul investitional ~i a posibilitatilor de 
dezvoltare a contactelor intre mediul de afaceri din RM ~i Canada in cadrul reuniunii 
comune cu oamenii de afaceri din provincia Alberta (or. Edmonton, 14 ~i 15.11.2017): 

13. discutii cu Directorul companiei Celestial Wines and Spirits in cadrul vizitei in 
provincia Alberta (15-16.11.2017); 

14. corespondenta cu Asociatia Oamenilor de Afaceri din Moldova referitor la examinarca 
oportunitatii semnarii unui Memorandum de Intelegere cu Asociatia Oamenilor de 
Afaceri Canada-Eurasia-Rusia (CERBA), precum ~i receptionarea de Ambasada a 
unui proiect de text al acestuia (noiembrie 2017); 



Diseminarea/colectarea informatiilor - 8; 
1. diseminarea materialelor promotionale ~i turistice in cadrul Festivalului International 

"World of Taste" (29.09-01.10.2017); 
2. promovarea ~i oferirea vinurilor moldovenqti in cadrul Festivalului Vinului ~i a 

Familiei "Hai Noroc", gazduit de vinaria Domaine de Lavoie de la Rougemont, 
provincia Quebec (14.10.2017); 

3. diseminarea materialelor promotionale ~i informative, precum ~i oferirea dulciurilor 
autohtone in cadrul evenimentului "Around the World". organizat de Universitatea din 
Ottawa (03.11.2017); 

4. promovarea oportunitatilor de afaceri ~i oferirea vinurilor in cadrul deplasarii de lucru 
in provincia canadiana Alberta (or. Edmonton ~i or. Calgary. 14-16.11.2017); 

5. diseminarea materialelor promotionale ~i oferirea vinurilor moldovene~ti in cadrul 
evenimentului dedicat Diversitatii Culturale organizat de institutia de invatamant 
Dawson College din Montreal (23.11.2017); 

6. diseminarea materialelor promotionale ~i oferirea vinurilor moldovene:;;ti (silent 
auction) in cadrul Targului International de caritate organizat de Ministerul J\facerilor 
Externe al Canadei (23.11.2017); 

7. promovarea vinurilor moldovene~ti la receptia organizata in cadrul Mesei rotunde la 
Parlamentul Federal al Canadei ( 11.12.2017); 

8. promovarea pe pagina oficiala a Ambasadei in retelele de socializare a primului spot de 
promovare a turismului vitivinicol moldovenesc intitulat Anul 2018: Republica 
Moldova - Capitala Mondiala a Turismului Vinicol'' in contextul organizarii. la 
Chi~inau, in perioada 20-23.09.2018, a celei de-a 3-a editii a Conferintei Globale a 
Turismului Vinicol (decembrie 2017). 

Altele - 1; 
1. Ambasada a continuat sustinerea succesului continuu al vinurilor moldovene~ti 

inregistrat in cadrul diverselor Festivaluri organizate in Canada. Astfel. produsele 
vinicole autohtone marca Purcari. Bostavan. Chateau Varteley. Ciumai ~i J.S.C. Aroma. 
distribuite in Canada de compania Celestial Wines & Spirits. au participat la cca de-a 
20-ea aniversare a Festivalului "Rocky Mountain Wine & Food Festival" din provincia 
Alberta (or. Calgary - 13 .10.2017; or. Edmonton - 10.11.2017). 



Ambasada Republicii Moldova in Confederatia Elvetiana ~i Principatul Liechtenstein 

Ra port 
Privind actiunile intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV, 2017 

Total realizate: 21 actiuni in perioada trimestrului IV. 

intrevederi - 8; 

1. intrevederea Delegatiei Republicii Moldova condusa de Secretarul de Stat Vitalie Iurcu ~i 
a Arnbasadorului Tudor Ulianovschi cu Directorul Oficiului Federal pentru 
Energeticii, dl Bienoit Revaz in cadrul careia a fost discutata preluarea experientei 
elvetiene in domeniul energiei regenerabile. in particular producerea biomasei $i 
valorificarea energetica a dqeurilor (30.11.2017 ). 

2. Intrevederea Reprezentantului Permanent al Republicii Moldova pe Ianga Oficiul ONU 
din Geneva, Ambasadorul Tudor Ulianovschi cu Secretarul General UNECE, 
Olga Algayerova - scopul dialogului purtat cu Oficialul ONU a fost identificarea 
resurselor financiare necesare ~i asistentei tehnice din partea Comisiei Economice 
pentru Europa a Natiunilor Unite in vederea obtinerii expertizei necesare noului 
proiect al Codului Yamat elaborat de catre Ministerul Finantelor $i Departarnentul 
Varna!. Urrnare a intrevederilor avute in cadrul UNECE, aceasta organizatiei intcrnationala 
a oferit asistenta financiara necesara cheltuielilor de deplasare. diurna ~i rernunerare pentru 
un expert international din Marea Britanie care revizui noul proiect de lege ~i va propune 
rnodificarile necesare a fi luate in calcul inaintea adoptarii noului Cod Varna! (octornbrie 
2017). 

3. intrevederea Ambasadorului Tudor Ulianovschi cu Ministrul Economiei ~i 
Comertului al Elvefiei, Liechtenstein-ului, Islandei ~i Norvegiei in contextul semnarii 
Declaratiei Comuna de Cooperare intre Republica Moldova ~i Statele EFT A. Urmare a 
discutiilor purtate, Arnbasadorul a oferit o degustare de vinuri Delegatiilor guvernarnentale 
~i Arnbasadorilor celor 4 state rnernbre EFT A (24 noiembrie 2017). 

4. In perioada 10 - 13 decernbrie 2017, Delega(ia Republicii Moldova la MCJJ a avut o 
serie de intrevederi bilaterale cu Mini~trii Economiei ~i Comer(ului ai Egipt-ului, Costa 
Ricii, Ucrainei, Chile, precum si cu Directoarea Executivii a Centrului International 
pentru Comert. Urmare a lntrevederii avute cu Ministrul Industriei ~i Comertului al 
Egiptului, s-a decis semnarea in anul 2018 a unui Acord de Liber Schimb intrc 
Republica Moldova ~i Egipt. Decizia autoritatilor de la Cairo a fost facilitata de faptul ca 
Arnbasadorul Tudor Ulianovschi a fost desemnat de catre conducerea OMC Raportor de 
baza in procesul de evaluare a politicilor comerciale ale Egiptului care va avea loc in luna 
februarie 2018 la Geneva. 



Diseminarea/colectarea informatiilor - 5; 

I. 

2. 

,., 
.) . 

Transmiterea in adresa autoritatilor competente elvetiene a textului parafat al Acordului lntre 
Guvernul Republicii Moldova ~i Consiliul Federal Elvetian privind serviciile aeriene regulate 
(13 noiembrie 2017); 
Transmiterea In adresa autoritatilor elvetiene ~i agentilor economici din Confederatia 
Elvetiana a informatiilor privind organizarea in premiera a celei de-a III-a editii a 
Conferintei Globale a Turismului Vinicol, ce va avea loc In perioada 20-23 septembrie 
2018 (14 decembrie 2017); 
Transmiterea in adresa autoritatilor Principatului Liechtenstein a inforrnatiilor privind 
organizarea celei de-a III-a editii a Conferintei Globale a Turismului Yinicol, ce va avea loc 
in perioada 20-23 septembrie 2018 ( 14 decembrie 2017); 

4. Transmiterea In adresa autoritatilor elvetiene a informatiilor privind privatizarea bunurilor 
proprietate publica de stat (06.11.2017); 

5. Transmiterea In adresa autoritatilor Principatului Liechtenstein a informatiilor privind 
privatizarea bunurilor proprietate publica de stat (06.11.2017). 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 8 ; 

l. La 24 noiembrie 2017, la Geneva, Ambasadorul Tudor ULIANOVSCHI, a semnat cu 
Mini~trii Statelor Membre ale Asociatiei Europene de Liber Schimb (Elvetia, 
Liechtenstein, lslanda ~i Norvegia) Declaratia Comuna de Cooperare lntre Republica 
Moldova ~i Statele EFTA. Prin aceasta Declaratie Paqile s-au angajat sa consolideze 
relatiile economice bilaterale, in vederea promovarii unei mai mari liberalizari a comerwlui 
~i a investitiilor intre acestea, inclusiv printr-un Acord de Liber Schirnb. Declaraiia prevede 
instituirea unui Comitet Mixt care va constitui o platforma de discutii asupra subiectelor ce 
tin de cooperarea in diverse domenii de interes prioritar. 

2. La data de 30 noiembrie 2017, la Berna, ~i-a desfa~urat lucrarile cea de-a VI-a Comisie 
Mixta comercial - economica moldo - elvetiana. Delegatia Republicii Moldova a fost 
condusa de catre dl. Vitalie IURCU, Secretar de Stat din cadrul Ministerului Economiei 
~i Infrastructurii al Republicii Moldova iar delegatia elvetiana a fost condusa de catre 
dna Livia Leu, Ambasador, ~ef al Directiei Relatii Economice Bilaterale din cadrul 
Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice al Elvetiei (SECO). Principalele teme 
de discutii au vizat atragerea investitiilor In economia nationala, dezvoltarea schimburilor 
comerciale bilaterale, valorificarea asistentei tehnice ~i financiare oferita tarii noastre de 
catre Guvernul elvetian, precum ~i consolidarea cooperarii bilaterale in domeniul energetic. 
financiar - bancar, al inovatiei ~i tehnologiei, metrologiei ~i industriei famaceutice. Alte 
subiecte importante de pe agenda consultarilor bilaterale de la Berna au vizat rolul IMM
urilor ~i dezvoltarea mediului de afaceri. 

3. In vederea promovarii produselor nationale In Principatul Liechtenstein, la data de 18 
octombrie 2017, In cadrul evenimentului organizat cu prilejul a 10 ani de activitate ai 
Serviciului de Dezvoltare din Liechtenstein in Republica Moldova (LED), a fost 
oferita o degustatie de vinuri moldovene~ti (Purcari, Chateaux Yartely, Gitana, Yinaria 
din Yale ~i Agrici). La festivitate au participat Yiceprim-ministrul, Ministrul 
lnfrastructurii, Economiei ~i Sportului din Liechtenstein dl Daniel Risch, Prqedintele LED 



di. Christian Batliner, reprezentantul LED In Republica Moldova di. Pius Frick. precum $i 
reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe. Justitiei $i Culturii din Liechtenstein. 
donatori, mediul de afaceri $i societatea civila. 

4. La 15 decembrie 2017, pe aeroportul din Geneva a avut loc o ceremonie festiva, cu 
prilejul lansarii primei curse aeriene directe Chi~inau - Geneva. La eveniment au 
participat reprezentantii Aeroportului din Geneva, Reprezentantii companiei Air Moldova. 
precum $i reprezentantii Ambasadei RM din Confederatia Elvetiana. Deschiderea cursei 
directe a fost salutata de catre pasageri, care vor economisi timp $i resure financiare, cit $i 
de sfera de business, intruclt va crea noi oportunitati $i va putea contribui la facilitarea $i 
stimularea schimburilor comerciale moldo - elvetiene. 

5. in perioada 17-19 decembrie 2017, la Chi~inau se afla in vizita di Ian Garforth, 
expert international In domeniul procedurilor vamale ~i calcularii valorii marfurilor 
in vama din Marea Britanie, care va oferi asistenta $i consultanta Ministerului 
Economiei $i Infrastructurii urmare a proiectului noului Cod Varna! elaborat de catre Min 
Fin $i Departamentul Varna! al Republicii Moldova $i care urmeaza sa obtina avizul tuturor 
institutiilor de resort lnaintea aprobarii acestuia de catre Guvern $i Parlamcnt. Asistenta 
tehnica este oferita de catre UNECE urmare a demersurilor lntreprinse de catre 
Ambasada tarii noastre in Elvetia ~i Misiunea Republicii Moldova pe tanga OMC. 

6. In perioada 9-14 decembrie 2017, Delegatia Republicii Moldova reprezentata de catre 
Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei ~i lnfrastructurii, Octavian Calmic, 
Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe Hinga Oficiul ONU din Geneva, 
Tudor Ulianovschi ~i Delegatul de tara pe Ianga OMC, Corina Cojocaru au participat 
Ia Summit-ul Organizatiei Mondiale a Comertului (cea de a 11-cea Conferinta 
Ministeriala OMC) care a avut loc la Buenos Aires. Argentina $i cares-a soldat cu o serie 
de rezolutii $i decizii internationale care vor crea premizele necesare instituirii unor noi 
politici economice pentru sistemul mondial de comert. In acest sens, Republica Moldova a 
semnat Declaratia OMC $i a Centrului International pentru Comert in vederea garantarii 
accesului pentru femei la serviciile comercial-economice In mod egal cu avantajelc de care 
dispunea barbatii, astfel prestarea de servicii comercial-economice beneficiaza de acelea~i 
tratamente $i prioritati indiferent de gen. Alte rezolutii sustinute de catre tara noastra au 
vizat: reformarea politicilor comerciale electronice (E-commerce), dezvoltarea $i 
asigurarea integrarii IMM-urilor in circuitul economic mondial. facilitarea investitiilor. 
reiterarea implementarii angajamentelor asumate la Bali $i Nairobi in vederea eliminarii 
subventiilor pentru domeniul agricol la exportul produselor etc. 

7. In perioada perioada 23-26 octombrie, Misiunea Republicii Moldova pe Ianga OMC a 
acordat asistenta necesara In vederea participarii Delegatiei Republicii Moldova in 
cadrul lucrarilor Comitetului OMC privind Achizitiile Publice. Delegatia tarii noastre 
a fost condusa de catre Directorul adjunct al Agentiei Achizitii Publice, Ghenadie Grib. 
Vizita Delegatiei RM la OMC a fost finantata de catre Departamentul de Comert al SUA. 
Delegatul de tara al Republicii Moldova la OMC $i Directorul adjunct al AAP au avut o 
serie de intrevederi bilaterale cu Delegatia SUA $i a Ucrainei. Drept rezultat SUA va oferi 
asistenta tehnica tarii noastre in procesul de instruire $i implementare a prevederilor 
Acordului OMC in domeniul achizitiilor pub lice pe care tara noastra la ratificat in 20 I 6. 
Ucraina a propus un proiect regional privind crearea unei platforme on line de depunere a 



dosarelor ~i selectare In procesul de achizitii publice. AAP urmeaza sa promoveze acest 
proiect la nivel guvernamental urmare a angajamentelor asumate in cadrul OMC ~i in 
vederea asigurarii unui proces transparent, echitabil, corect ~i profesionist in desta~urarea 
licitatiilor pentru achizitiile publice. 

8. in perioada octombrie-decembrie 2017, Misiunea Republicii Moldova la Geneva a 
depus eforturi in vederea asigurarii selectarii a peste 12 functionari publici din cadrul 
Guvernului Republicii Moldova, 3 deputati ~i 1 judecator (Judecatoria Stra~eni), care 
au fost instruiti de catre Organizatia Mondiala a Comertului ~i Organizatia Mondiala 
privind Proprietatea Intelectuala pe subiecte diverse in domeniul facilitarii comertului. 
achizitiilor publice, proprietatilor publice, regulilor ~i cerintelor sanitare ~i fitosanitare 
privind trecerea marfurilor la frontiera, implementarea prevederilor Acordului TRIPS ~t 

dezvoltarii politicilor privind proprietatea intelectuala. 



Ambasada Republicii Moldova in Estonia 
Ra port 

asupra acfiunilor fntreprinse pe dimensiunea diplomafiei economice 
pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizat: 36 actiuni in perioada trimestrului IV 

intrevederi - 15; 
l. 29 septembrie - intrevederea cu Pre$edintele Camerei de Comert $i Industrie al Estoniei dl 
Mailt Palts. Scopul intrevederii a fost pregatirea programului de vizita in Estonia a 
Pre$edintelui CCI al RM dl Sergiu Harea $i discutarea posibilitatilor de impulsionare a 
cooperarii bilaterale dintre agentii economici din Moldova $i Estonia. 

2. 20 octombrie - intrevederea cu domnul Indrek Gailan. Director al Depaiiarnentului de 
dezvoltare ~i investitii in transporturi ~i cu doamna Katrin Tambur. responsabil de transport ~i 
trafic in cadrul Departamentului de drumuri ~i cai ferate la Ministerul Economiei ~i 

lnfrastructurii al Repubicii Estonia. in cadrul intrevederii s-a discutat despre experienta 
Estoniei in gestionarea ~i reglementarea tranportului de pasageri intern ~i international, in 
special despre mecanismul de eliberare a autorizatiei pentru transportatorii de pasageri. 
Urmare intrevederii a fost pregatita Nata infarmativa $i remisa in adresa Ministerului 
Economiei al RM. La fel in cadrul intrevederii a fast discutat despre stabilirea unei cooperari 
bilaterale in domeniul dat. 

3. 24 octombrie - intrevederea cu Directorul Departamentului relatii externe din cadrul 
Ministerului Dezvoltarii Rurale doamna Janika Salev. Discutiile au fast axate asupra 
clarificarii chestiunilor tehnice privind transmiterea ca donatie din partea estoniana a 
incineratorului mobil pentru arderea de$eurilor animaliere. precum $i a fost prczentat spre 
examinare paqii moldave Contractul de livrare. Urmare intrevederii Ambasada a rernis spre 
examinare in adresa Agentiei Nationale pentru Siguran~a Alimentelor al RM Actul de 
transportare a incineratorului mobil in calitate de donafie. 

4. 26 octombrie - intrevederea cu Pre$edintele Comisiei Parlamentare pentru afaceri 
europene domnul Tomas Vitsut. in cadrul intrevederii a fost abordat in mod prioritar procesul 

de integrare europeana al Republicii Moldova ~i angajamentele actualei guvernari din 
Moldova privind realizarea refarmelor in vederea implementarii Acordului de Asociere. La 
fel, s-a pus in discutie sustinerea din partea Estoniei a acestor eforturi $1 intensificarea 
cooperarii strategice in cadrul Parteneriatului Estic. 

5. 27 octombrie - intrevederea cu Directorul departamentului afaceri politice din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei DI Paul Tesalu. Scopul intrevederii a fast 
prezentarea $i promovarea pozitiei Republicii Moldova vis-a-vis de proiectul Declaratiei 
Summitului Parteneriatului Estic din 24 noiembrie 2017. 

6. 15-17 noiembrie - au fost desfa$urate un $ir de intrcvederi cu managerii retelelor 
comcrciale din Estonia - Maxima, Grossy, Rimi. Discutiile au fost axate asupra identificarii 
posibilitatilor de export a productiei moldovene$ti in aceste retele comerciale $1 stabilirea 
unor relatii de cooperare contractuale cu intreprinderile din Moldova. 

7. 20 noiembrie - intrevederea cu Prqedintele Adunarii Generale a tarilor Baltice. deputat in 
Parlamentul Republicii Estonia domnul Aadu Must. Scopul intrevederii a fost lansarea 
discufiilor privind organizarea vizitei delegatiei Adunarii Generale a tarilor Baltice $i 
Consiliului Nordic in Moldova in 2018. La fel au fast discutate oportunitati de dezvoltare a 



cooperarii la nivel parlamentar ~i acordarea asistentei privind implementarea Agendei de 
Asociere prin preluarea experientei tarilor Baltice. 

8. 21 noiembrie - intrevederea cu Directorul Departamentului Administrare Regionala din 

cadrul Ministerului Finantelor al Estoniei domnul Vaino Toemets. in cadrul acestei 
intrevederi a fost discutata continuitatea/valabilitatea acordurilor regionale incheiate intre 
Autoritatile Locale din Republica Moldova ~i Republica Estonia in contextul noii structuri 
regionale a Republicii Estonia urmare reformei administrative realizate pe parcursul anului 
2017. La fel in cadrul discutiilor a fost evidentiata importanta cooperari dintre autoritatile 
locale ambelor tari in contextul consolidarii relatiilor bilaterale. 

9. 21 noiembrie - intrevederea cu directorul general al Departamentului Politici Economice 
Externe ~i Cooperare pentru Dezvoltare Jliri Seilenthal ~i cu ~eful Direqiei Cooperare pentru 
dezvoltare ~i ajutor umanitar, Ann Hanni din cadrul Ministerului Afacerior Externe al 
Republicii Estonia. In cadrul intrevederii au fost discutate prioritatile de cooperare in 
domeniul asistentei tehnice in 2018 ~i includerea sectorului educatiei in programul de 
cooperare strategica dintre doua tari pentru a putea lansa proiecte de asistenta tehnica in 
acest domeniu in 2018. 

10. 22 noiembrie - intrevederea cu Directorul Fundatiei INOVE doamna Birgit Lao. care 
promoveaza sectoarele educatiei generale ~i profesionale, ofera servicii de consiliere ~i 

mediaza asistenta Uniunii Europene, ~i care implementeaza activ proiecte de asistenta tehnica 
in domeniul educatiei ~i invatamintului vocation! in tarile Parteneriatului Estic. In cadrul 
intrevederii au fost discutate posibilitatile lansarii unor proiecte de asistenta in domeniul 
invatamintului vocational in Republica Moldova cu suportul Fundatiei INOVE. 

11. 23 noiembrie - intrevederea cu managerul pe vinzari a companiei "Respomar" Arina 
Mazajeva, in cadrul careia au fost discutate posibilitatile de promovare a bauturilor tari ~1 

vinurilor din Moldova pe piata estoniana. 

12. 24 noiembrie - intrevederea cu Anu Viks Prqedintele Asociatia Femeiilor Business ~i 

Profesioniste din Estonia. Scopul intrevederii a fost pregatirea unui program de cooperare 
dintre femeile business din Moldova ~i Estonia pentru anul 2018 cu suportul unui proiect de 
asistenta tehnica finantat din fondurile pentru cooperare strategica al MAE Estoniei. 

13. 28-30 noiembrie - au avut Joe intrevederi cu primarul ora~tliui Tallinn, Guvernatorul 
regiunii Jogeva ~i Primarul ora~ului Kunda in vederea desfa~urarii unui material jurnalistic 
despre cele mai bune practici privind aprovizionarea cu apeduct ~i canalizare a localitatilor 
din Estonia. In cadrul intrevederii s-a discutat despre cooperarea bilaterala dintre Moldova ~i 
Estonia ~i posibilitatile de extindere a acestei cooperari la nivel regional. 

14. 29 noiembrie - intrevederea cu Secretarul General Adjunct pentru Educatia Generali'! ~i 

Vocationala din cadrul Ministerului Educatiei ~i Cercetarii al Republicii Estonia. Mart 
Laidmets. in cadrul intrevederii au fost discutate oportunitatile ini\ierii unor proiecte comune 
pentru dezvoltarea domeniului educatiei generale ~i vocationale din Republica Moldova. 

15. 5 decembrie - intrevederea cu directorul uzinei de prelucrare a pe~telui Viru Rand in 
vederea stabilirii contactelor de cooperare ~i examinarea posibilitatilor de export in Moldova 
a productiei din pe!?te. 



Diseminarea/colectarea informatiilor - 6; 
1. Diseminarea informatiilor privind mediul de afaceri ~i oportunitatile de imestitii in 

Republica Moldova, in cadrul intrevederilor ~i vizitelor in teritoriu a Ambasadorului. 
2. A fost examinata experienta Estoniei in gestionarea ~i reglementarea tranportului de 

pasageri intern ~i international, in special despre mecanismul de eliberare a autorizatiei 
pentru transportatorii de pasageri ~i remisa in adresa Ministerului Economiei ~i 
lnfrastructurii RM. 

3. A fost examinata practica estoniana privind calcularea tarifelor pentru persoane juridice la 
canalizare ~i epurarea apelor ~i prezentata Consiliului Economic pe linga Prim-ministru. 

4. Remiterea propunerilor de cooperare in domeniul turismului ~i invitatia de participare la 
expozitia turistica din februarie 2018 in Tallinn. 

5. Diseminarea informatiei privind desfa~urarea concursului de privatizare. 
6. A fost diseminata informatia privind ziua vinului :;;i remise invitafii pentru participare. 
7. A fost diseminata informatia privind organizarea a celei de-a III-a editii a Conferintei 

Globale a Turismului Vinicol, care va avea Joe in perioada 20-23 septembrie 2018 $i 
primul spot de promovare a turismului vitivinicol moldovenesc intitulat .. Anul 2018: 
Republica Moldova - Capitala Mondiala a Turismului Vinicol''. 

8. In fiecare zi de vineri pe pagina de facebook al Ambasadei sunt publicate fotografiile 
realizate de catre artistul-fotograf moldovean Anatolie Poiata, Pre$edintele Uniunii 
Arti$tilor Fotografi din Moldova, care a oferit MAEIE drepturile de autor pentru proiectul 
#Moldovaataglanc. Aceste publicari saptaminale a diferitor imagini cu peisajc rurale, 
atraqii turistice populare, imagini cu cele mai imponante localuri culturale $i arhitectura 
din Republica Moldova sunt plasate pentru a face Moldova cunoscuta printre prietenii :;;i 
colegii din tara de rqedinta dar $i cei din strainatate. 

Organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 14; 

1. 3-4 octombrie a avut loc vizita delegatiei de la Cancelaria de Stat al RM, care a pai1icipat 
la Conferinta privind reforma administratiei publice. In cadrul intrevederilor s-a facut 
cuno$tinta cu experienta Estoniei in domeniu ~i s-a discutat practica tehnilogizarii ~i aplicarii 
sistemelor informationale in Guvern. 
2. 4-6 octombrie a avut loc vizita Viceministrului tehnologii informationale Vitalie Tarlev, 
care a participat la Conferinta economia digitala $i $edinta Mini$trilor tehnologiilor 
informationale a tarilor PaE $i UE. 
3. 12 octombrie a fost organizat un seminar la Chi~inau cu participarea expeqilor estonieni ~i 
reprezentantii sectorului agrar din Moldova in cadrul carora au fost prezentate cele mai bune 
practici $i experienta estoniana in domeniul dezvoltarii afacerilor in zonele rurale bazate pe 
agricultura. 
4. 12 octombrie Ambasadorul a participat cu un discurs la intrevederea cu femeile de afaceri 
din estonia cu ocazia zilei femeilor din zona rurala. In discurs a fost subliniat rolul critic ~i 
contributia femeilor din mediul rural in consolidarea dezvoltarii rurale, a agriculturii, 
imbunatatirea securitatii alimentare ~i eradicarea saraciei rurale. Totodata, in cadrul 
evenimentului, s-a discutat despre posibilitafile de stabilire a unei cooperari dintre femeile din 
Moldova ~i Estonia din localitatile rurale pentru imparta~irea experientei estoniene privind 
dezvoltarea $i diversificarea afacerilor mici bazate pe agricultura. precum $i mecanismele 
existente de finantare. 
5. 23 octombrie a fost organizata prezentarea despre Moldova $i oportunitati de turism 
pentru membrii clubului de afaceri a femeilor Rotary din Tallinn. In cadrul prezentarii a fost 
efectuata ~i o degustare a produselor moldovenqti $i lansate discutii privind organizarea in 
toamna 2018 a vizitei in Moldova a grupul ui dat. 
6. 24-27 octombrie a fost organizata vizita in Moldova a delegatiei oamenilor de afaceri din 
domeniul transporturilor din Estonia $i Finlanda. In cadrul vizitei cu suportul Ambasadei au 



fost de~fa~urate intrevederi la Ministerul Economiei ~i Infrastructurii ~i la Agentia 
lntemat10nala a T=a~sp~rtului ~uto. Sc~pul vizitei a fost lansarea unor discutii privind 
dezvoltarea cooperam tnlaterale m domemul transportului auto. 
7. 26-28 octombrie delegafia Republicii Moldova a participat la Business Forum al tarilor 
Parteneriatului Estic desfa~urat in Tallinn. Din delegatie au Ia.cut parte Pre~edint~Ie ~i 
Vicepre~edintele CCI, Directorul executiv EBA, reprezentantul MEI, oameni de afaceri. Pe 
linga discutii ~i schimb de opinii privind intensificarea businessului in cadrul PaE, 
participantii au avut posibilitatea sa viziteze un ~ir de intreprinderi estoniene din diferite 
sectoare economice. 
8. 27-29 octombrie cu suportul Ambasadei a fost organizata participarea a 9 companii 
producatoare de vinuri ~i fructe proaspete ~i procesate din Republica Moldova - Cricova, 
Garling, Barza Alba, Mold Nord, Imperial Vin, Alfa Nistru SA, Viva Igna SRL Fortina 
Labis SRL ~i brandul ,,Gutuile Moldovei" la cea de-a 25-a editie aniversara a Expozitiei 
Internationale de produse agroalimentare TallinnFoodFair 2017. care s-a desfa~urat in 
Tallinn. 

9. 27 octombrie in scopul promovarii producatorilor din Moldova prezenti la expozitie, 
Ambasada a organizat un eveniment de prezentare ~i degustare a fructelor, vinurilor ~i 
produselor moldovene~ti, la care au fast prezenti oameni de afaceri estonieni, 
reprezentantii companiilor importatoare, precum ~i reprezentanti din cadrul 
Ministerului Afacerilor Rurale, precum ~i reprezentantii mass-media care au publicat 
un reportaj despre produsele moldovenqti. 
10. 1-2 noiembrie cu suportul Ambasadei a fost organizata vizita expertilor de Ia 
intreprinderea "Floreni" in vederea preluarii experientei estoniene privind construqia uzinei 
pentru prelucrarea dqeurilor animaliere. in acest context au fost organizate intrevederi cu 
conducerea intreprinderii din Estonia "Viren", cu Directorul Departamentului relatii externe 
din cadrul Ministerului pentru Afaceri Rurale ~i reprezentantii companiei de proiectare. 
11. 10 noiembrie a fost organizata receptia cu ocazia marcarii a 25 de ani de relatii 
diplomatice intre Republica Moldova ~i Republica Estonia ~i cu ocazia implinirii a 26 de ani 
de la proclamarea Independentei Republicii Moldova. in cadrul careia au fost promovate 
produse moldovene~ti. De asemenea, invitatii la receptie au avut placuta ocazie sa vizualizeze 
un film de promovare a tarii ~i imagini fotografice cu cele mai frumoase peisaje din 
Republica Moldova realizate de catre artistul-fotograf moldovean Anatolie Poiata, 
Pre~edintele Uniunii Arti~tilor Fotografi din Moldova. 
12. 20-22 noiembrie, in contextul initiativei lansate in 2016 de catre Ambasada Republicii 
Moldova in Estonia privind stabilirea unei cooperari bilaterale dintre Asociatia Femeilor de 
Afaceri din Moldova ~i Asociatia Femeiilor Business ~i Profesioniste din Estonia. a fost 
organizata vizita in Moldova a reprezentantilor Asociatiei estoniene. Scopul vizitei a fost 
lansarea ~i prezentarea proiectului de asistenta tehnica pentru formarea femeilor din Moldova 
finantat din fondurile pentru dezvoltare al MAE Estoniei. denumirea proiectului "Posibilitati 
egale in viata profesionala pentru femeile din Moldova". 
13. 26 noiembrie Ambasada a participat la Targul de Craciun - un eveniment de caritate ~i 
totodata o buna oportunitate de a promova tara. Vizitatorii targului au avut ocazia sa cumpere 
produse nationale moldovene~ti cum ar fi vinuri. sucuri. conserve. mere ~i struguri proaspete. 
nuci ~i prune uscate, bomboane, articole de artizanat. ~i sa serveasca bucate nationale 
pregatite de catre echipa Ambasadei, in special fiind apreciate sarmale $i placinte. 
14. 27-30 noiembrie cu suportul Ambasadei a fost organizata vizita In Tallinn a jumalistei 
Radio Moldova Veronica Pani~ care a realizat un material jumalistic despre cele mai bune 
practici privind aprovizionarea cu apeduct ~i canalizare a localitatilor din Estonia. Cu 
asistenta Ambasadei Veronica Pani~ a avut ocazia sa intervieveze persoane din administratia 
publica centrala ~i locala, inclusiv primarul ora~ului Tallinn. Taavi Aas, responsabili din 
cadrul Ministerului Mediului al Estoniei. Guvernatorul Regiunii Jogeva. Victor Svjatosev. 
primarul ora$ului Kunda, Einar Vallbaum, responsabili de servicii comunale din cadrul 



primariei ora~ului Tallinn, responsabili din cadrul companiei ,,Tallinna Vesi" care 
gestioneaza sistemele de apeduct ~i canalizare ale ora~ului Tallinn. precum ~i cu reprezentanti 
ai ONG-ului EVEL, care monitorizeaza domeniul respectiv in Republica Estonia. Scopul 
documentarului radiofonic a fost informarea publicului larg din Moldova despre experienta 
Estoniei in parcurgerea drumului spre integrare europeana. 

Alte actiuni conexe - 1: 
1. Urmare adresarii catre Ambasada a agentului economic din Estonia "Respomar", care 
importa ~i are dreptul exclusiv de distributie a divinului moldovenesc sub marca comerciala 
,,Barza Alba" ~i ,,Barza Neagra", de a acorda asistenta in solutionarea unui litigiu privind 
utilizarea abuziva a marcii comerciale ,,Barza Neagra'· in Republica Lituania, au fost 
intreprinse un ~ir de actiuni ~i remise demersuri in adresa autoritatilor din Moldova 
responsabile de domeniul <lat pentru solutionarea problemei ~i diminarea prejudiciului 
economic cauzat de folosirea ilegala a marcilor comerciale moldovene~ti. 

2. In cadrul intrevederilor la Parlament ~i Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei a fost 
promovata pozitia Republicii Moldova vis-a-vis de proiectul Declaratiei pentru Summitul 
Parteneriatului Estic din 24 noiembrie 2017. 



Ambasada Republicii Moldova in Federatia Rusa, prin cumul Republica 
Kazahstan, Republica Tadjikistan, Republica Kargaza 

Ra port 
asupra actiunilor lntreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 86 actiuni in perioada trimestrului IV. 

intrevederi - 28; 

1. Organizarea unui ~ir de intrevederi ( 7 la numar) cu reprezentanti ai corpului 
diplomatic acreditati in F ederatia Rusa, responsabili de dosarul economic, in vederea 
schimbului de informatii privind situatia social-economica din statul de acreditare ~i 
preluarea bunelor practici in comunicarea cu mediul de afaceri ~i autoritatile ruse de 
profil economic. Au fost purtate discutii cu consilierii economici ai ambasadelor: 
Romaniei (03.10.2017), Austriei (19.10.2017), Poloniei (20.10.2017), Cehiei 
(23.10.2017), Republicii Kirgiza (26.10.2017), Suediei (05.12.2017), Danemarcei 
~05.12.2017); 

2. Intrevedere cu reprezentantul Camerei de Comert ~i Industrie a or. Moscova, 
principalul subiect abordat fiind industria modei din Republica Moldova ~i 
identificarea oportunitatilor de cooperare in domeniu (30.10.2017); 

3. Participarea Ambasadorului la lucrarile conferintei ~tiin\ifico-practice "Relatiile 
externe ale regiunilor Federatiei Ruse. Experienta Republicii Tatarstan". In timpul 
conferintei a fost organizata vizita Ambasadorului la Agentia Republicii Tatarstan 
pentru dezvoltare investitionala, unde a avut loc o discutie cu conducerea ~i speciali~tii 
agentiei privind realizarea Acordului de colaborare dintre Republica Moldova ~i 

Republica Tatars tan (02-03.11.2017). 
4. Organizarea intrevederii Pre~edintelui RM I.Dodon cu Guvernatorul regiunii Moscova, 

in cadrul careia a fost exprimata intentia de a fortifica cooperarea regionala in 
domeniile de interes comun, dupa exemplul Acordului de colaborare intre regiunea 
Moscova ~i UTAG (13.11.2017): 

5. I ntrevedere cu managerul proiecte internationale in cadrul editurii 
''PocnH3HecKottcaJinmr'' (rbc.ru), fiind discutata ideea lansarii in una din viitoarele 
editii ale revistei de afaceri "RBC" a unui proiect dedicat in exclusivitate economiei 
Republicii Moldova, care sa scoata in evidenta atractivitatea mediului de afaceri 
moldovenesc, perspectivele de desfa~urare a afacerilor cu parteneri din Republica 
Moldova. ~.a (16.11.2017); 

6. Intrevedere cu organizatorii Clubului conducatorilor birourilor comercial-economice 
din cadrul misiunilor acreditate la Moscova, cu scopul familiarizarii cu activitatea 
Clubului ~i identificarii modalitatilor de utilizare a acestei platforme in vederea 
promovarii intereselor economice ale Republicii Moldova ( 17.11.201 7); 

7. In cadrul ceremoniei de inaugurare a pavilionului comercial-expozitional "Moldova" 
in incinta centrului agricol en-gros ''Food City'', Moscova, a avut loc o intrevedere cu 
operatorul economic care va gestiona pavilionul, in scopul acordarii suportului in 
stabilirea contactelor cu eventuali furnizori de produse din Republica Moldova 
(17.11.2017); 



8. Intrevedere cu directorul ad jun ct al SA "Crocus expo", fiind discutata oportunitatea ~i 
conditiile eventualei participari a vinificatorilor moldoveni la viitoarele editii ale 
expozitiei internationale specializate "KapTa Birn'' (22.11.2017); ' 

9. Vizitarea expozitiei ,,Mobilier, accesorii ~i materiale pentru tapiterie" organizate in 
incinta Complexului ,,Expocentru'' din or.Moscova, ~i intrevederea cu reprezentantul 
oficial al Fabricii de mobila "Confort" pentru un schimb de informatii privind piata 
mobilei din F ederatia Rusa ~i rezultatele participarii companiei moldovenqti la 
expozitie (23.11.2017); 

10. Intrevederea cu ~eful adjunct de misiune al Ambasadei Noii Zeelande la Moscova, 
privind intentia Noii Zeelande de lansare, in cadrul celei de-a 11-a reuniuni 
ministeriale OMC de la Buenos Aires, a unei declaratii privind reforma subventiilor 
pentru combustibilii fosili ~i solicitarea de aliniere a Republicii Moldova la aceasta 
declaratie (23.11.2017); 

11. Vizita reprezentantului biroului comercial-economic la Rostov-pe-Don pentru 
participarea la Conferinta Internationala "Activitatea economica externa ca factor de 
dezvoltare eficienta a intreprinderilor mici ~i mijlocii in subiectele Federatiei Ruse". 
Conferinta a oferit un bun prilej de a discuta cu companii din Federatia Rusa, unele din 
ele fiind foarte interesate de cooperarea cu parteneri din Republica Moldova. Cele mai 
relevante 3 intrevederi au fost cu reprezentantii companiilor: "Brotech", "Rodasoleil", 
"Klaas'' (30.11-01.12.2017); 

12. Participarea la cea de-a V-a ~edinta a Clubului conducatorilor birourilor 
comercial-economice din cadrul misiunilor diplomatice acreditate la Moscova (Club). 
Pe platforma oferita de Club au avut loc 4 intrevederi separate cu reprezentanti ai 
sectorului turismului balnear-climateric: Asociatia agentiilor turismului medical 
(AATM), MedicaTour, RusMedTravel, AmedTour (06.12.2017); 

13. Organizarea ~i participarea la vizita de lucru a delegatiei Ambasadei in regiunea 
Kursk, in cadrul careia au avut loc 2 intrevederi, cu guvernatorul regiunii, Alexandr 
Mihailov ~i viceguvernatorul Liudmila Grebenkova, ~i a fost semnat planul de actiuni 
2018-2020 pentru implementarea Acordului intre Ministerul economiei al Republicii 
Moldova ~i Administratia regiunii Kursk privind colaborarea comercial-economica, 
tehnico-~tiintifica ~i umanitar-culturala (11-12 .12.201 7); 

14. Organizarea vizitei la intreprinderea <«Dap2\HIM3Kc» din Federatia Rusa, ~i 

intermedierea stabilirii contactului intre conducerea "Pharmproiect" SRL ~i omologii 
ru~i. Scopul intrevederii a fast stabilirea unui parteneriat in vederea exportului 
produselor farmaceutice moldovenqti pe pi a ta rusa (12 .12.201 7); 

15. 2 intrevederi cu reprezentanti ai companiilor ruse "Fresh Green AGRO" 
(14.11.2017) ~i "FreshRetair' (14.12.2017). Discutiile au urmarit identificarea 
oportunitatilor de cooperare cu companiile din sectorul agricol din Republica 
Moldova, in vederea importului produselor de origine moldoveneasca in Federatia 
Rusa (mere, struguri, prune). 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 39; 

1. Prezentarea potentialului economic al Republicii Moldova, cu accent pe oportunitatile 
investitionale, in cadrul intrevederii Prqedintelui, Igor Dodon, cu Ambasadorii 
acreditati in Republica Moldova, cu re~edinta la Moscova. ( 13.11.2017); 

2. Efectuarea unei prezentari pe platforma Reprezentantilor permanenti ai subiectelor 
Federatiei Ruse pe langa Pre~edintele ~i Guvernul Federatiei Ruse, a climatului de 
afaceri al Republicii Moldova, regimului fiscal favorabil, oportunitatilor investitionale 



oferite de parcurile industriale, zonele economice libere, etc., accentul fiind pus pe 
reforma regulatorie si institutionala, menite sa creeze conditii favorabile dezvoltarii 

' ' , ' 
IMM, etc.(07.12.2017); 

3. Pe platforma Conferintei internationale din Rostov-pe-Don a fost organizat Dialogul 
OCEMN cu genericul "I:t:'fM ca motor al cre~terii economice: oportunitati de 
dezvoltare internationaH'i". In cadrul dialogului, reprezentantul Ambasadei a :facut o 
prezentare a climatului de afaceri al Republicii Moldova, oportunitatilor investitionale 
oferite de parcurile industriale, zone le economice libere, etc. (01.12.2017); 

4. Oferirea suportului informational companiei braziliene "Ferquima oleos essenciais'·, 
de comun cu MIEPO, privind producatorii de ulei esential de lavanda (3cpttpHoe Maeno 
naBaHJh1) din Republica Moldova (20.11.2017): 

5. Transmiterea in adresa Camerei de Comert ~i Industrie a Federatiei Ruse ~i plasarea pe 
pagina electronica a Ambasadei, a informatiilor privind bunurile proprietate publica 
expuse spre privatizare (cu traducere in limba rusa, noiembrie 2017); 

6. Prezentarea la solicitarea unei companii ruse a informatiilor suplimentare privind 
companiile scoase la privatizare in runda actuala (29.11.2017): 

7. in cadrul discutiilor cu reprezentantii sectorului turismului balnear-medical, 
desfii~urate pe platforma Clubului conducatorilor birourilor comercial-economice din 
cadrul misiunilor diplomatice acreditate la Moscova, au fost diseminate bro~uri 

promotionale 'Turismul balnearin Republica Moldova" (06.12.2017); 
8. Diseminarea in cadrul tuturor intrevederilor a infonnatiei privind climatul investitional 

~i potentialul de export al RM, precum ~i colectarea informatiei similare de la 
interlocutorii statelor straine - 28 intrevederi; 

9. Colectarea ~i prelucrarea datelor statistice privind schimburile comercial-economice 
lntre Republica Moldova ~i unita\ile administrativ-teritoriale ale Federafiei Ruse, cu 
ocazia vizitelor colaboratorilor Ambasadei in regiuni - 4 seturi de materiale pregatite 
(Republica Tatarstan, Tiumeni, Krasnoiarsk, reg.Moscovei). 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 19; 

1. Participarea la 2 ~edin{e de lucru privind desfii~urarea lucrarilor de restaurare a 
pavilionului nr. l 0 de pe teritoriul ,,BL(HX (24.11.2017); 

2. Acordarea asistentei companiei moldovenqti "~erpen Trans" in solutionarea 
problemelor aparute in procesul vamuirii la import in Federatia Rusa a produselor 
agricole de origine moldoveneasca (27-29.11.2017); 

3. Participarea Ambasadorului ~i reprezentantului biroului comercial-economic al 
Ambasadei la targul-expozitie din incinta Ambasadei Republicii Kirgize in Federatia 
Rusa, in vederea preluarii practicii altar state in organizarea evenimentelor de 
promovare a produselor sale (05 .12.2017); 

4. Acordarea suportului companiei "Intercentre Lux" in organizarea, in incinta 
Ambasadei, a prezentarii noii colectii de produse (vestimentatie de iarna, in special 
scurte, mantouri). Timp de 5 zile, au avut loc negocieri cu reprezentanti ai retelelor de 
distributie ~i platfonnelor de vanzare on-line din Moscova ~i regiunile Federatiei Ruse, 
precum Omsk, Novosibirsk, ~.a. (11-15.12.2017); 

5. Participarea la ~edinta a 16-a a GL privind conlucrarea cu personalul ~i pregatirea 
cadrelor in domeniul electroenergetic al statelor-membre ale CSI (21-22.09.2017); 

6. Participarea la ~edinta Comisiei pe probleme economice pe langa Consiliul Economic 
al CSI (18.10.2017); 



7. Participarea la ~edinta responsabililor delegati ai organelor de conducere in domeniul 
electroenergetic ale statelor-membre ale CSI ( 19-20.10.2017); 

8. Participarea la ~edinta GL "3aceL(am1e 3KCITepTHOH rpyrmhI ITO corrracoBamno 
rrpoeKTa KoMrrJieKca coBMeCTHhIX ,n:el1:cTBI1H rocy,n:apcTs-yi-rncTHHKOB CHf ITO 
rrpocpmrnKTI1Ke 11 6opb6e c 6erneHCTBOM Ha ITep110,::i, no 2025 rona" (24-25.10.2017); 

9. Participarea in calitate de observator la consultarile interministeriale In cadrul CSI, cu 
genericul "O s3a11Mon:encTs1111 rocy D:apcTs-ycracTHHKOB CHr no BorrpocaM a,n:aITTau1111 
CHf K coBpeMeHHbIM pearrmr.'v1" (09-10.11.2017) 

10. Participarea la ~edintele grupurilor de lucru OCEMN in domeniul situatiilor 
exceptionale, desfa~urate in loc. Krasnaea Poleana, or.Soci (07-11.11.2017); 

11. Participarea la ~edinta Comisiei pe probleme economice pe Ianga Consiliul Economic 
al CSI (15.11.2017); 

12. Participarea la ~edinta GL pentru coordonarea proiectului Acordului privind 
conditiile de dezvoltare a traficului in tranzit pe coridoarele internationale care tree 
prin teritoriile statelor-membre CSI (28.11.2017); 

13. Participarea la ~edinta Comisiei pe probleme economice pe Ianga Consiliul Economic 
al CSI (06.12.2017); 

14. Participarea la ~edinta Consiliului Bancii Interstatale (08.12.2017); 
15. Participarea la cea de-a 66-a reuniune a Consiliului conducatorilor serviciilor vamale 

ale statelor-membre ale CSI (12.12.2017); 
16. Participarea la Conferinta internationala dedicata principalelor rezultate ale activitatii 

de 25 ani a OCEMN, in incinta CCI a FR (13.12.2017); 
17. Participarea la ~edinta Consiliului conducatorilor organelor de reglementare a 

pietelor valorilor mobiliare ale statelor-membre CSI ( 14.12.2017); 
18. Participarea la ~edinta coordonatoare a Consiliului Economic al CSI (Cons.Ee. al 

CSI) ~i la cea de-a 76-a ~edinta a Cons.Ee. al CSI (14-15.12.2017) 



Ambasada Republicii Moldova In Japonia 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 21 de actiuni 'in perioada trimestrului IV. 

intrevederi - 5 actiuni: 
1. Intrevederea cu managementul companiei ,,Metal Products" ~i a companiei de consultanta 

PADECO in vederea identificarii unui proiect pentru aplicare la Agentia pentru cooperare 
internationala a Japoniei - nr. 171 din 21.09.2017; 

2. Intrevederea cu Manabu Horii, vice-ministru parlamentar pentru afaceri externe pentru a 
discuta subiectele curente ale dialogului bilateral. inclusiv oportunitatile de extindere a 
colaborarii pe filiera comercial-cconomica- nr. 237 din 27.11.2017: 

3. Intrevederea cu reprezentantii Agentiei japoneze pentru cooperare internationala. Au fost 
examinate un ~ir de subiecte conexe problematicii asistentei oficiale de dezvoltare acordatc de 
catre Guvernul Japoniei in adresa Republicii Moldova. Concomitent, funqionarii JICA au 
prezentat ambasadei copia raportului de tara ,. Information Collection Study on Agricultural 
Sector in Moldova", care documenteaza detailat sectorul agroindustrial ~i a fost elaborat de 
catre companiile de consultanta PADECO ~i TASK. selectate de catre JICA ~i Ministerul 
Afacerilor Externe al Japoniei 1 • In conformitate cu raportul mentionat. domeniilc prioritare 
pentru acordarea ODA sunt ( 1) Promovarea industrici ~i (2) fmhunatafirea serviciilor puhlice 
tn medicina ~·i educa/ie - nr. 238 din 28.11.2017; 

4. Intrevederea cu ~eful oficiului Agentiei japoneze pentru cooperare internationala pentru 
Ucraina ~i Republica Moldova (cu re~edinta la Kiev), Takaaki Kawano. Oficialul nipon 
urmeaza sa-~i inceapa mandatul din data de 19 decembrie 2017. La intrevedere au fost 
discutate (i) initiativele curente pe filiera de asistenta oficiala de dezvoltare, (ii) rezultatele 
misiunii PADECO ~i TASK privind documentarea sectorului agroindustrial. (iii) tergiversarea 
implementarii unor prevederi ale proiectului .. imhunatafirea managemenrului chspo:::itivelor 
medicate" de catre Ministerul Sanatatii, Muncii ~i Proteqiei Sociale - nr. 258 din 13.12.2017 

5. Intrevederi cu importatorii de vinuri moldovenqti in Japonia (Agri Co .. Albina Angela. 
Carina, Jumbo, Yinaria, Yu Corporation) in vederea abordarii oportunitatilor de extindere a 
prezentei produselor vitivinicole moldovcne~ti de calitate pe piata din Japonia - pe parcursul 
trimestrulu i IV; 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 5 actiuni: 
1. Elaborarea notei informative cu privire la expericnta Japoniei in materic de reglcmentarc a 

monedei virtuale bitcoin - nr. 186 din 02.10.2017; 
2. Notificarea autoritatilor nipone cu privire la persoana imputernicita din cadrul Camerei de 

Comert ~i Industrie a Republicii Moldova - nr. 196 din 16.10.2017; 
3. Informarea mediului de afaceri din Japonia, Republica Coreea cu privire la rezultatele 

,,Moldova Business Week" - octombric/noiembrie 2017; 
4. Notificarea companiilor nipone din domeniul importului bauturilor spirtoase cu referire la 

organizarea ,,Ziua Nationala a Yinului" - septembrie/octombrie 2017: 
5. Informarea asociatiilor oamenilor de afaceri ~i camerelor de comert nationale ~i regionalc cu 

referire la privatizarea bunurilor in Republica Moldova - septembrie/decembrie 2017: 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 6 actiuni: 

1 1\otele ambasadei nr. 144 din 29.08.2017. I 08 din 02.08.2017. nr. I 08 din 17.07.2017. nr. 92 din 03.07.2017. nr. 58 
din 02.05.2017, nr. 38 din 22.03.2017: 



I. Participarea ambasadei la JA TA Tourism Forum prin asistarea delegatiei nationale de 
amenajare a standului turistic. precum ~i realizarea prezentarilor in cadrul atelierului pentru 
statele din Bazinul Marii Negre - nr. 172 din 22.09.2017: 

2. Organizarea Receptiei prilejuite Zilei Independentei a Republicii Moldova, ~i promovarea 
consecventa pe Janga invitatii evenimentului a produselor ~i oportunitatilor pentru investitii in 
Republica Moldova - nr. I 80 din 28.09.2017 

3. Asistarea delegatiei ora~ului Tomi din prefectura Nagano pentru desfii~urarea vizitei in 
Republica Moldova in contextul implementarii initiativei ora~elor gazda, precum ~i pentru 
participarea la Ziua Nationala a Vinului - nr. 187 din 03.10.2017: 

4. Desfii~urarea vizitei la Universitatea din ora~ul Nagoya cu o prezentare de tara in cadrul 
programului ,. Contemporary International Studies: Global perspectives for the students of the 
Nagoya University of Foreign Studies" cu participarea studentilor ~i membrilor asociatiei de 
prietenie din localitatea Nagakute, prefectura Aichi - nr. 222 din 14.11.2017; 

5. Organizarea In incinta restaurantului ,,Embassy of Tengenji" a evenimentului de promovare a 
initiativei ora~elor gazda initiat de catre Guvernul Japoniei cu participarea a 50 de persoane: 
reprezentanti ai comunitatii diplomatice, primariei localitatii Tomi din prefectura Nagano. 
primariei localitatii Tsuruoka din prefectura Yamagata ~i oameni de afaceri. La eveniment au 
fost promovate bucatele traditionale ~i vinurile de calitate din tara noastra (oferite cu titlu 
gratuit din partea ambasadei) ~i Japonia (oferite cu titlu gratuit de vinificatorii din ora~ul 
Tomi) - nr. 226 din 20.11.2017; 

6. Organizarea primei campanii in ora~ul Tokio de promovare a vinurilor de calitate ~i produselor 
de ni~a in parteneriat cu Organizatia pentru Atragerea ~i Promovare a Exportului (MIEPO). 
Evenimentul fost inaugurat de catre Manabu Horii. vice-ministru parlamentar pentru afaceri 
externe al Japoniei ~i Vasile Bumacov, ambasador al Republicii Moldova in .laponia. Oficialii 
au salutat desfii~urarea acestuia, care a reunit in incinta hotelului Okura peste l 80 de 
reprezentanti ai corpului diplomatic, oameni de afaceri, companii din ambele tari, precum ~i 

membri ai comunitatii moldovenilor stabiliti in Japonia. in cadrul campaniei au fost 
reprezentate 12 companii nationale vitivinicole (Gitana Winery, Chateau Vartely. Granovia 
Wines, Asconi, Yinaria din Yale, Etcetera, MIMI, Migdal-P, Imperial Vin, Cricova. Carpe 
Diem, Purcari), 3 companii producatoare a mierii de albini (Apinatur. Regina Naturii. 
Vastdial), 2 companii producatoare de fructe uscate ~i nuci (Frux Snaks. Fundatia-Prod). 
precum ~i importatori locali din Japonia: Agri Co .. Albina Angela. Carina. Jumbo. Vinaria. 
Yu Corporation, Yama Otto Umi ~i Noroc; 

Altele - 5 actiuni: 
1. Participarea la simpozionul international ,, How can the risk ofa global Economic Recession to 

vc avoided amidst the rise of nationalism" - nr. 188 din 05.10.20 l 7: 
2. Participarea la editia a 4-a a forumului . .Innovations for Cool Earth'' - nr. 190 din 06. I 0.2017: 
3. Participarea la evenimente publice de promovare a imaginii Republicii Moldova in Japonia: 

Festivalul Multicultural (9.10.20 l 7), Aniversarea a 40-a a clubului economic .. Shov,a" 
(11.10.2017), interactiunea cu delega\ia din Republica Moldova de la editia a l 3-a a 
simpozionului international MegaGen, specializata in importul de implanturi dentare 
(12.10.2017)-nr.193din 11.10.2017; 

4. Asistarea S.A. ,,Moldtelecom" In vederea identificarii unor parteneri pentru lncheierea 
contractelor de roaming In Japonia - nr. 223 din l 4.1 1.20 l 7. nr. 243 din 04. l 2.2017 

5. Comunicarea cu autoritatilor nationale in vederea implementarii conforme a proiectului 
,,Agricultura conservativa - dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a so!urilor in 
Republica Moldova" - pe parcursul trimestrului IV. 



Ambasada Republicii Moldova In Republica Letonia 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomafiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 22 actiuni in perioada trimestrului IV 2017. 

intrevederi - 5; 
Intrevederile dlui Ambasador Eugen Revenco cu : 
I. Andris Ozols, Directorul Agentiei pentru Promovarea lnvestitiilor (LllA), referitor la instruirea in 

diplomatie economica pentru MAEIE (13.12.2017;) 
2. Valters Jekabsons, ~ef al Departamentului proiecte investitionale, LIIA, referitor la proiectele 

investitionale din RM planificate pentru 2018 (13.12.2017); 
3. Importatorii de vinuri Cricova, Vinuri de Comrat, reprezentanti ai sectorului HoReCa: 
4. Igor Dashutin, referitor la accesul in reteaua de distributie ,.duty free" si altele din holdoding 

,,Mono Supply"; 
5. Reprezentanti din reteaua de retail .. Elbi'' referitor la promovarea fructelor/legumelor proaspete 

din Moldova. 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 4: 
I. Diseminarea informatiilor despre Moldova Business Week cu identificarea participantilor: 
2. Diseminarea informatiilor despre Ziua Vinului cu identificarea participantilor; 
3. Diseminarea informatiilor despre Vemisajul Vinului cu identificarea participantilor; 
4. Diseminarea informatiilor despre rundele de privatizari anuntate de Agentia Proprietate Publica. 

precum si informatiile oferite de MIEPO despre companiile desemnate de Guvern in 2017 pentru 
privatizare (adresati: reprezentanti ai mediului de afaceri, institutii publice, asociatii, banci, 
camere de comeq, etc.). 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 8: 
Ambasada a sprijinit: 
I. Participarea delegatiei letone de circa 40 persoane la Moldova Business Week (3-6.10.2017): 
2. Participarea delegatiei letone de circa 40 persoane la Ziua Vinului (7-8.10.2017): 
3. Participarea unui grup leton de formatori de opinie din HoRcCa (Janis Jenzis, Baiba Laganovska. 

Helmuts Dobelnieks) la festivitatea Ziua Vinului 2017 (7-8.10.2017); 
4. Promovarea imaginii ~i produselor moldovene~ti In cadrul evenimentelor publice: 

- Conferinta "Support from Latvia for Integration of Moldova into the EU: short term and long 
term perspectives for the Latvia- Moldova cooperation" ( 14.11.2017): 

- Conferinta '"Building bridges between municipalities: from West to East'' ( 16.11.2017): 
- Aqiunea de caritate ··International Christmas Bazaar" (2.12.2017); 
- Masa rotunda ··Eastern Partnership - Challenges and Future Prospects of Development in the 

Turbulent Environment'' (07.12.2017); 
5. Participarea sommelier-ului leton Raimonds Tomsons, declarat eel mai bun sommelier din 

Europa2017 la Vernisajul Vinului din RM (15.12.2017). 

,<\ctiuni de planificare pentru perioada urmatoare - 5; 
Ambasada poarta discutii pentru organizarea: 
1. Unei noi editii de concert "Wine and Music": 
2. Vernisaj vinicol si cultural la Jurmala pe 28.07.2018 
3. Prezentari de tara In cadrul ·'Jurmala Resort Festival" 
4. Actiuni In regiuni cu tematica ·'Moldova prezinta''; 
.5. Misiuni de afaceri pentru sectoarele: IT, R&D, telecom, investitii imobiliare, financiar si agro

alimentar. 



Ambasada Republicii Moldova in Lituania 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei econ om ice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 4 actiuni in perioada trimestrului IV. 

Intrevederi - 1; 
I. cu reprezentantul companiei Morten, importator al ma1 multor branduri de v111un din 

Republica Moldova (Cricova, Chi, Migdal-P). 

Diseminarea/colectarea informafiilor - 3; 
I. A fost expediata o informatie ampla prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al 

Lituaniei cu rugamintea de diseminare mai multor institutii lituaniene privind desfii$urarea In 
luna decembrie a noii runde de privatizari a patrimoniului statului. 

2. Cu suportul Ambasadei a fost mediata stabilirea contactelor lntre reprezentantul companiei 
Arimex din Lituania $i reprezentantii Moldova Fruct. 

3. Pe pagina de web $i facebook a Arnbasadei a fost plasata inforrnatia privind organizarea unei 
noi runde de privatizare a bunurilor statului. 



Ambasada Republicii Moldova in Republica Ceha 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 12 actiuni in perioada trimestrului IV. 

Intrevederi - 5; 
I. 2 lntrevederi cu di Frantisek Masopust, Prqedinte al Camerei de Comert ~i Industrie a RC 
pentru tarile CSI; 
2. Intrevedere cu di Jaroslav Masopust, Director al companiei MOLD VIN CZ; 
3. lntrevedere cu di Oldricht Merta. Consul Onorific al RM la Brno; 
4. lntrevedere cu di Jan Zavesicky, responsabil de dezvoltarea afacerilor la concernul Purum 
Kraft; 
5. Coordonarea intrevederii Viceministrului lndustriei ~i Comertului/RC Jiri KOUBA cu di 
Thomas MOSER, Manager General la Compania Danube Logistics. 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 2; 
l. Ambasada a transmis catre autoritatile relevante inforrnatia privind oportunitatile de privatizare 
a bunurilor proprietate publica; 
2. Ambasada a publicat informatia privind organizarea la Chi~inau a cclei de-a Ill-a ediiii a 
Conferintei Globale a Turismului Vinicol: 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomafiei economice - 2; 
I. Pe I I. I 0.2017, Ambasada impreuna cu Oficiul National al Viei ~i Vinului, au organizat 
participarea a I 0 com pan ii vitivinicole din Republica Moldova la expozitia specializata 
International Wine Show Prague; 
2. In cadrul receptiei organizate de Ambasada, la Praga la l l. l 2.20 l 7. cu ocazia aniversarii a 25 
de ani de la stabilirea relatiilor diplornatice intre Republica Moldova ~i Republica Ceha. au fost 
prezentate vinuri ~i spumante moldovene~ti, precum ~i produse ,,Bucuria"; 

Altele - 3; 
I. Participarea la coordonarea celei de-a treia reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo
cehe pentru colaborare economica (20-21.09.20 l 7, Chi~inau) ~i stabilirea unor lntrevederi 
suplimentare programului pentru di Jiri KOUBA. Viceministrul Industriei ~i Comertului al RC: 
2. Coordonarea ~i traducerea interviului cu di Martin Pospisil. Director al Departamentului Politici 
Economice Externe, Ministerul Industriei ~i Comeqului al R.C., In cadrul unui proiect al TRM: 
3. Coordonarca publicarii in presa ceha a 3 materiale privind Vinurile Moldovei. 



Anexa nr. 1 

Ambasada Republicii Moldova in Republica Elena 

Ra port 
asupra actiunilor lntreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total actiuni realizate: 21 acfiuni In perioada trimestrului IV 2017 

intrevederi/ Vizite - 14 actiuni realizate: 

1. La 7 octombrie, intrevederea Ambasadorului A. Vangheli cu Pre~edintele postului 
elen de televiziune Global Web TV, N. Samaras. Au fost discutate posibilitatile 
de colaborare cu Ambasada, precum mediatizarea/ prezentarea 
subiectelor economice din Republica Moldova, promovarea imaginii de tara; 

2. La 11 octombrie, participarea Ambasadorului la ceremonia anuala de premiere a 
afacerilor, de catre Pre~edintele Republicii Elene, P. Pavlopoulos, organizata de 
catre Camera de Comert si Industrie a Atenei. Actiunea a facilitat stabilirea de noi 

'' ' 
contacte cu institutiile ~i agentii economici; 

3. La 11-13 octombrie, participarea Ambasadorului ~i Secretarului II al Ambasadei, 
la cea de-a X-a Conferinta Internationala ~tiintifica privind Energia ~i schimbarile 
climaterice, desfa~urata sub egida OCEMN, la Atena. Discurs sustinut de catre 
Ambasador in cadrul celui de-al II-lea Forum de Investitii in domeniul energiei 
verzi, din cadrul Conferintei; 

4. La 13 octombrie, intrevederea Ambasadorului cu Ex Ambasadorul (ad h.) D. 
Tsikouris care a exprimat interesul companiei ,,Roberts Law Firm" (al carei 
consilier este) de a dezvolta relatii de parteneriat cu cele mai importante companii 
de transport international/ camioane din Republica Moldova. Cu concursul 
Camerei de Comert ~i Industrie ~i Asociatiei Internationale a Transportatorilor 
Auto din Moldova, a fost asigurata furnizarea informatiei ~i facilitat contactele 
intre parti; 

5. In intervalul 2- 30 octombrie, au fost intreprinse mai multe actiuni privind 
facilitarea organizarii ~edintei Comisiei mixte moldo-elene in domeniul 
transportului rutier international, desra~urata la Chi~inau, la 1-2 noiembrie curent 
( coordonarea cu Ministerul de externe ~i Ministerul infrastructurii ~i transportului 
elen, a orarului deplasarii, componenta delegatiei, ~i alte actiuni conexe la 
solicitarile de asistenta parvenite ); 

6. La 24 octombrie, participarea Ambasadorului la cea de-a 17-a editie a Forumului 
E-sanatate, stabilirea contactelor in domeniului aferent; 

7. La 24 octombrie, intrevederea cu Directorul companiei Geosystems Hellas S.A., 
B. Charalampopulou, privind solicitarea companiei respective de eliberare a 
permisului necesar pentru efectuarea zborului pe teritoriul Republicii Moldova in 
scopul realizarii aerofotografiilor privind cartografierea preliminara pentru 
constructia unor drumuri in Republica Moldova. In perioada 24 octombrie -
prezent, a fost oferita asistenta necesara companiei Geosystems Hellas S.A. in 
vederea obtinerii permisului respectiv pentru realizarea aerofotografiilor, care 
ulterior vor constitui suport in constructia de drumuri in Republica Moldova; 



8. La 26 octombrie, intrevederea Ambasadorului ~i Secretarului II cu Directorul 
General al Departamentului Cl afaceri europene, al Ministerului Afacerilor 
Externe elen, I. Metaxas, !n cadrul careia au fast discutate inclusiv subiectele 
econom1ce; 

9. La 1 noiembrie, intrevederea Ambasadorului cu Pre~edintele grupului parlamentar 
de prietenie dintre RE ~i RM, N. Igoumenidis. Oficialii au tratat subiectele 
colaborarii bilaterale in scopul impulsionarii cooperarii moldo-elene pe toate 
dimensiunile; 

10. La 3 noiembrie, participarea Ambasadorului la cea de-a 17-a editie a F orumului 
,,Navigator shipping consultants", la eveniment au participat inalti oficiali, oameni 
de afaceri, au fast stabilite noi contacte ~i oferite informatii cu referire la 
oportunitatile de afaceri din Republica Moldova; 

11. La 6 noiembrie, participarea Ambasadorului la evenimentul de prezentare a 
candidaturii Republicii Cipru la Consiliul Organizatiei Maritime Internationale 
pentru perioada 2018-2019, care a permis abordarea subiectelor economice de 
interes pentru RM-Cipru; 

12. La 8 noiembrie, participarea Ambasadorului cu un discurs la Conferinta intemationala 
,,Parteneriatul Estic - privind in perspectiva dupa Summit", dedicata dezbaterii 
subiectului PaE in contextul Summit-ului de la Bruxelles din 24 noiembrie, inclusiv 
cu accent asupra cooperarii economice; 

13. Sensibilizarea MAE elen in vederea promovarii subiectului asistentei partii elene 
in consolidarea capacitatilor institutionale ale MAEIE ~i MDOC in domeniul 
diplomatiei economice; 

14. La 12 decembrie, participarea Ambasadorului ~i Secretarului II, la sesiunea 
oficiala de prezentare a ,,Forumului de cooperare Balcani - Marea Neagra", care 
se va desfii~ura in perioada 30 mai - 1 iunie 2018, la Salonic, Republica Elena, in 
cadrul careia a fost mentionat expres numele participantului Republicii Moldova 
din anul trecut la prezentul Forum, L. Terziman, ca avand o prestatie excelenta. 

Diseminari/ colectarea informatiilor - 7 actiuni realizate: 

I. La 27 septembrie a fast remisa MAEIE/ Sectiei cooperare regionala, informatia 
parvenita in adresa Ambasadei privind desfa~urarea in perioada 30.05 -
1.06.2018, la Salonic a Forumului de cooperare pentru Balcani ~i Marea 
Neagra, tematica: ,,Conectivitatea feroviara, rutiera ~i fluviala in Uniunea 
Europeana prin regiunea Balcanilor", cu propunerea de a examina oportunitatea 
transmiterii acesteia in adresa institutiilor interesate; 

2. in perioada 12 octombrie - prezent, infarmarea, coordonarea de comun cu 
Directia Afaceri Consulare a MAEIE, ~i institutiile nationale de resort, in 
vederea solicitarii companiei elene Geosystems Hellas S.A. de eliberare a 
permisului necesar pentru efectuarea zborului pe teritoriul Republicii Moldova 
in scopul realizarii aerofotografiilor privind cartografierea preliminara pentru 
constructia unor drumuri in Republica Moldova; 

3. Pe 13 octombrie, Ambasada a oferit asistenta omului de afaceri din Republica 
Elena, I. Vasou prin furnizarea unei liste a companiilor exportatoare de miez de 
nuca din Republica Moldova (lista a fast coordonata cu reprezentantii Camerei 
de Comert ~i Industrie a Republicii Moldova); 



4. In intervalul dintre 4-20 octombrie, prin actiunile comune ale Ambasadei, 
MAEIE ~i altor institutii de resort din Republica Moldova, a fost solutionata 
situatia conflictualii dinte compania elena ,,ELLING LTD" ~i compania 
"ZERNOFF" S.R.L. din Republica Moldova; 

5. in perioada 23 octombrie - 11 noiembrie, oferirea asistentei companiei elene 
din Thermi-Thessaloniki interesata de importul de europaleti din Republica 
Moldova (fumizarea datelor de contact ale companiei cointeresate din 
Republica Moldova, obtinute prin intermediul Camerei de Comert ~i Industrie 
a Republicii Moldova); 

6. La 7 noiembrie, a fost diseminat anunµilui Agentiei Proprietatii Pub lice privind 
organizarea unei runde de privatizare a bunurilor proprietate publica de stat, 
atat in adresa autoritatilor Republicii Elene, cat ~i a Republicii Cipru, dupa cum 
urmeaza: 
a) In Republica Elena: Ministerului Afacerilor Exteme ~i intreprinderilor: 

Enterprise Greece, Camerei de Comert ~i Industrie a Atenei ~i Camerei 
Internationale de Comert a Greciei. 

b) in Republica Cipru: Ministerului Afacerilor Exteme. 
Aditional, anunflll respectiv a fost plasat ~i pe pagina oficiala a Ambasadei, 
precum ~i subiectul a fast tratat in cadrul intrevederilor de lucru ale Ambasadei, 
cu partenerii eleni. 

7. La 12 decembrie, diseminarea informatiei privind desemnarea Republicii 
Moldova drept ,,Capitala Mondiala a Turismului Vinicol a anului 2018", 
organizarea in premiera a celei de-a III-a editie a Conferintei Globale a 
Turismului Vinicol, in perioada 20-23 septembrie 2018, la Chi~inau. 



Ambasada Republicii Moldova in Franta 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV I 2017 

Total realizate:9 actiuni in perioada trimestrului IV I 2017 

intrevederi -Sactiuni 
fntrevedere cudl Patrick Seguin,Pre~edinteleCamerei de Comert~i Industrie 
Bordeaux Gironde (22.09.2017) 
Intrevedere cu dna Claire Cheremetinski, 
~efaserviciuluipentruafaceribilaterale~iintemationalizareaintreprinderilor. 

DirectiaGeneralaTrezorarie, MinisterulEconomiei~iFinantelor (25 .09.2017) 
IntrevederecureprezentantiicompanieiBCDevelopment France, care 
detineexclusivitatepecomercializareavinurilorCricovapeteritoriulFrantei 
(28.09.2017) 
Intrevedere cu dna Angela Golovco, intermediar pentru companiile interesate de 
cooperari moldo-franceze (20.11.2017) 
Intrevedere cudl Steve Gentili. pre~edinteleFormuluiFrancofon al Afaccrilor 
(08.12.2017) 

Disiminarea/colectareainformatiilor - 3actiuni 
Fumizareainformatiilorprivindmodalitatile de dezvoltare a 

uneiafaceriinRepublica Moldova dnei Inga Rusu. EIFFEL GROUP, TOUR 

CIT(24. l 0.2017) 

Mediereacontactuluiintrecompania De Groute France ~icompaniile de textile 

dinRepublica Moldova ( 11.12.2017) 

Infonnarea ONVV cuprivire la posibilitatile de participare la 

concursulintemational de vinuri Citadelle du vin. 19 - 21 mai 2018. Bordeaux 

(11.12.2017) 

Organizarea/co-organizareaevenimentelorconexediplomatieieconomice - lactiuni 

Co-organizarea a treidegustari de vin moldovencsc la Bordeaux (21.09.2017) 



Ambasada Republicii Moldova in Republica Italiana 

RAPORT 
privind actiunile 'intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 17 actiuni in perioada trimestrului IV. 

intrevederi - 5; 
I. Cu oameni de afaceri din Toscana, in cadrul expozitiei "Capriccio di Vino"; 
2. Cu Paolo Odone, Pre~edintele Camerei de Comert din Genova (27 octombrie); 
3. Cu oameni de afaceri din Liguria (27-28.10.2017). Discutiile s-au axat pe oportunitaiile 

investitiilor in Republica Moldova; 
4. Cu reprezentantii autoritatilor regionale din Liguria. A. Pelissone, A.Pittaluga: 
5. Cu Prefectul or. Genova Fiama Spena; 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 4; 

I. Diseminarea informatiilor institutiilor ~i persoanelor interesate din Italia ~i Malta privind 
bunurile de proprietate publica propuse pentru privatizare: 

2. Remiterea informatiilor privind Targul International Artizanat de la Florenta: 
3. Diserr1inarea informatiei institutiilor ~i persoanelor interesate din Italia ~1 Malta privind 

Expozitia ·'TOURISM. LEISURE. HOTELS''; 
4. Raspunsuri la e-mailuri cu caracter comercial (4 solicitari), circulare (I). 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 5: 

I. Participarea Ambasadorului la expozitia "Capriccio di Vino" din Toscana, unde au fost expuse 
vinuri toscane ~i vinurile a patru companii moldovenqti - Purcari, Gitana, Vinaria din Vale ~i 
Chateau Vartely (1 octombrie). 

2. Vizita Ambasadorului S. Stangaci in Regiunea Liguria (27-28 octombrie 2017); 
3. Inaugurarea reprezentantei Camerei de Comert ltalo-Moldava. la Chiavari, pe 28 octombrie: 
4. Prezentarea climatului ~i oportunitatilor de investitii in Republica Moldova la Chiavari; 
5. Organizarea intrevederii Pre~edintelui RM di Igor Dodon, cu Vicedirectorul Camerei de 

Comert Italo-Moldava G.Di Pasquale, ~i cu Consulii Onorifici ai RM din Florenta. Ascoli
Piceno ~i Bari (5 noiembrie): 

Altele - 3; 

I. Activitati organizatorice pentru "Prezentarea tarii'. In cadrul inaugurarii reprezentantei CCIM 
din Chiavari; 

2. Activitati de sensibilizare a mediului italian in vederea participarii la "Moldova Business 
Week 20 I 7'". din 3-6 octombrie 2017. 

3. Participarea Consilierului la Conferinta organizata la MAECI al Italiei. cu genericul: 
''Diplomatia economica: care este impactul pentru crqterea economica a tarii?". 



Ambasada Republicii Moldova in Republica Populara Chineza 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 46 acfiuni in perioada trimestrului IV. 

intrevederi - 8; 
1. f ntrevederea cu Dong Tao, Vicepre~edintele filialei din Beijing a Companiei 

Sinomec. In cadrul intrevederii s-a discutat despre posibilitatea lansarii unor 
proiecte concrete in domeniul construqiei parcurilor industriale ~i in domeniul 
energetic. (13 octombrie 201 7): 

2. fntrevederea cu Yu Feihu, Managerul Departamentului de lWarketing al 
Grupului MCC de Construc(ie de Comunica(ii. In cadrul intrevederii s-a discutat 
despre posibilitatea lansarii unor proiecte concrete in domeniul reabilitarii 
drumurilor (13 octombrie 2017); 

3. Convorbirea cu Zhang Cui, responsabilii de dosarul RM din cadrul 
Departamentului Eurasia al Ministerului Comer(ului al RPC. In cadrul 
intrevederii s-a discutat despre evolutia negocierilor privind semnarea Acordului 
de comert liber moldo-chinez ~i organizarea urmatoarei sesiuni a Comisiei mixte 
moldo-chineze pentru colaborare comercial-economica. ( 15 noiembric 201 7): 

4. fntrevederea cu Cao Feng, Directorul Biroului de Turism al ora~ului Taicang. 
In cadrul intrevederii s-a discutat despre evolutia negocierilor privind proiectul de 
creare a unui Centru de promovare a culturii vinului moldovenesc in ora~ul 

Taicang, provincia Jiangsu ( 14 noiembrie 201 7): 
5. fntrevederea cu Zhang Jie, Vicemanagerul general al filialei din wna Pudong 

din ora~ul Shanghai a Consiliului chinez pentru promovarea comer(ului 
interna(ional # cu Wang Shicheng, Managerul general al Companiei 
Interna(ionale llaole din Shanghai. In cadrul intrevederii s-a discutat despre 
posibilitatea cooperarii in domeniul promovarii vinului moldovenesc pe piata 
chineza ( 16 noiembrie 201 7); 

6. fntrevederea cu Wang Jie, Vicedirectorul Institutului national de cercetare a 
industriilor alimentare $i de fermentare din China. In cadrul intrevederii. paqile 
(ONVV ~i CNRIFFI) au semnat un contract de colaborare pentru anul 2018. care 
prevede un program amplu de actiuni de promovare a vinului moldovenesc pc 
piata chineza. ( 17 noiembrie 2017); 

7. fntrevederea cu Wu Min, Directorul Redactiei Romane a China Radio 
Interna(ional. In cadrul intrevcderii a fast reinitiata discutia despre posibilitatea 
privind realizarea de catre CRI a unui material video amplu la subiectul RM $i 
industria vinurilor cu difuzarea Jui ulterioara ~i inclusiva la canalele de tele\ iziune 
ale CRI ( 1 7 noiembrie 2017): 



8. Convorbirea cu Dai Yahui, Viceprimarul ora~ului Sanya. in cadrul convorbirii s
a discutat despre oportunita}ile de promovare a vinului moldovenesc pe piata din 
San ya. ( 15 noiembrie 20 I 7). 

Diseminarea/colectarea informafiilor - 19; 
1. Transrniterea invitatiei ONVV de a participa la Ziua Nationala a Vinului adresata 

Directorului Biroului de Turisrn al ora~ului Taicang (21 septembrie 2017): 
2. Transmiterea invitatiei ONVV de a participa la Ziua Nationala a Vinului in adresa 

Ministerului Comertului al RPC. cu solicitarea de a disemina informatia In randul 
intreprinderilor ~i institutiilor cu profil vinicol din China (21 septembrie 2017): 

3. Transmiterea invitatiei ONVV de a participa la Ziua Na\ionala a Vinului in adresa 
Centrului de Cooperare Economica al Departarnentului International al PCC, cu 
solicitarea de a disernina inforrnatia in randul intreprinderilor ~i institutiilor cu 
profil vinicol din China (21 septernbrie 2017): 

4. Transmiterea invitatiei ONVV de a participa la Ziua Nationala a Vinului In adresa 
Consiliului Chinez de Promovare al Comer\ului International, cu solicitarea de a 
disemina informatia ln randul intreprinderilor ~i institutiilor cu profil vinicol din 
China (21 septernbrie 201 7); 

5. Transrniterea invitatiei ONVV de a participa la Ziua Na\ionala a Vinului in adresa 
Ministerului Agriculturii al RPC, cu solicitarea de a disemina informatia in randul 
intreprinderilor ~i institutiilor cu profil vinicol din China (21 septembrie 201 7): 

6. Transmiterea in adresa autorita\ilor competente din RM a listei expozitiilor 
oficiale in R. S. Vietnam in 2018. (16 octombrie 2017): 

7. Transmiterea in adresa autoritatilor competente din RM a informatiei privind cea 
de-a 28-a editie a Targului International VIETNAM EXPO 2018 ( 1 7 octombrie 
2017); 

8. Transmiterea scrisorii Agentiei nationale pentru siguranta alimentelor privind 
posibilitatea exportului carnii de pore din RM pe piata chineza In adresa 
Administratiei Generale de Supraveghere a Calitatii, Inspeqie ~i Carantina a 
Republicii Populare Chineze (23 octombrie 20 l 7); 

9. Transmiterea scrisorii Agentiei nationale pentru siguranta alimentelor privind 
posibilitatea exportului carnii de pore din RM pe piata chineza in adresa 
Administratiei Alirnentelor ~i Medicamentelor din China (23 octombrie 201 7): 

10. Transmiterea profilului companiilor moldovene~ti expuse la privatizare in adresa 
Ministerului Comer\ului al RPC, cu solicitarca de a disemina informatia In randul 
intreprinderilor ~i institutiilor cu profil economic din China (26 octombrie 2017): 

11. Transmiterea profilului companiilor moldovene~ti expuse la privatizare in adresa 
Centrului de Cooperare Economica al Departamentului International al PCC. cu 
solicitarea de a disemina informa\ia in randul intreprinderilor ~i institutiilor cu 
profil economic din China (26 octombrie 201 7): 

12. Transmiterea profilului companiilor moldovenqti expuse la privatizare In adresa 
Consiliului Chinez de Promovare al Comertului International. cu solicitarea de a 



disemina informatia in randul intreprinderilor ~i institutiilor cu profil economic din 
China (26 octombrie 2017); 

13. Transmiterea in adresa autoritatilor competente din RM a informatiei privind 
desfa~urarea celei de-a 19-a editii a Expozitiei Internationale de Vinuri ~i Bauturi 
Spirtoase din Shanghai, care va avea loc in perioada 14-16 mai 2018 (2 noiembrie 
2017); 

14. Transmiterea in adresa autoritatilor competente din RM a invita!iei de participare la cea 
de-a 2-a editie a Targului International din Sanya 2017 (3 noiembrie 2017); 

15. Transmiterea formularului de participare a RM la Beijing Expo 2019 (10 
noiembrie 201 7); 

16. Transmiterea in adresa Agentiei nationale pentru siguranta alimentelor a 
raspunsului Administratiei Generale de Supraveghere a Calitatii, Inspectie ~i 

Carantina a Republicii Populare Chineze privind posibilitatea exportului carnii de 
pore din RM pe piata chineza ( 4 decembrie 2017); 

17. Transmiterea in adresa ONVV a scrisorii de intentie din partea China Radio 
International privind realizarea unei vizite in RM in perioada septcmbrie -
octombrie 2018 ( 4 decembrie 201 7); 

18. Transmiterea in adresa autoritatilor competente din RM a scrisorii de intentie din 
partea IWEP privind realizarea unei vizite in RM in perioada 24 - 27 ianuarie 
2018 (4 decembrie 2017); 

19. Transmiterea invitatiei din partea Ministerului Comertului al RPC adresata 
Viceprim-ministrului, Ministrului Economiei si Infrastructurii al RM, 
Octavian CALMIC, de a vizita China in perioada 27-28 decembrie curent 
pentru a lansa oficial negoierile privind Acordul de comert liber moldo
chinez ( 14 decembrie 201 7). 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomafiei economice - 10; 
1. Co- organizarea Receptiei in stil traditional moldovenesc (27 septembrie 201 7); 
2. Participarea la cea de-a 9-a editie a Targului de Caritate .Jubirea nu cunoa~te 

granite'', organizat anual de catre Ministerul Afacerilor Externe al RPC (29 
octombrie 2017); 

3. Vizita de lucru in ora~ul Shanghai (14-16 noiembrie 2017); 
4. Participarea la cea de-a 9-a editie a Targului de investitii in strainatate din China ~i 

la Forumul international privind cooperarea in domeniul capacitatii industriale 
2017 (21-22 noiembrie 2017); 

5. Vizita reprezentantilor Companiei Sinomec in RM ( octombrie-noiembrie 2017); 
6. Vizita reprezentantilor Grupului MCC de Construqie de Comunicatii in RM 

(noiembrie 2017); 
7. Organizarea vizitei Viceguvernatorul provinciei Hunan, He Baoxiang, in RM. (30 

noiembrie - 2 decembrie 2017); 
8. Vizita de lucru in ora~ul Sanya, provincia Hainan (7-13 decembrie 2017); 
9. Vizita de lucru preconizata in ora~ul Shanghai (19-21 decembrie 201 7); 



10. Organizarea vizitei preconizate in China a Viceprim-ministrului, Ministrului 
Economiei ~i Infrastructurii, Octavian Calm'ic (27-28 decembrie 2017). 

Altele - 9 actiuni; 
1. Participarea la negocierea semnarii Acordului de comert Iiber intre Republica 

Moldova ~i Republica Populara Chineza (trimestrul IV); 
2. Participarea la Briefingul privind desra~urarea celui de-al XIX-lea Congres 

National al Partidului Comunist Chinez (PCC), organizat de catre Departamentul 
International al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (DI al CC al 
PCC) ( 1 noiembrie 201 7); 

3. Elaborarea unei note informative privind desra~urarea celui de-al XIX-lea Congres 
National al Partidului Comunist Chinez (6 noiembrie 2017); 

4. Acordare asistenta pentru participarea ONVV la cea de-a 19-a editie a Targului 
Interwine Guangzhou 2017 (12-14 noiembrie 2017); 

5. Participarea la Forumul de schimburi comerciale ~i culturale ,,Centura ~i Drumul'' 
(5 decembrie 2017); 

6. Participarea Ia Ceremonia de deschidere a celei de-a 2-a editii a Targului 
International Cultural din Sanya (8 decembrie 2017): 

7. Participarea la Forumul international de nivel inalt ,,Cultura + Turism'' (9 dembrie 
2017); 

8. Promovarea participarii RM la Expozitia Internationala de Horticultura din 
Beijing 2019 (trimestrul IV); 

9. Promovarea participarii RM la proiectul de constituire a unui Centru de promovare 
a culturii vinului moldovenesc in ora~ul Taicang. provincia Jiangsu (trimestrul IV). 



Ambasada Republicii Moldova In Republica Federata Germania 

Ra port 
asupra actiunilor lntreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 6 actiuni in perioada trimestrului IV 2017 

Intrevederi - 4; 
1. Cu dna Dora Castorph, referent pentru Republica Moldova din cadrul Comitetului 

de Est al Economiei Germane; 
2. Cu dl Daniel McCormack, referent pentru Republica Moldova din cadrul 

Ministerului federal pentru cooperare economica ~i dezvoltare (BMZ). 
3. Cu dl Adrian STADNICKI reprezentantul Asociatiei de afaceri a economiei 

germane pentru Europa de Est (Osteuropaverein der deutschen WirtschaH e.V.), , 
referent al conducerii Asociatiei. 

4. Cu dl Dr. Ricardo GIUCCI directorul companiei de consultanta independenta in 
domeniul politicilor economice ,,German Economic Team", ~i dl Walter 
WOLDEMAR, Manager de proiecte din cadrul aceleia~i institutii, responsabil de 
RM. 

Diseminarea/colectarea informatiilor - O; 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice -0; 

Altele - 2; 
1. Finalizarea procedurilor de numire a dlui Michael Fischbaum in calitate de Consul 

Onorific al Republicii Moldova in Bavaria, RFG, cu sediul la Munchen. CO 
incepe activitatea in vederea promovarii imaginii RM in regiune, consolidarea 
relatiilor bilaterale economico-comerciale ~i atragerea investitiilor. 

2. Ambasada continua efectuarea actiunilor necesare pentru organizarea unui forum 
economic moldo-german pentru anul 2018. Acesta nu a fost posibil din cauza 
conjuncturii politice la moment ( numirea unui Guvern functional ) In acest sens. 
se lucreaza pe dimensiunea camerelor de comert ~i industrie ale RM ~i din RFG. 
Comitetul de Est al Economiei Germane, Ministerului federal pentru cooperare 
economica ~i dezvoltare precum ~i autoritatilor publice locale din RFG. 



Ambasada Republicii Moldova in Regatul Tarilor de .Jos 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 11 actiuni 

Intrevederi: 4 

I. Pe 18 octombrie 2017 - intrevedere cu di Hans Koomen. manager pentru procurari de vinuri $i 
alte bauturi alcoolice, in cadrul al retelei de tip retail "Hanos·'. Scopul discutiilor a fost de a discuta 
posibilitatea organizarii pe parcursul anului 2018 a unei prezentari /degustari de vinuri. prod use In 
Republica Moldova. 

2. Pe 23 octombrie 2017 - intrevedere cu dna Marion Verboom. director executiv al Asociatiei 
"TradeCounsellors" din Haga. cu scopul asigurarii aqiunilor def(J!!ow-up ca rezultat al participarii 
companiilor din Republica Moldova la evenimentul de promovare cu genericul "MACRO business 
day''. De asemenea, a fost discutata posibilitatea includerii Republicii Moldova intr-un nou proicct 
de promovare al produselor autohtone, care prevede organizarea unui stand de tara In cadrul 
magazinului "Sligro" din or. Haga. 

3. Pe 08 noiembrie 2017 - intrevedere cu dna Irina Kohl, coordonator de proiecte internationale 
In cadrul Agentiei antreprenoriale olandeze (RVO). In cadrul discutiilor. a fost efectuat un schimb 
de opinii ce tin de proiectele implementate In RM. elementele de baza $i prioritatilc In activitatea 
RVO. ln context, a fost reiterat interesul Ambasadei de a organiza In statul de acreditare a unor 
evenimente tematice de informare a reprezentantilor mediului de afaceri despre oportunita\ilc 
investitionale $i de business in Republica Moldova cu genericul "Doing business in Moldova". 

4. Pe 15 decembrie 2017 - intrevedere cu di Jeroen-Louis Ma11ens. Consilier in cadrul 
Departamentului Europa al MAE olandez. referent pentru rela\iile cu Republica Moldova. 
Obiectivul principal al discutiilor a vizat obtinerea suportului MAE olandez pentru delcgarea din 
cadrul Centrului de Promovare a lmporturilor din tarile In curs de dezvoltare (CBI) a unui expert la 
reuniunea ata~atilor economici ai MAElE in iulie 2018. 

Diseminarea/colectarea informatiilor: 3 

I. Diseminarea informatiei privind lansarea unei runde noi de privatizare a bunurilor de proprictate 

publicii. 
2. Diseminarea informatiei referitor la desfii$urarea evenimentului ''Moldova Business Week 

201 T'. care a avut loc In perioada 3-6 octombrie 2017. 

3. Diseminarea informatiei despre desfa$urarea celei de-a III-a editii a Conferintei Globale a 

Turismului Vinicol. 

Altele: 4 

I. Pe data de I 0 octombrie curent In cadrul retailer-ului MACRO Cash&Carry din or. Haga a avut 
loc un eveniment de promovare cu genericul ''MACRO business day''. Evenimentul a fost 



organizat In cooperare cu asociatia "TradeCouncellors'', care ~i-a propus desfii~urarea unei zile 
promotionale pentru un grup de state, care doresc sa-~i promoveze produsele pe piata olandeza. 
Ambasada a facilitat participarea la eveniment a 3 companii vinicole autohtone: "Purcari". 
''Timbrus'' ~i "Chateau Vartely''. Evenimentul a oferit posibilitatea clientilor, inclusiv celor 
corporativi, sa faca cuno~tinta mai lndeaproape cu produsele expuse. La feL reprezentantii 
companiilor din Moldova au avut posibilitatea sa-~i stabileasca contacte de lucru pentru 
cooperarea de mai departe. 

2. Participarea Consilierului Ambasadei la cursul de instruire In domeniul diplomatiei economice. 
organizat de MAE olandez ~i Centrul de Promovare a Importurilor din tarile In curs de 
dezvoltare (CBI) In perioada 6-10 noiembrie. Evenimentul a lntrunit In calitate de vorbitori mai 
multi expeqi In domeniu din Tarile de Jos. care au prezcntat participantilor delegati din diferite 
state teoria, metodele ~i bunele practici de promovare a prioritatilor economice nationale peste 
hotare. Participarea la cursul respectiv a permis extinderea unei viziuni cu privire la felul In care 
interesele Republicii Moldova ar putea fi reprezentate In exterior, precum ~i mecanismele de 
realizare a unei diplomatii economice coerente. 

3. Participarea la Forni international de promovare a produselor proaspete "The Amsterdam 
Produce Show and Conference'', care a avut Joe in perioada 15-17 noiembrie curent la 
Amsterdam. Scopul participarii la eveniment a fast de a stabili contacte, precum ~i de a analiza 
ponderea evenimentului, catalogul participantilor, logistica etc. 

4. Acordarea de catre Consilierul Ambasadei a unui interviu despre Republica Moldova Agentiei 
olandeze de media regionale "Omroep West". Informatiile prezentate s-au referit la promovarea 
componentei culturale, precum ~i la cea de promovare a oportunitatilor de turism In tara noastra. 
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Ambasada Republicii Moldova 
in Regatul Suediei, Regatul Norvegiei, Republica Finlanda ~i Republica Islanda 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 24 actiuni in perioada trimestrului IV 2017. 

Intrevederi - 5; 
1. Intrevedere cu dl Hakan Kallaker, Expert suedez in domeniul finantelor, compania GK 

Banking Partner, aspecte ale unor oportunitati de cooperare moldo-suedeza in 
domeniul financiar (12.10.2017); 

2. Intrevedere cu dl Jan Babar, reprezentant al institutiei suedeze Eko Training Center. 
aspecte privind promovarea ecoturismului in RM ( 16.10.2017); 

3. Intrevedere cu di Thomas Sterner. Profesor de economie al Universitatii din 
Gothenburg. aspecte ale dezvoltarii tehnologice a industriei energiei in Suedia 
(24.10.2017); 

4. Intrevedere cu delegatia RM, reprezentanti a 5 universitati din Republica MoldO\ a. in 
marja vizitei de studiu in Regatul Suediei. la lnstitutul Regal pentru Tehnologie din 
Stockholm, aspecte ale implementarii proiectelor in domeniul lnvatamantului. cu 
accent pe problematica pietei fortei de munca din RM ~i grupurile dezavantajate din 
societate (23 .10.2017); 

5. Intrevedere cu dl Jan Bukowski, Secretar L Seqia politica ~i economica a Ambasadei 
Republicii Polone in Suedia, aspecte ale cooperarii polono-suedeza in domeniul 
economic (31.10.2017). 

Discminarea/colectarea informatiilor - 12; 
1. Diseminarea cditiilor periodice ale Buletinului informatiY elaborat de MAE IE care 

contin ~i aspecte economice ( octombrie-decembrie 201 7): 
2. Elaborate ~i remise 2 Note Informative despre Bitcoin in tarile de acreditarc 

(05.10.2017 ~i 12.10.2017); 
3. Scrisoare in adresa Centralei privind pozi\ia partii suedeze privind subiectul reluarii 

negocierilor asupra proiectului Conventiei intre Guvemul RM ~i Guvernul Regatului 
Suediei pentru evitarea dub lei impuneri ?i pre\ enirea evaziunii fiscale la impozitele pe 
venit ~i pe proprietate ( 17. I 0.20 I 7); 

4. Elaborata ~i remisa Nota Informativa despre ajustarile Guvernului Suediei la ,.Strategia 
in baza rezultatelor asistentei suedeze de dezvoltare pentru tarile din Europa de Est. 
Balcanii de Vest ~i Turcia 2014-2020" ( 16.10.201 7); 

5. Remiterea in adresa autoritatilor suedeze a specimenelor ~tampilei ~i semnaturii 
persoanei autorizate de autentificarea certificatelor de origine nepreferentiale a 
marfurilor exportate din RM (Filiala Tighina a CCI a RM) ( 17 .10.201 7): 



6. Elaborata ~i remisa Nota Informativa despre seminarul privind problematica 
energetica, ~coala Economica din Stockholm (25.10.2017): 

7. Diseminarea in adresa mediului de afaceri din tarile de acreditare a informatiei despre 
organizarea de catre Agentia Proprietatii Publice a RM a unei noi runde de privatizare 
a bunurilor proprietate publica de stat (noiembrie 20 I 7); 

8. Plasare comunicate pe pagina Ambasadei despre organizarea de catre Agentia 
Proprietatii Publice a RM a unei noi runde de privatizare a bunurilor proprietate 
publica de stat (07.11.2017); 

9. Elaborarea unui material informativ privind rezultatele ,,Moldova Business Week 
2017" ~i diseminarea informatiei in tarile de acreditare (noiembrie 201 7): 

10. Elaborata ~i remisa Nota Informativa despre reaqii suedeze la Summit-ul social UE de 
la Gothenburg, aspecte economice (21.11.201 7); 

11. Diseminarea informatiei despre organizarea celei de-a III-a editii a Conferintei Globale 
a Turismului Vinicol in RM in 2018 ~i a primului spot de promovare a turismului 
vitivinicol moldovenesc ( decembrie 201 7); 

12. Remiterea unor materiale cu caracter comercial-economic Consulatului onorific al RM 
de la Gothenburg (pe parcursul perioadei de raportare ): 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 2; 
1. Abordarea cu Agentia de Turism din RM a unor aspecte organizationale in perspectiva 

participarii RM la evenimentul Nordic Travel Fair Finnish International Travel. 
Helsinki. Finlanda, 18-21.01.2018 (noiembrie-decembrie 2017); 

2. Coordonarea Ia MAE al Suediei a subiectului delegarii unui expert din cadrul 
institutiei ( dl Gunnar Haglund, ~ef-adjunct al Directiei Promovare Business), pentru a 
prezenta experienta in domeniul diplomatiei economice la cursul de instruire din 
cadrul MAE IE al RM in anul 2018 (decembrie 2017); 

Altele - 5; 

1. Convorbiri cu reprezentantii unei companii suedeze din or. Helsingborg (dl D. Simic). 
evolu\ii privind oportunitatile de import in Suedia a produqiei agroalimentare din RM. 
urmare a vizitei in RM (noiembrie-decembrie 201 7); 

2. Articolul promotional despre Ziua Vinului moldovenesc la Stockholm (21.09.2017) in 
publicatia suedeza Vinjournalen (01.11.2017); 

3. Participarea reprezentantului Ambasadei la un seminar organizat de ~coala Economica 
din Stockholm dedicat situatiei economice din Rusia ( 16.11.201 7); 

4. Participarea reprezentantului Ambasadei la un seminar organizat de MAE al Suediei in 
problematica social-economica suedeza (27.11.2017); 

5. Convorbire cu reprezentanta Chemonics din RM, examinare aspecte oportunitati de 
cooperare cu Suedia in domeniul sistemelor biomonitoring ( 11.12.2017). 



Ambasada Republicii Moldova in Regatul Belgiei ~i Marcie Ducat de Luxemburg 
Raport asupra aqiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV, 2017 

Total realizate: 13 acfiuni in perioada trimesrrului IV 

Organizarea a ~ase intrevederi cu: 

1. Evgeniya Ulkina, responsabila de cooperarea cu Republica Moldova din cadrul Agentiei 
Valone pentru promovarea exporturilor ~i investitiilor; 
2. Georges Letayf, ~ef al Departamentului Europa din cadrul Agentiei Valone pentru 
promovarea cooperarii in domeniul cercetarii ~i inovarn ,,Wallonie-Bruxelles 
Intemational"(WBI), cu participarea dlui Jonathan Bangels, responsabil de cooperarea cu 
Republica Moldova din cadrul Agentiei; 
3. Annemie Gesquiere. reprezentanta companiei belgiene FISA, responsabila de organizarea 
expozitiei dedicata turismului "Brussels Holiday Fair ", care va avea loc in perioada l - 4 
februarie 2018, la Bruxelles; 

4. Florent Godin, Directorul Executiv, ~i Sam Vanderstraeten, Manager de proiecte in 
cadrul ,,Conceptum'', echipa de experti responsabila de organizarea celei mai mari expozitii de 
vinuri, bere ~i bauturi alcoolice din tarile BENELUX, care va avea loc in perioada 19-22 
octombrie 2018, la Bruxelles; 
5. Thierry Lippert. responsabil de cooperarea cu Republica Moldova in cadrul Ministerului 
Afacerilor Exteme ~i Europene al Marelui Ducat de Luxemburg; 
6. Serge Dickshen, responsabil de cooperarea cu Republica Moldova in cadrul Serviciului 
Public Federal Afaceri Exteme al Regatului Belgiei. 

Organizarea a trei vizite, in cadrul carora au fost purtate discutii cu partenerii de 
cooperare privind dimensiunea economica ~i au fost diseminate informatii promotionale: 

1. Marele Ducat de Luxemburg, intrevedere cu responsabilul de cooperarea cu Republica 
Moldova in cadrul Ministerului Afacerilor Externe ~i Europene; 
2. Liege, intrevederi cu reprezentantii autoritatilor publice locale: 
3. Ghent, intrevedere cu reprezentantii autoritatilor publice locale. 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 4: 

1. Prezentarea situat1e1 economico-comerciale din Republica Moldova in cadrul 
intrevederilor cu reprezentanti ai MAE belgian ~i MAE luxemburghez. 
2. Diseminarea informatiilor cu privire la situatia economico-comerciala din Republica 
Moldova, posibilitati de dezvoltare a afacerilor in cadrul ~i urmare intrevederii cu reprezentantul 
Agentiei Valone pentru promovarea exporturilor ~i investitiilor (A WEX). 
3. Diseminarea in cadrul intrevederilor la Liege, Ghent, Luxemburg a informatiilor cu 
privire la situatia economico-comerciala din Republica Moldova, posibilitatilor de dezvoltare a 
afacerilor. 
4. A fost intem1ediat contactul intre Serviciul Diplomatie Economica (Organizatia pentru 
promovarea exporturilor ~i atragerea investitiilor) ~i doua companii belgiene interesate in 
stabilirea parteneriatelor in Republica Moldova (specializate in producerea hainelor, care vor 
efectua o vizita in Republica Moldova in ianuarie 2018, ~i a containerelor de otel). 



Ambasada Republicii Moldova in Regatul Unit al Marii Britanii ~i Irlandei de 
Nord 

(prin cumul in Republica Irlanda) 

RAPORT 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV, 2017 

Total realizate: 11 ac/iuni, In prioada (16.09-15.12.2017) 

I. Intrevederi - 4 

1. La 20 septembrie curent, intrevederea cu dl John Pinniger, Director General al 
Asociatiei pentru Calatorii ~i Turism International din Londra. Ulterior, au fost 
inaintate propunerile pentru stabilirea contactelor Agentiei de Turism a Moldovei 
cu Asociatia respectiva pentru promovarea imaginii turistice a tarii in MB, dar ~i 
in alte state. 

2. La 29 septembrie curent, intrevederea cu di Serghei Stanovkin, ~ef al Oficiilor 
Reprezentative de Reclama ale BBC pentru Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Estonia, Georgia, Iran, Kazahstan, Kirgizstan, Latvia, Lituania, Moldova, Rusia, 
Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina ~i Uzbekistan. A fost propusa initierea 
cooperarii BBC cu institutiile din tara, in vederea promovarii imaginii atractive ~i 
desfa~urarea seminarului "Strategic Communication and National Branding" la 
Chi~inau. 

3. La 23 octombrie curent, intilnirea cu dl John Mitchell, referent de tara la FCO, in 
cadrul careia a fost abordata posibilitatea finantarii de catre partea britanica 
eventuala deplasarea a dlui Serghei Stanovkin, ~ef al Oficiilor Reprezentative de 
Reclama ale BBC la Chi~inau. 

4. La 20 noiembrie curent, discutii cu responsabilii de la BFRD pentru a aborda 
posibilitatea finantarii unor masuri culturale (prezentarea filmelor ~i degustarea 
vinurilor) ce ar putea fi finantate de BERD. 

II. Diseminarea/colectarea informatiilor - 2 

1. Conform instructiunilor, au fost plasate pe pagma web a ambasadei lista 
obiectelor supuse privatizarii in tara. 

2. A fost diseminat spotul promotional privind Conferinta internationala privind 
Turismul Vinicol, programata pentru septembrie 2018, la Chi~inau. 

N.B: Din partea companiilor autohtone solicitari de asistenfa nu au parvenit. 

III. Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice -
2 

1. La 07 noiembrie curent, participarea la World Travel Market, desfa~urat la 
Londra, ~i acordarea asistentei informationale in organizarea intrevederilor 
reprezentantilor companiilor turistice din tara cu omologii din MB. 



2 

2. La 10 decembrie curent, organizarea intilnirii traditionale a conationalilor la 
Londra cu ocazia sarbatorilor de iama ~i colectarea asistentei financiare pentru 
Centrul Phoenix din Riscani. 

' 

IV. Alte actiuni - 3 
1. Participarea la Adunarea anuala ESP la sediul BERD, in cadrul careia a fost 

aprobata finantarea proiectului privind eliminarea dqeurilor solide in mun. 
Chi~inau (29 mil. Euro). In cadrul evenimentului, primarul interimar al 
Chi~inaului a semnat un Acord de grant (5 mil. Euro) oferit mun. Chi~inau pentru 
realizarea unui alt proiect energetic. 

2. Au fost redactate 9 NI saptaminale privind evolutia situatiei social-economice din 
Marea Britanie, in contextul pregatirii pentru negocieri privind Acordul Brexit. 

3. 27.11-07.12.2017, participarea la Adunarea IMO. 
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I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

lntrevederea delegafiei Parlamentare din RM. conduse de catre deputatul Nae-Simion Plesca. cu Maresalul 
Seim-ului Republicii Palone, Marek Kuchciftski, in cadrul careia a fost discutat stadiul actual al coope.rarii 
moldo-polone, precum ~i potentialul de consolidare a dialogului interparlamentar, precum ~i perspectivele de 
~profundare a cooperarii bilaterale pe viitor (9-10.10.2017); 
lntrevederea de lucru a dlui Ambasador lurie Bodrug, cu Viceministrul afacerilor externe. Joanna Wronecka. 
In cadrul inaugurarii unui nou ciclu de instruire al Academiei de Administrare Publica a PaE. adresat 
funqionarilor publici din iarile PaE.ln cadrul institu\iei va fi realizat un stagiu pentru autorita\ile din cadrul 
Parteneriatului Estic, pentru punerea in aplicare a acordurilor de asociere cu UE. precum :;;i acordurile de liber 
schimb aprofundate; 
intrevedere cu dl Botond Levente Kovessi, Secretar I din cadrul Ambasadei Romaniei la Varsovia. cu cares-a 
discutat despre activitatea birourilor comercial economice ale Romaniei ~i Republicii Mold~va in Republica 
~olona, precum ~i stabilirea contactelor ~i intensificarea cooperarii in domeniu (01.11.2017); 
Intrevedere cu di Anton Stolypko, Specialist principal din cadrul Oficiul Comercial al federatiei Ruse in 
cadrul Republicii Polone, avand scopul schimbului de experienta privind activitatea birourilor comercial 
~conomice ale Federatiei Ruse $i Republicii Moldova in Republica Polona ( 12. 12.2017); 
lntrevederea cu dl Vladimir Grosu, Yicedirectorul Oficiului National al Viei ?i Vinului (ONVV), privind 
planurile ONYV pentru pe piata poloneza a vinurilor ~i ini\iativa de organizare a mai multor evcnime11te de 
promovare a vinurilor In Polonia. In acest sens, a fost soliciata sus\inerea ;;i implicarea activa a Ambasadei 1n 
organizarea evenimentelor respective (07. I l .2017); 
Organizarea lntrevederilor oficiale bilaterale in cadrul vizitei de lucru la Yar~ovia a secretarului de stat al 
Ministerului Afacerilor Exteme ~i lntegrarii Europene, Daniela Morari, pe durata careia a fost subliniata 
sustinerea RP pentru sporirea colaborarii bilaterale. (04.12.2017). 

Diseminarea/colectarea informaiiilor - 16; 
l. intocmirea $i diseminarea buletinului informativ -- analitic pri' ind retrospectiva evolutici social-ccuno111icc 

din RP, la finele fiecarei saptamani (octombrie-decembrie 2017); 
2. Facilitarea stabilirii cooperarii vinificatorilor din RM cu compania de distribuire a vinurilor romanec;;ti in RP 

RoWinGood, care este In proces de identificare a potentialilor parteneri din RM pentru distribuirea vinurilor 
moldovene~ti (10.11.2017); 

3. Diseminarea buletinului guvernamental de $1iri, care con\ine ;;i evenimente de ordin economic, 1n adresa 
institutiilor partenere din RP ;;i a companiilor poloneze interesate in cooperarea cu RM (noiembrie-decembrie 

2017); 
4. Contribu\ia la reprezentarea permanenta ;;i activa a RM in cadrul Organiza\iei de Cooperare a Cailor Ferate 

(OSJD). cu sediul la Var;;ovia; 
5. Diseminarea calendarului care con\ine lista cu evenimente expozi\ionale al MoldExpo. precum a celui. oteril 

de Ptak Expo in adresa companiilor nationale (noiembrie 2017). 
6. Recep\ionarea ~i diseminarea documentelor comerciale ;;i a coresponden\ei intre Camera de Comer\ :;;i 

lndustrie a RM si Camera de Comert a RP; 
7. Facilitarea cop;rarii, schimbului d~ documente ;;i a comunicarii intre Agen\ia Nationala pentru Siguranta 

Alimentelor $i Jnspectoratul General Veterinar al RP: 
8. Facilitarea participarii reprezentantilor comunitatii de afaceri din Polonia. la eel mai amplu eveniment 

economic din RM -- Moldova Business Week 2017. organizata de Ministcrul Economiei :;;i lnfrastructurii ?i 
Organiza\ia de Atragere a Investitiilor $i Promovare a Exportului (MIEPO). sub egida Primului Ministru al 

Republicii Moldova. (3-6. l 0.2017); 
9. Facilitarea participarii delega\iei din RP In RM, pentru a pmiicipa la atelierul de lucru privind Revitalizarea 

Urbana. Evenimentul a fost organizat in cadrul proiectului ''Sprijinirea administra\iei publice din Republica 
Moldova in implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbana integrata ~i sustenabila" 2017-2019 

(15-17.11.2017); 
I 0. Diseminarea informa\iei In adresa institu\iilor na\ionale abilitate, privind organizarea celui de-al 15-lea targ 

international de vinuri ,,Eno Expo Gastrofood Cracovia 2017". In perioada l 5- l 7 noiernbrie 2017. la 

Cracovia. RP (31.10.2017); 
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11. Contributia la organizarea, de catre Agen\ia Viei ~i Vinului. la Cracovia a concursului de vinuri Galicja Vitis, 
cu participarea mai multor com pan ii vinicole din Moldova ( 12.05.2017); 

12. Facilitarea lansarii In Polonia a campaniei de promovare a RM: .,8eOurGuest". Jii Oaspetele Nostru". care a 
fost lansata lnainte de lucrarile expozitiei intema\ionale de turism IT WARSAW 2017(21-22.11.2017); 

13. Participarea Ambasadorului Iurie Bodrug, in cadrul emisiunii .,Drozda na Weekend'", in cadrul careia a oferit un 
interviu, in limba poloneza, in care a relatat despre stadiul actual al cooperarii moldo-polone. potentialul de 
consolidare a dialogului bilateral pe diferite dimensiuni, aspectele cooperarii economice. precum ~i despre 
valorile turistice ale Republicii Moldova. 

14. Diseminarea informa\iei In adresa institu\iilor nationale abilitate. privind organizarea celui de-al 15-lca targ 
international de vinuri ,.EnoExpo GastroFood Cracovia 20 IT. in perioada I 5-17 noiembrie 2017, la Cracovia. 
RP (31. l 0.2017); 

15. Contribu\ia la stabilirea contactelor intre Agentia Viei ~i Vinului ~i Compania Carcfour Polonia pentru 
desfa~urarea unor campanii ample de promovare a vinurilor concursului de vinuri Galicja Vitis, cu participarea 
mai multor com pan ii vinicole din Moldova (05. l 1.2017); 

16. Prezentarea unei informatii analitice privind evolutia raporturilor comercial economice moldo-polone pentru 
perioada 2016-2017, care cuprinde analiza datelor statistice, a cadrului juridic existent, precum ~i relati ile 
comercial-economice curente ~i perspectivele de sporire a raporturilor bilaterale in domeniul economic 
(30.11.2017); 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 14; 
I. Contributia la organizarea ~i realizarea vizitei de studiu in Polonia a unui grup de producatori agricoli din Moldm a. 

Scopul vizitei a fost familiarizarea fermierilor cu principiile de func\ionare a grupurilor de producatori agricoli din 
Polonia, \ara care are o experienta vasta In acest domeniu. Participantii au avut un ~ir de intruniri cu membrii 
grupurilor de producatori agricoli, printre care grupul de producatori .. Zlotiy Sad", unul dintre cele mai mari 
grupuri de producatori din Polonia (08.10-12.10.2017); 

2. Contributia la organizarea celei de-a 25-a editii a expozi\iei interna\ionale de turism TT Warsaw. RM cste 
reprezentata oficial de catre ANTRIM ~i membrii acesteia, agentii de turism ~i companii vitivinicole din Rcpublica 
Moldova, lmpreuna cu Ambasada RM Jn RP. Jn cadrul evenimentului. a fost organizata o conferin(a de presa cc a 
cuprins ~i prezentatare potentialului turistic al RM. ~i prezentat ~i noul spot video lansat pentru prorncl\area 
turistica a \arii noastre Be Our Guest In cadrul campaniei: Moldova: Discover the routes of life (23-25.11.2017): 

3. Contributia la organizarea ~i realizarea expozi\iei internationale ,,Republica Moldova Prezinta". care a fast 
coordonata de catre Camera de Comert ~i Industrie a RM, la care au participat agenti economici a caror domeniu de 
activitate vizeaza produsele agro-alimentare, animale domestice, tehnica agricola ;;i inovatiile pentru industria 
agricoia (30.11-02.12.2017); 

4. Contribu\ia la organizarea ~i realizarea vizitei delegatiei RM la cea de-a 3-a Sesiune a Conferintei Internationale a 
Statelor Membre ale Organizatiei Colaborarii Cai/or Ferate (OSJD). Reuniunea a fost organizata pentru aprobarca 
textului Conventiei privind traficul feroviar international direct. Republica Moldova a fost reprezentata oficial ck 
catre delegatia nationala compusa din reprezentantii Intreprindcrii de Stat .,Calea Ferata din Moldova'·, MJ\Ell ~i 
Ambasada RM in RP (27.11-1.12.2017); 

5. Participat la reuniunea Clubului Consilierilor Economici (CCE) din cadrul Camerei de Corner) a Var~ovici (KIG ). 
la care a avut ioc prezentarea proiectelor guvernamentale de dezvoltare a principalelor cai de transport: aerian. 
feroviar ~i terestru ( 12.12.2017); 

6. Contributia la organizarea ;;i realizarea evenimentului GALA MAGAZYN WINO. desfa;;urata in Var;;ovia. in 
cadrul caruia Vinul Moldovei a fost prezentat publicului polonez. AstfeL I 0 com pan ii vinicole din RM ;;i-au ex pus 
produsele la un stand comun, sub egida brandului vinicol de tara .. Vinul Moldovei - 0 legenda vie''. Printrc accstca 
men\ionam: Chateau Vartely, Bostavan Winery, Vinaria din Vale, Fautor. Cricova. Vinuri de Comrat. Alb{1strclc 
Wines, DK lntertrade, Suvorov Vin, Salcu\a. Mai mult. pe parcursul expozi\iei a fast finut ~i un master class 
moderat de catre cunoscutul sommelier polonez Tomasz Kolecki Majewicz ( 4-6.11.2017); 

7. Contributia la organizarea ~i realizarea vizitei de afaceri a l 0 producatori ~i exportatori din RM $i partici parea /or 
la consultari In fonnat 828 dedicate promovarii strugurilor de masa moldovene;;ti 'in Polonia, care a avut Joe in 
piara Bronisze din Var;;ovia. Producatorii ~i exportatorii moldoveni de struguri s-au lntalnit cu peste 20 de 
importatori ~i reprezentan(i ai rcteielor de magazine din Polonia ~i au discutat posibilitatea livrarii strugurilor soiul 
Moldova. In rezultatul consultarilor 828, au fost lnchiate trei contracte de export a strugurilor de soiul Moldova in 
Polonia, in volum de circa 40 de tone saptamanal.Evenimentul a fost organizat cu suportul Fundafiei Elvetiene 
HEKS/EPER, prin proiectul "lmbunata\irea productivitatii ;;i acces la piata pentru producatorii de struguri din 
Republica Moldova", ;;i a Proiectului USAID- Agricultura Perforn1anta In Moldova. ;;i a MIEPO ( 14-16.11.2017): 



8. Organizarea vizitei de lucru la Vaqovia a secretarului de stat al Ministerului Afacerilor Externe ~i lntegrarii 
Europene, Daniela Morari, pe durata careia a fost subliniata sustinerea RP pentru eforturile RM de modernizare a 
tarii ?i dinamizarii colaborarii bilaterale. in marja consultarilor, a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii 
Moldova ~i Guvernul Republicii Polone privind angajarea la o munca remunerata a membrilor de familie a 
membrului misiunii diplomatice sau oficiului consular (04.12.2017). 

9. Participarea Ambasadei la Targul International de Caritate ,,SHOM Charity Bazaar 20 l T. Pentru evenimentul 
respectiv a fost pregatit un stand national, in cadrul caruia au fost expuse spre vanzare produse moldovenesti. care 
au fost donate de catre companiile din RM (Veranda-restauracja moldawska, Purcari, Bostavan, MaestroNut. 
lmpreiul Apis, Lavanda de Moldova, POTIS & VERSO etc.). Prima Doamna a Poloniei, dna Agata Kornhauser
Duda, a apreciat produsele moldovene$ti expuse in cadrul standului Republicii Moldova. Pentru a susrine scopul 
caritabil al evenimentului, Prima Doamna a procurat mai multe produse moldovene$ti (3.12.2017); 

l 0. Participarea la evenimentele prilejuite Sarbatorii Roadei la Piotrkow-Trybunalski, raion care are stabilite. prin 
intermediul ambasadei, relatii de parteneriat cu raional Glodeni din Republica Moldova. Eveniment la care a 
participat o numeroasa delegatie de la Glodeni, in frunze cu Prqedintele raionului. di Ion Leuca. lnsotit de mai 
multi primari ale satelor din raion (I 7.09.2017); 

11. Contributia la organizarea ~i realizarea vizitei in Polonia a de!egatiei Parlamentului RM. condusa de catre deputatul 
Nae-Simion Plqca, iar cea polona de catre di Ryszard Terlecki, Vicemare$al al Seim-ului RP. In cadrul careia a 
fost abordat subiectul cooperarii bilaterale precum $i sporirea cooperarii economice bilaterale (8-9.10.2017): 

12. Participarea la cea de-a 8-a edi\ie a Congresului Economiei Inovati ve, organizat de catre Camera de Comer( ~i 

Industrie al Republicii Polone, care a reunit participanti din diverse tari ale lumii $i reprezentanti ai diverselor 
domenii $i institu\ii, avand drept scop identificarea noilor posibilita\i pentru atragerea investi\iilor $i inovatiei In 
stera economiei. Din partea Ambasadei RM la Var$ovia. la eveniment a participat Andrei Enachi. secretar secund 
( 08.11.2017); 

13. Contribu\ia la organizarea $i realizarea evenimentului .,Vernisajul Vinului Moldovenesc''. organizat de ciltre 
Oliciul National al Viei ~i Vinului (ONVV), lmprcunca cu suportul Ambasadei RM in RP. In cadrul evenirnentului 
au fost prezentate rezultatele ob\inute In promovarea $i exportul vinului rnoldovenesc In Polonia. Vernisajulu1 
Vinului a cuprins degustarea de vin moldovenesc, tur virtual al principalelor vinarii moldovenesti, spectacolc 
traditionale de dans popular $i bucatarie moldoveneasca. Cu un program muzical special, a evoluat interpretul Vali 
Boghean impreuna cu trupa sa (30.11.2017); 

14. Contribu\ia la organizarea $i participarea deJega\iei RM la atelierul de instruire privind revitalizarea urbana in 
Polonia. Evenirnentul a fost organizat in cadrul proiectul ui ,.Sprij inirea adrninistratiei publice din Republ ica 
Moldova In irnplementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbana integrata si sustenabila 2017-2019". finan\at 
In cadrul prograrnul ui polonez de asistenta al MAE al Republ ici i Po lone ( 3-9. l 2.2017): 

Altele -4 actiuni 
I. Semnarea Acordului dintre Guvemul Republicii Moldova ~i Guvernul Republicii Polone privind angajarea la o 

munca remunerata a membrilor de familie a membrului misiunii diplomatice sau oficiului consular. Docurnentul 
asigura desra~urarea activitatii profesionale de mentinere ~i perfectionare a calificarii din tara de origine, prin 
incadrarea In campul muncii In tara de re~edin\a, pe durata aflari i In rnisi une (04.12.2017 ); 

2. Participarea la cea de-a 8-a edirie a Congresului Economiei 1110\ative. organizat de catre Camera de Comerr ;,i 
Industrie al Republicii Polone. care a reunit participan\i din diverse \ari ale lumii si reprczentan\i ai divcrsclor 
domenii $i institu\ii, avand drept scop identificarea noilor posibilitati pentru atragerea investitiilor ~i inovariei in 
sfera economiei. Din partea Ambasadei RM la Var~ovia, la eveniment a participat Andrei Enachi. sccrctar 
secund (08.11.2017); 

3. Oferirea suportului logistic In organizarea unui eveniment de promovare a RM In orasul Lodz, organizat de 
catre reprezentan\ii diasporei rnoldovene~ti (23-24.1 1.2017). 

4. Oferirea de catre ~efuJ misiunii a unor interviuri pentru TV Superstacja (noiembrie) si TVM (decembrie) cu 
ternatica promovarii tarii ~i a potentialului ei economic. 

Total realizate: 40 de actiuni cu caracter economic in perioada trimestrului IV 2017. 



Ambasada Republicii Moldova In Republica Portugheza 

Ra port 
despre actiunile lntreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV al anului 2017 

Total realizate: 46 actiuni In perioada trimestrului IV. 

Intrevederi - 9; 
1. cu Directorul General pentru Politica Extema al MAE al Portugaliei, Pedro Costa 

Pereira (03 .10.2017); 
2. cu Prqedintele Companiei Renova, Paulo Pereira da Silva ( 11. l 0.2017): 
3. cu Primarul municipiului Madalena (Insula Pico. Regiunea Autonoma a Azorelor), 

Jose Antonio Marcos Soares (26.10.2017); 
4. cu Directorul Executiv al Agentiei Europene pentru Securitate Maritima 

(24.10.2017); 
5. cu Directorul General pentru Afaceri Europene al MAE al Portugaliei, Rui Vinhas 

(26. l 0.2017); 
6. cu Prqedintele Comisiei pentru Afaceri Externe ~i Comunitati Portugheze a 

Adunarii Republicii Portugheze, Sergio Sousa Pinto (02.11.2017): 
7. cu Secretarul de Stat pentru ~tiinta, Tehnologie ~i lm atamant Superior al RP. Maria 

Fernanda Rollo (12.11.2017); 
8. cu Pre~edintele Comisiei pentru Afaceri Europene a Adunarii Republicii 

Portugheze, Regina Bastos (14.11.2017); 
9. cu Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene al MAE al Portugaliei, Ana Paula 

Zacarias (17.11.2017). 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 2; 
1. Expedierea in adresa mediului portughez de afaceri a comunicatelor informative ale 

Agentiei Proprietatii Publice din RM privind desfa~urarea concursurilor de 
privatizare a bunurilor proprietate publica (07.11.2017); 

2. Remiterea i'n adresa MIEPO a Listei evenimentelor ( expozitii, forumuri, conferinte) 
preconizate a se dcsfa~ura pe parcursul anului 2018 in Republica Portugheza. spre 
recomandare pcntru a fi incluse in Programul ··rromo\'area Exportului.. ~i 

participarea companiilor autohtone (07.12.2017). 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 8; 
1. Participarea la editia a III-a a Zilei Vinurilor Moldovene~ti (29.10.2017, Crama 

Palatului Marques de Pombal din or. Oeiras); 
2. Participarea la lucrarile editiei 2017 a Web-Summit-ului (06.11.2017, Centrul de 

Expozitii din Lisabona); 
3. Participarea la editia 2017 a Bazarului Diplomatic, In cadrul caruia au fost expuse 

mai multe produse moldovenqti. reprezentand producatori precum: Viorica
Cosmetic, Orhei-Vit, Doctor Farm, Lacrima de Aur, Rifero, Ponti, Vitalie Burlacu, 
Georgette ~i altele, evenimentul fiind organizat cu sprijinul Asociatiei Nationale 
pentru Turismul Receptor, Companiei Milos Tur, proiectelor Wine of Moldova, 
Madein.md, Din Inima (17-18.11.2017, Centrul de Congrese din Lisabona)~ 

4. Participarea la lucrarile Forumului Economic "Portugal Exportudor 20r" 
(22.11.2017. Centrul de Congrese din Lisabona): 



5. Participarea la expozitia organizata in cadrul Forumului Economic ·'Portugal 
Exportador - 2017", in cadrul careia au fost expuse produse vinicole moldovenesti 
(22.11.2017, Centrul de Congrese din Lisabona); ' 

6. Participarea la cea de-a ~aptea editie a Zilei Culturii Republicii Moldova in 
Portugalia, in cadrul careia au fost expuse diverse lucrari manuale si de artizanat 
confectionate de reprezentantii diasporei, precum ~i bucate traditio~ale ~i vinuri 
moldovene$ti (26.11.2017, Auditoriul Municipal din or. Barreiro); 

7. Organizarea vizitei delegatiei primariei or. Cricova la Reguengos de Monsaraz. in 
cadrul procesului de infratire intre cele doua localitati (01-04.12.2017); 

8. Participarea la partea oficiala a programului vizitei delegatiei primariei or. Cricova 
la Reguengos de Monsaraz (02-03.12.2017). 

Altele - 27; 
1. Remiterea in adresa Centralei a infonnatiei despre intrevederea cu Filipe Honrado, 

Coordonator National pentru Parteneriatul Estic, Rusia ~i Asia Centrala din cadrul 
Direqiei Generale Afaceri Europene a Ministerului Afacerilor Externe al Portugaliei 
(02.10.2017); 

2. Remiterea in adresa Centralei a proiectului Protocolului de cooperare !ntre 
Universitatea din Evora, Portugalia, ~i Universitatea Agrara de Stat din Moldova 
(03.10.2017); 

3. Remiterea in adresa Centralei a proiectului Protocolului de cooperare intre 
Universitatea din Evora, Portugalia, ~i Univcrsitatca Pedagogica de Stat ,Jon 
Creanga'' din Moldova (03 .10.2017); 

4. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "fntrevederea cu Directorul 
General pentru Politica Externa al MAE" (04. l 0.2017); 

5. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "Noi remanieri de Guvern in 
Portugalia" (23 .10.2017) 

6. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "f ntrevederea cu primaru! 
municipiului Madalena (Regiunea Autonoma a Azore/or)" (25.10.2017); 

7. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "fntrei·edere cu Directoru/ Ewcutir 
al Agenfiei Europene pentru Securitate Mari ti ma .. (27. 10.2017); 

8. Acordarea asistentei necesare companiei Arlantikdynamik in vederea impulsionarii 
patrunderii produselor moldovene~ti in centrele comerciale ale companiei SONAE, 
prin deschiderea Unghera.;elor produselor din est (27.10.2017, demersuri de 
asistcnta expediate in adresa MIEPO ~i SONAE); 

9. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "fntrei·ederea cu Directorul 
General pentru Afaceri Europene al lvfAE" (27. 10.2017): 

10. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "in Port11Ralia afos! marcarll edi(ia 
a !fl-a a Zilei Vinurilor Moldovenq'ti" (30. l 0.2017 ); 

11. Acordarea asistentei necesare Universitatii din or. Vila Real, Portugalia, in vederea 
ob!inerii informatiilor despre producatorii de viermi de matase din Republica 
Moldova (30.10.2017); 

12. Redactarea si remiterea in adresa Centralei a NI despre intrevederea cu Pre~edintele 
Comisiei pentru Afaceri Externe ~i Comunitafi Portugheze in Parlamentul 
Republicii Portugheze, Sergio Sousa Pinto (02.11.2017): 

13. Punerea la dispozitia companiei Grupo Comercial def Sur a informatiei privind 
intreprinderile din Republica Moldova care se ocupa cu distribuirea materialelor 
pentru oficii ~i ~coli (02.11.2017); 

14. Punerea la <lispozitia companiei Trindade & Correia, Lda a informatiei privind 
furnizorii din Republica Moldova in domeniul industriei chimice, constructiilor. 
agriculturii (02.11.2017); 



15. Redactarea ~i remiterea 1n adresa Centralei a NI "in perioada 6-9 noiembrie 2017 la 
Lisabona ~·i-a desfe:;urat lucrarile edi{ia ordinara a Web-Summit-ului" 
(08.11.2017); 

16. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI .. fntrevederea cu Secretarul de Stat 
pentru $tiinfa, Tehnolagie ~·i fnvafamdnt Superior al Portugaliei" (13.11.2017); 

17. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "Sinteza celar mai importante 
evenimente care au avut lac in Portugalia in perioada 5-11 noiembrie 2017 ", in 
care au fost abordate, inclusiv, subiecte precum: Portugalia a fast aleasa in 
Consiliul Executiv al UNESCO; Portugalia - pe locul doi in Europa !n Planul 
Juncker; La Lisa bona a fast inaugural un nou terminal de croaziera ( 13 .1 1.2017 ); 

18. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI despre intrevederea cu Pre~edintele 
Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului Republicii Portugheze, Regina 
Bastos (15.11.2017); 

19. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI despre intrevederea cu Ana Paula 
Zacarias, Secretar de Stat pentru Afaceri Europene al MAE al Portugaliei 
(17.11.2017); 

20. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "Sinteza celor mai imporranfe 
evenimente care au avut lac in Portugalia in perioada 13-18 noiembrie 201 7 ", In 
care au fost abordate, inclusiv, subiecte precum: Portugalia este {ara membra a UE 
care prime~·te cele mai multe remitenfe; Guvernul portughez .yi sindicatele din 
educafie au ajuns la un acord de compronzis vizavi de recuperarea tinzpului de 
munca al profesorilor ~·i repunerea salariilor (20.11.2017); 

21. Redactarea si remiterea in adresa Centralei a NI "La Lisabona a avut foe editia , ' 

2017 a Bazarului Diplomatic" (20.11.2017); 
22. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "Participarea la Forumul 

Economic "Portugal Exportador - 2017" (24.11.201 7 ); 
23. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "Sinteza ce/or mai impor/ante 

evenimente care au avut foe in Portugalia in perioada 20-25 noiembrie 201 7 ", in 
care au fost abordate, inclusiv, subiecte precum: Primul Ministru portughez, Antonio 
Costa, a efectuat o vizita oficiala in Tunisia (in cadrul careia a participat la cea de
a patra reuniune de varfportughezo-tunisiana): Portuga/ia 5i Brazi!ia tree printr
un moment important de reapropiere reciproca (27.11.2017): 

24. Publicarea in revista ,,Diplomatica" a articolului Comunitatea moldoveneasca -
element important in consolidarea relafiilor bilaterale moldo-portugheze 
(28.11.2017); 

25. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "Sinteza celor mai importante 
evenimente care au avut foe in Portugalia in perioada 27.11-03.12.2017", in care 
au fost abordate, inclusiv, subiecte precum: OCDE estimeaziJ ca economia 
portugheza va continua sa creasca in urmatorii doi ani cu peste 2%: Parlamentul 
portughez a aprobat bugetul de stat pentru anul 2018 ( 04.12.2017): 

26. Remiterea in adresa Centralei a informatiei privind moneda electronica .. Bitcoin" 

(05.12.2017); 
27. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "Vizita delegafiei ora5ului Cricova 

in municipiul Reguengos de Monsaraz" (05.12.2017). 



Ambasada Republicii Moldova in Republica Portugheza, 
prin cumul in Regatul Maroc 

Total realizate: 8 actiuni in perioada trimestrului IV. 

intrevederi - 1 
1. cu Yassin Khatib, Ministru Consilier al Ambasadei Regatului Marne, la care a 

participat ~i Ibrahim Khalil Alaoui, consilier responsabil de prnmovarea diplomatiei 
econom1ce. 

2. Diseminarea/colectarea informatiilor - 2; 
1. Expedierea in adresa mediului marncan de afaceri a comunicatelor informative ale 

Agentiei Prnprietatii Publice din RM, privind desfa~urarea concursurilor de 
privatizare a bunurilor prnprietate pub Ii ca (07.11.2017); 

2. Remiterea in adresa MIEPO a Listei evenimentelor (expozitii, foruri, conferinte) 
preconizate a se desfa~ura pe parcursul anului 2018 in Regatul Marne, spre 
recomandare pentru a fi incluse in Prngramul "Prnmovarea Exportului" ~i 

participarea companiilor autohtone (07.12.2017). 

Organizarea/co-organizarea evenimente)or conexe diplomatiei economice - O; 

Altele- 5. 
1. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "Sinteza celor rnai importante 

evenimente care au avut lac in Regatul Maroc in perioada 5-12 noiembrie 2017 ", in 
care au fost abordate, inclusiv, subiecte precum: FM! saluta progresele Marocului 
in materie de stabilitate; Investi{ii fn programul de combatere a dLsparitaf ilor 
sociale ~i teritoriale din zone le rurale ale lvfarocului ( 13.11.2017); 

2. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "Sinteza celor mai importante 
evenimente care au avut lac in Regatul Maroc fn perioada 13-19 noiembrie 2017 ". 
in care au fost abordate, inclusiv, subiecte precum: Primul ministru francez a 
efectuat a vizita de lucru fn Maroc (in cadrul careia a participat la cea de-a 
treisprezecea intdlnire de nivel inalt marocano~fanceza): Afarocu! ·»i China au 
semnat un Memorandum de fntelegere pe marginea ini{iativei chineze ce vizeaza 
relansarea vechiului Drum al ,\1arasii (20.11.2017 ): 

3. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "S'inteza ce/or mai importunte 
evenimente care au avut foe in Regatul Maroc fn perioada 20-25 noiemhrie 201 7 

... 

in care au fost abordate, inclusiv, subiecte precum: li1arocul i~·i men{ine pozif ia de 
lider In regiunea Africii de Nord In ceea ce privqte dezvoltarea economica 
durabila; Marocul angajat plenar in dezvoltarea energiilor renovabile 
(27.11.2017); 

4. Redactarea ~i remiterea in adresa Centralei a NI "Sinreza celor maz zmportante 
evenirnente care au avut loc in Regatul Maroc In perioada 27.11-03.12.2017 ", in 
care au fast abordate, inclusiv, subiecte precum: Regele /vfarocului a participat la 
lucrarile celui de-al V-lea Summit Uniunea Africana (UA) -- Uniunea Europeana 
(UE); Marocul a Jost reales in Consiliul Organizafiei Maritime Internationale: 
Marocul a fost ales membru al Consiliului pentru Dezvoltare Jndustriala UNIDO: 
Rata sdraciei a coborat fn Maroc de la 15,3% in 2001 la ../.8% in 201../: Rata 
.$Omajului a scazut fn Maroc de la 13, 8% fn 1999 la 9 . ../% in 20 J 6 ( 05.12.2017 ): 

5. Misiunea a intreprins masuri in vederea identificarii unui potential candidat la 
funqia de Consul Onorific al RM in Regatul Marne, initiativa avand drept scop 
impulsionarea relatiilor comercial-economice dintre cele doua state, in acest sens. pe 
parcursul trimestrului, fiind examinate cateva candidaturi. 



Arnbasada Republicii Moldova in Romania 

Ra port 
privind actiunile intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV 2017 

Total realizate: 23 actiuni in trimestrul IV 

intrevederi - 5 

1. A fost realizata o !ntrevedere cu dl prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU, Decanul 
Facultatii de Relatii Economice Internationale al Academiei de Studii Economice din 
Bucure~ti, la care s-a discutat posibilitatea de a realiza cursuri comune de diferite niveluri 
pentru studentii ASE ~i ASEM pe domeniile ce vizeaza relafiile economice internationalc. 

2. A fost realizata o intrevedere cu dl Miklos Horvath-Oszk6. Secretar I in Ambasada 
Ungariei, la care s-a discutat posibilitatea de a realiza prezentari catre mediul de bussines 
ungar a oportunitatilor de investitii in Republica Moldova, precum ~i aspecte de 
interconexiuni energetice care se vor realiza zonal. 

3. A fost realizata o intrevedere cu ell Virgil Goaga Director Relatii Externe, Camera de 
Comert ~i Industrie a Romaniei, la care s-a discutat participarea companiilor din 
Republica Moldova la evenimentele organizate de CCI ce presupun prezentari de noi pictc 
de desfacere sau misiuni de afaceri pe domenii conexe intereselor economice ale mediului 
privat din Republica Moldova. 

4. A fost realizata o !ntalnire cu dna Ruxandra Avram, Director Reglementare ~i 

Monitorizare a Sistemelor de Plati ~i Sistemelor de Decontare din Banca Nationala a 
Romaniei, la care s-a discutat despre elementele de reglementare a cripto-valutelor, 
riscurilor generate de acestea, precum ~i de bunele practici ale Romaniei in vederea 
diminuarii impactului negativ care pot sa le genereze economiei. 

5. S-a realizat o intalnire cu dl Marius Screciu, primarul ora~ului Drobeta Severin. la care s-a 
discutat realizarea unei misiuni de afaceri cu operatori economici din ora~ul reprezentat de 
dlui, cu plecarea 1n Republica Moldova pentru a face cuno~tinta cu mediul business din 
RM, precum ~idea identifica parteneri comerciali. 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 4 

1. Intrevederi ~i diseminarea informatiei ~i a comunicatelor de presa catre asociatiile de 
afaceri din Romania, misiunile diplomatice acreditate In Romania, companiilor 
multinationale, reprezentantilor clusterilor privind oportunitatea de participare la 
procesul de privatizare a companiilor de stat demarat in Republica Moldova. 

2. S-a realizat o prezentare In cadrul unui eveniment de promovare a judetului Mehedin\i 
pentru mediul business al judetului a oportunitatilor de investitii In Republica Moldova. 
precum ~i mecanismele prin care agentii economici din acest judet pot sa-~i identifice 
parteneri In tara noastra. in cadrul acestui eveniment s-a realizat ~i o prezentare a 
produselor importate in Romania de origine din Republica Moldova. 



3. S-a realizat o prezentare pentru mediul business al judetului Bacau a oportunitatilor de 
investitii 1n Republica Moldova, precum ~i mecanismele prin care agentii economici din 
acest judet pot sa-~i identifice parteneri in tara noastra. 

4. S-au realizat intrevederi bilaterale cu circa 15 companii americane In cadrul 
evenimentului Trade Winds, la care s-a explicat oportunitatea de investitii in Republica 
Moldova, precum ~i avantajele oferite de tara noastra prin noile reglementari legislative 
cu caracter economic. 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomafiei economice - 14 

1. S-a participat la conferinta ,,Cum valorificam la maximum produqia agricola ~1 
alimentara", dezbatere prin care s-au reunit reprezentantii autoritatilor publice $i ai 
comunitatii de afaceri, In vederea discutarii acestui subiect pentru obtinerea celui mai bun 
randament al produqiei agricole ~i alimentare. 

2. S-a participat la conferinta I&M World eveniment dedicat pentru furnizorii ~i utilizatorii 
de solutii digitale, precum ~i de a sprijini toate industriile din Romania sa adopte 
digitalizarea pentru a cre~te eficienta ~i productivitatea fiind cea mai ampla expo
conferinta B2B din Sud-Estul Europei. 

3. Au fost realizate aqiuni ce au vizat buna organizare a sesiunii a X-a a Comisiei mixte 
interguvernamentale de colaborare economica intre Republica Moldova ~i Romania. 

4. A fost realizat un eveniment in parteneriat Camera Bilaterala de Comert $i Industrie 
Republica Moldova - Romania, eveniment de promovare a oportunitatilor economice 
oferite de catre Republica Moldova, denumit ,,Excelenta in Business'', desfa~urat la 
Athenee Palace Hilton Bucure~ti. 

5. S-a participat la conferinta ,,Forumul Investitorilor in Franciza", unde s-a lansat in 
premiera cea de-a III-a editie a Catalogului Francizelor, care prezinta peste 160 de 
concepte de franciza deja prezente sau care urmeaza sa intre pe piata locala. La eveniment 
au fost prezenti pentru prima data in Romania reprezentanti ai unor companii 
internationale care i~i lanseaza operatiunile in franciza pe piata locala, de asemcnca, 
forumul a intrunit francizori ~i francizati cu experienta In businessul romanesc. 

6. Ambasada, impreuna cu MIEPO, a realizat o prezentare a oportunitatilor de investitii In 
Republica Moldova In cadrul evenimentului organizat de Guvernul SUA la Bucure$ti. 
Trade Winds. Aceasta este cea mai mare misiune comerciala anuala organizata de 
Guvernul SUA, al carei scop este sa puna in legatura companiile americane ~i straine, in 
vederea crearii de parteneriate de afaceri intre tari. Acest evcniment dedicat celei de-a 
I 0-a editii a Trade \\Tinds a fost cea mai amp la misiune comerciala guvernamentala din 
istoria regiunii. In jur de 50 de reprezentanti ai Departamentului Comertului ~i 80-100 de 
firme mici ~i mijlocii au avut ocazia sa participe la misiune in toata Europa de Sud-Est. 

7. S-a realizat suportul institutional pentru participarea companiilor moldovene~ti la 
evenimentul Indagra 2017, cea mai importanta manifestare cu profil agricol, organizata 
anual in Romania. La acest eveniment au participat circa 530 de companii din 24 de tari. 
Evenimentul a fost realizat de RomFxpo in parteneriat cu Camerele de Comen $i 
Industrie din Romania (CCIR) sub Inaltul Patronaj al Prqedintelui Romaniei. 

8. S-a participat la conferinta ZF Agribusiness '17, la acest eveniment ministrul agriculturii 
Petre Daea a prezentat bilantul recoltelor din anul agricol 2017 ~i rezultatele activitatii 



Ministerului Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale de la preluarea mandatului pana m 
prezent."Cum pot ie~i fermierii romani din cursa exportului de materii prime brute?'' a 
fost 1ntrebarea la care au incercat sa raspunda cei mai importanti oameni ai momentului 
din agricultura Romaniei 

9. S-a realizat participarea la evenimentul Business Diplomacy Conference 2017, la care 
au fost prezenti diplomati, oameni de afaceri ~i experti in relatii internationale din 
Romania ~i strainatate, in cadrul caruia s-a discutat modalitatile prin care liderii de 
business interesati sa devina mai competitivi, pot imprumuta metode ~i tehnici din 
diplomatie, pentru a anticipa amenintarile ~i a exploata oportunitatile aparute ca urmare a 
schimbarilor geopolitice actuale, a evita conflictele ~i a face aliante pentru a-~i proteja 
interesele, rezolva problemele ~i dezvolta afacerile. 

10. S-a realizat participarea la editia a XXIV-a a Topului National al Firmelor, organizat de 
Camera de Comert ~i Industrie a Romaniei. eveniment care presupune evaluarea a circa 
12.400 de companii la nivel national - operatori economici din diferite sectoare de 
activitate: peste 4.300 din industrie, peste 3.400 din servicii, circa 2.600 din comeq, peste 
300 din turism, aproximativ 500 din cercetare-dezvoltare ~i high-tech, peste 600 din 
agricultura, silvicultura ~i pescuit ~i aproape 600 din constructii. Toate aceste companii 
lnsumeaza o cifra de afaceri totala de aproape 150 de miliarde de euro, un profit din 
exploatare de circa 12,5 de miliarde de euro ~i aproximativ 1.34 de milioane de salariati. 

11. S-a participat la conferinta ROMANIA OIL & GAS Conference & Exhibition 2017, care 
a fost adresata managerilor de petrol ~i gaze. expertilor internationali ~i romani, 
oficialilor din cadrul organismelor guvernamentale de reglementare, consultantilor ~i 

diver~ilor oameni de afaceri din sectoarele organizational&guvernanta. precum si 
mediului diplomatic. 

12. S-a participat la prezentarea Raportului anual al Consiliului Concurentei in cadrul unei 
Conferinte intitulate "Concurenta 2.0". Raportul sau anual intitulat ,,Evolutia concuren\ei 
in sectoare cheie." 

13. S-a participat la Gala Ziarului Financiar "Romania: 100 ani de business' 
14. Asistarea a circa 12 cornpanii din domeniul industriei u~oare la evenirnentul Romanian 

Fashion Phylosophy, eveniment care a dedicat o seara exclusiv designerilor ~i 

brandurilor din Republica Moldova. 



Ambasada Republicii Moldova in Statele Unite ale Americii 
~i prin cumul Statele Unite Mexicane 

Ra port 
asupra acfiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV, 2017 

Total realizate: aqiuni in perioada trimestrului IV - 64 

Intrevederi:- 30 

i. Intrevederile cu oficialii USTR (United States Trade Representative) $i membrii Aliantei 
statelor SGP, privind revizuirea anuala a Sistemul Generalizat de Preferinte (SGP) de catre 
Administra\ia Pre$edintelui D.Trump. 
Printre obiectivele realizate: 
• Promovarea argumentelor eligibilitatii RM printre tarile bcneficiare SGP. 
• RM este mentionata o singura data in documentul '"2016/201 7 Revizuirea anuala a 

produselor SGP" $i apare in cea de a doua lista care include tarile ce depa$esc limita de 
50% a indicatorului de competitivitate, dar care totu$i raman incluse in SGP. 

• Produsul cu care tara noastra apare in aceasta lista are cifrul nr.0802.31.00 $i este 
identificat ca "nuci, proaspete uscate, sau cu coaja". Indicatorul de competitivitate pentru 
Moldova la acest produs este de 95.3% (cu 45.3% peste limita permisa). 

2. Intrevederile/convorbirile cu oficialii $i mediul de afaceri. pentru informarea $1 promovarea 
participarii la Moldova Business Week 2017. 

3. lntrevederile/convorbirile cu oficialii DC, DdS Ambasada Rornaniei in SUA. in vederea 
executarii instruqiunilor MAEIE, pentru promovarea participarii delegatiei RM la evenimentul 
"Trade Winds" de la Bucure~ti(l 6-24 octombrie ). pro mm area argumentelor pentru deta;;arca 
in RM a unui ata$at comercial al DdS (actualmente responsabil din Kie\). 

4. Intrevederile/convorbirile cu oficialii DAgr, DC, DdS, USTR, p/u informarea $i explicarea 
detaliilor privind trecerea RM la cadrul normativ UE de certificare veterinara $i conditiile 
comunitare de export. 
Printre obiective: 
• Argumentarea trecerii $i explicarea sincronizarii cu cadrul normativ OMC aflat la baza 

angajamentelor asumate fata de partenerii americani. 

5. Intrevederile cu reprezentantii Serviciului pentru inspectia plantelor ~i animalelor (APHIS) 
din cadrul Departamentului Agriculturii (USDA) SUA, privind regulile importului de 
produse agricole in baza actelor normative americane: "Importing Food and Agricultural 
Products into the United States"/ Importul de produse alimentare ~i produse agricole in Statele 
Unite ale Americii; ~i ''A Quick Guide for Commercial Importers of Plant and Animal 
Products"/ Ghidul rapid pentru irnportatorii comerciali de plante $i produse animate. 



6. lntrevederea cu reprez. Bancii Mondiale ~i avocatii companiei americane, privind evolutiile in 
procesul de arbitraj comercial international inregistrat la ICSID, "Laguardia USA LLC" 
impotriva RM. 
Printre obiectivele realizate: 
• Solicitarea sensibilizarii autoritatilor nationale privind evolutiile dosarului pe rol la BM. 
• Transmiterea intentiei identificarii unei cai rapide de solutionare a cazului. 
Reiterarea mesajelor transmise anterior (trimestru 1111/111): 

• analizand ultimele evolutii in special pozitia RM ~i actiunile Ministerului Justitiei al RM. 
partea americana suspecteaza in acest caz, violarea de catre RM a prevederilor tratatelor 
multilaterale ~i regionale in domeniul investitiilor la care SUA este parte. 

• solicitarea Departamentului de Stat de a avea acces la toate documentele arbitrajului 
Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimmarron LLC. Laguardia USA LLC and I.C.S. Laguardia 
SRL impotriva Republicii Moldova. 

7. Intrevederile cu Adjunct al Seceratului (DAS) Departamentului Trezoreriei SUA, 
Elizabeth Berry ~i membrii echipei DT responsabili de cooperarea cu RM. 

8. Pregatirea vizitei ~i intrevederilor Asistentului Adjunct al Seccratului (DAS) Departamentului 
Trezoreriei SUA, Elizabeth Berry, la Chisinau (18-20 septembrie ). 

9. Intrevederile cu Daniel Mullaney, Asistent Adjunct al Reprezentantului SUA pentru 
Comert (USTR) ~i echipa USTR responsabili de cooperarea cu RM. 

10. Intrevederile ~i aqiunile intreprinse in vederea pregatirii ~i bunei desra~urari a celei de a doua 
~edinte a comisiei interguvernamentale moldo-americane pentru cooperare economica 
(JCC - Joint Commercial Commission), co-prezidata de Viceministrul Economiei ~i 
lnfrastructurii RM, Vitalie Iurcu, ~i Asistentul Reprezentantului Comercial al SUA pentru 
Europa ~i Orientul Mijlociu, Departamentul de Comefi, Daniel Mullaney (vizita la Chisinau. 4-
7 Octombrie 2017). 

11. Intrevederile cu oficialii USTR ~i reprezentantii mediului diplomatic ~i de afaceri din 
Washington D.C .. pentru discutarea prioritatilor comertului extern al SUA prezentate de 
Seful USTR, Robert Lighthizer (19 septembrie 2017). 

12. Intrevederea cu Gretchen Birkle Adjunct al Administratorului USAID pentru Europa ~i 

Eurasia. 

13. Participarea la reuniunea anuala ICSID al Bancii Mondiale. din 02 octombrie 2017. 

14. Intrevederea cu reprezentantii managementului Corporatici Provocarile Mileniului (MCC). 

15. Participarea la reuniunea de lansare a conceptului SUA pentru Expo 2023, transmiterea catre 
MAEIE ~i autoritatile relevante a solicitarii sustinerii de tara p/u Expo 2023, Minnesota. USA. 

16. Participarea la evenimentul de lansare a proiectului caii ferate Baku-Tbilisi-Kars, la 
Washington D.C. (14 noiembrie 2017). 
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Diseminarea/colectarea informatiilor: 

Colectarea informafiilor ~i analiza comparativa a textelor - 14 

I. Colectarea informatiilor privind semnarea Ordinului Executiv a noilor sanqium 1mpuse 
Coreei de Nord ~i analiza comparata a textelor anterioare. NIA nr.USA/2211661 din 21 
septembrie 2017. 

2. Colectarea informatiei ~i elaborarea NA dupa participarea la evenimentul Atlantic Council 
"The New Russia Sanctions Law: What it Does and How to Make It Work" din 02 
octombrie 201 7. 

3. Intrevederile ~i demersurile oficiale catre autoritatile americane. pentru solicitarea. 
colectarea ~i analiza informatiei, cadrului legal vis-a-vis de cripto valuta ~1 utilizarea 
monedelor electronice (noiembrie 2017). 

4. A fost obtinuta informatia privind cadrul legal Mexican cu privire la utilizarea monedei 
criptografice Bitcoin pentru informarea solicitantilor nationali (16 noiembrie 2017). 

5. Analiza documentelor ~i actiunilor intreprinse de autoritatile arnericane pentru prezentarea 
~i implementarea noilor prioritati anunfate de Biroul pentru Politici Comerciale SUA. 
privind punerea in aplicare a Programul SGP. 

• Deciziei de revizuire anuala a SGP-ului de catre Administratia Prqedintelui 
D.Trump. Comunicatul oficial din 29 iunie curent. poate fi accesat la adresa: 
https ://ustr. gov I about-us/policy-offices/press-office/press-releases/201 7 /june/ustr
announces-new-trade-preference 

• Ordinului Executiv semnat de Pre~edintele Donald Trump prin care solicita 
Secretarilor USTR ~i al Comertului, in consultare cu Secretarii de Stat ~i Trezorerie. 
Procurorul General, sa efectueze revizuiri cuprinzatoare a performantelor acordurilor ~1 

tratatelor la care SUA este semnatara inclusiv a Programului SGP. 

Diseminarea informafiei -?i remiterea invita/iilor: - 15 

2. Diseminarea in adresa DdS. DC. USTR. CCL Consulilor Onorifici ~i retelei oamenilor de 
afaceri (din SUA ~i Brazilia), a invita\iei la Moldova Business Week 2017. 

3. Diseminarea invitatiilor la evenimentul Moldova Business Week in adresa institu\iilor 
relevante mexicane precum ProMexico (agen\ia federala pentru export ~i investitii). Camera 
de Comert a Ciudad de Mexico, COM CE (organism intermediar pentru sectorul privat care 
promoveaza comertul exterior), dar ~i Secretariatului pentru afaceri exteme rnexican. 

4. Analiza, selectarea ~i remiterea in adresa retelei DiploEconomice a listelor actualizate ale 
expozitiilor, forurilor ~i conferintelor din SUA, Mexic, Brazilia pentru a fi luate in 
considerare spre eventuala participare de catre partile interesate din RM (trim IV 2017 -
2018). 



5. Diseminarea comunicatelor informative ale Agentiei Proprietatii Publice a Guvernului 
Republicii Moldova privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publica In 
adresa institutiilor relevante americane ~i mediului de afaceri (noiembrie 2017). 

6. Diseminarea comunicatelor informative ale Agentiei Proprietatii Publice a Guvernului 
Republicii Moldova privind expunerea la privatizare a bunurilor de proprietate publica in 
adresa institutiilor relevante mexicane precum ProMexico ( agentia federala pentru export ~i 
investiti), Camera de Comert a Ciudad de Mexico. COM CE (organism intermediar pentru 
sectorul privat care promoveaza comertul exterior). precum ~i in adresa partenerilor din 
statul american Carolina de Nord (noiembrie 2017). 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice: -5 

1. Pregatirea vizitei ~i i'ntrevederilor Asistentului Adjunct al Seceratului (DAS) 
Departamentului Trezoreriei SUA, Elizabeth Berry, la Chisinau ( 18-20 septembrie). 

2. Coparticiparea la pregatirea ~i contributia la desra~urare a celei de a doua ~edinte a 
comisiei interguvernamentale moldo-americane pentru cooperare economica (JCC -
Joint Commercial Commission), co-prezidata de Viceministrul Economiei ~i 

Infrastructurii RM, Vitalie Iurcu, ~i Asistentul Reprezentantului Comercial al SUA pentru 
Europa ~i Orientul Mijlociu, Departamentul de Comert. Daniel Mullaney ( vizita la 
Chisinau. 4-7 Octombrie ). 

3. Pregatirile participarii delegatiilor guvernamentale ~i celei parlamentare ale Republicii 
Moldova la Reuniunea anuala a Bancii Mondiale ~i a Fondului Monetar 
International, de la Washington D.C. (9-15 octombrie). 

4. Participarea la expozitia anuala de iarna a ambasadelor "Winternational" din 
Washington D.C. La 06 decembrie curent. Ambasada Republicii Moldova in Statele Unite 
ale Americii a participat la cea de-a 6-a Expozitie Anuala a Ambasadelor. care s-a 
desra~urat in Centrul .,Ronald Reagan Building and International Trade Center'· din 
Washington D.C. Cu asistenta reprezentantilor comunitatii moldovene~ti din capitala 
federala ~i a importatorilor de produse autohtone, au fost prezentate articole de arta 
traditionala, produse vitivinicole ~i de desert moldovene~ti, materiale promotionale turistice. 

5. Consolidarea retelei distribuitorilor/promotorilor industriei textile moldovene~ti din 
SUA. 

4 



Ambasada Republicii Moldova In Statul Israel 

Ra port 
privind actiunile intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului VI, 2017 

Total realizate: 24 actiuni in perioada trimestrului IV. 

intrevederi - 18; 

1. 2.10.2017, 17.10.2017 - Intrevederile ambasadorului G. Moraru cu Ambasadorul SI 
in RM, dl Elyiahu Yerushalmi, si directorul adjunct al MAE al SI, dl Alexander Ben
Zvi - stabilirea vizitei prim-ministrului Republicii Moldova In Statul Israel; 
2. 18.10.2017 - intrevederea ambasadorului cu Consulii Onorifici ai Republicii 
Moldova In Statul Israel; 
3. 19.10.2017; 25.10.2017; 04.12.2017 - Intrevederea ambasadorului cu dna Sofa 
Landver, ministrul aliei ~i absorbtiei; 
4. 19.10.2017 - Intrevederea ambasadorului G. Moraru cu producatorii concertului Joe 
in Israel; 
5. 23.10.2017 - intrevederea ambasadorului G. Moraru cu dl Alexander Ben-Zvi, 
Director General adjunct al MAE, dl Yakov Livne, $eful Departamentului Eurazia al 
MAE, Ambasadorul Israelului In Republica Moldova, dl Eliyahu Y erushalmy; 
6. 25.10.2017, 01.12.2017 - Intrevederea ambasadorului cu dna Tali Ploscov, 
Vicepre~edintele Knesset-ului, pregatirea vizitei prim-ministrului RM; 
7. 30.10.2017 - Intrevederea ambasadorului G. Moraru cu dl Alex Averbuch, Manager 
ASHRA, pregatirea viaitei prim-ministrului RM ~i intrevederii cu reprezentantii 
companiei LR; 
8. 02.11.2017 - intrevederea ambasadorului G. Moraru cu dl Yaakov Litzman, 
ministrul Sanatatii, pregatirea vizitei prim-ministrului RM; 
9. 02.11.2017 - Vizita ambasadorlui G. Moraru si consulului P. Jalba la Institutia , . 
,,United Hatzalah" - oportunitati de investitie in RM; 
10. 8-10.11.2017 - Organizarea vizitei oficiale a dlui Pavel Filip, Prim-ministrul 
Republicii Moldova in Statul Israel: Intrevederi cu B. Netanyahu, Y. Litzman, T. 
Ploscov, S. Landver: intelegeri pe domenii: revigorarea acordului privind colaborarea in 
domeniul sanatatii, acordul privind protectia sociala, analiza proeictului provond 
asigurarea financiara, liberalizarea spatiului aerian, organizarea comisiei mixte 
interministeriala de colaborare comercial-economica, organizarea forului oamenilor de 
afaceri; 
11. 15.11.2017 - intrevederea ambasadorului G. Moraru cu Primarul ~i Viceprimarul 
or. Karmiel, discutii privind oportunitatile de colaborare cu un ora~el din RM; 
12. 15.11.2017 - intrevederea ambasadorului G. Moraru cu dl Yoaz Hurowitz, $eful 
Cancelariei Prim-ministrului SI, pregatirea vizitei delegatiilor din RM; 
13. 4-6.12.2017 - Vizita Ambasadorului Statului Israel in Republica Moldova, 
Intrevederi organizate de ambasada RM in SI la MAEIE, Parlament, Ministerul 
Educatiei, Culturii ~i Cercetarii, Ministerul Sanatatii, Muncii ~i Familiei; 
14. 08.12.2017 - intrevederea amb. G. Moraru cu delegatia ION ~i BRD + muncitorii 
din Israel, discutii privind acordurile existente ~i monitorizarea starii de lucruri. 



Diseminarea/colectarea informatiilor - 2; 

~ 

17.10.2017 - Intrevederea ambasadorului G. Moraru cu Ambasadorl Gill Haskel, 
Directorul Centrului MASHA V in vederea prezentarii candidaturilor RM pentru 
cursurile organizate de Centru; 

04.12.2017 - Transmiterea proiectului acordului financiar dintre RM $i SI. 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei economice - 4; 

9, 10, 11.11.2017 - Organizarea Zilelor Culturii Republicii Moldova !n Statul Israel. 

Participarea Ansamblului Academic de Dans ,,Joe" $i a expozitiei pictorilor moldoveni 

Antonina ~i Vitalie Grisciuc. Deschidere oficiala de catre Prim-ministrul Republicii 

Moldova. Prezentarea oportunitatilor economice; 

29.11.2017 - Intrevederea cu di Shlomo Maslawi, pre$edintele fraqiunii ,,Likud" din 

Consiliul Municipal Tel-Aviv, Organizarea concertului everilor originari din Moldova 

la primaria Tel-Avivului in legatura cu sarbatorirea Aliei. Prezentarea oportunitatilor 

turistice $i gastronomice ale Republicii Moldova; 

01.12.2017 - Participarea amb. G. Moraru la reuniunea anuala a Asociatiei ,.Beit 

Basarabia", unde au fost mentionati cu diplome toti activi$tii originari din Moldova 

pentru aportul la promovarea culturii moldovenesti. 

4-10.12.2017 - Organizarea vizitei delegatiei de rabbini la 7 fabrici din Republica 

Moldova in vederea stabilirii colaborarii dintre firmele israeliene ~i moldovene$ti. 



~~-1,:-;::-;-~~-:-:----::-~~:----,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nr. Misiunea diplomatica 
d/o 

I 2 

Actiuni lntreprinse 
Perioada 

3 
>---~-r-:~:------::--~--=--~--:-::-:-:-:-t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

1. Ambasada Republicii 
Moldova In Statul Qatar Total realizate: 4 actiuni 'in perioada trimestrului III. 

intrevederi - 2; 
1. lntrevederea cu Managerul General al Trelco Limited, di. Fadi Abou Haidar, care 

este responsabil de Departamentul alimentar. In cadrul discutiei au fost abordate 
subiecte ce tin de eventualele importuri ale produselor agro-alimentare 
moldovene~ti pe piata din Statul Qatar. De asemenea, au fost prezentate ~i 
promovate materialele tematice privind oportunitatile investitionale ale tarii 
noastre din domeniile sus-mentionate (noiembrie 2017); 

2. lntrevederea cu dna Ruth S Hopkins, Consultant de proiect in cadrul companiei 
AL RABTA AL ARABIA, in cadrul careia a fost discutata eventuala pa11icipare 
a Republicii Moldova la expozi\ia QATAR INDUSTRIES-2018. 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 2; 
l. Diseminarea informatiilor referitoare la organizarea expozitici QATAR 

INDUSTRIES-2018. care se \3 desfa$ura in perioada 6-8 fcbruarie 2018. Doha. 
Statul Qatar (noiembrie 2017): 

2. Expedierea in adresa companici .. Al Ha:at Group". a materialelor promotionak. 
precum ~i a unw set de prod use autohtone. Sol icitarea une1 intrevedcri. 
( decembrie 2017). 

Altele: 



Ambasada Republicii Moldova in Republica Turcia 
prin cumul in Egipt, Li ban, Iordania, Kuweit, Arabia Saudi ta. EAU, Oman, Bahrain ~i Y ernen. 

Ra port 
asupra actiunilor intreprinse pe dimensiunea diplomatiei economice 

pe parcursul trimestrului IV al anului 2017 

Total realizate: 16 actiuni. 

Intrevederi - 13; 
1. Intrevederea cu Amr A. Selim, Consilierul Ambasadei Republicii Arabe Egipt la Ankara. in cadrul carcia 

a fost reiterata disponibilitatea paqii moldovenqti de a initia discutii sau negocieri pe marginea 
proiectului Acordului de Comert Liber intre Republica Moldova ~i Republica Araba Egipt, transmis spre 
examinare, in repetate randuri, partii egiptene. Diplomatul egiptean a adus asigurari ca va solicita MAE 
egiptean sa ofere o informatie actualizata referitor la stadiul de exarninare a subiectului respectiv 
(04.10.2017). 

2. Cu referire la instruqiunile MAEIE, in contextul evolutiilor privind procesul de instituire a Biroului 
comercial-economic pe Ianga Ambasada RM in RT (Ankara), cu o reprezentanta la Istanbul, rnisiunea 
diplomatica a venit cu un aviz la propunerea partii turce privind viitorul sediul al BCE de la Istanbul 
(19.10.2017). 

3. Arnbasada a receptionat solicitarea cornpaniei turce "Safir Rock Salt". care este interesata in exportul in 
Republica Moldova a produselor de sare ~i anurne: sarii de rnasa. sarii pentru industria alimcntara. sarii 
pentru scopuri industriale, material antiderapant. etc .. solicitand in acest sens lista importatorilor de sare 
din tara noastra. Solicitare remisa in adresa MIEPO (26.10. 2017). 

4. Rerniterea repetata a scrisorii dlui Ahmet Hamdi Gliven9. Managerul General al Aeroportului Dalaman 
din provincia Mugla, sud-vestul Turciei, a doua cea mai populara destinatia turistica dupa provincia 
Antalya. Oficialul turc a propus operarea zborurilor directe dintre Aeroportul International Chi~inau ~i 

Aeroportul Dalaman, reprezentantii acestuia fiind gata sa intreprinda o vizita la Chi~inau in scopul 
efectuarii unui studiu ~i eventuale consultari. Dupa contactarea autoritatii aeronautice civile a RM. partea 
turca a fost informata ca subiectul urmeaza redireqionat catre autoritatea aeronautica din Turcia 
(30.10.2017). 

5. Ambasada a receptionat solicitarea companiei turce ''Y nc Y azilim&Arge Muhendisligi San. Ve Tic. Ltd. 
~ti''. care s-a interesat de crearea unei companii in tara noastra in vederea prestarii serviciilor IT ~i 

software, precurn ~i deschiderea unui magazin de haine pentru copii, solicitare remisa in adresa MIEPO 
(JO. 10.2017). 

6. Ambasada a receptionat solicitarea companiei moldovene~ti "Zernoff· in cre~terea prezentei sale in 
Turcia ~i extinderea colaborarii cu diferite companii pe piaia locala. in calitate de producator ~i exportator 
de alcool etilic ~i borhot furajer din Republica Moldova. In cadrul corcspondentei. a fost solicitat un 
material promotional despre companie pentru a fi diseminat mediului de afaceri din RT. Concomitcnt. 
solicitarea companiei moldovene~ti de extindere a listei pozitiilor specificate in fi~a 2 a ancxei 3 din 
Acordul de Comert Liber intre RM si RT a fost redirectionat in adresa Ministerului Economiei si 

' ' ' . 
Infraslructurii al RM (OJ.I 1.2017). 

7. Intrevederea cu di Emad Masalmeh. Consilierul Ambasadei Rcgatului I la~emit al Iordaniei Ia Ankara. in 
cadrul carcia diplomatul iordanian s-a interesat despre sectorul zootchnic in RM. in special al ovinclor ~i 
caprinelor, precum ~i capacitatilor producatorilor din \ara noastra de a satisface piata interna din Jordania. 
subiect de interes reciproc in agenda bilaterala. Interlocutorul a manifestat interes pcntru proccsul de 
privatizare a proprietatilor publice de stat din RM, inclusiv actuala runda de privatizare. mentionand 
practica similara din anii precedenti in Iordania (17. 11.2017). 

8. lntrevederea cu di Abdullatif Dhaifallah, Consilierul Ambasadei Republicii Yemen la Ankara. in cadrul 
careia diplomatul yemenit s-a interesat despre procesul de privatizare a proprietatilor publice de stat din 
RM, informand ca materialele respective au fost remise autoritatilor competente din tara. De~i. situatia 
internii in tara este foarte dificila, interlocutorul s-a aratat optimist fata posibilitatea identificarii oamenilor 
de afaceri locali interesati sa investeasca in RM (20.11.2017). 

9. Intrevederea cu Sinan Bora, Prqedintele Consiliului de afaceri Republica Turcia - Republica Moldova 
din cadrul Consiliului pentru Relatii Economice Exteme (DEIK), in cadrul careia a fost examinata 



Acordului de Comert Liber 'intre RM ~i RT, la care ar putea fi invitati membrii Consiliul de afaceri 
Turcia-Moldova, conducatorii unor companii interesate, potentiali investitori din RT etc. (24.11.2017). 

1 O. In cadrul deplasarii la Amman a funqionarului consular al Ambasadei, a fost abordat subiectul organizarii 
unei vizite de studiu a unei delegatii a oamenilor de afacerL condusa de catre Mazen Tantash, Consul 
onorific la RM in Regatul Ha~emit al Iordaniei, manifestandu-se interes fata de sectorul energiei 
regencrabile, dar $i conditiile de certificare ~i Iicentiere a produselor farmaceutice din RM (25.11.2017). 

11. Arnbasada a receptionat solicitarea companiei moldovene~ti "Darnic-Gaz" S.A. de implicare in vederea 
solutionarii pe cale amiabila a unui litigiu cu compania turca ''Mitanoks Baca Sisternleri San Tic. Ltd. 
~ti''. Misiunea a incercat sa faca legatura cu cornpania turca. telefoanele careia sunt permanent inchise 
(30.11.2017). 

12. Intrevederea cu dl Fatih Yildirim, Viceprqedintele grupului de companii "Yildirim ", care este implicata 
in mai multe activitati economice precum sectorul energiei, turism, proprietati imobiliare. construqii. 
agricultura, minerit ~i sectorul auto. fn cadrul discutiei, interlocutorul s-a interesat de oportunitatile 
investitionale din Republica Moldova, mentionand interesul companiei pe care o reprezinta sa intreprinda 
o viz:ita, in viitorul apropiat, in tara noastra cu scopul de a discuta posibilitatea identificarii partenerilor 
comerciali. Ulterior, a fost facilitat contactul direct cu responsabili din cadrul MIEPO, care s-au oferit sa 
preg;lteasca un program pentru delegatia turca ( 06.12. 2017). 

13. Intrevederea cu Vicepremierul Republic ii Turcia, Hakan <::acvu~oglu, in contextul apropiatei vizite in 
Republica Moldova a acestuia pentru a participa la Chi~inau, in perioada 18-20 decembrie curent, la 
lucr~irile celei de-a 9-a ~edinte a Comisiei interguvemamentale moldo-turce de colaborare economica. 
Demnitarul turc a subliniat faptul ca s-a documentat referitor la initiativele incluse In proiectul 
Protocolului ~edintei a Comisiei mixte, dispunand structurilor abilitate sa vina cu propuneri aditionale 
pentru a oferi o noua optica la dezvoltarea cooperarii comercial-econornice. De asemenea. demnitarul turc 
a facut cuno~tinta cu plangerea adresata Ambasadei de compania moldoveneasca ''Casco Petroleum 
Middle East Limited", care-~i apara drepturile patrimoniale in instantele de drept din RT in conflictul cu 
cotY,pania turca "Okura Uluslararasi Ta~ A.~.'' (14.12. 2017). 

Disem1inarea/colectarea informatiilor - 3; 
1. Diseminarea in adresa asociatiilor de afaceri din RT, Misiunilor diplomatice ale statelor de acreditare prin 

cumul ~i Consulatelor onorifice ale RM a setului de materiale privind procesul de privatizare a proprietatii 
publice de sta, precum ~i rundelor de privatizare. A fost transmisa lista bunurilor proprietate de stat supusc 
privatizarii, inclusiv 33 pachete de actiuni, lista a 52 de intreprinderi de stat, 24 de bunuri imobik 
(09.11.2017). 

2. Remiterea buletinelor informative ale Camerei de Comert ~i lndustrie din Aman, Iordania. care confin mai 
multe informafii cu caracter economic, precum ~i o serie de indicatori statistici. care au fost transmise in 
adr,~sa Ministerului Economiei ~i Infrastructurii. MIEPO. CCI ~i AOAM (OH. 12. 2017). 

3. Remiterea detaliilor potrivit carora, recent autoritafile turce au publicat inforrnatia precum ca au fost anulatc 
taxele vamale la importul culturilor de boabe, nautului. fasolei ~i rnazarii. acestea fiind reduse la zero de 
la inceputul lunii decembrie curent. Taxele vamale anulate sunt aplicate in raport cu statele membre lJL 
Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), Bosniei ~i Henegovina, Coreei de Sud. statelor D-8 
(Bangladesh, Egipt. lndonezia, Iran, Malaiezia, Nigeria ~i Pakistan), precum ~i altor state. Totodata, 
incepand cu 01 iunie 2018, taxele vamale vor constitui 19.3% pentru grupul de state sus-rnentionate. 
exceptie fiind Coreea de Sud care va achita doar 8.7%. Tara noastra intra in categoria altor state ~i 

beneficiaza de scutirile respective pana la 01.06.2018 ( 12.12. 2017). 



ANEXA I 

I I r Ambasada Republicii Moldova in Ungaria acreditata prin cumul pentru -----1 
I I I - - - I 

N r. I Misiunea diplomatica 
d/o 

1 I 2 

Republica Croatia, Republica Slovenia, Bosnia ~i Hertegovina 

Actiuni intreprinse 

Perioada 
3 

I. Ambasada Repub/iciilTotal realizate: 6 actiuni in perioada trimestrului IV. 

Moldova in Ungaria 
intrevederi - 2; 

I. Intrevederea dlui Oleg Tulea, Arnbasador al Republicii Moldova in Ungaria, ~i a dnei Natalia Vremea, 
Secretar II, cu Directorul general al cornpaniei KIKA in Ungaria, di lngo Schalk. Discutiile au fost axate pe 
oportunitatile pietei de desfacere a producatorului autohton ,,Floare-Carpet", pe posibilitatile asigurarii unei 
oferte care ar corespunde cerintelor consurnatorilor, pe calitatea produselor destinate exportului pe piata 
ungara (24 noiernbrie ). 

2. Intrevederea ~efului rnisiunii ~i al Secretarului II cu dna Zsuzsana Fieszl, secretar general al MAJOSZ 
(Asociatia Nationala a Producatorilor de Cornponente AUTO din Ungaria). In cadrul discutiei au fost 
abordate subiecte referitoare la consolidarea relatiilor de coopcrarc dintrc actorii din industria constructoarc 
de rna~ini din Ungaria ~i Republica Moldova ~i oportunitatile de cooperare a actorilor din industria 
constructoare de rna~ini din arnbele tari. Totodata, s-a convenit organizarea unei vizite de studiu ~i al unui 
forum rnoldo-ungar pentru reprezentantii ~i institutiile interesate din Republica Moldova ( 11 noiernbric). 

Diseminarca/colectarea informatiilor - 2; 

I. Diserninarea inforrnatiei referitoare la organizarea unei noi runde de privatizari a bunurilor proprietate 
publica in adresa Ministerului Econorniei Nationale a Ungariei ~i a Carnerei de Cornert ~i Industrie a 
Ungariei (noiernbrie 2017); 

2. Diserninarea inforrnatiei privind desfa~urarea In prerniera a celei de a III-a editii a Conferintei Globale a 
Turisrnului Vinicol, in perioada 20-23 septernbrie 2018 in Republica Moldova (decernbrie 2017). 

Altele: 

I. Stabilirea intrevederii cu reprezentantul Asociatiei Nationale a Producatorilor de Cornponente AUTO din 
Ungaria (noiernbrie 2017). 

2. Solicitarea unei intrevederi cu reprezentantii Agentiei pentru Protectia Consurnatorului (decembrie 2017). 



2. 11~~~sad~ ~epu~~~ciilTotal realizate: 8 actiuni in perioada trimestrului IV. 

I
Moldova in Repub/icalAI d . 

3
. 

~ ,. .. , ntreve en - , 
croarw, cu re~eamra 

la Budapesta 

I. Vizita de lucru a Ambasadorului Oleg Tulea la Zagreb In cadrul careia a fost organizat seminarul Doing 
Business in Moldova ~i intrevederea cu reprezentantii mediului de afaceri din Croatia. In cadrul discutiilor 
au fost prezentate oportunitatile de dezvoltare a afacerilor ~i facilitatile acordate investitorilor straini in 
Republica Moldova, subliniind ca autoritatile moldovene ofera sustinerea necesara activitatii acestora (8 
noiembrie). 

2. Intrevederea, In cadrul acelea~i vizite, a dlui Ambasador cu Directorul general adjunct al Asociatiei Croate a 
Patronatelor, di Bernard Jakelic, discutiile fiind axate pe consolidarea ~i impulsionarea relatiilor comercial
economice intre comunitatile de afaceri din cele doua tari (8 noiembrie). 

3. Semnarea Memorandumului de cooperare lntre Zona Economica Libera Balti ~i Asociatia Croata a 
Patronatelor, reprezentata de directorul general adjunct, Bernard Jakelic (8 noiembrie). 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 4; 

I. lnvitatii de participare la seminarul Doing Business in Moldova, organizat la Zagreb, Croatia, expediate in 
adresa Ministerului Economiei ~i lnfrastructurii al Republicii Moldova ~i ZEL Balti (octombrie 2017). 

2. Prezentare cu degustare a vinurilor moldovene~ti ale producatorilor Asconi ~i Radacini (8 noiembrie). 
3. Diseminarea informatiei referitoare la organizarea unei noi runde de privatizari a bunurilor proprietate 

publica in adresa Ministerului Economiei, Antreprenoriatului ~i Artizanatului din Republica Croatia ~i 

Camerei de Economie a Republicii Croatia (noiembrie 2017); 
4. Diseminarea informatiei privind desta~urarea in premicra a celei de a Ill-a editii a Conferintei Globale a 

Turismului Vinicol, in perioada 20-23 septembrie 2018 in Republica Moldova (decembrie 2017). 

Altele: 

I. Solicitarea suportului Asociatiei Croate a Patronatelor In vederea organizarii seminarului Doing Business in 
Moldova (octombrie 2017). 



3. IAmbasad~ ~epub~iciijTotal realizate: 9 actiuni in perioada trimestrului IV. 

!
Moldova in RepublicalAI d . . 
~· . .. . ntreve en - 5, 
:Jtovema, cu re~'etltn{a 
la Budapesta I I. Vizita de lucru a Ambasadorului Republicii Moldova in Republica Slovenia, cu re~edinta la Budapesta, dlui 

Oleg Tulea, la Ljubljana, in cadrul careia a avut loc intrevederea cu Andrej Logar, secretar de stat al 
Ministerului Afacerilor Externe, Andreja Purkart Martinez, ~efa Departamentului Europa de Est. Discutiile 
au fost axate pe consolidarea ~i impulsionarea relatiilor bilaterale, inclusiv relatiile comercial-economice 
intre comunitatile de afaceri din cele doua tari (10 noiembrie). 

2. In cadrul acelea~i vizite de lucru a avut Joe intrevederea cu Bernard Srajner, ministru plenipotentiar In 
cadrul aceluia~i minister. Discutiile s-au axat pe evaluarea relatiilor curente ~i perspectiva cooperarii 
bilaterale, lndeosebi dezvoltarea relatiilor econ om ice (I 0 noiembrie) .. 

3. Organizarea de catre Ambasada Republicii Moldova in Slovenia, in colaborare cu Camera de Comert ~i 

lndustrie a Sloveniei, a seminarului Doing Business in Moldova. In cadrul evenimentului au fost prezentate 
oportunitatile pentru dezvoltarea afacerilor In Republica Moldova in diferite sectoare: agricultura, industria 
vinului, automotive, textile, energetic ~.a. Participantilor le-au fost oferite detalii privind climatul de 
business ~i oportunitatile investitionale din tara noastra (IO noiembrie). 

4. In cadrul evenimentului a avut Joe intrevederea dlui Ambasador cu ~eful Departamentului relatii 
internationale al Camerei de Comert ~i Industrie a Sloveniei, di Ante Milevoj ~i reprezentanti ai mediului de 
afaceri din Slovenia (I 0 noiembrie) .. 

5. In urma evenimentului sus-mentionat (Doing Business in Moldova) a avut Joe o prczentare cu degustarc a 
vinurilor moldovene~ti ale producatorilor Asconi ~i Rcldcicini (I 0 noiembrie). 

Diseminarea/colectarea informatiilor - 3; 

1. lnvitatii de participare la seminarul Doing Business in Moldova, organizat la Ljubljana, Slovenia, expcdiate 
In adresa Ministerului Economiei ~i lnfrastructurii al Republicii Moldova ~i ZEL Bal ti (octombrie 2017). 

2. Diseminarea informatiei referitoare la organizarea unei noi runde de privatizari a bunurilor proprietate 
publica In adresa Ministerului Dezvoltarii Economice ~i Tehnologiei din Republica Slovenia ~i Camerei de 
Comert ~i lndustrie a Sloveniei (noiembrie 2017); 

3. Diseminarea informatiei privind desra~urarea In premiera a celei de a Ill-a editii a Conferintei Globale a 
Turismului Vinicol, In perioada 20-23 septembrie 2018 In Republica Moldova (decembrie 2017). 

Altele: 

I. Solicitarea suportului Camerei de Comert ~i Industrie a Sloveniei In vederea organizarii seminarului Doing 
Business in Moldova ( octombrie 2017). 



4. IAmbasada Republicii \Total realizate: 2 actiuni in perioada trimestrului IV. 

1::::;::;a~o::ia ~i IIntrevederi-0; 

re~e,dln{a la Budapesta lniseminarea/colectarea informatiilor - 2; 

I. Diseminarea informatiei referitoare la organizarea unei noi runde de privatizari a bunurilor proprietate 
publica In adresa Ministerului Comertului Extern ~i Relatiilor Economice al Bosniei ~i Hertegovinei 
(noiembrie 20 I 7); 

2. Diseminarea informatiei privind desra~urarea in premiera a celei de a III-a editii a Conferintei Globale a 
Turismului Yinicol, in perioada 20-23 septembrie 2018 (decembrie 2017). 



Nr. 
d/o 

1 

Anexa la scrisoarea nr UKR/23112758 din 13 decembrie 2017 

Misiunea 
diplomatica 

2 
Ambasada 
Republicii Moldova 
in Kiev 

Trimestru IV, 2017 

Intrevederi 

Actiuni intreprinse 
Perioada 

3 

1. La 11 octombrie ~i 2 noiembrie 2017, la initiativa Ambasadei au 
fost organizate o sene de intrevederi ale ~efului Misiunii cu 
Directorul Departamentului II European al MAE al Ucrainei 
V.Bodnar, in cadrul carora au fost discutate subiectele prioritare de 
pe agenda bilaterala moldo-ucraineana; 
2. La 6 noiembrie 2017, Ambasadorul R.Bolbocean a avut o 
intrevedere cu Viceministrul ecologiei ~1 resurselor naturale al 
Ucrainei M.Kuzio, in cadrul careia au fost discutate subiectele ce tin 
de protectia r.Nistru; 
3. La 6 noiembrie 2007, Ambasadorul R.Bolbocean a avut o 
intrevedere cu Viceministrul infrastructurii al Ucrainei Iu.Lavreniuc 
in cadrul careia a fost discutata problematica autorizatiilor universale 
solicitate aditional de partea moldoveneasca pentru transportatori de 
marfuri; 
4. La 21 noiembrie 2017, Ambasadorul R.Bolbocean a avut o 
intrevedere cu Consilierul Prim-ministrului Ucrainei Serghei Popik. 
in cadrul discutiei au fost abordate evolutiile in procesul de 
reglementare a subiectelor prioritare de pe agenda relatiilor moldo
ucrainene, in contextul pregatirii intalnirii prim-mini~trilor Republicii 
Moldova ~i Ucrainei, programate pentru 28 noiembrie curent, la 
Tbilisi; 
5. La 4 decembrie curent, Ambasadorul R.Bolbocean a avut o 
intrevedere cu Pre~edintele Uniunii industria~ilor ~i antreprenorilor 
din Ucraina Anatolii Kinah, in cadrul careia au discutat rezultatele 
vizitei delegatiei ucrainene la Chi~inau din 24 noiembrie curent. 

Diseminarea/ co lectarea info rma tiilo r 
1. Urmare receptionarii ofertelor din partea mediului de afaceri 
ucramean de a stabili relatii de cooperare bilaterala cu agentii 
economici din Republica Moldova, Ambasada a transmis ofertele 
respective la Centrala pentru diseminarea destinatarilor. 

Organizarea/co-organizarea evenimentelor conexe diplomatiei 
economice 
1. La 21 septembrie 2017, Ambasadorul R.Bolbocean a participat 
la ceremonia de inaugurare a Consulatului Onorific al Republicii 
Moldova in or. Lviv cu circumscriptia consulara, care cuprinde 
teritoriul regiunilor Lviv, Rivne ~i Ternopil; 
2. La 19 octombrie 2017 a fost organizata receptia prilejuita 
aniversarii a 25 de ani de la semnarea Tratatului de buna vecinatate, 
prietenie ~1 colaborare intre Republica Moldova ~1 Ucraina ~1 
inaugurarii Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Borispol. 
La receptie au fost servite vinurile ~1 bucatele traditionale 
moldovenqti; 



3. In perioada 16-17 noiembrie 2017, a avut loc reuniunea 
Mini~trilor OCEMN pe domeniul transportului ~i infrastructurii 
«Dezvoltarea infrastructurii in regiune OCEMN». Paralel cu 
evenimentul dat, cu suportul Ambasadei, au fost organizate 
consultari la nivel de vicemini~tri, cu participarea reprezentantilor 
aviatiei civile ale ambelor state ~i expeqilor din domeniul 
transportului auto in scopul definitivarii textelor documentelor pe 
liberalizarea transportului avia ~i auto; 
4. Pe 24 noiembrie 2017, cu suportul Ambasadei, la Chi~inau a 
avut Joe vizita Pre~edintelui Uniunii industria~ilor ~i antreprenorilor 
din Ucraina Anatolii Kinah cu un grup al oamenilor de afaceri. 
Scopul vizitei a constituit stabilirea contactelor cu Asociatia 
Oamenilor de Afaceri din Moldova ~i semnarea unui Acord de 
colaborare, care prevede crearea Consiliului de afaceri moldo
ucrainean. De asemenea, s-a convenit ca in prima jumatate a anului 
2018 sa fie organizat un forum economic bilateral; 
5. Pe parcursul perioadei de raportare Ambasada era in contact 
direct cu autoritatile ucrainene in scopul realizarii comune a 
intelegerilor convenite in cadrul recentei vizite in Republica Moldova 
a Prim-ministrului ucrainean din 6 octombrie; 
6. In perioada 6-7 noiembrie 2017, cu suportul Ambasadei, a fost 
organizata vizita de lucru la Chi~inau a Consulului onorific al RM in 
Lvov, Volodimir Gubitkii ~i stabilite intrevederile cu conducerea 
MIEPO, CCI ~i unii agentii economici din domeniul vitivinicol ~i de 
fabricare a damigenelor; 
7. La 5 decembrie 2017, Ambasada a oferit suportul in organizarea 
consultarilor bilaterale moldo-ucrainene pe probleme sensibile la 
nivel de Viceprim-mini~trii ambelor state. 

Altele 
1. La 26 septembrie 2017, Ambasada a participat la lucrarile Kyiv 
Investment Forum , care a avut menirea de a demonstra 
atractivitatea Kievului pentru investitorii straini; 
2. Pe 7 octombrie 2017, Ambasada a participat la cea de-a IV-a 
editie a Festivalului culturii popoarelor lumii ("OUTLOOK 
WORLD CULTURE FESTIVAL"); 
3. Pe 2 decembrie 2017, Ambasada a participat la cea de-a 25-ea 
editie a targului de caritate de Craciun. Evenimentul a fost organizat 
de catre Clubul International al Femeilor din ora~ul Kiev (IWCK), 
in cadrul caruia au fost distribuite materialele promotionale privind 
productia moldoveneasca, pliante privind potentialul investitional ~i 
economic al RM. De asemenea, au fost servite bucate nationale, 
placinte, vinuri ~i bauturi moldovenqti; 
4. Pe 12 decembrie 2017, Ambasada a participat la ~edinta 

Consiliului de Afaceri OCEMN, in cadrul careia au fost discutate 
amendamentele tarilor membre OCEMN la Statutul Consiliului de 
afaceri OCEMN. 


