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ORDIN 

Nr. 03 din 10 februarie 2020 

Mun. Chișinău 

Privind crearea grupului de lucru pentru selectarea agenților economici care urmează a fi 

cofinanțați în vederea participării la Expoziția de specialitate „ITB Berlin 2021” și aprobarea 

Regulamentului cu privire la criteriile de selecție a agenților economici care urmează a fi 

cofinanțați pentru participarea la Expoziția de specialitate „ITB Berlin 2021” 

 

În scopul realizării funcției de promovare a turismului și organizării participării la expoziții, 

precum și conform pct.12 (9) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției de 

Investiții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 322 din 17.04.2018: 

 

ORDON: 

1. Se aprobă componența grupului de lucru privind selectarea companiilor care urmează a fi 

cofinanțate pentru participarea la Expoziția de specialitate „ITB Berlin 2021” (în continuare 

– grup de lucru), după cum urmează: 

Președintele grupului de lucru: 

Rodica VERBENIUC Directorul general al Agenției de Investiții; 

Secretarul grupului de lucru: 

Valentin CEBAN Specialist principal al Direcției promovarea turismului, 

Agenția de Investiții; 

Membrii grupului de 

lucru: 

 

Ion IORDACHI Director general adjunct al Agenției de Investiții; 

Alexandru IVANOV Șef al Direcției promovarea turismului, Agenția de Investiții; 

Diana LAZĂR Vicedirector al Proiectului de Competitivitate din Moldova, 

finanțat de USAID, Suedia și UK; 

Victoria BUCĂTARU Director  al Asociației Naționale pentru Turism Receptor din 

Moldova 

Ilie VIZIRU Specialist principal al Direcției promovarea turismului, 

Agenția de Investiții; 

 

2. Se aprobă Regulamentul cu privire la criteriile de selecție a agenților economici care 

urmează a fi cofinanțați pentru participarea la Expoziția de specialitate „ITB Berlin 2021”. 

 

   Director general                                                                                                        Rodica Verbeniuc 
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Anexă nr.1 

la Ordinul Agenției de Investiții 

 nr. 03 din 10 februarie 2021 

__________________________________ 

Aprobat 

Director general, Rodica Verbeniuc 

REGULAMENT 

 CU PRIVIRE LA CRITERIILE DE SELECȚIE A AGENȚILOR ECONOMICI CARE URMEAZĂ A FI 

COFINANȚAȚI PENTRU PARTICIPAREA LA EXPOZIȚIA DE SPECIALITATE „ITB BERLIN 2021” 

 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

1. Agenția de Investiții (http://invest.gov.md/ro), instituție publică subordonată Guvernului, 

lansează oportunitatea de participare a agenților economici din industria turismului, 

asigurând cofinanțarea în cadrul Expoziției Internaționale ITB Berlin 2021, care se va derula 

în format online.  

2. Pentru elaborarea listei de expoziții la care Republica Moldova își va anunța interesul de 

participare prin cofinanțare în anul pandemic 2021, Agenția de Investiții a realizat un șir de 

consultări cu agenții economici din industria turismului, inclusiv mediul asociativ. ITB Berlin 

reprezintă o platformă internațională de vizibilitate și stabilire de contacte directe cu 

operatorii turismului din alte țări care a căpătat un vot de încredere din partea principalilor 

actori din industria turismului autohton, printre care se numără asociațiile: APIT, AGLT, 

ANTRIM, ANTAI și alți actori cointeresați. ITB Berlin constituie un instrument de promovare 

a turismului național și de raliere al acestuia la noile tendințe internaționale din sector, care 

poate fi valorificat eficient de către agenții economici competitivi, care au denotat reziliență 

ca efect al crizei pandemice.  

3. În urma apelului de granturi și subvenții (de pe 01.02.2021) lansat de Agenția de Investiții în 

vederea promovării ofertelor și produselor turistice la expozițiile și târgurile internaționale, 

pentru ITB Berlin 2021 a fost depusă nota de intenție doar de către ANTRIM. 

4. Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Suedia și UK și-a anunțat 

intenția de a contribui și în 2021 la asigurarea continuității eforturilor de promovare pe piața 

Germaniei prin prezența Republicii Moldova pe platforma online în cadrul ITB 2021. 

5. Prezentul Regulament stipulează modul și criteriile de selecție (eligibilitate și evaluare) a 

agenților economici pentru participarea în cadrul expoziției internaționale ITB Berlin. 

6. Drept rezultat, urmează a fi lansat Apelul de aplicare la Expoziție prin publicarea acestuia  

pe pagina web a Agenției – www.invest.gov.md/ro.  Apelul de aplicare va identifica agenții 

economici cointeresați în vederea participării acestora la expoziție. Companiile care vor 

răspunde la Apelul de aplicare și vor corespunde criteriilor de eligibilitate, conform 
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condițiilor stipulate de  prezentul Regulament, vor fi cofinanțate în vederea  participării la 

expoziție.  

7. Drept rezultat al concursului de aplicare la expoziție, vor fi selectați maxim 5 agenți 

economici  care vor beneficia de  cofinanțare din partea Agenției de Investiții. 

 

Capitolul II 

CRITERII DE SELECȚIE 

8. Pentru a fi admiși la Expoziția de specialitate ITB Berlin, agenții economici trebuie să 

întrunească cumulativ următoarele cerințe de admitere: 

a) ca răspuns la Apelul de aplicare anunțat de Agenția de Investiții pe pagina web, depun 

o Cerere de participare  la Program, în termenii anunțați; 

b) la data depunerii Cererii, au cel puțin trei ani de activitate economică, consemnat prin 

atașarea la Cerere a Extrasului de Înregistrare emis de autoritatea competentă/ 

notificării; 

c) prezentarea numărului de turiști atrași în țară (turism receptor) în perioada 2019-2020 

- copia rapoartelor statistice (1-tur); 

d) declară pe propria răspundere că, la momentul depunerii Cererii, compania nu are 

restanțe la bugetul public național, inclusiv: plăți de bază, amenzi și penalități; 

e) declară pe propria răspundere privitor la obligativitatea acoperirii cheltuielilor de 

participare (elaborarea materialelor vizuale, grafice, în conformitate cu cerințele 

organizatorului conferinței online ITB Berlin etc.); 

f) își exprimă consimțământul  ca datele cu caracter personal solicitate pentru derularea 

expoziției să fie stocate, prelucrate și utilizate de către Agenția de Investiții în 

conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal; 

g) declară că este de acord ca datele de contact și informațiile despre suport vor fi 

transmise evaluatorilor și auditorilor în cadrul procesului de monitorizare și evaluare. 

h) declară pe propria răspundere că se obligă să prezinte raportarea rezultatelor obținute 

în urma participării la expoziție, conform termenilor prestabiliți – 3/9/12 luni. 

9. Toți agenții economici care depun Cererea de participare și întrunesc cumulativ cerințele de 

admitere specificate , sunt admiși pentru evaluare prin prisma criteriilor de eligibilitate.   

10. Pentru ca un agent economic să fie selectat spre participe în cadrul expoziției ITB Berlin,  

trebuie să acumuleze un punctaj cât mai mare în baza următoarelor criterii de selecție 

(eligibilitate), unde punctajul total maximal este de 100 de puncte, după cum urmează: 

 

 

 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110544&lang=ro
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Nr. Criteriu Punctaj 

acordat 

Confirmare 

1. compania are elaborate produse turistice 

ce conțin oferta turistică a țării, pachete 

adaptate la situația pandemică, ș.a. 

20 / 0 Prezentarea ofertei 

2 compania înregistrează profit în perioada 

2019-2020 / nu înregistrează profit 

10 / 5 copie Situații Financiare 

3. oferta companiei include servicii de 

cazare, transport și agrement, inclusiv 

noutăți recente care sporesc atractivitatea 

și competitivitatea 

20 / 5  

4. compania are website actualizat, inclusiv 

în limba engleză / nu are website în 

engleză 

10  / 5 link către website 

5. compania își asumă obligația de a finanța 

cheltuielile de participare: elaborarea 

materialelor vizuale, prezentare, etc. 

10 / 0 declarație pe propria 

răspundere 

6. compania are echipă funcțională pentru  

segmentul receptor și poate delega o 

persoană din cadrul echipei sale, 

vorbitoare de limbă engleză /  nu poate 

delega 

10 / 0 declarație pe propria 

răspundere 

7.  compania are capacitatea  de a elabora și 

furniza materiale informative pentru a fi 

incluse în platforma online /  nu poate 

furniza 

10/ 0 declarație pe propria 

răspundere 

8. compania are o practică instituțională în 

perioada 2018-2020, de participare în 

cadrul expozițiilor internaționale 

10 / 0 Informații privind participarea 

la expoziții în perioada 2018-

2020, inclusiv benficiile atinse 

în cadrul expozițiilor: cotacte, 

contracte, etc. 

Punctaj maximal total 100   

11. În situația în care, în urma totalizării punctajului acumulat, se vor regăsi agenți economici 

cu același punctaj, se va acorda prioritate companiei care va putea demonstra că: 

• Au o experiență sporită în participarea la expoziții; 

• Are atrași mai mulți turiști în perioada 2019-2020; 

• Dispune de marcă comerciala/ brand;  
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12. În situația în care, compania selectată refuză să participe la Expoziție, aceasta se obligă să 

notifice în scris Agenția de Investiții cu cel puțin 30 zile lucrătoare până la desfășurarea 

expoziției, iar locul eliberat i se propune companiei din lista de așteptare care deține cel mai 

mare punctaj la evaluare.  

13. În scopul selectării companiilor pentru participarea la misiunile de afaceri în baza criteriilor 

enumerate la capitolul II din acest Regulament, a fost creat un grup de lucru responsabil de 

evaluare. 

14. În componența grupului de lucru, la propunerea Directorului general care este președintele 

grupului de lucru, pot fi incluși reprezentanți ai altor autorități publice centrale, precum şi 

reprezentanți ai mediului academic, asociativ și de afaceri din domeniul relevant activității 

Agenției de Investiții. 

15. Grupul de lucru îndeplinește următoarele atribuții: 

a) verifică și aprobă setul de acte expediate de aplicant; 

b) aprobă conformitatea aplicantului la criteriile de selecție indicate la capitolul II din 

prezentul Regulament;  

c) își rezervă dreptul de a exclude compania din lista participanțelor la Expoziție, la orice 

etapă, în cazul în care aceasta nu întrunește condițiile afișate și /sau din motive ce ar 

putea fi expuse din partea grupului de lucru, ar putea crea conflict de interese sau aduce 

prejudicii imaginii Agenției de Investiții și statului Republicii Moldova, precum și 

partenerilor și membrilor proiectului. 

16. Nerespectarea uneia sau mai multora din prevederile prezentului Regulament constituie un 

motiv suficient în temeiul căruia Agenţia de Investiții poate să refuze înscrierea aplicanților 

respectivi în participarea la misiunile de afaceri. 

17. Pentru abaterile de la prevederile prezentului Regulament (inclusiv refuzul de expunere în 

cadrul expoziției), Agenția de Investiții poate exclude Beneficiarul din programele pe care le 

implementează/cofinanțează inclusiv participări la alte expoziții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă nr.2 
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la Ordinul Agenției de Investiții 

 nr. 03 din 10 februarie 2021 

__________________________________Aprobat 

Director general, Rodica Verbeniuc 

 

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE   
 

privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de 
menținere a criteriilor de eligibilitate  

 
Prin prezenta declarație, subsemnatul ______________________________________________ 

(nume, prenume) 
 

în calitate de __________________________________________________________________ 
(funcția de administrator/reprezentant legal)  
 

al companiei __________________________________IDNO ___________________________,  
                             (denumirea companiei solicitante) 
 
care solicită înregistrarea pentru a participa concursul de selectare agenților economici care 
urmează a fi cofinanțați pentru participarea la expoziția de specialitate „ITB Berlin 2021”, 
cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații: 

 
1. Declar că toate informațiile prezentate precum și documentele anexate la dosar sunt 

veridice și mă angajez să respect condițiile prevăzute în Regulament cu privire la criteriile 

de selecție a agenților economici care urmează a fi cofinanțați pentru participarea la 

expoziția de specialitate „ITB Berlin 2021” (în continuare Regulament) și să furnizez periodic 

la cererea colaboratorilor Agenției documentele justificative necesare. 

2. Declar că _____________________________________ (denumirea completă a întreprinderii) nu se află 

în proces insolvabilitate sau lichidare. 

3. Declar că la data depunerii cererii, ___________________________(denumirea completă a întreprinderii) 

are cel puțin trei ani de activitate economică. 

4. Declar că ____________________________________________(denumirea completă a întreprinderii)   

realizează constant activitatea- turism receptor (2019-2020). 

5. Declar că sunt de acord ca datele de contact și informațiile despre suport vor fi transmise 

evaluatorilor și auditorilor în cadrul procesului de monitorizare și evaluare. 
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6. Declar că adresa electronică indicată în cererea este veridică, funcțională și verificată de 
către subsemnatul cel puțin o dată pe săptămână și accept ca toată informația livrată de 
către Agenție la poșta electronică să fie consideră oficială și recepționată, iar în cazul 
modificării acesteia mă oblig să anunț Agenția. 

7. Declar că cunosc prevederile art. 324 și 325 din Codul penal. 

Angajamente: 

1. Să accept participarea în activități de comunicare și promovare a activității în sursele mass 

media și rețele sociale, coordonate de Agenția de Investiții. 

2. Exprimarea consimțământului (prin semnarea prezentei declarații) ca datele cu caracter 
personal solicitate pentru derularea activității să fie stocate, prelucrate și utilizate de către 
Agenția de Investiții și/sau Organuzatorul expoziției în conformitate cu prevederile Legii 
nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

3. Asumarea obligației privind  raportarea rezultatelor obținute în urma participării la 

Program, conform termenilor prestabiliți – 3/9/12 luni. 

4. Deținerea unei echipe funcționale pentru segmentul turism receptor și posibilitatea 

delegării unei persoane din cadrul echipei sale, vorbitoare de limbă engleză pentru 

implementarea acțiunii. 

5. Acoperirea cheltuielilor de participare (elaborarea materialelor vizuale, grafice, în 

conformitate cu cerințele organizatorului conferinței online ITB Berlin etc.); 

În cazul în care nu respect angajamentele asumate prin prezentul document, sunt de acord cu 

excluderea _____________________ (denumirea completă a întreprinderii), din programele pe 

care Agenția de Investiții le implementează/cofinanțează inclusiv participări la alte expoziții. 

 

 ____________________                               ________________________________________ L.Ș. 

Data                                                                   Semnătura solicitantului/reprezentantului legal     

E-mail_______________________________ 
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