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CUVÂNT DE DESCHIDERE

Această publicație este produsă în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană 
“Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de 
Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul 
programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană”. 

Principalele obiective ale proiectului se referă la proiectarea și implementarea unui 
program de sensibilizare a opiniei publice cu scopul promovării beneficiilor 
AA/DCFTA, inclusiv diseminarea informațiilor specifice și utile, ce vizează necesitățile 
agenților economici din toate domeniile de referință ale Acordului de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. 
Scopul final este de a sprijini participarea mediului de afaceri la implementarea 
integrală a acordului. 

În cadrul acestui proiect au fost realizate un șir de materiale de informare adresate 
mediului de afaceri, companiilor și exportatorilor mari, dar și întreprinderilor mici și 
mijlocii, referitoare la cerințele pieței Uniunii Europene, pașii de urmat și asistența 
disponibilă pentru agenții economici din Republica Moldova, pentru a profita la 
maximum de oportunitățile oferite de către Acordul de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător (DCFTA).

Această publicație face parte din seria de materiale elaborate în cadrul proiectului și 
are ca scop furnizarea informațiilor de bază și aplicate pentru a ajuta agenții economici 
să înțeleagă mai bine care sunt principalele intervenții, rezultate și oportunități ale 
Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). 

Mai multe informații pot fi consultate pe site-ul www.EU4Business.eu/moldova
Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu poate fi 
atribuit Uniunii Europene.
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În orice economie, businessul mic are rolul de a asigura 
protecția socială și stabilitatea politică în cazul unor 
reglementări eficiente din partea statului. Astfel, suportul 
competitivității micului business reprezintă o prioritate pentru
guvernul țării.

În condițiile pregătirii strategice a economiei Moldovei și 
proceselor economice pentru implementarea calitativă şi cu 
succes a Acordului privind constituirea Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător între Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană (DCFTA), care urmărește o relație comercială 
preferențială, bazată pe condiții mutual avantajoase, acordând 
fiecărei din aceste părți un acces mai bun pe piață, 
competitivitatea se referă nu doar la nivelul macro al țării, dar și
la nivelul de întreprindere. 

Pentru companiile autohtone, a fi astăzi competitiv nu 
înseamnă doar găsire de parteneri peste hotare și extindere a 
exporturilor, ci, în primul rând, îmbunătățirea performanțelor și 
a imaginii întreprinderii, astfel, încât să aibă suficiente capacități 
de a rezista la presiunea concurențială de pe piața locală, care se 
intensifică inclusiv datorită apariției competitorilor străini. Mai 
mult decât atât, creșterea competitivității unei întreprinderi are 
influență asupra profitabilității, prin combinarea optimă a 
costurilor și a resurselor, planificare strategică și monitorizare
regulată a pieței, și beneficiere de oportunitățile existente. 

În acest context, în cadrul Proiectului „Vizibilitatea și 
comunicarea pentru acțiunile privind implementarea 
UE/DCFTA a Programelor de asistență finanțate de Uniunea 
Europeană", Republica Moldova (EUROPEAID/137988/ 
DH/SER/MD) a fost elaborat Ghidul privind îmbunătățirea
competitivității businessului.

Acest Ghid are scopul de a facilita întreprinderile mici și mijlocii 
din Republica Moldova în creșterea și dezvoltarea 
competitivității, prin oferirea de informații utile, simple și clare 
privind identificarea avantajelor competitive, a căilor de 
atingere a competitivității în contextul ieșirii la export pe piețele 
europene, precum și prin descrierea oportunităților existente, și
reflectarea organizațiilor și entităților de suport în domeniu.

Ghidul este compus din următoarele compartimente: 
Partea 1. Inițierea Modelului de Business competitiv, care 
reflectă terminologia și definiția competitivității, cum să vă 
identificați clienții și să le oferiți produse/servicii de valoare, 
cum să vă definiți modelul de business sau modul în care vă 
dezvoltați afacerea, și ce tipuri de modele de business există, 
cum să planificați și să stabiliți obiective, să dezvoltați 
personalul, care sunt principalele funcții ale marketingului și 
cum să vă dezvoltați brandul, cum să alegeți între cost și valoare,
să vă protejați invențiile, produsele, mărcile. 

Partea 2. Flexibilitate și dezvoltare ulterioară se referă la 
strategiile de creștere a companiei, creșterea calității și 
certificare, respectarea cerințelor locale și europene, adoptarea 
de noi tehnologii și programe informaționale, îmbunătățirea 
eficienței energetice și, nu în ultimul rând, creșterea companiei 
prin asociere și cooperare. Tot aici sunt redate forme posibile de 
cooperare, avantajele fiecăreia, serviciile de suport pentru 
businessul mic și mijlociu accesibile în Republica Moldova,
precum și lista cu contactele organizațiilor implicate.  

Ghidul conține și surse de informare (legi, trimiteri și referințe, 
site-uri) pe fiecare subiect în parte. Pe lângă acestea, veți beneficia și 
de istoriile de succes ale unor companii locale, care și-au îmbunătățit
competitivitatea și au trecut prin unele dintre căile descrise.

INTRODUCERE

Uniunea Europeană
Întreprinderi mici și mijlocii
Republica Moldova
Hotărâri de Guvern 

UE
IMM 
RM
HG RM

Dolari SUA
Euro
Milioane
Exemplu

USD
EUR
Mln
Ex

Lectură plăcută și succes în creștere și dezvoltare!

ABREVIERI



C
înalte și stabile. Competitivitatea este 
importantă pentru creșterea și succesul 
afacerii, și depinde de avantajele competitive, 
pe care afacerea le are față de concurenți,
care pot fi create în temeiul:

ompetitivitatea este capacitatea de a 
produce bunuri/servicii care, în 
condiții de concurență, aduce venituri 

Factori și catalizatorii de competitivitate în 
UE. În contextul ieșirii la export, IMM trebuie
să atragă atenția la:

Pentru IMM din Republica Moldova,
beneficiile creării competitivității sunt:

factorilor de bază: oameni (cantitate, 
calificare, cost), resurse (cantitate, calitate, 
acces la resurse naturale – ex. apă, 
zăcăminte, condiții climaterice și amplasare 
geografică favorabile), tehnologii (acces la 
tehnologie și informație), bani (cantitate, 
accesibilitate), infrastructură (clădiri,
terenuri, transport etc.); 
factorilor strategici: inovație și eficiență 
(rapiditatea implementării inovațiilor, 
flexibilitate la schimbările pieței, economie 
de timp și resurse), valoare pentru client 
(capacitatea de a analiza piața și 
concurența, de a oferi clientului ceva 
unic/valoros, de a promova produsele/ 
serviciile, de a gândi strategic și de a 
prognoza piața), ecologie și implicare 
(capacitatea de a crea produse/servicii
ecologice/pure, de a colabora și coopera).

•

•

poziționarea corectă și favorabilă pe piață;
ameliorarea imaginii companiei și a 
produselor/serviciilor oferite pe piața
externă;
utilizarea pe deplin a oportunităților de
finanțare și a altor beneficii ale UE;
oferirea exemplului unei istorii de succes
printre exportatori;
posibilitatea de a identifica și a cuceri piețe
noi;
protejarea împotriva concurenților și
situarea cu un pas înaintea lor;
creșterea veniturilor și asigurarea
stabilității financiare a afacerii. 

•
•

•

•

•

•

•

businessului și abilitățile întreprinzătorului 
(resurse și infrastructură, rapiditatea 
soluționării provocărilor, stabilitate 
financiară, implicare/adaptare culturală pe 
piețele de export, dezvoltarea abilităților 
manageriale și acces la cunoștințe, 
capacitatea de a dezvolta afaceri care cresc
intensiv); 
catalizatorii ce stimulează competitivitatea 
în UE: conectare, infrastructură inteligentă 
(tehnologii inteligente, calitate, economii de 
cost, utilizarea energiei regenerabile), piața 
forței de muncă, capitalul uman (implicarea 
tinerilor, crearea condițiilor de gândire 
creativă, instruire în tehnologii avansate, 
dezvoltarea abilităților emoționale, sociale), 
acces la finanțare pentru firme inovatoare 
(căutarea oportunităților de finanțare, 
diversificarea resurselor financiare și 
utilizarea resurselor inovative – ex. 
crowdfunding – finanțarea ideii cu ajutorul 
comunității, abilități de gestiune a
investițiilor).

•

factorii creării avantajului competitiv pe 
piața UE: inovare, tehnologie (crearea 
parteneriatelor pentru inovare, protecția 
proprietății intelectuale, căutarea clienților 
nedeserviți/piețelor neacoperite de 
concurenți, crearea produselor/ serviciilor 
specifice – ex. pentru grupuri social 
vulnerabile, inovații digitale), dinamica 

•

1.1. COMPETITIVITATEA PE PIAȚA UE.

Partea I. Inițierea Modelului de Business competitiv 
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1.2. SCHIȚAȚI-VĂ MODELUL DE BUSINESS COMPETITIV.

1.2.1. STUDIAȚI PROFILUL CLIENȚILOR 
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inovare și tehnologie conectare și infrastructură inteligentă

piața forței de muncă, capitalul uman

acces la finanțare pentru firme inovatoare

dinamica businessului 
și abilitățile întreprinzătorului

FACTORI-CHEIE CATALIZATORI

avantajele competitive ale afacerii. Primul pas în definirea acestor
avantaje este studierea detaliată a profilului clienților voștri. 

Modelul de Business sau modelul afacerii este ceea ce vă deosebește 
de alții (concurenți) și identifică valoarea unică a afacerii reprezentată 
prin relațiile dintre factorii de succes. Modelul de Business reflectă 

•.Modalitatea de cumpărare. Identificați clienții pe care doriți să îi 
influențați cel mai mult în decizia de cumpărare (decizia poate fi luată
de soție, soțul să cumpere). Identificați cum și cât de repede va achita.
•.Întrerupătorii – sunt factorii care ar putea întrerupe procesul de 
cumpărare, cum ar fi plata după termen, locație îndepărtată, reputație 
proastă, produse care le pot înlocui ușor și repede pe ale voastre. 
Această clasificare permite să identificați clienții după care nu trebuie
să “fugiți”.

Pe lângă criteriile menționate, clienții pot fi studiați prin prisma: unde 
își petrec timpul liber, unde se întâlnesc clienții din aceeași categorie, 
ce mijloace de transport folosesc, ce îi pasionează, unde călătoresc, 
de la cine se inspiră, ce noutăți urmăresc etc. O sursă de informare 
pentru profilul clientului sunt rețelele sociale (Facebook, LinkedIn
etc.).

Profilurile de client sunt necesare a fi elaborate pe 
categorii/segmente de clienți în cazul unor servicii/produse 
diversificate și se recomandă să se efectueze regulat, urmărind în
paralel evoluția pieței/concurenților.

O tehnică de studiere regulată a clientului este elaborarea Profilului
clienților în baza unor criterii importante:

•.Mărimea. Fiecare companie/sector are propriul mod de a defini 
mărimea clientului (ex.: venitul personal anual sau numărul de angajați 
etc.). Important este să măsurați mărimea în valori relevante pentru 
tipul dvs. de afacere (ex.: dacă vindeți servicii de recrutare, atunci
mărimea clientului ar fi numărul de angajări anuale). 
•.Locația este o altă componentă importantă - orașe, raioane, regiuni, 
naționale, internaționale sunt exemple. Luați în considerare zonele în 
care prezența afacerii dvs. este mai puternică sau unde doriți să aveți
mai mulți clienți. 
•.Circumstanțe/obiective. Pentru a le identifica, descrieți 
următoarele: Clientul nostru ideal are probleme cu…, are dorința de ..., 
are obiectivele de..., are prioritățile de ... . Exemple: reducerea 
costurilor, îmbunătățirea accesului, optimizarea procesului, reducerea
riscului/timpului, îmbunătățirea calității, obținerea de date.
•.Catalizatorii – sunt evenimentele care creează un mediu în care 
clientul vrea schimbarea și cumpără produsul dvs. Ex.: dacă vindeți 
sisteme de securitate pentru case, un catalizator este cumpărarea
unei case. 



1.2.2. CREAȚI OFERTA DE VALOARE ȘI ANTICIPAȚI NEVOILE CLIENȚILOR 

1.2.3. PRINCIPALELE ETAPE PENTRU CONSTRUIREA MODELULUI DE BUSINESS 
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• Riscurile clientului - îndoielile, temerile clienților cu privire la 
produs/serviciu. Din cauza acestor factori, clientul ar putea alege un 
concurent (în imagine clientul are frică că produsele vor fi prea
scumpe sau des reparate);
• Produse/servicii - reprezintă gama de produse/servicii care i se
propune clientului (în imagine – instrumente);
• Beneficii aduse - activitățile, instrumentele, metodele destinate să 
aducă clientului satisfacția așteptată (în imagine – design special
pentru asigurarea comodității și siguranței);
• Riscuri eliminate - activitățile, instrumentele, metodele destinate să 
elimine/anticipeze riscurile utilizării produsului/serviciului (în imagine –
garanție, calitate).

Oferta de Valoare se recomandă să fie elaborată astfel, încât să 
evidențieze clar unicitatea ofertei (avantajele competitive) față de
concurenți și se face pe fiecare segment de clienți separat. 

Următorul pas în construirea avantajelor competitive este crearea 
Ofertei unice de valoare, bazată pe "câștigurile" și "durerile" clienților. 
Oferta de Valoare reprezintă punctul crucial pentru Modelul de 
Business și dezvoltarea brandului și arată modalitatea în care 
produsele/serviciile se potrivesc perfect sau nu cu ceea ce vor clienții. 
Imaginea reflectă 3 factori ce se referă la Client și 3 factori care se
referă la Oferta companiei:

• Activitățile clientului - activitățile pe care clientul le face cu 
produsul/serviciul oferit. La ce bun îi servește produsul/serviciul? 
Care sunt nevoile, dorințele, așteptările și cerințele clienților față de 
produs/serviciu (în imagine clientul face operații (activități de
construcție) cu ajutorul instrumentelor);
• Beneficiile clientului - toate beneficiile pe care le are clientul în 
urma utilizării produsului/serviciului (în imagine clientul beneficiază 
de instrumente care îi asigură protecția mâinilor și are plăcere de a
lucra cu instrumente atractive);

clientului să își reducă costurile (ex.: servicii de reparație) sau riscurile 
(ex.: asigurările), produs accesibil (ex.: poate fi cumpărat rapid online), 
produs convenabil (ex.: ghișeu unic unde poți afla toată informația), 
produs ce oferă un statut în societate sau în grup pe interese (ex.:
articole de sport).
3. Canalele. Indicați prin ce canale clientul: 1) este informat (cum află 
clientul de oferta voastră); 2) apreciază și 3) achiziționează 
produsul/serviciul; 4) primește produsul/serviciul (livrarea) și 5) este 
deservit (după livrare). Tipurile de canale - proprii sau ale partenerilor.
4. Relația cu clientul. Stabiliți modul în care 1) atrageți clientul; 2) îl 
mențineți și 3) măriți numărul de clienți. Ce tip de relație aveți cu 
clientul (indicați pe segmente de clienți) – ex.: contact direct, 
asistență dedicată (clientul este deservit de o persoană anume din 
cadrul companiei dvs.), autoservire, relație automatizată (ex.: online). 

Modelul de business prezintă logica prin care o companie creează, 
livrează și păstrează valoarea pentru client, și logica prin care 
compania are succes pe piață. Crearea Modelului de Business se 
efectuează în 9 etape (conform celor 9 cadrane din imagine):

1. Clientul. Pe lângă Profilul clientului, aici se identifică piețele, nișele,
segmentele pe care activează compania. 
2. Oferta de valoare. Pe lângă cele menționate anterior, aici sunt 
indicate proprietățile specifice prin care se deosebește oferta dvs. de 
cea a concurenților (ex.: produs/serviciu nou (nou pe piața dată, nou 
pentru acest segment de clienți sau nou prin anumite caracteristici 
adăugate), produs performant (ex.: computer cu viteză mai mare), 
produs personalizat (pentru nevoi specifice, ex.: bomboane pentru 
diabetici), produs cu design deosebit, la preț accesibil, produs ce ajută 

OFERTA DE VALOARE

Instrumente

PRODUS

Design, Siguranță, Comoditate

BENEFICII ADUSE

Garanție, Calitate

RISCURI ELIMINATE

CLIENT: MUNCITOR 

Execută operații

ACTIVITĂȚI

Protecție, Plăcere de a lucra

BENEFICII

Scump, Reparație

RISCURI



1.2.4. TIPURI DE MODELE DE BUSINESS COMPETITIVE
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• Model bazat pe valoarea oferită, produse personalizate (cadranele 
2, 1, 3, 6 – compania pune accent pe segmentarea corectă a clienților 
și identificarea nevoilor lor specifice pentru a le oferi valoarea 
așteptată și, totodată, pe canalele prin care informația ajunge la client, 
deservire și organizarea activităților în așa fel, încât fiecare dintre ele 
să ofere valoare adăugată produsului/serviciului. Exemplu:
echipamente medicale).
• Venituri ca procent din tranzacțiile ulterioare (accentul se plasează 
pe crearea platformei unde clienții companiei să își găsească clienți 
proprii, ulterior, compania primește un procent din fiecare tranzacție 
pe care o face clientul său pe această platformă, cadranele 8, 1, 2. 
Compania trebuie să identifice două categorii de clienți – clienții săi și 
clienții clienților. Exemplu: Amazon, servicii intermediare, de
distribuție).
• Produs de bază ieftin, venituri din produs adiționale (cadranele 2, 6, 
5 - crearea produselor care să motiveze clientul să cumpere 
suplimente necesare regulat, la un preț mai înalt, și accent pe 
gestiunea veniturilor – veniturile din produse suplimentare finanțează
produsul de bază. Exemplu: lame de ras, xerox, aparate de cafea). 

Aici sunt expuse câteva exemple de Modele de Business ce permit 
crearea unor avantaje competitive (la fiecare dintre ele este indicat 
cadranele active (pe care compania pune accent) din cele 9 expuse
mai sus:

• Produsul este gratuit, veniturile vin din reclamă (cadranele 1, 8, 9 – 
accentul se pune pe crearea de parteneriate și atragerea clienților 
astfel, încât partenerii să devină interesați și, totodată, pe gestiunea 
eficientă a costurilor care să permită oferirea produselor/serviciilor
gratuite. Exemplu: Facebook, ziare, reviste).
• Modelul parțial gratuit, clientul achită pentru reînnoire/asistență 
(2, 4, 6 – accent pus pe elaborarea produselor atractive care, inițial, 
sunt gratuite, dar care să motiveze clientul să achite anual/regulat 
pentru unele înnoiri/asistență, accent se pune și pe relația cu clientul
și pe activitățile de suport. Exemplu: programe informaționale).
• Model bazat pe costuri, preț accesibil (cadranele 1, 9, 7 - accent 
plasat pe gestiunea costurilor, utilizarea resurselor și mărirea 
volumelor, compania din contul măririi volumelor și numărului de 
clienți poate să își permită un preț accesibil. Exemplu: produse
igienice, unele produse alimentare care se vând în masă). 

prezintă doar resursele proprii, resursele atrase se indică în p.8
Parteneri.
8. Partenerii. Cine sunt principalii voștri parteneri de business? Tipuri 
de parteneri: indicați aici furnizorii, partenerii care vă aduc clienți, vă 
promovează produsele/serviciile, vă ajută să optimizați și să 
economisiți resurse, să vă reduceți anumite riscuri, de la care
achiziționați resurse și activități. 
9. Costurile. Aici sunt descrise cele mai importante costuri. Care 
resurse/activități sunt cele mai scumpe? Care sunt costurile fixe și 
variabile? Este oare afacerea: bazată pe cost (accent pe optimizare de 
costuri, ofertă de preț mic, automatizare maximă) sau bazată pe
valoare (accent pe valoare, oferirea valorii înalte)? 

5. Veniturile. De unde primiți bani? Care sunt principalele fluxuri de 
venit? Cât de mult contribuie fiecare flux de venit la veniturile totale? 
Când, cum și cât achită clienții (indicați pe segmente de clienți)? Care 
este politica de prețuri (aveți prețuri fixe sau variabile, în funcție de ce
se stabilesc prețurile)?
6. Activitățile. Ce activități-cheie necesită oferta de valoare? Ce 
activități necesită canalele? Relațiile cu clienții? Prin care activități se 
asigură fluxurile de venituri? Aici se prezintă doar activitățile pe care 
compania le face cu forțe proprii, activitățile pe care le fac partenerii
se indică în p.8 Parteneri.
7. Resursele. Indicați principalele resurse: materiale, intelectuale 
(mărci, drepturi de autor, informație), umane, financiare. Aici se 

PARTENERI

COSTURI VENITURI

ACTIVITĂȚI

CANALE
OFERTA CLIENT

RELAȚIA

RESURSE
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stabilirea /organizarea activităților businessului
conform Lanțului de creare a Valorii.

rincipalii pași de configurare/stabilire a 
afacerii sunt bazați pe Modelul de 
Business elaborat anterior și se referă la 

Competitivitatea în cazul dat înseamnă a 
configura/organiza funcțiile întreprinderii 
astfel, încât fiecare dintre ele să contribuie la 
crearea Ofertei de Valoare și toate să fie
relevante Modelului de Business dorit. 

Activitățile primare/de bază se stabilesc 
primele și reprezintă organizarea logisticii 
de intrare (relația cu furnizorii - transportul 
(propriu), recepția, depozitarea și 
furnizarea mai departe a materiilor prime 
pentru a putea fi procesate ulterior) și de 
ieșire (relația cu clienții - recepția din 
producție, depozitarea, livrarea produselor 
finite), organizarea operațiunilor de 
exploatare (procesele de transformare a 
materiilor prime în produse finite), 
marketing și vânzări (activități desfășurate 
în relația cu clienții ce au scopul de a 
informa despre produse/servicii, de a 
determina decizia de cumpărare și de a 

•

facilita achiziția) și post vânzare 
(menținerea bunei funcționări a 
produselor/serviciilor după ce acestea au
fost livrate clienților).
Activități de sprijin/suport – organizarea 
aprovizionării (achiziției de materii prime și 
resurse), dezvoltarea tehnologiei (are rolul 
de a face disponibile echipamentele, 
tehnologiile, cunoștințele și organizarea 
necesară), managementul resurselor 
umane (recrutare, evaluare, selecție, 
dezvoltare, promovare, motivare) și 
organizarea infrastructurii (planificare 
strategică, contabilitate, asistență juridică,
relații publice, asigurarea calității, etc.).

•

Nu este suficient să identificați avantajele 
competitive , ci mai trebuie și să le gestionați 
eficient. Deoarece mediul actual de afaceri este 
unul în continuă și rapidă schimbare, și sunt o 
mulțime de variabile ce nu pot fi controlate și 
pot afecta grav modelul de business, dacă nu
sunt analizate/ monitorizate la timp. 

Astfel, gestiunea începe de la Analiza 
mediului intern (micro-mediul întreprinderii – 
activitățile conform Lanțului valorii expuse 
anterior) și extern (macro-mediul, variabilele 
căruia sunt dificil ce gestionat sau se află în 
afara capacității de influență a companiei (ex.:
cursul valutar, situația politică etc.).

08

1.3. CONFIGURAȚI, GESTIONAȚI ȘI DEZVOLTAȚI BUSINESSUL.

1.3.1. CUM SĂ CONFIGURAȚI BUSINESSUL 

1.3.2. CUM SĂ GESTIONAȚI BUSINESSUL 

Ac
tiv

ită
ți 

de
 s

pr
iji

n

Activități primare

Marjă Valorică

INFRASTRUCTURA FIRMEI

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

DEZVOLTAREA TEHNOLOGIEI

APROVIZIONAREA

LOGISTICA 
INTRĂRILOR

OPERAȚIUNI DE 
EXPLOATARE

LOGISTICA 
IEȘIRILOR

MARKETING ȘI 
VÂNZĂRI

SERVICE POST 
VÂNZARE
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corect aleasă strategia (dacă este potrivită Modelului de Business) și
să fie luate decizii potrivite la timpul potrivit.

Cultura organizațională este o altă componentă ce necesită să fie 
creată pentru a susține Modelul de Business. Fiecare angajat trebuie
să fie conștient de Oferta de Valoare pe care o livrează compania.  

O altă componentă a gestiunii constă în Planificarea strategică 
(imaginea reprezintă un instrument util pentru IMM – Strategia pe 1
pagină), care se bazează pe:
1. Descrierea misiunii (de ce există compania? pentru cine? ce face?)
și viziunii (unde vrea să ajungă?).
2. Descrierea obiectivelor (prin ce câștigă compania pe piață? care 
sunt obiectivele strategice?) și intențiilor (cum anume veți câștiga – 
care este metoda de atingere a obiectivelor? care sunt intențiile pe
termen lung?). 
3. Descrierea acțiunilor (care sunt intențiile pe termen scurt? ce
acțiuni necesită realizarea obiectivelor?).
4. Descrierea indicatorilor (care sunt indicatorii care să demonstreze 
că obiectivele au fost atinse?). Orice indicator trebuie să fie măsurabil
și estimat în timp. Măsurați nu doar cantitatea, ci și calitatea.

Componentele gestiunii sunt monitorizarea și controlul strategiei 
(analiza regulată a realizării obiectivelor și indicatorilor) și ajustarea 
strategiei (Modelul de Business trebuie să aibă flexibilitate și să poată
fi adaptat în timpul potrivit la schimbările pieței). 

Monitorizarea și controlul la timp permit să se identifice dacă a fost 

1.3.3. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

model, planificați din timp necesitatea de personal și bugetul pentru 
recrutarea și gestiunea personalului. Povestiți Oferta de Valoare 
potențialilor candidați ca să vedeți dacă se potrivesc business
modelului dorit și dacă se inspiră.
2. Evidența. Puneți accent pe crearea unui sistem de evidență comod 

Dezvoltarea resurselor umane în companie trebuie să fie direcționată 
pe avantajele competitive, cum ar fi crearea unei echipe care lucrează 
în comun la obiectivele stabilite. Imaginea reflectă funcțiile dezvoltării
resurselor umane:
1. Planificarea. Identificați resursele umane potrivite pentru business 

STRATEGIA PE 1 PAGINĂ

STRATEGIA PE 1 PAGINĂ (EXEMPLU)

Perioada

2014-1016

OBIECTIV
(Succes) prin ce se câștigă

Obiective de bază
Creștem  valoarea 
companiei și cota de 
piață.

Indicatori anuali Unitate

Volumul de vânzări MDL

Rata de creștere a nr. de clienți noi %

Numărul punctelor de distribuție Unități

Vânzări din publicitate MDL

Rata de reducere a costurilor %

Număr de produse noi Unități

Intenții 
1. Diversificarea sortimentului
2. Creșterea numărului de clienți 
3. Extinderea distribuției
4. Reducerea costurilor
5. Creșterea informării și promovare

Acțiuni

1.1. Analiza necesităților clienților și a ofertei pe piață.
1.2. Dezvoltarea de noi produse. 

2.1. Găsirea și atragerea noilor clienți.
2.2. Instruirea în creșterea capacităților de vânzare.

3.1. Organizarea lucrului cu potențiali distribuitori.
3.2. Instruirea în creșterea capacităților de negociere.

4.1. Analiza și reducerea costurilor fixe. 
4.2. Renegocierea condițiilor de plată cu furnizorii.
4.3. Automatizarea proceselor. 

5.1. Organizarea campaniilor de publicitate.
5.2. Implicarea clienților în promovare. 

INDICATORI
măsoară obiectivele 2-3 pe 

fiecare

INTEȚII
cum vom 
câștiga

ACȚIUNI
3-5 pe 
intenție

MISIUNE, VIZIUNE

Misiune. Noi oferim grijă față de clienți prin produse de calitate și angajați calificați. 
Viziune. Să devenim o întreprindere modernă, axată pe eficiența operațiunilor.
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opinii dintre diferite echipe, ce participă la crearea Ofertei de Valoare.
Faceți schimb de opinii și cu partenerii voștri. 
8. Cariera. Delegați celor ce înțeleg business modelul. Construiți 
sistemul de carieră așa, încât cu cât avansează mai mult angajatul, cu
atât este mai mare valoarea sa în Oferta de Valoare.

și pe înțelesul utilizatorilor, și relevant pentru modelul de business. 
Sistemul trebuie să asigure optimizarea timpului și costurilor companiei. 
3. Organizarea. Creați/ajustați structura organizatorică astfel, încât să 
aliniați resursele și activitățile din business modelul vostru (accent pe
activitățile - cheie). 
4. Instruirea. Axați-vă pe instruirea în activitățile-cheie ale business 
modelului vostru, precum și pe relația cu clientul și tipurile de canale
pe care le utilizați. 
5. Performanța. Stabiliți obiective și indicatori relevanți modelului de 
business. Indicatorii trebuie să măsoare dacă a fost creată valoarea 
așteptată de client? Cum s-au folosit resursele - cheie? Activitățile? 
Evaluați nu doar fiecare angajat, dar și lucrul echipei. Utilizați 
autoevaluarea. Motivați angajații prin instrumente nu doar financiare 
(ex.: participare la luarea deciziilor, la crearea/îmbunătățirea Ofertei
de Valoare etc.).
6. Raportarea. Scopul raportării trebuie să fie facilitarea deciziilor 
corecte și la timpul potrivit, precum și identificarea potențialilor 
angajați ce pot fi promovați. Utilizați un program informațional (soft) 
pentru a automatiza procesul de raportare. Planificați din timp
raportarea, ca să prevină situațiile de criză.
7. Schimbul de experiență. Organizați instruiri interne și schimb de 

Surse de informare:

• Clasificatorul unic al ocupațiilor, Codul muncii
• Legi: 847-XV/2002 salarizării, 186-XVI/2008 sănătății, securității în muncă, 759-XIV/1999 asigurării pentru accidente de muncă, boli 
profesionale, 280/2017 fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, 281/2017 bugetul asigurărilor sociale de stat

Asigurarea înțelegerii “Ofertei de Valoare” de către clienți se află în
sarcina Marketingului. Astfel, aveți nevoie să:

•.studiați funcțiile marketingului și să înțelegeți cum acționează ele
asupra creșterii afacerii;
•.cunoașteți strategiile de marketing pentru micul business și să
creați un plan de marketing;
•.identificați oportunitățile potrivite business modelului și să puteți
compara avantajele și costurile;
•.studiați regulat piața și tendințele de dezvoltare, să analizați
potențialii clienți și să învățați de la ei;
•.organizați departamentul de marketing în cadrul companiei și
căutați personalul potrivit.

Imaginea reflectă principalele funcții ale dezvoltării marketingului în
companie:
1. Gestiunea informațiilor/cercetarea se referă la colectarea de 
informații referitoare la clienții - țintă, preferințele lor și tendințele de 
schimbare, colectarea informației despre concurenți și tendințe de
dezvoltare a pieței.

1.4. CONECTAȚI-VĂ ȘI CONCURAȚI. 

1.4.1. PRINCIPALELE FUNCȚII DE MARKETING

Preț

Funcțiile Marketingului

Informație Vânzare

Promovare Produs Finanțare

Distribuție

Dezvoltarea 
resurselor

umane

Planificarea

Raportarea

Evidența

Organizarea

Instruirea

Cariera

Schimb de 
experiență

Performanța
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1.4.2. DEZVOLTAREA BRANDULUI ȘI PROMOVAREA

• Deservirea clienților: Ajută la menținerea clienților și contribuie la
creșterea numărului de clienți mulțumiți? 
• Comunicarea: Ajută la crearea și susținerea brandului? Reflectă
valorile pe care le promovează brandul?

Anunțarea sau declararea competitivității se bazează pe câteva
principii:
• Focusați elaborarea brandului și promovarea pe diferențierea
Ofertei dvs. de cele ale concurenților.
• Faceți ceea ce ați promis (oferiți clienților ceea ce ați promis în
Oferta de Valoare).
• Brandul trebuie să asigure clienților sentimentul de încredere față
de produsele/serviciile dvs.
• Fiți succint și creativ (brandul trebuie să contribuie la creșterea
vânzărilor și numărului de clienți).
• Brandul trebuie să “vândă” înainte de vânzare (clientul ia decizia
înainte de a intra în punctul de vânzare).
• Includeți clienții/consumatorii în promovarea brandului (lucrați cu
recomandările, clienții mulțumiți etc.).
• „Încălțați” papucii clientului (promovați la fiecare etapă a
experienței clientului).

Cui puteți declara Oferta de Valoare și cine influențează asupra 
Brandului. În primul rând, clienților actuali și potențiali. Apoi - 
influențatorilor: direcți – persoanele care intră în contact direct cu 
clientul (familia, prietenii, colegii) și indirecți (bloggeri, personalități 
notorii). Echipa dvs., de asemenea, contribuie la dezvoltarea 
brandului. Povestind partenerilor/investitorilor despre Oferta de 
Valoare, îi implicați și pe ei în dezvoltarea brandului. Este 
recomandabil să-i implicați pe toți ce pot contribui la dezvoltarea
Modelului de Business. 

Sunt câteva întrebări pe care trebuie să le adresați:
• Denumirea brandului, logo: Reflectă Oferta de Valoare? Trezește 
impresii dorite? Este memorabil? Ușor de pronunțat? De înțeles?
Poate fi înregistrat și protejat?
• Materialele promoționale, site-ul: Redau pe înțeles beneficiile 
Ofertei de Valoare? Oferă informații suficiente? Trezesc interesul și 
stimulează decizia de cumpărare? Conectează brandul cu clienții-țintă? 
• Echipa și cultura: Echipa este motivată și știe cum să promoveze 
Oferta de Valoare? Valorile pe care se bazează brandul sunt integrate 
în cultura companiei? Structura organizatorică contribuie la susținerea
brandului? 

1.4.3. POLITICA DE PREȚ, ABILITĂȚI DE NEGOCIERE ȘI CONTRACTARE

și/sau 
•.mărirea valorii oferite clientului de către concurenți sau crearea 
valorii pe care concurenții nu o oferă (ex.: unele companii de bilete 
avia la preț redus au eliminat costurile de alimentare pe parcursul 
zborului, au redus costurile de înregistrare și au adăugat clientului
valoare prin înregistrare rapidă online).

Politica de preț trebuie să reflecte Modelul de Business, avantajele 
competitive și să soluționeze dilema Valoare în funcție de preț sau 
Preț în funcție de valoare. Alegerea între cost și calitate poate fi mai 
ușoară dacă se bazează pe beneficiile Ofertei de Valoare care o 
diferențiază de cea a concurenților. Imaginea reflectă 2 căi de stabilire
optimă a prețului: 
•.eliminarea/reducerea costurilor pe care le au majoritatea concurenților

6. Politica de promovare. Promovarea este esențială pentru atragerea 
de noi clienți și menținerea clienților existenți. Alegerea canalelor de 
promovare se bazează pe business modelul ales și specificul clienților, 
iar elaborarea mesajului de promovare - pe unicitatea Ofertei de 
Valoare. Țineți cont de dezvoltarea noilor canale de promovare, ex.: 
rețelele sociale și de combinarea optimă a canalelor așa, încât să
asigure rezultatul dorit cu efort minim. 
7. Bugetul de marketing și finanțarea. Orice acțiune de marketing 
necesită un buget, pe care trebuie să îl planificați din timp. În calitate 
de proprietar, o importanță mare ar trebui să îi alocați funcției de 
căutare a surselor de finanțare pentru celelalte funcții ale 
marketingului expuse mai sus. Aici e nevoie să vă axați pe evaluarea 
eficienței acțiunilor de marketing (ex.: câți clienți au venit din contul 
publicității plasate). Formalizați (descrieți prin documente) toate
politicile enunțate și instruiți personalul să fie responsabil. 

2. Politica de preț. Prețul optim se stabilește în funcție de informația 
colectată, business modelul ales și strategia stabilită. Aici important 
este tipul dvs. de Model de Business (bazat pe valoare/calitate sau pe 
cost/preț accesibil). Reducerile sau ofertele gratuite depind de
politica de preț aleasă. 
3. Politica de vânzare are ca scop asigurarea înțelegerii de către clienți 
de unde, cum și în ce condiții pot cumpăra produsele/serviciile 
companiei. Țineți cont și de modalitatea prin care are loc gestiunea
reclamațiilor și rapiditatea cu care se soluționează. 
4. Politica de distribuție se referă la decizia cum veți livra 
produsele/serviciile către clienți, canalele pe care le alegeți (proprii
sau ale partenerilor), distribuția geografică etc.
5. Dezvoltarea produselor/serviciilor. După ce ați determinat piața - 
țintă și ați stabilit prețurile, obiectivul devine gestionarea eficientă a 
produselor/serviciilor. Aceasta implică dezvoltarea și actualizarea Ofertei 
de Valoare, astfel încât să coincidă cu preferințele și așteptările clienților.
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• vizualizați prezentarea/povestea (utilizați elemente/instrumente
vizuale, prezentări, șabloane, mostre etc.);
• la negocierea condițiilor (preț, livrare etc.) nu uitați de limitele
Modelului de Business și de strategia aleasă;
• implicați în negocieri persoane implicate la crearea Ofertei de
Valoare și motivate să o povestească;
• verificați în Contract să fie expuse elementele Ofertei de Valoare. 

Regulile de bază reflectă dezvoltarea abilităților de negociere și
contractare:
• atunci când negociați, activați în cadrul Modelului de Business ales 
(țineți minte cine sunt clienții - țintă, care este relația cu ei, care este 
Oferta de Valoare pe care aceștia așteaptă să o primească);
• nu negociați cu cei care nu se încadrează în Modelul de Business 
vostru și nu reduceți valoarea oferită (dacă schimbați Oferta de
Valoare se schimbă și Modelul de Business); 
• țineți cont de beneficiile și fricile clientului și de ceea ce vrea să facă 
el cu produsul – ex.: când un client intră pe ușă să cumpere 
instrumente el, de fapt, nu vrea instrumente, ci, în primul rând, vrea să
facă găuri calitative);
• povestiți Oferta de Valoare în funcție de cine este cel cu care 
negociați (dacă e Client, atunci povestiți despre beneficii; dacă 
partener – povestiți cu ce va contribui el la crearea Ofertei și
beneficiile colaborării etc.);

1.4.4. PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 

respectă condițiile caietului de sarcini pentru produsul respectiv. 
Protecția se asigură în baza Legii sau tratatelor internaționale. Cererile 
de înregistrare pot să fie depuse doar de un grup (asociere) de
producători/prelucrători ai produselor.
• Protecția desenelor/modelelor industriale (dreptul aparține 
autorului și/sau succesorului, pe 5 ani și poate fi reînnoit pe 4 
perioade succesive): a) înregistrare la AGEPI în baza Legii; b) 
înregistrare internațională; c) fără depunerea cererii de înregistrare – 
dacă desenele/modelele industriale au fost făcute publice conform
Legii. 
• Protecția soiurilor de plante (brevet pe 25-30 de ani, începând de la 
data publicării în BOPI a mențiunii privind acordarea brevetului, acest 
termen poate fi prelungit pe o perioadă de 5 ani) - conform Legii 
39-XVI/2008 privind protecția soiurilor de plante. Comisia de Stat 
pentru Testarea Soiurilor de Plante efectuează testarea noilor soiuri în 
vederea conformității lor cu condițiile de brevetare. Brevetul eliberat
de AGEPI este valabil doar pe teritoriul RM.
• Topografiile circuitelor integrate (produse electronice). O topografie 
înregistrată la Agenție este protejată pe teritoriul RM timp de 10 ani, 
termenul fiind de la data constituirii depozitului național reglementar 
sau de la data primei exploatări comerciale a topografiei, indiferent 
unde în lume, dacă aceasta este anterioară datei depozitului național
reglementar.
• Dreptul de autor și drepturi conexe - opere exprimate în formă 
obiectivă din domeniul literar, artistic, științific, indiferent de faptul 
dacă au fost sau nu aduse la cunoștința publicului. Drepturile 
patrimoniale - pe timpul vieții autorului și 70 de ani după deces. 
Drepturile conexe (interpretare, difuzie) – 50 de ani. 
Notă: Autorul beneficiază de protecția dreptului de autor asupra 
operei sale prin însuși faptul de creare a ei. Pentru apariția și 
exercitarea dreptului de autor nu este necesară înregistrarea operei,
nici alt act de notificare sau alte formalități. 

Protecția proprietății intelectuale este importantă în crearea și 
creșterea competitivității produselor/serviciilor; eliminarea 
dificultăților la înregistrarea OPI (obiectelor de proprietate 
intelectuală) și protejarea lor; poziționarea pe piață, îmbunătățirea 
imaginii întreprinderii, produselor/serviciilor; extinderea pieței, ieșire 
la export; reducerea costurilor și îmbunătățirea calității
produselor/serviciilor. 
În RM de protecția proprietății intelectuale se ocupă Agenția de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Contacte. Str. Andrei Doga 
24, bloc 1, Chișinău, MD-2024 Consultații: (+373-22) 400500
Recepționarea cererilor: (+373-22) 400505 http://www.agepi.md/

Protecția proprietății intelectuale se referă la:

• Brevete de invenție (durata unui brevet de invenție este de 20 de 
ani de la data de depozit, iar a unui brevet de invenție de scurtă durată 
este de  6 ani, cu dreptul de a fi prelungit încă pe 4 ani, în total 10 ani; 
cu condiția achitării taxei anuale de menținere în vigoare). Drepturile 
conferite de titlurile de protecție a brevetului de invenție și brevetului 
de invenție de scurtă durată, eliberate de AGEPI se extind doar în RM. 
Brevetarea în străinătate este posibilă prin depunerea unei cereri 
conform tratatului PCT la AGEPI sau direct la oficiul de PI din statul
respectiv. 
• Protecția mărcilor (10 ani cu reînnoire): a) înregistrare conform Legii; 
b) înregistrare internațională; c) recunoașterea mărcii ca fiind notorie. 
Pentru a certifica anumite caracteristici ale produselor (ex.: calitatea, 
materialele folosite, modul de fabricare, tehnologia), se utilizează 
marca de conformitate (menționează că produsul/procesul/serviciul 
corespunde unui standard). Marca înregistrată la AGEPI este valabilă
doar în RM.
• Indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiționale 
garantate - dreptul de utilizare se menține pentru perioada în care se 

Costuri

Avantaj competitiv

Valoare
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obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe se efectuează de 
către AGEPI în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire 
la înregistrarea obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe,
aprobat prin HG 89/2012.
Subiecți ai drepturilor conexe sunt interpreții, producătorii de 
fonograme, producătorii de videograme și organizațiile de difuziune 
prin eter sau prin cablu. Pentru apariția și exercitarea drepturilor 
conexe nu este necesară respectarea vreunei formalități. În absența 
unei probe contrare, persoana fizică sau juridică a cărei nume sau 
denumire apare în mod obișnuit pe o imprimare a interpretării, pe o 
fonogramă, videogramă sau pe o imprimare a unei emisiuni se 
consideră interpret, producător de fonogramă sau videogramă,
respectiv, organizație de difuziune prin eter sau prin cablu.

Dreptul de autor se constituie din drepturi patrimoniale şi drepturi 
morale (personale nepatrimoniale). Drepturile patrimoniale pot 
aparține autorului ori altei persoane fizice sau juridice ce deține, în 
mod legal, drepturile respective (titularul de drepturi). Protecția 
dreptului de autor se extinde asupra formei de exprimare, dar nu se 
extinde asupra ideilor, teoriilor, descoperirilor științifice, procedeelor, 
metodelor de funcționare sau asupra conceptelor matematice, ca 
atare, şi nici asupra invențiilor cuprinse într-o operă, oricare ar fi 
modul de preluare, explicare sau de exprimare. 
Titularul dreptului exclusiv de autor asupra unei opere publicate sau 
nepublicate poate să o înregistreze în registrele oficiale de stat în 
decursul termenului de protecție a dreptului de autor. Înregistrarea 

5 pași simpli pentru protecția proprietății intelectuale

transmiterea drepturilor) și instruiește cadrele în domeniu. 
În cadrul Pre-diagnozei OPI (gratuit) AGEPI examinează utilizarea și 
protecția OPI. În baza informației (confidențialitate garantată), se 
întocmește un raport unde se specifică OPI disponibile, modalitățile
de protecție și recomandări.

AGEPI promovează proprietatea intelectuală și acordă suport 
inventatorilor la expoziții, organizează seminare, conferințe, 
concursuri, acordă informație (Buletinul Oficial, revista „Intellectus”, 
"Bursa Invențiilor"), face cercetare/consultanță (identificarea OPI, 
consultanță la depunere, la negocieri de cumpărare-vânzare, 

Surse de informare:

• Legi: 50-XVI/2008 protecția invențiilor, 38-XVI/2008 protecția mărcilor, 139/2010 dreptul de autor și conexe, 161-XVI/2007 protecția desenelor și modelelor 
industriale, 655-XIV/1999 protecția topografiilor circuitelor integrate, 1459-XV/2002 difuzarea exemplarelor de opere și fonograme, 66/XVI/2008 protecția 
indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, 39-XVI/2008 protecția soiurilor de plante

• Hotărâri Guvern: 528/2009 procedura de depunere, examinare și eliberarea brevetului de invenție, 488/2009 procedura de depunere, examinare și înregistrare 
a mărcilor, 1425/2003 modul și condițiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs și/sau serviciu, și în 
desenul/ modelul industrial, 610/2010 procedura de depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților 
tradiționale garantate, 1496/2008, procedura de depunere, examinare și înregistrare a desenelor și modelelor industriale, 295/2009 procedurile de depunere și 
examinare a cererii, de acordare și de menținere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă, 89/2012 înregistrarea obiectelor dreptului de autor și drepturilor 
conexe, 641/2001 tarifele minime ale remunerației de autor, 744/2003 modul de producere, eliberare și aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere 
și fonograme și modul de înregistrare în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control

• http://agepi.gov.md/ro/services/prediagnoza-proprietății-intelectuale-la-instituții-și-întreprinderi (informație despre serviciile de pre-diagnoză) 
• http://agepi.gov.md/ro/trademarks/valorifică-marca (despre protecția mărcilor comerciale)
• http://agepi.gov.md/sites/default/files/brosuri/protectia_pi_rom_2016.pdf  (broșura AGEPI)
• http://agepi.gov.md/ro/services (lista serviciilor AGEPI și formularele)

Invenția Dreptul de Autor și Drepturile 
conexe MARCA Desenul și Modelul industrial

1. IDEE. Ai creat un desen sau un 
model industrial nou și original?
2. SECRET. Asigură-i 
confdențialitatea până la 
depunerea cererii.
3. DEPUNE cererea online pe 
e-agepi.md sau direct la ofciu.
4. AGEPI verifcă cererea ta.
5. OBȚINE certifcatul.

1. Creează semnul care te 
identifcă.
2. VERIFICĂ-I disponibilitatea pe 
db.agepi.md.
3. DEPUNE cererea online pe 
e-agepi.md sau direct la ofciu.
4. AGEPI verifcă cererea ta.
5. OBȚINE certifcatul.

1. INSPIRAȚIE. Ești autorul unei 
operei artistice, științifce sau a 
unui program?
2. DEPUNE cererea online pe 
e-agepi.md sau direct la ofciu.
3. PREZINTĂ opera la AGEPI.
4. AGEPI VERIFICĂ cererea ta.
5. OBȚINE certifcatul.

1. IDEE. Ai inventat un 
produs/procedeu tehnologic nou 
și aplicabil industrial?
2. SECRET. Asigură-i 
confdențialitatea până la 
depunerea cererii.
3. DEPUNE cererea online pe 
e-agepi.md sau direct la ofciu.
4. AGEPI verifcă cererea ta.
5. OBȚINE brevetul.



Astăzi strategia înseamnă să gândești și 
să acționezi flexibil și inovativ, adică să:

Integrarea inovației în Modelul de Business 
poate exista prin toate cadranele: 1).inovarea 
în oferta de valoare (orice inovare care a 
revoluționat sectorul prin produse/servicii 
noi); 2).inovarea în clienți (se atrage o 
categorie nouă de clienți, ex.: bere 
non-alcoolică); 3).inovarea în relații, canale 
(care au schimbat modalitatea de deservire a 
clientului – ex.: magazin on-line); 4).inovarea în 
modalitatea de plată sau optimizare de costuri 
(ex.: produs gratuit și abonare anuală cu plată); 
5).inovarea prin resurse, tehnologii (resurse, 
procese noi – ex.: ciocolată hand-made; sau 

tipuri noi de parteneriate – ex.: YouTube a inovat 
prin aceea că a inclus clienții săi în crearea 
produselor video – clienții au devenit parteneri).

Creșterea competitivității în contextul inovării 
înseamnă creșterea eforturilor companiei în 
vederea extinderii impactului inovării asupra mai 
multor clienți, la nivel local, regional, național și 
internațional și transmiterea istoriei sale de 
succes altor companii în vederea îmbunătățirii
competitivității sectorului și imaginii țării.
 
Tipuri de strategii de creștere: 1) creșterea pe 
piața actuală (din contul creșterii volumelor, 
frecvenței de utilizare a produselor/ 
serviciilor, din contul creșterii totale a pieței); 
2).dezvoltarea produsului pe aceeași piață 
(adăugarea de proprietăți noi, extinderea 
liniei de produse, dezvoltarea de generații noi 
ale produsului); 3).dezvoltarea pieței folosind 
produsul actual (extindere geografică, 
segmente noi de clienți); 4) integrarea 
verticală (extinderea pe lanțul valoric al 
produsului, ex.: producătorul își deschide 
magazine proprii, începe să producă materia 
primă); 5).diversificarea (produse diferite de 
cele existente); 6).fuziunea/achiziția orizontală 
(spre exemplu, a două firme din aceeași
ramură).
 
Strategiile de creștere pot fi bazate pe 
participarea în programe-pilot de inovare la 
nivel de regiune/țară, beneficiere de 
asistență tehnică, financiară, de instruiri, 
optimizare și automatizare de procese, 
utilizare de programe informaționale 
performante, colaborare și cooperare cu 
concurenți, parteneri și organizații interesate, 
integrarea în lanțurile de valoare ale 
sectoarelor cu creștere rapidă sau ale
companiilor mari pe piață. 

vă bazați în Modelul de Business pe 
stabilitatea relației cu clientul și creare de
produse/servicii personalizate;
identificați competențele-cheie ale 
angajaților, să creați un mediu creativ de 
lucru, să implicați echipa, partenerii și
clienții în realizarea Ofertei de Valoare;
analizați nu doar concurenții din sector, ci 
și sectoarele care au tangență, alte
domenii, alte țări;
identificați nu doar ce vor clienții, ci și ce vor 
cei care nu vă sunt clienți, și să fiți responsabil 
social, să introduceți produse/ servicii
ecologice, pentru grupuri vulnerabile etc.
optimizați și să automatizați procesele; 
colaborați cu parteneri, transmiteți 
procesele de suport în afara companiei, să
ieșiți la export prin cooperare;
cunoașteți și să beneficiați de asistența 
locală și internațională oferită de donatori/
organizații interesate;
încurajați crearea valorii, flexibilitatea, 
rapiditatea - nu e suficient să reacționați la
schimbări, încercați să le faceți.

•

•

•

•

•
•

•

•

2.1. GÂNDIȚI STRATEGIC ȘI FLEXIBIL. 

Partea 2. Flexibilitate și dezvoltare ulterioară
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relație cu clientul, gestionare a riscurilor, 
creșterea satisfacției angajaților, clienților, 
partenerilor, optimizarea costurilor și 
resurselor. Realizați calitatea conform 
standardului ISO 9001:2015 sisteme de
management al calității:

1. Orientare spre clienți – înțelegeți-le 
nevoile prezente și viitoare, respectați-le
cerințele și depășiți-le așteptările.
2. Conducerea "Leadership". Stabiliți 
obiectivele companiei, creați și mențineți un 
mediu care să ajute la atingerea lor. 
Demonstrați prin exemplu personal și
implicați-vă în calitate. 
3. Implicarea personalului. Folosiți 
competențele în beneficiul companiei. 
Evaluați personalul în funcție de calitate. 
4. Abordare de proces. Organizați activitățile, 
resursele conform proceselor ce creează
valoare.
5. Abordare de sistem. Gestionați procesele 
ca un sistem, unde toți sunt conectați unul cu
altul, gestionați munca în echipă.
6. Îmbunătățire continuă. Evaluați progresul, 
stabiliți obiective realizabile, faceți bine din 
prima dată (mai bine îmbunătățiți cu 5%
fiecare proces decât cu 100% doar unul).
7. Decizii bazate pe fapte –pe analiza datelor
veridice. 
8. Relații reciproc benefice cu furnizorii – 
creați relații de lungă durată cu partenerii și
creșteți reciproc calitatea.

Gestiunea riscurilor. Pentru a crește 
competitivitatea, e important să identificați, 
previzionați, estimați și să monitorizați cu
regularitate riscurile. 

eneficiile implementării sistemului de 
calitate pentru IMM: creșterea calității 
serviciilor/produselor, o mai bună 

Tipuri de riscuri pentru IMM: 1) interne (care 
țin de mediul intern, procesele și resursele 
interne); 2) externe – legate de micromediu 
(furnizori și alți parteneri, concurenți, clienți) 
și macromediu (riscuri politice, legislative,
economice, sociale, tehnologice, ecologice). 

Măsurile de eliminare/reducere a riscurilor se
referă la: 

Elaborarea planurilor de acțiuni, procedurilor 
interne de planificare a riscurilor și de control.
Asigurarea juridică (includerea riscurilor în
contracte etc.).
Alegerea partenerilor cu reputație bună, 
care respectă principiile de transparență și
obligațiile.
Descrierea proceselor companiei și 
monitorizarea respectării lor, stabilirea
clară a responsabilităților.
Planificarea financiară a riscurilor (estimarea 
impactului, planificarea bugetului de riscuri).

•

•

•

•

•
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2.2. ASIGURAȚI-VĂ CALITATEA CONTINUĂ ȘI        
..........ALINIAȚI-VĂ LA STANDARDELE UE.

2.2.1. SISTEME DE CALITATE ȘI GESTIUNE A RISCURILOR 

Orientare 
spre client

Relații 
reciproce cu 

furnizorii

Abordarea 
de sistem

Îmbunătățire 
continuă

Decizii bazate 
pe fapte

Abordare 
de proces

Implicarea 
personalului

Leadership

ISO 
9001



2.2.2. INFRASTRUCTURA CALITĂȚII INTERNAȚIONALĂ ȘI REGIONALĂ, STANDARDE ÎN UE

2.2.3. INFRASTRUCTURA CALITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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• Acces la noi cunoștințe și soluții inovatoare. Standardele europene 
sunt actualizate conform celor mai recente cunoștințe în domeniul
tehnologic și științific, și necesitaților actuale ale pieței.
• Asigurarea conformității produselor/serviciilor și compatibilității lor. 
• Creșterea performanței, calității și nivelului de încredere din partea
clienților. 
• Asigurarea sănătății și securității muncitorilor și consumatorilor,
protecția mediului. 

Tipuri de standarde: de bază (pentru un anumit domeniu), de 
terminologie (specifică termeni, definiții), de încercare (specifică 
metode, ordinea încercărilor), de produs (pentru produs/grupă de 
produse sau standard de dimensiuni, materie primă utilizată, sau 
pentru condiții de livrare), de proces (condiții pe care trebuie să le 
îndeplinească un proces), de servicii (condiții pentru utilizarea unui 
serviciu), de interfață (condiții de compatibilitate a produselor/ 
sistemelor), de date (caracteristici ce urmează să fie declarate în
specificația produsului/procesului/serviciului). 

Standardele armonizate reprezintă o categorie specifică a 
standardelor europene, elaborate de un organism european de 
standardizare, ca urmare a unei cereri din partea Comisiei Europene și 
stabilesc specificațiile tehnice pentru conformarea la cerințele 
tehnice prevăzute de legislația UE. Cerințele tehnice prevăzute în 
legislația UE sunt obligatorii, în timp ce utilizarea standardelor
armonizate este, de obicei, voluntară.

Pentru a căuta un standard european, puteți utiliza unul dintre 
motoarele de căutare disponibile pe site-urile organismelor europene 
de standardizare: CENELC - pentru standarde în domeniul 
electrotehnicii https://www.cenelec.eu, ETSI - pentru standarde în 
domeniul telecomunicațiilor https://www.cen.eu și CEN - pentru
standardele din celelalte sectoare http://www.etsi.org.

Organisme europene - Comitetul European de Standardizare CEN, 
Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică CENELEC, 
Institutul European de Standardizare în Telecomunicații ETSI, 
Organizația regională de metrologie COOMET, Cooperarea
europeană pentru acreditare EA.
Organisme internaționale - Organizația Internațională de 
Standardizare ISO, Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți BIPM, 
Organizația Internațională de Metrologie Legală OIML, Comisia 
Electrotehnică Internațională IEC, Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor ITU, Cooperarea internațională de acreditare a 
laboratoarelor ILAC, Asociația internațională de organisme de
acreditare IAF.
Organisme interstatale - Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, 
Metrologie și Certificare EASC (pentru CSI), Asociația Interregională
de Standardizare IRSA. 
Standardele și alte publicații pe tema standardizării sunt orientări 
voluntare, menite să ofere specificații tehnice pentru produse, servicii 
și procese. Aplicarea unor standarde se face voluntar, dar avantajul 
este că cel care le adoptă dovedește astfel că produsele și serviciile 
sale ajung la un nivel înalt de calitate și de siguranță. În unele cazuri, 
însă, standardele sunt menționate în legislație ca fiind modalitatea 
preferată sau chiar cerință obligatorie pentru respectarea anumitor
norme. 

Standardele europene vizează protecția vieții, sănătății și mediului, 
fiind folosite pentru a înlătura barierele tehnice în comerțul 
internațional. Pentru a exporta în UE, agenții economici trebuie să 
dispună nu doar de inteligență și creativitate, ci și să îndeplinească 
cerințele tehnice și de standardizare. Beneficiile implementării
standardelor sunt:
• Acces la noi piețe (datorită creșterii calității produselor/serviciilor și
comparabilității cu cele din UE). 
• Reducerea costurilor de producere, deșeurilor și creșterea eficientei
energetice și impactului ecologic. 

domeniul metrologiei, deținerea bazei naționale de etaloane, 
asigurarea trasabilității măsurărilor în Republica Moldova, etalonarea 
etaloanelor de lucru și mijloacelor de măsurare). Contacte: Mun. 
Chișinău, MD 2064, Str. Eugen Coca nr. 28, Tel.: +373 (22) 903-100 
http://www.metrologie.md
 
Centrul Național de Acreditare MOLDAC (organism național unic de 
acreditare, are drept scop dezvoltarea acreditării și evaluarea 
conformității, și oferă încredere în competența tehnică și în 

ISM Institutul de Standardizare din RM  (stabilirea regulilor de 
standardizare națională, elaborarea, aprobarea, examinarea standardelor 
moldovenești; adoptarea standardelor europene, internaționale, etc.) 
Contacte: Mun. Chișinău, MD 2064, Str. Eugen Coca nr. 28,
Tel.: +373 (22) 905-300 info@standard.md http://www.standard.md

Institutul Național de Metrologie INM (implementarea politicii în 

Instituții publice în domeniul standardizării, metrologiei  și acreditării
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integritatea organismelor de evaluare a conformității). Contacte: 
Mun. Chișinău, MD 2009, Str. Vasile Alecsandri, 1. Of. 205,
Tel.: +373 (22) 210-316 acreditare@moldac.gov.md 
http://www.acreditare.md

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentului ANSA (implementarea 
politicii statului în siguranța alimentelor, sanitar-veterinară, protecția 
plantelor, calității produselor alimentare, hranei pentru animale, etc.). 
Contacte: Mun. Chișinău, MD 2009, Str. M. Kogălniceanu, 63,
Tel./fax.: +373 (22) 294-730 info@ansa.gov.md 
http://www.ansa.gov.md

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței APC 
(implementarea politicii statului în domeniul protecției 
consumatorilor, supravegherea pieței și respectării actelor normative 
din domeniu). Contacte: Mun. Chișinău, MD 2012, Str. V. Alecsandri, 
78, telefonul consumatorului +373 (22) 741-464, linia verde
080028028 consumator@apc.gov.md http://consumator.gov.md
 
Agenția pentru Supraveghere Tehnică (implementarea politicii statului în 
domeniul siguranței obiectelor industriale periculoase, siguranței în 
construcții, protecției consumatorilor în domeniul securității industriale și 
construcțiilor). Contacte: Mun. Chișinău, MD 2005, Str. Cosmonauților, 9,
Tel.: +373 (22) 238-024 isc@isc.gov.md  http://isc.gov.md

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (supraveghere 
epidemiologică, servicii de laborator, avize sanitare) Contacte: Mun. 
Chișinău, str. Gheorghe Asachi 71-77, Ghișeu unic +373 (22) 574-596
http://cnsp.md

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 
Tehnologia Informației ANRCETI (reglementează activitatea în 
sectoarele comunicații electronice, tehnologia informației și 
comunicații poștale) Contacte: Mun. Chișinău, MD 2012, bd. Ștefan 
cel Mare, Tel.: +373 (22) 251-317, informare gratuită 080080080
office@anrceti.md  http://www.anrceti.md

Autorități în domeniul reglementare și control

Asociația Patronală în domeniul Conformității Produselor 
Contacte: Mun. Chișinău, MD 2004 ,str. Petru Movilă 17/1,
Tel.: +373 (22) 740-761 info@asociatiapatronala.md
http://asociatiapatronala.md 

Asociația Patronală Profesională în domeniul Metrologiei și Calității 
Produselor Contacte: Mun. Chișinău, MD 2060, bd. Decebal, 139,
of.12, Tel.: +373 (22) 507-075; mob..: +373 693 77 479

Asociații în domeniu

Categorii de OEC: organisme de certificare a produselor, organisme de 
certificare a sistemelor de management al calității, organisme de 
certificare sisteme de management în siguranța alimentului, organisme 
de inspecție, laboratoare de verificări metrologice, laboratoare
medicale, laboratoare de etalonări, laboratoare de încercări.

Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare CMAC (verificări 
metrologice, încercări, certificarea produselor și sistemelor de 
management) Contacte: Mun. Chișinău, MD 2064, str. Eugen Coca, 28,
Tel.: +373 (22) 242-828 office@cmac.md http://cmac.md

Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare CTSIC 
(expertiza securității industriale, verificarea utilajului la obiecte 
industriale periculoase, certificarea produselor cu grad sporit de 
pericol) Contacte: Mun. Chișinău, MD 2004, str. Serghei Lazo, 48
http://www.ctsic.md

Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și
Solului Contacte: Mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 4,
Tel.: +373 (22)  471-713 http://www.carantina.md

Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de uz 
Fitosanitar și a Fertilizanților Contacte: Mun. Chişinău, MD 2032, str.
Sarmizegetusa, 16 A, Tel.: +373 (22) 632-134 
nicolaescu.olga@pesticide.md http://www.pesticide.md

Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice 
Contacte: Mun. Chișinău, MD 2019, or. Codru, str. Grenoble 128U 
Tel.: +373 (22) 285-959 Fax: +373 (22) 289-055 cnvcpa@gmail.com 
http://cnvcpa.md

Organisme de evaluare a conformității (OEC)

OEC acreditate •
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Evaluarea conformității calității produselor agroalimentare și produselor industriale

Certificarea sistemelor de management 

Procedura de obținere a documentelor care atestă siguranța produsului alimentar sau care atestă conformitatea produsului industrial poate fi
consultată pe site-ul organismelor acreditate, recunoscute.

PRODUSE AGROALIMENTARE PRODUSE INDUSTRIALE

Pentru certificarea sistemelor de management, întreprinderea poate 
apela la OEC naționale competente în domeniu sau la organisme
internaționale. 

Certificatul care atestă conformitatea pentru sisteme de management 
se elaborează conform standardelor internaționale, ex.: ISO 90001 
Sisteme de Management al Calității, ISO 14000 Sisteme de 
Management de Mediu, OHSAS 18001 (standardul viitor -  45001) 
Sisteme de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale, ISO 
22000 Sisteme de management a al siguranței alimentului conform 
principiilor HACCP, ISO 50001 Sistemul de Management al Energiei, 
ISO 27001 Sistemul de Management al Securității informaționale etc.

Asigurarea cadrului legal în domeniul produselor agroalimentare este 
în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
ANSA cu centrele raionale de control sanitar-veterinar și fitosanitar, 
precum și Centrul Republican de Diagnostică Veterinară CRDV 
(laboratorul de referință) este actorul principal în controlul siguranței
alimentelor pe întreg lanțul alimentar. 

Asigurarea cadrului legal în domeniul produselor industriale este în
sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii. 
Evaluarea conformității este în sarcina producătorului (întreprinderii)
și se face prin organisme private de evaluare a conformității (OEC). 

Se evaluează conformitatea în bază de actele normative de rigoare în 
domeniu (legi, hotărâri de Guvern, norme, cerințe sanitare, reguli
etc.).

Se evaluează conformitatea în bază de cerințele reglementărilor
tehnice aprobate prin Hotărâri de Guvern. 

Pașii principali pentru întreprindere pentru a asigura siguranța:

1. Consultarea actelor normative în domeniu și identificarea etapelor 
producerii, procesării şi distribuirii produselor alimentare.
2. Efectuarea procedurilor stabilite în actele normative ale evaluării 
conformității.
3. Obținerea documentului prevăzut de actele normative. 

Pașii principali pentru întreprindere pentru a evalua conformitatea 
calității:
1. Consultarea reglementărilor tehnice în domeniu care specifică 
cerințele esențiale față de produse și servicii, precum și procedura 
de evaluare a conformității.
2. Consultarea standardelor moldovenești care adoptă standarde 
armonizate și identificarea tipurilor de încercări care sunt necesare 
pentru a corespunde standardelor în domeniu.
3. Alegerea OEC și desfășurarea procedurilor de evaluare a 
conformității.
4. Obținerea certificatului de conformitate.
5. Pentru piața locală - aplicarea marcajului SM și întocmirea 
Declarației producătorului. Pentru piața externă – aplicarea 
marcajului CE și întocmirea Declarației producătorului. 

Documentul care atestă siguranța produsului
În funcție de procedura specificată în actul normativ, acesta poate fi 
Raport de încercări de laborator, Declarație de conformitate, 
Certificat de conformitate.

Documentul care atestă conformitatea 
Certificat de conformitate, declarația producătorului.

Organisme de certificare managementul calității•
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2.2.4. PERFECȚIONAREA AMBALAJULUI ȘI MARCAJELOR 

distribuție; codul cu bare al produsului cu origini din RM este atribuit 
de Asociația Națională de identificare Automată GS1 Moldova, cu
prefixul "484", www.gs1md.org. 
• cerințele la transportare: se consultă cu cumpărătorul și compania 
de transport privind dimensiunile ambalajului la încărcare- 
manipulare, transportare, dimensiunile paletelor/containerelor, 
materialele folosite, greutatea ambalajului, informațiile (adresa de 
livrare, destinatarul, cumpărătorul, categoria produsului, articol, 
greutate, mărime, număr de unități etc.) și normele de transportare și
depozitare a mărfii.

Art. 25 alin. (3) al Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția
consumatorilor: 
Producătorul (ambalatorul) trebuie să prezinte informaţii despre 
denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului (sau 
denumirea importatorului), să indice adresa acestuia (numărul de 
telefon, după caz), masa/volumul, principalele caracteristici calitative, 
compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, modul de utilizare, de 
manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, 
contraindicaţiile, precum şi valoarea energetică la produsele 
alimentare preambalate, ţara producătoare, termenul de garanţie, 
durata de funcţionare, termenul de valabilitate şi data fabricării, în 
conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în
vigoare.
• termenul de valabilitate se indică doar pentru produsele care, în 
scurt timp, pot deveni periculoase pentru sănătatea consumatorilor, 
în cadrul căreia produsele trebuie să-şi păstreze caracteristicile 
specifice, cu condiţia respectării regulilor de transport, manipulare,
depozitare, păstrare, utilizare şi consum;
• Reglementările tehnice şi/sau standardele naţionale în vigoare pot 
prevedea cerințe adiționale obligatorii privind marcarea produselor, 
cât și a modului acestuia. Se impune a ține cont de faptul că unele 
prevederi ale legilor aplicabile produsului fabricat impune indicarea a 
unor inscripții sau/și marcaje specifice (spre exemplu: marcajele “e”,
“CE”, SM).

Art. 25 alin. (6) al Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția
consumatorilor:
Toate informaţiile, inclusiv cele verbale, referitoare la produsele, 
serviciile oferite consumatorilor, documentele de însoţire, precum şi 
contractele încheiate, trebuie să fie prezentate în limba română sau în 
limba română şi în una din limbile de circulaţie internaţională.

Respectarea și conformitatea marcajelor și ambalării, precum și
îmbunătățirea acestora se referă la:
• Etichetarea clară, lizibilă, nelavabilă, inteligibilă, vizibilă în condiții
normale de cumpărare și utilizare.
• Etichetarea nu trebuie să inducă în eroare în privința 
caracteristicilor produsului, metodelor fabricației; sugerării că are 
caracteristici speciale atunci când în realitate produsele similare au
astfel de caracteristici.
• Respectarea cerințelor față de denumiri (denumiri clare, ca să se 
cunoască natura produsului, să poată fi deosebit de alte produse, să 
corespundă proprietăților lui; pentru produsele de import - să se 
utilizeze denumirea comercială cu care acesta este fabricat și este 
comercializat în țara producătoare; să includă sau să fie însoțită de 
informații privind starea fizică ori tratamentele specifice la care a fost
supus produsul etc.).
•.Eticheta să conțină: lista cu ingrediente, cantitatea netă, data limită 
de consum, condiții de păstrare, instrucțiuni de folosire, denumirea, 
adresa, sediul producătorului/ambalatorului/distribuitorului, pentru 
produse de import - al importatorului/distribuitorului înregistrat în 
RM, țara de origine, lotul, concentrația alcoolică (băuturi), compoziția 
chimică (pentru produse de menaj) și altele în funcție de produs. 
•.Designul ambalajului să fie atractiv, corespunzător produsului și
calității lui, și normelor în vigoare. 
•.Se recomandă cercetarea tendințelor pieței și preferințelor
consumatorilor față de ambalaje. 

Ambalarea și etichetarea pentru UE. Cerințele cu privire la ambalajul 
și etichetarea se stipulează în Contractul de export-import. Pe lotul 
de produse se stipulează contactele Exportatorului și Importatorului. 
Cerințele generale sunt (mai detaliat, privind specificul ambalării și 
etichetării pe categorii de produse - https://eur-lex.europa.eu/summary/
chapter/consumers/0905.html?root=0905):
• față de ambalaj: design atractiv, corespunzător calității; ambalajul
trebuie să fie coordonat cu cumpărătorul. 
• marcarea, etichetarea: în limba țării de vânzare, în conformitate cu 
legislația privind protecția drepturilor consumatorilor, cerințele de 
protecție a mediului; standarde de calitate specifice, ex.: GlobalGAP 
(Good Agricultural Practices GAP): http://www.globalgap.org/uk_en 
• codul cu bare a produsului GTIN (Global Trade Item Number): folosit 
pentru identificarea unică în plan global a unui articol comercial, la 
orice nivel de ambalare (unitate de consum, ambalaj interior, paletă), 
care are un preț și poate fi comandat în orice punct al lanțului de 
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2.2.5. SURSE DE INFORMARE:

produse energetice, 317/2012 băuturi alcoolice, 1406/2008 bovine, 
carne de bovine, 1078/2008 produse agroalimentare ecologice, 
1279/2008 ambalarea, transportarea și depozitarea fructelor, 
legumelor și ciupercilor proaspete, 412/2010 reguli generale de 
igienă a produselor alimentare armonizată cu Regulamentului 
Parlamentului European și Consiliului Europei nr 852/2004, 
435/2010 regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de 
origine animală armonizată cu Regulamentul Parlamentului European
şi Consiliului Europei nr853/2004.
• Ordine Ministeriale: OMII147/2007 etichetarea încălțămintei,
OMII61/2007 textile, RMSO66/2004 cosmetice.
• Directiva 83/189 și Regulamentul 1025/2012 a UE privind
standardizarea europeană. 

• Legi: 20/2016 cu privire la standardizarea națională, 235/2011 
privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (indică 
produsele evaluate obligatoriu), 115-XVI/2005 - cu privire la 
producția agroalimentară ecologică, 228/2010 cu privire la protecția 
plantelor și la carantina fitosanitară, 119-XV /2004 cu privire la 
produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți, 105-XV/2003 privind 
protecția consumatorilor, 279/2017 privind informarea 
consumatorului cu privire la produsele alimentare, 7/2016 privind 
supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor
nealimentare.
• Hotărâri de Guvern: 996/2003 etichetarea produselor alimentare și 
produselor chimice de menaj, 741/2017 etichetarea produselor 
vitivinicole aromatizate, 613/2017 produse din tutun, 1003/2014 

(biblioteca 
ISM)

•

(tarife și 
formulare)

•

(certificarea 
produselor)

•

(sisteme 
management)

•

(certificatul de
inofensivitate, 
sanitar - 
veterinar, cerințe 
export UE)

•

(recomandări 
comerț cu produse
alimentare inclusiv 
Siguranța 
alimentelor) 

•

(Agenția Națională 
pentru
Sănătate Publică – 
formulare)

•

(CEN)•

(ETSI)•

(IEC)•

(ITU)•

(Beneficiile 
standardelor 
internaționale)

•

(marcare 
etichetare UE) 

•

(standardele 
armonizate UE) 

•

(marcajul CE - 
conformitate 
europeană) 

•

(Regulament 
UE 1169/ 
2011) 

•

(etichetare/
ambalare) 

•

(ambalare, 
marcare 
produse 
alimentare) 

•

(cerințele 
UE față de 
produse)

•
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instabilității mediului de afaceri, datorită creșterii 
concurenței, accesului la informații complexe 
din partea consumatorilor și schimbării rapide a 
preferințelor lor. Noile tehnologii ajută la 
creșterea competitivității prin eficientizarea 
resurselor, optimizarea costurilor, îmbunătățirea 
calității, automatizarea proceselor, creșterea 
talentelor și competențelor personalului, 
creșterea imaginii companiei în calitate
decompanie modernă și flexibilă.

Căile de investire în noi tehnologii se referă la: 

ecesitatea de investire în noi tehnologii 
pentru IMM apare datorită dezvoltării 
rapide tehnologice la nivel global, dar și 

modernizarea sistemelor informaționale, 
instrumentelor de comunicare și monitorizare, 
utilizarea programelor informaționale și
tehnologiilor la distanță;

•

introducerea echipamentelor performante, 
care să ajute la ridicarea calității producției, 
automatizarea proceselor, creșterea
productivității;
introducerea noilor tehnologii de cultivare,
procesare, producere, ambalare etc.;
utilizarea resurselor regenerabile, ecologice 
care ar optimiza costurile, crește calitatea;
îmbunătățirea eficienței energetice;
utilizarea tehnologiilor digitale, rețelelor și 
platformelor de comunicare, vânzare și
colaborare online;
transferul tehnologic (între companii, între 
sectoare etc.), instruirea personalului în
activități inovative; 
participare la cercetări și inovații sectoriale,
regionale, naționale, internaționale. 

•

•

•

•
•

•

•

producerea energiei electrice, biogaz, 
biocombustibilul solid (pelete și brichete). 
Sursele de biomasă sunt deșeuri forestiere, 
deșeuri din prelucrarea lemnului, resturi 
vegetale din agricultură și industria 
alimentară, reziduuri animale, culturile
speciale cu ritm intens de creștere.
optimizarea proceselor și costurilor cu 
energia (instalarea echipamentelor de 
producere, de oficiu și mijloacelor de 
transport cu consum mai mic de energie, 
monitorizarea, controlul și reducerea 
pierderilor de energie, utilizarea 
echipamentelor și tehnicilor moderne de 
verificare/măsurare a consumului de
energie);
introducerea sistemelor de managementul 
energetic în companie (planificarea 
consumului, prevenirea consumului inutil, 

•

•

clădiri, încăperi bazate pe sisteme solare 
pasive (ferestre cu izolare termică, 
materiale termoizolante de exterior, 
podele masive, acumulatoare de căldură, 
ferestre orientate spre sud, dispozitive de
umbrire etc.);
sisteme solare active (colectoare solare 
pentru energie termică; uscătorii solare 
pentru culturi agricole; cuptoare solare;
sisteme fotovoltaice pentru electricitate);
utilizarea energiei eoliene (ex.: în
gospodării private de fermieri);
utilizarea biomasei (încălzirea încăperilor, 

•

 

•

 
 
•

•

21

2.3. ÎMBUNĂTĂȚIȚI COMPETITIVITATEA ȘI EFICIENȚA 
.........PROCESĂRII. 

Obiectivele de eficiență energetică sunt 
reducerea poluării, optimizarea de costuri,
ieșirea pe piețe noi și atractive. 

Căile de îmbunătățire a eficienței energetice
și de utilizare a energiei regenerabile:

2.3.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE
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(informații pentru instalarea cazanelor pe biomasă și procedura de
autorizare, lista producătorilor de brichete, pelete) 
• MoSEEF Linia de finanţare pentru eficienţă energetică 2009-2019 
(împrumuturi pentru achiziția și instalarea echipamentelor, utilajelor 
care să rezulte în folosirea rațională a resurselor energetice în 
industrii, agricultură și clădiri cu destinație comercială. Mărimea 
creditului 10 mii - 2 mln. EUR. Grant 5%-20% din valoare. Asistența 
tehnică gratuită). Donator: Banca Europeană de Reconstrucție și
Dezvoltare. https://mobiasbanca.md/moseff-II 

Infrastructura în domeniul eficienței energetice în Republica 
Moldova: Agenția pentru Eficiență Energetică (supravegherea 
domeniului eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, 
evaluarea proiectelor investiționale etc.) Contacte: Mun. Chișinău, 
MD 2068, str. A. Russo, 1, Linia fierbinte 080088808  
http://www.aee.md Fondul pentru Eficiență Energetică (finanțarea 
proiectelor de eficiență energetică în sectorul public) Contacte: Mun. 
Chișinău, MD 2004, bd. Ştefan cel Mare, 180, Etajul 6, bir. 607, Tel.: 
+373 (22) 000-807 info@fee.md http://www.fee.md Inspectoratul 
Energetic de Stat (supravegherea energetică de stat), Unitatea 
consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în 
domeniul energeticii UCIPE (administrarea, monitorizarea și
coordonarea lucrărilor de implementare a proiectelor energetice).

Standardele internaționale în eficiența energetică: EN 16001, ISO
50001 Managementul energiei.

energetică, utilizarea programelor informaționale de monitorizare și 
control a energiei și introducerea sistemului de evidență și raportare, 
introducerea motivării și recompenselor pentru economica de 
energie, îmbunătățirea continuă a managementului energetic);
•.implicarea furnizorilor și altor parteneri în implementarea
principiilor de eficiență energetică;
•.sensibilizarea consumatorilor asupra eco-responsabilității și
securității energetice.  

Efectele creșterii eficienței energetice pentru business: creșterea 
siguranței aprovizionării cu energie, costurile suplimentare la 
construcție pot fi compensate de facturile mai mici la energie, costuri 
mai mici de exploatare, eliminarea/reducerea poluării, stocarea mai 
ușoară (ex.: a biomasei), ieșirea pe noi piețe sau în noi segmente de 
clienți, crearea locurilor de muncă în localitate, implicarea socială și
creșterea imaginii companiei. 

Proiecte de eficiență energetică în Moldova pentru IMM:
• Proiectul „Energie și Biomasă” (îmbunătățirea calității asigurării cu 
agent termic a clădirilor publice din sate, prin utilizarea paielor de grâu 
și altor deșeuri cerealiere furnizate de întreprinderi agricole locale, 
dezvoltarea piețelor de asigurare cu agent termic a gospodăriilor 
individuale, de producere a brichetelor din biomasă și de creare a 
instalațiilor de cogenerare industrială, sporirea capacitații actorilor - 
cheie, promovarea beneficiilor utilizării surselor regenerabile de 
energie). Donator UE, implementator PNUD. Contacte: Mun. Chișinău, 
str. Sfatul Țării, 29, Tel.: +373 (22) 839-983 http://biomasa.md 

2.3.2. UTILIZAREA SOFT-ULUI PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ȘI ECONOMIA DE TIMP ȘI BANI

Pe lângă beneficiile implementării programelor informaționale 
(soft-urilor) din imagine, acestea se mai reflectă în îmbunătățirea 
sistemului de evidență și raportare, îmbunătățirea și rapiditatea 
comunicării interne și externe, îmbunătățirea reacției la schimbările
pieței.

Tipuri de softuri pentru IMM:
Softuri de producere (permit creșterea productivității, automatizarea 
proceselor, reducerea rebuturilor, pierderilor; ex.: softuri industriale în 
textile ce permit designul și tăierea materialelor, astfel încât să reducă
la maxim resturile și defectele).

Surse de informare:

• Legi: 142/2010 eficiența energetică, 160-XVI/2007 energiei regenerabile, 44/2014 etichetarea produselor cu impact energetic, 128/2014 performanța 
energetică a clădirilor, 151/2014 cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, 10/2016 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile.
• Strategia energetică RM până 2030 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346670&lang=1
• Directivele de energetică UE: etichetarea energetică pentru aparatele de uz casnic (92/75), promovarea eco-designului (2005/32), eficiența energiei la clădiri 
(2002/91/CE), regulile comune pentru piața internă de electricitate (96/92), piața gazelor naturale (98/30), promovarea producerii energiei regenerabile 
(2001/77), producerea combinată a căldurii și electricității (2004/91), eficiența energetică la consumatorul final și servicii energetice (2006/32), eficiența 
energetică (2012/27) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32012L0027.  
• http://www.aee.md/images/Ghid_EnMS.pdf Ghid Practic pentru implementarea Sistemului de Management Energetic.
• http://mee.md/revista/ Revista Moldova Eco Energetică.
• http://biomasa.md/communication-archive/cum-sa-gestionezi-o-centrala-termica-pe-biomasa/ 
• http://biomasa.md/wp-content/uploads/2018/03/Newsletter-Energie-si-Biomasa-37-RO.pdf Buletin Electronic 2018
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Softuri de lucru cu clienții CRM Customer Relation Management 
(permit planificarea, organizarea, evaluarea activităților de marketing, 
promovare și vânzări, îmbunătățesc relația cu clientul; ex.: AMO CRM 
https://lp.amocrm.com, Bitrix https://www.bitrix24.net/ MailChimp 
https://login.mailchimp.com/signup/?source=website&pid=choosewhat).

Softuri pentru achiziții (planificarea achiziției de resurse,
îmbunătățesc gestiunea stocurilor și evidența/inventarierea).
 
Softuri pentru proiecte (Project Management - ajută la planificarea 
proiectelor, gestionarea resurselor, optimizarea costurilor și analiza 
rezultatelor, proiectele fiind corelate cu informațiile disponibile din 
alte softuri; ex.: Trello https://trello.com, ToDoist https://todoist.com,
Asana https://asana.com).

Softuri de distribuție și logistică (gestiunea și evidența consumului de 
combustibil, optimizarea și evidența rutelor, planificarea eficientă a 
operațiunilor de încărcare-descărcare etc.; ex.: softuri de urmărire
prin GPS a rutelor automobilelor companiei).

Softuri manageriale (stabilirea și urmărirea obiectivelor, indicatorilor, 
desemnarea responsabililor și evidența, semnalizarea la timpul 
potrivit a neconformităților/erorilor, evidența timpului de lucru, 
securității  – ex.: softuri cu Tablouri de Bord (DashBoard), cum ar fi
Scoro https://www.scoro.com). 

Softuri financiar - contabile (optimizarea operațiunilor de evidența 
contabilă, îmbunătățesc eficiența și rapiditatea raportării etc. –
exemplu 1C).

Platforme și portaluri Web, softuri de colectare a datelor online 
(softuri ce permit crearea de platforme și portaluri online, plasarea și 
colectarea datelor pentru chestionare etc. SurveyMonkey 
https://www.surveymonkey.com, WordPress https://ro.wordpress.com, 
GoogleAnalytics https://analytics.google.com/analytics/web Dropbox
https://www.dropbox.com).

Infrastructura de suport informațional în Moldova: 
•.Ministerul Economiei și Infrastructurii Direcţia politici și 
reglementări în domeniul societății informaționale și economiei 
digitale https://mei.gov.md/ro/content/directia-politici-si- reglementari-
domeniul-societatii-informationale-si-economiei-digitale 
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 
Tehnologia Informației ANRCETI http://www.anrceti.md Centrul de 
Guvernare Electronică (servicii publice online) http://www.egov.md 
Centrul National pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 
http://www.datepersonale.md ÎS Institutul de Dezvoltarea a Societății 
Informaționale https://idsi.md Asociația companiilor de tehnologii 
informaționale și comunicații ATIC (dezvoltarea competitivității 
sectorului, instruiri în domeniu, activități de promovare locală și 
internațională). Contacte: Mun. Chișinău, str. Maria Cibotari ,28,
Tel.: +373 (22) 887-000 executive@ict.md   http://ict.md 

•.Proiectul Creșterea Competitivității prin Capital Uman și Inovație 
(CE-WIN) Chemonics International Inc (USAID) finanțează 
automatizarea proceselor și creșterea eficienței (sectoarele TIC, 
vinificație, turism, servicii creative, vestimentație, inginerie de 
precizie) Contacte: Mun. Chișinău, MD 2012, str. Sfatul Țării, 29,
“Le Roi”, Tel.: +373 691 22 603 dnistor@cewin.md https://chemonics.
com/projects/boosting-business-moldova

•.Centrul de excelență în domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor Tekwill – crearea ecosistemului pentru cercetători și 
antreprenori în vederea acordării spațiului pentru locuri de muncă și 
suport în crearea produselor informaționale, accelerarea 
antreprenoriatului, colaborare și comunicare. Contacte: Mun. Chișinău, 
Str. Studenților, 9/11, Tel.: +373 784 98 834 office@tekwill.md
https://www.tekwill.md 

WEB PORTAL

CRM & VÂNZĂRI

DISTRIBUȚIE

TIME & PROJECT
MANAGEMENT

SOFTURI
INTELIGENTE

TABLOURI DE BORD/DASHBOARD

FINANȚE

PRODUCERE

ACHIZIȚII

viteză, operativitate, decizii mai corecte

riscurile pot fi prognozate, costurile

descărcare de sarcini operaționale, control

motivare,    dependența de „lucrători-cheie”,   
....timpul de învățare

detaliere mai clară, distribuire corectă

sincronizare între echipe, sinergie,    productivitate

standardizare, ordine

decizii

riscuri, costuri 

manageri

personal

scopuri

executare

documentație
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•promovarea imagini datorită promovării în comun a imaginii
sectorului și creșterea încrederii consumatorilor;
•participarea la acțiuni comune care contribuire la realizarea
producției, sensibilizarea consumatorilor etc.
•creșterea puterii de negociere datorită eforturilor comune;
•participare la luare de decizii asupra dezvoltării sectorului și 
contribuție la creșterea competitivității produselor/serviciilor din

sector, oportunitate de a promova careva inițiative legislative;
•prețuri preferențiale, mai mici la produse/servicii datorită
capacității de cumpărare a asociației/cooperativei;
•oportunitate de a avea acces la asistență tehnică, financiară din
partea donatorilor/organizațiilor de suport;
•beneficii sociale, cum ar fi suport reciproc, stimularea lucrului în
comun și lucru de voluntariat;
•creșterea accesului la informația despre sector, minimizarea
riscurilor de previziune, flexibilitate la schimbări;
•instruiri pentru creșterea calității și competitivității, și creșterea
capacităților manageriale;
•oportunitatea de a instrui pe alții și de a beneficia de schimb de
informații și istorii de succes;
•participare la creare de parteneriate pe plan local, național și
internațional, și de a stabili noi contacte. 

2.4. ÎMPĂRTĂȘIȚI MODELUL DE BUSINESS ȘI COOPERAȚI.

Î
la unirea eforturilor în comun în cadrul localității, regiunii sau sectorului, 
sau pe lanțul valoric al produsului/serviciului. Beneficiile creării 
asociațiilor, cooperativelor și participării la alte forme de colaborare în
comun:

n vederea accesării pieței europene, IMM au nevoie de cooperare 
pentru a mări capacitățile de export și a crește credibilitatea și 
atractivitatea investițională. Astfel, competitivitatea se referă deja 

2.4.1. ROLUL ASOCIAȚIILOR ȘI COOPERATIVELOR DE PROFIL

cooperative (de producere, procesare, comerciale, de achiziție a materii prime 
etc.), grupuri de producători

suport reciproc, mărirea volumelor de realizare, promovarea imaginii

TIPUL COOPERĂRII BENEFICII DE PARTICIPARE

asociații de sector/profesionale (locale, regionale, naționale), camere de comerț contribuție la dezvoltarea sectorului, participare în proiecte, instruiri

clustere (participare la dezvoltarea lanțului valoric al produsului/serviciului), 
parcuri industriale, zone economice libere, incubatoare de afaceri

minimizarea riscurilor și costurilor datorită folosirii resurselor în comun și 
amplasării geografice, creare de locuri de muncă, stimularea inovațiilor

asociații de afaceri/cluburi de antreprenori promovarea imaginii, noi contacte și colaborări, schimb de informații, instruiri

participare la programe/proiecte regionale, naționale/ internaționale care se 
referă la suport sectorial sau suport local/regional prin unirea eforturilor comune a 
întreprinderilor-beneficiari ai proiectului

creșterea capacităților manageriale, promovarea imaginii, asistență tehnică sau 
financiară

cooperarea în activități de cercetare/dezvoltare tehnologică stimularea inovațiilor, contribuție la dezvoltarea sectorului

cooperarea cu societatea civilă (ex.: ONG locale/regionale, voluntariat), 
cooperare cu diaspora peste hotare (asociații, antreprenori etc.)

responsabilitate socială, promovarea imaginii, noi contacte și colaborări

asociații/organisme internaționale (de sector/profesionale) promovarea imaginii, noi contacte

Surse de informare:

Legi: 1134-XIII/1997 privind societățile pe acțiuni, 845-XII/1992 antreprenoriat și întreprinderi, 182/2010 parcurile industriale, 440/2001 
zonele economice libere, 138/2007 parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare, 312/2013 grupurile de producători agricoli. 
Strategia de dezvoltare a sectorului IMM 2012-2020. Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2020. 
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Programe/proiecte actuale și servicii prestate:
• Fondul Special de Garantare a Creditelor (< 70% din credit, max. 5
mln. lei). 
• PARE 1+1 - atragerea remitențelor în afaceri (până la 200 mii lei).
• Femei în Afaceri (Granturi, mentorat, instruire pentru inițierea
afacerii, afaceri noi, afaceri în creștere). 
• Academia de Business pentru Femei (Granturi, instruire pentru
femei antreprenoare-fondatoare și manageri).
• Programul Gestiunea Eficientă a Afacerii GEA. Instruiri gratuite în
domeniul antreprenorial.
• Perfecționarea profesională în domeniul inițierii, dezvoltării și 
extinderii afacerilor prin Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în
Afaceri (CCAA) https://odimm.md/component/content/article/175.
html?format=html&lang=ro 

Rețeaua de Incubatoarelor de Afaceri din Moldova RIAM (11 
incubatoare de afaceri pe tot teritoriul țării). Implementarea în comun 
de proiecte și programe de dezvoltare. Schimb de experiență și bune 
practici. Putere reprezentativă în negocieri publice. Suport și 
consultanță. Contacte: Mun. Chișinău, MD 2004, str. Serghei Lazo,
48, Tel.: (+373 22) 295-741 riam@imm.md

Agenția de Investiții. Această agenție acordă: Servicii și suport pentru 
investitori; Asistență prin Programul „Promovarea Exporturilor”;  
Promovarea bunurilor/serviciilor moldovenești pe piețele externe și 
dezvoltarea turismului; Instruire în domeniul investițional și export; 
Organizarea evenimentelor în țară și peste hotare în scopul promovării 
exportului și atragerii investițiilor; Studii de cercetare în domeniu. 
Contacte: Mun. Chișinău, MD 2012, bd. Ștefan cel Mare, 134, et. 3,
Tel.: (+373 22) 273-654 Fax: (+373 22) 224-310 
http://www.invest.gov.md

Camera de Comerț și Industrie Centru de Formare Antreprenorială. 
Cursuri de capacități antreprenoriale. Programul Moldo-German de 
Sporire a Calificării Managerilor destinat formării noii generații de 
manageri contemporani, capabili să-și desfășoare afacerea cu succes 
atât în țara proprie, cât și pe piața mondială. Contacte: Mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare, 151, Tel.: (+373 22) 221-552
camera@chamber.md http://chamber.md 

Zone Economice Libere ZEL. Atragerea investițiilor autohtone și 
străine. Implementarea tehnicii și tehnologiilor moderne. Dezvoltarea 
producției orientate spre export. Crearea locurilor de muncă. Anexa 1.
 
Asociația Parcurilor Industriale din Moldova APIM. Atragerea de investiții 
și promovarea intereselor rezidenților. Contacte: Mun. Chișinău, 
str. Columna, 170, Tel.: (+373 22) 301-801, Fax: (+373 22) 301-828
info@moldtracom.md

Serviciile prestate de Agenții, organizații guvernamentale și Proiecte
naționale/internaționale (Lista - Anexa 1):
• Asistență tehnică și acordarea echipamentului tehnic, precum și a
echipamentului pentru oficiu.
• Consultanță în dezvoltarea capacităților manageriale și instruire,
suport în crearea locurilor de muncă.
• Acordare de granturi și suport la accesare, facilitarea accesării altor
surse financiare. 
• Crearea și facilitarea infrastructurii de cooperare și colaborare a 
mediului de afaceri (incubatoare de afaceri, susținerea clusterelor,
rețelelor inovative, asociațiilor de suport în afaceri etc.).
• Suport în dezvoltarea producției competitive, promovarea 
produselor/serviciilor locale pe plan național și internațional, și
atragerea investițiilor. 
• Suport și facilitarea creării de produse inovative (implementarea 
tehnicii și tehnologiilor moderne, inclusiv tehnologii informaționale și 
de telecomunicații), suport în creșterea calității și certificare.
• Suport în protecția mediului ambiant și crearea produselor
ecologice.
• Facilitarea dialogului public-privat și suport în proiecte de
parteneriate publice-private. 
• Asistență și suport în incluziunea și responsabilitatea socială, 
instruire și creșterea capacităților antreprenoriale, facilitarea 
dialogului și cooperării între sectorul privat și societatea civilă. 
• Diseminarea informației, cercetare, documentare în domeniile
menționate.
 
Serviciile prestate de Asociații sectoriale și non-sectoriale (Lista -
Anexa 1):
• Lobby și promovarea intereselor membrilor, crearea și facilitarea 
infrastructurii de cooperare în sector/domeniu și facilitarea
contribuției membrilor în dezvoltarea sectorului/domeniului.
• Suport în creșterea competitivității produselor/serviciilor și
încurajarea investițiilor. 
• Suport în promovarea imaginii sectorului și a produselor/serviciilor
pe plan național și internațional.
• Facilitarea accesului la informație profesională, schimb de
experiență.
• Consultanță în dezvoltarea capacităților manageriale și instruire.
 
Organizații guvernamentale de suport în competitivitatea IMM în
Republica Moldova
Organizația pentru dezvoltarea sectorului IMM ODIMM - susține 
dezvoltarea sectorului IMM, activează în coordonarea Ministerului 
Economiei și cu autorități centrale, locale, asociații de afaceri, prestatorii 
de suport în afaceri. Contacte: Mun. Chișinău, MD 2012, bd. Ştefan cel 
Mare, 134, et. 3 Tel.: (+ 373 22) 295-741 Fax: (+ 373 22) 295-797 
office@odimm.md https://odimm.md, https://www.businessportal.md,
http://baw.odimm.md, http://www.primacasa.gov.md

2.4.2. SERVICII DE SUPORT OFERITE PENTRU IMM
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ANEXA 1. LISTA PRESTATORILOR SERVICIILOR DE SUPORT A IMM ȘI ORGANISMELOR NAȚIONALE DE 
CERTIFICARE/STANDARDIZARE

AGENȚII, ASOCIAȚII, ORGANIZAȚII GUVERNAMENTALE de suport 

ODIMM Organizația pentru 
dezvoltarea sectorului 
întreprinderilor mici și mijlocii

bd. Ştefan cel Mare, 134, et 3, 
MD 2012, mun. Chişinău 
Tel.: (+ 373 22) 295-741 
Fax: (+ 373 22) 295-797 
office@odimm.md 
https://odimm.md
https://www.businessportal.md
http://baw.odimm.md
http://www.primacasa.gov.md

Programe/proiecte de suport IMM. Consultanță și instruire. Crearea incubatoarelor de 
afaceri. Susținerea clusterelor, rețelelor inovative, asociațiilor de suport în afaceri. 
Programe/proiecte actuale: 1) PARE1+1 - atragerea remitențelor în afaceri. 2) Gestiunea 
eficiență în afaceri GEA - instruiri gratuite. 3) Fondul Special de Garantare a Creditelor FGC. 
4) Programul Femei în Afaceri, Proiectul Business Academy for Women (instruiri, granturi, 
mentorat). 5) Programul Prima Casă - garanții pentru credite ipotecare. 

Echipa Consultanță pentru Micul 
Business din cadrul BERD 
Moldova

str. Vlaicu Pârcălab, 63, et.10, MD 
2012, mun. Chișinău  
Tel.: (+373 22) 211-614, 
(+373 22) 235-224
Fax: (+373 22) 211-585
basmoldova@ebrd.com

Susținerea IMM prin facilitarea proiectelor cu consultanți locali pe bază de co-finanțare 
(studii de piață, dezvoltare, identificarea partenerilor, fezabilitate, reorganizare, sisteme 
computerizate de management, studii inginerești, eficiența energetică, managementul 
calității etc.). 

Agenția de Investiții - Organizația 
de Atragere a Investițiilor și 
Promovare a Exportului din 
Moldova 

bd. Ștefan cel Mare, 134, et. 3, 
MD 2012, mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 273-654
Fax: (+373 22) 224-310
http://www.Invest.gov.md 

Programul „Promovarea Exporturilor”. Servicii și suport pentru investitori. Promovarea 
bunurilor/serviciilor moldovenești pe piețele externe. Instruire în domeniul investițional și 
export. Organizarea evenimentelor în țară și peste hotare în scopul promovării exportului și 
atragerii investițiilor. Studii de cercetare în domeniu.

Agenția de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală AGEPI

str. Andrei Doga, 24, bloc 1, MD 
2024, mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 400-500, 
(+373 22) 400-505
http://www.aipa.gov.md

Gestionează resurse financiare destinate pentru susținerea producătorilor agricoli, 
monitorizează repartizarea acestora și evaluează cantitativ și calitativ impactul generat de 
măsurile de susținere a agricultorilor.

Agenția de Intervenție și Plăți în 
Agricultură AIPA

bd. Ștefan cel Mare, 162, MD 2004, 
mun. Chișinău 
Tel.: +(373 22) 210-194
Linia Fierbinte: (+373 22) 213-333
info@aipa.gov.md
http://www.aipa.gov.md

Gestionează resurse financiare destinate pentru susținerea producătorilor agricoli, 
monitorizează repartizarea acestora și evaluează cantitativ și calitativ impactul generat de 
măsurile de susținere a agricultorilor.

Agenția pentru Eficiență 
Energetică

str. A. Russo, 1, MD 2068, mun. 
Chișinău
Linia fierbinte 080088808 
http://www.aee.md

Supravegherea domeniului eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, 
evaluarea proiectelor investiționale etc. 

Agenția Servicii Publice str. Pușkin, 62, mun. Chișinău
serviciul de informare 14909
Tel.: (+373 22) 257-070 
http://asp.gov.md

Agenția Servicii Publice este deținătoarea principalelor resurse informaționale de stat. 
Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Unităților de Drept, Sistemul Informațional 
Național Geografic, Registrul de Stat al Transportului, Registrul de Stat al Conducătorilor Auto.

Oficiul National al Viei și Vinului 
ONVV

bd. Ștefan cel Mare, 162, of. 410, 
MD 2004, mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 105-560 
office@wineofmoldova.com
http://www.wineofmoldova.com

Implementează politicile statului în sectorul vitivinicol și asigură dezvoltarea durabilă a 
acestuia. Promovează comercializarea produselor vinicole pe piața internă și externă. Atrage 
asistența tehnică și mijloacele donatorilor, participă la fundamentarea și implementarea 
proiectelor de asistență tehnică și de investiții în sectorul vitivinicol.

denumire contacteservicii prestate pentru IMM

PROIECTE pentru suportul competitivității

denumire contacteservicii prestate pentru IMM
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Proiectul Băncii Mondiale de 
Ameliorare a Competitivității PAC

UIPAC – Unitatea de 
Implementare a Proiectului 
Ameliorarea Competitivității
 

bd. Ștefan cel Mare, 180, of. 815, 
MD 2004, mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 296-723
mgf@star.md www.uipac.md

Finanțarea de studii sectoriale în vederea identificării necesităților mediului de afaceri și 
oferirea de cofinanțare agenților economici pentru a-și spori capacitățile de a fi competitivi 
pe piața Uniunii Europene şi pe alte noi piețe.

AMIB Proiectul Fundației 
Elvețiene HEKS Moldova

str. M. Petru Movilă, 23/9, of.3, 
MD 2004, mun. Chișinău 
Tel./Fax: (+373 22) 210-095 
amanciu@cca-ngo.org
www.cca-ngo.org

Proiectul AMIB ”Îmbunătățirea Productivității și Accesul la Piață al Producătorilor de 
Pomușoare” Implementator: A.O. ”Centrul de Consultanță în Afaceri” Facilitarea creșterii 
productivității și veniturilor producătorilor de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii 
Moldova.

Reprezentanța din Moldova a 
Fundației Elvețiene Hilfswerk der 
Evanghelischen Kirchen Schweiz 
HEKS

str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 
57/1, et. 3, of.305-307, 
MD 2005, mun. Chișinău 
Tel.: (+373 22) 854-641

Creșterea veniturilor fermierilor mici si mijlocii și promovarea agriculturii prin oferirea 
accesului la cunoștințe, fortificarea organizațiilor de producători și promovarea accesului la 
piață.

Proiectul Suport pentru asigurarea 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală în 
Republica Moldova Finanțat UE 

str. A. Doga, 24/1, MD 2024, 
mun. Chișinău 
Tel./Fax: (+373 22) 400-581 
office@ipr-moldova.net 

Implementat de AGEPI. Suport în identificarea produselor, băuturilor, bucatelor specifice 
anumitor regiuni geografice ce ar putea fi promovate sub indicație geografică sau ca 
specialități tradiționale garantate. Suport în asigurarea drepturilor de proprietate 
intelectuală. 

Chemonics USAID Agricultura 
Performantă în Moldova (APM)

str. A. Mateevici, 87, MD 2009, 
mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 803-139
Fax: (+373 22) 803-141
apm@moldovaagro.com

Asistență și granturi la sporirea competitivității produselor agricole autohtone cu valoare 
înaltă și vânzările pe piața locală și internațională. 

MILK Proiectul Fundației 
Elvețiene HEKS Moldova

str. Pușkin, 19, MD 3100, 
mun. Bălți 
Tel: (+373 231) 92-546
Fax: 030 555-423
pro_co_re@yahoo.co.uk
info@procore.md 
http://procore.md/index.php?l=en

Proiectul ”Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge - MILK”. 
Implementator: A.O. ”Pro Cooperare Regională” Facilitarea dezvoltării sectorului de lapte din 
Moldova, prin suport în consolidarea capacităților actorilor din sector, îmbunătățirea 
accesului la finanțare și dezvoltarea infrastructurii fermelor. 

The Moldova Competitiveness 
Project (MCP) Chemonics 
International Inc (USAID)

str. N. Iorga, 14, MD 2012, 
mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 908-280 
dnistor@chemonics.md

Proiectul promovează o economie puternică, diversă și orientată spre export prin 
îmbunătățirea competitivității și a eficienței în industria moldovenească. Contribuie la 
crearea de locuri de muncă, reducerea emigrației și îmbunătățirea bunăstării economice în 
industriile - țintă (vinificație și turism, industria ușoară, informație și telecomunicații, servicii 
creative, și industrii de precizie.

Proiectul „Energie și Biomasă” 
Donator -  Uniunea Europeană, 
implementator - PNUD

str. Sfatul Tarii 29, mun. Chișinău,
Tel.: (+373 22) 839-983 
http://biomasa.md

Îmbunătățirea calității asigurării cu agent termic a clădirilor publice din satele beneficiare, 
stimularea dezvoltării piețelor de asigurare cu agent termic a gospodăriilor individuale, de 
producere a brichetelor din biomasă și de creare a instalațiilor de cogenerare industrială, 
sporirea capacitații actorilor - cheie în domeniul biomasei, sporirea nivelului de 
conștientizare, promovarea beneficiilor surselor regenerabile de energie). 

Programul Moldo-German de 
Sporire a Calificării Managerilor

bd. Ștefan cel Mare 151, et. 2, bir. 
10, mun. Chișinău 
Tel.: (+373 22) 235-294, 
(+373 22) 233-286, (+373 79) 
182-883 seminar@chamber.md
http://chamber.md

Programul Moldo-German de Sporire a Calificării Managerilor, Camera de Comerț și 
Industrie RM, Centru de Formare Antreprenorială este destinat formării noii generații de 
manageri contemporani, capabili să-și desfășoare afacerea cu succes atât în țara proprie, cât 
și pe piața mondială. 
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PARCURI INDUSTRIALE, INCUBATOARE, ZONE ECONOMICE LIBERE

Zone Economice Libere 
ZEL/ Zonele 
Antreprenoriatului Liber 
ZAL

ZAL „Expo-Business-Chişinău” mun. Chişinău, şos. Muncești, 801, MD 2029, 
Tel.: (+373 22) 414-130 admin@moldova-freezone.md  http://moldova-freezone.md
ZEL „Bălţi” mun. Bălți, str. Industrială, 4, MD 3100,  Tel: (+373 231) 88-881 
office@zelb.md http://www.zelb.md
ZEL „Ungheni-Business” or. Ungheni, str. I. Creangă, 4, MD 3600, Tel.:/Fax : 
(+373 236)  20-184 office@freezone-ungheni.md http://www.freezone-ungheni.md
ZAL PP „Valkaneş” Gagauz-Eri, or. Vulcăneşti, str. Corolenco, 6 
Tel.:/Fax: (+373 293) 22-568; levlora@rambler.ru
ZAL „Tvardiţa” r-l Taraclia, s. Tvardiţa, str. Frunze, 1 Tel.: (+373 291) 63-454 
feztvarditsa@mail.md
ZAL PP „Otaci-Business” r-l Edineţ, or. Otaci, str. Voitovici, 21 
Tel.:/Fax: (+373 271) 94-626 otaci-business@rambler.ru http://www.freezone-otaci.md
ZAL PP „Taraclia” r-l Taraclia, or. Taraclia, str. Vokzalinaia, 18 
Tel.:/Fax: (+373 294) 24-483 zal_pp_taraclia@mail.ru http://freezone-taraclia.md

Atragerea investițiilor autohtone și străine.
Implementarea tehnicii și tehnologiilor 
moderne.
Dezvoltarea producției orientate spre 
export.
Aplicarea experienței avansate din 
domeniul producţiei și a managementului.
Crearea locurilor de muncă.
http://mei.gov.md/ro/content/zonele-econ
omice-libere

Parcuri industriale 
și
Asociația Parcurilor 
Industriale din Moldova 
APIM

PI Tracom mun. Chișinău, str. Columna, 170, MD 2004, Tel.: (+373 22) 301-801
info@tracom.md http://tracom.md  
PI „Răut” mun. Bălți, str. Decebal 13, MD 3100, Tel.: +(373 231) 23-090
start@industrialpark.md  http://www.industrialpark.md
PI „CAAN” or. Străşeni Str. V. Crăsescu, 1, MD 3701,  Tel.:/Fax: (+373 22) 244-710
info@parkindustrial.md http://www.parkindustrial.md
PI „Edineţ”, or. Edineț Tel.: (+373 68) 128-114, artur.resetnicov@gmail.com
PI „Triveneta Cavi Divelopment” or. Strășeni Tel: (+373 79) 771-243, popa-nicolae@rambler.ru
PI „Comrat”, or. Comrat Tel.:(+373 298) 22-008
PI „Bionergagro”, r-l Drochia, s. Țarigrad, Tel:(+373 69) 105-647, bioenergagro@inbox.ru
PI „Cimișlia”, or. Cimișlia Tel.: (+373 67) 303-325, s-p-cimislia@mail.md
P.I. ”FAIP” orașul Durlești. Tel.: (+373 69) 258-899, venador-prim@mail.ru
Asociația Parcurilor Industriale din Republica Moldova mun. Chişinău, str. Columna, 
170, Tel.: (+373 22) 301-801, Fax: (+373 22) 301-828 info@moldtracom.md

Reducerea cheltuielilor și perioadei de 
timp necesare pentru lansarea activității de 
producție.
Atragerea de investiții și promovarea 
intereselor rezidenților. 
Obținerea în proprietate/comodat a 
bunurilor proprietate publică.
Cumpărarea terenurilor aferente 
construcțiilor la preț normativ. 
Suport tehnic, juridic, consultativ în 
procesul de obținere a autorizațiilor, 
avizelor, coordonărilor și a altor acte 
permisive.

Centrul de excelență în 
domeniul tehnologiei 
informației și 
comunicațiilor Tekwill

str. Studenților 9/11, mun. Chișinău 
Tel.: (+373 78) 498-834
office@tekwill.md
https://www.tekwill.md 

Crearea ecosistemului pentru cercetători și 
antreprenori în vederea acordării spațiului 
pentru locuri de muncă și suport în crearea 
produselor informaționale, accelerarea 
antreprenoriatului, colaborare și comunicare.

Rețeaua de Incubatoarelor 
de Afaceri din Moldova 
RIAM

str. Serghei Lazo, 48, mun. Chișinău, MD 2004
Tel.: (+373 22) 295-741
riam@imm.md
http://www.riam.odimm.md

Implementare în comun de proiecte și 
programe de dezvoltare.
Schimb de experiență si bune practici.
Putere reprezentativă în negocieri publice.
Suport și consultanță privind problemele 
confruntate.
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ASOCIAȚII SECTORIALE

Asociația Producătorilor și 
Exportatorilor de Fructe 
„MoldovaFruct”

Str. Sfatul Țării, nr. 61, Chișinău, MD 2004 
Tel.: (+373 22) 223-005
info@moldovafruct.md 
http://www.moldovafruct.md 

Suport tehnologic și informațional membrilor asociației
Condiții favorabile de dezvoltare în domeniul producerii și comercializării fructelor
Instruire și transfer de tehnologii și cunoștințe

Asociația Producătorilor şi 
Exportatorilor Strugurilor 
din Moldova

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162, of 314 
Tel.: (+373 22) 210-217
apesmd@gmail.com
http://apesm.md

Promovarea strugurilor de masă moldovenești pe piețele mondiale de consum.
Crearea unui climat favorabil pentru antreprenoriatul din sectorul strugurilor pentru consum.
Implementarea tehnologiilor inovative și a standardelor de calitate.
Accesul membrilor asociației la informații profesionale și a instrumentelor de marketing.
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Uniunea Producătorilor de 
Zahăr din Moldova

Str. Columna, 162, of.814, mun. Chișinău, MD 2004
Tel.: (+373 22) 202-333, (+373 22) 224-800 / 228-021
upzm.moldova@gmail.com
http://www.cnpm.md/memberview.php?l=ro&idc=6 
1&id=177&t=/Membri/Membrii-CNPM/Uniunea- 
Producatorilor-de-Zahar 

Coordonarea activității întreprinderilor din industria zahărului.
Soluționarea problemelor de consolidare a bazei de materie primă a 
complexului.
Perfecționarea proceselor tehnologice, modernizarea procesului de producție.
Consolidarea pozițiilor membrilor Uniunii pe piața internă și externă.
Consultarea membrilor asociați în diferite probleme.

Asociația Micilor 
Producători de vinuri din 
Moldova

Str. Alexandru cel Bun, 108, of. 44, 
mun. Chișinău, MD 2005.

Reprezintă micile crame, ce produc vin de autor  și se ocupă de susținerea 
micilor producători de vinuri, în valorificarea propriilor plantații vinicole și 
obținerea unui vin de calitate care ar diversifica oferta de vinuri pe piață.

Asociația Națională a 
Producătorilor de Lapte și 
Produse lactate

Str. Uzinelor 17, of. 1, mun. Chișinău 
Tel.: (+373 22) 229-812, (+373 68) 090-046, 
asotiatiapatronala_lapte@mail.ru 

Aprovizionarea pieței interne cu lapte și produse lactate de calitate.
Elaborează, realizează, evaluează și monitorizează diferite proiecte 
locale/naționale în scopul dezvoltării potențialului social-economic a ramurii.

Patronatul Întreprinderilor 
Industriei Prelucrătoare de 
Carne Chişinău

Str. Valea Bâcului 5/3, mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 572-127 
http://cnpm.md/memberview.php?l=ro&idc=61&id 
=204&t=/Membri/Membrii-CNPM/Patronatul- 
Intreprinderilor-Industriei-Prelucratoare-de-Carne 

Promovarea intereselor legale și profesionale specifice a producătorilor de 
salamuri, mezeluri, a conservelor și produselor din carne.
Sprijinirea inițiativelor de export din partea producătorilor autohtoni.
Dezvoltarea și răspândirea cunoștințelor de specialitate, a invențiilor și 
inovațiilor tehnice.

Asociația Obștească 
„Pomușoarele Moldovei”

Str. Petricani, 84, et.3, of.3 
Tel.: (+373 60) 573-267
info@pomusoare.md
http://pomusoare.md 

Creșterea productivității și a veniturilor producătorilor de pomușoare din RM.
Îmbunătățirea bunăstării generale a acestora.
Dezvoltarea durabilă a sectorului producerii de pomușoare și pentru sporirea 
veniturilor populației rurale. Oferirea asistenței în dezvoltarea afacerilor, 
marketing, cooperare și aplicarea tehnologiilor avansate. 

Asociația Națională a 
Apicultorilor din Republica 
Moldova

Str. Vasile Alecsandri, 109, of 5, mun. Chișinău, 
MD 2009 
Tel.: (+373 22) 213-229 
apicultura_moldova@yahoo.com 
http://www.apicultura.md 

Organizarea cursurilor de instruire profesională în apicultură
Susținerea intereselor membrilor asociației în instituțiile publice centrale/
locale, organele legislative/executive.

Asociația Patronală a 
Întreprinderilor din 
Industria Ușoară APIUS

Str. Calea Ieșilor, 8, mun. Chișinău, MD 2069, 
SA “ZORILE” 
Tel.: (+373 22) 211-677
office@apius.md
www.apius.md 

APIUS reprezintă unica platformă asociativă care sporește competitivitatea 
sectorului industriei ușoare prin oferirea oportunităților de dezvoltare pentru 
membrii săi prin diferite mecanisme de promovare, consultanță și creșterea 
exportului.

Asociația Națională pentru 
Turism Receptor din 
Moldova ANTRIM

Tel.: (+373 69) 287-060
info@antrim.md
https://antrim.md 

Organizează traininguri pentru dezvoltarea abilităților profesionale a companiilor 
din sectorul serviciilor turistice. Reprezentarea, promovarea programelor de 
dezvoltare a membrilor săi, susținerea și apărarea intereselor comune.
Asigurarea prezenței active a membrilor săi în mass-media prin intensificarea 
relațiilor cu presa. Sprijinirea membrilor în identificarea partenerilor din țară și 
din exterior.
Susținerea intereselor membrilor în fața autorităților publice.

ATIC Asociația Națională a 
Companiilor Private din 
domeniul TIC

Str. Maria Cibotari 28, mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 887-000
executive@ict.md
www.ict.md 

Crearea premiselor și contribuirea la dezvoltarea competitivității sectorului 
TIC, instruiri în domeniu, activități de promovare locală și internațională.

Uniunea Producătorilor de 
Mobilă

Tel.: (+373 22) 754-845
mobimall.office@mail.ru
http://www.upm.md

Contribuirea la succesul in afaceri a producătorilor de mobila din Moldova prin 
protejarea drepturilor si promovarea intereselor lor. Atragerea investițiilor în 
ramura mobilei a Moldovei. 
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ASOCIAȚII NON-SECTORIALE

Agenția Națională de 
Dezvoltare Rurală ACSA

Str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 401, mun. Chișinău, 
MD 2005
Tel.: (+373 22) 235-354, (+373 22) 237-889
office@acsa.md http://www.acsa.md 

Dezvoltarea unei rețele profesionale de prestatori de servicii de informare, 
consultare și instruire a producătorilor agricoli și antreprenorilor rurali.
Asigură accesul populației rurale la cunoștințe, experiență și abilități ce țin de 
dezvoltarea economică și socială a satelor din RM.

Federația Națională a 
Producătorilor Agricoli din 
Moldova AGROinform

Asociația Businessului 
European din Moldova

Bd. Ștefan cel Mare 123V, mun. Chișinău, MD 2004 
Tel.: (+373 22) 235-698 
info@agroinform.md
http://www.agroinform.md 

str. 31 August 1989, 139, mun. Chișinău,  
Tel.:/Fax: (+373 22) 431-675 
mariana.rufa@eba.md
http://eba.md/rom

Crearea unui mediu legislativ favorabil pentru agricultori.
Sporirea capacităților antreprenorilor agricoli și afirmarea lor pe piețele 
externe.
Asistență în dezvoltarea afacerilor, marketing, aplicarea tehnologiilor avansate.
Promovarea politicilor de dezvoltare durabilă a mediului rural.
Promovarea mediului privat de afaceri dinte UE și RM.
Suport profesional și dezvoltarea conduitei de afaceri după practicile 
europene.
Promovarea practicilor etice și legale de afaceri și standardele în RM.

Asociația INVENT Moldova Str. V. Alecsandri, 89 , mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 855-706
http://invent.md

Menținerea și dezvoltarea relațiilor moldo-germane stabilite în cadrul 
programului de formare. Creșterea și dezvoltarea asociației absolvenților. 
Îmbunătățirea abilităților manageriale în urma schimbului de experiențe cu 
întreprinderile germane.
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Uniunea Meșterilor 
Populari din Moldova

Str. Pușkin 24, of. 54, 58, mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 227-363 umpmoldova@gmail.com
http://www.handicrafts.md

Valorificarea și îmbogățirea patrimoniului cultural al țării.
Perfecționarea cadrului juridic pentru activitatea eficientă a meșterilor populari.
Asigurarea meșterilor cu materie primă, comenzi, ajutor în realizarea produselor 
finite, procurarea utilajelor. Instruirea, informarea și consultarea meșterilor.
Promovarea articolelor meșteșugărești pe piața internă și externă.

Asociația Patronală din 
Industria Prelucrătoare 
(APIP)

Str. Meșterul Manole, 20, mun. Chișinău
info@apip.md
http://apip.md

Activitatea este legată, în principal, de sectorul industriei prelucrătoare al 
Republicii Moldova și de prestarea serviciilor conexe acestui sector. Proiecte. 
Inițiative legislative.

Federația Națională a 
Fermierilor Din Moldova

Str. Gheorge Coşbuc, 11, mun. Chișinău, MD 2005 
Tel.: (+373 22) 210-189 
fnfmoldova@gmail.com 
http://www.fnfm.md 

Dezvoltarea continuă a competențelor antreprenoriale ale fermierilor mici și 
mijlocii: acces la cunoștințe, cooperare, finanțare și piețe de desfacere. 
Îmbunătățirea politicilor în agricultură prin acțiuni de lobby, advocacy și de 
reprezentare. Promovarea și susținerea tendințelor inovatoare și inițiativele de 
afaceri ale tinerilor fermieri. Emanciparea și incluziunea socio-economică a 
femeilor din zona rurală.

Camera de Comerț și 
Industrie a Republicii 
Moldova

Bd. Ștefan cel Mare, 151, mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 221-552
camera@chamber.md
http://chamber.md

Sprijină realizarea proiectelor de dezvoltare a economiei țării.
Stabilește contacte comerciale între agenții economici.
Sprijină participarea agenților economici la expozițiile și târgurile din țară și din 
străinătate. Efectuează expertize a diferitor produse/ servicii.

Asociația Femeilor 
Antreprenoare din 
Moldova AFAM

Str. Mitropolitul Varlaam, 65, mun. Chișinău, 
MD 2001 
Tel.: (+373 76) 767-670
info@afam.md
http://www.afam.md 

Creșterea potențialului feminin în domeniul antreprenorial.
Susținerea femeilor în dezvoltarea propriilor afaceri.
Creșterea numărului de femei în poziții de conducere.
Dezvoltarea mediului antreprenorial favorabil pentru femei.
Servicii pentru membre și non-membre la diferite etape de dezvoltare a afacerilor.

Asociația Oamenilor de 
Afaceri AOAM

Str. D. Cantemir, 1/1, mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 809-117
office@aoam.md
http://aoam.md

Reunește oameni de afaceri având convingeri comune pentru dezvoltarea 
societății.
Sprijinirea mediului de afaceri și susținerea spiritului antreprenorial pentru o 
creștere durabilă a economiei naționale. Promotor al programelor și proiectelor de 
dezvoltare orientate spre dezvoltarea mediului de afaceri. Promovarea imaginii RM 
peste hotare și atragerea investițiilor străine. Susținerea business-ului mic și mijlociu 
și construirea unui cadru de afaceri investițional eficient.
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ORGANISME ALE INFRASTRUCTURII CALITĂȚII  
Instituții publice în domeniul standardizării, metrologiei și acreditării

Institutul de Standardizare 
din Moldova ISM

Str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064
Tel.:(+373 22) 905-300 http://www.standard.md

Elaborarea, aprobarea, examinarea standardelor moldovenești; adoptarea 
standardelor europene, internaționale, etc.). 

Institutul Național de 
Metrologie

Str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064
Tel.: (+373 22) 903-100
http://www.metrologie.md

Implementarea politicii în domeniul metrologiei, deținerea bazei naționale de 
etaloane, asigurarea trasabilității măsurărilor în Republica Moldova, etalonarea 
etaloanelor de lucru și mijloacelor de măsurare.
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Camera de Comerț 
Americană din Moldova 
AmCham

Bd. Ștefan cel Mare, 202, mun. Chișinău 
Tel.: (+373 22) 211-781
info@amcham.md 
https://www.amcham.md 

Oferă membrilor oportunitatea de a stabili relații avantajoase între ei.
Oferă sfaturi bine fundamentate și bine poziționate, influențând pozitiv 
deciziile parlamentarilor care afectează afacerile. Business Networking. Deține 
platforma alternativă, independentă și imparțială pentru soluționarea litigiilor 
care pot apărea în relațiile comerciale. Stabilirea unor standarde înalte de 
conduită în afaceri.

Asociația Micului Business 
din R. Moldova AMB

Bd. Ştefan cel Mare, 148, of. 9, mun. Chişinău, MD 2012 
Tel.:/Fax: (+373 22) 220-613 
ambsuper@yahoo.com
http://amb.md 

Protejează și reprezintă interesele întreprinderilor mici și mijlocii din RM.
Dezvoltarea micului business și a spiritului antreprenorial ca o sursă de noi 
locuri de muncă și factor de stabilitate socială.
Trening-uri, schimb de experiență, consultații în domeniul finanțării, elaborarea 
business planului.

Uniunea Oamenilor de 
afaceri UTA Găgăuzia

Str. Pușkin, 40/2, or. Comrat 
Tel.:(+373 238) 22-637, (+373 238) 24-965

Protejează și reprezintă interesele antreprenorilor Promovarea colaborărilor. 
Dezvoltarea micului business și a spiritului antreprenorial. 

Asociația pentru 
Dezvoltarea 
Antreprenoriatului Mic și 
Mijlociu din Găgăuzia

Str. Lenin, or. Ceadâr Lunga,
Tel.: (+373 291) 22-198
vlad_cci@mail.ru

Asistență consultativă pentru antreprenori.

Centrul de dezvoltare 
inovativă și carieră Syslab

Str. Suvorov, 54, Gymnasium Nr2 «Stepan Kuroglo», 
or. Comrat, MD 3800 
Теl.: (+373 298) 31-340, (+373 298) 31437, 
Теl.:/Fax: (+373 298) 31-163 
http://www.syslab.md/en/comrat

Centrul de dezvoltare inovatoare a carierei SYSLAB din Comrat își propune să 
ofere instruire, îndrumare și asistență pentru șomeri calificați, migranți 
moldoveni și tineri absolvenți pentru a obține locurile de muncă relevante în 
Moldova sau pentru a-și înființa o afacere.

Centrul Național de 
Acreditare MOLDAC

Str. V. Alecsandri, 1 of. 205, mun. Chișinău, 
MD 2009 Tel.: (+373 22) 210- 316
http://www.acreditare.md

Acreditarea și evaluarea conformității și oferirea încrederii în competența 
tehnică și în integritatea organismelor de evaluare a conformității. 

Camera de Comerț Italiană 
din Chișinău

Bd. Ștefan cel Mare, 171/1, mun. Chișinău, MD 2004
Tel.: (+373 22) 855-600
info@ccimd.md
http://ccimd.md  

Facilitarea comerțului dintre RM și Italia
Oferă membrilor acces la informații și servicii cu privire la posibilitățile oferite 
de programele europene de finanțare pentru întreprinderile italiene și 
moldovenești.

Camera de Comerț și 
Industrie Franța-Moldova 
CCIFM

Str. Sfatul Țării, 18, mun. Chișinău, MD 2012 
Tel.: (+373 22) 233-298 contact@ccifm.md 
https://md.ambafrance.org

Contribuie la apropierea țării cu UE
Dezvoltarea economică a RM

Asociația Consultanților în 
Afaceri ACA

Str. Mitropolit Petru Movilă, 23/9, of. 4, mun. 
Chișinău, MD 2004
Tel.:+ (373 22) 221-057

Suport în dezvoltarea pieței de consultanță în afaceri și management din 
Republica Moldova, promovarea standardele profesionale și de etică. 

Asociația investitorilor din 
Moldova Foreign Investors 
Association FIA

Str. Timiş, 19, of. 301, mun. Chișinău, MD 2009
Tel.: (+373 22) 244-317
office@fia.md
http://fia.md

Crearea unui mediu solid pentru investițiile străine directe.
Facilitarea dialogului între factorii de decizie relevanți și investitorilor străini.
Crearea unui cadru juridic eficient pentru protejarea concurenței.
Îmbunătățirea reglementărilor privind relațiile de muncă, armonizarea 
legislației privind guvernanța fiscală și corporativă.

denumire contacteservicii prestate pentru IMM
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Autorități în domeniul reglementare și control

Agenția Națională pentru Siguranța 
Alimentului ANSA 

Str. M. Kogălniceanu, 63, mun. Chișinău, MD 2009 
Tel.:/Fax: (+373 22) 294-730
info@ansa.gov.md 

Siguranța alimentelor, sanitar-veterinară, protecția plantelor, 
controlul semincer, calității produselor primare, produselor 
alimentare și hranei pentru animale. 

denumire contacteservicii prestate pentru IMM

Agenția pentru Protecția Consumatorilor 
și Supravegherea Pieței APC

Str. V. Alecsandri, 78, mun. Chișinău, MD 2012 
Telefonul consumatorului: (+372 22) 741-464, 
linia verde 080028028 consumator@apc.gov.md
http://consumator.gov.md

Implementarea politicii statului în domeniul protecției 
consumatorilor, supravegherea pieței și respectării actelor 
normative din domeniu.

Organisme de evaluare a conformității (OEC)

Centrul de Metrologie Aplicată și 
Certificare

Str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064
Tel.: (+373 22) 242-828 http://cmac.md

Verificări metrologice, încercări, certificarea produselor și 
sistemelor de management.

Centrul Național de Verificare și 
Certificare a Producției Vegetale și 
Solului
Centrul de Stat pentru Atestarea și 
Omologarea Produselor de uz Fitosanitar 
și a Fertilizanților

Str. Meșterul Manole, 4, mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 471-713 http://www.carantina.md

Str. Sarmizegetusa, 16 A, mun. Chișinău, MD 2032 
Tel.: (+373 22) 632-134
nicolaescu.olga@pesticide.md 
http://www.pesticide.md 

Testarea producției de origine vegetală.
Aprobarea și utilizarea în agricultură a produselor de uz 
fitosanitar și a fertilizanților. 

denumire contacteservicii prestate pentru IMM

Centrul Tehnic pentru Securitate 
Industrială și Certificare 

str. S. Lazo, 48, mun. Chișinău, MD 2004 
http://www.ctsic.md

Expertiza securității industriale, verificarea utilajului la 
obiecte industriale periculoase, certificarea produselor.

Asociații în domeniu

Asociația Patronală în domeniul 
Conformității Produselor 

Str. Petru Movilă, 17/1, mun. Chișinău, MD 2004 
Tel.: (+373 22) 740-761
info@asociatiapatronala.md 
http://asociatiapatronala.md 

Participă activ la procesul de elaborare a actelor normative 
ce țin de reglementarea activității în domeniul acreditării, 
evaluării conformității.

denumire contacteservicii prestate pentru IMM

Asociația Patronală Profesională în 
domeniul Metrologiei și Calității 
Produselor 

Bd. Decebal, 139, of.12, mun. Chișinău, MD 2060 
Tel.: (+373 22) 507-075, (+373 69) 377-479

Participă activ la procesul de elaborare a actelor normative 
în domeniul testării, evaluării conformității produselor.

Centrul Național de Verificare a Calității 
Producției Alcoolice

Str. Grenoble, 128 „U”, mun. Chișinău, or. Codru, MD 2019
Tel.: (+373 22) 285-959, Fax: (+373 22) 289-055  
cnvcpa@gmail.com 
http://cnvcpa.md  

Testarea, certificarea calității producției alcoolice. 

Agenția pentru Supraveghere Tehnică Str. Cosmonauților, 9, mun. Chișinău, MD 2005
Tel.: (+373  22) 238-024 
isc@isc.gov.md 
http://isc.gov.md

Implementarea politicii statului în domeniul siguranței 
obiectelor industriale periculoase, siguranței în construcții, 
protecției consumatorilor în domeniul securității industriale 
și construcțiilor.

Agenția Națională pentru Reglementare 
în Comunicații Electronice și Tehnologia 
Informației ANRCETI

Bd. Ștefan cel Mare, mun. Chișinău, MD 2012
Tel.: (+373 22) 251-317, informare gratuită 080080080
office@anrceti.md
http://www.anrceti.md

Reglementează activitatea în sectoarele comunicații 
electronice, tehnologia informației și comunicații poștale.

Agenția Națională pentru Sănătate 
Publică

Str. Gheorghe Asachi, 71-77, mun. Chișinău
Ghișeu unic Tel.:(+373 22) 574-596 http://cnsp.md

Supraveghere epidemiologică, servicii de laborator, avize 
sanitare.



Ministerul Economiei și Infrastructurii 
str. Piața Marii Adunări Naționale, 1MD-2033, mun. Chișinău, 
e-mail: mineconcom@mei.gov.md
Tel: (+373 22) 250 - 535
Comerțul cu țările UE: (+373 22) 250-623, 250-637, 250-554 
www.mei.gov.md 

Agenția de Investiții din Republica Moldova
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et. 3 (sediul Poșta Moldovei)
Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
Tel: (+373 22) 27 36 54
Fax: (+373 22) 22 43 10
www.invest.gov.md 

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM

Moldovan
Investment Agency

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et. 3 (sediul Poșta Moldovei)
Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
Tel: (+ 373 22) 29 57 41
Fax: (+ 373 22) 29 57 97
e-mail: office@odimm.md
www.odimm.md 


