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REGULAMENTUL CONCURSULUI
pREMIUL PENTRU REALIZARI iN oOtvtBNIUL CnrtrApt
PRODUSELOR $I SERVICIILOR iX AXUI 2019
I. DISPOZITII GENERALE

(in continuare 1.1 premiul pentru realiz1ri in domeniul'calitdJii produselor gi serviciilor
economici a
agenJii
premiu) se decerneazdanual,inbazdde concurs, pentru oblinerea de cdtre
eficiente de
rezultatelor semnificative gi stabile in domeniul calitdfii precum qi a metodelor
management al calitdlii.
Camera de Come4 qi Industrie a Republicii Moldova in
pentru Siguranfa
parteneriat cu Institutul de Standardizare din Moldova gi AgenJia NalionalS
Alimentelor.

1.2 Oryanizatorul concursului

-

in scopul informdrii
1.3 potrivit liberei decizii a organizatorilor, Concursul poate fi mediatizat
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare qi/sau cu rol informativ'
public[ prin mijloacele de informare
come( 9i Industrie 9i a
mass-media ale Republicii Moldova 9i pe pagina web a camerei de
institufiilor parteneri nu mai tdrziu de data de 04 februarie2020.
1.4 InformaJiadespre concurs gi condiliile de participare se

II. ORGANIZAREA CONCURSULUI
pentru
2.1 Activitdlile ce Jin de organizarea, desftgurarea gi totalizarea rezultatelor Concursului
a
organizatoric,
decernarea premiului (in coitinuare - Concurs) sunt efectuate de cdtre Comitetul
cdrui funcJionare este reglementatd de prezentul Regulament.

2.2 Comitetsl organizatoric se constituie din reprezentanfi ai instituliilor publice 9i private,

protecfiei consumatorilot'
specialigti in domeniul managementului calitdlii, administrdrii afacerii,
partenerii sociali gi alte pdrfi interesate.

m[rimea
2.3 Componenfa nominal6 a Comitetului organizatoric. Regulamentul Concursului 9i
a
lndustrie
Come(
de
Preqedintele Camerei
9i
taxei de inregistrare sunt aprobate anual
'cu de catrela
qi
componenfa comitetului organizatoric
referire
Republicii froldova. Informalia
Industrie a
Regulamentului concursului se publica pe pagina web a camerei de come( 9i
Republicii Moldova 9i a institutiilor partenere.
2.4 Comitetul organizatoricexercitfl urmltoarele func{ii:

a. Stabile$te termenii desftgurdrii Concursului;
b. Acord[ informaJii gi spiilin metodologic organizaJiilor

c.

d.

participante, _precum 9i suport
pentru Concurs;
consultativ privind modul de ptezentare a materialelor necesare
expe(ilor;
Examineazd materialele prezentate pentru Concurs, inclusiv concluziile
de premiere' Stabile$te
Desemneazd invingdtorii concurrului, otganizeazd ceremonia

premii speciale, duPd necesitate.
independente, consultdrii materialelor depuse
concurs, Comitetul organizatotic formeazd un
entului calitAlii, denumit Juriu, responsabil sd

corespunderii participan{ilor criteriilor
Modelului de excelenJd al Premiului (Anexa 1)'
2.6 Atribu{iile qi Cerin{ele c[tre exper{i
2.6.1 Atribuliile:

a.
b.

e analizamaterialelor, ptezentate la concurs;
participan(ilor, indicAnd punctele
Sa preg6teasc6 un raport de expertizdbazat pe materialele
forte gisegmentele care pot fi modificate, clare, concise 9i in timp util'
Sd efectuez

2.6.2 Certntele:

expertul trebuie:
La evaluarea materialelor participanJilor Ei expertiza intreprinderilor

a.

pe parcursul
Sd asigure securitatea Ei confidenlialitatea tuturor informaliilor oblinute
de la momentul
evalu6rii materialelor participanfilor indiferent de perioada consumatd
in
a
participdrii, inclusiv rizultatelor comentf,rii rapoartelor de expertiza 9i rezultatelor
informafii cu membrii .luriului Ei
cadrul grupului de expe(i (efectuata in urma sch-imbului de
Comitetului Organizatoric)

b.

;

onest, independent
56 indeplineasc6 atribufiile la un inalt nivel profesional,

sd

expertizei efectuate

igi asume responsabilitatea personala pentru obiectivitatea gi fiabilitatea
qi si
qi a punctajului aeordat, sd nu fie influenlali de nici un factor in luarea deciziilor
manifeste neutralitate fa{d de organizaliile participante

c.

Ei impa4ial,

;

S[ nu accepte avantaje materiale gi/sau financiare din partea persoanelot ftzice

sau

juridice

care sunt interesate de rezultatele activitdlii pe care o va desftgura;

membru al
existenla conflictului de interese gi sa-gi auto-suspende calitatea de
concurenlilor direcfi,
Juriul in cazul in care a fost numit in calitate de expert pentru analiza
care expertul are relafii de
consumatorilor qi furnizorilor debazdai oricdror participanli, cu
sau le-a oferit consultalii
rudenie ori in ultimii 2 ani aavut rela{ii de muncd, financiare, ofe16

d. SA declare

.

sau le-a atestat

in trecut.

prezentate de
2.6.3. Grupul de experfi examineazd veridicitatea materialelor 9i informaliilor
participan!i.

2.6.4.Comitetul organizatoric adoptd deciziile prin vot desc
repartizdrl\ egale a voturilor, votul decizional apa(ine pre
,uu p..roun.i"ur. il inlocuiegte. Decizia comitetului se ofic

oturi' in cazul
organizatoric
erbal'

III. PARTICIPANTII LA CONCURS
3.I LaConcurs pot participa intreprinderi gi organizafii cu diverse forme de proprietate, persoane
juridice/fizice inregistrate in Republica Moldova, care produc bunuri materiale gi/sau presteazd
servicii pe teritoriul Frii. Participarea la Concurs este benevold.
3.2 Nu se admit |a Concurs, intreprinderile pentru care a fost iniliatd procedura de faliment.

productia echipamentelor militare, pentru participarea la
Concuri trebuie sd prezinte materiale doar din domeniul producliei cu destinafie civila.

in

3.3 OrganizaJiile, specializate

3.4 prin aplicarea la Concurs, atdt persoanafrzicd, cdt gi imputernicitul persoanei juridice igi
exprimd acordul ca datele sale cu caracter personal sd fie prelucrate de cdtre organizatori, in
scopul desfdgurdrii Concursului.

3.5 Organizatorii au dreptul sI anunte public numele gi prenumele participantului care a cdgtigat
premiul, inclusiv pe paginile web ale organizatorilor.
3.6 Prin acceptarea premiului, participantul consimte la utilizarea numelui 9i prenumelui sdu,
precum gi a pozei cu cdgtigdtorul in materialele difuzate/diseminate de otganizatori in mod
eratuit.

IV. CATEGORIILE PARTICIPANTILOR LA CONCURS
micro gi mici cu numdrul angajatilor pAni la 49 pers. Ei suma anualS a
veniturilor delavdnzdri pdnd 25mln. lei;
b. intreprinderi medii cu numdrul angajaJilor de la 49 plndla249 pers' qi
gi suma anuald a veniturilor de la vdnzdri p6nd 50mln. lei;
c. intreprinderi mari cu numdrul angajalilor peste 249 (cu exceplia intreprinderilor care
presteazd servicii de interes economic general) gi suma anuald a veniturilor de la vitnzdri
mai mult de 50mln. lei;
d. intreprinderile care presteazd servicii de interes economic general conform prevederilor

a. intreprinderi

legale.

V. DEPUNEREA CERERILOR
5.1 intreprinderile care doresc si participe la Concurs depun cereri conform unui model stabilit,
achitA taxa de participare gi prezintd setul de documente necesar. Perioada de depunere a
cererilor de participare este de la 04 februarie 2020 pdnf, la data de 01 aprilie 20205.2"

termenul de

depunere este 15 aprilie 20202

-

5.2.1 Cererea conform modelului stubilit (publicat pe site-ul Camerei de Come( 9i Industrie
www.chamber.md) La aplicarea cererii, participan{ii trebuie sd indice categoria, dupd care va fi
evaluat proiectul;
5.2.2 Str'uctura organizatoricd a companiei;

5.2.3 Copia dispoziliei de platd a taxei de participare la concurs;
3

7

/

Mdrimea taxei de participare depinde de categoria participantului.
in concurs la
Taxa de participare nu se restituie in cazulincare intreprinderea refuzd' participarea
orice etapd sau nu ptezintdmateriale in termenii stabili{i'
Neachitarea taxei de participare conduce la excluderea automatd a intreprinderii din concurs;
de Stat;
5.2.4 Copia certiJicatului de inregistrare a intreprinderii gi a extrasului din Registrul
5.2.5

Ancheta-declaralie;

5.2.6 Lista certiJicatelor de conformitate a produselor/serviciilor, copia certificatului
sistemului de management, copia Certificatului de acreditare al Laboratorului de incercdri,
etc.

'IN
certificat conform
nt al
de Ma
iile
5.3 P,
22000
unui dintre modelele ISO 9001:2015 sau ISO 22000:2018. sau IFS. sau BRS, sau FSSC
sau sunt in proces de imPlementare:

- Certificatul valid de conformitate care atestd definerea gi menlinerea certificdrii conform unui
22000.
dintre modelele ISO 9001 :2015 sau ISO 22000:2018, sau IFS, sau BRS, sau FSSC

-

Ultimul Raport DETALIAT emis de organismul de Certificare in contextul certificdrii

definute.

- Fiqele de dovezi

obiective completate de Organismul de Certificare, ca dovada menlinerii

cerinlelor standardelor de referin!6.
- Raportul financiar pe

ultimii 2 ani'

5.4

Raportul de autoevaluare a participantului include autoevaluarea activitdtii 9i oblinerea
rezultatelor concrete in domeniul calitdlii in conformitate cu criteriile Modelului Premiului

-

(Anexa l',li:1).

cdtre
nt nrim
la Con
e
s.5 c
+373 22 23 g4 10,0-22-21 07 25), mun. Chigindu, bd. $tefan cel Mare l5l, etaj 2,bir' 9,
carolina.chiper@chamber.md, Direclia Evenimente de Afaceri, tirguri ;i expozilii.

5.6 Comitetul organizatoric igi asum[ responsabilitatea pdstrarii confidentialitatii informaliei

aceasta
prezentate de c6tre intreprinderea participant la concurs din momentul depunerii cererii 9i
proteclia
poate fi utilizatd,in alte scopuri doar cu permisiunea in scris a participantului, asigurdnd
datelor cu caracter Personal.

5.7 Depunerea cererii de participare la concurs presupune acceptarea condiliilor desfrqurdrii
acestuia. participanlii contursului. poartd responsabilitatea pentru exactitatea informaliilor
prezentate Comitetului Organizatoric. Prezentarea informajiei necorespunzdtoare Ei
cdreia
nerespectarea condiliilor Coniursului ^ reprezintd motive de descalificare, in urma
fr
retumatd.
va
nu
participantul este eliminat din Concurs. in acest caz, taxa de inregistrare

VI. Evaluarea corespunderii participanfilor criteriilor Premiului pentru realiziri in
domeniul caliti(ii produselor qi serviciilor
6.1 Principul desemndrii invingatorilor concursului este bazat pe evaluarea de cltre Juriu

a

materialelor prezentate.

6.2 Procedura de evaluare a dosarelor se bazeazd pe opinia individuald a fiec[rui membru al
Juriului gi se desftgoard in conformitate cu criteriile Modelului Premiului armonizate cu Modelul
de Excelenld al Fondului European pentru Managementul Calit[1ii (EFQM) (Anexa ]W 1).
6.3 Membrii Juriului nu examineazd cererile in comun. Fiecare cerere este apreciatd individual 9i
independent. Punctajul pentru frecare cerere participantd la concurs il constituie media aritmeticd
a punctelor acordate de cdtre membrii Juriului care au examinat cererea gi rating-ul companiei.

^.

n 3 etane:
ui la
de la 04 februarie 2020
participare.
Perioada:
I etapd - Consultare. Primire a cererilor de
pinl la 01 aprilie 2020;

b.

II

activitdtii

6.4

pini
III

Primirea pachetului de'documente gi a materialelor participantului (perioada:
la 15 aprilie 2020);

etapd

-

etapd - Evaluarea rating-ului intreprinderilor participante prin metoda de sondaj

6.5 in urma rezultatelor evaludrii, experfii, in conformitate cu Modelul Premiului (Anexa Nll),
prezinld. in cadrul Eedinlei Juriului concluziile cu indicarea punctajului atribuit 9i inainteaza
propunerile pentru acordarea Premiilor. Punctajul final se stabilegte prin adunarea punctelor
obJinute in urma examinirii activitdlii gi a coeficientului rating-ului acesteia.
6.6 Pentru de
pachet de documente:

a.
b.

c.
d.

orilor Jur

itetului

Lista finaligtilor-solicitanJi la oblinerea Premiului;
Rezultatele evaludrii, inclusiv pe fiecare participant;
Rezultatele rating-ului intreprinderilor-participante in rAndul consumatorilor prin metoda
de sondaj;
Cererile de participare la concurs, anchetele completate gi raportul de autoevaluare.

6.7 Comitetul organizatoric igi rezervd dreptul de a nu desemna Laurea{i la categoriile in care
toate proiectele obfin un punctaj mai mic de 50o/o din punctajul maxim. Fiecare membru al
Juriului igi trece punctajul intr-un proces-verbal (FiEa de evaluare), conform indicilor stabilili de
Modelul Premiului (Anexa J\b1), obligatoriu cu observaliile gi comentariile de rigoare, care vor fi
importante la motivarea punctajului acordat participantului gi, de asemenea, vor constitui o
rscomandare pentru modificarea strategiilor de management al calitdfii.
6.8 Toate calculele sunt accesibile participanliior la Concurs.

VII. TOTALIZAREA CONCURSULUI
7.1 in bazarczultatelor evaludrii, participanfii la Concurs se divizeaz6,\n:
- LaureaJi;
- Diplomanti.

r/
T.2Laureafii - pot fi participanlii care au acumulat peste 85% din punctajul maxim.
Laureatilor Concursului li se decemeazd, diplome gi distinc{ii de un model stabilit.
Diplomanfii concursului pot fi participanlii , care au trecut in a II-a etapd a Concursului, dar
nu au devenit Laureafi, fiind apeciali cu numdrul de puncte intre 50%-85% din punctajul maxim.
7.3

7.4 Pentru fiecare categorie sunt acordate cel mult 3 Premii Laureat pi 3 Premii Diplomant.

7.5 Comitetul organizatoric este in drept sd stabileascd Premii de motivare qi menliune pentru
g i intreprinderi I e d i n domeni ul i nfrastructuri i c al itat i i.

or ganrzatiile

7.6 Laurea(ii gi Diplomanfii concursului contribuie la familiarizarea altor companii

cu

experienla lor de lucru.

7.7 Decizia despre Laureafii gi DiplomanJii concursului se publica in mass-media gi publicalii
oficiale. Aceastd informalie se include anual in catalogul editat, care se distribuie intreprinderilor
- participante la Concurs, consumatorilor, Misiunilor Diplomatice ale Republicii Moldova gi ale
altor state, partenerilor, instituliilor obgtegti, etc.
7.8 Decemarea

Laureafilor

gi

Diplomanfilor

se va desfrgura

intr-o atmosferd solemnd.

VIII.UTILIZAREA DE CATRN INVTNCATONTT CONCURSULUI A SEMNELOR DE
DISTINCTIE.
8.1 Toli invingdtorii concursului au dreptul de a folosi exclusiv semnele de distinclie a acestuia,
inresistrate la AGEPI.

- ,,Zeila Caliti{ii"

- cel mai inalt premiu decernat la concurs. Elementul principal
unei statuete ,,Zei1a Calitdlii"

-

-

imaginea

Formularea verbald a statutului cdgtigdtorului concursului cu indicarea obligatorie a
anului decemdrii. Formularea verbald trebuie sd corespundd celei indicate in diploma
c6gtigdtorului.

8.2. Laurea{ii gi Diplomanfii concursului au dreptul la utilizare, pentru o perioada de 3 ani din
momentul oblinerii Premiului, a imaginilor Ei semnelor de distinc{ie in scopuri publicitare
inclusiv la marcarea produselor, documentelor, editarea pliantelor gi in alte materiale
informalionale gi poligrafice, cu indicarea obligatorie a anului decernlrii premiilor. Comitetul

Organizatoric

va transmite cdgtigdtorilor variantele electronice ale imaginilor statuetei

9i

emblemei concursului.
8.3. Comitetul Organizatoric este in drept sd supravegheze corectitudinea respectarii regulilor de
cdtre cdgtigdtori gi sd corijeze utrhzarea incorectd a acestor semne pentru a nu prejudicia
imasinea concursului.

IX. AVANTAJELE CONCURSULUI

fr mediatizatd
de presd, in
la
conferinfe
mass-media,
amplu pe paginile web ale organizatorilor concursului, in
emisiunile televizate consacrate Concursului'
1) Informalia cu privire la participanti qi la modul de desftgurare a concursului va

2) Aprecierea pdrfilor slabe gi a celor forte ale calitalii produselor/serviciilor acordate. Specialigti
gi membri ai Juriului vor acorda consultalii participanfilor.
3) Participarea la ceremonia oficiald de decemare a premiilor invingdtorilor Concursului.

4) Reducereade20Yo din taxa de inregistrare pentru:

a. Transmiterea cererii/ofertei firmei la Camerele de Come( gi Industrie din straindtate;
b. inserarea cererii/ofertei firmei inbazele de date cu ofertele comerciale gestionate de CCI;
c. participarea la forurile bilaterale organizate in RM.
5) publicarea gratuita a contactelor intreprinderii gi domeniului de activitate in

Catalogul

concursului.

6) Realizarea de cdtre INM a unor activitdli de cercetare a caracteristicilor metrologice a
mijloacelor de mdsurare, administrate de cdEtigdtori, in dependen{a de diverEi factori (timp de
exploatare, condilii de exploatare, etc.);

7) Compardri (bilaterale sau multilaterale) cu laboratoarele metrologice ale INM in calitate de
laborator-pilot, a etaloanelor cu entitAlile cointeresate - administratoare de mijloace de mdsurare;

8) Instruire gi perfecJionare profesionald in domeniul metrologiei la INM pentru personalul
operatorilor economici, la condilii preferenliale;

9) Difuzarea gi actualizarea gratuitd a documentelor normative din Fondul nafional administrat
de INM;
10) Acordarea gratuitd de cdtre INM a suportului metodologic la elaborarea documentelor
normative-tehnice in domeniul metrologiei;
I

l)

Acordarea gratuitd de cdtre INM a serviciilor de consultan{d in domeniul metrologiei;

l2) Acordarea gratuita de cdtre Agentia pentru Proteclia Consumatorilor Ei Supravegherea Pielei
(APCSP) u.otr*ltan{ei in domeniul supravegherii pielei si protecliei consumatorilor.

l3) Difuzarea gratuitd de c6tre APCSP
pielii Ei protecliei consumatorilor'
9.2

a pliantelor cu

informalii utile in domeniul supravegherii

Diplomantii Concursului beneficiaz[ de:

1) Toate avantajele oferite participanfilor la Concurs.
Dreptul de a aplica logotipul Concursului Premiului pentru reahzdri in domeniul calitdlii pe
toate produsele/serviciile prezentate la concurs.

2)

acosturilor serviciilor de instruire, pentru Laboratoarele de incercdri din
cadrul intreprinderilor, organ izate de MO LDAC.

3)

Reducerea

cu

30Yo

4) Reducerea, pdnd la 31.12.2020, cu 20 %o a pre\ului de instruire la cursurile organizate de
Institutul National din Moldova, cu lectorii,lSM.

5) Acordarea suportului consultativ in identificarea standardelor aplicabile domeniului de
activitate.

1) Toate avantajele oferite

participanfilor la concurs.

2) Dreptul invingdtorilor in concurs de a aplica logotipul concursului Premiului pentru realizdrr
in domeniul calitdtii pe toate produsele/serviciile prezentate la concurs.
3) Reducerea cu 30o/o a costurilor serviciilor de instruire, pentru Laboratoarele de incercdri din
cadrul intreprinderi lor, or gan izate de M O LDAC.
4) Beneficiile acordate participan{ilor gi cAgtigdtorilor concursului sunt oferite inbaza acordurilor
Sponsorii
semnate intre Camera ie Come( qi Industrie a Republicii Moldova si Partenerii 9i
concursului.

5) Reducerea, pdnd la 31.12.2020, cu 20

o/o

a prelului de instruire la cursurile organizate de

Institutul de Standardizare din Moldova, cu lectorii ISM.

6) Acordarea suportului consultative in identificarea standardelor aplicabile domeniului

de

activitate.

X. TERMENELE DE ORGANIZARE $I DECERNARE A PREMIULUI
Concursul se organize azdinperioada februarie

-

iunie 2020'

Etapele concursului:

.
.
.
.

04 februarie 2020- lansarea concursului;
01 aprilie 2020- incheierea etapei de primire a cererilor de parlicipare;
l5 aprilie 2020 -incheierea etapei de primire a pachetelor de prezentare;
0l-15 aprilie 2020 - desftgurarea sondajului in rdndul consumatorilor;
8

.
.

aprilie 2020-lucrul grupului de exper;i gi a comitetului organizatoric;
2g mai2020 - Ceremonia Oficiald de premiere a invingdtorilor in concurs.
15-24

XI. FONDUL CONCURSULUI

pentru frnanlarea acliunilor de organizare gi desfbqurare a Concursului 9i premierea
invingdtorilor se constituie un fond din taxa participanJilor gi cotizatiile organizatorilor'
partenerilor gi sponsorilor.

xII. DISPOZITTI FINALE
etapa de pregdtire a pachetelor de prezentare, organizatorii concursului
participanJilbr suport informalional gi metodic operativ, inclusiv consultanJa necesard.

l2.l in

l2.2in caz denecesitate, membrii comitetul de organizareinainteazd propuneri

le

acordd

de modificare 9i

completare a prezentului Regulament, care sunt aprobate la gedinfa acestuia'

la
lin de concurp vor fi expediate Comitetului organizatoric in scris,
(cinci)
zile
sediul Camerei de'Comerf gi Industrie a Republicii Moldova, in termen de 5
12.3 Toate reclamatiile ce

lucrdtoare de la data constatlrii evenimentul reclamat'
cazul in care aceasta nu
12.4 Litigiile ce tin de ionc.rrs uoi fi soluJionate pe cBle amiabild sau, in
va fi posibil, de instanfele judecitoregti competente din Republica Moldova.
desfbqurarea
12.5 prevederile prezentului Regulament sunt valabile numai pentru organtzarea 9i

Concursului ,,premiul pentru ializ1ri
2019".

in domeniul calitllii serviciilor gi produselor in anul

