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Republica Moldova:  
 

712de misiuni SES din 1993 

 
 
Republica Moldva reprezintă una din priorităţile organizaţiei Serviciul Experţi Seniori (SES). 
În această ţară din sud-estul Europei, SES activează din1993. Pînă în prezent SES a realizat 
712 de misiuni benevole, inclusiv 67 în anul 2012.  
 

Experţii SES consiliază întreprinderi mici şi mijlocii, instituţii de invăţămînt şi profesionale, 
administraţii publice locale, ONG-uri, precum şi organizaţii din domeniul sănătăţii. Majoritatea 
solicitărilor vin din partea întreprinderilor de procesare a produselor alimentare, de 
construcţie, de gastronomie şi turism, întreprinderilor agricole şi organizaţiilor din domeniul 
social. Scopul principal al activităţilor SES constă în transferul cunoştinţelor experţilor 
germani, soluţionarea problemelor tehnice şi organizatorice, îmbunătăţirea procesului de 
producere, sporirea rentabilităţii şi asigurarea calităţii produselor. Una dintre componentele 
principale ale fiecărei misiuni constă în instruirea specialiştilor şi managerilor locali. 
 

Începînd cu anul 2004, îmbunatatirea formării profesionale a tinerilor este o prioritate. Mai 
mult de 300 misiuni au fost realizate în cadrul scolilor profesionale sau tehnice, în cadrul 
întreprinderilor sau asociațiilor. Meşteşugari şi profesori germani au oferit colegilorlor din 
Republica Moldova cunoştinţe teoretice şi practice în domeniu. Identificînd necesităţile, SES 
a contribuit enorm la instruirea angajatilor pe specialitatile:mecanic auto, tîmplar, bucătar, 
frizer, zugrav, sudor, asistent medical, personal medical sanitar si fermier!   
 

Partenerii fundaţiei SES în Republica Moldova sunt: Camera de Comerţşi Industrie (CCI) 
Chisinau şi filialele acesteia, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii (ODIMM) – organizatii care faciliteaza identificarea şi stabilirea relatiilor de colaborare 
cu întreprinderi mici si mijlocii. Grație contribuţiei şi aportului SES beneficiarii îşi 
consolidează existenţa şi competitivitatea lor pe piaţă.  
 
Serviciul Experţi Seniori – fundaţe a economiei germane pentru cooperare internaţională, 
este una dintre organizaţiile germane lidere în domeniul delegării experţilor şi managerilor 
pensionaţi.  Această fundaţie non-profit cu sediul în Bonn oferă din 1983 „ajutor  pentru 
autoajutor“, realizînd pînă în prezent peste 25.000 de misiuni în 160 de ţări. În prezent, în 
cadrul SES sunt înregistraţi aproximativ 10.000 de experţi, aceştea oferind consiliere în 
peste 50 de domenii.  
 

 

Reprezentanţi SES în Republica Moldova:  
IonBanari, Bălţi – Tel. +373 691 028 07, i.banari@mail.ru 
Tatiana Cojocaru, CCIFilialaHinçesti – Tel. +373 690 392 80, tcojocaru1@rambler.ru 
SergiuHarea, CCIChişinau  – Tel. +373 22 45 148, sergiuh@chamber.md 
Valentina Mutilic, Chişinau – Tel./Fax +373 692 63 986, mutylikv@mail.ru 
Petr Paşali, CCI Filiala Ceadîr-Lunga – Tel. +373 696 01851, chamber@mtc-cg.md 
Marcela Para, ODIMM Chisinau – Tel. +373 22 22 53 77, m.para@odimm.md 
Galina Popic, IntereconomserviceRîbniţa – Tel. +373 69 351804, galina-inter@idknet.com 
InnaStanciu, CCIFilialaEdineţ – Tel. +373 69 575421, istanciu@mail.ru 
Dana Tîgulea, Ungheni – Tel. + 373 694 993 45, dana.tigulea@gmail.com 
Mihail Tihon, Orhei – Tel. +373 691 80925, tihon.mihail@mail.ru 
 

Manager de proiectîn Germania 
Ute Sonnen: +49 228 2609069, u.sonnen@ses-bonn.de 
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