Natalia CALENIC - Vicepreședinte al Camerei de Comerț și
Industrie a Republicii Moldova
Născută la 27 mai 1977

Educaţie:
În 1999 a absolvit Universitatea de Stat a Republicii Moldova, Facultatea Drept. În 2002 a finisat
studii de master în domeniul dreptului internațional la USM. A participat la multiple cursuri de
perfecţionare profesională în ţară şi peste hotare. Din 2002 a activat în calitate de lector la USM la
disciplina drept şi activitate vamală.
Experienţa profesională:
 În perioada 1999-2002 a activat la biroului vamal Chişinău în calitate de jurist;
 Între anii 2002-2006- expert în cadrul proiectului UE TACIS, care a acordat asistenţa în vederea
alinierii cadrului normativ naţional la cel European şi preluarea bunelor practice europene;
 În perioada 2004 -2007 a activat la CCI a RM în calitate de secretar al primului comitet naţional
de facilitare a comerţului MOLDPO. Comitetul a asigurat promovarea dialogului businessului cu
autorităţile publice în vederea simplificării procedurilor de comerţ internaţional şi promovării
standardelor internaţionale ce ţin de activitatea economică externă, precum şi instruirea agenților
economici privind procedurile de import şi export;
 În 2006 a condus activitatea de broker vamal în cadrul instituției camerale. A activat în cadrul
Asociaţiei Brokerilor Vamali fondată de CCI şi a prezentat interesele acesteia în relaţii cu Asociaţiile
Brokerilor Vamali din Europa;
 În 2011 a participat la programul de schimb de experienţă în domeniul managementului, leadership
şi administrare publică în Marea Britanie (Fellowship program);
 În 2015-2016 a activat în cadrul Secretariatului Organizaţiei Mondiale a Vămilor, în directoratul
responsabil de facilitarea comerţului;
 Din 2007 până în luna august 2017 a activat în cadrul Serviciului Vamal în domeniul: - facilitării
comerţului şi simplificării procedurilor vamale; - promovării parteneriatului vamal-business (în
calitate de secretar al Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal); - managementului strategic; integrare vamală europeană (implicit negocierea şi implementarea Acordului de Asociere); cooperare vamală internaţională; - managementul proiectelor de asistenţa tehnică (coordonarea
asistenţei partenerilor de dezvoltare în domeniul vamal); - managementul calităţii ISO (deţine
certificat de auditor al sistemului de management al calităţii conform Standardului ISO 9001:2015);
- relaţii cu publicul şi mass media. Publicaţii: Multiple publicaţii în reviste specializate ale
Serviciului Vamal, în publicaţiile CCI, coautor de Ghiduri în domeniul procedurilor vamale şi de
comerţ internaţional. Cunoaște limba română, engleză, rusă la nivel avansat.

