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I. DISPOZITII GENERALE

1.1 Premiul pentru realizdti in domeniul calitdlii produselor Ei serviciilor (in continuare premiu)
se decerneazd anual, in bazd de concurs, pentru oblineiea de c6tre agenlii economici a
rezultatelor semnificative qi stabile in domeniul calitalii precum gi a metodelor eficiente de
management al cal it[lii.

l'2 Organizatoni concursului - Camera de Comerl Ei Industrie a Republicii Moldova (in
continuare CCI), in parteneriat cu InstitutulNalional de Standardizare din Moldova Ei cu Centrul
Na{ional de Acreditare din Republica Moldova (in continuare MoLDAC).

1.3 Potrivit liberei decizii a organizatorilor, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare Ei/sau cu rol informativ.

l'4 Informalia despre concurs qi condiliile de participare se public[ prin mijloacele de informare
mass-media ale Republicii Moldova Ei pe pagina web a CCI Ei a instituliilor partenere nu mai
tdrziu de data de 02 februarie 2022.

II. ORGANIZAREA CONCURSULUI

2.1 Activitdlile ce lin de organizarea. desfbqurarea Ei totalizarea rezultatelor Concursului pentru
decernarea Premiului (in continuare Concurs) sunt efectuate de catre Comitetul organizatoric, a
cSrui func{ionare este reglementatd de prezentul Regulament.

2.2 Comitetul organizatoric se constituie din reprezentanli ai institufiilor publice gi private,
specialiqti in domeniul managementului calitalii, administr[rii afacerii, protec{iei consumatorilor,
parteneri sociali qi alte pdrli interesate.

2.3 Componenfa nominal[ a Cornitetului organizatoric, Regulamentul Concursului Ei marimea
taxei de inregistrare sunt aprobate anual de cdtre Pregedintele CCI. Informalia cu referire la
componenla Comitetului organizatoric qi Regulamentului Concursului se publicd pe pagina web
a CCI gi a partenerilor.



2.4 comitetul organizatoric exercitr urmitoarere functii:

a.

b.

Stabileste termenii desfbEurdrii Concursului;
Acordd informa{ii qi sprijin metodologic organizafiil
consultativ privind modul de prezentare a materialelor r

Examineazd,raterialele prezentate pentru Concurs, incl
Desemneazd invingdtorii concursului, stabileEte pr
or ganizeazd ceremonia de prem iere.

2-5 in scopul efecturrii unei analize profesioniste independent
gi examindrii dor;arelor prezentate li concurs, comitetul orp
exper!i-specialiEti din domeniul managementului calitalii,
efectueze obiectiv Ei competent evaluarea corespunderi
Modelului qi criteriilor de excelentd ale premiului (Anexa nr. I

2.6 Atribufiile qi cerinfele cltre exper{i

2.6.1 Atribuliile:

Sa efectueze analiz,a materialelor prezentate la concurs:
Sa pregdteascil un raport de expertizdbazat pe materialele
forte ;i segme,tele care pot fi imbun[t[1ite (la solicitarea pa

2.6.2 Cerinlele:

La evaluarea materialelor, participanfilor Ei expertiza intreprind

a. Si asigure securitatea qi confidenfialitatea tuturor infi
evalu[rii mate,rialelor participanlilor, indiferent de preri
participdrii, inclusiv rezultatelor comentdrii rapoartelor de e
grupului de experli (efectuatd in urma schimbului cle in
Comitetului Or:ganizatoric) ;

b, S[ indeplineascd atribu]iile la un inalt nivel profesional, o
iqi asume responsabilitatea personald pentru obiectivitatea

Ei a punctajului acordat, sd nu fie influenlali de nici un
manifeste neutralitate fala de organizaliile participante;

c. Si nu accepte avantaje materiale Ei/sau financiare din
care sunt intere:sate de rezultatele activitdlii pe care o va des

d. Sd declare existen{a conflictului de interese Ei s6-Ei autos
.luriului. in cazul in care a fost numit in calitate de expert pe

consumatorilor ;i furnizorilor de bazd, ai oricf,ror participan
rudenie ori in ultimii 2 ani a avLlt relalii de munc6, financia
sau le-a atestat in trecut.

2.6.3. Grupul de experli examineazd veridicitatea materialelo
participanfi.

c.

d.

a.

b.

r participante, precum qi suport
re pentru Concurs;

iv concluziile exper!ilor;
ii speciale, dupd necesitate,

consultdrii materialelor depuse
izatoric formeazd un grup de

denumit Juriu, responsabil sd
participanfilor criteriilor

cipanfilor, indic6nd punctele
icipanIilor).

rilor expertul trebuie:

a{iilor ob{inute pe parcursul
r consumati de la momentul
rtizd, qi a rezultatelor in cadrul

a(ii cu membrii Juriului si

st, independent Ei imparlial, sd

fi abilitatea expertizei efectuate

tor in luarea deciziilor si sd

persoanelor fizice sau juridice
ura;

pende calitatea de membru al

ru analiza concurenlilor direcli,

, cu care expertul are relalii de

oferi sau le-a oferit consultatii

informafiilor prezentate de



2'6'4' Comitetul organizatoric adoptd deciziile prin vot deschis, cu majoritate de voturi. in cazultepartizdrri egale a voturilor, votul decizional apar{ine preEedintelui Comitetului organizatoric
sau persoanei care il inlocuieqte. Decizia comitetului r. on.iutizeazd,prin proces-verbal.

III. PARTICIPANTII LA CONCURS

)'1 La Concurs pot participa intreprinderi qi organizalii cu diverse forme de proprietate, persoanejuridice/fizice inregistrate in Republica Moldova, caie produc bunuri mateiiale Ei/sau presteazf,
servicii pe teritoriul fadi. participarea la concurs este benevola.

3'2 Nu se admit la Concurs intreprinderile pentru care a fost ini(iatd procedura de faliment.

3'3 Organiza{iile, specializate in produc!ia echipamentelor militare, pentru participarea la
Concurs trebuie sa prezinte materiale doar din domeniul producliei cu destinalie civila.

3'4 Prin aplicarea la_Concurs, atdt persoana frzicd,, c6t Ei imputernicitul persoanei juridice igi
exprimd acordul ca datele sale cu caracter personal sd fie prelucrate de c6tre organizatori, in
scopul desfEqurdrii Concursului.

3.5 Organizatorii au dreptul sd anunfe public numele Ei prenumele participantului care a c6Etigat
premiul, inclusiv pe paginile web ale organizatorilor.

3.6 Prin acceptarea premiului, participantul consimte la utilizarea numelui Ei prenumelui sdu,
precum Ei a pozei cu cdqtigdtorul in materialele difuzate/diseminate de organizatori in mod
gratuit.

IV. CATEGORIILE PARTICIPANTILOR LA CONCURS

intreprinderi micro Ei mici cu numdrul angajalilor pdn[ la 49 persoane Ei suma anual6 a
veniturilor delavdnzdri de p6nd la 25 milioane lei;
intreprinderi medii .u nurnirul angajalilor de la 49 pdndla249 persoane qi suma anualf, a
veniturilor de la v6nzdri de p6nd la 50 milioane lei;
intreprinderi mari cu numdrul angajafilor de peste 49 (cu exceplia intreprinderilor care
presteazi servicii de interes economic general) Ei suma anuald a veniturilor de la vlnzdri
mai mult de 50 milioane lei:
intreprinderile care presteaza servicii de interes economic general conform prevederilor
legale.

V. DEPUNEREA CERERILOR

5.1 intreprinderile care doresc sd participe la Concurs depun cereri conform unui model stabilit,
achitd taxa de participare qi prezinti setul de documente necesar. Perioada de depunere a
cererilor de partioipare este de la 02 februarie 2022 pini la data de 31 martie 2022.

5.2 Pentru participare Ia Concurs trebuie prezentate urm[toarele documente, termenul de
depunere este 15 aprilie 2022:

5.2.1 Cererea codorm modelului stobilit;

5.2.2 Structura organizatoricir o companiei;

a.

b,



5'2'3 Copia dispoziliei cte plotd o tqxei de participare la concurs; Mdrimeataxei de participaredepinde de categoria participantului. Taxa de participare nu se restituie in cazul in careintreprindetea rel\rzd' participarea in concurs la orice etaja sau nu prezintd materiale in termeniistabilili' Neachitarea taxei de participare duce la excluderea autom atd, a intreprinderii din
concurs;

5'2'4 Copia certiJicotului cle tnregistrare a intreprinderii ;i a extrasului elin Registrul de Stat;

5 .2.5 A nc lt eta-de c la ra(ie ;

5 '2'6 Listcr certificatelor cle codormitate o produselor/serviciilor, copia certiJicatului
sistemului de manogement' copia CertiJicotutui de ocreclitare al Laborotorului de tncercdri,
etc.

- Certificatul valid de conformitate care atestd definerea Ei men]inerea sistemului de
management al calitalii confbrm unui dintre modelele ISO 9001:2015 sau ISO 22000:201g. sar_r

IFS, sau BRS, sau FSSC 22000.

- Raportul de autoevaluare a participantului include autoevaluarea activit6lii Ei oblinerea
rezultatelor concrete in domeniul calitalii in conformitate cu Modelul Ei criteriile de excelenfd ale
Premiului (Anexa nr. 1) (se va rdspunde doar la criteriile care NU AU ALATURI SEMNUL
RESPECTIV *).

5.4 Pentru
l-uu suspendat:

- Raportul de arttoevaluare a participantului include autoevaluarea activitatii $i oblinerea
rezultatelor concrete in domeniul calitdlii in conformitate cu Modelul qi criteriile de excelenJd ale
Premiului (Anexa nr. 1) (se va rdspunde LA FIECARE CRITERIU).

5.5 Cererile de parliciparela Concurs sunt primite de cdtre Comitetul organizatoric (tel +373 22
23 84 10,22 21 07 25), mun. chiEindu, bd. gtefan cel Mare l5l, etaj 2, bir.9, e-mail:
premiul-calitatii@tchamber.md; Direcfia Evenimente de Afaceri, T6rguri qi Expozi[ii.

5.6 Comitetul organizatoric iqi asumd responsabilitatea pdstrdrii confidenlialitatii informaliei
prezentate de cdtre intreprinderea participant la concLlrs din momentul depunerii cererii. Aceasta
poate fi utilizatd in alte scopuri doar cu permisiunea in scris a participantului, asigurdnd protec{ia
datelor cu caracter personal,

5.7 Depunerea cererii de participare la concurs presupune acceptarea condiliilor deslEqurarii
acestuia. Participernfii concursului poartd responsabilitatea pentru exactitatea informafiilor
prezentate Comitetului Organizatoric. Prezentarea informaliei necorespunzdtoare gi
nerespectarea condiliilor Concursului reprezintd motive de descalificare, in urma cdreia
participantul este eliminat din Concurs. in acest caz, taxade inregistrare nu va fi returnata.

VI. Evaluarea corespunderii participanfilor criteriilor Premiului pentru realizlri in
domeniul calitlfii produselor qi serviciilor

5.3 Pentru companiile core DETIN sistemur cre Monosement al colitdtii:



6' l Principiul desemndrii invingdtorilor concursului este bazat pe evaluarea de cdtre Juriu amaterialelor prezentate.

6'2 Procedura de evaluare a dosarelor se bazeazd, pe opinia individuald a fiec6rui membru alJuriului qi se desfdgoard in conformitate cu criteriile Modllului premiului armonizate cu Modelul
de Excelenla al Fondului European pentru Managementul Calitdtii (EFeM) qi criterii le d,e bazd,
ce fin de certificarea ISO (Anexa nr. l).

6'3 Membrii Juritrlui nu examineazd cererile in comun. Fiecare cerere este apreciatd individual giindependent' Punctajul per-rtru fiecare cerere participantd la concurs il constituie media aritmeticd
a punctelor acordate de cdtre membrii Juriului .ur. uu examinat cererea qi rating-ul companiei.

6.4Evaluarea activitilii participantului la concurs se desfEqoar6 in 3 etape:

1' Consultare. Primirea cererilor de participare. Perioada: de la 02 febru arie 2022 p6n6 Ia3l martie 2022;

2' Primirea pachetului de documente qi a materialelor participantului. perioada: pfln6 la 15
aprilie 2022;

3. Evaluarea rating-ului intreprinderilor participante prin metoda de sondaj.

6.5 in urma rezultatelor evaludrii, experlii, in conformitate cu Modelul premiului (Anexa nr.l),
prezintd' in cadrul Eedinlei Juriului concluziile cu indicarea punctajului atribuit Ei inainteaza
propunerile pentru acordarea Premiilor. Punctajul flnal se stablteqie prin adunarea punctelor
oblinute in urma examindrii activitatii Ei a coeficientului rating-ului acesieia.

6.6 Pentru desemnarea inving[torilor, Juriul prezint[ Comitetului organizatoric urm6torul
pachet de documente:

a. Lista finaligtilor-solicitan[i la oblinerea premiului;
b. Rezultatele evaludrii, inclusiv pe fiecare participant;
c. Cererile de participare la concurs, anchetele completate qi raportul de autoevaluare.

6'7 Comitetul organizatoric igi rezervd dreptul de a nu desemna Laureali la categoriile in care
toate proiectele oblin un punctaj mai mic de 50% din punctajul maxim. Fiecare membru al
Juriului iqi trece punctajul intr-un proces-verbal (Fiqa de evaluare), conform indicilor stabilii de
Modelul Premiului (Anexa nr.)" obligatoriu cu observaliile gi comentariile de rigoare, care vor fi
importante la molivarea punctajului acordat participantului gi, de asemenea, vor constitui o
recomandare pentru modificarea strategiilor de management al calitalii.

6.8 Toate calculele sunt accesibile participanlilor la Concurs.

VII. TOTALIZAREA CONCURSULUI

7.I tn baza re'zultatelor evaludrii, participanfii la concurs se divizeazd in:
- Laureafi;
- Diplomanli.

7.2 Laureafii - parlicipanfii care au acumulat peste 85% din punctajul maxim. Laurea[ilor li se

decerneaz[ diplome Ei distincfii dupi un model stabilit.
5



7'3 Diploman{ii - participan(ii care au trecut in a II-a etapi a Concursului, dar nu au devenitLaureali, fiind apreciafi cu numdrul de puncte intre 50%-8 5i/o din punctajul maxim.

7'4 Pentru fiecare categorie sunt acordate cel mult 3 Premii Laureat qi 3 premii Diplomant.

7'5 Comitetul organizatoric este in drept sa stabileascd Premii de motivare Ei rnenfiune pentru
organizali i le qi intreprinderi le din domeniul infrastructuri i calitdlii.

7 '6 Lautealii qi Diplomanlii concursului contribuie la familiari zarea altor companii cu experien{a
lor de lucru.

7 '7 Decizia despre Laurealii qi Diplomanlii concursului se publicd in mass-media gi publicalii
oficiale, AceastS informalie se include anual in catalogul editat, care se distribuie intrepiinderilor
participante la Concurs, consumatorilor, Misiunilor Diplomatice ale Republicii Moldova qi ale
altor state, partenerilor, instituliilor obgteqti etc.

7.8 Decernarea Laurealilor Ei Diplomanlilor se desfdqoard intr-o atmosferd solemn6, in cadrul
Galei Businessului Moldovenesc.

' Zei{a CalitI{ii - cel mai inalt premiu decernat la concurs. Elementul princip al reprezintd
imaginea unei statuete.

I

mblema concursului

area verbald a statutului c6Etigatorului concursului cu indicarea obligatorie a anului
i. Formularea verbald trebuie sd corespunda celei indicate in diploma cdgtigdtorului.

8.2. Lau ealii ;i Diplomanlii concursului au dreptul la utilizare, pentru o perioada de 3 ani din
I oblinerii Premiului, a imaginilor Ei semnelor de distincfie in scopuri publicitare

VIII.UTILIZAITEA DE CATRE INVINGATONu CoNCURSULUI A SEMNELoR DE
DISTINCTIE

8.1 Toli invingdtorii concursului au dreptul de a folosi exclusiv semnele de distincfie a acestuia,
inregistrate la AGEPI.

m

la marciilea produselor, documentelor, editarea pliantelor gi in alte materiale

ItB
rTrcrye*.
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informalionale qi poligrafice, cu indicarea obligatorie a anului decerndrii premiilor. Comitetul
Organizatoric va transmite cdqtigdtorilor variantele electronice ale imaginilor statuetei qi
emblemei concursului.

8.3. Comitetul Organizatoric este in drept sd supravegheze corectitudinea respect[rii regulilor de
c[tre c6qtigdtori gi s[ corijeze utilizarea incorectd a acestor semne pentru a nu prejudicia
imaginea concursului.

IX. AVANTAJELE CONCURSULUI

9.1 Participan(ilor Ia concurs li se oferl urmltoarele avantaje pentru anul2022z

Beneficiile acordate participanlilor Ei c6gtigStorilor concursului sunt oferite inbaza acordurilor
semnate intre CCI gi partenerii, sponsorii concursului.

l) Informafia cu privire la participanli Ei la modul de desfdgurare a concursului va fi mediatizatd,
amplu pe paginile web gi relelele de socializare ale organizatorilor concursului, in mass-media, la
conferinle de pres6, in emisiunile televizate consacrate concursului;

2) Aprecierea p[r]ilor slabe gi a celor forte ale calitalii produselor/serviciilor acordate.
Specialigtii qi membrii Juriului vor acorda consultalii participanlilor;

3) Parliciparea la ceremonia oficiala de decernare a premiilor invingdtorilor Concursului;

4) Reducerea de 20oh din taxa de inregistrare pentru:

a. transmiterea cererii/ofertei firmei la Camerele de Comer{ Ei Industrie din str[indtate;
b. inserarea cererii/ofertei firmei in bazele de date cu ofertele comerciale gestionate de CCI;
c. participarea la lorurile bilaterale organizate de CCI in RM.

5) Publicarea griltuitd a contactelor intreprinderii Ei domeniului de activitate in Catalogul
concursului;

6) Realizarea de cltre INM a unor activitAli de cercetare a caracteristicilor metrologice a

mijloacelor de mf,surare, administrate de cdEtigdtori, in dependen!6 de diverqi factori (timp de
exploatare, condilii de exploatare, etc);

7) Acordarea gratuita de catre INM a serviciilor de consultan{a in domeniul metrologiei;

8) Acordarea gratuitd de cdtre Agen{ia pentru Protecfia Consumatorilor Ei Supravegherea Pielei
(APCSP) a consultanlei in domeniul supravegherii pielei si protecfiei consumatorilor;

9) Difuzarea gratuitd de cdtre APCSP a pliantelor cu informalii utile in domeniul supravegherii

piefei qi protecfiei consumatorilor.

9,2 Laureafii qi Diploman(ii Concursului beneficiazil dez

l) Toate avantajele oferite participanlilor la Concurs;

2) Dreptul de a aplica logotipul Concursului pe toate produsele/serviciile prezentate la concurs

;i aZeilei Calita1ii Ei Diplomei (in cazul Laureafilor) pe materialele intreprinderii sau a Diplomei
doar (in cazul Diplomantilor); 
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3) Reducerea cu 10% a costurilor serviciilor de instruire, organizare de MOLDAC pdn6 la
31.12.2022, pentru Laboratoarele de incercdri din cadrul intreprinderilor;

4) Reducere pdnd la 3l.l2.2OZZ, cu 20 o/o a
Institutul de Standardizare din Moldova:

prelului de instruire la cursurile organi zate de

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

6) Modelarea cursurilor de instruire sub necesitalile beneficiarelor qi publicarea gratuit[
revista "Metrologie"(in caz c5 corespund regulilor de redaclie) a'lnstitutului National
Metrologie

X. TERMENELE DE ORGANIZARE $I DECERNARE A PREMIULUI

Concursul se organizeazd,inperioada februarie - iunie 2022.

Etapele concursului:

, 02 februarie 2022- lansarea concursului;

' 31 martie 2022- incheierea etapei de primire a cererilor de participare;
. l5 aprilie 2022 - incheierea etapei de primire a pachetelor de prezentare;. 04-15 aprilie 2022 - desfbgurarea sondajului in r6ndul consumatorilor;. 18-29 aprilie 2022- lucrul grupului de exper{i qi a comitetului organizatoric;. Iunie 2022- Ceremonia Oficiald de premiere a invingdtorilor in concurs.

XI. FONDUL CONCURSULUI

Pentru finanfarea acliunilor de organizare Ei desfdqurare a Concursului Ei premierea
invingdtorilor se constituie un fond din taxa participanIilor qi cotiza]iile organizatorilor,
partenerilor gi sponsorilor.

xlr. DrsPozrTil FTNALE

12.1 tn etapa de pregatire a pachetelor de prezentare, organizatorii concursului le acorda
participanfilor suport informalional qi metodic operativ, inclusiv consultanla necesari.

12.2in caz de necesitate, membrii comitetul de organizare inainteazI propuneri de modificare gi
completare a prezentului Regulament, care sunt aprobate la qedinla acestuia.

12.3 Toate reclamaliile ce lin de concurs vor fi expediate Comitetului organizatoric in scris, la
sediul CCI, in termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la data constatdrii evenimentul reclamat.

12.4 Lirigiile ce fin de Concurs vor fi solutionate pe cale arniabild sau, in cazul in care aceasta nll
va fi posibil, de instanlele judecatoreEti competente din Republica Moldova.

12.5 Prevederile prezentului Regulanient sunt valabile numai pentru organizarea;i desfEgurarea
Concursului ,,Prerniul pentru realizdri in domeniul calitalii serviciilor Ei produselor in anul
2021".
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