
SURSE DE INFORMARE ȘI SUPORT PRIVIND 

ZLSAC (Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător ) 

 

 

ORGANIZATIA PENTRU DEZVOLTAREA 

INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII 

(ODIMM) 

Anul fondării: 2007 Conducatorul: Iulia Costin, Director General ODIMM 

Cele mai 

importante 5 Tipuri 

de Servicii de 

Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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. 

BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei). MD-2012, Chişinău Moldova 

| Tel.: +373 (0) 22 29 57 41 | Fax: +373 (0) 22 29 57 97 | e-mail: office@odimm.md; 

VEZI DETALII  

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE 

RURALĂ (ACSA)  

Anul fondării: 2001 Conducatorul: Constantin OJOG, Director Executiv 

Cele mai 

importante 5 Tipuri 

de Servicii de 

Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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. 

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; 

VEZI DETALII  

 

ASOCIAȚIA BUSINESSULUI EUROPEAN 

(EBA) 

Anul fondării: 2011 Conducatorul: Mariana RUFA, Director Executiv 

Cele mai  Management în afaceri;  Identificarea partenerilor de 
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importante 5 Tipuri 

de Servicii de 

Dezvoltare a 

Afacerilor 

 Servicii de lobby şi advocacy; 

 Suport în activităţi de export-

import şi promovarea exportului; 

afaceri externi; 

 Servicii de consultanţă şi instruire 

în domeniile specifice aplicării 

prevederilor DCFTA şi a 

cerinţelor pieţei UE. 

MD-2012, Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 139 | Tel.: +373 (0) 22 90 70 25 | Fax: +373 (0) 22 90 70 25 | e-

mail: mariana.rufa@eba.md ; 

VEZI DETALII  

 

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A 

AGRICULTORILOR DIN REPUBLICA 

MOLDOVA (FNAM AGROINFORM) 

Anul fondării: 1998 Conducatorul: Aurelia BONDARI, Director Executiv 

Cele mai 

importante 5 Tipuri 

de Servicii de 

Dezvoltare a 

Afacerilor 

 Management în afaceri și 

producere; 

 Marketing şi dezvoltarea 

exportului; 

 Servicii de crearea şi dezvoltare a 

cooperativelor agricole; 

 Aplicaţii la subvenţii şi surse de 

investiţii; 

 Standarde de calitate și SM, 

servicii de lobby şi advocacy.. 

MD 2004, Chişinău, Republica Moldova, Bd. Ştefan cel Mare 123 ”V” | Tel.: +373 (0) 22 23 56 98 | Fax: +373 (0) 22 23 78 30 | e-

mail: info@agroinform.md; 

VEZI DETALII  

 

ASOCIAŢIA REPUBLICANĂ A 

PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DIN 

REPUBLICA MOLDOVA (UAPA)  

Anul fondării: 2001 Conducatorul: Alexandru SLUSARI, Preşedinte 

Cele mai 

importante 5 Tipuri 

de Servicii de 

Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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; 

 Soluționarea şi medierea litigiilor. 

MD-2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162, bir. 1305/1307,1309/1311 | Tel.: +373 (0) 22 21 02 46 | Fax: +373 (0) 22 22 82 87 | e-

mail: aslusari@uap.md; 

VEZI DETALII  

 

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A FERMIERILOR 

DIN REPUBLICA MOLDOVA (FNFM) 
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Anul fondării: 1995 Conducatorul: Vasile MÎRZENCO, Director Executiv 

Cele mai 

importante 5 Tipuri 

de Servicii de 

Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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. 

MD 2005, mun. Chisinău, str. George Coșbuc 11 | Tel.: +373 (0) 22 21 01 88 | Fax: +373 (0) 22 20 13 56 | e-

mail: fnfmoldova@gmail.com; 

VEZI DETALII  

 

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR ŞI 

EXPORTATORILOR DE FRUCTE – 

MOLDOVA FRUCT  

Anul fondării: 2006 Conducatorul: Iurie FALA, Director Executiv 

Cele mai 

importante 5 Tipuri 

de Servicii de 

Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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. 

MD-2004, mun. Chişinău, bd. Stefan cel Mare 162, br. 505 | Tel.: +373 (0) 22 22 30 05 | Fax: +373 (0) 22 22 30 05 | e-

mail: moldovafruct@yahoo.com; 

VEZI DETALII  

 

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR ŞI 

EXPORTATORILOR DE STRUGURI DE 

MASĂ (APESM) 

Anul fondării: 2008 Conducatorul: Sergiu ZABOLOTNÂI, Director Executiv 

Cele mai 

importante 5 Tipuri 

de Servicii de 

Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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; 

 Implementarea şi adoptarea 

standardelor de calitate, 

sistemelor de management și de 

marketing ale pieţei UE. 

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 | e-

mail: apesmd@gmail.com; 

mailto:fnfmoldova@gmail.com
https://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-zlsac?bdsid=6
https://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-zlsac?bdsid=7
https://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-zlsac?bdsid=7
https://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-zlsac?bdsid=7
mailto:moldovafruct@yahoo.com
https://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-zlsac?bdsid=7
https://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-zlsac?bdsid=8
https://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-zlsac?bdsid=8
https://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-zlsac?bdsid=8
mailto:apesmd@gmail.com


 

CENTRUL NATIONAL DE ACREDITARE 

(MOLDAC)  

Anul fondării: 1992 Conducatorul: Eugenia SPOIALĂ - Director MOLDAC 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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; 

MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, of. 1322 | Tel.: +373 (0) 22 21 03 16 | Fax: +373 (0) 22 21 03 16 | e-

mail: acreditare@moldac.gov.md; 

VEZI DETALII  

 

Î.S. CENTRUL DE METROLOGIE 

APLICATĂ ȘI CERTIFICARE 

Anul fondării: 2013 Conducatorul: Violeta CATANA – Director CMAC 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 Certificarea loturilor 

de produse 

alimentare/nealimen

tare; 

 Certificarea cu şi 

fără evaluarea 

procesului de 

producere a 

produselor 

alimentare / 

nealimentare 

fabricate în serie; 

 Certificarea 

Sistemelor de 

Management (SM); 

 Verificarea şi etalonarea mijloacelor de 

măsurare ale mărimilor: geometrice, de mase, 

radiotehnice, termotehnice şi fizico chimice; 

 servicii de formare profesională continuă în 

domeniile: sistemelor de management, 

evaluării conformității, metrologiei. 

MD-2064, mun. Chișinău, str. Eugen Coca nr. 28 | Tel.: +373 (0) 22 218-400 | Fax: +373 (0) 22 750-460 | e-

mail: office@cmac.md; 

VEZI DETALII  

 

INSTITUTUL NATIONAL DE 
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STANDARDIZARE (INS)  

Anul fondării: 2013 Conducatorul: Iurie SOCOL, Director INS 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 Publicarea şi 

difuzarea 

documentelor 

normative în 

domeniul 

standardizării; 

 Actualizarea 

documentelor 

normative în 

domeniul 

standardizării; 

 Organizarea cursurilor de instruire şi 

informărilor în domeniul standardizării; 

MD-2064, mun. Chişinău, str. Eugen Coca nr. 28 | Tel.: +373 (0) 22 905 303 | Fax: +373 (0) 22 905 310 | e-

mail: info@standard.md; 

VEZI DETALII  

 

INSTITUTUL NATIONAL DE 

METROLOGIE (INM) 

Anul fondării: 2013 Conducatorul: Adrian ONCEANU - Director General Interimar 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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. 

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; 

VEZI DETALII  

 

SGS MOLDOVA S.A.  

Anul fondării: 1995 Conducatorul: Sergiu CROITORU, Director Executiv 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

 Certificarea calităţii 

şi cantităţii 

produselor conform 

 Identificarea partenerilor la export şi 

promovarea exportului; 

 Dezvoltarea resurselor umane şi instruiri a 
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de Dezvoltare a 

Afacerilor 

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; 

personalului în domeniile certificării, 

inspecţiei şi conformării la SM. 

MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu 7 | Tel.: +373 (0) 22 22 83 83 | Fax: +373 (0) 22 22 10 13 | e-

mail: sergiu.croitoru@sgs.com; 

VEZI DETALII  

 

AGENŢIA DE STAT PENTRU 

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI)  

Anul fondării: 1992 Conducatorul: Octavian APOSTOL, Director General AGEPI 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 Servicii de 

înregistrare/brevetar

e 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. 

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; 

VEZI DETALII  
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AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 

CONSUMATORILOR (APC)  

Anul fondării: 2012 Conducatorul: Iurie Eremia, Director 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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. 

MD-2012, mun. Chişinău, str.Vasile Alecsanadri 78, et. 1-5 | Tel.: +373 (0) 22 501 980 | Fax: +373 (0) 22 501 981 | e-

mail: info@apc.gov.md; 

VEZI DETALII  

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 

SIGURANŢA ALIMENTELOR (ANSA) 

Anul fondării: 2013 Conducatorul: Gheorghe Gaberi - Director General 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 Siguranţei, calităţii 

şi igienei produselor 

alimentare; 

 Supravegherii 

condiţiilor de igienă 

în localurile de 

deservire; 

 Fabricării şi 

utilizării furajelor şi 

materialelor furajere 

şi utilizării 

 Protecţiei şi sănătăţii plantelor şi controlului 

semincer şi produselor de uz fitosanitar şi al 

fertilizanţilor; 

 Evaluării riscului, sistemelor de avertizare 

timpurie (alertă) şi informaţionale. 
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produselor de uz 

veterinar; 

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; 

 

ORGANIZAȚIA DE ATRAGERE A 

INVESTIȚIILOR ŞI PROMOVARE A 

EXPORTULUI DIN MOLDOVA 

Anul fondării: 1999 Conducatorul: Vitalie Zaharia - Director Executiv 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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. 

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.md; 

VEZI DETALII  

 

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A 

REPUBLICII MOLDOVA (CCI) 

Anul fondării: 1991 Conducatorul: 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 Activităţi de lobby şi 

advocacy pentru membrii 

săi; 

 Servicii de arbitraj şi 

medieri comerciale interne 

şi internaţionale; 

 Servicii de brokeraj vamal şi 

a operaţiunilor de vămuire ; 

 Promovarea şi dezvoltarea 

exporturilor pe pieţele terţe; 

 Consultantă legislativă, fiscală, 

comercială şi vamală. 

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; 

VEZI DETALII  

 

ASOCIATIA BROKERILOR VAMALI DIN 

REPUBLICA MOLDOVA (ABV)  

Anul fondării: 2004 Conducatorul: Valerian BATCU - Presedinte 
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Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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. 

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; 

VEZI DETALII  

 

ASOCIAŢIA EXPEDITORILOR ŞI 

BROKERILOR VAMALI DIN REPUBLICA 

MOLDOVA (AEM-TRANS)  

Anul fondării: 1998 Conducatorul: Sergiu TARAN - Preşedinte AEM-Trans 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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; 

 Certificarea managerilor şi şoferilor 

în domeniul de expediţie, 

transportului de mărfuri şi pasageri. 

MD-2028, mun. Chișinău, str. Vlad Ţăpeş 3 | Tel.: +373 (0) 22 24 45 81 | Fax: +373 (0) 22 73 53 63 | e-mail: taran@mdl.net; 

VEZI DETALII  

 

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A 

TRASPORTATORILOR AUTO DIN 

MOLDOVA (AITA)  

Anul fondării: 1992 Conducatorul: Grigore BERNAVSCHI – Preşedinte 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 Asigurarea 

transportatorilor din 

Moldova cu cartele 

TIRCarnets, cartele de 

passage şi reglementarea 

litigiilor legate de utilizarea 

sistemului TIR; 

 Asigurarea 

transportatorilor cu 

documente, care 

 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. 
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reglementează îndeplinirea 

transportărilor 

internaţionale; 

 Informarea membrilor 

AITA despre condiţiile şi 

regulile de transport 

internaţionale pe teritoriul 

ţării şi ţărilor străine; 

MD-2001, mun. Chişinău, str. Dimitrie Cantemir 3/1 | Tel.: +373 (0) 22 57 25 00 | Fax: +373 (0) 22 27 88 37 | e-

mail: info@aita.md; 

VEZI DETALII  

 

SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII 

MOLDOVA (SV)  

Anul fondării: 1991 Conducatorul: Vitalie Vrabie, Director General 

Cele mai 

importante 5 

Tipuri de Servicii 

de Dezvoltare a 

Afacerilor 

 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. 

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; 
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