Camera de Comerț și Industrie
a Republicii Moldova anunță
prelungirea termenului de
depunere a cererilor pentru
concursurile “Marca comercială
a anului 2016” și “Premiul
pentru realizări în domeniul
calității”

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
anunță prelungirea termenului de depunere a cererilor
pentru concursurile “Marca comercială a anului 2016”
și “Premiul pentru realizări în domeniul calității”.
Astfel, doritorii de a obține premiul mare pot trimite
cererile de participare și pachetul de documente până
pe data de 17 aprilie 2017.
Concursurile sunt organizate de Camera de Comerţ şi
Industrie a Moldovei împreună cu Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală.
După cum a informat Carolina Chiper, șef Direcția
evenimente de afaceri, târguri și expoziții, “Concursul
„Marca comercială a anului” a fost inițiat în anul 2003 și
are drept scop promovarea practicilor de succes în
domeniul businessului, familiarizarea consumatorilor cu
cele mai bune mărci de pe piața autohtonă, precum și
remarcarea celor mai competitive întreprinderi din
Republica Moldova iar „Premiul pentru realizări în
domeniul calităţii bunurilor și serviciilor” care are drept
scop de a identifica companiile ce au implementat cu

succes managementul calității și promovează abordările
moderne ale calității, este la cea de a III-a ediție, fiind
lansat în 2014 de către Camera de Comerț și Industrie a
Republicii Moldova în parteneriat cu Centrul Naţional de
Acreditare, Institutul Naţional de Metrologie, Institutul
Naţional de Standardizare și Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor.” Sursa citată a mai menționat că la ora
actuală în concursuri s-au înscris peste 130 de agenți
economici.

Expoziția „Republica Moldova
Prezintă”- o nouă provocare
pentru mediul de afaceri

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în
parteneriat cu Organizația de Atragere a Investițiilor și
Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO),
Camera de Comerţ și Industrie Prahova și Consiliul
Județean Prahova organizează în premieră Expoziția
”Republica Moldova Prezintă” la Ploiești, România, în
perioada 27-29 aprilie 2017.
Potrivit președintelui CCI Sergiu Harea, evenimentul
,,Republica Moldova Prezintă” este o continuare a
succesului expoziției din noiembrie 2016, ,,Fabricat în
Moldova” la Iași și o proiectare a expoziției naționale și are
ca scop facilitarea schimbului de experiență și bune
practici, crearea celor mai favorabile condiții de
interacțiune și colaborare necesare susținerii producătorilor
autohtoni, promovării imaginii Republicii Moldova,
amplificării relațiilor comercial – economice cu România
dar și cu restul Europei, toate acestea contribuind într-un
final la creșterea cifrei de export.
Programul dedicat mediului de afaceri va include: For bilateral
moldo-român, sesiuni B2B și de informare privind accesul pe
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termenului de depunere a
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“Marca comercială a anului
2016” și “Premiul pentru
realizări în domeniul calității”

Expoziția „Republica Moldova
Prezintă”- o nouă provocare
pentru mediul de afaceri

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în
parteneriat cu Organizația de Atragere a Investițiilor și
Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO),
Camera de Comerţ și Industrie Prahova și Consiliul
Județean Prahova organizează în premieră Expoziția
”Republica Moldova Prezintă” la Ploiești, România, în
perioada 27-29 aprilie 2017.
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
anunță prelungirea termenului de depunere a cererilor
pentru concursurile “Marca comercială a anului 2016”
și “Premiul pentru realizări în domeniul calității”.
Astfel, doritorii de a obține premiul mare pot trimite
cererile de participare și pachetul de documente până
pe data de 17 aprilie 2017.
După cum a informat Carolina Chiper, șef Direcția
evenimente de afceri, târguri și expoziții: “Concursul
„Marca comercială a anului” a fost inițiat în anul 2003 și
are drept scop promovarea practicilor de succes în
domeniul businessului, familiarizarea consumatorilor cu
cele mai bune mărci de pe piața autohtonă, precum și
remarcarea celor mai competitive întreprinderi din
Republica Moldova iar „Premiul pentru realizări în
domeniul calităţii bunurilor și serviciilor” care are drept
scop de a identifica companiile ce au implementat cu
succes managementul calității și promovează abordările
moderne ale calității, este la cea de a III-a ediție, fiind
lansat în 2014 de către Camera de Comerț și Industrie a
Republicii Moldova în parteneriat cu Centrul Naţional de
Acreditare, Institutul Naţional de Metrologie, Institutul
Naţional de Standardizare și Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor.”

Potrivit președintelui CCI Sergiu Harea, evenimentul
,,Republica Moldova Prezintă” este o continuare a
succesului expoziției din noiembrie 2016, ,,Fabricat în
Moldova” la Iași și o proiectare a expoziției naționale și are
ca scop facilitarea schimbului de experiență și bune
practici, crearea celor mai favorabile condiții de
interacțiune și colaborare necesare susținerii producătorilor
autohtoni, promovării imaginii Republicii Moldova,
amplificării relațiilor comercial – economice cu România
dar și cu restul Europei, toate acestea contribuind într-un
final la creșterea cifrei de export.
Programul dedicat mediului de afaceri va include: For
bilateral moldo-român, sesiuni B2B și de informare privind
accesul pe piața UE a companiilor din republică și
beneficiile colaborării dintre Republica Moldova și
România.
Republica Moldova prezintă la Prahova- deoarece acest
județ este unul din cele mai puternice motoare a economiei
românești, produsul intern brut fiind de 8,75 mld. Euro, cu
alte cuvinte putem spune că PIB-ul din Prahova este cât cel
al Republicii Moldova, doar că la un număr de locuitori de
3 ori mai mic.
Din cele aproximativ 22.000 societăţi comerciale din
judeţul Prahova, cca 2.000 au capital mixt sau integral
străin, reprezentând 70 de țări. Mai mult de 50% din
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investiția străină din judeţ este făcută de firme ale Uniunii
Europene.
La expoziție sunt invitați agenții economici din toate
domeniile de activitate, indiferent de regiunea țării, cererile
pot fi expediate până pe 10 aprilie 2017.
Pentru mai multe informații: Direcția Evenimente de
Afaceri, Târguri și Expoziții a Camerei de Comerț și
Industrie a Republicii Moldova.
Tel: (022) 210725, 211442, 238410,
email: carolina.chiper@chamber.md ; cristina.adam@cha
mber.md ; diana.lungu@chamber.md

CCI va organiza la Bălți un
Forum Investițional
Internațional
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a
Republicii Moldova Sergiu Harea a avut o întrevedere
de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale
din regiunea de nord a țării, în cadrul căreia au discutat
despre Forumul Investițional Internațional care se va
desfășura la Bălți și oportunitățile oferite mediului de
afaceri autohton.

Potrivit lui Sergiu Harea, Forumul Investițional
Internațional cu genericul „Investiții și oportunități de
colaborare” va fi organizat la Bălți, în cadrul Moldova

Business Week, pe data de 7 iunie 2017. “Prin aceste
activități intenționăm să abordăm subiecte ce țin de
atragerea investițiilor, implementarea cu succes a
proiectelor și promovarea oportunităților de dezvoltare a
afacerilor din regiunea de nord a Republicii Moldova”, a
mai specificat președintele CCI.
La rândul său, Igor Șeremet, primarul interimar al
municipiului Bălți a salutat organizarea de către CCI a
acestui eveniment de amploare, menționând că va acorda
suport pentru buna desfășurare a forului.
În cadrul Forumului Investițional Internațional va fi
organizat și un expo-târg, la care vor participa companii
autohtone. De asemenea, evenimentul va fi vizitat de
delegații din Ucraina, China, Iran, etc.

S-a desfășurat etapa
republicană a Concursului
pentru cel mai bun vin de casă
”Polobocul de aur”

Pe 30 martie 2017, la Chișinău, a avut loc degustarea din
cadrul etapei republicane a Concursului pentru cel mai bun
vin de casă „Polobocul de aur”, organizat de Camera de
Comerț și Industrie. Pentru marele premiu au concurat 104
din cele circa 500 de probe de vinuri, prezentate de
vinificatori din diferite regiuni ale țării.
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Potrivit președintelui Camerei Sergiu Harea: „CCI
desfășoară acest concurs anual, din 2002, cu scopul de a-i
remarca pe cei mai buni vinificatori, a populariza tradiţiile
naţionale de fabricare a vinurilor în condiţii de casă, a
facilita schimbul de informații și experiență între
producători”.
Preşedintele juriului de degustare, Anatol Balanuţa a
subliniat că, față de anii precedenți, probele de la ediția
curentă sunt mult mai calitative, cu arome curate, fine.
Cei peste 12 membri ai juriului de degustare sunt experți în
domeniu și evaluează obiectiv și profesionist fiecare
mostră.

Premiul mare este „Polobocul de aur” – un butoi de 120
litri.

30 de reprezentanți de la
companiile autohtone au
participat la un atelier de lucru
în domeniul eficienței
energetice

Vinurile au fost nominalizate după următoarele criterii:
Vin tânăr din soiuri tehnice din specia Vitis vinifera
a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu
c) cel mai bun vin rose
Vin tânăr din soiuri hibride şi din specia Vitis labrusca
a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu
Vin de casă păstrate mai mult de un an
a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu
Vinuri de desert
a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu
Vin din soiuri autohtone
a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu
Etapa regională a Concursului pentru cel mai bun vin de
casă „Polobocul de aur” a avut loc pe parcursul lunilor
februarie – martie, la filialele Bălți, Cahul, Găgăuzia,
Hâncești, Orhei, Tighina și Ungheni ale CCI.
Învingătorii concursului vor fi anunțați și premiați în cadrul
Zilei Naționale a Vinului, în luna octombrie.

30 de reprezentanți de la companiile autohtone
din
sectorul industrial, agroindustrial și construcții, au
participat la atelierul de lucru “Îmbunătățirea
cunoștințelor și abilităților în domeniul măsurilor de
eficiență energetică și al surselor regenerabile de
energie” care s-a desfășurat în perioada 01 – 02 martie
2017 și a fost organizat de Camera de Comerț și
Industrie a Republicii Moldova, în cadrul Proiectului de
Parteneriat dintre Camera Meşteşugarilor din Koblenz,
Germania şi West Balkans, în cooperare cu Centrul de
Coordonare „Biroului Balcanic al Clasei de Mijloc”.
În discursul de deschiderea a evenimentului, Sergiu Harea,
președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii
Moldova a îndemnat participanții să însușească practicile
Bulgariei în domeniul energiei electrice.
Potrivit lui Mihael Deliyski, expert compania Energoeffect
Consult, atelierul de lucru oferă posibilitatea ca
participanții să însușească cum să facă economii la energie
în întreprinderi și cum să-și îmbunătățească cunoștințele și
abilitățile în domeniul măsurilor de eficiență energetică și
surselor regenerabile de energie.
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Mihael Deliyski a vorbit despre politica și legislația
europeană în domeniul eficienței energetice și sursele
regenerabile de energie, specificând că eficiența energetică
a devenit unul dintre pilonii de bază ai Strategiei 2020 a UE
în domeniul energetic. Printre prioritățile acestei strategii se
enumeră reducerea consumului de energie, acordarea mai
multor drepturi consumatorilor și atingerea celui mai înalt
nivel de siguranță și securitate, extinderea rolului de lider al
UE în dezvoltarea tehnologiilor energiilor și a inovațiilor
etc.
Totodată, lectorul a prezentat și principalele standarde
aplicabile, printre care ISO 50001, care este un sistem de
management al energiei, ce are drept scop determinarea
sistemelor și proceselor necesare pentru îmbunătățirea
caracteristicilor energetice, inclusiv eficiența energetică,
utilizarea și consumul de energie. Conform expertului,
aplicarea acestui standard va permite reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră și a altor impacte aferente asupra
mediului înconjurător și consumul de energie prin
gestionarea sistematică a acesteia.

CCI a organizat o vizită de
studiu în Polonia pentru 16
antreprenori autohtoni

În cadrul discuțiilor, participanții au sesizat ca acest
standard are beneficii importante asupra întreprinderilor.
O atenție deosebită a fost atrasă evaluării financiare a
măsurilor de eficiență energetică și metodelor practice
simplificate pentru analiză financiară.
De asemenea, Mihael Deliyski a prezentat pagina web a
Direcției generale pentru energie a Comisiei Europene și
informația care poate fi studiată de pe această pagină, cât și
principalele măsuri de economisire a energiei în industrie.
Reprezentanții companiilor autohtone, prezenți la atelier, au
apreciat organizarea unui astfel de eveniment. Chetreanu
Natalia, șef a clasei de instruire “Incomaș” SA a spus că
întreprinderea la care activează este dotată cu utilaje
învechite, ceea ce duce la o pierdere considerabilă de
energie electrică, iar metodele de economisire a energiei
prezentate de expertul bulgar sunt importante și pot fi
aplicate în practică.
În urma celor două zile de instruire, participanții vor susține
o testare, conform rezultatelor obținute vor fi certificați în
domeniul energetic.

În perioada 26-29 martie 2017, Camera de Comerț și
Industrie a Republicii Moldova în cooperare cu Camera
de Comerț și Industrie a Republicii Polone, cu suportul
financiar al proiectului East Invest au organizat o vizită
de studiu în Polonia pentru 16 antreprenori din raionul
Hîncești.
Conform agendei vizitei, pe 27 martie, la Varșovia, Polonia
s-a desfășurat Forumul de afaceri Polonia-Republica
Moldova, la care a participat Iurie Bodrug, Ambasadorul
Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în
Polonia. Forumul a inclus prezentări de companii,
întrevederi B2B etc.
Pe parcursul zilei de 28 martie, delegația antreprenorilor
din Hîncești a efectuat o vizită de lucru la compania EwaBis, cel mai mare exportator de fructe din Polonia. Aceasta
s-a arătat interesată de comerțul cu țara noastă, menționând
că dorește să importe struguri, mere, cireșe, gutui etc. De
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asemenea, delegația din țara noastră a vizitat și Fabrica de
Mașini Agricole din regiunea Białystok.
Pe data de 29 martie 2017, la Białystok a fost organizat și
un business seminar Polonia- Republica Moldova, la care a
fost prezent și Jerzy Lech Pilecki, Consul Onorific al
Republicii Moldova în Bialystok, Republica Polonă.
În urma vizitei în Polonia, reprezentanții mediului de
afaceri din cele două republici au făcut schimb de contacte
și de oferte comerciale. Antreprenorii autohtoni au fost
surprinși de interesul polonezilor față de comerțul cu RM și
au venit cu propunerea să întemeieze o asociație comună
care să asigure o cantitate de produse suficientă pentru
export.

Peste 30 de membri ai
Comitetelor sectoriale și agenți
economici autohtoni au
participat la ședința
Comitetelor sectoriale de pe
lângă CCI
Vineri, 10 martie 2017, 30 de membri ai Comitetelor
sectoriale și agenți economici autohtoni au participat la
ședința Comitetelor sectoriale de pe lângă CCI,
organizată de Camera de Comerț și Industrie în
colaborare cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

CCI a Republicii Moldova și CCI a Poloniei au organizat
alte 2 vizite de studii cu suportul proiectului East Invest,
pentru antreprenorii autohtoni.
Notă: East Invest este un proiect lansat la inițiativa
Uniunii Europene care vizează sprijinirea dezvoltării unui
mediu economic favorabil și sector privat competitiv,
precum și consolidarea creșterii fluxurilor comerciale și a
investițiilor între statele membre ale UE și cele 6 țări din
cadrul Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Georgia, Moldova și Ucraina).
La eveniment au fost prezenți vicepreședintele CCI Mihai
Bîlba, șeful Laboratorului vamal Emilia Cainarean, Inga
Pojoga, inspector superior al Secției originea mărfurilor al
Serviciului Vamal, agenți economici autohtoni și membrii
Comitetelor Sectoriale de pe lângă CCI.
Potrivit lui Mihai Bîlba, rolul instituției camerale este de a
crea condiții favorabile pentru mediul de afaceri din țara
noastră, iar subiectele care vor fi abordate pe parcursul
evenimentului vin în soluționarea problemelor cu care se
confruntă agenții economici.
Emilia Cainarean a prezentat capacitățile tehnice, rolul și
reglementările juridice ale Laboratorului vamal.
Conform șefului Laboratorului vamal, “Serviciul Vamal
asigură securitatea economică a țării, încasarea deplină a
drepturilor de import, excluderea contrabandei și a
mărfurilor contrafăcute, iar pentru a spori acest proces a
fost creat Laboratorul vamal, care are drept scop efectuarea
încercărilor de laborator în vederea determinării
corectitudinii clasificării mărfurilor; mărimii drepturilor de
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import, ce necesită a fi încasate (TVA, TV, Accize);
originii mărfurilor dar și evaluării corpurilor delicte.
Acest Laborator este acreditat din anul 2015 și este dotat cu
circa 40 echipamente de bază și auxiliare, precum:
distilator automat pentru produse petroliere; Gaz
Cromatograf cu două injectoare și două detectoare;
Cromatograf Lichid de Înaltă Performanță (HPLC) etc.”
De asemenea, Emilia Cainarean a spus că există și două
Laboratoare mobile în Republica Moldova, care sunt
destinate analizei produselor petroliere și alimentare,
acestea fiind dotate cu următoarele echipamente:
densimetru automat; micro distilator produse petroliere;
aparat pentru determinarea punctului de aprindere;
analizator produse petroliere; distilator oenologic;
analizator automat pentru bere; analizator produse alcoolice
etc.
Pe parcursul anului 2016, Laboratorul vamal a efectuat
peste 1200 încercări de laborator și a dezvoltat 23 metode
de încercări, dintre care 3 acreditate.
La rândul său, Inga Pojoga a vorbit despre statutul de
Exportator Aprobat, menționând că acesta poate fi
opersoană înregistrată în Republica Moldova care exportă
mărfuri de origine preferenţială și căreia Serviciul Vamal ia acordat dreptul de a documenta pe propria răspundere
originea preferenţială a mărfurilor exportate.
Pentru a obține statutul de Exportator Aprobat, se derulează
tranzacţii de export de cel puţin 3 ani, se efectuează
exporturi preferenţiale cu frecvenţă mare şi regulată – cel
puţin 30 de exporturi preferenţiale în 3 luni consecutive etc.
Certificatul de Exportator Aprobat nu are termen de
valabilitate, se eliberează fără plată și poate fi retras în
cazul în care Serviciul Vamal stabilește neconformități, a
mai specificat inspectorul superior al Secției originea
mărfurilor al Serviciului Vamal.

Circa 35 de agenți economici
autohtoni au participat la
seminarul „Rolul mărcilor
pentru promovarea imaginii
companiei și a vânzărilor”

Joi, 23 martie 2017, Camera de Comerț și Industrie
(CCI) în colaborare cu Agenția de Stat pentru
proprietatea intelectuală (AGEPI) au organizat
seminarul „Rolul mărcilor pentru promovarea imaginii
companiei şi a vânzărilor, din cadrul campaniei de
informare și instruire a agenților economici în domeniul
proprietății intelectuale.
În deschiderea evenimentului, Sergiu Harea, președintele
Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a
spus că acest seminar are drept scop de a informa agenții
economici despre aspectele generale privind protecția și
asigurarea drepturilor la marcă, precum și importanța
deținerii unei mărci comerciale înregistrate pentru
activitatea desfășurată.
Președintele CCI a ținut să menționeze că instituția
camerală împreună cu AGEPI vor susține mărcile
autohtone și vor încuraja mediul de afaceri să participe la
concursul “Marca Comercială”, în acest context, Sergiu
Harea a specificat că la această ediție s-au înregistrat mai
multe companii decât anii precedenți, datorită faptului că a
fost redusă taxa de participare.
La rândul său, Octavian Apostol, director general Agenția
de Stat pentru proprietatea intelectuală a mulțumit Camerei
pentru suportul acordat în promovarea proprietății
intelectuale atât în Chișinău, cât și pe teritoriul Republicii
Moldova, specificând că în cadrul campaniei de informare
și instruire a agenților economici se organizează 10
seminare: la Bălți, Edineț, Soroca, Cahul, Ungheni,
Hîncești, Orhei, UTA Găgăuzia, Tighina și Râbnița.
Potrivit directorului general AGEPI, odată cu semnarea
Acordului de Liber Schimb și aprofundat cu UE, ne-au fost
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deschise mai multe piețe și este important să avem
cunoștințe în domeniul proprietății intelectuale, să
cunoaștem de ce e bine să înregistrăm o marcă, ce este
principiul teritorialității etc.

Industrie a Republicii Moldova, în cadrul unei
întrevederi a vicepreședintelui CCI Mihai Bîlba cu
ambasadorul Republicii Africa de Sud cu sediul în
Ucraina, Christiaan Basson.
Mihai Bîlba a trecut în revistă activitățile preconizate
pentru următoarea perioadă, printre care Conferința
Investițional Internațională care se va desfășura la Bălți în
luna iunie, Gala Businessului Moldovenesc, oportunitățile
investiționale din regiunea de nord a țării cât și serviciile pe
care le oferă CCI mediului de afaceri. Vicepreședintele a
invitat businessmenii africani să participe la evenimentele
menționate mai sus.

Octavian Apostol a încurajat agenții economici prezenți la
eveniment să se înscrie în concurs, precizând că
câștigătorul “Marca Comercială 2016” va obține mai multe
beneficii, printre care certificatul de participare la cursul de
proprietate intelectuală, 20% reducere la certificatul de
origine a mărfurilor, de asemenea, învingătorul va putea
folosi simbolul “Marca Comercială” pe produsele sale ș.a.
Experții AGEPI au vorbit despre aspecte generale privind
protecția și asigurarea drepturilor la muncă şi design
industrial, rolul mărcilor şi brandurilor în promovarea
vânzărilor.

CCI stabilește relaţii de afaceri
cu Africa de Sud

Discuții cu privire la stabilirea unor parteneriate între
mediul de afaceri din Republica Moldova și Republica
Africa de Sud au fost purtate la Camera de Comerț și

Ambasadorul Republicii Africa de Sud, a subliniat că deşi
ţările noastre sânt foarte departe una de alta, acest lucru nu
împiedică extinderea cooperării economice și că își doresc
o
colaborare
bună
cu
Republica
Moldova.
La finele întrevederii, Christiaan Basson l-a asigurat pe
vicepreședintele CCI că va informa mediul de afaceri din
Moldova despre expozițiile agricole ce se vor desfășura în
Africa de Sud, pentru ca agenții economici din cele două
state să creeze relații de cooperare mult mai strânse.

Noi perspective de colaborare a
CCI cu autoritățile publice
locale discutate la Edineț

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a
Republicii Moldova Sergiu Harea a avut o întrevedere
de lucru cu președintele Consiliului raional Edineț Iurii
Garas și Constantin Cojocaru, primarul or. Edineț.
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În cadrul întâlnirii s-a pus accent pe dezvoltarea relațiilor
de colaborare dintre CCI și autoritățile publice locale în
scopul promovării mediului de afaceri din regiune.
La fel, s-a discutat posibilitatea organizării în comun a unor
activități la nivel regional, național și internațional, care ar
valorifica potențialul economic al regiunii de nord a
Republicii Moldova. În acest context, Sergiu Harea a
invitat mediul de afaceri din raioanele de nord la expoziția
„Republica Moldova Prezintă” din orașul Ploiești care este
o proiectare a expoziției naționale „Fabricat în Moldova” și
se va desfășura în perioada 27-29 aprilie 2017 dar și la
Forumul Investițional Internațional cu genericul „Investiții
și oportunități de colaborare” care va fi organizat la Bălți,
în cadrul Moldova Business Week, pe data de 7 iunie 2017.
Președintele Consiliului raional Edineț a vorbit atât despre
posibilitatea atragerii noilor potențiali rezidenți ai Parcului
Industrial Edineț care are la moment 18 ha cu posibilitate
de extindere de cca 25 ha, cât și despre posibilitatea
deschiderii unei fabrici de producere a amidonului, dat
fiind faptul că în regiune sunt mulți producători de cartofi
care ar putea să se unească într-o asociație a producătorilor.
De asemenea, Iurii Garas a salutat activitățile din domeniul
învățământului tehnic dual, menționând că în or. Cupcini,
la Şcoala profesională nr.1, CCI în colaborare cu Camera
Meşteşugarilor din Hersfeld – Rotenburg, Germania au
asigurat cu echipament un atelier pentru sudori.
Primarul or. Edineț a apreciat târgurile și expozițiile care
sunt organizate anual de către filiala Edineț a CCI.

Regatul Tailandei interesat de
cooperarea economică cu
Republica Moldova

Discuții cu privire la cooperarea mediul de afaceri din
Republica Moldova și Regatul Tailandei au fost purtate
la Camera de Comerț și Industrie a Republicii
Moldova, în cadrul unei întrevederi a președintelui CCI
Sergiu Harea cu Issara Sereewatthanawut, Consul
Onorific al Republicii Moldova în Regatul Thailandei.
Sergiu Harea a trecut în revistă activitățile preconizate
pentru următoarea perioadă, printre care Expoziția
“Republica Moldova Prezintă”, care se va desfășura în
perioada 27-29 aprilie la Ploiești, România; Conferința
Investițional Internațională care se va organiza la Bălți în
luna iunie, în cadrul Moldova Business Week, desemnarea
câștigătorilor concursurilor “Marca Comercială” și
“Premiul pentru realizări în domeniul calității” ce va avea
loc în cadrul Gala Businessului Moldovenesc etc.
Președintele CCI a invitat Consulul Onorific să participe la
evenimentele menționate mai sus.
Issara Sereewatthanawut a apreciat activitatea instituției
camerale și s-a arătat interesat de produsele moldovenești,
menționând că țara sa își dorește o colaborare strânsă cu
Republica Moldova, în contextual în care țara noastră
exportă fructe, legume, cereale de calitate înaltă.
Notă: Exporturile moldoveneşti către Regatul Thailanda,
pe parcursul anului 2016 au fost de $473.77 mii, iar
importurile au constituit $5,706.49 mii, fiind înregistrată o
balanţă negativă în sumă de -$5,232.72 mii.
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Sergiu Harea s- a întâlnit cu
membrii CCI din raioanele
Cantemir, Cahul și Taraclia

Sergiu Harea a înmânat certificate iar directorul Filialei
Cahul Simion Platon a înmânat carnetele de Membru al
CCI.

Noi perspective de colaborare
intercamerale discutate la
Chișinău

Membrii CCI au salutat eforturile instituției camerale
şi suportul administraţiei publice locale. De asemenea,
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a
Republicii Moldova Sergiu Harea a avut o întâlnire
de lucru cu 25 de membri ai CCI din raioanele
Cantemir, Cahul și Taraclia și reprezentanți ai
autorităților publice locale, marți, 14 martie 2017.
În deschiderea evenimentului, Sergiu Harea a vorbit
despre evenimentele care se vor desfășura, în special
expoziția “Republica Moldova Prezintă”, din România,
concursurile „Marca Comercială a Anului”, „Premiul
pentru realizări în domeniul calității” și „Conferința
Investițional Internațională” de la Bălți.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a
Republicii Moldova Sergiu Harea a avut o întrevedere
de lucru cu Petru Lificiu, președintele Camerei
Bilaterale de Comerț și Industrie România- Kazahstan,
în cadrul căreia au discutat despre oportunitățile de
colaborare dintre cele două instituții.

Totodată președintele CCI a specificat că instituția
camerală susține mediul de afaceri, apără interesele
generale ale businessmenilor, contribuie la atragerea
de fonduri europene nerambursabile etc.

Sergiu Harea a vorbit despre evenimentele care se vor
desfășura în perioada următoare, printre care Expoziția
“Republica Moldova Prezintă” la Ploiești, România, în
perioada 27-29 aprilie 2017, concursurile “Marca
Comercială” și “Premiul pentru realizări în domeniul
calității”, totodată, l-a invitat pe omologul său la
Conferința Investițional Internațională care se va organiza
la Bălți în luna iunie, în cadrul Moldova Business Week.

Nicolae Bălcănuță, șeful Oficiului Teritorial Cahul al
Cancelariei de Stat şi vicepreşedintele raionului Cahul
Vlad Căşuneanu au apreciat aportul adus de CCI
mediului de afaceri din regiune și au confirmat
necesitatea de susţinere a oamenilor de afaceri prin
crearea instrumentelor de suport cum ar fi businessincubatorul din Cahul, Parcul Industrial, ZEL Cahul etc.

Petru Lificiu a apreciat activitatea instituției camerale,
menționând că este deschis pentru colaborarea cu CCI a
Republicii Moldova. De asemenea, președintele a
specificat că va informa mediul de afaceri din R. Moldova
despre evenimentele economice din Kazahstan, astfel
contribuind la lărgirea relațiilor de colaborare dintre statele
noastre.
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Conducerea CCI s-a întâlnit cu
reprezentanții UNIDO

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a
Republicii Moldova Sergiu Harea a avut o întrevedere
cu Tsvetelina Miliovska, consultant Europa și
Diviziunea Asiei Centrale, Departamentul pentru
Programe Regionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltarea Industrială (UNIDO).
Sergiu Harea a vorbit despre specificul Camerei de Comerț
și Industrie, activitățile care se vor desfășura în timpul
apropiat, printre care: concursurile “Marca Comercială” și
“Premiul pentru realizări în domeniul calității”, Expoziția
“Republica Moldova Prezintă” la Ploiești, România, în
perioada 27-29 aprilie 2017, Conferința Investițional
Internațională din luna iunie, organizată la Bălți, în cadrul
Moldova Business Week. De asemenea, președintele CCI a
specificat că instituția camerală colaborează cu organizații
internaționale în scopul susținerii și promovării agenților
economici. În cadrul proiectului UNIDO au fost organizate
mai multe seminare în domeniul Eficientizării Resurselor
și Producerii mai Pure, la care au participat reprezentanții
mediului de afaceri autohton.
Potrivit Tsvetelinei Miliovska, misiunea UNIDO este de a
promova și de a accelera dezvoltarea industrială durabilă
țărilor în curs de dezvoltare, iar Republica Moldova este
unul din statele care beneficiază de suportul organizației.
Reprezentantul UNIDO a apreciat activitățile realizate de
CCI și s-a arătat interesată de domeniul industrial și
investițiile din acest sector.

La sfârșitul întrevederii, președintele CCI i-a invitat pe
reprezentanții UNIDO să participe la Conferința
Investițional Internațională de la Bălți.
Notă: În anul 2015, în ţara noastră au fost finalizate, cu
asistenţa UNIDO, proiectele: Programul naţional de
producere mai pură, în valoare de 500.000 de dolari SUA,
cu durata de implementare 2011- 2015; Reducerea gazelor
cu efect de seră, prin intermediul eficienţei energetice în
sectorul industrial al Republicii Moldova, în valoare de
4.382.500 de dolari SUA, cu durata de implementare 20102015; şi Promovarea investiţiilor pentru Republica
Moldova: Asistenţă pentru MIEPO – Faza de asistenţă
pregătitoare, în valoare de 50.000 de euro, cu durata de
implementare 2013-2015.

Președintele Camerei de
Comerț și Industrie a avut o
întrevedere cu reprezentanții
FMI, la Chișinău

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Sergiu
HAREA, alături de AITA, AmCham și alți
reprezentanți ai asociațiilor de business au avut marți,
21 martie 2017, o întrevedere cu Janos NAGY, senior
economist din cadrul FMI (Fondul Monetar
Internațional) și Hans van BODEGRAVEN MSC,
consultant vamal principal.
În cadrul întâlnirii s-au abordat subiecte ce țin de probleme
ale administrării vamale, cu care se confruntă agenții
economici.
O atenție deosebită a fost acordată modului de calculare a
valorii în vamă a mărfurilor la importul lor în Republica
Moldova (pentru calcularea impozitelor și taxelor vamale);
simplificarea procedurii de obţinere a certificatelor de
origine pentru producţia agricolă achiziţionată de la
persoane fizice; eliminarea necesității de a utiliza serviciile
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terminalului vamal în cazul lipsei necesității de efectuare a
controlul fizic al mărfurilor; evaluarea implementării
procedurilor simplificate și noile inițiative ale Serviciului
Vamal; utilizarea ilegală și netransparentă a prețurilor de
referință etc.
Totodată, s-a pus accent și pe vămuirea la domiciliu, o
procedură ce ar simplifica controlul vamal, care în prezent
este utilizată doar de 46 agenți economici autohtoni și
implementarea Statutului de operator economic autorizat
(AEO), care presupune proceduri simplificate la vamă. De
aceste procedură beneficiază peste 100 de agenți
economici autohtoni.

instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior
pentru anul de studii 2017-2018”.
Potrivit lui Sergiu Harea, instituția camerală, ca
reprezentant al sectorului de afaceri, susține și promovează
implicarea angajatorilor în procesul de dezvoltare a
programului de educare atât în învățământul profesional
tehnic, cât și cel superior și încurajează investițiile în toate
domeniile de activitate.

De asemenea, s-a discutat și problemele legate de utilizarea
și aplicarea carnetelor TIR. Reprezentanții FMI au
recomandat agenților economici să opteze pentru
operațiuni digitale și contact mai puțin cu vameșii.

Sergiu Harea a participat la
Ședința grupului de lucru 3
„Stimularea și menținerea
investițiilor private” al
Consiliului Economic pe lângă
Prim-ministru
Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și
Industrie a Republicii Moldova a participat miercuri,
22 martie 2017, la Ședința grupului de lucru 3
„Stimularea și menținerea investițiilor private” al
Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Reprezentanții Consiliului Economic de pe lângă Primministru, prezenți la eveniment au identificat oportunitățile
de colaborare cu sectorul privat și au oferit propuneri cu
privire la stimularea și menținerea investițiilor în țara
noastră.
La finalul ședinței, reprezentanții Consiliului Economic de
pe lângă Prim-ministru au propus ca la următoarea
întâlnire să revină la temele discutate astăzi și să dezbată
subiecte ce țin de organizarea și desfășurarea
învățământului dual din Republica Moldova.

În cadrul ședinței, Viorelia Moldovan-Bătrînac, consilier
principal de stat al Prim-ministrului a prezentat proiectul
Hotărârii de Guvern “Cu privire la aprobarea
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al
specialităților în învățământul superior, ciclurile: I-licență,
II- masterat, III- doctorat”. De asemenea, a fost pus în
discuții proiectul Hotărârii de Guvern “Cu privire la
aprobarea Cadrului Național al Calificărilor din Republica
Moldova” și prezentat proiectul Hotărârii de Guvern “Cu
privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a
cadrelor de specialitate cu finanțare de la bugetul de stat,
pe meserii, specialități și domenii generale de studii, în
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Republica Populară Bangladesh
interesată de comerțul cu țara
noastră

poate deveni un potențial exportator de grâu, zahăr, ulei,
fructe uscate (struguri, prune) și nuci, pe când Bangladesh
ar putea exporta produse farmaceutice, ceramică, textile
etc.
La finalul întrevederii, Sergiu Harea l-a invitat pe
Ambasador să fie prezent la evenimentele din luna iunie
2017- Gala Businessului Moldovenesc și Conferința
Investițional Internațională de la Bălți.

La Chișinău s-a desfășurat
ședința grupului de lucru
pentru analiza și avizarea
legislației privind învățământul
dual

Președintele
Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
Sergiu Harea a avut o întrevedere de lucru cu
Muhammad Mahfuzur Rahman, Ambasadorul
Republicii Populare Bangladesh în Polonia, în cadrul
căreia au discutat despre amplificarea relațiilor de
colaborare dintre statele noastre.
Sergiu Harea a vorbit despre specificul instituției camerale
și a trecut în revistă activitățile care se vor desfășura în
timpul apropiat, printre care: concursurile “Marca
Comercială” și “Premiul pentru realizări în domeniul
calității”, Expoziția “Republica Moldova Prezintă” la
Ploiești, România, în perioada 27-29 aprilie 2017 și
Conferința Investițional Internațională din luna iunie,
organizată la Bălți, în cadrul Moldova Business Week.
Totodată, președintele a menționat că CCI este deschisă
pentru o colaborare cu Republica Populară Bangladesh.
Ambasadorul a exprimat apreciere pentru activitățile
realizate de CCI în promovarea și susținerea mediului de
afaceri. În acest context, Muhammad Mahfuzur Rahman a
propus ca Camerele de Comerț și Industrie din cele două
state să semneze un acord de colaborare pentru a facilita
comerțul dintre R. Moldova și Bangladesh. De asemenea,
Ambasadorul a specificat că țara sa importă anual produse
în valoare de 5 miliarde de dolari iar Republica Moldova

Joi, 23 martie 2017, la Chișinău a avut loc ședința
grupului de lucru pentru analiza și avizarea legislației
privind învățământul dual la care au participat:
Camera de Comerț și Industrie, ministere de resort,
reprezentanții școlilor profesionale și agenții economici
autohtoni.
La întrunirea s-a discutat despre procedura de autorizare a
agenților economici, cooperarea agenților economici cu
instituțiile de învățământ în domeniul învățământului dual,
asigurarea locurilor de studii și practică de către aceștia,
dar și prevederea situațiilor de risc în domeniul educației.
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Vicepreședintele CCI Mihai Bîlba a menționat că instituția
camerală susține și promovează învățământul dual în
Republica Moldova, precizând că acesta ar putea rezolva
problemele cu care se confruntă companiile din țara
noastră și anume lipsa personalului calificat în mai multe
domenii de activitate.
Ședințele sunt organizate în cadrul proiectului “Reforma
structurală în Învățământul Profesional Tehnic în
Republica Moldova”.
Mai multe informații despre proiect: Centrul de Formare
Antreprenorială de la CCI, tel. 022 23 52 94- Inesa Iordatii.

Ședința Biroului Executiv a
CCI din 24 martie 2017

Vineri, 24 martie 2017, la Camera de Comerț și
Industrie s-a desfășurat ședința ordinară a Biroului
Executiv a CCI, în cadrul căreia au fost examinate
propunerile utilizării Fondului de autofinanțare a
instituției camerale pentru anul 2017. Totodată, a fost
prezentat noul sistem de achiziții electronice “MTender”.
De asemenea, au fost discutate subiecte ce țin de
promovarea Agendei Locale de Business (ALB) de
către CCI etc.
În cadrul ședinței a fost aprobată decizia de primire în
calitate de membru al CCI întreprinderile:

1.
SC „DIAPLAST” SRL
MD- 2044, mun. Chişinău , str. M. Sadoveanu, 10/1
Tip de proprietate – privat
Tel. 022 228731
E-mail: diaplast@mail.md;

Director – Diaconu Aliona
Domeniul de activitate – importul şi comercializarea
îngrăşămintelor minerale, comerţul cu ridicata a cerialelor.
2.
Cooperativa agricolă de producţie „GLIA”
MD- 7330, R-ul Cantemir, s. Pleşeni
Tip de proprietate – privat
Tel. 0273 74235, 0273 74249
E-mail: glia.coop@gmail.com;
Director – Putregai Constantin
Domeniul de activitate – cultura vegetală, servicii pentru
agricultură, comerţul produselor agricole.

Peste 30 de companii
autohtone au primit
Certificatul de Membru a CCI

Vineri, 24 martie 2017, peste 30 de companii autohtone
au primit Certificatele și Carnetele de Membru a
Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.
În deschiderea evenimentului, Sergiu Harea, președintele
CCI le-a mulțumit membrilor pentru colaborare,
menționând că instituția cameral este deschisă mereu
pentru a acorda suport membrilor săi și promovează
mediul de afaceri autohton atât în țară, cât și peste hotare.
În acest context, Sergiu Harea i-a invitat pe membrii CCI
să participe la Expoziția “Republica Moldova Prezintă”,
care se va desfășura în perioada 27-29 aprilie la Ploiești,
România; la Conferința Investițional Internațională dar și
la concursurile “Marca Comercială” și “Premiul pentru
realizări în domeniul calității”.
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Ana Litr, director “Audit Concret” a menționat că a fi
membru a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii
Moldova este o onoare pentru ea, fiindcă promovează
activitățile agenților economici autohtoni și contribuie la
creșterea economiei Republicii Moldova.
Potrivit Tamarei Luchian, director SA“Ionel”, multe
lucruri importante sunt făcute cu ajutorul instituției
camerale. Membrii CCI au posibilitatea să participe la
seminare, târguri și expoziții, să încheie contracte de
colaborare cu companii naționale și internaționale. CCI
este familia fiecărui membru a Camerei.
Directorul general “Franzeluța” Boris Andros a spus că un
membru CCI are multe beneficii, printre care să fie
promovat atât în țară, cât și peste hotare. Instituția sa
participând activ la expoziția de la Iași “Fabricat în
Moldova” din luna noiembrie 2016, în prezent se pregătesc
de expoziția de la Ploiești “Republica Moldova Prezintă”.

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
(CCI) și Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor a
Republicii Moldova (APC) au semnat vineri, 24 martie
2017, un acord de colaborare, care are drept scop
implementarea unor eforturi comune în realizarea
strategiei şi politicii statului în domeniul protecţiei
consumatorilor, în prevenirea şi combaterea practicilor
care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor
economice ale consumatorilor.
În intervenția sa, Sergiu Harea, președintele CCI a
evidențiat importanţa conlucrării dintre instituţiile de stat şi
societatea civilă în promovarea atât a agenților economici
autohtoni, cât și a unui mod de viață sănătos.
Iurie Eremia, directorul APC a menționat că CCI este o
verigă suplimentară, accesibilă și de mare folos unui
consumator în apărarea drepturilor sale, iar prezentul acord
va permite ca colaborarea dintre instituția camerală, ca
reprezentant al mediului de afaceri și Agenţia pentru
Protecţia Consumatorilor a Republicii Moldova să fie mai
strânsă.

CCI a semnat un acord de
colaborare cu Agenţia pentru
Protecţia Consumatorilor a
Republicii Moldova

Potrivit acordului de colaborare, CCI și APC vor desfășura
în comun activităţi de informare şi educare a agenților
economici și a consumatorului privind drepturile și
obligațiile pe care le au, în conformitate cu legislația în
vigoare a Republicii Moldova;
Vor informa consumatorul despre oportunitățile oferite de
piaţa internă; de asemenea, vor informa cosumatorul
privind metodele alternative de soluționare a conflictelor
prin Mediere sau Arbitraj etc.
Acordul se încheie pentru o perioadă nedeterminată de
timp.
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În discursul său, Sergiu Harea, a menționat: ”Noi tindem și
vom depune efortul necesar ca GUAM să devină acel
instrument eficient ce ar asigura legătura dintre Est și Vest,
legătură ce ar oferi multe avantaje mediului de afaceri”
La forum participă reprezentanți ai autorităților publice și
agenți economici din statele GUAM (Georgia, Ucraina,
Republica Azerbaidjan și Republica Moldova), precum și a
unor parteneri comerciali importanți, cum ar fi: UE,
Japonia, Turcia, China, Kazahstan. La finele Forumului va
avea loc o sesiune de întrevederi de afaceri.

Sergiu Harea a participat la
Forumul Oamenilor de Afaceri
”GUAM – Teritoriu de Liber
Schimb și Tranzit”

Crearea forumului consultativ GUAM din 4 state (Georgia,
Ucraina, Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova) a
avut loc la 10 octombrie 1997 la Strasbourg, unde a fost
adoptat Comunicatul Comun al întrevederii celor patru
Preşedinţi. Acest instrument a apărut din necesitatea
dezvoltării cooperării cvadrilaterale pentru întărirea
stabilităţii şi securităţii în Europa, bazându-se pe
următoarele principii: respectarea suveranităţii; integritatea
teritorială; inviolabilitatea hotarelor statului; democraţiei;
supremaţiei legii şi respectării drepturilor omului.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a
Republicii Moldova Sergiu Harea, însoțit de 8
antreprenori autohtoni, a participat pe 27 martie 2017,
la Forumul Oamenilor de Afaceri ”GUAM – Teritoriu
de Liber Schimb și Tranzit”. Evenimentul are loc în
cadrul reuniunii Șefilor de Guvern ai statelor membre
ale GUAM la Kiev, Ucraina.
Delegația Republicii Moldova este condusă de către
Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova.
Forumul Oamenilor de Afaceri se axează pe 2 direcții
principale, care reprezintă un interes practic sporit pentru
mediul de afaceri, una dintre ele fiind activizarea
comerțului între țările GUAM, atât la nivel bilateral, cât și
pe plan multilateral dar și intensificarea cooperării în
cadrul GUAM în domeniul transporturilor și infrastructurii,
precum și valorificarea potențialului de tranzit.
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Programul de parteneriatconsolidarea relațiilor de
colaborare dintre membrii CCI

Republicii Moldova în compartimentul „Programul de
parteneriat”. Pe site va fi amplasat inclusiv:
– Logo-ul companiei;
– Propunerea de cooperare sau mărimea reducerilor,
durata și condițiile acordării lor;
– Datele de contact (denumirea companiei, adresa,
telefon, e-mail, site-ul).
Participarea la program este gratuită!
Pentru a participa la program este nevoie să consultați
regulamentul și să completați cererea de participare, pe
care le găsiți pe pagina www.chamber.md- Programe
de Parteneriat
Coordonatorul programului: Petrova Marina, Șef
Direcția lucru cu membrii, secretariat și relații cu publicul,
tel. (022)23-29-74, e-mail: marina.petrova@chamber.md

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită
întreprinderile membre ale CCI să participe la programul
de parteneriat, care are scopul de a lărgi și fortifica relațiile
de colaborare între membrii Camerei și instituție.
Programul asigură următoarele avantaje participanților:
– Majorarea numărului de clienți noi;
– Sporirea loialității clienților;
– Promovarea efectivă a brandului companiei;
– Lărgirea sferei de activitate a companiei;
– Avantaje financiare;
– Promovarea produselor și serviciilor;
– Publicitate suplimentară companiei;
– Consolidarea relațiilor între campanile, întreprinderile și
organizațiile membre ale CCI a RM, schimb de informații,
stabilirea relațiilor de afaceri;
– Sistem de schimb reciproc avantajos de reduceri la
produse și servicii.
Informații despre companiile participante la proiect vor fi
amplasate pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie a

Înscrie-te la Programul de
sporire a calificării managerilor
Moldova – Austria! Obține
experiență europeană!

Centrul de formare antreprenorială al Camerei de
Comerț și Industrie invită întreprinzătorii să se înscrie
la Programul de sporire a calificării managerilor
Moldova – Austria. Participanții vor beneficia de
consiliere din partea experților internaționali și vor
avea posibilitatea să efectueze un stagiu practic în
Viena pentru a-și găsi noi parteneri de afaceri.
Scop și rezultate: Programul de sporire a calificării
managerilor Moldova – Austria este organizat de Camera
de Comerț și Industrie a Republicii Moldova împreună cu
Camera Economică a Austriei. Proiectul este finanțat de
Uniunea Europeană în cadrul Programului „Susținerea
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Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de
PNUD.
Instruirea este destinată întreprinzătorilor și are scopul de a
îmbunătăți abilitățile manageriale ale acestora, a facilita
schimbul de experiență și de a prelua bunele practici în
business. Participarea la Program va contribui la
identificarea noilor parteneri de business din Austria, la
elaborarea ideilor de afaceri și la semnarea contractelor noi
de colaborare.
Descriere: Programul este constituit din două etape, în
cadrul cărora vor fi abordate teme extrem de actuale din
punct de vedere al globalizării. Întreprinzătorii participanți
vor obține noi competențe în domeniul activității
economice internaționale, orientate spre îmbunătățirea
colaborărilor cu partenerii din statele Uniunii Europene,
precum și spre sporirea calității propriilor procese în
domeniul managementului de proiect.
I etapă include un program de instruire intensiv, pe
parcursul a 9 zile. Trainingurile vor fi conduse de experți
certificați ai Institutului pentru Dezvoltare Economica
WIFI din Austria.
II-a etapă prevede un workshop de pregătire în Chișinău și
un stagiu de 6 zile în Viena. Camera Economică a Austriei
va oferi asistență în vederea identificării companiilor
austriece, potențiali parteneri de afaceri, organizării
unui Forum de afaceri, întrevederilor individuale și
vizitelor la întreprinderi.
Perioada desfășurării
Modulul 1: Management și planificare strategică,
Managementul personalului – 22-24 mai 2017
Modulul 2: Managementul riscului – 5-7 iunie 2017
Modulul 3: Managementul Conflictului, Planificarea și
comunicarea în afaceri – 19-21 iunie 2017
La finalul instruirii teoretice participanții vor susține o
testare.
Stagiu în Viena va avea loc în perioada 2-6 octombrie
2017. Cheltuielile de cazare sunt asigurate de către
organizatori
Locul desfășurării : Centrul de formare antreprenorială al
Camerei de Comerț și Industrie a RM, bd. Ștefan cel Mare
151, Chișinău
Document de participare: Diplomă a WIFI, Austria
Contribuție personală: 1500 lei
Înscriere şi informații suplimentare: Tel: 022 23 52 94,
email: seminar@chamber.md,
inesa.iordatii@chamber.md

Programul Moldova- Germania
Fit for Partnership with
Germany 2017

Ești manager la întreprindere, ai vârsta cuprinsă între 25-40
de ani, cunoști limba engleză, ai studii superioare și
experiență de muncă de minim 3 ani și ai un plan de
afaceri bine definit? CCI te invită să aplici la Programul
Moldova- Germania Fit for Partnership with Germany
2017.
Programul de pregătire și de perfecționare a managerilor
de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei
Republicii Moldova oferă participanților tehnici pentru
inițierea contactelor şi colaborare cu întreprinderile
germane. În timpul seminarelor se însușesc metode
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moderne de management şi se obţin cunoştinţe
interculturale indispensabile pentru stabilirea unui
parteneriat durabil. Participanții la program obţin acces la
piaţa germană şi la tehnologiile germane. Concomitent, au
posibilitatea să se prezinte personal, să prezinte
întreprinderea în care activează şi produsele sau serviciile
acesteia. În cadrul seminarelor, participanţii sunt
familiarizaţi cu situaţia social-economică a Germaniei, îşi
perfecţionează cunoştinţele în domeniile: economie,
management, comunicare interculturală etc.
Grup ţintă: Programul este destinat top şi middle
managementului de la întreprinderile moldovenești cu
potențial de export/ import, cu structuri stabile de
conducere şi cu personal calificat. Participanţii la Program
reprezintă întreprinderile mici şi mijlocii, care doresc să
stabilească sau deţin deja contacte cu parteneri de afaceri
din Germania. La Program participă întreprinderi din toate
domeniile economiei naţionale.
Programul are 4 componente:
1. Organizarea şi desfășurarea Programului, inclusiv
pregătirea profesională în Republica Moldova
2. Stagiul de o lună în Germania.
Traininguri de Management: competenţele individuale de
management sunt dezvoltate prin traininguri adaptate la
necesităţile participanţilor;
Vizite la întreprinderi: discuţiile de specialitate, ce au loc
la întreprinderi contribuie la cunoaşterea unor exemple de
bune
practici
din
Germania;
Vizite individuale de afaceri: accesul la piața germană este
facilitat prin contacte directe de afaceri.
3. Seminar Follow-up
4. Networking
Costurile în Germania sunt finanțate de Ministerul
Economiei şi Energiei al Republicii Federative Germania.
Selectarea participanţilor se face de către o comisie de
experti germani, în baza interviului.
Aplicarea
la
Program
se
face
prin
completarea formularului.
Intervievarea candidaților se va desfășura în perioada 2021 aprilie 2017, la Chișinău.
Contacte: bd. Ştefan cel Mare 151, biroul 10.
Telefon: 022 23 52 94,
E-mail: seminar@chamber.md,
Persoana de contact: Inesa Iordatii

Camera de Comerţ şi Industrie
a Republicii Moldova anunţă
competiţie deschisă pentru
următoarea poziţie: Contabil,
Direcţia finanţe şi evidenţă
contabilă

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova anunţă competiţie deschisă pentru următoarea
poziţie: Contabil, Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă
Cerinţe faţă de candidaţi/candidate:
Studii: superioare economice
Experienţă de muncă: cel puţin 3 ani
Competenţe PC: (MS Office, Excel, Word, Net, E-mail)
Capacităţi:


Gândire analitică şi sistemică;



Elaborarea documentelor;



Soluţionare operativă a problemelor, multitasking;



Abilităţi de respectare deadline-uri, flexibilitate;



Comunicabilitate, lucru în echipă;



Cunoaşterea limbilor: româna – avansat, rusa–mediu,
engleza – preferabil.

Responsabilități:


Organizează evidența contabilă și asigură buna
desfășurare a proceselor contabile;
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Asigură gestionarea operațiunilor de casă, conform
legislației în domeniu;



Recepția de la subdiviziuni a dărilor de seamă privind
serviciile prestate;



Eliberarea conturilor spre plată agenților economici;



Eliberarea facturilor fiscale agenților economici
conform dărilor de seamă prezentate;



Verificarea și evidența conturilor clasei a 6-ea, 221 și
523;





Calculul salariului
experților;

conform

cererii-comandă

Competenţe PC: (MS Office, Excel, Word, Net, E-mail)
Capacităţi:


Gândire analitică şi sistemică;



Elaborare a documentelor;



Soluţionare operativă a problemelor, multitasking;



Abilităţi de respectare deadline-uri, flexibilitate;



Comunicabilitate, lucru în echipă;



Cunoașterea și efectuarea operațiunilor contabilității
organizațiilor nonguvernamentale;



Cunoaşterea limbilor: româna – avansat, rusa–mediu,
engleza – preferabil.

a

Controlul debitorilor și creditorilor.

Condiţii:


Lucrul într-o echipă stabilă şi dinamică;



Oportunităţi de dezvoltare profesională.

Persoanele
interesate
pot
expedia
CV
pe
adresa hr@chamber.md cu specificarea codului de
referinţă a vacansiei–CNT, în tema scrisorii, până la data
de 14.04.2017.
Vor fi contactate numai persoanele care corespund
cerinţelor înaintate.

Camera de Comerţ şi Industrie
a Republicii Moldova anunţă
competiţie deschisă pentru
următoarea poziţie: Șef
adjunct direcție, Contabil-șef
adjunct, Direcţia finanţe şi
evidenţă contabilă
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
anunţă competiţie deschisă pentru următoarea poziţie: Șef
adjunct direcție, Contabil-șef adjunct, Direcţia finanţe şi
evidenţă contabilă
Cerinţe faţă de candidaţi/ candidate:
Studii: superioare economice
Experienţă de muncă: cel puţin 5 ani

Responsabilități:


Organizează evidența contabilă și asigură buna
desfășurare a proceselor contabile;



Elaborează declarațiile TVA;



Calculează taxele și impozitele pe sistemul CCI și
întocmește dările de seamă respective;



Întocmește rapoartele statistice;



Analizează, monitorizează și verifică operațiunilor
contabile;



Controlează veniturile și cheltuielile.

Condiţii:


Lucrul într-o echipă stabilă şi dinamică;



Oportunităţi de dezvoltare profesională.

Persoanele
interesate
pot
expedia
CV
pe
adresa hr@chamber.md cu specificarea codului de
referinţă a vacansiei–CSA, în tema scrisorii, până la data
de 14.04.2017.
Vor fi contactate numai persoanele care corespund
cerinţelor înaintate.
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Informații și consultaţii referitor la arbitraj şi mediere: www.arbitraj.chamber.md sau
apelați Secretariatul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI a Moldovei:

e-mail: arbitration@chamber.md, tel: 022 23-52-88, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 151

Newsletter-ul DEZVOLTAREA este elaborat lunar, conţinând informaţii cu noutăţile şi
activităţile Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
Buletinul informativ se difuzează gratuit, pe e-mail, tuturor membrilor CCI, autorităţilor
publice centrale şi locale, misiunilor diplomatice în RM şi celor ale RM peste hotare,
partenerilor CCI, precum şi altor abonaţi.
Aţi primit acest newsletter pentru că sunteţi prezent în baza de date a Serviciului de
Relaţii Publice al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
Vă puteţi dezabona, transmiţând un mesaj la presa@chamber.md, cu menţiunea
„dezabonare”.
Dacă aţi primit acest newsletter de la un colaborator, vă puteţi abona transmiţând un
mesaj la presa@chamber.md, cu menţiunea „abonare”.

Mai multe noutăţi şi activităţi ale CCI găsiți pe
www.chamber.md
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