
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului 

TÂRGUL NAȚIONAL AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU

https://mecc.gov.md/ro/content/concursuri-0
https://mecc.gov.md/ro/content/concursuri-0


Programul Târgului
Termenul Activitatea Modul/locul de 

desfășurare

până pe data de 22 

februarie 2023

Transmiterea Formularului de înregistrare de 

către Firmele de Exercițiu

Online

23 februarie – 05 

martie 2023

Încărcarea materialelor pentru probele cu 

participare indirectă

Online, link-ul de 

conectare va fi 

transmis la adresa e-

mail

9 martie 2023 Deschiderea oficială a Târgului Național al 

Firmelor de Exercițiu, ediția a XIV-a

9 martie 2023 – 14 

martie 2023

Evaluarea materialelor pentru probele cu 

participare indirectă de către Juriu.

Online

16 martie 2023,

9.00 – 14.30

Înregistrarea participanților, amenajarea 

spațiului pentru efectuarea tranzacțiilor.

Desfășurarea probelor cu participare directă și 

evaluarea acestora de către Juriu.

Efectuarea tranzacțiilor între Firmele de

Exercițiu, vânzări către vizitatori.

Premierea câștigătorilor, acordarea diplomelor.

Închiderea Târgului Național al Firmelor de 

Exercițiu, ediția a XIV-a.

IP Centrul de 

Excelență în 

Economie și Finanțe, 

mun.Chișinău, 

str.M.Costin 26/2



Probele de concurs din cadrul Târgului

Cu participare INDIRECTĂ:

”Cea mai reprezentativă identitate corporativă”;

”Cel mai bun catalog”;

”Cel mai bun spot publicitar”;

”Cea mai bună promovare pe rețele de socializare”.

Cu participare DIRECTĂ:

”Cel mai bun promoter”;

”Cea mai reprezentativă mascotă”;

”Cel mai bun consultant/negociator”.



Notă informativă

➢ Fiecare FE se va înregistra pe Google Classroom accesând linkul transmis în

poștă.

➢ Toate materialele elaborate pentru probele cu participare INDIRECTĂ vor fi

încărcate în mapa respectivă (în dependență de probă) de pe platforma Google

Classroom ținând cont de următoarele:

• un singur document în formatul .pdf”Cea mai reprezentativă
identitate corporativă”

• un singur document în formatul .pdf
”Cel mai bun catalog”

• se va încărca pe Youtube spotul și se va plasa linkul
”Cel mai bun spot publicitar”

• se vor transmite adresele paginilor FE de pe rețele 
de socializare într-un singur document format .pdf.

”Cea mai bună promovare pe 
rețelele de socializare”

Termenul limită - 05 martie 2023 ora 23.59 (ora Moldovei) 

Vă rugăm frumos să respectați termenul - materialele care vor fi încărcate

cu întârziere nu vor fi evaluate.



SISTEMUL DE PLĂŢI
Vânzările pot fi realizate prin  mai multe  modalităţi:

1. între Firme de Exerciţiu: vânzătorul eliberează 
Factura fiscală, iar cumpărătorul (Firma de 
Exercițiu) după Târg va completa și va transmite 
la CFEM, spre decontare, Ordinul de plată.

VÂNZĂTOR
CUMPĂRĂTOR

(FE)
Factura 
fiscală

Ordin 
de platăCFEMBanii

(în cont)



Borderou

2. între Firma de Exercițiu și persoana fizică - prin card bancar cu o sumă

limitată (50 000 lei), pe care cumpărătorul îl va primi de la CFEM la

începutul Târgului. Vânzătorul va înregistra operațiunea în Borderoul de

evidență a vânzărilor în baza cardurilor și va elibera cumpărătorului

Chitanţa (le descărcaţi de pe site).

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

Scrisoare de 
depunere a 
numerarului

CFEM
Banii
(în cont)

Card 
de la CFEM

Chitanţa

http://cfem.info.md/wp-content/uploads/2023/03/BORDEROUL-vinzare-Card.docx
http://cfem.info.md/wp-content/uploads/2023/03/chitanta_Card.docx


50000 – 4560,00 = 45440,00
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