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în această ediție:

1. Participarea APIP la expoziția „Global Automotive Components and
Suppliers 2019” de la Stuttgart.
2. Cânepa - potențial industrial și horticol. APIP a prezentat Primuluiministru, Pavel Filip, un document privind avantajele economice și
ecologice ale cânepei și impactul ei asupra dezvoltării industriei
naționale.
3. APIP a premiat cele mai bune lucrări studențești în cadrul expoziției
„Creația deschide Universul”.
4. Proiectul Strategiei de Dezvoltare a Industriei Republicii Moldova pentru
2019-2030, a fost prezentat Consiliului Economic pe lângă Primministrul R. Moldova.
5. Asociația patronală din Industria Prelucrătoare a desfășurat Adunarea
Generală.
6. APIP își extinde numărul de membri.
7. APIP este în proces de pregătire de o nouă ediție a Automotive Cluster
Days. Ediția din acest an va cuprinde și partea de Mecatronică.

APIP A ORGANIZAT ȘI
REPREZENTAT REPUBLICA
MOLDOVA LA EXPOZIȚIA
„GLOBAL AUTOMOTIVE
COMPONENTS AND SUPPLIERS
2019” DE LA STUTTGART
APIP a organizat și reprezentat Republica Moldova la expoziția „Global Automotive Components and Suppliers 2019”,
care s-a desfășurat în perioada 21 – 23 mai 2019 la Stuttgart, Germania.
GACS 2019 este unicul show din Europa dedicat prezentării componentelor auto și furnizorilor de componente, fiind
un eveniment de primă importanță pentru toți managerii de achiziții OEM, Tier 1, TIER 2. Circa 11.000 de ingineri și
manageri achiziții din peste 50 de țări au vizitat Messe Stuttgart pentru expoziția GACS 2019 și expozițiile sale
învecinate Motor Expo, Expo Automotive Interiors 2019. Participarea APIP la eveniment a avut loc în baza
contractului de grant semnat cu Agenția de Investiții din Moldova, dar și cu suportul Proiectului de Consiliere a
Guvernului R. Moldova în politici economice implementat de Agenția de Cooperare Germană (GIZ), cu sprijinul
financiar al Ministerului German pentru cooperare economică și dezvoltare (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare (SDC).
În cadrul evenimentului, APIP a promovat companiile din domeniul automotiv dar și oportunitățile investiționale ale
ZEL, cu o prezentare a istoriilor de succes. Sub brand-ul Invest Moldova au participat ZEL „Bălți” și ZEL „UngheniBusiness”, dar au fost expuse și mostre ale unor companii importante din sectorul automotiv din țara noastră precum
GG Cables&Wires, Lear Corporation, Blacksea-EMS, Whetec și Andreas Confezioni, care au servit drept confirmare
a capacității țării noastre de a găzdui astfel de investiții.

Cânepa- potențial industrial și horticol. APIP a prezentat
Primului-ministru, Pavel Filip, un document privind avantajele
economice și ecologice ale cânepei și impactul ei asupra
dezvoltării industriei naționale.
În vederea promovării culturii Cânepei Industriale în țara
noastră, APIP a prezentat Guvernului, în persoana
Primului-ministru, Pavel Filip, un document privind
avantajele economice și ecologice ale cânepei și impactul
ei asupra dezvoltării industriei naționale. Totodată, aceasta
vine să susțină inițiativa cu privire la modificarea și
completarea Hotărîrii de Guvern nr. 1382 din 08.12.2006
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
reglementarea activităţilor de cultivare a plantelor care
conţin substanţe stupefiante sau psihotrope.
Planta de Canabis conţine un potenţial industrial și horticol
enorm de valorificare, întrunind trei specii de bază, înrudite
şi diferite totodată: Canabis Sativa (Cânepa Industrială, sau
Tehnică), Canabis Indica (Marijuana) şi Canabis Ruderalis
(Cânepa sălbatică). Aceste trei specii trebuie diferenţiate,
pentru a simplifica cerințele pentru obținerea autorizației
pentru cultivarea plantei Canabis Sativa în scopuri exclusiv
industriale și horticole, cum este expusă excepția pct. 2 din
art. 28 al Convenţiei unice internaţionale asupra
stupefiantelor.
Cânepa Industrială, specia Canabis Sativa, este planta,
care poate asigura fără orice îndoieli independenţa
energetică naţională şi dezvoltarea rurală durabilă în ţările
preponderent agrare, cum este şi Republica Moldova. Este
necesar de menţionat, că Cânepa Industrială, specia
Canabis Sativa are un potenţial industrial și horticol
deosebit de:
a) biomasă lemnoasă (aplicată în construcţia de case verzi,
așternut pentru animale, şi ca sursă de căldură sub formă
de peleţi);
b) fibre textile de calitate şi rezistenţă excepţională cu
roade net superioare fibrelor de bumbac (în dezvoltarea
industriei de procesare);
c) produse alimentare deosebite pentru o dietă umană
sănătoasă şi organică;
d) preparate farmaceutice de negăsit în alte plante pentru
tratarea maladiilor grave.

PREMII APIP LA EXPOZIȚIA „CREAȚIA DESCHIDE
UNIVERSUL”
Președintele APIP, dl Marin Ciobanu a reprezentat
Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP) la
Expoziția lucrărilor studențești „Creația deschide Universul2019”, desfășurată în data de 20 aprilie 2019 în cadrul
Centrului Tekwill. Împreună cu o echipă de specialiști,
președintele APIP a desemnat 5 exponate, oferind în semn
de apreciere premii bănești autorilor acestora:

1. Self-Driving Car
2. Sistem de poziționare a bateriilor solare după soare
3. Sistem automatizat de monitorizare a creșterii plantelor
4. Sistem de sortare a deșeurilor
5. Colecția excepțională a Facultății Textile și Poligrafiei

PREZENTAREA PROIECTUL STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE A INDUSTRIEI REPUBLICII MOLDOVA
PENTRU 2019-2030 LA CONSILIUL ECONOMIC PE
LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM
Proiectul Strategiei de Dezvoltare a Industriei Republicii
Moldova pentru 2019-2030 (SDI), a fost prezentat la data de
14 martie 2019 în cadrul Consiliului Economic pe lângă
Prim-Ministrul RM.
Strategia de dezvoltare a industriei Republicii Moldova
pentru perioada 2019-2030 este fundamentată, în mare
parte, pe viziunea de creare a unui mediu competitiv în
industrie, bazat pe investiții, sporirea productivității și
modernizării tehnologice, care ar plasa Republica Moldova
la nivelul mediu al țărilor din regiune. Pentru a realiza
viziunea, au fost identificate patru obiective specifice, și
anume:
· Îmbunătățirea competitivității și mediului de afaceri;
· Creșterea investițiilor și volumului de finanțare în sector;
· Intensificarea gradului de instruire și ocupare a forței de
muncă;
· Creșterea nivelului de inovare tehnologică în sectorul
industrial.

Strategia de Dezvoltare a Industriei Republicii Moldova
pentru perioada 2019-2030 a fost elaborată de către
Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP) cu
suportul GIZ Office Moldova.

ADUNAREA GENERALĂ A
ASOCIAȚIEI PATRONALE DIN
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP) a
organizat la data de 07 februarie 2019 Adunarea Generală a
Membrilor. La ședință a fost prezentat raportul de activitate al
Asociației, proiectele în derulare și cele viitoare, precum și
proiectul Strategiei de Dezvoltare a Industriei pentru perioada
2019-2030.
Prezenți la eveniment au fost Dr. Helmut Dinger și Dr. Berndt
Market de la RWTH International Academy, Germania, dar și
conducerea Academiei de Științe a Moldovei, în persoana Dr.
hab. Ion Tighineanu. În cadrul Adunării Generale au fost
discutate și alte proiecte derulate de APIP în sprijinul
dezvoltării industriale a țării, inclusiv Programul de conectare
a furnizorilor locali la lanțurile valorice internaționale, pentru
care au fost accesate finanțări în valoare totală de cca 1,5
milioane Euro.
Invitații de la RWTH International Academy din Germania, Dr.
Helmut Dinger și Dr. Berndt Market au împărtășit experiența
instituției ce o reprezintă privind crearea și gestionarea
Centrelor Inginerești de Inovare și Transfer Tehnologic,
experiență ce urmează a fi implementată în Republica
Moldova.

APIP ÎȘI MĂREȘTE NUMĂRUL
DE MEMBRI
Numărul membrilor Asociației Patronale din
Industria Prelucrătoare a crescut până la 28.
Membri noi ai Asociație (în perioada iunie-iuie
2018) au devenit Companiile Lokmera SRL,
Mașrut SA și Sammy Cablaggi SRL.

APIP ESTE ÎN PROCES DE PREGĂTIRE DE O NOUĂ
EDIȚIE A AUTOMOTIVE CLUSTER DAYS. EDIȚIA DIN
ACEST AN VA CUPRINDE ȘI PARTEA DE
MECATRONICĂ.
Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare este în proces de
pregătire pentru o nouă ediție a „Automotive Cluster Days”.
Ediția din acest an va cuprinde și partea de mecatronică și va
purta denumirea „Automotive & Mechatronic Cluster Days”.
Evenimentul se va desfășura în perioada 15-16 Noiembrie 2019 în
cadrul „Moldova Business Week” - o platformă anuală destinată
schimbului de informații și bunelor practici în vederea
implementării politicilor pentru dezvoltarea economică a țării
precum și prezentarea tendințelor globale la care Republica
Moldova se aliniază.
La ediția din 2018 a fost prezent și Premierul Republicii Moldova
dl Pavel Filip, care a menționat că, pe parcursul ultimilor ani,
sectorul automotiv a devenit unul dintre cele mai dinamice din țara
noastră, cu importante investiții și potențial sporit de dezvoltare.
Astăzi în acest sector activează 15 companii, cu 15 mii de angajați
și salarii de circa 17 mii de lei.
Președintele APIP, dl Marin Ciobanu, a spus că evenimentul își
propune crearea unei platforme de interacțiune dintre corporațiile
mari și companiile autohtone.
Evenimentul a reunit peste 200 de furnizori locali din industria
automotivă, rezidenți ai ZEL, și reprezentanți ai companiilor
internaționale din domeniu.
„Automotive & Mechatronic Cluster Days”reprezintă o platformă
pentru stabilirea conexiunilor reciproc avantajoase dintre
companiile multinaționale producătoare de componente auto și
potențialii furnizori locali și internaționali din industria automotivă.

