




Prefață 

La 27 iunie 2014 Uniunea Europeană și Republica Moldova au semnat Acordul de Asociere, care 
are o aplicabilitate cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014. Acordul include un regim de comerț 
preferențial - Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC - DCFTA) dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană, implementarea căruia prezintă un stimul important pentru 
instituţiile de stat în ceea ce privește adoptarea politicilor sectoriale adecvate, pentru mediul de 
afaceri naţional - sporirea şi avansarea nivelului de calitate şi competitivitate al produselor şi 
serviciilor pe piața internă, cât și pe cea externă, iar pentru cetățeni – accesul la produse sigure și 
diverse.  

În acest context, în septembrie 2015 Uniunea Europeană, prin intermediul Delegaţiei Uniunii 
Europene în Republica Moldova şi Ministerului Economiei, a lansat Proiectul “Asistență Tehnică 
pentru implementarea DCFTA (AT DCFTA)”. Obiectivul principal al proiectului constă în acordarea 
sprijinului necesar în procesul de implementare al ZLSAC în domeniul infrastructurii calității, 
supravegherii pieței, dezvoltării și diversificării exporturilor Moldovei în UE și atragerea investitorilor. 
De asemenea, proiectul acordă asistență Guvernului Republicii Moldova, în special Ministerului 
Economiei, precum și instituţiilor și agențiilor subordonate, în elaborarea și realizarea unei game largi 
de programe de conștientizare publică privind promovarea beneficiilor ZLSAC pentru mediul de 
afaceri, administraţiile publice regionale şi cetăţenii Republicii Moldova. 

Orice schimbare începe de la oameni şi de la mentalitatea lor, iar procesul de implementare, deși 
anevoios şi lung, este realizabil prin eforturi comune. Dezvoltarea și diversificarea condițiilor pieței 
interne și externe ale Republicii Moldovei și oferirea oportunităților noi pentru mediul de afaceri şi 
cetăţeni, începe de la accesul la servicii calitative şi diversificate, oferite de Prestatorii de Servicii în 
Afaceri (PSA), atât din cadrul instituţiilor de stat, organizaţiilor sectoriale şi profesionale, cât şi din 
mediul de afaceri. 

Serviciile de dezvoltare a afacerilor necesită a fi proiectate şi prestate pentru a ajuta mediul de 
afaceri, îndeosebi întreprinderile mici şi mijlocii să depășească barierele în creșterea 
competitivităţii şi profitabilității, prin îmbunătățirea accesului la servicii diversificate şi de calitate, 
sporirea productivității și a accesului pe piețele cu valoare adăugată. Astfel, mediul de afaceri îşi 
poate realiza pe deplin potențialul său - să fie durabil şi profitabil, să creeze locuri noi de muncă și 
să sporească creşterea economiei locale. 

Una din modalitățile de dezvoltare a mediului de afaceri este de a asigura promovarea şi 
cunoaşterea instituţiilor şi organizaţiilor PSA şi de a facilita accesul la spectrul de servicii prestate. 
Astfel, scopul acestei publicaţii este de a oferi mediului de afaceri, administraţiilor publice regionale 
şi cetăţenilor informaţii profunde şi complexe, dar totodată specifice şi descriptive, despre 
instituţiile de stat, organizaţiile sectoriale, interprofesionale, de profil și filiere din Republica 
Moldova. Directoriul în cauză, indică explicit şi cuprinzător sectoarele de activitate economică, cine 
sunt beneficiarii şi ce competenţe şi servicii specifice sunt prestate de fiecare din cele 22 de entităţi 
prezentate. 

Republica Moldova are nevoie de progrese vizibile în creşterea competitivităţii în toate sectoarele 
economiei, dar în special în cel al infrastructurii calității și mediului de afaceri. Progresele şi 
schimbările necesare pentru accesarea pieţelor Uniunii Europene le vom realiza prin eforturile 
comune ale proiectului de asistenţă tehnică, a prestatorilor de servicii şi a mediului de afaceri. 
Suntem alături de Dvs. și vă punem la dispoziţie toate competenţele necesare pentru a vă informa, 
ajuta şi pentru a face schimbările cerute, iar progresele neapărat vor fi vizibile. 

Șeful Proiectului AT DCFTA, 
Philip Santens 
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PREZENTAREA GENERALĂ A PRESTATORILOR DE SERVICII ÎN AFACERI (PSA) 

Nr. Instituţia / 
entitatea 

Obiectivele principale Sectorul economic 
de intervenție 

Grupul țintă de 
beneficiari 

Competenţe sau serviciile furnizate 

Prestatori de Servicii specializaţi în Managementul şi Dezvoltarea Afacerii 

1 Organizația pentru 
Dezvoltarea 

Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii (ODIMM) 

Sporirea competitivităţii 
economiei naţionale prin 

susţinerea dezvoltării sectorului 
ÎMM şi mediului de afaceri din 

Republica Moldova 

Sectorul ÎMM din 
toate sectoarele şi 

domeniile economiei 
naţionale 

IMM din toate sectoarele şi 
domeniile economiei naţionale 

orientate spre producere, 
sfera de servicii şi export 

- acces la surse şi servicii de informare; 
- servicii de consultanţă şi instruire în afaceri 
- servicii de acces la finanţarea afacerilor; 
- servicii de dezvoltare a infrastructurii de suport în afaceri; 
- servicii de promovare în afaceri. 

2 Agenţia Naţională de 
Dezvoltare Rurală 

(ACSA) 

Dezvoltarea durabilă economică 
şi socială a comunităţilor rurale 

prin asigurarea accesului 
populaţiei la cunoştinţe, 

experienţă şi abilităţi practice de 
dezvoltare a agrobusinesului 

Sectorul agricol şi 
nonagricol, 

antreprenoriat, 
diversificare şi 

dezvoltare rurală 

Întreprinderi private din toate 
sectoarele şi domeniile 

economiei naţionale orientate 
spre producere, furnizori de 

mijloace de producţie, instituţii 
de stat, proiecte naţionale şi 

internaţionale 

- servicii în tehnologii avansate agricole şi nonagricole; 
- servicii în marketing, acces la pieţe şi standarde de calitate; 
- servicii economico-financiare şi de atragere a investiţiilor; 
- servicii complexe juridice, de relaţii de muncă şi funciare; 
- servicii în dezvoltarea infrastructurii agricole şi rurale; 
- servicii în adaptarea afacerilor la schimbările climatice; 
- servicii de informare şi sisteme informaţionale de piaţă. 

3 Asociația 
Businessului 

European  
(EBA Moldova) 

Implementarea și dezvoltarea 
practicilor de afaceri şi a 
valorilor europene, prin 

consolidarea mediului de afaceri 
autohton și alinierea lui la 

standardele Uniunii Europene 

Mediul de afaceri din 
diverse sectoare ale 
economiei naţionale 

Businessul local şi companii 
internaţionale, membrii EBA, 

exportatori și importatori, 
instituții și organizații de stat și 

private 

- management în afaceri; 
- servicii de lobby şi advocacy; 
- suport în activităţi de export-import şi promovarea exportului; 
- identificarea partenerilor de afaceri externi; 
- cercetări internaționale în marketing; 
- finanțare și acces la servicii financiare; 
- servicii de consultanţă şi instruire în domeniile specifice 

aplicării prevederilor ZLSAC şi a cerinţelor pieţei UE. 

4 Federaţia Naţională a 
Agricultorilor din 

Republica Moldova 
(FNAM AGROinform) 

Dezvoltarea economică a 
localităţilor rurale prin oferirea 

asistenţei în dezvoltarea 
afacerilor, marketing, aplicarea 

tehnologiilor avansate şi 
promovarea unor politici de 

dezvoltare durabilă a mediului 
antreprenorial şi rural 

Sectorul agricol, 
antreprenoriat şi 
dezvoltare rurală 

Membrii FNAM AGROinform, 
producători agricoli de culturi 

cu valoare adăugată, 
antreprenori, entităţi fizice şi 
juridice orientate spre piaţă şi 
export, proiecte investiţionale 

şi de asistenţă tehnică în 
sectorul agricol şi rural 

- management în afaceri și producere 
- marketing şi dezvoltarea exportului 
- servicii de crearea şi dezvoltare a cooperativelor agricole 
- dezvoltarea resurselor umane  
- producție și prestări de servicii  
- finanțe și servicii financiare 
- aplicaţii la subvenţii şi surse de investiţii 
- standarde de calitate și SM 
- servicii de lobby şi advocacy 

5 Asociaţia 
Republicană a 

Producătorilor Agricoli 
"UniAgroProtect" 

(UAP) 

Sporirea bunăstării 
producătorilor agricoli şi 

antreprenorilor rurali, exprimând 
şi promovând interesele lor prin 
activităţi de lobby şi advocacy, 
în calitate de organizaţie lider 

recunoscută în societate 

Agrobusiness, 
antreprenoriat şi 

diversificare agricolă 
şi rurală 

Membrii UAP, producătorii 
agricoli, fermieri, antreprenori, 

entităţi fizice şi juridice 
orientate spre piaţă şi export, 
proiecte investiţionale şi de 
asistenţă tehnică în sectorul 
agricol şi dezvoltare rurală 

- management în afaceri și producere 
- activităţi de lobby şi advocacy pentru membrii săi; 
- acces la resurse financiare și de producere; 
- Implementarea tehnologiilor avansate în agricultură; 
- crearea şi fortificarea formelor asociative de cooperare a 

producătorilor din sectorul agricol;  
- piețe de desfacere şi promovarea exportului; 
- soluționarea şi medierea litigiilor; 
- diversificarea serviciilor pentru membrii săi; 
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6 Federaţia Naţională a 
Fermierilor din 

Republica Moldova 
(FNFM) 

Apărarea intereselor funciare şi 
reprezentarea intereselor 

economice, sociale şi civile ale 
fermierilor din Republica 

Moldova 

Sectorul agricol şi 
nonagricol, 

antreprenoriat şi 
dezvoltare rurală 

Membrii FNFM, producătorii 
agricoli, fermieri, antreprenori, 

proiecte investiţionale şi de 
asistenţă tehnică în sectorul 
agricol şi dezvoltare rurală 

- management în afacere şi producere 
- dezvoltarea resurselor umane ale organizaţiilor de fermieri; 
- activităţi de lobby şi advocacy pentru membrii săi; 
- facilitarea accesului la resurse financiare şi investiţionale; 
- Implementarea tehnologiilor avansate în agricultură; 
- servicii juridice şi protejarea intereselor membrilor săi în 

raporturile cu autorităţile publice de toate nivelele; 
- crearea formelor asociative de cooperare în agricultură;  
- suport la accesarea pieţelor şi promovarea exportului; 
- diversificarea serviciilor pentru membrii săi; 
- servicii de comunicare şi editare a materialelor informative. 

7 Asociaţia 
Producătorilor şi 
Exportatorilor de 

Fructe  
(Moldova Fruct)  

Asistenţă în planificarea 
infrastructurii de post recoltare, 

accesul pe piețe alternative 
pentru fructe, ameliorarea 

mediul de afaceri şi 
reprezentarea intereselor 

membrilor APEF Moldova Fruct 

Sectorul producerii 
fructelor şi 

infrastructura de 
post-recoltare 

horticolă, dezvoltarea 
pieţii locale de 

consum şi 
promovarea 

exporturilor din 
Republica Moldova 

Producători agricoli şi 
antreprenori rurali specializaţi 

în sectorul producerii și 
comercializării fructelor, agenți 

de achiziții, procesatori şi 
exportatori de produse 

horticole, instituții de stat, 
proiecte investiţionale şi 

asistenţă tehnică 

- lobby și advocacy pentru membrii APEF Moldova Fruct; 
- management și planificare strategică a afacerilor horticole; 
- asigurarea transferului tehnologic şi inovaţiilor; 
- studii de fezabilitate și optimizare a afacerilor pomicole; 
- marketing, promovare internațională şi expertiza piețelor de 

desfacere pe categorii de produse horticole; 
- Implementarea şi adoptarea standardelor de calitate; 
- expertiza tehnologiilor de producere și postrecoltare; 
- servicii financiare pentru accesarea investiţiilor; 
- implementarea standardelor de calitate, sistemelor de 

marketing ale piețelor internaționale. 

8 Asociaţia 
Producătorilor şi 
Exportatorilor de 
Struguri de Masă 

(APESM) 

Facilitarea accesului pe piața 
agroalimentară şi crearea unui 

climat favorabil pentru 
antreprenoriatul din sectorul 
producerii strugurilor pentru 

consum în stare proaspătă din 
Republica Moldova 

Sectorul şi 
infrastructura de 
postrecoltare a 

strugurilor de masă, 
dezvoltarea pieţei 

locale de consum şi 
promovarea 

exporturilor din 
Republica Moldova 

Producători agricoli şi 
antreprenori rurali specializaţi 

în sectorul producerii 
strugurilor de masă, agenți de 

achiziții şi exportatori de 
struguri de masă, instituții de 
stat, proiecte investiţionale şi 
asistenţă tehnică naţionale şi 

internaţionale 

- promovarea exportului şi consumului de struguri de masă; 
- studierea şi identificarea pieţelor de desfacere; 
- managementul în afacere și producerea viticolă; 
- asigurarea transferului tehnologic şi inovaţiilor în viticultură; 
- activităţi de lobby şi advocacy pentru membrii săi; 
- implementarea şi adoptarea standardelor de calitate, 

sistemelor de management și de marketing ale pieţei UE. 
- dezvoltarea resurselor umane şi instruire a personalului; 
- suport în dezvoltarea infrastructurii de post-recoltare. 

Prestatori de Servicii specializaţi în implementarea şi conformarea la Standarde de Calitate (SC) și Sistemele de Management (SM) 

9 Centrul Naţional de 
Acreditare 
(MOLDAC) 

Implementarea politicii de stat în 
domeniul acreditării şi evaluării 

conformităţii, conferind 
încredere în competenţa 
tehnică, imparţialitatea şi 

integritatea organismelor de 
evaluare a conformităţii 

acreditate. 

Prestări servicii de 
acreditare a 

Organismelor de 
Evaluare a 

Conformităţii (OEC) 
pentru toate 
sectoarele şi 

domeniile economiei 
naţionale. 

Organismele de Evaluare a 
Conformităţii acreditate (OEC), 
inclusiv: laboratoare, organisme 
de certificare şi organisme de 

inspecţie, beneficiarii 
activităţilor de evaluare a 

conformităţii, consumatorii, 
autorităţile cu funcţii de 

reglementare interesate în 
dezvoltarea acreditării şi a 

evaluării conformităţii. 

- acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, prin 
utilizarea standardelor internaţionale ISO/CEI 17020, 
ISO/CEI 17021, ISO/CEI 17025, ISO/CEI 17065, ISO 15189, 
ISO/TS 22003, EN 45011 şi documentelor EA, ILAC, IAF 
aferente.  

- servicii de instruire a personalului OEC în implementarea, 
aplicarea şi conformarea la standardele: ISO/CEI 17025, 
17065, 17020, ISO 9001, ISO 22000. 
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10 ÎS Centrul de 
Metrologie Aplicată 

și Certificare 
(CMAC) 

Implementarea politicii de stat în 
domeniul metrologiei aplicate, 

evaluării conformităţii prin 
testarea și certificarea 

produselor, conferind încredere 
și competenţa tehnică, 

asigurând apărarea drepturilor 
consumatorului, vieţii, sănătăţii 

şi securităţii persoanelor. 

Prestări servicii 
metrologice şi 

certificare pentru 
majoritatea 

sectoarelor şi 
domeniilor economiei 

naţionale. 

Persoane fizice şi juridice, 
producători de bunuri şi 

servicii, companii de export şi 
import, laboratoare de 

încercări, instituții publice, 
autorități de reglementare, 

mediul academic, precum și 
alte părți interesate. 

- certificarea loturilor de produse alimentare/nealimentare; 
- certificarea cu şi fără evaluarea procesului de producere a 

produselor alimentare/nealimentare fabricate în serie; 
- supravegherea produselor; 
- certificarea Sistemelor de Management (SM); 
- verificarea şi etalonarea mijloacelor de măsurare ale 

mărimilor: geometrice, de mase, radiotehnice, termotehnice 
şi fizico chimice; 

- servicii de încercări produse agroalimentare, cosmetice şi 
materiale de construcţie; 

- servicii de încercări produselor industriale/electrice. 
- servicii de formare profesională continuă în domeniile: 

sistemelor de management, evaluării conformității, 
metrologiei. 

11 Institutul Naţional de 
Standardizare (INS) 

Contribuţii la creșterea 
competitivității economice şi 

bunăstării durabile a populației, 
prin adoptarea şi promovarea 

standardelor europene și 
internaționale 

Sectorul de 
standardizare pentru 
toate sectoarele şi 

domeniile economiei 
naţionale 

Producători, IMM, instituții 
publice, autorități naţionale, 
mediul academic și alte părți 

interesate 

- publicarea şi difuzarea documentelor normative în domeniul 
standardizării; 

- actualizarea documentelor normative în domeniul 
standardizării; 

- organizarea cursurilor de instruire şi informărilor în domeniul 
standardizării. 

12 Institutul Naţional de 
Metrologie (INM) 

Implementarea la nivel naţional 
a politicii în domeniul 

metrologiei, prin asigurarea 
uniformităţii, legalităţii, exactităţii 

şi trasabilităţii măsurărilor în 
Republica Moldova 

Transmiterea 
unităților de măsură 

prin etalonări și 
verificări metrologice 

a mijloacelor de 
măsurare pentru 

toate sectoarele şi 
domeniile economiei 

naţionale 

Laboratoare de încercări, 
etalonări, verificări 

metrologice, producători şi 
importatori de mijloace de 

măsurare, prestatori de 
servicii de verificare şi 

încercări metrologice legale şi 
aplicative 

- încercări metrologice de aprobare de model a mijloacelor de 
măsurare, inclusiv în exemplare unice sau loturi mici; 

- recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice de 
aprobare de model, efectuate în alte țări; 

- etalonări a mijloacelor de măsurare; 
- verificări metrologice şi de expertiză a mijloacelor de 

măsurare legale; 
- efectuarea măsurărilor oficiale şi expertizelor metrologice a 

documentelor normativ-tehnice; 
- servicii de comparări (bilaterale sau multilaterale); 
- instruiri şi perfecţionare în domeniul metrologiei. 

13 SGS  
(MOLDOVA) SA 

Servicii de inspecţie, verificare, 
testare şi certificare a 

produselor şi serviciilor în 
scopul reducerii riscurilor, 
optimizarea proceselor și 

asigurarea dezvoltării durabile a 
mediului de afacere 

Certificarea,inspecţia, 
expertiza și testarea 
produselor în relaţiile 

de export – import 
pentru toate 
sectoarele şi 

domeniile economiei 
naţionale 

Persoane fizice şi juridice, 
producători de bunuri şi 

servicii, companii de export şi 
import, companii de transport 
internațional, instituții publice, 
instituții financiare, precum și 
alte companii, organizații și 
instituții din ciclul de viaţa a 
produsului sau serviciilor și 

alte părți interesate 

- certificarea calităţii şi cantităţii produselor conform 
standardelor UE, internaționale sau a ţării importatoare; 

- certificarea Sistemelor de Management (SM) în sectorul 
agroindustrial şi diverselor sectoare ale industriei, inclusiv si 
a celor referitoare la siguranţa alimentelor; 

- certificarea inofensivității şi calităţii produselor, inclusiv Eco 
şi Bio, produselor genetic nemodificate, furajelor GMP+FC, 
biocombustibilului; 

- identificarea partenerilor la export şi promovarea exportului; 
- dezvoltarea resurselor umane şi instruiri a personalului în 

domeniile certificării, inspecţiei şi conformării la SM; 
- gestiunea stocurilor, materialelor şi depozitelor; 
- servicii de monitorizare a mărfurilor puse în gaj. 
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Prestatori de Servicii specializaţi în domeniul Protecţiei Proprietății Intelectuale şi Consumatorilor 

14 Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI) 

Promovarea politicilor în 
domeniul proprietăţii intelectuale 

şi eficientizarea sistemului de 
protecţie a obiectelor de 

proprietate intelectuală, în 
scopul încurajării progresului 
tehnologic şi creativităţii în 
diverse sectoare ale ţării 

Prestări servicii de 
protecţie a 
Proprietății 

Intelectuale (PI) în 
toate sectoarele şi 

domeniile economiei 
naţionale ale 

Republicii Moldova 

Sectoarele: economic, 
asociativ, academic și alte 
părţi interesate în domeniul 

protecţiei Proprietății 
Intelectuale (PI) 

- servicii de înregistrare/brevetare a obiectelor de proprietate 
industrială; 

- servicii în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe; 
- servicii de cercetare documentară în domeniul proprietății 

intelectuale; 
- servicii de instruire și consultanță în domeniul proprietății 

intelectuale; 
- servicii de informare în domeniul PI. 

15 Agenţia pentru 
Protecţia 

Consumatorilor (APC) 

Implementarea politicii şi 
strategiilor în domeniul protecţiei 

consumatorilor şi de 
supraveghere a respectării 

actelor normative din domeniul 
protecţiei consumatorilor 

Protecţia 
consumatorilor prin 

supravegherea 
pieţei, cu incidenţă 
multisectorială a 

economiei naţionale 

Consumatori - persoane fizice, 
ONG, instituţii de stat, agenţi 
economici - mediul de afaceri 

din Republica Moldova 

- organizarea şi desfăşurarea activităţilor de supraveghere a 
pieţei privind corespunderea produselor plasate şi a 
serviciilor prestate pe piaţă; 

- efectuarea controlului metrologic legal, mijloacelor de 
măsurare şi a materialelor de referinţă din domeniu; 

- efectuarea controlului de stat privind respectarea normelor şi 
regulilor activităţilor de comerţ; 

- protecţia intereselor economice ale consumatorilor; 
- activităţi de informare şi educare a cetăţenilor privind 

drepturile pe care le au în calitate de consumatori. 

Instituţii în domeniul Reglementării şi Controlului Siguranţei Alimentelor 

16 Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa 

Alimentelor (ANSA) 

Implementarea politicii statului 
în domeniul de reglementare şi 

control pentru siguranţa 
alimentelor, în domeniul sanitar-
veterinar, zootehnic, al protecţiei 

plantelor şi carantinei 
fitosanitare, controlului 

semincer, calităţii produselor 
primare, produselor alimentare 

şi a hranei pentru animale 

Siguranţa 
alimentelor, 

sectoarele zootehnic, 
fitotehnic, zootehnic, 
protecţiei plantelor, 

asigurarea cu 
inputuri a sectorului 
agricol şi procesării 
produselor agricole 

Antreprenori şi producători 
agricoli, companii de import – 

export, companii de 
procesare, asigurare cu 

mijloace de producţie, instituţii 
de stat, entităţi fizice şi 
juridice, consumatorii 

Reglementări, control şi servicii în domeniul: 
- siguranţei, calităţii şi igienei produselor alimentare;  
- supravegherii condiţiilor de igienă în localurile de deservire; 
- identificării, selecţiei şi ameliorării animalelor; 
- fabricării şi utilizării furajelor şi materialelor furajere; 
- fabricării şi utilizării produselor de uz veterinar; 
- protecţiei şi sănătăţii plantelor şi controlului semincer; 
- produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor; 
- evaluării riscului, sistemelor de avertizare timpurie (alertă) şi 

informaţionale. 

Prestatori de Servicii specializaţi în Promovarea Comerţului, Dezvoltarea Exportului şi Servicii Vamale 

17 Organizația de 
Atragere a 

Investițiilor şi 
Promovare a 
Exportului din 

Moldova (MIEPO) 

Implementarea politicilor statului 
în sporirea competitivității, 

promovării exportului și atragerii 
investițiilor din şi pentru 

Republica Moldova. 

Promovarea 
exportului și 

atragerea investițiilor, 
pentru toate 
sectoarele şi 

domeniile economiei 
naţionale. 

Comunitatea de afaceri, 
asociaţii de profil, filiere şi 

produs, companii de 
procesare, de export de bunuri 
şi servicii, autorităţile publice 

centrale şi locale din 
Republica Moldova şi 

organizaţiile internaţionale de 
specialitate. 

- promovarea de bunuri şi servicii moldoveneşti pe pieţele externe; 
- identificarea partenerilor străini şi explorarea de noi pieţe; 
- organizarea evenimentelor în ţară şi peste hotare în scopul 

facilitării promovării exportului şi atragerii investiţiilor; 
- formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena 

internațională; 
- efectuarea studiilor de cercetare în vederea elaborării 

propunerilor pentru strategia de promovare a exportului și 
imaginii țării; 

- acordarea serviciilor potenţialilor investitori şi celor existenţi, în 
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etapele preinvestiţională, investiţională şi postinvestiţională; 
- organizarea cursurilor de instruire şi seminarelor tematice 

pentru companiile autohtone în domeniul investiţional şi de 
export. 

18 Camera de Comerţ 
şi Industrie a 

Republicii Moldova 
(CCI) 

Dezvoltarea competitivității 
companiilor moldovenești, 

modernizarea și dezvoltarea 
societății, prin furnizarea unui 

sprijin specializat, profesionist și 
eficient în raport cu instituțiile de 

stat naţionale și mediul de 
afaceri internațional 

Dezvoltarea 
afacerilor, 

expertize/evaluării de 
bunuri/serviciu şi 

promovarea 
exporturilor pentru 
toate sectoarele 

economiei naţionale 

Companii private şi de stat, 
IMM, ONG, asociaţii de filiere 
şi profil, companii de export-
import, administraţia publică 

centrală şi locală 

- activităţi de lobby şi advocacy pentru membrii săi; 
- expertiză și evaluare a mărfurilor, utilajelor și imobilului; 
- arbitraj şi medieri comerciale interne şi internaţionale; 
- brokeraj vamal şi operaţiuni de vămuire a mărfurilor 
- promovarea şi dezvoltarea exporturilor pe pieţe terţe; 
- consultantă privind legislaţia fiscală, comercială, vamală; 
- servicii prin intermediul Carnetului ATA – CCI cu oferirea 

posibilităţilor de export a mărfurile în regim temporar; 
- certificarea produselor, mărfurilor şi serviciilor;  
- formare antreprenorială profesională şi instruiri continui; 
- organizarea târgurilor și expozițiilor la toate nivelele. 

19 Asociaţia 
Internaţională a 
Transportatorilor 
Auto din Moldova 

(AITA) 

Reprezintă interesele 
transportatorilor din Republica 
Moldova în lucrul organelor de 

transport a Comisiei Economice 
Europene din cadrul 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
Uniunii Internaţionale a 

transportului auto şi menţinerea 
relaţiilor cu alte asociaţii 

naţionale şi internaţionale 

Transport auto 
internațional de 

mărfuri şi pasageri 

Companii de transport autor, 
producători și exportatori de 

produse agricole, mărfuri 
industriale, de larg consum și 

materiale de construcții 

- asigurarea transportatorilor din Moldova cu cartele TIR-
Carnets, cartele de passage şi reglementarea litigiilor legate 
de utilizarea sistemului TIR; 

- asigurarea transportatorilor cu documente, care 
reglementează îndeplinirea transportărilor internaţionale; 

- informarea membrilor AITA despre condiţiile şi regulile de 
transport internaţionale pe teritoriul ţării şi ţărilor străine; 

- organizarea alimentării cu combustibil în bază de credit 
pentru transportatorii-membri AITA pe teritorii străine; 

- oferirea ajutorului proprietarilor, expeditorilor şi 
transportatorilor în organizarea transportului încărcăturilor; 

- oferirea diverselor tipuri de servicii de asigurare, legate de 
îndeplinirea transportărilor internaţionale; 

- instruirea managerilor şi şoferilor în centrele de studiu AITA. 

20 Asociaţia 
Expeditorilor şi 

Brokerilor Vamali din 
Republica Moldova  

(AEM - Trans) 

Contribuiţii şi lobby la formarea 
şi dezvoltarea pieţei economice 
naţionale în domeniul lucrărilor 
şi serviciilor de transportare şi 

expediţie 

Comerț extern şi 
export, expediţii şi 

brokeraj vamal, 
transporturi interne - 
externe şi logistică 

lanțurilor de 
aprovizionare 

Companii de expediție, export-
import, brokeraj vamal, 

transporturi interne – externe, 
logistică agenți de achiziții și 

exportatori de produse 
agricole, de larg consum şi 

industriale 

- expediţie, logistică şi transport naţional şi internaţional de 
mărfuri şi pasageri; 

- consultantă privind procedurile de expediţie, transport 
internaţional, legislaţia vamală, fiscală şi comercială; 

- lobby și advocacy pentru membrii săi în relaţiile cu instituțiile 
şi organele naţionale şi internaţionale; 

- identificarea tipului şi mijloacelor de expediţie şi transport 
pentru diferite grupe de produse şi mărfuri la export; 

- asigurare a trasabilităţii logistice a produselor şi mărfurilor; 
- editare şi distribuire a blanchetelor-tip a documentelor de 

transport, inclusiv a formularelor FIATA; 
- instruire şi perfecţionare a specialiștilor în domeniul de 

expediţie, logistică şi transport internaţional; 
- certificarea managerilor şi şoferilor în domeniul de expediţie, 

transportului de mărfuri şi pasageri. 
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21 Asociația Brokerilor 
Vamali 

din Republica 
Moldova 

Coordonarea activităţii 
companiilor-membre 

specializate în brokeraj vamal şi 
crearea condiţiilor favorabile 
pentru realizarea şi apărarea 

intereselor comune a acestora 
în procesul de reformare şi 

dezvoltare a economiei 
Republicii Moldova 

Promovarea 
comerţului şi 
dezvoltarea 

exportului, servicii de 
brokeraj vamal, 

transporturi interne - 
externe şi logistică 

lanțurilor de 
aprovizionare 

Instituții de stat, producători, 
agenți de achiziții și 

exportatori de produse 
agricole, mărfuri de larg 
consum şi materiale de 
construcții, companii de 

logistică, transport auto și 
feroviar, importatori și furnizori 

de mijloace de producție 

- consultantă juridică privind legislaţia vamală, fiscală, 
comercială şi a operaţiunilor de vămuire a mărfurilor; 

- optimizarea procedurilor vamale şi schimb de informaţii; 
- transport internaţional şi logistică; 
- depozitarea mărfurilor în regim de "antrepozit vamal" şi 

depozitare provizorie a mărfurilor şi unităților de transport; 
- calcularea taxelor vamale, tarifelor ecologice şi accizelor la 

importul mijloacelor de transport; 
- instruirea şi perfecţionarea specialiștilor în domeniul vamal, 

inclusiv cu participarea experţilor din străinătate. 

22 Serviciul Vamal al 
Republicii Moldova 

(SV) 

Obiectivul general I: 
Promovarea conformării 

voluntare la plata drepturilor de 
import/export prin 

implementarea procedurilor 
vamale moderne, care 

facilitează comerţul extern şi 
asigură securitatea lanţului de 

aprovizionare international. 
Obiectivul general II: Sporirea 

nivelului de securitate 
economică a statului şi de 

securizare a frontierei de stat. 
Obiectivul general III: 

Consolidarea capacităţilor 
Serviciului Vamal, pentru 

asigurarea unui efectiv cu un 
nivel înalt de profesionalism şi 
integritate cu scopul asigurării 
unui sistem de management al 

calităţii efficient 

Implementarea 
politicii vamale, 

respectării 
reglementărilor 

vamale la trecerea 
mărfurilor, mijloacelor 

de transport şi 
persoanelor peste 
frontiera vamală a 

Republicii Moldova, 
perceperea 

drepturilor de import 
şi drepturilor de 

export, vămuirea, 
controlul şi 

supravegherea 
vamală 

Autorităţile publice, cetăţenii, 
comunitatea de afaceri, 

companii de import – export 
de bunuri şi servicii, companii 
de transport internaţional şi de 
brokeraj vamal din Republica 

Moldova 

- acordarea certificatelor de Agent Economic Autorizat (AEO),  
- acordarea statutului de titular al procedurii simplificate de 

vămuire; 
- autorizări pentru antrepozitului vamal, depozit provizoriu şi 

plasarea mărfurilor în destinaţia vamală 
- eliberarea Certificatului de origine la exportarea produselor; 
- consultarea privind taxele şi impozitele percepute, la 

introducerea/scoaterea mărfurilor; 
- emiterea deciziilor tarifare în prealabil; 
- servicii şi proceduri de declarare electronică; 
- protejarea drepturilor de titulari la frontieră; 
- acordarea consultanţei juridice privind legislaţia vamală; 
- servicii de instruire a specialiştilor în domeniul vamal. 
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Directoriul Prestatorilor de Servicii în Afaceri  
în contextul implementării ZLSAC în Republica Moldova 

Prestatori de Servicii  
specializaţi în Managementul 

şi Dezvoltarea Afacerii 
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Instituţia / entitatea: ORGANIZAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI 
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (ODIMM) 

Date de contact: MD-2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 48, of. 313 
Telefon: /+373 22/ 29 57 41 
Fax: /+373 22/ 29 57 97 
E-mail: office@odimm.md,  
Web: www.odimm.md 

Director General - Iulia IABANJI 

Anul fondării: 2007 
Cadrul legislativ: Hotărârea Guvernului nr. 538 din 17.05.2007 
Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii (în continuare ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, 
ce activează în coordonarea Ministerului Economiei. 
ODIMM îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu ministerele, alte 
autorităţi publice la nivel central şi local, organizaţii de suport, asociaţii 
de business, agenţi economici din Republica Moldova, donatori şi 
organizaţii internaţionale. 
Funcţiile de coordonare şi dirijare a activităţilor ODIMM revin Consiliul 
de coordonare a Organizaţiei. Consiliul de coordonare este compus 
din reprezentanţi ai: Guvernului, prin Ministerul Economiei şi Ministerul 
Finanţelor, ONG-uri de reprezentare a intereselor IMM şi donatori, 
care are ca funcţii de bază: a) aprobă structura organizatorică; b) 
aprobă strategia şi programele anuale de activitate ale Organizaţiei; c) 
supraveghează utilizarea de către Organizaţie a mijloacelor financiare 
conform destinaţiilor şi devizului de cheltuieli stabilite; e) aprobă 
instituirea de fonduri speciale în scopul acumulării resurselor 
financiare destinate finanţării acţiunilor de susţinere şi dezvoltare a 
sectorului IMM. 
Activităţile ODIMM sunt implementate de următoarele direcţii: 
 Centrul de consultanţă şi asistenţă în afaceri
 Direcţia infrastructura de suport în afaceri
 Direcţia analiza, inovare şi instruire
 Direcţia finanţarea IMM
 Fondul de Garantare a Creditelor
 Direcţia atragerea de fonduri şi relaţii internaţionale
 Direcţia comunicare şi relaţii cu publicul
 Direcţia finanţe şi administrare

Sectorul 
implementării: 

Sectorul IMM din toate domeniile economiei naţionale ale Republicii 
Moldova. 

Aria geografică: ODIMM îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriu republicii 
Misiunea: Misiunea ODIMM constă în sporirea competitivităţii economiei 

naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului IMM şi mediului de 
afaceri din Republica Moldova.  

Obiectivele 
strategice: 

• Formarea şi facilitarea culturii şi a abilităţilor antreprenoriale;
• Facilitarea accesului IMM la resurse financiare;
• Facilitarea accesului IMM la resurse informaţionale şi inovaţii;
• Stimularea dialogului public-privat;
• Susţinerea dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri;
• Facilitarea legăturilor de afaceri între companiile autohtone şi cele

exetrne;
• Crearea oportunităţilor de lansare şi dezvoltării afacerilor de

succes, în special din zonele rurale.
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Funţiile de bază: • Elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor de
dezvoltare a sectorului IMM; Administrarea Fondului de Garantare
a Creditelor (FGC);

• Acordarea serviciilor de consultanţă şi instruire a managerilor şi
angajaţilor IMM;

• Crearea, dezvoltarea şi promovarea reţelei de Incubatoare de
Afaceri din Republica Moldova;

• Susţinerea formării de clustere şi reţelei de transfer tehnologic şi
inovativ în mediul de afaceri;

• Susţinerea dezvoltării asociaţiilor de profil şi filierelor, instituţiilor şi
organizaţiilor de suport în afaceri;

• Cooperarea cu organizaţii naţionale şi internaţionale similare.
Grupul ţintă de 
beneficiari: IMM din toate sectoarele şi domeniile economiei naţionale, în special: 

din mediul rural, femei şi tineri antreprenori, migranţi, întreprinderi 
orientate spre producere, sfera de servicii şi export. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

ACCES LA SURSE ŞI SERVICII DE INFORMARE: 
1. Servicii de acces la surse de informare şi de promovare a IMM

prin intermediului paginii web a Organizaţiei www.odimm.md,
Business Portalului www.businessportal.md, Reţelei Regionale a
Incubatoarelor de Afaceri www.riam.md şi Platformei Naţională a
Femeilor din Moldova  (PNFM) www.platformafemeilor.md;

2. Elaborarea şi publicarea materialelor informative pentru IMM şi
potenţiali antreprenori;

3. Gestionarea Bazei de Date cu Prestatori de Servicii în Afaceri.

SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INSTRUIRE ÎN AFACERI: 
4. Consultanţă şi asistenţă în afaceri agenţilor economici din RM;
5. Cursuri de instruire pentru antreprenori şi IMM prin intermediul

programului „Gestiunea eficientă a afacerii” cu peste 20 de
module specializate de instruiri;

6. Cursuri de instruire pentru crearea şi dezvoltarea afacerilor
pentru tinerii antreprenori şi migranţi prin Programul Naţional de
Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) cu peste 15 module
specializate de instruiri şi tutore în gestionarea afacerilor.

SERVICII DE ACCES LA FINANŢAREA AFACERILOR: 
7. Asigurarea accesului IMM la credite bancare prin gestionarea

Fondului de Garantare a Creditelor;
8. Stimularea investirii economiilor în dezvoltarea afacerilor prin

acordarea finanţării nerambursabile a Programului de Atragere a
Remitenţelor în Economie ”PARE 1+1”;

9. Stimularea participării IMM la expoziţii şi târguri naţionale şi
internaţionale prin subvenţionarea spaţiului expoziţional
(Programul de stimulare a participării agenţilor economici la
târguri şi expoziţii).

SERVICII DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE SUPORT ÎN 
AFACERI: 

10. Crearea şi susţinerea Incubatoarelor de Afaceri în regiuni;
11. Dezvoltarea, fortificarea şi promovarea Reţelei Regionale a

Incubatoarelor de Afaceri;
12. Servicii pentru business prin intermediul Centrului de

Consultanţă şi Asistenţă în Afaceri.
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SERVICII DE PROMOVARE ÎN AFACERI: 
13. Suport IMM în promovare la nivel naţional şi internaţional; 
14. Suport IMM şi businessului în organizarea evenimentelor 

tematice: seminare, evenimente de brokeraj, ateliere de lucru, 
evenimente de asociere, lansarea de produse şi servicii; 

15. Organizarea concursurilor antreprenoriale la nivel naţional; 
16. Promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor, 

promovarea produselor şi serviciilor acordate de către 
antreprenoare prin PNFM. 

Programe de 
susţinere a 
Întreprinderilor Mici 
şi Mijlocii 

FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR (FGC) 
FGC administrat de ODIMM reprezintă un instrument de stat de 
îmbunătăţire a accesului la finanţe pentru micii antreprenori, care 
dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar din 
lipsa unui gaj acceptabil de bancă nu îl pot obţine.  

Garanţia financiară este asigurarea parţială a angajamentelor 
agentului economic (beneficiar de credit) faţă de bancă. 

ODIMM acordă garanţii financiare, în baza următoarelor 5 produse: 
• Întreprinderile active: garanţia reprezintă maxim 50% din 

mărimea creditului, suma garanţiei max. 1 mil. lei, pe o perioada 
de garantare mx. 5 ani, comisionul constituie 2% anual de la 
suma garanţiei; 

• Întreprinderi nou-create: garanţia reprezintă maxim 70% din 
mărimea creditului, suma garanţiei max. 500 mii lei, perioada de 
garantare: 3 ani, comision – 1,5%; 

• Întreprinderi exportatoare: garanţia reprezintă maxim 50% din 
mărimea creditului, suma garanţiei max. 2 mil. lei, perioada de 
garantare: 5 ani, comision – 1,5%; 

• Întreprinderi create de tineri - beneficiari programului PNAET: 
garanţia reprezintă maxim 50% din mărimea creditului, suma 
garanţiei max. 150 mii lei, pentru o perioadă de max. 5 ani, 
comision – 1,5%; 

• Întreprinderi create de lucrătorii migranţi sau rudele de gradul I - 
beneficiari PARE 1+1: garanţia reprezintă maxim 50% din 
mărimea creditului, suma garanţiei max. 200 mii lei, perioada de 
garantare: 5 ani, comision – 1,5% anual de la suma garanţiei. 

Informaţii: (022) 211 552 şi www.fgc.odimm.md. 

PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE 
„PARE 1+1” 
Programul PARE 1+1 este aprobat prin HG nr. 972 din 18.10.2010 şi 
este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai 
acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea 
unei afaceri proprii pe teritoriul Republicii Moldova.  
Programul PARE 1+1 se desfăşoară în 4 componente, respectiv: 
• Informare şi comunicare; 
• Instruire şi suport antreprenorial - durată de 10 zile; 
• Finanţarea afacerilor / Regula 1+1 – finanţare nerambursabilă în 

valoare de până la 200.000 lei; 
• Monitorizare post-finanţare şi Evaluarea Programului – 24 luni, 

din momentul acordării finanţării afacerii. 

Informaţii: (022) 225 799, 225 001 şi www.odimm.md/pare. 
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE ABILITARE ECONOMICĂ A 
TINERILOR (PNAET) 
PNAET este destinat tinerilor, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, 
care doresc să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să 
extindă o afacere proprie în zonele rurale (tot teritoriul ţării, cu 
excepţia mun. Chişinău şi Bălţi). PNAET oferă: 
• Instruire şi consultanţă antreprenorială gratuită – durată de 10 zile, 

desfăşurată pe întreg teritoriul ţării (implementată de ODIMM); 
• Finanţare afacerilor prevede acordarea creditelor preferenţiale de 

până la 300.000 lei, cu o perioada de rambursare de maxim 5 ani. 
Porţiunea de grant (finanţare nerambursabilă) constituie 40% din 
valoarea creditului (responsabil Directoratul Liniei de Credit). 

• Monitorizarea post – finanţare, implementată de DLC. 
Informaţii (022) 225 384 şi www.odimm.md. 

Experienţa de lucru în 
proiecte similare: 

• Programul de promovare şi extindere a abilităţilor antreprenoriale în 
Republica Moldova; 

• „Black Sea Business Incubators’ Network” (Black SeaBI-Net); 
• „Lead Your Way to Business”; 
• „Black SeaNetwork for Regional Development (BlasNET); 
• „Better SMEs access to European know-how”. 

Acreditări /certificări 
ori Afilieri naţionale şi 
internaţionale: 

Membru al Enterprise European Network; 
Membru al UN Global Compact International; 
Membru al Women Entrepreneurship Platform; 
Membru fondator al Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldovei; 
Membru fondator al Reţelei Regională a IA „BI-Net”. 

Parteneri de dezvoltare ai ODIMM 
ODIMM promovează și implementează Programele de suport pentru IMM prin partenerii săi de 
dezvoltare, precum: 

1. Consiliile Raionale, specialiştii ÎMM din cadrul secţiilor economice; 
2. Incubatoarele de Afaceri din raioanele:  

2.1. Incubatorul de Afaceri din Soroca 
Tel/fax: /+373 230/ 20 406, e-mail: liliana@ias.md, web: www.ias.md; 

2.2. Incubatorul de Afaceri din Sângerei 
Tel: /+373 262/84 036, e-mail: incubatorulsingerei@gmail.com, web: www.iasg.md; 

2.3. Incubatorul de Afaceri din Rezina 
Tel/fax: /+373 254/24 334, e-mail: ipiarezina@mail.ru , web: www.iar.md; 

2.4. Incubatorul de Afaceri din Nisporeni 
Tel/fax: /+373 264/ 68 002, e-mail: laz_vit@yahoo.com, web: www.ian.md; 

2.5. Incubatorul de Afaceri din Leova 
Tel/fax: /+373 263/ 25 999, e-mail: borispatrascu@gmail.com, web: www.ial.md; 

2.6. Incubatorul de Afaceri din Cimişlia 
Tel/fax: /+373 241/ 81 050, e-mail: olga_postovanu@yahoo.com, web: www.iacm.md 

2.7. Incubatorul de Afaceri din Stefan Vodă 
Tel/fax: /+373 242/ 24 341, e-mail: cuclenco.tatiana@gmail.com, web: www.iasv.md 

2.8. Incubatorul de Afaceri din Ceadâr-Lunga 
Tel/fax: /+373/ 767 44 900, e-mail: ncojokar@gmail.com, web: www.iacl.md 

2.9. Incubatorul de Afaceri din Dubăsari (s. Coşniţa) 
Tel/fax: /+373 248/ 25 569 / 25 568, e-mail: ia.dubasari@mail.ru, web: www.iard.md 

Principalele surse de 
informație publice: 

www.odimm.md,                                   www.fgc.odimm.md,  
www.businessportal.md,                       www.riam.md 
www.platformafemeilor.md 
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Instituţia / entitatea: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ (ACSA) 
Date de contact: MD-2005, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 98, of. 401 

Tel:+373 (0) 22 23 53 54,  
Fax:+373 (0) 22 23 53 28 
E-mail: office@acsa.md 
Web: www.acsa.md 

Director Executiv – Constantin OJOG 

Anul fondării: 2001 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Legea nr. 837 XIII din 17.05.1996, Legea nr.178-XVI din 20 iulie 2007 şi 
Legea nr. 111 din 04.06.2010, cu privire la Asociațiile Obștești. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA), în continuare ACSA, este 
o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică ce îşi desfăşoară 
activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
Cu suportul tehnic şi financiar al Băncii Mondiale prin intermediul 
Proiectului RISP, ACSA a creat Rețeaua Prestatorilor de Servicii a 
Serviciului de Extensiune Rurală (SER), ca un sistem național de 
consultanță agricolă și dezvoltare rurală în Republica Moldova. Din anul 
2001 şi până în prezent ACSA este administratorul reţelei SER, formată 
din 35 Prestatori de Servicii (PS) şi 430 de consultanţi regionali şi locali. 
Organul suprem de administrare al ACSA este Adunarea Generală a 
membrilor, care este în drept să adopte hotărâri privind activitatea 
asociaţiei, alege Consiliul de Administrare, Președintele Asociaţiei, 
Comisia de Cenzori şi Directorul executiv. Dirijarea activităţii ACSA este 
efectuată de către Directorul executiv, ales în funcţie pe bază de 
concurs de Adunarea Generală a membrilor. Implementarea activităţilor 
şi misiunilor ACSA este asigurată de Direcţia executivă, de 4 
departamente de profil şi 3 unităţi - servicii. 
Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA), în baza licitaţiei publice 
nr. 13/00191 din 22.04.2013, a adjudecat Contractul nr. 29 de 
achiziţionare a serviciilor de extensiune rurală din 22.04.2013, semnat cu 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), care prevede, 
pentru perioada anilor 2013-2017, administrarea - fortificarea SER şi 
prestarea a cca 2000 000 de servicii consultative în domeniile 
tehnologice, economice, juridice şi de marketing agricol, pentru 
producătorii agricoli şi antreprenorii rurali din Republica Moldova. 
Activităţile ACSA în cadrul Proiectelor RISP și Contractului nr. 29 SER din 
22.04.2013 sunt supravegheate de către Consiliul de Observatori, iar 
selectarea PS şi consultanţilor este asigurată de Comisia de Selectare. 
Componența, competenţele şi atribuţiile organelor menţionate sunt 
reglementate prin ordinul Ministrului Agriculturii. 

Sectorul 
implementării: 

Sectorul agricol şi nonagricol, antreprenoriat, diversificare şi dezvoltare 
rurală. 

Aria geografică a 
implementării: 

Aria de acoperire naţională – prin Reţeaua Serviciului de Extensiune 
Rurală, formată din 430 de consultanţi regionali şi locali. 

Misiunea: Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin instituirea şi fortificarea 
Reţelei profesionale de Prestatori de Servicii de informare, consultanţă 
şi instruire, care asigură accesul producătorilor agricoli şi populaţiei 
rurale la cunoştinţe, experienţă şi abilităţi, ce ţin de un spectru larg de 
domenii orientate spre dezvoltarea economică şi socială a satelor. 

Obiectivele 
strategice: 

• Creşterea nivelului profesional al consultanţilor SER prin asigurarea 
accesului la informaţie, la cunoștințe şi metodologii de extensiune; 

• Sporirea veniturilor şi durabilităţii financiare a afacerilor clienților 
beneficiari ca urmare a serviciilor de consultanţă prestate; 

• Transferul tehnologiilor şi inovaţiilor în sectorul agricol şi rural; 

tel:+373%20(0)%2022%2023%2053%2054
mailto:office@acsa.md
http://www.acsa.md/
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• Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin asigurarea accesului 
la informaţie, cunoștințe şi experiență avansată. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Întreprinderi private, producători şi antreprenori din sectoarele agricole 
și nonagricole, prestări de servicii, furnizori de mijloace de producţie, 
instituţii de stat, proiecte investiţionale şi de asistenţă tehnică. 

Competenţe 
/Produse şi Servicii 
prestate: 

Servicii de asistenţă complexă în managementul afacerilor, din diverse 
domenii şi sectoare ale economiei şi dezvoltare rurală, în particular: 
• Servicii complexe în tehnologii avansate agricole şi nonagricole; 
• Servicii complexe în marketing, acces la pieţe şi standarde de calitate; 
• Servicii complexe economico-financiare şi de atragere a investiţiilor; 
• Servicii complexe juridice de relaţii de muncă şi funciare.  

Experienţa de lucru 
în proiecte similare: 

Experienţă relevantă în implementarea a peste 90 de proiecte naţionale 
şi internaţionale, finanţate de Banca Mondială, MAIA, USAID, FAO, 
UNDP, UNICEF, GEF, MCC în dezvoltarea afacerilor, agricolă şi rurală.  

Acreditări / Afilieri 
internaţionale: 

Banca Mondială / USAID / FAO / UNICEF/ UNDP / IPHD / MCC / DFID 
/ CzDA / Polish AID / SIDA / GEF / IFAD / JICA / Guvernul RM 

Centrele Regionale Prestatoare de Servicii ale Serviciului de Extensiune Rurală (PS SER): 

1. PS SER Anenii Noi. Tel/fax: /+373 265/ 24497, e-mail: apacentru@mail.ru, 
2. PS SER Basarabeasca. Tel/fax: /+373 297/ 21490, e-mail: informbs@yandex.ru, 
3. PS SER Bălţi. Tel/fax: /+373 231/ 25178, e-mail: cip.balti@gmail.com, 
4. PS SER Briceni. Tel/fax: /+373 247/ 25966, e-mail: val_boboc@rambler.ru, 
5. PS SER Cahul. Tel/fax: /+373 299/ 32423, e-mail: marina_er@rambler.ru, 
6. PS SER Cantemir. Tel/fax: /+373 273/ 22853, e-mail: cantemir@agroinform.md, 
7. PS SER Căuşeni. Tel/fax: /+373 243/ 23940, e-mail: acsacauseni@yandex.ru, 
8. PS SER Căinari. Tel/fax: /+373 243/ 32433, e-mail: acsacainari@mail.ru, 
9. PS SER Călăraşi. Tel/fax: /+373 244/ 21867, e-mail: acsacalarasi@mtc-cl.md, 
10. PS SER Ceadîr-Lunga. Tel/fax: /+373 291/ 23360, e-mail: dialog-acsa@mail.ru, 
11. PS SER Cimişlia. Tel/fax: /+373 241/ 25762, e-mail: infoagroconsult@mail.ru, 
12. PS SER Criuleni. Tel/fax: /+373 248/ 20490, e-mail: ohrincea@rambler.ru, 
13. PS SER Comrat. Tel/fax: /+373 298/ 24886, e-mail: agroservice-comrat@mail.ru, 
14. PS SER Donduşeni. Tel/fax: /+373 251/ 95466, e-mail: edigolari@rambler.ru, 
15. PS SER Drochia. Tel/fax: /+373 252/ 25043, e-mail: acsadrochia@mail.ru, 
16. PS SER Edineţ. Tel/fax: /+373 246/ 23487, e-mail: acsa@mtc-ed.md, 
17. PS SER Făleşti. Tel/fax: /+373 259/ 23163, e-mail: centrulagricolfalesti@rambler.ru, 
18. PS SER Floreşti. Tel/fax: /+373 250/ 26032, e-mail: biotop_ong@yahoo.com, 
19. PS SER Glodeni. Tel/fax: /+373 249/ 24510, e-mail: acsaglodeni@gmail.com, 
20. PS SER Hînceşti. Tel/fax: /+373 269/ 23260, e-mail: hincesti-inform@mail.ru,  
21. PS SER Leova. Tel/fax: /+373 263/ 23304, e-mail: tomsanic@mail.ru, 
22. PS SER Ialoveni. Tel/fax: /+373 268/ 26898, e-mail: agroacsa@mail.ru, 
23. PS SER Nisporeni. Tel/fax: /+373 264/ 22898, e-mail: colina@mtc-ns.md, 
24. PS SER Ocniţa. Tel/fax: /+373 271/ 23088, e-mail: acsaocnita@rambler.ru, 
25. PS SER Orhei. Tel/fax: /+373 235/ 27846, e-mail: curchimihai@mail.ru, 
26. PS SER Rezina. Tel/fax: /+373 254/ 24006, e-mail: nistruag@mail.ru, 
27. PS SER Rîşcani. Tel/fax: /+373 256/ 24285, e-mail: acsa-riscani@rambler.ru, 
28. PS SER Sîngerei. Tel/fax: /+373 262/ 22866, e-mail: acsasingerei@hotmail.ru, 
29. PS SER Străşeni. Tel/fax: /+373 237/ 23640, e-mail: acsastraseni@mail.ru, 
30. PS SER Soroca. Tel/fax: /+373 230/ 30389, e-mail: acsasoroca@mail.ru, 
31. PS SER Şoldăneşti. Tel/fax: /+373 272/ 22296, e-mail: acsa-sd@inbox.ru, 
32. PS SER Ştefan Vodă. Tel/fax: /+373 242/ 22963, e-mail: elenacarai53@mail.ru, 
33. PS SER Taraclia. Tel/fax: /+373 294/ 24736, e-mail: agrokons@mtc-tr.md, 
34. PS SER Teleneşti. Tel/fax: /+373 258/ 21163, e-mail: acsa-telenesti@yandex.ru, 
35. PS SER Ungheni. Tel/fax: /+373 236/ 24661, e-mail: acsa@csbu.com. 

Surse de informații 
publice: 

 www.acsa.md  
 www.maia.gov.md 

  

http://www.maia.gov.md/
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Instituţia / entitatea: ASOCIAȚIA BUSINESSULUI EUROPEAN (EBA MOLDOVA) 
Date de contact: MD-2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 139 

Tel:  +373 (0) 22 90 70 25 
E-mail: info@eba.md 
Web: www.eba.md 
E-mail: mariana.rufa@eba.md 

Director Executiv – Mariana RUFA 
Anul fondării: 2011 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: Legea nr.837 din 17.05.1996 şi Legea nr.178-XVI din 20 iulie 2007 

cu privire la Asociațiile Obștești şi Statutul ONG-AO 
Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Asociația Businessului European (EBA Moldova), în continuare EBA, 
este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit, înființată 
în 2011, de zece dintre cei mai mari investitori din Moldova și 
activează sub egida Delegației Uniunii Europene în Republica 
Moldova.  
EBA a fost înregistrată pe 12 octombrie 2011, în calitate de Asociaţie 
Obştească la Ministerul Justiției al Republicii Moldova și își 
desfășoară activitatea în conformitate cu Statutul său. În acest 
moment, organizaţia are mai mult de 50 de membri companii locale 
și internaționale din diverse sectoare de activitate economică. 
Organul suprem de conducere a Asociației Businessului European 
este Adunarea Generală a membrilor, care este în drept să adopte 
orice hotărâre privind activitatea EBA și care alege Consiliul de 
Administrare, Președintele și vicepreședintele Asociaţiei, precum şi 
Comisia de Cenzori.  
Un loc aparte în structura ierarhică a Asociației Businessului 
European îi revine Consiliului, organul de conducere electiv al 
organizaţiei. 
Coordonarea activităţii EBA este efectuată de către Directorul 
executiv, care este ales în funcţie în baza unui concurs, de către 
Adunarea Generală a membrilor. Activităţile EBA în domeniul 
politicilor de reglementare sunt organizate și implementate prin 
intermediul mai multor comitete tehnice sectoriale, printre care: 
 Fiscalitate și vamă  
 Comerț  
 Energie  
 Agricultură 
 Mediu 

Prin intermediul acestor comitete tehnice, EBA asigură implementarea 
activităţilor de lobby şi advocacy pentru promovarea drepturilor 
membrilor săi în relaţiile cu diferite entităţi. În contextul implementării 
ZLSAC, misiunea acestor comitete a devenit mai oportună. Rolul 
principal al fiecărui comitet este de a identifica principalele probleme 
ale membrilor şi clienţilor EBA, în special cele referitoare la comerțul 
extern și atragerea investițiilor străine, în scopul perfectării bazei 
legislative şi normative pentru asigurarea unui mediu de afaceri mai 
favorabil în Republica Moldova. 

Sectorul 
implementării: Mediul de afaceri din diverse sectoare ale economiei naţionale. 

Aria geografică a 
implementării: Arie de acoperire naţională. 

Misiunea: EBA își propune drept scop alinierea economiei naționale și a 
legislației care reglementează activitatea de întreprinzător la 
standardele Uniunii Europene și promovarea valorilor europene și a 

http://www.eba.md/
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celor mai bune practici de management al afacerilor în rândul 
comunității antreprenoriale din Moldova. 
Având o agendă intensă de integrare şi convergență la standardele 
Uniunii Europene, care au o incidenţă asupra sectorului privat, de-a 
lungul celor 4 ani de activitate, EBA a reușit graţie cooperării 
fructuoase cu Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova, să 
îmbunătățească unele proceduri privind exportul, să perfecţioneze 
multiple acte legislative şi normative, care ulterior au contribuit la 
simplificarea procedurilor de comerț exterior și îmbunătățirea 
climatului de afaceri în Republica Moldova. 

Obiectivele 
strategice: Obiectivele EBA urmăresc implementarea și dezvoltarea practicilor 

de afaceri şi a valorilor europene în Republica Moldova, care vor 
contribui la promovarea şi la armonizarea economiei naționale cu 
cea a Uniunii Europene, în special: 
• promovarea practicilor etice şi legale de afaceri, precum şi a 

standardelor europene în Republica Moldova; 
• asigurarea unui dialog deschis și reciproc avantajos între 

business şi instituţiile de stat; 
• consolidarea mediului de afaceri autohton și alinierea lui la 

standardele Uniunii Europene; 
• consolidarea capacităților comerciale și concurențiale aferente 

companiilor exportatoare din Moldova pe pieţele externe; 
• încurajarea şi promovarea activităţilor comerciale între Uniunea 

Europeană şi Republica Moldova. 
Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Businessul local şi companii internaţionale, membrii EBA, exportatori 
și importatori, instituții și organizații de stat și private. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

Servicii de asistenţă complexă şi diversificată în business, marketing, 
export-import, lobby şi advocacy, în special: 
• Management în afaceri şi activităţi antreprenoriale; 
• Servicii de lobby şi advocacy pentru membrii săi; 
• Servicii de asistenţă la promovarea exportului; 
• Identificarea partenerilor de afaceri externi; 
• Sprijin la intrarea pe piață a unui investitor străin; 
• Suport informațional în activităţi de export-import; 
• Cercetări internaționale în marketing şi de identificare de pieţe; 
• Dezvoltarea resurselor umane şi instruirea personalului; 
• Finanțare și acces la servicii financiare; 
• Tehnologii și sisteme informaționale de piaţă; 
• Servicii de consultanţă şi instruire în domeniile specifice aplicării 

prevederilor ZLSAC şi a cerinţelor pieţei UE.  
Experienţa de lucru în 
proiecte similare: 

• Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P), 
Componenta II-Sporirea potențialului de acces la piețe - finanțat 
de Banca Mondială și Guvernul Suediei. 

• Proiectul Informarea sectorului privat despre ZLSAC și comerțul 
extern pe piața din UE - finanțat de USAID/ Fundația Est-
Europeană și Proiectul FHI 360. 

Acreditări / Afilieri 
naţionale şi 
internaţionale: 

European Business Organisation Worldwide Network / Delegaţia 
Uniunii Europene în Republica Moldova / DG GROW — Directorate 
General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs / 
USAID / IFC – Banca Mondială / SIDA  

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.eba.md 
 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm 
 www.dcfta.md 
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Instituţia / entitatea: FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A AGRICULTORILOR  
DIN REPUBLICA MOLDOVA (FNAM AGROinform) 

Date de contact: MD 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 123 ”V” 
Tel: +373 (0) 22 23 56 98,  
Fax:  +373 (0) 22 23 78 30 
E-maial: info@agroinform.md, 
Web: www.agroinform.md 

Director Executiv - Aurelia BONDARI 

Anul fondării: 2000 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Legea nr.837 din 17.05.1996 şi Legea nr.178-XVI din 20 iulie 2007 
cu privire la Asociațiile Obștești şi Statutul ONG-AO 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Republica Moldova, în 
continuare FNAM AGROinform, este o organizaţie federativă, 
necomercială şi apolitică, care a fost constituită în anul 1998 la 
iniţiativa a 13 organizaţii obşteşti din diferite regiuni ale Republicii 
Moldova, cu suportul oferit de proiectul de asistenţă tehnică TACIS 
„Campania de informare privind privatizarea şi restructurarea în 
agricultură”. 
FNAM AGROinform are o structură descentralizată, care combină 
organizaţiile membre cu statut legal independent şi flexibile în 
reacţionarea la necesităţile fermierilor. În acelaşi timp, structura 
Federaţiei dispune menţinerea dialogului permanent şi relaţiile de 
conlucrare în patru niveluri: comunitar, regional, naţional şi 
internaţional. 
Organul suprem de administrare al FNAM AGROinform este Adunarea 
Generală a membrilor, care este în drept să adopte orice hotărâre 
privind activitatea Federaţiei, alege Consiliul de Administrare al 
Asociaţiei, Președintele Asociaţiei şi Comisia de Cenzori.  
Activitatea FNAM AGROinform este dirijată de către Directorul 
executiv, care este ales în funcţie în bază de concurs de către 
Adunarea Generală a membrilor Federaţiei. 
Activităţile FNAM AGROinform la nivel central - naţional sunt 
implementate în următoarele direcții principale de profil: 
 Agrobusiness şi Marketing; 
 Lobby şi Dezvoltarea Reţelei; 
 Cooperare şi Extensiune; 
 Rețele de femei antreprenoare și cercuri de studiu din spațiul rural; 
 Administrare financiara. 

Sectorul 
implementării: 

Sectorul agricol, antreprenoriat şi dezvoltare rurală. 

Aria geografică a 
implementării: 

Arie de acoperire naţională. 

Misiunea: FNAM AGROinform este o reţea de 15 organizaţii regionale, 
orientate spre dezvoltarea economică a localităţilor rurale prin 
ocordarea asistenţei în dezvoltarea afacerilor, marketing, aplicarea 
tehnologiilor avansate, precum şi reprezentarea intereselor 
membrilor săi, prin promovarea unor politici de dezvoltare durabilă a 
mediului antreprenorial şi rural.  

Obiectivele 
strategice: 

Dezvoltarea şi consolidarea centrelor de informare şi de consultanţă 
prin crearea unei reţele naţionale de informare şi extensiune: 
• Dezvoltarea şi promovarea serviciilor profesioniste de informare, 

consultanţă, asistenţă şi instruire pentru organizațiile membre 
ale federaţiei şi beneficiarii lor; 

• Colaborarea cu instituţiile guvernamentale abilitate în 
promovarea reformelor economice, participarea la elaborarea şi 

mailto:info@agroinform.md
http://www.agroinform.md/
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implementarea politicilor de dezvoltare economică;  
• Apărarea şi reprezentarea intereselor membrilor în raport cu 

structurile statale şi cu alte structuri naţionale şi internationale. 
• Crearea unui mediu legislativ favorabil, sporirea capacităţilor 

antreprenorilor agricoli şi afirmarea lor pe pieţele externe; 
• Elaborarea, promovarea programelor proprii şi susţinerea 

programelor membrilor săi, pentru prosperarea producătorilor 
agricoli şi a comunităţilor locale din Republica Moldova. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Membrii FNAM AGROinform, producători agricoli de culturi cu 
valoare adăugată, antreprenori, entităţi fizice şi juridice orientate spre 
piaţă şi export, furnizori de mijloace de producţie, proiecte 
investiţionale şi de asistenţă tehnică din sectorul agricol şi rural. 

Competenţe /Produse 
şi servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

Servicii de asistenţă complexă şi diversificată în business, marketing, 
aplicarea tehnologiilor avansate şi dezvoltare rurală, în special: 

• Management în afacere și producere 
• Dezvoltarea capacităților organizaţiilor teritoriale 
• Marketing şi dezvoltarea exportului 
• Servicii de creare şi dezvoltare a cooperativelor agricole 
• Dezvoltarea resurselor umane şi instruirea personalului 
• Producție și prestări de servicii conexe producerii 
• Finanțe și servicii financiare 
• Servicii de aplicaţii la subvenţii şi surse de investiţii 
• Standarde de calitate și sisteme de management 
• Servicii de lobby şi advocacy 
• Tehnologii și sisteme informaționale de piaţă agricolă 

Suportul pe care îl oferă Federaţia în dezvoltarea capacităţilor ONG-
urilor este concentrat prioritar pe instruirile destinate membrilor 
consiliilor de administrare şi echipelor regionale.  

Experienţa de lucru în 
proiecte similare: 

• ASPA - Alianța pentru Susținerea Pieței Agricole; 
• DCR - Dezvoltarea Comunităților Rurale; 
• CSV – Crearea și dezvoltarea cooperativelor 
• FTAP - Facilitarea comerţului cu produse agroalimentare în 

bazinul Mării Negre; 
• Programul IPAM 
• Programul ICAS etc. 

Afilieri naţionale şi 
internaţionale: 

Programul We Effect Europa (WE) / EUFRAS / IFAD / AIPA / MCC / 
USAID - ACED 

Organizaţii teritoriale FNAM AGROinform: 
1. OT FNAM Edineţ. Tel/fax: /+373 246/ 24384, e-mail: edinet@agroinform.md, 
2. OT FNAM Drochia. Tel/fax: /+373 252/ 27032, e-mail: drochia@agroinform.md, 
3. OT FNAM Rîşcani. Tel/fax: /+373 256/ 24584, e-mail: riscani@agroinform.md, 
4. OT FNAM Făleşti. Tel/fax: /+373 259/ 22951, e-mail: falesti@agroinform.md, 
5. OT FNAM Orhei. Tel/fax: /+373 235/ 24955, e-mail: orhei@agroinform.md, 
6. OT FNAM Peresecina. Tel/fax: /+373 235/ 47267, e-mail: peresecina@agroinform.md, 
7. OT FNAM Ungheni. Tel/fax: /+373 236/ 27415, e-mail: ungheni@agroinform.md, 
8. OT FNAM Hînceşti. Tel/fax: /+373 269/ 23408, e-mail: hincesti@agroinform.md, 
9. OT FNAM Nisporeni. Tel/fax: /+373 264/ 23857, e-mail: nisporeni@agroinform.md, 
10. OT FNAM Cantemir. Tel/fax: /+373 273/ 22853, e-mail: cantemir@agroinform.md, 
11. OT FNAM Cahul. Tel/fax: /+373 299/ 21413, e-mail: cahul@agroinform.md. 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.agroinform.md 
 www.agravista.md 
 Ziarul Agromediainform. 
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Instituţia / entitatea: ASOCIAŢIA REPUBLICANĂ A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI 
"UniAgroProtect" (UAP) 

Date de contact: MD-2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162, bir. 1309-1311, 1307 
Tel: +373 (0) 22 21 06 58  
Fax:  +373 (0) 22 22 82 87 
E-mail: aslusari@uap.md,  
Web: www.fnpaia.org şi www.uap.md 

Preşedintele UniAgroProtect - Alexandru SLUSARI 

Anul fondării: 2001 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Legea nr.837 din 17.05.1996 şi Legea nr.178-XVI din 20 iulie 2007 
cu privire la Asociaţiile Obşteşti, Statutul ONG-AO, Caietul de politici 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Asociaţia Republicană a Producătorilor Agricoli, în continuare UAP, a 
fost creată în 2001, după finalizarea privatizării terenurilor şi 
patrimoniului gospodăriilor colective, la iniţiativa a 5 Asociaţii ale 
Producătorilor Agricoli (APA). Iniţial, asociaţia obştească a fost 
înregistrată şi este mai mult cunoscută ca Uniunea Asociaţiilor 
Producătorilor Agricoli – UniAgroProtect (UAPA), care, la solicitarea 
membrilor săi, şi-a schimbat denumirea în cea actuală - Asociaţia 
Republicană a Producătorilor Agricoli "UniAgroProtect" (UAP). 

La moment UniAgroProtect întruneşte 17 Asociaţii ale Producătorilor 
Agricoli, amplasate în 27 de raioane ale Republicii Moldova. Membrii 
UAP sunt cele mai mari întreprinderi agricole, cu suprafeţe funciare 
importante, care reprezintă factori de influenţă şi lobby în sectorul 
agrar, precum şi în reprezentarea intereselor asociaţiei şi 
organizaţiilor teritoriale de profil în relaţiile cu structurile de stat, 
instituţii şi proiecte naţionale şi internaţionale. UniAgroProtect este o 
organizaţie neguvernamentală, non-profit, neafiliată politic, destinată 
să protejeze interesele fermierilor privaţi, membri ai asociaţiilor de 
producători agricoli. 

Organul suprem de administrare al UAP este Adunarea Generală a 
membrilor, care este în drept să adopte orice hotărâre privind 
activitatea asociaţiei, alege Consiliul de Administrare al Asociaţiei, 
Preşedintele Asociaţiei şi Comisia de Cenzori. 
Organul executiv de coordonare a activităţilor UAP revine Consiliului 
de Administrare, iar dirijarea activităţii asociaţiei este efectuată de 
către Preşedinte, ales în funcţie prin concurs de Adunarea Generală. 

Sectorul 
implementării: Agrobusiness, antreprenoriat şi diversificare agricolă şi rurală. 

Aria geografică a 
implementării: Arie de acoperire naţională. 

Misiunea: Misiunea activităţii UniAgroProtect este sporirea bunăstării 
producătorilor agricoli şi antreprenorilor rurali din Republica Moldova, 
exprimând şi promovând interesele lor prin activităţi de lobby şi 
advocacy, în calitate de organizaţie lider recunoscută în societate. 

Obiectivele 
strategice: 

• Crearea şi dezvoltarea unor structuri viabile de agroconsulting; 
• Elaborarea şi crearea unui cadru legislativ viabil pentru 

activitatea eficientă a antreprenorilor rurali; 
• Elaborarea unui sistem eficient de planificare a agrobusinessului; 
• Atragerea investiţiilor în agricultură şi dezvoltarea rurală; 
• Sporirea cantitativă şi îmbunătăţirea calitativă a cercetărilor de 

marketing în sectorul agrar şi crearea unei reţele de 
agromarketing; 

mailto:aslusari@uap.md
http://www.uap.md/
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• Promovarea şi aplicarea tehnologiilor avansate în agricultură; 
• Promovarea şi crearea unei reţele de cooperative de 

întreprinzător specializate în agrobusinessul rural; 
• Promovarea unei imagini pozitive a agrobusinessului privat; 
• Crearea şi dezvoltarea unei reţele de arbitraj rural, care va 

examina şi va soluţiona litigiile economice din sectorul agrar.  
Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Membrii UAP, producătorii agricoli, fermieri, antreprenori, entităţi 
fizice şi juridice orientate spre piaţă şi export, proiecte investiţionale 
şi de asistenţă tehnică în sectorul agricol şi dezvoltare rurală. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

Asociaţia Republicană a Producătorilor Agricoli (UAP) acordă 
asistenţă consultativă şi tehnică antreprenorilor rurali în următoarele 
domenii: 
• Management în afacere şi producere; 
• Activităţi de lobby şi advocacy pentru membrii săi; 
• Facilitarea accesului la resurse financiare şi de producere; 
• Implementarea tehnologiilor avansate în producerea agricolă; 
• Contractarea mijloacelor de producţie şi producţiei agricole; 
• Crearea şi fortificarea formelor asociative de cooperare a 

entităţilor fizice şi juridice a producătorilor din sectorul agricol;  
• Suport la accesarea pieţelor de desfacere şi promovarea exportului; 
• Soluţionarea şi medierea litigiilor; 
• Dezvoltarea resurselor umane ale asociaţiilor de producători; 
• Implementarea standardelor de calitate şi de management; 
• Diversificarea serviciilor pentru membrii săi; 
• Servicii informaţionale şi de promovare a imaginii membrilor săi. 

Afilieri naţionale şi 
internaţionale: 

FNPAIA /UNICO /FAO / FECP / USAID / UNDP / UNICO / JICA / 
EWMI / Fundaţia Soros Moldova / Eurasia Foundation 

Structuri teritoriale "UniAgroProtect" (UAP) - Asociaţiile Producătorilor Agricoli (APA): 

1. APA Edinagronord (r. Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni), Tel/fax: /+373 246/ 25929,  
2. APA Făleşti: GSM. /+373/ 790 74696 
3. APA Sîngerei: Tel/fax: /+373 231/ 24073 
4. APA Drochia: Tel/fax: /+373 252/ 28513 
5. APA Floragrosper (r. Floreşti): Tel/fax: /+373 250/ 22461 
6. APA Teragronord (r. Soroca): Tel/fax: /+373 230/ 26246 
7. APA Uncalnis (r. Ungheni, Nisporeni, Călăraşi): Tel/fax: /+373 236/ 28233, 
8. APA Asproagro (r. Orhei, Rezina, Teleneşti, Şoldăneşti): Tel/fax: /+373 235/ 27513,  
9. APA Asintprod (r. Criuleni): Tel/fax: /+373 248/ 21950, GSM. /+373/ 692 31233 
10. APA Astragro (r. Străşeni): Tel/fax: /+373 237/ 22747, GSM. /+373/ 795 16741 
11. APA Viitorul (r. Hînceşti, Cimişlia, Basarabeasca): Tel/fax: /+373 269/ 22876, 
12. APA Leova: GSM. /+373/ 781 54360 
13. APA Uniagro-Prim (r. Ştefan Vodă): Tel/fax: /+373 242/ 22386, GSM. /+373/ 695 95353 
14. APA Agro-Căuşeni (r. Căuşeni): Tel/fax: /+373 243/ 24157, GSM. /+373/ 696 45196 
15. APA AgroUnic Cahul (r. Cahul): Tel/fax: /+373 299/ 29713, GSM. /+373/ 681 33222 
16. APA Centru-Prim-Agro (r. Anenii Noi): Tel/fax: /+373 265/ 24497 
17. APA Asociaţia Prelucrătorilor din Industria Avicolă: GSM. /+373/ 686 33334 

Principalele surse de 
informaţii publice: 

 www.fnpaia.org  
 www.uap.md 

 
  

http://www.uap.md/
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Instituţia / entitatea: FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A FERMIERILOR  
DIN REPUBLICA MOLDOVA (FNFM) 

Date de contact: MD 2005, mun. Chișinău, str. George Coșbuc 11  
Tel:  +373 (0) 22 21 01 88,  
Fax:  +373 (0) 22 20 13 56 
E-mail: fnfmoldova@gmail.com 
Web: www.fnfm.md 

Director Executiv - Vasile MÎRZENCO 

Anul fondării: 1995 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Legea nr.837 din 17.05.1996 şi Legea nr.178-XVI din 20 iulie 2007 cu 
privire la Asociațiile Obștești şi Statutul ONG-AO 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Federaţia Naţională a Fermierilor din Republica Moldova, în continuare 
FNFM, în calitate de asociaţie obştească îşi are începuturile din anii 
1994-1995, când la iniţiativa primilor fermieri împroprietăriţi, în urma 
demarării procesului privatizării a fost constituit un grup de iniţiativă cu 
scopul fondării unei organizaţii reprezentative a fermierilor. Iniţiativa 
grupului de fermieri a fost susţinută de Proiectul TACIS finanţat de 
Uniunea Europeană, iar prin convocarea Adunării de constituire din 08 
decembrie 1995, a fost creată prima şi cea mai numeroasă organizaţie 
a fermierilor din Republica Moldova.  
FNFM este o organizaţie federativă, necomercială şi apolitică, care are 
ca scop apărarea intereselor funciare şi reprezentarea intereselor 
economice, sociale şi civile ale fermierilor din întreaga republică. Ulterior 
creării au fost demarate acţiuni de organizare a întrunirilor de fermieri la 
nivel judeţean, iar prin intermediul grupelor de iniţiativă începând cu 
anul 1998, au fost create structurile locale şi regionale ale Federaţiei 
fiind deschise Centre de Informare şi Consultanţă (CIC). 
Organul suprem de administrare al FNFM este Adunarea Generală a 
membrilor, care prin vot deliberativ adoptă hotărâre privind activitatea 
Federaţiei, alege Consiliul de Administrare, Președintele, Directorul 
executiv şi Comisia de Control. Funcția de Președinte a FNFM este 
deținută în prezent de dl. Valeriu Cosarciuc, care a fost ales de către 
Adunarea Generală a FNFM pe 26.02.2011. 
Dirijarea activităţii FNFM este efectuată de către Directorul executiv, ales 
în funcţie prin concurs de Adunarea Generală a membrilor Federaţiei, iar 
activităţile FNFM sunt implementate de 4 departamente de profil: 

 Lobby şi Dezvoltarea Reţelei; 
 Extensiune, Dezvoltare Economică Rurală şi Marketing  
 Planificare Strategică şi Proiecte 
 Financiar - Administrativ. 

La momentul actual, FNFM dispune de 5 organizaţii regionale, 10 
Centre de Informare şi Consultanţă, peste 700 de organizaţii locale în 
care sunt cuprinși peste 27 000 de fermieri şi antreprenori rurali. 

Sectorul  
implementării: 

Sectorul agricol şi nonagricol, antreprenoriat şi dezvoltare rurală. 

Aria geografică a 
implementării: 

Arie de acoperire naţională. 

Misiunea: Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova, ca organizaţie de fermieri, 
neguvernamentală, este orientată spre dezvoltarea durabilă a zonei 
rurale şi pentru sporirea veniturilor populaţiei de la sate. Această misiune 
se realizează prin crearea unor structuri de organizare a fermierilor 
(organizaţii locale, grupuri de producători, nuclee economice), care să 
beneficieze de cunoştinţe moderne prin asistenţă tehnică, consultanţă, 
şcolarizare, schimburi de experienţă în ţară şi peste hotare. 

mailto:fnfmoldova@gmail.com
http://www.fnfm.md/
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Obiectivele 
strategice: 

FNFM are drept scop promovarea, reprezentarea şi apărarea 
intereselor legale ale membrilor săi în relaţia cu instituţiile statului şi cu 
organizaţiile din ţară şi din străinătate, fortificarea structurilor 
instituţionale teritoriale prin care să asigure un spectru larg şi 
diversificat de servicii.  
Obiectivele strategice ale Federaţiei Naţionale a Fermierilor includ: 
• promovarea, reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor în raport 

cu instituţiile guvernamentale, neguvernamentale şi internaţionale; 
• contribuirea, prin activităţi de lobby şi advocacy, la îmbunătăţirea 

cadrului legal care reglementează activitatea economică rurală; 
• elaborarea programelor specifice de promovare a agriculturii ecologice, 

agroturismului, aspectelor sociale şi culturale în mediul rural; 
• facilitarea asocierii producătorilor pe domenii de interes; 
• dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale organizaţiei la toate nivelele; 
• prestarea serviciilor de extensiune, marketing şi dezvoltarea afacerilor; 
• stimularea participării femeilor şi tineretului în dezvoltarea 

economică rurală. 
Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Membrii FNFM, producătorii agricoli, fermierii, antreprenorii, proiectele 
investiţionale şi de asistenţă tehnică în sectorul agricol şi dezvoltarea 
rurală. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

Federaţia Naţională a Fermierilor din Republica Moldova acordă 
asistenţă consultativă şi tehnică antreprenorilor rurali în următoarele 
domenii: 
• Management în afacere şi producere; 
• Dezvoltarea resurselor umane ale organizaţiilor de fermieri; 
• Activităţi de lobby şi advocacy pentru membrii săi; 
• Facilitarea accesului la resurse financiare şi investiţionale; 
• Implementarea tehnologiilor avansate în producerea agricolă; 
• Prestarea serviciilor juridice şi protejarea intereselor membrilor săi 

în relaţiile cu autorităţile publice de toate nivelele; 
• Implementarea standardelor de calitate și sistemelor de 

management; 
• Crearea şi fortificarea formelor asociative de cooperare în 

agricultură;  
• Suport pentru accesarea pieţelor de desfacere şi promovarea 

exportului; 
• Diversificarea serviciilor pentru membrii săi; 
• Prestarea serviciilor de comunicare şi editare a materialelor 

informative.  
Acreditări / Afilieri 
internaţionale: 

Swedish Cooperative Center WE EFFECT / AGRITERRA / CzDA / 
IFAD / Ambasada SUA în Moldova / FAO / GFAR 

Structuri teritoriale: Organizaţii Regionale FNFM (OR FNFM) 

1. OR FNFM Edineţ (r. Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni),  
Tel/fax: /+373 246/ 24011, e-mail: fnfmed@mtc-ed.md 

2. OR FNFM Bălţi (r. Glodeni, Soroca, Florești, Fălești, Rîșcani, Drochia, Sîngerei), 
Tel/fax: /+373 249/ 24940, e-mail: anatiltu@rambler.ru 

3. OR FNFM Orhei (r. Orhei, Telenești, Rezina, Șoldănești),  
Tel/fax: /+373 235/ 27768, e-mail: savcadian@mail.ru 

4. OR FNFM Chişinău (r. Căușeni, Ștefan-Vodă, Călărași, Nisporeni, Ungheni, Strășeni, Anenii 
Noi, Criuleni, Ialoveni, Dubăsari), Tel/fax: /+373 268/ 29490, e-mail: sonai1954@mail.ru 

5. OR FNFM Sud (r. Cahul, Vulcănești, Cantemir, Hîncești, Basarabeasca, Leova, Cimișlia, 
Ceadîr-Lunga, Comrat, Taraclia), Tel/fax: /+373 299/ 20714, e-mail: de_orsud@mail.ru 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.fnfm.md  
 www.gfar.net 

mailto:savcadian@mail.ru
mailto:de_orsud@mail.ru
http://www.fnfm.md/
http://www.gfar.net/
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Instituţia / entitatea: ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR ȘI EXPORTATORILOR 
 DE FRUCTE "MOLDOVA FRUCT" 

Date de contact: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 162, br. 410 
Tel: +373 (0) 22 22 30 05,  
Fax: +373 (0) 22 22 30 05 
E-mail: moldovafruct@yahoo.com 
Web: www.moldovafruct.md 

Director Executiv - Iurie FALĂ 

Anul fondării: 2006 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Legea nr.837 din 17.05.1996 şi Legea nr.178-XVI din 20 iulie 2007 
cu privire la Asociațiile Obștești,  
Statutul ONG-AO APEF "Moldova Fruct" 
Regulamentul intern de ordine și funcționare al Asociației 
Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” 
Regulamentul Clubului de Calitate „Moldova – un gust deosebit” 
Deciziile Adunării Generale a Asociației Moldova Fruct 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe "Moldova Fruct", 
în continuare APEF "Moldova Fruct", este o organizaţie 
nonguvernamentală, apolitică şi necomercială, care a fost fondată şi 
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat în anul 2006. 

În anul 2013, Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe 
"Moldova Fruct" şi-a mărit numărul de membri prin fuzionarea cu o 
asociaţie de profil cu activităţi similare - Asociaţia Producătorilor de 
Fructe din Moldova, cu păstrarea denumirii iniţiale şi extinderea ariei 
de activitate la nivel naţional. APEF "Moldova Fruct" de la bun 
început s-a impus ca o organizaţie nonguvernamentală cu pondere 
în mediul pomicultorilor şi în special ca promotor al tehnologiilor 
intensive de producere a fructelor, orientate la calitate şi promovarea 
exporturilor. 

Asociației Moldova Fruct îi aparţin mai multe iniţiative şi activităţi la 
nivel naţional, menite să amelioreze mediul de afaceri, să faciliteze 
comunicarea cu părțile terțe şi să reprezinte interesele pomicultorilor 
în relațiile cu instituţiile de stat şi organizaţii de talie naţională şi 
internaţională. 

Organul suprem de administrare al APEF "Moldova Fruct" este 
Adunarea Generală a membrilor asociaţiei. Adunarea Generală 
adoptă hotărâri şi decizii privind activitatea asociației, alege Consiliul 
de Administrare al Asociaţiei, Președintele Asociaţiei, Comisia de 
Cenzori, Directorul executiv şi echipa administrativă. 
Activităţile cotidiene ale Asociaţiei sunt dirijate şi implementate de 
către Directorul executiv şi echipa administrativă, prin următoarele 
departamente: 

 Lobby și reprezentarea intereselor; 
 Marketing şi promovarea exporturilor; 
 Transfer tehnologic și instruiri. 

Sectorul 
implementării: 

Sectorul de producere şi infrastructura de postrecoltare a fructelor, 
dezvoltarea pieţei locale de consum şi promovarea exporturilor din 
Republica Moldova. 

Aria geografică a 
implementării: 

Acoperirea naţională a ariilor horticole. 

Misiunea: APEF "Moldova Fruct" este o organizaţie pro-activă care contribuie la 
ameliorarea mediului de afaceri şi reprezentarea intereselor membrilor 
săi, prin crearea condiţiilor favorabile pentru businessul horticol, 

mailto:moldovafruct@yahoo.com
http://www.moldovafruct.md/
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acordarea asistenţei în fondarea infrastructurii de postrecoltare şi 
penetrarea de noi pieţe de desfacere pentru producţia de fructe din RM.  
"Moldova Fruct" exprimă şi reprezintă interesele membrilor săi, 
producători şi exportatori de fructe, fiind „vocea” lor în raport cu 
organele statului, instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale în 
vederea identificării soluţiilor pentru problemele care afectează 
sectorul horticol, în general, şi interesele membrilor săi, în particular. 

Obiectivele 
strategice: 

1. Contribuirea la ameliorarea şi dezvoltarea mediului de afaceri în 
sectorul fructelor şi infrastructura de postrecoltare; 

2. Implementarea tehnologiilor moderne de producere şi post-
recoltare a fructelor, prin aplicarea bunelor practici agricole; 

3. Promovarea consumului de fructe pe piaţa locală şi externă; 
4. Sporirea competitivităţii fructelor locale pentru piețele internaționale; 
5. Facilitarea exportului fructelor pe pieţe externe, inclusiv pe piețele 

alternative celor tradiționale; 
6. Fondarea și lansarea „Clubului de calitate a fructelor – Moldova un 

gust deosebit", ca o platformă de comerț, prin facilitarea transferului 
de cunoștințe și implementarea standardelor de calitate; 

7. Dezvoltarea capacităților instituţionale ale APEF "Moldova Fruct". 
Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Producători agricoli şi antreprenori rurali specializaţi în sectorul 
horticol, agenți de achiziții, procesatori şi exportatori de produse 
horticole, instituții de stat, proiecte investiţionale şi asistenţă tehnică. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

APEF "Moldova Fruct" şi membrii săi prestează servicii de: 
• Lobby și reprezentarea intereselor la nivel național și 

internațional, în relaţii cu partenerii de dezvoltare şi cu cei 
comerciali; 

• Management și planificare strategică a afacerilor cu fructe 
proaspete; 

• Asigurarea transferului tehnologic, inovaţiilor și implementarea 
instruirilor specializate cu experți recunoscuți la nivel internațional; 

• Studii de fezabilitate și optimizare a afacerilor pomicole; 
• Marketing, promovare internațională şi expertiza piețelor de 

desfacere pe categorii de produse horticole; 
• Implementarea şi adoptarea standardelor de calitate; 
• Expertiza tehnologiilor de producere și postrecoltare; 
• Dezvoltarea resurselor umane şi instruirea personalului; 
• Servicii financiare pentru accesarea investiţiilor şi a subvenţiilor; 
• Implementarea şi adoptarea standardelor de calitate, sistemelor 

de management și de marketing ale pieţei UE.  
Experienţa de lucru în 
proiecte similare: 

• Proiectul: „Oportunitățile și provocările pomiculturii moldovenești 
în contextul integrării în UE”, finanţat de USAID - FHI 360, cu 
obiectivul familiarizării cu tehnologii moderne de producere, 
recoltare, păstrare și ambalare a merelor, marketingul și 
diversificarea piețelor pentru fructele moldoveneşti. 

• Program de promovare: „Moldova – taste makes the difference 
(Moldova – un gust deosebit)”, finanţat de USAID - ACED, cu 
obiectivul promovarea produselor horticole moldoveneşti şi 
penetrarea pieţelor externe. 

Certificări ale 
produselor: GLOBAGAP / HACCP / ISO 9001 / 

Acreditări / Afilieri: ACED – USAID / JICA / FAO  
Principalele surse de 
informații publice: 

 www.moldovafruct.md 
 www.aced.md  

  

http://www.aced.md/
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Instituţia / entitatea: ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR ŞI EXPORTATORILOR 
 DE STRUGURI DE MASĂ (APESM) 

Date de contact: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162, br. 207  
Tel: +373 (0) 22 21 41 51, Fax: +373 (0) 22 21 41 51 
GSM. +373 795 80149, +373 691 25521 
E-mail: apesmd@gmail.com 
Web: www.apesm.md 

Director Executiv  - Sergiu ZABOLOTNÂI 

Anul fondării: 2008 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Legea nr.837 din 17.05.1996 şi Legea nr.178-XVI din 20 iulie 2007 
cu privire la Asociațiile Obștești, Statutul ONG-AO APESM 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri de Masă, în 
continuare APESM, este o organizaţie profesionistă de filiere, 
nonguvernamentală, apolitică şi necomercială, care a fost fondată în 
aprilie 2008 la iniţiativa unui grup de 11 companii de producători și 
exportatori de struguri de soiuri de masă de origine autohtonă și 
introduse în Republica Moldova. Facilitarea inițierii organizării şi 
fondării APESM a fost posibilă graţie susţinerii Proiectului de 
Dezvoltare a Businessului Agricol din Moldova (PDBA), implementat 
de compania americană CNFA şi susţinut de Guvernul SUA, prin 
intermediul USAID. 

Organul suprem de administrare al APESM este Adunarea Generală 
a membrilor asociaţiei, Adunarea Generală adoptă hotărâri privind 
activitatea şi alege Consiliul de Administrare al Asociaţiei, 
Președintele Asociaţiei, Directorul executiv şi Comisia de Cenzori. 

Organele de administrare ale APESM sunt: 
 Adunarea Generală a membrilor APESM; 
 Consiliul de Administrare al APESM; 
 Președintele APESM; 
 Comisia de cenzori a APESM. 

 
Funcţiile de coordonare şi dirijare a activităţilor APESM revin 
Consiliului de Administrare, iar implementarea activităților este 
efectuată de către Directorul executiv şi specialiştii Asociaţiei. 

APESM are o structură descentralizată, care combină şi reprezintă 
interesele a 4 organizaţii teritoriale membre - Asociaţii ale 
Producătorilor de Struguri, cu statut legal independent şi flexibile în 
relaţiile cu APESM şi promovarea intereselor necesităţilor 
producătorilor de struguri din diferite arii viticole.  

La momentul actual, APESM are peste 170 de membri, entităţi fizice 
şi juridice, producători şi exportatori de struguri de masă, producători 
de material săditor viticol, companii de asigurare cu mijloace de 
producţie şi facilităţi pentru sectorul viticol, şi cercetători din cadrul 
instituţiilor ştiinţifice de profil. Volumul producției comerciale a 
APESM, racordate standardelor internaționale de calitate și 
inofensivitate alimentară, este de peste 20 mii de tone. 

APESM promovează şi exportă strugurii din Republica Moldova, 
produși în cadrul Asociației, pe piețele din Federația Rusă, Ucraina, 
Bielorusia, Țările Baltice, România şi Uniunea Europeană. 

Sectorul 
implementării: 

Sectorul şi infrastructura de post-recoltare a strugurilor de masă, 
dezvoltarea pieţii locale de consum şi promovarea exporturilor. 

mailto:apesmd@gmail.com
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Aria geografică a 
implementării: 

Acoperire naţională a ariilor viticole. 

Misiunea: Misiunea APESM constă în sporirea competitivităţii producțiilor de 
struguri de masă a membrilor săi pe plan internațional, prin 
facilitarea accesului pe piața agroalimentară şi crearea unui climat 
favorabil pentru antreprenoriatul din sectorul producerii strugurilor 
pentru consum în stare proaspătă din Republica Moldova.  
Acest obiectiv principal este în curs de realizare prin implementarea 
tehnologiilor inovative și standardelor de calitate, aplicarea 
instrumentelor eficiente de marketing, facilitarea accesului pe piețele 
externe și asigurarea accesului membrilor la informația profesională. 

Obiectivele strategice 
şi perspectivele de 
dezvoltare: 

Priorităţile strategice de dezvoltare ale APESM prevăd: 
• promovarea strategiei dezvoltării sectorului strugurilor de masă; 
• implementarea standardelor internaționale de calitate, sistemelor 

de management și securitate alimentară în lanţul de producere; 
• promovarea activităților de marketing şi penetrarea piețelor 

internaționale cu struguri de masă de producţie autohtonă; 
• consolidarea potenţialului şi structurii organizatorice și funcționale 

a asociației, prin fortificarea organizaţiilor teritoriale membre. 
Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Producătorii agricoli şi antreprenorii rurali specializaţi în sectorul 
producerii strugurilor de masă, agenții de achiziții şi exportatorii de 
struguri de masă, instituțiile de stat, proiectele investiţionale şi 
asistenţă tehnică naţionale şi internaţionale. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

Servicii de asistenţă complexă şi diversificată în dezvoltarea 
afacerilor, promovarea exportului şi activităţii de lobby şi advocacy: 
• Promovarea exportului şi consumului de struguri de masă; 
• Studierea şi identificarea pieţelor de desfacere; 
• Managementul în afacere și producerea strugurilor de masă; 
• Asigurarea transferului tehnologic şi inovaţiilor în sectorul viticol; 
• Activităţi de lobby şi advocacy pentru membrii săi; 
• Implementarea şi adoptarea standardelor de calitate, sistemelor 

de management și de marketing ale pieţei UE. 
• Dezvoltarea resurselor umane şi instruirea personalului; 
• Identificarea surselor de finanţare şi investiţionale; 
• Suport în dezvoltarea infrastructurii de postrecoltare; 
• Diversificarea spectrului de servicii şi informaţii pentru membrii săi. 

Experienţa de lucru în 
proiecte similare: 

• Proiectul „Facilitarea accesului fermierilor mici şi mijlocii din zona 
de sud a Moldovei pe piaţa locală şi pieţele de export”, finanţat de 
Fundaţia HEKS, prin fondarea ”Şcolilor de Câmp ale Fermierului”; 

• Proiectul ”Sporirea competitivității strugurilor de masă din 
Republica Moldova în piețele internaționale”, ființat de IFAD, prin 
abordarea complexă a producerii, păstrării şi comercializării 
strugurilor de masă, în concordanţă cu cerinţele piețelor de 
desfacere şi tehnologiilor performante.  

Acreditări /certificări, 
Afilieri naţionale  

USAID – CNFA / USAID – ACED / IFAD / HEKS / FAO 
Membrii APESM dispun de certificarea GLOBALGAP/ Bio certificare 

Structuri teritoriale, membri APESM – Asociaţii ale Producătorilor de Struguri (APS) 
1. APS din Comrat. Tel/fax: /+373 298/ 51534, E-mail: aps_comrat@mail.ru 
2. APS din Cahul. Tel/fax: /+373/ 691 32671, E-mail: sergtutovan@rambler.ru 
3. APS din Costeşti. Tel/fax: /+373/ 699 11411, E-mail: anifrig@yahoo.com 
4. APS din Străşeni. Tel/fax: /+373/ 693 53076, E-mail: apesst@gmail.com 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.apesm.md 
 www.struguri.md 

 

mailto:aps_comrat@mail.ru
mailto:sergtutovan@rambler.ru
mailto:anifrig@yahoo.com
mailto:apesst@gmail.com
http://www.apesm.md/
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Directoriul Prestatorilor de Servicii în Afaceri  
în contextul implementării ZLSAC în Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 

 
Prestatori de Servicii  

specializaţi în implementarea  
şi conformarea la  

Standarde de Calitate (SC) și 
Sistemele de Management (SM) 
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Instituţia / entitatea: CENTRUL NAŢIONAL DE ACREDITARE (MOLDAC) 
Date de contact: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, of. 1322 

Tel: +373 (0) 22 21 03 16,  
Fax: +373 (0) 22 21 03 16 
E-mail: acreditare@moldac.gov.md  
Web: www.acreditare.md 

Director MOLDAC - Eugenia SPOIALĂ 

Anul fondării: 2013 (în urma reorganizării ÎS „Centrul de Acreditare în domeniul 
Evaluării Conformităţii Produselor") 

Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Centrul Naţional de Acreditare din Republicii Moldova (MOLDAC), în 
continuare MOLDAC, este o instituţie publică, monitorizată de organul 
de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil de 
infrastructura calităţii, constituită în baza Legii nr.235 din 01.12.2011 
privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. 
MOLDAC îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 
Legii nr.235 din 01.12.2011, altor acte legislative, actelor normative 
ale Guvernului, Standardului ISO/CEI 17011, Regulamentului (CE) 
765/2008, documentelor EA, IAF, ILAC, precum şi cu prevederile 
Regulamentului MOLDAC, aprobat prin HG nr.77 din 25.01.2013. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Dirijarea activităţii MOLDAC este efectuata de către Director, numit în 
funcţie în bază de concurs de Ministerul Economiei – organul central de 
specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii. 
Structura MOLDAC include 2 direcţii de bază, implicate direct în 
procesul de acreditare, şi anume: 
• Direcţia Acreditare Laboratoare, cuprinzînd 4 sectoare de 

acreditare a laboratoarelor (de încercare, verificări metrologice, 
analize medicale şi de etalonare) şi 

• Direcţia Acreditare Organisme de Certificare şi Organisme de 
Inspecţie, acoperind sectoarele de acreditare a organismelor de 
certificare produse / sisteme de management / sisteme de 
management pentru siguranţa alimentului, precum şi a 
organismelor de inspecţie. 

În cadrul MOLDAC activează Consiliul de Acreditare (CA), instituit pe 
baze obşteşti în conformitate cu art.10 din Legea nr.235 din 
01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a 
conformităţii şi HG nr. 77 din 25.01.2013 privind reorganizarea 
Întreprinderii de Stat „Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării 
Conformităţii Produselor”. Scopul Consiliului de Acreditare constă în 
asigurarea imparţialităţii, dezvoltării şi respectării principiilor şi a 
politicilor de funcţionare, precum şi participării eficiente şi echilibrate a 
tuturor părţilor interesate direct sau indirect în activitatea Centrului 
Naţional de Acreditare. 
În cadrul MOLDAC sunt instituite 2 Comitete Tehnice, care asigură  
accesul organismului de acreditare la expertiza tehnică necesară şi 
legată direct de procesul de acreditare, în particular: 
 Comitetul Tehnic Laboratoare – pentru aspectele tehnice legate 

de laboratoare de încercări, etalonări, medicale şi verificări 
metrologice, şi  

 Comitetul Tehnic Organisme de Certificare şi de Inspecţie – 
pentru aspectele tehnice legate de certificare şi inspecţii. 

În cadrul MOLDAC funcţionează Comisia de Apel, care activează 
conform Regulamentului, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei 
nr.111 din 26.06.2013 şi care se instituie ad-hoc în scopul examinării 
fiecărui apel înaintat de Organismele de Evaluare a Conformităţii (OEC). 

mailto:acreditare@moldac.gov.md
http://www.acreditare.md/
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Sectorul 
implementării: 

Prestări servicii de acreditare a Organismelor de Evaluare a 
Conformităţii pentru toate sectoarele şi domeniile economiei naţionale. 

Aria geografică a 
implementării: 

Arie de acoperire naţională. 

Misiunea: MOLDAC este organismul naţional unic de acreditare şi are drept misiune 
implementarea politicii de stat în domeniul acreditării şi evaluării 
conformităţii, conferind încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi 
integritatea organismelor de evaluare a conformităţii acreditate. 

Obiectivele de 
activitate: 

1. crearea premiselor pentru recunoaşterea rezultatele activităţilor 
de evaluare a conformităţii prin semnarea acordurilor de 
recunoaştere multilaterală cu organizaţiile de acreditare 
internaţionale (ILAC, IAF) şi regionale (EA, EASC şi IRSA), pentru 
menţinerea calităţii de membru; 

2. promovarea principiului liberei circulaţii a produselor şi serviciilor; 
3. conferirea încrederii autorităţilor şi consumatorilor în competenţa, 

imparţialitatea şi integritatea OEC acreditate; 
4. contribuţia la creşterea competitivităţii produselor şi a serviciilor în 

contextul globalizării pieţelor; 
5. promovarea protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor, 

precum şi a protecţiei mediului.  
Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Organismele de evaluare a conformităţii acreditate (OEC), inclusiv: 
laboratoare de încercări, etalonări, analize medicale, de verificări 
metrologice; organisme de certificare produse / sisteme de management 
al calităţii / sisteme de management al siguranţei alimentelor şi 
organisme de inspecţie; beneficiarii activităţilor de evaluare a 
conformităţii; consumatorii şi autorităţile cu funcţii de reglementare 
interesate în dezvoltarea acreditării şi a evaluării conformităţii. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

MOLDAC prestează servicii de acreditare şi instruire, în particular: 
1. Acreditarea Organismelor de Evaluare a Conformităţii (OEC), prin 

utilizarea standardelor internaţionale şi documentelor EA, ILAC, 
IAF recunoscute la nivel european şi internaţional. MOLDAC are 
acreditate 142 de OEC, din care: 
- laboratoare de încercări, conform ISO/CEI 17025 – 99 entităţi; 
- laboratoare medicale, conform ISO 15189 – 2 entităţi; 
- laboratoare de verificări metrologice, conform ISO/CEI 17020 – 

12 entităţi; 
- organisme de inspecţie conform ISO/CEI 17020 – 2 entităţi; 
- organisme de certificare a produselor, conform EN 45011, 

ISO/CEI 17065 – 22 entităţi; 
- organisme de certificare a sistemelor de management al 

calităţii, conform ISO/CEI 17021 – 3 entităţi; 
- organisme de certificare a sistemelor de management în siguranţa 

alimentelor, conform ISO/CEI 17021 şi ISO/TS 22003 – 2 entităţi; 
2. Servicii de instruire a personalului OEC privind implementarea, 

aplicarea şi conformarea la standardele: ISO/CEI 17025, ISO 
15189, 17065, 17020, ISO 9001, ISO 22000 şi altele la solicitare. 

Acreditări / Afilieri 
naţionale şi 
internaţionale: 

MOLDAC are încheiate contracte de cooperare cu următoarele 
Organisme Naţionale de Acreditare ale altor ţări: RENAR (România), 
NAAU (Ucraina), PCA (Polonia), TURKAK (Turcia), SNAS (Slovacia), 
Росаккредитация (Rusia), BSCA (Bielorusia), IARM (Macedonia), 
CYS-CYSAB (Cipru), BATA (Bosnia şi Herţegovina), EAK (Estonia), 
HAA (Croaţia), CAI (Cehia) şi ATCG (Muntenegru).  

Principalele surse de 
informaţie publice: 

 www.acreditare.md 
 www.mec.gov.md 

  

http://www.mec.gov.md/
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Instituţia / entitatea: ÎS CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ 
 ȘI CERTIFICARE (CMAC) 

Date de contact: MD-2064, mun. Chișinău, str. Eugen Coca nr. 28   
Tel: +373 (0) 22 218 478, +373 (0) 22 218 400 
Fax: +373 (0) 22 750 460 
E-mail: office@cmac.md  
Web: www.cmac.md 

Director - Violeta CATANA 

Anul fondării: 2013 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 cu modificările și 
completările aprobate prin legea nr. 222-XVI din 25.10.2007, 
Hotărârea Guvernului nr. 996 din 27.12.2012 privind unele măsuri de 
reformare a sistemului infrastructurii calităţii, actele legislative 
normative şi dispoziţiile Guvernului, tratatele şi standardele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Întreprinderea de Stat Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (ÎS 
CMAC), în continuare CMAC, a fost creată la 17.12.2013 în baza 
Hotărârii Guvernului nr. 996 din 27.12.2012 privind unele măsuri de 
reformare a sistemului infrastructurii calităţii prin contopirea ÎS Institutul 
Național de Standardizare și Metrologie şi ÎS Centrelor de 
Standardizare și Metrologie din or. Bălți și or. Ceadîr-Lunga.  
Funcţiile de coordonare a activităţilor CMAC revine Consiliului de 
Administrare, iar dirijarea activităţii CMAC este efectuată de către 
Director, care este numit în funcţie în bază de concurs, prin ordinul 
Ministrului Economiei. Structura ÎS CMAC include 5 direcţii 
subdiviziuni interne, în componenţa căror activează 7 secţii, 5 
sectoare, 2 Organisme de Certificare, 6 Laboratoare de Încercări, 3 
oficii teritoriale şi un Centru de formare continuă: 
 Direcția metrologie aplicată; 
 Direcția certificare; 
 Direcția testări produse agroalimentare; 
 Direcția testări produse industriale; 
 Direcția contabilitate economie și marketing. 

Sectorul 
implementării: 

Prestări servicii metrologice, etalonări, încercări de laborator, 
certificare produse şi sisteme de management pentru majoritatea 
sectoarelor şi domeniilor economiei naţionale. 

Aria geografică a 
implementării: 

Arie de acoperire naţională. 

Misiunea: Implementarea politicii de stat în domeniul metrologiei aplicate şi 
certificării produselor - serviciilor, asigurând transmiterea unităților de 
măsură legale prin efectuarea verificărilor metrologice, etalonărilor 
mijloacelor de măsurare - în domeniul evaluării conformităţii prin 
testarea și certificarea produselor, conferind încredere și competenţa 
tehnică, asigurând creşterea competitivităţii produselor, apărarea 
drepturilor şi intereselor consumatorului, asigurarea protecţiei vieţii, 
sănătăţii, securităţii persoanelor şi a mediului. 

Obiectivele 
strategice: 

• asigurarea unui cadru profesional coerent în domeniile metrologiei, 
evaluării conformității și managementului calității; 

• asigurarea uniformității și exactității măsurărilor, protejarea 
persoanelor fizice și juridice, împotriva efectelor nocive ale măsurilor 
incorecte sau false; 

• menținerea și dezvoltarea bazei metodico-științifice a metrologiei 
generale şi legale; 

• implementarea cercetărilor teoretice și practice în domeniul 

mailto:office@cmac.md
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metrologiei, testării şi certificării produselor şi serviciilor; 
• fortificarea capacităţilor laboratoarelor de încercări în conformitate la 

cerințele standardelor naționale și internaționale pentru produse 
agroalimentare, cosmetice, petroliere și materiale de construcție 

• participarea activă la procesul de pregătire a cadrelor profesionale şi 
diferitor categorii de specialişti prin formarea profesională continuă; 

• implementarea mecanismelor de asigurare a calităţii serviciilor 
prestate de metrologie aplicată, certificare şi testare a produselor. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Persoane fizice şi juridice, producători de bunuri şi servicii, companii 
de export şi import, laboratoare de încercări, instituții publice, autorități 
de reglementare, mediul academic, precum și alte părți interesate. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

• Certificarea loturilor de produse alimentare/nealimentare; 
• Certificarea cu şi fără evaluarea procesului de producere a 

produselor alimentare/nealimentare fabricate în serie; 
• Supravegherea produselor; 
• Certificarea Sistemelor de Management (SM), auditul de 

supraveghere a SM (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000); 
• Lucrări de verificare şi etalonare pentru mijloace de măsurare ale 

mărimilor: geometrice, de mase, radiotehnice, termotehnice şi 
fizico chimice; 

• Servicii de încercări în Laboratorul Încercări de:produse 
agroalimentare, cosmetice şi materiale de construcţie - pentru 
grupe de încercări: fizico-chimice; articole de panificaţie; 
microbiologie; toxicologie; cromatografie; radiologie; expertiză şi 
degustare şi gestionarea practicii. 

• Servicii de încercări în Laboratorul Încercări produselor industriale: 
electrice, electrotehnice, electronice, cabluri, aparate de joc. 

• Servicii de lucrări în Laboratorul Încercări, cercetări a materialelor 
pentru drumuri şi construcţii –materiale utilizate. 

• Servicii de formare profesională continuă, prin organizarea 
seminarelor şi cursurilor în domeniile: sisteme de management; 
evaluarea conformității, metrologia în incinta CMAC. Seminarele 
pot fi desfășurate, la solicitare în locația solicitantului. 

Experienţa de lucru în 
proiecte similare: 

Consolidarea sectorului metrologiei în conformitate cu cele mai bune 
practici din statele membre ale UE MD/13/ENP/TR/14 (TWINNING), în 
implementare 2015-2017, ca obiectiv fiind armonizarea sectorului 
standardizării și metrologiei din RM în conformitate cu cele mai bune 
practici ale statelor membre ale UE. 

Acreditări /certificări 
sau Calitate de 
membru: 

Acreditare per instituţie şi laboratoare de încercare: ISO 17020, ISO 
17021, ISO 17025, ISO 17065, ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000. 
Colaborări: MOLDAC / INM / BIPM / OIML / ISO / IEC / CENELEC / 
COOMET / PTB / EURAMET / SP Institut / INM / BRML / RENAR / 
NIST / NPL / LNE / KRISS / SMU / CMI / VNIIMS / VNIIM / BelGIM / 
Ucrmetrteststandard. 

Oficii teritoriale ale Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC) 
1. Oficiu Teritorial Bălţi 

Tel: /+373 231/ 256124, Fax: /+373 231/ 25141, e-mail: csmbl@cmac.md 
2. Oficiu Teritorial Ceadâr - Lunga  

Tel/fax: /+373 291/ 23279, e-mail: csmcl@cmac.md 
3. Oficiu Teritorial Cahul  

Tel: /+373 299/ 46253, Fax: /+373 299/ 46180, e-mail: raru_vasile@cmac.md 
Principalele surse de 
informații publice: 

 www.cmac.md 
 www.mec.gov.md 
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Instituţia / entitatea: INSTITUTUL NAȚIONAL DE STANDARDIZARE (INS) 
Date de contact: MD-2064, mun. Chişinău, str. Eugen Coca nr. 28 

Tel: +373 (0) 22 905 300; +373 (0) 22 905 303 
Fax: +373 (0) 22 905 310 
E-mail: info@standard.md  
Web: www.standard.md  

Director - Iurii SOCOL 
Anul fondării: 2013 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Legea nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare. 
Hotărârea Guvernului nr. 996 din 27.12.2012 privind unele măsuri de 
reformare a sistemului infrastructurii calităţii. 
Hotărârea Guvernului nr. 1066 din 26.12.2013 cu privire la 
aprobarea metodologiei de determinare a tarifelor la serviciile 
prestate de Institutul Naţional de Standardizare şi a tarifelor la 
publicarea şi difuzarea documentelor normative în domeniul 
standardizării. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Organizarea şi funcţionarea INS sunt reglementate prin 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de 
Standardizare, aprobat prin HG nr. 996 din 27.12.2012 privind unele 
măsuri de reformare a sistemului infrastructurii calităţii. 
Pe lângă INS este creat Consiliul de standardizare, care este un 
organism consultativ în probleme de strategie şi dezvoltare în 
domeniul standardizării, care activează în baza Regulamentului 
aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 116 din 02.07.2013. 
Dirijarea activităţii INS este efectuată de către Director, care este 
numit în funcţie în bază de concurs, prin ordinul Ministrului 
Economiei. Structura Institutului Naţional de Standardizare include 7 
subdiviziuni interne. 

Sectorul 
implementării: 

Toate sectoarele şi domeniile economiei naţionale ale Republicii 
Moldova. 

Aria geografică a 
implementării: 

Arie de acoperire naţională. 

Misiunea: Misiunea INS constă în contribuirea la creșterea competitivităţii 
economiei naţionale, creşterea durabilă a bunăstării populaţiei şi 
sporirea utilizării sustenabile a resurselor.  

Misiunea INS se realizează prin adoptarea standardelor europene și 
internaționale, promovarea standardelor și a standardizării. 

Obiectivele 
strategice: 

• Sporirea gradului de implementare a standardelor europene și 
internaționale; 

• Promovarea beneficiilor standardelor și standardizării; 
• Eficientizarea participării Republicii Moldova la standardizarea 

europeană, internațională și interstatală; 
• Consolidarea sistemului național de standardizare. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Producători, agenți economici, instituții publice, autorități de 
reglementare, mediul academic, precum și alte părți interesate. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

• Publicarea şi difuzarea documentelor normative în domeniul 
standardizării (standardelor şi prestandardelor naţionale, a 
codurilor de bună practică în domeniul standardizării); 

• Actualizarea documentelor normative în domeniul standardizării; 
• Organizarea cursurilor de instruire în domeniul standardizării, 

precum și informarea despre standardele din domenii specifice. 

mailto:info@standard.md
http://www.standard.md/
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Experienţa de lucru în 
proiecte similare: 1. Twinning „Consolidarea capacităților instituționale în domeniul 

standardizării și metrologiei în conformitate cu cele mai bune 
practici din statele membre ale UE”. Prin intermediul proiectului 
INS a beneficiat de asistență în ajustarea legislației în domeniu, 
sporirea vizibilității prin intermediul diverselor materiale 
informaționale, sporirea implicării părților interesate în 
activitatea de standardizare, în îmbunătățirea activității 
Comitetelor Tehnice de standardizare, precum și în utilizarea 
instrumentelor IT în activitatea de standardizare și evaluarea 
sistemului național de standardizare în vederea conformării 
acestuia cu criteriile de membru cu drepturi depline al CEN și 
CENELEC. 

2. „Informarea publicului și părților interesate privind standardele 
adoptate în contextul DCFTA”. Obiectivul proiectului constă în 
susținerea integrării europene a RM prin sensibilizarea părților 
interesate, în special în mediul academic, privind importanța 
standardelor europene adoptate în contextul DCFTA pentru 
economia națională. O componentă a proiectului a vizat 
standardele în construcții.  

Acreditări /certificări 
sau Afilieri naţionale 
şi internaţionale: 

INS este membru corespondent al Organizației Internaționale de 
Standardizare (ISO) din anul 1995, membru asociat al Comisiei 
Electrotehnice Internaționale (IEC) din 2012, membru afiliat al 
Comitetului European de Standardizare (CEN) din 2007, membru 
afiliat al Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică 
(CENELEC) din 2014, membru observator al Institutului European de 
Standardizare în Telecomunicații (ETSI) din 2014, membru cu 
drepturi depline al Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare, 
Metrologie și Certificare (EASC) din 1992. 

Totodată, INS a încheiat Acordul de parteneriat în domeniul 
standardizării cu Asociația de Standardizare din România (ASRO) în 
2013 și a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Societatea 
Americană pentru Încercări și Materiale (ASTM International) în 
2013.  

Concomitent, la nivel național, INS desfășoară activități de 
colaborare cu Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova 
(MOLDAC) și cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
(MDRC) din 2013.  

De asemenea, în scopul formării specialiștilor de înaltă calificare, cu 
competențe racordate la cerințele pieței muncii, INS a semnat 
acorduri de colaborare cu mai multe instituții universitare, printre 
care: Universitatea de Stat din Moldova (USM) din 2014, Academia 
de Studii Economice a Moldovei (ASEM) din 2015 și Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova (UASM) din 2015. Totodată, în martie 
curent, INS a semnat un Acord de Colaborare cu Agenţia Naţională 
de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional (ANACIP), având 
drept scop promovarea activităţii de standardizare în rândul 
studenţilor şi cadrelor didactice din instituţiile de învățământ superior 
şi mediul de specialitate din Republica Moldova. 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.standard.md  
 www.estandard.md 
 www.facebook.com/standard.md 
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Instituţia / entitatea: INSTITUTUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (INM) 
Date de contact: MD-2064, mun. Chişinău, str. Eugen Coca nr. 28 

Tel: +373 (0) 22 903 100,  
Fax: +373 (0) 22 903 111 
E-mail: office@metrologie.md 
Web: www.metrologie.md 

Director General Interimar - Adrian ONCEANU 

Anul fondării: 2013 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

INM își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 
metrologiei 647-XIII din 17.11.1995 cu modificările și completările 
ulterioare, Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 996 din 
27.12.2012 privind unele măsuri de reformare a sistemului infrastructurii 
calităţii, actelor legislative normative, tratatelor şi standardelor 
internaţionale în domeniul metrologiei. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

INM, este o instituție publică, responsabilă de implementarea cadrului 
legal – normativ național pe domeniul metrologiei. 
Dirijarea activităţii INM este efectuata de către Directorul general, care 
este numit în funcţie în bază de concurs, prin ordinul Ministrului 
Economiei. Structura INM include 3 direcţii - subdiviziuni interne, în 
componenţa căror activează 6 Secţii, 7 Laboratoare metrologice şi un 
Centru informaţional: 
 Direcția metrologie legală; 
 Direcția metrologie aplicată; 
 Direcția administrativă. 

Activitatea INM este concentrată pe două dimensiuni de bază:metrologie 
legală și metrologie aplicată. Actualmente, INM prezintă o structură 
complexă, capabilă pentru organizarea şi realizarea programelor de 
cercetare, menţinere şi dezvoltare a Bazei naţionale de etaloane. 
Laboratoarele INM sunt dotate cu echipamente de măsurare moderne, 
iar specialiştii metrologi beneficiază de instruiri specializate şi transfer de 
experienţă de la instituţii de metrologie, competenţa cărora este 
recunoscută la nivel internaţional. 

Sectorul 
implementării: 

Transmiterea unităților de măsură prin etalonări și verificări metrologice a 
mijloacelor de măsurare pentru toate sectoarele şi domeniile economiei 
naţionale. 

Aria geografică a 
implementării: 

Arie de acoperire naţională. 

Misiunea: Implementarea la nivel naţional a politicii în domeniul metrologiei, prin 
asigurarea uniformităţii, legalităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în 
Republica Moldova, pentru protejarea societăţii împotriva efectelor 
negative ale măsurărilor incorecte sau false şi creşterea credibilităţii la 
nivel naţional, regional şi internaţional a rezultatelor măsurărilor efectuate 
în ţară. 

Obiectivele 
strategice: 

Obiectivele strategice şi atribuţiile de bază ale INM sunt: 
• demonstrarea capabilităţilor de etalonare şi măsurare prin participare la 

comparări multilaterale sau bilaterale, organizate sub coordonarea 
Comitetului Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (CIPM); 

• reprezentarea Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor regionale 
ale institutelor naţionale de metrologie şi organizaţiilor internaţionale 
de metrologie; 

• participarea activă la procesul de recunoaştere mutuală a 
etaloanelor naţionale şi certificatelor de etalonare emise de 
institutele naţionale de metrologie (CIMP MRA); 

mailto:office@metrologie.md
http://www.metrologie.md/
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• implementarea la nivel naţional a celor mai noi tehnici de măsurare 
şi etalonări; 

• asigurarea dreptului consumatorilor de a achita strict volumul 
produselor consumate; 

• asigurarea calităţii şi inofensivității produselor alimentare ori 
siguranţa produselor farmaceutice; 

• implementarea diverselor tipuri de măsurări în domeniul alimentar, 
construcţiilor, industriei constructoare de maşini, petroliere sau oricare 
altă producere, pentru asigurarea dozării exacte din care este compus 
produsul, iar în cazul produselor preambalate asigurarea volumului 
sau masei exacte al produsului indicat pe ambalaj. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Laboratoare de încercări, etalonări, verificări metrologice, producători şi 
importatori de mijloace de măsurare, prestatori de servicii de verificare şi 
încercări metrologice legale şi aplicative. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

• Încercări metrologice de aprobare de model a mijloacelor de măsurare; 
• Încercări metrologice de aprobare de model a mijloacelor de 

măsurare în exemplare unice sau loturi mici; 
• Recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice de aprobare de 

model, efectuate în alte țări; 
• Difuzarea documentelor normative în domeniul metrologiei din 

Fondul Naţional de Documente Normative; 
• Etalonări a mijloacelor de măsurare; 
• Verificări metrologice a mijloacelor de măsurare legale; 
• Verificări metrologice de expertiză a mijloacelor de măsurare legale; 
• Efectuarea măsurărilor oficiale; 
• Servicii de cercetare a caracteristicilor metrologice a mijloacelor de 

măsurare (etaloanelor) în dependenţă de diverşi factori; 
• Servicii de comparări (bilaterale sau multilaterale) în calitate de 

laborator – pilot, a etaloanelor cu entităţile cointeresate – posesoare 
de etaloane; 

• Servicii de instruire şi perfecţionare profesională în domeniul 
metrologiei pentru personalul operatorilor economici; 

• Expertize metrologice a documentelor normativ-tehnice; 
• Recunoaşterea rezultatelor etalonărilor/verificărilor metrologice a 

mijloacelor de măsurare, efectuate în alte ţări; 
• Înregistrarea persoanelor juridice şi fizice care repară, vând, importă, 

pun în funcţiune, montează şi închiriază mijloace de măsurare, precum 
şi a celor care efectuează preambalarea produselor; 

• Expertize metrologice a reglementărilor de metrologie legală; 
• Elaborări a documentelor normativ-tehnice în domeniul metrologiei; 
• Servicii de consultanţă în domeniul metrologiei. 

Experienţa de lucru în 
proiecte similare: 

Consolidarea sectorului standardizării și metrologiei în conformitate cu cele 
mai bune practici din statele membre ale UE MD/13/ENP/TR/14 
(TWINNING), în implementare 2015-2017, ca obiectiv fiind armonizarea 
sectorului standardizării și metrologiei din RM în conformitate cu cele mai 
bune practici ale statelor membre ale UE. 

Acreditări /certificări 
sau Afilieri naţionale 
şi internaţionale: 

Acreditare per instituţie MOLDAC conform ISO 17025. 
Membru OIML / BIML / EASC / COOMET / CGPM. 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.metrologie.md 
 Revista Metrologie 
 www.mec.gov.md 

  

http://www.metrologie.md/
http://www.uap.md/
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Instituţia / entitatea: SGS MOLDOVA S.A. 
Date de contact: MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu 7 

Tel. +373 (0) 22 22 10 13; (0) 22 22 83 83,  
Fax. +373 (0) 22 22 50 66 
Email: sgs.moldova@sgs.com 
Web: www.sgs.com; www.sgsgroup.ro; www.sgs.ru. 

Director General – Sergiu CROITORU 

Anul fondării: 1995 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Cadrul legislativ național. Reglementari, norme, standarde locale şi 
internaționale. Caietul de politici SGS. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Compania SGS (Société Générale de Surveillance) și-a început 
activitatea în anul 1878. Compania SGS Moldova S.A., este membră a 
Grupului SGS cu sediul central în Geneva, Elveţia. În Republica 
Moldova, la solicitarea guvernului, SGS activează din anul 1995.  
SGS este liderul mondial în domeniul inspecției, verificării, testării și 
certificării şi recunoscuţi ca reper global pentru calitate şi integritate. 
Compania SGS dispune de o reţea de peste 1 800 de birouri şi 
laboratoare în toată lumea cu peste 85 000 de angajaţi. 
Compania SGS garantează conformarea produselor şi serviciilor 
clienţilor săi la toate exigențele standardelor globale şi reglementărilor 
locale, acoperind întregul lanţ de aprovizionare, de la materiile prime 
până la consumul final, cu servicii complexe de inspecţie, testare, 
certificare şi verificare.  

Sectorul 
implementării: 

Servicii de testare, certificare şi inspecţie în producere, relaţii de export – 
import pentru majoritatea sectoarelor şi domeniilor economiei naţionale, 
cum ar fi agricultura, industria, produse petroliere și chimice, minerale, 
produse de larg consum, sisteme de management etc. 

Aria geografică a 
implementării: 

Arie de acoperire naţională. 

Misiunea: Obiectivul şi misiunea noastră este să fim cel mai competitiv şi productiv 
concern de servicii din lume. Competenţele noastre de bază în inspecţie, 
verificare, testare şi certificare sunt îmbunătăţite mereu pentru a fi 
standarde de bune practici. Pieţele noastre alese vor fi stabilite doar de 
capacitatea noastră de a fi cei mai competitivi şi de a furniza în 
permanenţă servicii inegalabile clienţilor noştri din toată lumea. 
Indiferent de locația dvs. echipa noastră internațională de experți va oferi 
soluții specializate de afaceri pentru a accelera, simplifica și de a crește 
eficiența afacerii dumneavoastră. În parteneriat cu clienții noștri, oferim 
servicii independente, care ajută la reducerea riscurilor, optimizarea 
proceselor de afaceri, și pentru a asigura o dezvoltare durabilă. 

Obiectivele 
strategice: 

• Inspecţie: gama noastră cuprinzătoare de servicii de prim rang de 
inspecţie şi verificare, cum ar fi controlul stării şi a greutăţii 
mărfurilor comercializate la transbordare, vă ajută să controlaţi 
cantitatea şi calitatea şi să respectaţi toate cerinţele normative 
relevante din diferite regiuni şi pieţe. 

• Testare: reţeaua noastră globală de unităţi de testare, dotate cu 
personal informat şi experimentat, vă permite să reduceţi riscurile, 
să scurtaţi timpul de lansare pe piaţă şi să testaţi calitatea şi 
performanța produselor dumneavoastră conform standardelor de 
reglementare relevante privind sănătatea şi siguranţa. 

• Certificare: prin certificare, vă oferim posibilitatea să demonstraţi că 
produsele, procesele, sistemele sau serviciile dumneavoastră se 

http://www.sgs.com/
http://www.sgs.ru/
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conformează fie standardelor şi reglementărilor naţionale sau 
internaţionale, fie standardelor stabilite de client. 

• Verificare: garantăm că produsele şi serviciile se conformează 
standardelor globale şi reglementărilor locale. Combinând 
acoperirea globală şi cunoştinţele locale, experienţa inegalabilă şi 
expertiza în fiecare sector de activitate, SGS acoperă întregul lanţ 
de aprovizionare, de la materiile prime până la consumul final. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Persoane fizice şi juridice, producători de bunuri şi servicii, companii de 
export şi import, companii de transport internațional, instituții publice, 
instituții financiare, precum și alte părți interesate. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

Acoperire cu servicii complexe de inspecţie, testare, certificare şi 
verificare a întregului lanț de aprovizionare şi producere, în particular 
prestate de SGS Moldova: 
• Certificarea calităţii şi cantităţii produselor conform standardelor UE, 

internaționale sau a ţării importatoare, în particular implementarea, 
conformarea şi certificarea la toate standardele ISO / CEI; 

• Certificarea Sistemelor de Management (SM) în sectorul 
agroindustrial şi diverselor sectoare ale industriei, în particular 
implementarea, conformarea şi certificarea la: ISO/FSSC 22000, 
HACCP, ISO 9001, OHSAS 18001, SQF, IFS, GLOBAL G.A.P., 
GMP, CE Mark, HACCP; 

• Certificarea inofensivității şi calităţii produselor; 
• Certificarea produselor ecologice/organice; 
• Certificarea produselor Genetic Nemodificate (Non-GMO); 
• Certificarea furajelor GMP+FC; 
• Certificarea ISCC (biocombustibil); 
• Certificarea soiei pentru UE (Proiectul Danube Soya); 
• Certificarea produselor alimentare „Halal”; 
• Identificarea partenerilor la export şi promovarea exportului; 
• Dezvoltarea resurselor umane şi instruirea personalului în domeniile 

aplicării standardelor, certificării, inspecţiei şi conformării la SM; 
• Gestiunea stocurilor, materialelor şi depozitelor în lanţuri de 

aprovizionare; 
• Servicii de monitorizare a mărfurilor puse în gaj - Collateral 

Management & Stock Monitoring. 
Experienţa de lucru în 
proiecte similare: 

Proiectul Informarea sectorului privat despre ZLSAC și comerțul extern 
pe piața din UE - finanțat de USAID/ Fundația Est-Europeană și Proiectul 
FHI 360, implementate în Republica Moldova de EBA. 

Acreditări /certificări 
sau Afilieri naţionale 
şi internaţionale: 

Acreditare per instituţie MOLDAC şi per Laborator de încercare ISO 17025. 
Acreditări ale instituţiilor internaţionale de certificare Standarde de 
calitate și Sisteme de management (SM): FOSFA / GAFTA / SAS / 
UKAS / OAA / JAS-ANZ / BELAC / INMERTO şi FSC / BAS / SCC / INN 
/ CNAS / ENAC / ACCREDIA / DAkkS / COFRAC / FINAS / RvA / NAT / 
SNAS / PCA / IPAC / EGAC / SANAS / TURKAK / TUNAC / DAC / JAB / 
PNAC / ANAB / EMA / ONAC / OUA / OAE / HKAS / SAC / KAB / 
NABCB / NSC / DSM / PAB / TAF / KAN. 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.sgs.com 
 www.sgsgroup.ro  
 www.sgs.ru  
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Directoriul Prestatorilor de Servicii în Afaceri  
în contextul implementării ZLSAC în Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 

 
Prestatori de Servicii  

specializaţi în domeniul  
Protecţiei Proprietății Intelectuale  

şi Consumatorilor 
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Instituţia / entitatea: AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ  
A REPUBLICII MOLDOVA (AGEPI) 

Date de contact: MD-2024, Chișinău, str. Andrei Doga nr. 24, bl.1 
Tel:  +373 (0) 22 40 05 00 
Fax:  +373 (0) 22 44 01 19 
E-mail: office@agepi.gov.md,  
Web: www.agepi.gov.md 

Director General AGEPI - Octavian APOSTOL 

Anul fondării: 1992 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale până în anul 
2020, aprobată prin HG al RM nr. 880 din 22.11.2012.  
Legea cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 
114 din 03 iulie 2014 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 325 din 02.06.2015 
privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Agenția de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală” 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 
în continuare AGEPI, este o instituţie publică la autogestiune, care a 
fost creată în 1992 (prin decretul Președintelui RM nr.120 din 
25.07.1992), reorganizată în 2004 (prin Legea nr.259-XV din 
15.07.2004) și în 2014 (prin Legea nr. 114 din 03.07.2014). 
Activitatea AGEPI este dirijată de către Directorul General, care este 
numit în funcţie de Guvern. 
Funcţiile de promovare a politicilor și principiilor generale ce 
reglementează activitatea AGEPI revin Consiliului de administrație, 
instituit în conformitate cu art.18 alin.(2) din Legea nr.114 din 3 iulie 2014. 
Structura AGEPI include 6 direcții, și anume: Direcţia brevete; Direcţia 
mărci şi design industrial; Direcţia drept de autor; Direcţia juridică; 
Direcţia promovare şi relaţii externe și Direcţia management intern. 
În cadrul AGEPI funcţionează Comisia de Contestaţii, ca organ cu 
drept de soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiilor din domeniul 
proprietății intelectuale și care activează conform Regulamentului 
aprobat prin HGRM nr. 257 din 2.04.2009.  
Comisia Naţională de Proprietate Intelectuală este un organ 
consultativ pe lângă Guvern, constituit în scopul coordonării şi 
asigurării interacţiunii ministerelor, altor autorităţi administrative 
centrale, precum şi titularilor drepturilor de PI în activităţile orientate 
spre dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional de PI, organ 
instituit prin HG RM nr. 489 din 29.03.2008. 

Sectorul 
implementării: 

Prestări servicii de protecţie a Proprietăţii Intelectuale (PI) în toate 
sectoarele şi domeniile economiei naţionale ale Republicii Moldova. 

Aria geografică a 
implementării: 

Arie de acoperire şi activitate națională. 

Misiunea: Misiunea AGEPI constă în promovarea politicilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale şi eficientizarea sistemului de protecţie a 
obiectelor de proprietate intelectuală, care să încurajeze progresul 
tehnologic, să stimuleze creativitatea şi să contribuie la dezvoltarea 
economică, socială şi culturală a Republicii Moldova.  

Obiectivele 
strategice: 

1. Încurajarea creării, protecției și utilizării strategice a proprietății 
intelectuale (PI) ca instrument-cheie în crearea condițiilor pentru 
tranziția la modelul inovațional al creșterii economice; 

2. Perfecționarea și armonizarea continuă a cadrului normativ 
național din domeniul PI cu evoluțiile din legislația și practica 

mailto:office@agepi.gov.md
http://www.agepi.gov.md/
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comunitară și cu acordurile internaționale la care Republica 
Moldova este parte; 

3. Dezvoltarea, modernizarea, sporirea transparenței și coerenței 
sistemului național de proprietate intelectuală; 

4. Consolidarea capacităților instituționale ale organelor abilitate cu 
funcții și responsabilități privind protecția, asigurarea și 
respectarea drepturilor de PI și dezvoltarea unei infrastructuri 
eficiente de prevenire și combatere a fenomenelor de 
contrafacere și piraterie; 

5. Promovarea și dezvoltarea unei culturi avansate în materie de PI, 
sensibilizarea și conștientizarea publicului larg cu privire la rolul 
PI și sporirea interesului față de protecția și respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală; 

6. Aprofundarea cooperării internaționale, regionale și bilaterale în 
scopul integrării sistemului național de PI în cel internațional. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Sectorul economic (companii producătoare de mărfuri și servicii din 
toate sectoarele economiei), sectorul asociativ (asociații ale 
producătorilor/fermierilor, asociații de gestiune colectivă a drepturilor 
de autor, uniuni de creație), sectorul academic (instituții de C&D, 
universități) și alte persoane interesate (inventatori, raționalizatori, 
mandatari autorizați etc.).  

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

1. Servicii de înregistrare a obiectelor de proprietate industrială:  
• Servicii de înregistrare a mărcilor comerciale; 
• Servicii de înregistrare a desenelor și  modelor industriale; 
• Servicii de brevetare a invențiilor; 
• Servicii de brevetare a noilor soiuri de plante;  
• Servicii de înregistrare a indicațiilor geografice.  

2. Servicii în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe. 
3. Servicii de cercetare-documentară în domeniul proprietății 
intelectuale, inclusiv: 

• Servicii de prediagnoză a proprietății intelectuale la întreprinderi;  
4. Servicii de instruire și consultanță în domeniul proprietății 
intelectuale, inclusiv:  

• Servicii de instruire și atestare a mandatarilor autorizați; 
• Servicii de instruire și atestare a evaluatorilor în domeniul PI;  
• Servicii de instruire a consilierilor în domeniul PI. 

5. Servicii de informare în domeniul PI. 
Experienţa de lucru în 
proiecte 

Proiectul TEMPUS TecTNet „Reţeaua de Transfer Tehnologic” 
(decembrie 2013 - decembrie 2016). Obiectiv: consolidarea capacităților 
instituționale ale universităților din RM în ceea ce privește transferul de 
cunoștințe și tehnologii, managementul inovațiilor și proprietatea 
intelectuală. 
Proiect Twinning „Suport în implementarea şi realizarea drepturilor de PI 
în Republica Moldova” (2011-2012). Obiectiv: îmbunătăţirea 
implementării şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală în RM. 
Proiect TEMPUS “MERCURY“ „spre modele universitate 
antreprenorială de cercetare în învăţământul superior din Rusia, 
Ucraina şi Moldova” (2009-2011). Obiectiv: îmbunătăţirea capacităţilor 
universităţilor de gestionare a activităţilor de inovare și 
managementului proprietății intelectuale.  

Acreditări /certificări  Certificat ISO 9001:2008. Acreditări în calitate de membru a 
organizaţiilor internaţionale: OMPI, OEB, UPOV şi TRIPs 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.agepi.gov.md 
 www.e-servicii.agepi.gov.md/ro 
 www.stoppirateria.md/ 
 www.db.agepi.md/ 
 www.servicii.gov.md 
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Instituţia / entitatea: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR (APC) 
Date de contact: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vasile Alexandri 78, et. 1-5 

Tel:  +373 (0) 22 501 980 
Fax:  +373 (0) 22 501 981 
E-mail: info@apc.gov.md 
Web: www.consumator.gov.md 

Director - Iurie EREMIA 

Anul fondării: 2012 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Hotărârea Guvernului nr. 936 din 09.12.2011 cu privire la crearea 
Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Legea 105-XV din 
15.03.2003 privind protecţia consumatorilor, multiple acte normative din 
domeniu. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Agenţia pentru Protecția Consumatorilor, în continuare APC, este o 
autoritate administrativă, subordonată Ministerului Economiei, 
responsabilă de implementarea politicii în domeniul protecţiei 
consumatorilor şi de efectuare a controlului de stat asupra respectării 
prevederilor legislaţiei în acest domeniu, precum şi a controlului de 
stat privind corespunderea produselor şi/sau a serviciilor plasate pe 
piaţă cerinţelor prescrise sau declarate şi respectarea prevederilor 
actelor normative în domeniul metrologiei legale, a normelor şi 
regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ. 
Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 
Constituţiei Republicii Moldova şi actele legislative, decretele 
Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile 
Guvernului, cu alte acte normative, tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, ordinele şi dispoziţiile ministrului 
economiei, precum şi în conformitate cu Regulamentul de activitate.  
Activităţile Agenţiei pentru Protecția Consumatorilor este dirijată de 
către Director, care este numit în funcţie în bază de concurs, prin 
ordinul Ministrului Economiei, care concomitent deţine şi funcţia de 
Inspector principal de stat pentru supravegherea pieţei, metrologie şi 
protecţie a consumatorilor. 
Activităţile APC sunt implementate de 8 direcţii şi 6 servicii, inclusiv de 
relaţii cu consumatorii, control al produselor alimentare şi servicii, 
control de produse industriale şi servicii, de control metrologic şi 
produse petroliere şi de protecţie a consumatorului. 

Sectorul 
implementării: 

Protecţia consumatorilor prin supravegherea pieţei, cu incidenţă 
multisectorială a economiei naţionale a Republicii Moldova. 

Aria geografică a 
implementării: 

Nivel naţional. 

Misiunea: APC are misiunea de implementare a politicii şi strategiilor în domeniul 
protecţiei consumatorilor şi de supraveghere a respectării actelor 
normative din domeniul protecţiei consumatorilor în limitele 
competenţelor atribuite. 

Obiectivele 
strategice: 

Agenţia are următoarele obiective şi atribuţii: 
• implementarea politicilor statului în domeniul protecţiei 

consumatorilor şi supravegherii pieţiei; 
• examinarea şi înaintarea propunerilor la proiecte de acte 

legislative – normative în domeniile protecţiei consumatorilor, 
supravegherii pieţei, metrologiei şi regulilor de comerţ; 

• organizarea activităţii de informare, educare şi consultanţă de 
specialitate a consumatorilor în protecţia drepturilor lor legitime, 

• examinarea reclamaţiilor consumatorilor în vederea protejării 
drepturilor şi efectuează controlul respectării prevederilor 

mailto:info@apc.gov.md
http://www.consumator.gov.md/
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legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor; 
• prelevarea de probe la produsele plasate pe piaţă pentru analize 

şi încercări de laborator în laboratoare acreditate; 
• asigurarea controlului metrologic legal, inclusiv supravegherea 

metrologică a respectării de către persoanele juridice şi/sau fizice 
a prevederilor legislativ-normativ în domeniul metrologiei legale; 

• implementarea controlului de stat privind respectarea normelor şi 
regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ; 

• emiterea deciziilor de încetare–interzicere a practicilor comerciale 
incorecte şi sesizarea autorităţilor competente. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Consumatori persoane fizice, ONG, instituţii de stat, agenţi economici, 
mediul de afaceri din Republica Moldova. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

Competenţe specifice Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului: 
1. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei 

privind corespunderea produselor plasate pe piaţă şi a serviciilor 
prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, inclusiv prin 
efectuarea controlului, în numele statului, la toate etapele ciclului 
vital al produsului sau al prestării serviciului; 

2. Efectuarea controlului metrologic legal asupra normelor privind 
asigurarea metrologică, starea etaloanelor, mijloacelor de 
măsurare şi a materialelor de referinţă din domeniul metrologiei 
legale; 

3. Efectuarea controlului de stat privind respectarea normelor şi 
regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ; 

4. Desfăşurarea activităţilor privind protecţia intereselor economice 
ale consumatorilor; 

5. Desfăşurarea activităţilor de informare şi educare a cetăţenilor 
privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori; 

6. Acordarea consultanţei consumatorilor şi agenţilor economici prin 
intermediul Liniei fierbinte (022) 741 464 şi Ghişeului unic; 

7. Prestarea serviciilor şi campaniilor de informare a consumatorilor. 
Experienţa de lucru în 
proiecte similare: Proiectul UE Twinning MD10/ENP-PLA/TR/09 "Suport Agenției 

pentru Protecția Consumatorilor" (iunie 2012 - martie 2014) – 
activităţi ale cărui au constat în asistența la elaborarea cadrului juridic 
pentru supravegherea pieței, recomandărilor privind specificaţiile 
echipamentul necesar pentru inspecțiile în teritoriu şi instruirea 
colaboratorilor APC în vederea implementării practicilor UE menite să 
asigure siguranța produselor de consum. 

Proiectul EuropeAid/132101/C/SER/MD "Sprijin pentru Republica 
Moldova în procesul de implementare DCFTA" (decembrie 2013 - 
decembrie 2015) – activităţi ale cărui au constat în consolidarea 
capacităților de supraveghere a pieței, dezvoltarea cadrului juridic și 
instituțional în domeniul supravegherii pieței și apărării drepturilor 
consumatorilor. 

Acreditări /certificări  CMAC / UTM / INM 
Structuri teritoriale 1. Direcţia Relaţii cu Consumatorii Chişinău  

Tel.: 0 800 28 0 28 (apel gratuit pe teritoriul Republicii Moldova) 
e-mail: consumator@apc.gov.md sau petitii@apc.gov.md  

2. Direcţia Protecţie a Consumatorilor Bălţi 
Tel./fax: /+373 231/ 39808, E-mail: igor.bularga@apc.gov.md 

3. Direcţia Protecţie a Consumatorilor Cahul 
Tel./fax: /+373 299/ 31007, E-mail: spiridon.cara@apc.gov.md 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.consumator.gov.md 
 www.mec.gov.md 

 

mailto:consumator@standard.md
mailto:PETITII@APC.GOV.MD
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Directoriul Prestatorilor de Servicii în Afaceri  
în contextul implementării ZLSAC în Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 

 
Instituţii în domeniul  

Reglementării şi Controlului 
Siguranţei Alimentelor 
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Instituţia / entitatea: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR (ANSA) 
Date de contact: MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu 63 

Tel. +373 (0) 22 29 47 30,  
Fax. +373 (0) 22 29 47 30 
E-mail: info@ansa.gov.md 
Web: www.ansa.gov.md 

Director General - Gheorghe GABERI 

Anul fondării: 2013 
Cadrul legislativ / 
normativ de 
activitate: 

Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a 
cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, Legea nr. 
221-XVI din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, Legea nr. 
228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina 
fitosanitară, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 51 din 16.01.2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 
Alimentelor, multiple acte normative şi legislative referitoare la domeniul 
siguranţei alimentelor, sănătății şi protecției animalelor, controlului şi 
certificării mijloacelor de producţie aplicabile în sectorul agricol. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), în continuare 
ANSA, este o autoritate administrativă subordonată Guvernului, cu 
activitate națională responsabilă de implementarea politicii statului în 
domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi în 
domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei 
fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor 
alimentare şi a hranei pentru animale. 
Scopurile, funcţiile de bază, atribuţiile principale şi drepturile generale ale 
ANSA şi organizarea activităţii acesteia derivă din Regulamentul privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei, aprobat de Guvernul Republicii 
Moldova la fondarea ANSA. 
ANSA este condusă de Directorul General şi trei directori adjuncţi, 
consacrați activităților după cum urmează: 1) pentru probleme sanitar-
veterinare; 2) pentru probleme fitosanitare 3) pentru problemele siguranţei 
alimentelor şi controlul calităţii;, numiţi în funcţie de către Guvern. 
ANSA este constituită din aparatul central, în structură a cărui se includ 
direcţii, secţii, servicii şi posturi de control sanitar-veterinar şi fitosanitar. 
În calitate de servicii publice desconcentrate, în fiecare raion activează 
subdiviziuni teritoriale - Direcţiile Raionale / Municipale pentru Siguranţa 
Alimentelor, cu statut de persoană juridică. 
Conducerea subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei - Direcţiile Raionale / 
Municipale pentru Siguranţa Alimentelor este asigurată de către şefii de 
direcții respective, care sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordinul 
directorului Agenţiei, în condiţiile legii. Şefii subdiviziunilor teritoriale 
asigură îndeplinirea atribuţiilor stabilite în regulamentele subdiviziunilor 
teritoriale, aprobate prin ordinul directorului Agenţiei. 
Efectivul-limită al direcţiilor raionale/municipale pentru siguranţa 
alimentelor este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.735 din 16.06.2003 
cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice 
desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi 
administrative centrale. 

Sectorul 
implementării: 

Siguranţa alimentelor, domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei 
plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii 
produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale. 

Aria geografică a 
implementării: 

Nivel naţional 
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Misiunea: Agenţia asigură organizarea şi coordonarea acţiunilor în domenii 
orientate spre garantarea siguranţei alimentelor, precum şi a calităţii 
produselor alimentare, menţinerea şi ameliorarea bunăstării animalelor şi 
stării fitosanitare, întreţinerea unui sistem de măsuri statale menite să 
asigure sănătatea animală şi protecţia plantelor, inofensivitatea 
produselor alimentare şi a materiei prime, obţinute ca rezultat al 
prelucrării lor. 
Agenţia dispune de o serie de drepturi care sunt puse în practică prin 
angajații săi. Astfel, în activitatea sa, ANSA are următoarele drepturi 
expuse rezumativ: 
• Să dispună accesul: inspectorilor aflaţi în exerciţiu, conform 

legislaţiei în vigoare, în incintele şi pe teritoriul staţiilor de cale ferată, 
aeroporturilor, staţiilor auto, oficiilor poştale, elevatoarelor, 
depozitelor, în vagoanele de marfă şi de pasageri, autobuze, pe 
aeronavele civile şi pe teritoriul întreprinderilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor cu orice tip de proprietate, care produc, achiziţionează, 
prelucrează şi comercializează producţie şi materiale supuse 
supravegherii şi controlului în domeniile vizate; 

• Să interzică: a) importul, comercializarea şi utilizarea produselor de 
uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, produselor farmaceutice de uz 
veterinar care nu corespund standardelor naţionale, reglementărilor 
tehnice şi altor acte tehnico-normative; b) prelucrarea şi 
comercializarea produselor agroalimentare şi folosirea apei în cazul 
depistării rezidurilor de produse de uz fitosanitar, fertilizanţi, 
rezidurilor de hormoni şi produse farmaceutice de uz veterinar ce 
depăşesc limitele maximum admisibile; c) utilizarea produselor 
genetic modificate etc. 

• Să solicite eliberarea din funcţie a persoanelor antrenate în 
activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi care nu au fost 
supuse examenului medical şi nu au fost instruite în privinţa 
securităţii muncii în cadrul acestor activităţi etc. 

Atribuţiile entităţii: În vederea realizării funcţiilor de bază, Agenţia are următoarele atribuţii: 
• asigurarea sănătăţii, protecției și bunăstării animalelor de producere și 

de companie, întru prevenirea transmiterii bolilor infecțioase de la 
animale la om, precum și asigurarea calității produselor de uz veterinar; 

• asigurarea sănătăţii plantelor, prevenirea introducerii și diseminării 
pe teritoriul țării a organismelor nocive; 

• supravegherea și controlul, testarea, omologarea, înregistrarea, 
producerea, depozitarea, transportarea, importul, exportul, 
comercializarea și utilizarea medicamentelor de uz veterinar; 

• supravegherea gestionării pesticidelor și îngrășămintelor minerale, 
în scopul excluderii impactului negativ asupra consumatorului 
producției agricole și asupra mediului ambiant; 

• supravegherea producerii și comercializării materialului semincer de 
culturi de câmp, legumicole, bostănoase și a materialului semincer 
de culturi de câmp, legumicole, bostănoase și a materialului de 
înmulțire și săditor fructifer, viticol și decorativ; 

• înregistrarea agenților economici în domeniul producerii și/sau 
prelucrării, și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor; 

• supravegherea și monitorizarea, din punctul de vedere al siguranței 
produselor de origine animală, al operatorilor economici care își 
desfășoară activitatea în domeniul producerii şi procesării industriei 
cărnii, laptelui, ouălor, mierii și produselor apicole; 

• controlul și supravegherea cerințelor legislației în vigoare privind 
siguranța alimentelor la toate etapele de producție ale lanțului 
alimentar, de către producătorii primari, procesatorii, importatorii, 
exportatorii, distribuitorii, transportatorii, comercianții, furnizorii, 
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precum și de întreprinderile de ambalare și depozitele de produse 
alimentare de origine vegetală; 

• supravegherea unităților de alimentație publică, comerţ, depozitare, 
distribuție și consum al produselor alimentare; 

• implementarea politicilor și strategiilor în domeniul sănătății 
animalelor, sănătății plantelor și a siguranței alimentelor în timpul 
importului, exportului și tranzitului, precum și de supraveghere a 
asigurării respectării actelor normative cu impact în domeniu. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Antreprenori şi producători agricoli, companii de import–export, companii 
de procesare, asigurare cu mijloace de producţie, instituţii de stat, entităţi 
fizice şi juridice, consumatorii din Republica Moldova. 

Competenţe 
/Produse şi Servicii 
prestate, inclusiv 
prin outsourcing: 

• Certificarea agenţilor economici la înregistrarea tipurilor de activitate 
economică specifice atribuţiilor agenţiei; 

• Autorizarea şi verificarea siguranţei alimentelor la unitățile de 
alimentație publică, comerţ, depozitare, distribuție și consum al 
produselor alimentare, prin eliberarea autorizaţiei de funcţionare; 

• Autorizarea întreprinderilor de colectare, procesare, depozitare, 
transport şi comercializare a produselor şi a materiei prime de origine 
animală şi eliberarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare; 

• Efectuarea expertizei sanitar-veterinare a produselor şi a materiei 
prime de origine animală la toate obiectivele de colectare, producere, 
prelucrare, depozitare, transport şi comercializare a acestora; 

• Autorizarea exportului şi importului animalelor, produselor şi materiei 
prime de origine animală şi al furajului, cu eliberarea avizului sanitar-
veterinar de import sau export; 

• Autorizarea şi atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă, cu 
eliberarea avizului sanitar-veterinar de fermă de prăsilă; 

• Cercetări de laborator în scopul diagnosticării bolilor la animale; 
• Autorizarea producerii, exportului şi importului, păstrarea, depozitarea 

şi comercializarea produselor de uz sanitar-veterinar; 
• Autorizarea agenţilor economici la producerea, importul, 

transportarea, depozitarea şi comercializarea produselor de uz 
fitosanitar și a fertilizanților şi eliberarea autorizaţiei de comercializare 
şi funcţionare; 

• Autorizarea agenţilor economici şi certificarea la producerea, importul-
exportul, transportarea, depozitarea şi comercializarea seminţelor şi 
materialului săditor cu eliberarea actului de control fitosanitar, 
permisului fitosanitar de import, certificatelor de calitate, fitosanitare 
de export–import şi autorizaţiei de comercializare şi producere; 

• Eliberarea Certificatelor privind respectarea regulilor de utilizare a 
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru agenţii economici 
şi beneficiarii funciari din sectorul agricol; 

• Întocmirea şi difuzarea buletinelor de avertizare de protecţie a 
plantelor de boli şi dăunători pentru sectorul agricol; 

• Executarea controlului fitosanitar al culturilor agricole, depozitelor de 
produse vegetale pentru depistarea agenţilor de dăunare; 

• Consultarea producătorilor agricoli privind executarea tratamentelor 
cu produse de uz fitosanitar, manipularea produselor, prepararea 
soluţiilor de lucru, reglarea maşinilor şi a aparatelor de tratat, calitatea 
tratamentelor şi normele obligatorii privind protecţia mediului; 

• Executarea, la solicitare, a expertizei tehnice privind activitatea de 
protecţie a plantelor şi carantina fitosanitară; 

• Informarea operatorilor din sectorul alimentar privind cerinţele de 
siguranţă alimentară şi bunele practici, ca: HACCP, GAP, GMP şi 
GHP, pentru a asigura respectarea normelor legale, inclusiv a celor 
cu privire la proiectarea unităţilor din sectorul alimentar; 

• Avizarea şi autorizarea edificării unităţilor din sectorul alimentar. 
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Acreditări /certificări  ISO 17020, ISO 17025, acreditări la OIE, EPPO, ISTA, OECD 

Laboratoarele de Diagnostică (LD), Încercare (LÎ), Alimentare (LA) şi Direcțiile Raionale / 
Municipale pentru Siguranţa Alimentelor (DRSA - DMSA) subordonate ANSA 

 Laboratoarele de diagnostică, încercare, control şi alimentare ANSA 
1. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară (CRDV) 

Tel/fax: /+373 22/ 742 311 sau 930 184, E-mail: crdv@rambler.ru, Web: www.crdv.md  
2. LDSA Drochia - Filiala CRDV (sănătatea animalelor), 

or. Drochia, str. Mtr. Varlaam 123, Tel/fax: /+373 252/ 20771, Web: www.crdv.md  
3. LDSA Cahul - Filiala CRDV (sănătatea animalelor),  

or. Cahul, str. Muncii 6 Tel/fax: /+373 299/ 41558, Web: www.crdv.md  
4. LA Donduşeni - Filiala CRDV (siguranţa alimentelor),  

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, Tel/fax: /+373 251/ 22075, Web: www.crdv.md  

 Direcțiile Raionale / Municipale pentru Siguranţa Alimentelor (DRSA - DMSA) 
1. DMSA Chişinău. Tel/fax: /+373 22/ 746 204, e-mail: dmsa.chisinau@ansa.gov.md 
2. DMSA Bălţi. Tel/fax: /+373 231/ 23253, e-mail: dmsa.balti@ansa.gov.md 
3. DRSA Briceni. Tel/fax: /+373 247/ 22300, e-mail: drsa.briceni@ansa.gov.md 
4. DRSA Edineţ. Tel/fax: /+373 246/ 22108, e-mail: drsa.edinet@ansa.gov.md 
5. DRSA Ocniţa. Tel/fax: /+373 271/ 22267, e-mail: drsa.ocnita@ansa.gov.md 
6. DRSA Donduşeni. Tel/fax: /+373 251/ 21221, e-mail: drsa.donduseni@ansa.gov.md 
7. DRSA Soroca. Tel/fax: /+373 230/ 23157, e-mail: drsa.soroca@ansa.gov.md 
8. DRSA Rîşcani. Tel/fax: /+373 256/ 24751, e-mail: drsa.riscani@ansa.gov.md 
9. DRSA Drochia. Tel/fax: /+373 252/ 22474, e-mail: drsa.drochia@ansa.gov.md 
10. DRSA Floreşti. Tel/fax: /+373 250/ 22010, e-mail: drsa.floresti@ansa.gov.md 
11. DRSA Şoldăneşti. Tel/fax: /+373 272/ 22353, e-mail: drsa.soldanesti@ansa.gov.md 
12. DRSA Rezina. Tel/fax: /+373 254/ 21821, e-mail: drsa.floresti@ansa.gov.md 
13. DRSA Glodeni. Tel/fax: /+373 249/ 22176, e-mail: drsa.glodeni@ansa.gov.md 
14. DRSA Făleşti. Tel/fax: /+373 259/ 23761, e-mail: drsa.falesti@ansa.gov.md 
15. DRSA Sîngerei. Tel/fax: /+373 262/ 24192, e-mail: drsa.singerei@ansa.gov.md 
16. DRSA Ungheni. Tel/fax: /+373 236/ 22876, e-mail: drsa.ungheni@ansa.gov.md 
17. DRSA Nisporeni. Tel/fax: /+373 264/ 25441, e-mail: drsa.nisporeni@ansa.gov.md 
18. DRSA Teleneşti. Tel/fax: /+373 258/ 22166, e-mail: drsa.telenesti@ansa.gov.md 
19. DRSA Călăraşi. Tel/fax: /+373 244/ 75432, e-mail: drsa.calarasi@ansa.gov.md 
20. DRSA Orhei. Tel/fax: /+373 235/ 21640, e-mail: drsa.orhei@ansa.gov.md 
21. DRSA Străşeni. Tel/fax: /+373 237/ 22831, e-mail: drsa.straseni@ansa.gov.md 
22. DRSA Criuleni. Tel/fax: /+373 248/ 20273, e-mail: drsa.criuleni@ansa.gov.md 
23. DRSA Dubăsari. Tel/fax: /+373 248/ 55280, e-mail: drsa.dubasari@ansa.gov.md 
24. DRSA Hinceşti. Tel/fax: /+373 269/ 23659, e-mail: drsa.hincesti@ansa.gov.md 
25. DRSA Ialoveni. Tel/fax: /+373 268/ 22187, e-mail: drsa.ialoveni@ansa.gov.md 
26. DRSA Anenii Noi. Tel/fax: /+373 265/ 22957, e-mail: drsa.aneniinoi@ansa.gov.md 
27. DRSA Căuşeni. Tel/fax: /+373 243/ 23087, e-mail: drsa.causeni@ansa.gov.md 
28. DRSA Ştefan Vodă. Tel/fax: /+373 242/ 24387, e-mail: drsa.stefanvoda@ansa.gov.md 
29. DRSA Basarabeasca. Tel/fax: /+373 297/ 22576, e-mail: drsa.basarabeasca@ansa.gov.md 
30. DRSA Leova. Tel/fax: /+373 263/ 25285, e-mail: drsa.leova@ansa.gov.md 
31. DRSA Cantemir. Tel/fax: /+373 273/ 23313, e-mail: drsa.cantemir@ansa.gov.md 
32. DRSA Cimişlia. Tel/fax: /+373 241/ 22859, e-mail: drsa.cimislia@ansa.gov.md 
33. DRSA Cahul. Tel/fax: /+373 299/ 41833, e-mail: drsa.cahul@ansa.gov.md 
34. DRSA Comrat. Tel/fax: /+373 298/ 22518, e-mail: drsa.comrat@ansa.gov.md 
35. DRSA Ceadâr Lunga. Tel/fax: /+373 291/ 24053, e-mail: drsa.ceadirlunga@ansa.gov.md 
36. DRSA Vulcăneşti. Tel/fax: /+373 293/ 31045, e-mail: drsa.vulcanesti@ansa.gov.md 
37. DRSA Taraclia. Tel/fax: /+373 294/ 22377, e-mail: drsa.taraclia@ansa.gov.md 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.ansa.gov.md 
 www.crdv.md 
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Directoriul Prestatorilor de Servicii în Afaceri  
în contextul implementării ZLSAC în Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 

 
Prestatori de Servicii  

specializaţi în Promovarea 
Comerţului, Dezvoltarea Exportului 

şi Servicii Vamale 
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Instituţia / entitatea: ORGANIZATIA DE ATRAGERE A INVESTIŢIILOR ŞI PROMOVARE A 
EXPORTULUI DIN MOLDOVA (MIEPO) 

Date de contact: MD-2009, mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici 65  
Tel:+373 (0) 22 27 36 54  
Fax:+373 (0) 22 22 43 10 
E-mail: office@miepo.mdî 
Web: www.miepo.md 

Director – Vitalie ZAHARIA 

Anul fondării: 1999 
Cadrul legislativ / 
normativ de 
activitate: 

Hotărârea de Guvern Nr. 105 din 02.02.1999 cu privire la crearea 
Organizației de Promovare a Exportului din Moldova (MEPO) şi decizia 
de reorganizarea a instituţiei, prin Hotărârea de Guvern Nr. 109 din 
12.02.2014 cu privire la Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi 
Promovare a Exportului din Moldova. Statutul MIEPO. 
Acte legislative şi normative naţionale şi internațional în domeniul 
relaţiilor de piaţă, comerciale şi exportului de bunuri şi servicii. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din 
Moldova (MIEPO), în continuare MIEPO, este instituția publică 
coordonatoare în domeniul implementării politicilor dedicate 
competitivității, promovării exportului din Republica Moldova și atragerii 
investițiilor, în care Ministerul Economiei are calitatea de fondator.  

MIEPO este înregistrată în calitate de persoană juridică, cu statut de 
organizaţie nonprofit, care activează în condiţii de autogestiune, dispune 
de bilanţ autonom, conturi bancare, inclusiv valutar, ştampilă cu Stema 
de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa în limba de stat. 

Organele de conducere ale MIEPO sunt Consiliul de coordonare a 
activităţii şi Directorul. Componenţa nominală a Consiliului se aprobă prin 
ordinul ministrului economiei şi este format din 13 membri: preşedintele 
Consiliului, 6 reprezentanţi ai sectorului public şi 6 reprezentanţi ai 
sectorului privat din diferite domenii, cu respectarea principiului rotaţiei 
anuale. Consiliul de coordonare a activităţii aproba planurile de activitate, 
bugetul de cheltuieli, raportul anual de activitate şi decide asupra 
eficientizării activităţii şi necesităţii efectuării controalelor de audit.  

Activitatea curentă a MIEPO este asigurată de către Director, care este 
numit în funcţie prin concurs de către fondator. 

În vederea realizării misiunii sale MIEPO a identificat 8 sectoare 
prioritare, cum ar fi: 
 tehnologia informațională și externalizarea serviciilor; 
 fabricarea de mașini și echipamente; 
 activități de servicii administrative și activități de servicii suport; 
 fabricarea de utilaje și piese; 
 fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte și fabricarea încălțămintei; 
 echipamente electrice; 
 industria agroalimentară; 
 fabricarea mobilei. 

Sectorul 
implementării: 

Promovarea exportului și atragerea investițiilor, cu incidenţă faţă de 
sectoarele şi domeniile economiei naţionale a Republicii Moldova. 

Aria geografică a 
implementării: 

Arie de acoperire naţională şi internaţională.  

Misiunea: MIEPO are misiunea să contribuie, în mod sustenabil, la dezvoltarea 
economică a Republicii Moldova, prin consolidarea competitivităţii 
companiilor ce activează sau care intenţionează să-şi iniţieze activitatea 

tel:+373%20(0)%2022%2027%2036%2054
http://www.miepo.md/
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pe teritoriul Republicii Moldova în diversificarea pieţelor, creşterea 
exporturilor şi dezvoltarea proiectelor investiţionale pe teritoriul ţării, în 
conformitate cu priorităţile Ministerului Economiei. 

Obiectivele 
strategice: 

Potrivit statutului, MIEPO îşi desfăşoară activitatea în cooperare cu 
organizaţiile internaţionale de specialitate, autorităţile publice centrale şi 
locale, agenţii economici, asociaţii, indiferent de tipul de proprietate şi 
forma de organizare, partenerii de dezvoltare din Republica Moldova şi din 
străinătate. În acest context obiectivele strategice ale dezvoltării prevăd: 
• acordarea asistenţei companiilor naţionale în vederea extinderii către 

alte pieţe, promovării investiţiilor şi sprijinirii companiilor care doresc 
să-şi extindă afacerile în Republica Moldova; 

• contribuţii la dezvoltarea întreprinderilor, prin susţinerea acestora în 
eforturile de diversificare a pieţelor şi creşterii exportului, precum şi 
sporirii competitivităţii la nivel internaţional; 

• acordarea asistenţei la promovarea imaginii/mărcilor, conform 
competenţelor, şi la administrarea resursele informaţionale aferente. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Comunitatea de afaceri, asociaţii de profil, filiere, companii de procesare, 
de export de bunuri şi servicii, autorităţile publice centrale şi locale din 
Republica Moldova şi organizaţiile internaţionale de specialitate. 

Competenţe 
/Produse şi Servicii 
prestate, inclusiv 
prin outsourcing: 

Servicii de asistență complexă în promovarea exportului şi atragerii 
investițiilor în Republica Moldova, în particular:  

• Promovarea de bunuri şi servicii moldoveneşti pe pieţele externe; 

• Identificarea partenerilor străini şi explorarea de noi pieţe; 

• Organizarea evenimentelor în ţară şi peste hotare în scopul facilitării 
promovării exportului şi atragerii investiţiilor; 

• formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena 
internațională; 

• efectuarea studiilor de cercetare în vederea elaborării propunerilor 
pentru strategia de promovare a exportului și imaginii țării; 

• Acordarea serviciilor potenţialilor investitori şi celor existenţi, în 
etapele preinvestiţională, investiţională şi postinvestiţională; 

• Organizarea cursurilor de instruire şi seminarelor tematice pentru 
companiile autohtone în domeniul investiţional şi de export. 

Experienţa de lucru 
în proiecte similare: Implementarea Programului „Promovarea Exporturilor”, precum şi ale 

altor programe şi proiecte naţionale şi internaţionale din domeniu. 

Parteneri / Afilieri 
naţionale şi 
internaţionale: 

Instituţii internaţionale şi parteneri externi: Banca Mondială / USAID / GIZ 
/ BERD / PAIiIZ/ UNCTAD / UNEP/ UNDP / UNIDO / Delegaţia Uniunii 
Europene în Republica Moldova.  

Parteneriate cu organizaţii şi instituţii naţionale: Ministerul Economiei / 
Ministerul Culturii / Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Construcţiilor / 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare / Ambasadele şi misiunile 
diplomatice ale Republicii Moldova / BRD / FIA / ANARM / ATIC / APIUS 
/ AmCham / UPM / VEF / EBA / ITC / ONVV / proiecte investiţionale şi de 
asistenţă tehnică pentru Republica Moldova. 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.miepo.md 
 www.mec.gov.md 
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Instituţia / entitatea: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA (CCI) 
Date de contact: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 151 

Tel: +373 (0) 22 22 15 52,  
Fax: +373 (0) 22 23 44 25 
E-mail: camera@chamber.md 
Web: www.chamber.md 

Anul fondării: 1991 
Cadrul legislativ / 
normativ de 
activitate: 

Legea Republicii Moldova “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” 
nr.393-XIV din 13.05.1999, Legea nr.837 din 17.05.1996 şi Legea 
nr.178-XVI din 20 iulie 2007 cu privire la Asociațiile Obștești.  

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Camera de Comerţ şi Industrie, denumită în continuare CCI, este o 
organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, înfiinţată în 
conformitate cu legea nr. 393-XIV din 13.05.1999, în baza calităţii de 
membru, care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din 
Republica Moldova 
Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate 
beneficiază de susţinerea statului. Începând cu 1991 Camera de Comerţ 
şi Industrie a Republicii Moldova devine independentă. 
Organele de conducere ale CCI sânt: Congresul, Consiliul, Biroul 
executiv şi Preşedintele. Organul de control al Camerei este Comisia de 
cenzori. Organul suprem de conducere al Camerei este Congresul, care 
este în drept sa adopte orice hotărâre privind activitatea CCI, alege 
organele de conducere şi Președintele CCI. 
Preşedintele CCI asigură conducerea activităţii curente, funcţionarea 
consiliului şi biroului executiv a CCI, iar activităţile de implementare sunt 
asigurate de următoarele subdiviziuni: 
 Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI RM; 
 Direcția relații internaționale și parteneriate de dezvoltare; 
 Direcția dezvoltarea mediului de afaceri: 
 Direcția evenimente de afaceri; 
 Direcția management intern și logistică; 
 Direcția Relații Publice și protocol; 
 Departamentul servicii de expertiză, certificare și suport în afaceri; 
 Centru de Mediere pe lângă CCI RM; 
 Centrul informațional de marketing: 
 Centrul de Formare Antreprenorială. 

Sectorul 
implementării: 

Dezvoltarea afacerilor, expertize/evaluării de bunuri/serviciu şi 
promovarea exporturilor pentru toate sectoarele economiei naţionale. 

Aria geografică a 
implementării: 

Arie de acoperire naţională, prin 9 filiale şi o reprezentanţă. 

Misiunea: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova reprezintă interesele 
oamenilor de afaceri din Moldova, atât în raport cu instituțiile de stat cât 
și internaționale, cu accent pe nevoile membrilor săi și contribuie la 
dezvoltarea competitivității companiilor moldovenești, modernizarea și 
dezvoltarea societății, prin furnizarea unui sprijin specializat într-un mod 
profesionist și eficient. 
Misiunea CCI este de a construi și consolida cultura de afaceri prin: 
Advocacy - Vocea Businessului; Networking - Conducerea afacerii 
împreună şi Leadership - modelarea mediului de afaceri. 

Obiectivele 
strategice: 

• Promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern şi sprijinirea 
agenţilor economici din Republica Moldova în relaţiile lor cu autorităţile 
locale şi cu organizaţiile specializate din străinătate; 

• Acordarea asistenţei în dezvoltarea diferitor genuri de activitate de 
întreprinzător, ţinându-se cont de interesele tuturor agenţilor 

mailto:camera@chamber.md
http://www.chamber.md/
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economici, sferelor economiei naţionale şi teritoriilor ţării. 
• Participarea la elaborarea actelor normative orientate spre înlăturarea 

barierelor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă; 
• Contribuţii la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător 

şi organizarea cooperării acestora cu organele de stat; 
• Organizarea instruirilor profesionale şi sporirea calificării de 

întreprinzător a membrilor săi; 
• Asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi consultanţă specializată; 
• Contribuirea la dezvoltarea exportului de mărfuri, lucrări şi servicii; 
• Formarea imaginii pozitive a ţării pe arena internaţională. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Companii private şi de stat, IMM, ONG, asociaţii de filiere şi profil, 
companii de export-import, administraţia publică centrală şi locală. 

Competenţe 
/Produse şi Servicii 
prestate, inclusiv 
prin outsourcing: 

Servicii complexe în expertize, evaluări și certificări ale bunurilor şi 
serviciilor, promovarea exporturilor şi brokeraj vamal, analize economice, 
de marketing și dezvoltarea de afaceri, în particular: 
• Activităţi de lobby şi advocacy pentru membrii săi; 
• Servicii de expertiză și evaluare a mărfurilor, utilajelor și imobilului; 
• Servicii de arbitraj şi medieri comerciale interne şi internaţionale; 
• Servicii de brokeraj vamal şi a operaţiunilor de vămuire a mărfurilor 
• Promovarea şi dezvoltarea exporturilor pe pieţele terţe; 
• Consultantă legislativă antreprenorială, fiscală, comercială şi vamală; 
• Servicii prin intermediul Carnetului ATA – CCI cu oferirea posibilităţilor 

de export a mărfurilor în regim temporar; 
• Servicii de certificare a produselor, mărfurilor şi serviciilor; Elaborarea 

studiilor sectoriale, de piaţă şi de marketing; 
• Servicii de formare profesională şi instruire continuă; 
• Consultanță în domeniul colaborării cu organizații internaționale; 
• Activități de organizare a târgurilor și expozițiilor la toate nivelele. 

Experienţa de lucru 
în proiecte similare: 

Experienţă relevantă în implementarea a multiple proiecte naţionale şi 
internaţionale, finanţate de Banca Mondială, IFS, USAID, UNDP, EAST 
Invest în susţinerea şi dezvoltarea IMM şi mediului de afaceri. 

Acreditări /certificări 
sau Afilieri naţionale 
şi internaţionale: 

Certificare ISO 9001: 2008. 
Acreditare în calitate de membru: ICC / WCF / EUROCHAMBERS, BSEC 
/ BSEC Business Council / CCI ale CSI. 
Cooperare cu organizaţii internaţionale: Banca Mondială / IFC / CECCI / 
UNDP / SECIPRO / OBSE / GIZ / USAID / ICE / FMI / EBRD în 
implementarea proiectelor naționale, internaționale, trans-regionale. 
Punct Focal Național al: CCI CEFTA / East Invest / Biroului Balcanic. 
Peste 200 Acorduri de cooperare cu organizații internaționale, CCI 
internaționale și regionale, ONG, asociații de filieri şi profesionale. 

Filialele teritoriale ale Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI) 
1. CCI filiala Edineţ. Tel/fax: /+373 246/ 23464, e-mail: edinet@chamber.md, 
2. CCI filiala Soroca. Tel/fax: /+373 230/ 23130, e-mail: soroca@chamber.md, 
3. CCI filiala Bălţi. Tel/fax: /+373 1 29154, e-mail: balti@chamber.md, 
4. CCI filiala Orhei. Tel/fax: /+373 235/ 20461, e-mail: orhei@chamber.md, 
5. CCI filiala Ungheni. Tel/fax: /+373 236/ 28562, e-mail: ungheni@chamber.md, 
6. CCI filiala Hînceşti. Tel/fax: /+373 269/ 22265, e-mail: hincesti@chamber.md, 
7. CCI filiala Căuşeni. Tel/fax: /+373 243/ 23804, e-mail: tighina@chamber.md, 
8. CCI filiala Cahul. Tel/fax: /+373 299/ 26971, e-mail: cahul@chamber.md, 
9. CCI filiala Găgăuzia. Tel/fax: /+373 291/ 23061, e-mail: chamber@mtc-cg.md, 
10. CCI reprezentanţă Râbnița. Tel/fax: /+373 55/ 30525, e-mail: galina-inter@idknet.com 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.chamber.md 
 www.mec.gov.md 

 

mailto:soroca@chamber.md
mailto:orhei@chamber.md
mailto:ungheni@chamber.md
mailto:balti@chamber.md
http://www.chamber.md/
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Instituţia / entitatea: ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A TRASPORTATORILOR AUTO  
DIN MOLDOVA (AITA) 

Date de contact: MD-2001, mun. Chişinău, str. Dimitrie Cantemir 3/1 
Tel: +373 (0) 22 57 25 00 
Fax:  +373 (0) 22 27 88 37 sau +373 (0) 22 27 88 38 
E-mail: info@aita.md 
Web. www.aita.md 

Preşedinte - Grigore BERNAVSCHI 

Anul fondării: 1992 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Legea nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la Asociațiile Obștești, 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 500 din 10.09.1991, 
Statutul organizaţiei, acte legislative şi normative naţionale şi 
internaţionale în domeniul transportului auto de mărfuri şi pasageri. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto (AITA), în continuare 
AITA, este o organizație nonguvernamentală, apolitică, noncomercială 
profesionistă ce întruneşte întreprinderile şi organizaţiile de transport 
din Republica Moldova, care efectuează transportul auto internaţional 
de mărfuri şi pasageri. Înfiinţată şi înregistrată în anul 1992 pe principii 
democratice în conformitate cu Regulamentul despre societăţile 
gospodăreşti din Republica Moldova şi întărită prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova Nr. 500 de la 10.09.1991. 

Organul suprem de administrare al AITA este Adunarea Generală a 
membrilor asociaţiei, adunarea generală adoptă hotărâri privind 
activitatea şi alege Consiliul de Administrare AITA, Președintele AITA, 
Secretariatul şi cele 3 comisii instituite: Comisia Vamală, Comisia 
Economică şi Comisia Juridică. 

Funcţiile de coordonare şi dirijare a activităţilor AITA revin Consiliului 
de Administrare, iar implementarea activităților este efectuata de către 
Președintele AITA şi specialiştii Direcţiei executive. Activităţile AITA 
sunt organizate și implementate prin intermediul următoarelor servicii: 
 Secţia TIR; 
 Secţia Juridică; 
 Secţia Tehnologii Informaţionale şi Control Electronic; 
 Secţia Financiară şi Contabilitate; 
 Biroul Relaţii Externe; 
 Serviciul Tehnic. 

Prin decizia Consiliului de Administrare AITA, în temeiul Legi cu 
privire la arbitraj nr. 23-XVI din 22.02.2008, este instituită şi activează 
Curtea de Arbitraj pe lângă AITA, care îşi desfăşoară activitatea de 
mediere a conflictelor şi disputelor dintre terţe. Activitatea Curţii de 
Arbitraj AITA este bazată pe Regulamentul Curţii de Arbitraj, Regulile 
de procedură arbitrală a Curţii de Arbitraj şi normele privind taxele şi 
cheltuielile arbitrale. 

Sectorul 
implementării: 

Transport auto internaţional de mărfuri şi pasageri. 

Aria geografică a 
implementării: 

Acoperire naţională. 

Misiunea: Asociaţia participă la pregătirea şi realizarea proiectelor naţionale şi 
internaţionale, care au legătură cu transportul auto internaţional, 
inclusiv "Revederea Convenţiei vamale relative la transportul 
internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR" din 1975. 

Rolul şi misiunea AITA este de a reprezenta şi apăra membrii săi în 

mailto:info@aita.md
http://www.aita.md/
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relaţiile cu organele naţionale şi internaţionale din domeniu în cadrul 
funcţiilor sale. AITA reprezintă interesele transportatorilor din Moldova 
în lucrul organelor de transport a Comisiei Economice Europene din 
cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Uniunii Internaţionale a 
transportului auto, precum şi menţine relaţii cu alte asociaţii naţionale. 

Obiectivele 
strategice: 

• În calitate de organizaţie-garant recunoscută de Organele Vamale 
de Stat, reprezintă transportatorul auto naţional sau internaţional, 
care efectuează operaţiuni de transport pe teritoriul Republicii 
Moldova însoțite de carnetul TIR; 

• Recepţionarea apelaţiilor de la organele vamale ale Republicii 
Moldova în cazul identificării încălcărilor în operaţiunile de transport 
efectuate pe teritoriul Republicii Moldova cu carnete TIR; 

• De a primi membri noi în asociaţie sau de a exclude din asociaţie 
membrii, care au comportament neregulamentar; 

• De a prezenta şi apăra interesele membrilor în Republica Moldova 
şi peste hotare. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: Companii de transport auto, producători și exportatori de produse 

agricole, mărfuri industriale, de larg consum și materiale de construcții. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

AITA asigură prestarea următoarelor servicii pentru membrii săi: 
• Asigurarea transportatorilor din Moldova cu cartele TIR-Carnets şi 

cartele de passage şi reglementarea litigiilor legate de utilizarea 
sistemului TIR; 

• Asigurarea transportatorilor cu documente, care reglementează 
îndeplinirea transportărilor internaţionale (convenţii, înţelegeri etc.); 

• Informarea membrilor AITA despre condiţiile şi regulile de transport 
internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova şi ţărilor străine; 

• Organizarea consultaţiilor despre aspectele legislative şi întrebările 
economice legate de transportările internaţionale; 

• Contribuţia în obţinerea vizelor pentru şoferii internaţionali din 
cadrul întreprinderilor membre AITA; 

• Organizarea alimentării cu combustibil în bază de credit pentru 
transportatorii-membri AITA pe teritorii străine; 

• Oferirea ajutorului proprietarilor de încărcături, expeditorilor şi 
transportatorilor din organizaţiile de transport a încărcăturilor; 

• Alegerea partenerilor străini pentru colaborarea cu întreprinderile-
membre AITA; 

• Oferirea diverselor tipuri de servicii de asigurare, legate de 
îndeplinirea transportărilor internaţionale; 

• Pregătirea managerilor şi şoferilor în centrele de studiu AITA; 
• Elaborarea şi publicarea literaturii metodice în domeniu. 

Acreditări /certificări 
sau Afilieri naţionale 
şi internaţionale: 

AITA, la nivel național, este membră a Uniunii Transportatorilor şi 
Drumarilor din Moldova şi a Confederaţiei Naţionale a Patronatelor din 
Republica Moldova. 

AITA, la nivel internațional, este membră a Uniunii Internaţionale a 
Transportatorilor Auto (IRU) cu sediul la Geneva, a Federaţiei 
Internaţionale a Asociaţiei Expeditorilor (FIATA) cu sediul la Zürich, a 
Federaţiei Internaţionale a Automobiliștilor (FIA) în calitate de membru 
asociat, a organizaţiei BSEC-URTA a ţărilor participante la 
Cooperarea Economică a regiunii Mării Negre şi a Consiliului 
coordonator pentru transportul auto din ţările CSI. 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.aita.md 
 www.customs.gov.md 
 www.servicii.gov.md 
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Instituţia / entitatea: ASOCIAŢIA EXPEDITORILOR ŞI BROKERILOR VAMALI DIN 
REPUBLICA MOLDOVA (AEM - Trans) 

Date de contact: MD-2028, mun. Chișinău, str. Vlad Ţăpeş 3 
Tel. +373 (0) 22 60 13 01 sau +373 (0) 22 24 45 81 
Fax: +373 (0) 22 73 53 63 sau +373 (0) 22 60 13 02 
E-mail: taran@mdl.net  
Web: www.aemtrans.md 

Preşedinte AEM Trans - Serghei TARAN 

Anul fondării: 1998 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Legea nr.837 din 17.05.1996 şi Legea nr.178-XVI din 20 iulie 2007 cu 
privire la Asociațiile Obștești, Codului Civil al R. Moldova nr. 117-XV din 
06 iunie 2002, Statutul ONG-AO şi Regulamentul intern al Asociaţiei. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Asociaţia Expeditorilor şi Brokerilor Vamali din Republica Moldova, în 
continuare AEM – Trans, este o organizaţie naţională autonomă, 
neguvernamentală, reprezentativă, necomercială asociată în baza 
apartenenţei întreprinderilor, organizaţiilor instituţiilor din Republica 
Moldova şi din străinătate, fondată în scopul coordonării activităților 
îndreptate la dezvoltarea pieţei naţionale a lucrărilor şi serviciilor de 
transportare şi expediţie. 
AEM – Trans a fost fondată la 17.12.1997 şi înregistrată în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova la 06.07.1998 pe un 
termen nedeterminat. Fondatorii sunt persoane juridice companii de 
transport şi expeditori printre care: Asociaţia Internaţională a 
Transportatorilor Auto (AITA), Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor 
din Republica Moldova (UTD), companii din domeniul transportului 
rutier, feroviar, aerian, serviciilor de expediţii, brokerilor vamali şi 
instruire în sectorul transportului. 
Din 23 septembrie 1998 AEM a fost înregistrată ca Asociație Națională 
de expediere a mărfurilor din Republica Moldova, în calitate de membru 
al Federației Internaționale a Asociațiilor de Expeditori (FIATA). 
Organul suprem de administrare al AEM – Trans este Adunarea 
Generală a membrilor AEM – Trans, adunarea generală adoptă 
hotărâri şi decizii privind activitatea asociaţiei, alege Consiliul de 
Administrare şi Direcţia AEM – Trans, Președintele Asociaţiei şi 
Comisia de Cenzori. 
Consiliul AEM – Trans activează sub conducerea Preşedintelui AEM – 
Trans, care execută administrarea activității AEM – Trans în toate 
chestiunile în afara celor, care ţin de competenţa Adunării Generale. 
Preşedintele AEM – Trans realizează împuternicirile sale prin emiterea 
dispoziţiilor şi/sau a ordinelor AEM – Trans. 

Sectorul 
implementării: 

Comerț extern şi export, expediţii şi brokeraj vamal, transporturi interne - 
externe şi logistică lanțurilor de aprovizionare.  

Aria geografică a 
implementării: 

Arie de acoperire naţională şi internaţională. 

Misiunea: Misiunea AEM – Trans constă în contribuiţii la formarea şi dezvoltarea 
pieţei economice naţionale în domeniul lucrărilor şi serviciilor de 
transportare şi expediţie prin consolidarea eforturilor membrilor săi. 

Obiectivele 
strategice: 

• coordonarea măsurilor privind fortificarea activităţii comerciale a 
companiilor de expediţii şi transport, care efectuează lucrări şi 
servicii de transportare şi expediţie, inclusiv privind efectuarea 
declaraţiilor vamale şi brokerajului vamal, la nivel naţional şi 
internațional; 

• crearea condiţiilor pentru colaborarea fructuoasă cu întreprinderile 

mailto:taran@mdl.net
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de transport, dezvoltarea tuturor tipurilor de activitate în transport 
precum şi activitățile anexe şi auxiliare de transport; 

• elaborarea regulamentelor de coordonare a strategiei tehnologice 
unice şi principiilor de activitate, care vor contribui la politica 
antidumping, neadmiterea concurenţei neloiale, sporirea eficacităţii 
activații întreprinderilor de expediţii şi calitatea deservirii clientelei; 

• reprezentarea şi apărarea intereselor întreprinderilor de expediţii şi 
transport şi a profesiei de expeditor în instituţiile de stat şi 
internaţionale; 

• contribuirea la utilizarea în Republica Moldova a celei mai 
avantajoase experienţe internaționale în activitatea de transportare 
şi expediţie, inclusiv cel propagat de Federaţia Internațională a 
Asociaţiilor Expeditorilor (FIATA). 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Companii de expediție, export-import, brokeraj vamal, transporturi 
interne – externe, logistică agenți de achiziții și exportatori de produse 
agricole, de larg consum şi industriale. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

AEM – Trans şi membrii săi prestează servicii, în domeniile de: 
• Expediţie, logistică şi transport naţional şi internaţional de mărfuri şi 

pasageri; 
• Consultantă privind procedurile de expediţie, transport 

internaţional, legislaţia vamală, fiscală şi comercială; 
• Lobby și advocacy pentru membrii săi în relaţiile cu instituțiile şi 

organele naţionale şi internaţionale; 
• Identificare a tipului şi mijloacelor de expediţie şi transport pentru 

diferite grupe de produse şi mărfuri la export; 
• Management al întreprinderilor şi logistica lanțurilor de aprovizionare; 
• Asigurare a trasabilităţii logistice a produselor şi mărfurilor; 
• Optimizare a costurilor şi timpului în servicii de expediere şi 

transport al mărfurilor din Republica Moldova pe pieţele terţe; 
• Editare şi distribuire a blanchetelor-tip a documentelor de transport, 

inclusiv a formularelor FIATA, cu respectarea cerinţelor respective; 
• Instruire şi perfecţionare a specialiștilor în domeniul de expediţie, 

logistică, transport internaţional şi legislaţie vamală; 
• Certificarea managerilor şi şoferilor în domeniul de expediţie, 

transportului de mărfuri şi pasageri la nivel naţional şi internaţional,  
• Stabilire şi dezvoltare a relaţiilor şi schimbului de informaţii cu 

organizaţii internaţionale specializate în expediţie şi logistică; 
• Informarea membrilor despre condiţiile şi regulile de expediţie şi 

transport naţional şi internaţional; 
• Efectuarea expertizei de aderare a pretendenţilor la AEM şi la alte 

organizaţii republicane şi internaţionale; 
• Asigurarea cu servicii suplimentare, organizarea activităţii 

economice comune a membrilor săi. 
Experienţa de lucru în 
proiecte similare: 

De serviciile AEM – Trans pot beneficia întreprinderile din Republica 
Moldova participante la comerţul internațional, expediere şi logistică 
lanțurilor de aprovizionare, organizaţii, instituţii, care prin participarea sa 
la activitatea AEM – Trans contribuie la realizarea sarcinilor acesteia, 
precum cum şi organizaţiile de expediţii şi transport de după hotare. 

Afilieri internaţionale: Membru cu drepturi depline a Federaţiei Internaţionale a Asociaţiei 
Expeditorilor (FIATA) cu sediul la Zürich (Elveţia), inclusiv cu drept de 
eliberare a documentelor recunoscute de Camera de Comerț 
Internațională. 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.aemtrans.md 
 www.cipti.md 
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Instituţia / entitatea: ASOCIAȚIA BROKERILOR VAMALI DIN REPUBLICA MOLDOVA 
(ABV MOLDOVA) 

Date de contact: MD-2038, mun. Chişinău, bd. Dacia 49/6 
Tel. +373 (0) 22 55 00 97,  
Fax. +373 (0) 22 55 00 97 
E-mail: abv_moldova@mail.ru 
Web. www.vama.md 

Președinte – Valerian BATCU 

Anul fondării: 2004 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Legea nr.837 din 17.05.1996 şi Legea nr.178-XVI din 20 iulie 2007 cu 
privire la Asociațiile Obștești, 
Statutul ONG-AO, 
Regulamentul intern al Asociaţiei; 
Codului Civil al R Moldova nr. 117-XV din 06 iunie 2002, 
Legea Republicii Moldova nr.845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la 
antreprenoriat şi întreprinderi",  
Legea Republicii Moldova nr.l265-XIV din 05.10.2000 "Cu privire la 
înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor", 
Regulamentului „Cu privire la activitatea brokerului vamal şi a 
specialistului în domeniul vămuirii”, adoptat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 1290 din 09. 12. 2005, şi altor acte legislative 
în vigoare. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Asociaţia Brokerilor Vamali din Republica Moldova, în continuare ABV 
Moldova, este o organizaţie nonguvernamentală, necomercială, 
reprezentativă, fondată la 19 aprilie 2004 şi înregistrată pe un termen 
nedeterminat la Camera Înregistrării de Stat la 13 mai 2006. 

Membrii asociaţiei sunt 22 de companii, ce prestează servicii de 
mediere în domeniul vămuirii, precum şi servicii conexe de consultantă 
în domeniul vămuirii, logisticii şi transportului internaţional. 

Organul suprem de administrare al Asociaţiei Brokerilor Vamali din 
Republica Moldova este Adunarea Generală a membrilor ABV 
Moldova, Adunarea Generală este în drept să adopte orice hotărâre 
privind activitatea ABV, alege Consiliul de Administrare al Asociaţiei, 
Președintele Asociaţiei şi Comisia de Cenzori. 
Organele de administrare ale ABV sunt: 

 Adunarea Generală a membrilor ABV Moldova; 
 Consiliul de Administrare al ABV Moldova; 
 Președintele ABV Moldova; 
 Comisia de cenzori a ABV Moldova. 

 

Funcţiile de coordonare şi dirijare a activităţilor ABV revin Consiliului 
de Administrare al Asociaţiei compus din 6 membri reprezentanţi. 
Activităţile Asociaţiei Brokerilor Vamali din Republica Moldova este 
dirijată de către Preşedinte, care este ales în funcţie în bază de 
concurs de Adunarea Generală a membrilor ABV Moldova. 
Activităţile ABV Moldova sunt implementate de următoarele secţii: 

 Serviciul de informare şi programe; 
 Serviciul analiză a legislaţiei şi consultaţii; 
 Serviciul administrativ–financiar. 

Sectorul 
implementării: 

Promovarea comerţului şi dezvoltarea exportului, servicii de brokeraj 
vamal, transporturi interne - externe şi logistică lanțurilor de aprovizionare. 

mailto:abv_moldova@mail.ru
http://www.vama.md/
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Aria geografică a 
implementării: 

Nivel naţional. 

Misiunea: Coordonarea activităţii companiilor-membre (inclusiv companiile de 
broker vamal), precum şi crearea condiţiilor favorabile pentru 
realizarea şi apărarea intereselor comune a acestora în procesul de 
reformare şi dezvoltare a economiei Republicii Moldova. 

Obiectivele 
strategice: 

Asociaţia Brokerilor Vamali din Republica Moldova întruneşte în 
rândurile sale 22 companii, ce activează în domeniul prestării 
serviciilor de mediere în domeniul vămuirii, transportului internaţional, 
acordă servicii de consultantă, depozitare a mărfurilor în regim de 
"antrepozit vamal", depozitare provizorie a mărfurilor şi unităților de 
transport, comercializare a blanchetelor speciale utilizate în procesul 
de vămuire a mărfurilor, precum şi alte servicii. 
Membri ai asociaţiei pot deveni persoanele juridice rezidente şi 
nerezidente ale R. Moldova, care recunosc statutul asociaţiei şi pot 
contribui cu un aport în realizarea scopurilor şi rezolvarea problemelor, 
care stau în faţa Asociaţiei. 
Actualmente ABV Moldova realizează următoarele obiective de bază: 
• de reprezentare - asigură colaborarea constructivă cu organele 

vamale şi protejarea intereselor comune ale membrilor la nivele 
de decizie, 

• de mediere - asigură dialogul permanent între mediul de afaceri şi 
organele vamale, 

• de acumulare şi generare - identifică problemele cu care se 
confruntă membrii Asociaţiei, elaborează şi promovează idei şi 
propuneri, privind soluţionarea lor. 

Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Instituții de stat, producători agricoli, agenți de achiziții și exportatori 
de produse agricole, producători și exportatori de mărfuri de larg 
consum şi de materiale de construcții, companii de logistică, transport 
auto și feroviare, importatori și furnizori de mijloace de producție etc. 

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

ABV Moldova şi membrii săi prestează servicii, de: 
• consultantă juridică privind legislaţia vamală, fiscală, comercială 

şi a operaţiunilor de vămuire a mărfurilor; 
• optimizare a procedurilor vamale şi schimb de informaţii; 
• transport internaţional şi logistică; 
• depozitare a mărfurilor în regim de "antrepozit vamal" şi 

depozitare provizorie a mărfurilor şi unităților de transport; 
• ţinere a bazei de date privind antrepozitele vamale, brokerii 

vamali şi a specialiştilor în domeniul vămuirii; 
• calculare a taxelor vamale, tarifelor ecologice şi accizelor la 

importul mijloacelor de transport; 
• instruire şi perfecţionare a specialiștilor în domeniul vamal, 

inclusiv cu participarea experţilor din străinătate; 
• editare şi comercializare a blanchetelor speciale utilizate în 

procesul de vămuire a mărfurilor; 
• stabilire şi dezvoltare a relaţiilor şi schimbului de informaţii cu 

organizaţii internaţionale specializate în brokeraj vamal. 
Acreditări /certificări  Serviciul Vamal al Republicii Moldova 
Principalele surse de 
informații publice: 

 www.vama.md 
 www.customs.gov.md 
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Instituţia / entitatea: SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA (SV) 
Date de contact: MD-2065, mun. Chișinău, N. Starostenco, 30 

Tel: +373 (0) 22 57 41 11 
Fax: +373 (0) 22 27 30 61 
E-mail: vama@customs.gov.md 
Web: www.customs.gov.md 

Director General – Vitalie VRABIE 

Anul fondării: 1991 
Cadrul legislativ / 
normativ de activitate: 

Creat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 189 din 
04.09.1991 cu privire la subordonarea instituţiilor vamale situate pe 
teritoriul Republicii Moldova. 
Cadrul normativ de activitate: Legea nr.1149-XIV din 20.07.2000 
Codul vamal al Republicii Moldova; Legea nr.1380 din 20.11.1997 cu 
privire la tariful vamal, Legea serviciului în organele vamale nr. 
Nr.1150-XIV din 20.07.2000, HG nr. 4 din 02.01.2007 cu privire la 
aprobarea structurii, efectivului - limită şi a Regulamentului SV, HG 
nr.1185 din 30.09.2003 privind aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei 
de către persoanele fizice.  
Acte normative naţionale şi instituţionale, tratate internaţionale. 

Structura 
organizaţională şi 
organele de 
conducere: 

Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în continuare SV, este instituţia 
de stat care asigură implementarea politicii vamale, respectării 
reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport 
şi persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, 
perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, 
controlul şi supravegherea vamală. 
Activitatea vamală se desfăşoară în conformitate cu normele şi cu 
practica internaţională. Republica Moldova participă la colaborarea 
internaţională în domeniul activităţii vamale. 
Organele vamale sînt organe de drept, care constituie un sistem unic, 
format din Serviciul Vamal, birouri vamale şi posturi vamale. Statutul, 
funcţiile şi competenţa Serviciului Vamal sânt determinate de Codul 
Vamal şi de Guvernul Republicii Moldova. 
Serviciul Vamal este condus de Directorul General, numit în funcţie de 
Guvernul Republicii Moldova. Structura şi efectivul-limită pentru 
sistemul Serviciul Vamal se aprobă de Guvern. Structura 
organizatorică şi schema de încadrare pentru aparatul central al 
Serviciului Vamal se aprobă de către Ministerul Finanţelor, iar pentru 
organele vamale teritoriale – de către Serviciul Vamal. 
Activitatea Serviciului Vamal este asigurată de Aparatul Central 
(format din 3 departamente şi 22 de direcţii), 7 Birouri Vamale, peste 
100 de posturi vamale şi Centrul de Instruire.  

Sectorul 
implementării: 

Importul - exportul, vămuirea, controlul şi supravegherea vamală. 

Aria geografică a 
implementării: 

Naţională unde există birouri vamale. 

Misiunea: Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituţie din sistemul 
organelor de drept şi de securitate a statului având misiunea de a  
asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a 
taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea 
comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicând uniform şi 
imparţial legislaţia vamală. 

mailto:vama@customs.gov.md
http://www.customs.gov.md/
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Obiectivele / funcţiile 
strategice: 

• asigurarea eficienţei operaţiunilor vamale; 
• facilitarea comerţului şi transportului internaţional; 
• reglementarea schimbului de mărfuri pe teritoriul vamal al ţării; 
• contribuirea la rezolvarea problemelor politice şi comerciale privind 

protecţia pieţei interne şi stimularea dezvoltării economiei naţionale; 
• diminuarea timpului de aşteptare pentru bunurile aflate în tranzit, 

pentru eliberarea documentelor vamale şi pentru vămuire;  
• reducerea costurilor tranzacţionale ale activităţilor comerciale 

pentru comercianţi, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii; 
• îmbunătăţirea procesului de colectare a veniturilor şi a eficienţei 

controlului la frontieră; 
• crearea unui climat regulator transparent şi eficient pentru investitori; 
• ameliorarea eficienţei, moralităţii şi integrităţii agenţiilor vamale; 
• dezvoltarea relaţiilor eficiente între autorităţile implicate în activităţile 

de control la frontieră şi comunitatea de afaceri şi comercială; 
• funcţionare mai bună a serviciilor publice şi obţinerea unei baze 

mai solide pentru implementarea politicilor guvernamentale. 
Grupul ţintă de 
beneficiari: 

Autorităţile publice, cetăţenii, comunitatea de afaceri, companii de 
import – export de bunuri şi servicii, companii de transport 
internaţional şi de brokeraj vamal din Republica Moldova.  

Competenţe /Produse 
şi Servicii prestate, 
inclusiv prin 
outsourcing: 

1. Acordarea certificatelor de Agent Economic Autorizat / Authorized 
Economic Operator (AEO), pentru următoarele categorii de agenţi 
economici: 
a) Certificatul AEO pentru simplificări vamale (AEOC) – destinat 

agenţilor economici care ar dori să beneficieze de diferite 
simplificări legate de procedura de vămuire stabilite de Codul 
Vamal RM; 

b) Certificatul AEO pentru securitate şi siguranţă (AEOS) – 
prevăzut pentru agenţii economici care ar dori să beneficieze 
de anumite facilităţi legate de controalele vamale care 
vizează securitatea şi siguranţa aplicate la intrarea sau 
ieşirea mărfurilor pe şi de pe teritoriul Republicii Moldova; 

c) Certificatul AEO pentru simplificări vamale/securitate şi 
siguranţă (AEOF) – prevăzut pentru agenţii economici care ar 
dori să beneficieze de diferite simplificări stabilite de Codul 
Vamal al RM şi de anumite facilităţi în ce priveşte controalele 
vamale ce vizează securitatea şi siguranţa. 

2. Acordarea statutului de titular al procedurii simplificate de vămuire; 
3. Autorizări pentru: 

a) antrepozitul vamal; 
b) funcţionarea unui depozit provizoriu; 
c) plasarea mărfurilor în destinaţia vamală „abandon în favoarea 

statului"; 
d) plasarea mărfurilor în destinaţie vamală „admitere temporară" 
e) plasarea mărfurilor în destinaţia vamală „perfecţionare activă" 
f) admitere temporară 
g) plasarea mărfurilor în destinaţie vamală „perfecţionare pasivă" 

4. Eliberarea Certificatului de origine la exportarea produselor; 
5. Consultarea privind taxele şi impozitele percepute, alte măsuri 

aplicabile la introducerea/scoaterea mărfurilor pe/din R. Moldova; 
6. Emiterea deciziilor tarifare prealabile; 
7. Servicii şi proceduri de declarare electronică; 
8. Oferirea protecției intelectuale și protejarea drepturilor de titulari la 

frontieră; 
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9. Acordarea consultanței juridice privind legislația vamală; 
10. Servicii de calculare a taxelor vamale, tarifelor ecologice și 

accizelor la importul mijloacelor de transport; 
11. Servicii de instruire-perfecționare a specialiștilor în domeniul vamal. 

Experienţa de lucru în 
proiecte similare: 

1. Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica 
Moldova şi Ucraina (EUBAM) - care promovează controlul la 
frontieră, practicile vamale şi normele comerciale, care corespund 
standardelor UE şi răspund necesităţilor ambelor ţări partenere; 

2. Misiunea UE de Consiliere în Politici Publice pentru Republica 
Moldova (EUHLPAM) - care susţine Guvernul în implementarea 
Agendei sale de Reforme şi în mod special, acordarea asistenței 
Guvernului în elaborarea capacităţilor necesare pentru 
implementarea Acordului de Asociere (AA), inclusiv a Zonei de 
Comerţ Liber si Aprofundat (DCFTA), precum şi asigurarea acţiunilor 
necesare în post-faza de Liberalizare a Regimului de Vize; 

3. Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) din cadrul Grupului 
Băncii Mondiale – asistenţa în prevedrea Acordului de Faciltare a 
Comerţului a Organizaţiei Mondiale a Vămilor; 

4. Programul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 
(USAID) Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de 
Întreprinzător (BRITE) – care are drept scop sprijinirea acestui proces 
de tranziție, prin favorizarea reformelor necesare pentru atragerea 
investițiilor, încurajarea activității de întreprinzător, îmbunătățirea 
competitivității și consolidarea bazelor economii de piaţă. 

Acreditări /certificări 
sau Afilieri naţionale 
şi internaţionale: 

Acreditare ISO 9001 / ISO 17001, a Aparatului Central şi Birourilor Vamale. 
Membră a Organizaţiei Mondiale a Vămilor din anul 1994.  
Calitatea de membru a Organizaţiei Mondiale a Comerţului din 2001. 
Tratate internaţionale universale în cadrul Organizaţiei Mondiale a 
Vămilor (OMV), Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (CEE ONU), tratate internaţionale regionale şi tratate 
internaţionale bilaterale cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă 
în domeniul vamal: Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi 
Dezvoltare (UNCTAD) / Banca Mondială/ Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) / Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) / Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul 
Europei (SECI) / Oficiul Regional asupra Schimbului de Informaţii 
pentru Europa de Est şi Centrală (RILO ECE) / CSI / GUAM. 

Birourile Vamale ale Serviciului Vamal din Republica Moldova 

1. Biroul Vamal Briceni. Tel. (+373 247) 25401, e-mail: bv.briceni@customs.gov.md, 

2. Biroul Vamal Bălţi. Tel. (+373 231) 30255, e-mail: bv.balti@customs.gov.md, 

3. Biroul Vamal Ungheni. Tel. (236) 29861, e-mail:bv.ungheni@customs.gov.md, 

4. Biroul Vamal Chişinău. Tel. +373 (0) 22 535 365, e-mail: bv.chisinau@customs.gov.md, 

5. Biroul Vamal Leuşeni. Tel. (+373 269) 46230, e-mail: bv.leuseni@customs.gov.md, 

6. Biroul Vamal Benderi. Tel. (+373 299) 32178, e-mail.bv.bender@customs.gov.md, 

7. Biroul Vamal Cahul. Tel. (+373 247) 25401, e-mail. bv.cahul@customs.gov.md. 

Principalele surse de 
informații publice: 

 www.customs.gov.md 
 www.servicii.gov.md 
 www.mf.gov.md  

 






	2. PS SER Basarabeasca. Tel/fax: /+373 297/ 21490, e-mail: informbs@yandex.ru,
	4. PS SER Briceni. Tel/fax: /+373 247/ 25966, e-mail: val_boboc@rambler.ru,
	European Business Organisation Worldwide Network / Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova / DG GROW — Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs / USAID / IFC – Banca Mondială / SIDA 
	În anul 2013, Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe "Moldova Fruct" şi-a mărit numărul de membri prin fuzionarea cu o asociaţie de profil cu activităţi similare - Asociaţia Producătorilor de Fructe din Moldova, cu păstrarea denumirii iniţiale şi extinderea ariei de activitate la nivel naţional. APEF "Moldova Fruct" de la bun început s-a impus ca o organizaţie nonguvernamentală cu pondere în mediul pomicultorilor şi în special ca promotor al tehnologiilor intensive de producere a fructelor, orientate la calitate şi promovarea exporturilor.
	Asociației Moldova Fruct îi aparţin mai multe iniţiative şi activităţi la nivel naţional, menite să amelioreze mediul de afaceri, să faciliteze comunicarea cu părțile terțe şi să reprezinte interesele pomicultorilor în relațiile cu instituţiile de stat şi organizaţii de talie naţională şi internaţională.
	Membru OIML / BIML / EASC / COOMET / CGPM.

	Companii private şi de stat, IMM, ONG, asociaţii de filiere şi profil, companii de export-import, administraţia publică centrală şi locală.
	Prin decizia Consiliului de Administrare AITA, în temeiul Legi cu privire la arbitraj nr. 23-XVI din 22.02.2008, este instituită şi activează Curtea de Arbitraj pe lângă AITA, care îşi desfăşoară activitatea de mediere a conflictelor şi disputelor dintre terţe. Activitatea Curţii de Arbitraj AITA este bazată pe Regulamentul Curţii de Arbitraj, Regulile de procedură arbitrală a Curţii de Arbitraj şi normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale.

	Directoriul PSA ZALSAC RM Final-NB-AF.pdf
	2. PS SER Basarabeasca. Tel/fax: /+373 297/ 21490, e-mail: informbs@yandex.ru,
	4. PS SER Briceni. Tel/fax: /+373 247/ 25966, e-mail: val_boboc@rambler.ru,
	European Business Organisation Worldwide Network / Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova / DG GROW — Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs / USAID / IFC – Banca Mondială / SIDA 
	În anul 2013, Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe "Moldova Fruct" şi-a mărit numărul de membri prin fuzionarea cu o asociaţie de profil cu activităţi similare - Asociaţia Producătorilor de Fructe din Moldova, cu păstrarea denumirii iniţiale şi extinderea ariei de activitate la nivel naţional. APEF "Moldova Fruct" de la bun început s-a impus ca o organizaţie nonguvernamentală cu pondere în mediul pomicultorilor şi în special ca promotor al tehnologiilor intensive de producere a fructelor, orientate la calitate şi promovarea exporturilor.
	Asociației Moldova Fruct îi aparţin mai multe iniţiative şi activităţi la nivel naţional, menite să amelioreze mediul de afaceri, să faciliteze comunicarea cu părțile terțe şi să reprezinte interesele pomicultorilor în relațiile cu instituţiile de stat şi organizaţii de talie naţională şi internaţională.
	Membru OIML / BIML / EASC / COOMET / CGPM.

	Companii private şi de stat, IMM, ONG, asociaţii de filiere şi profil, companii de export-import, administraţia publică centrală şi locală.
	Prin decizia Consiliului de Administrare AITA, în temeiul Legi cu privire la arbitraj nr. 23-XVI din 22.02.2008, este instituită şi activează Curtea de Arbitraj pe lângă AITA, care îşi desfăşoară activitatea de mediere a conflictelor şi disputelor dintre terţe. Activitatea Curţii de Arbitraj AITA este bazată pe Regulamentul Curţii de Arbitraj, Regulile de procedură arbitrală a Curţii de Arbitraj şi normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale.


	Пустая страница
	Пустая страница
	Directoriul PSA ZALSAC RM Final-NB-AF.pdf
	2. PS SER Basarabeasca. Tel/fax: /+373 297/ 21490, e-mail: informbs@yandex.ru,
	4. PS SER Briceni. Tel/fax: /+373 247/ 25966, e-mail: val_boboc@rambler.ru,
	European Business Organisation Worldwide Network / Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova / DG GROW — Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs / USAID / IFC – Banca Mondială / SIDA 
	În anul 2013, Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe "Moldova Fruct" şi-a mărit numărul de membri prin fuzionarea cu o asociaţie de profil cu activităţi similare - Asociaţia Producătorilor de Fructe din Moldova, cu păstrarea denumirii iniţiale şi extinderea ariei de activitate la nivel naţional. APEF "Moldova Fruct" de la bun început s-a impus ca o organizaţie nonguvernamentală cu pondere în mediul pomicultorilor şi în special ca promotor al tehnologiilor intensive de producere a fructelor, orientate la calitate şi promovarea exporturilor.
	Asociației Moldova Fruct îi aparţin mai multe iniţiative şi activităţi la nivel naţional, menite să amelioreze mediul de afaceri, să faciliteze comunicarea cu părțile terțe şi să reprezinte interesele pomicultorilor în relațiile cu instituţiile de stat şi organizaţii de talie naţională şi internaţională.
	Membru OIML / BIML / EASC / COOMET / CGPM.

	Companii private şi de stat, IMM, ONG, asociaţii de filiere şi profil, companii de export-import, administraţia publică centrală şi locală.
	Prin decizia Consiliului de Administrare AITA, în temeiul Legi cu privire la arbitraj nr. 23-XVI din 22.02.2008, este instituită şi activează Curtea de Arbitraj pe lângă AITA, care îşi desfăşoară activitatea de mediere a conflictelor şi disputelor dintre terţe. Activitatea Curţii de Arbitraj AITA este bazată pe Regulamentul Curţii de Arbitraj, Regulile de procedură arbitrală a Curţii de Arbitraj şi normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale.





