DIRECȚII PRINCIPALE DE ACTIVIATE
PENTRU 2020
Suport pentru modernizare, aplicarea
inovațiilor, atragerea investițiilor

1

Sporirea rolului membrilor CCI a RM

6

2

Eficientizarea dialogului public-privat

7

Perfecționarea serviciilor de expertiză

3

Extinderea serviciilor de consultanță

8

Susținerea informațională a businessului

4

Formarea resurselor umane

9

Dezvoltarea activității expoziționale

5

Activități de promovare peste hotare a businessului

10

Soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiilor

DIALOG PUBLIC-PRIVAT
7 mai 2020- întrevedere de lucru cu Prim-ministrul RM
ȘEDINȚE ALE COMITETELOR SECTORIALE DE PE LÂNGĂ CCI

Autorităților au fost prezentate
- 50 de propuneri pentru susținerea mediul de afaceri în
condiții de COVID-19.
- Raportul EUROCHAMBERS privind situația economică în
RM, elaborat cu contribuția CCI a RM.

Agenții economici au beneficiat de informații utile:
➢ Măsuri de susținere fiscală ➢ Protecția consumatorilor
➢ Soluții pentru angajatori și➢ Comerț electronic - online
salariați
➢ Concurența și ajutorul de
➢ Măsuri de protecție
stat
Sunt planificate ședințe online cu FISC, ANTA etc.

FORUMURI DE AFACERI

4 forumuri
de afaceri

Peste 350
participanț
i din RM

Peste 100
participanț
i străini

MISIUNEA CUMPĂRĂTORULUI

4 expoziții
11 agenți economici
2 expoziții
13 agenți economici

ÎNVĂȚĂMÂNTUL
DUAL
o
o
o
o
o
o

3 mese rotunde regionale
2 ședințe de mediere
9 programe noi
30 companii noi
23 activități
500 participanți

CENTRUL DE FORMARE
ANTREPRENORIALĂ
o Programul de sporire a calificării
managerilor Moldova-Germania - 11
companii
o Cicluri de ateliere în 4 regiuni
o 13 zile de instruire

EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ
”FABRICAT ÎN MOLDOVA” 2020

✓

Ediția a 17-a

✓ 600 vinuri de casă participante

✓

din toate regiunile
101 vinuri la etapa republicană

✓ 7 câștigători finali

“Marca Comercială a
Anului”

110 mărci
comerciale

“Premiul pentru ealizări
în domeniul Calității”

SISTEMUL ”EXPERTUL CCI”

TOTAL BENEFICIARI
4500 agenți economici și
persoane fizice

2 martie 2020
ședința anuală a sistemului EXPERT CCI

DIGITALIZAREA SERVICIILOR

Elaborat și testat sistemul de depunere a
cererilor ONLINE
+ semnatura electronica
+ plăți online și terminal

➢ Organizate 4 seminare pentru 100 de experți,
inclusiv online

➢ Elaborat Ghidul privind efectuarea expertizei de
determinare a calității și cantității mărfurilor
➢ Elaborata Instrucțiunea privind vizarea
documentelor de comerț internațional

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR PE CALE EXTRAJUDICIARĂ
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI
✓ 100 şedinţe de arbitraj

✓ 27 dosare soluționate, dintre care 4 internaționale
✓ Ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Justiției
✓ Webinar ”Beneficiile medierii și arbitrajului pe timp de criză”

Centrul de Mediere
✓ 3 sesiuni cu tematica ”Formarea Formatorilor în Mediere”
✓ 3 webinare tematice „Medierea comercială și soluționarea
conflictelor”, ”Instrumente și tehnici în procesul de mediere
online”, ”Soluționarea conflictelor în timp de criză prin mediere”

COLABORARE CU PARTENERII DE DEZVOLTARE

Programul de Reforme
Structurale în Moldova

Proiectul “Suport pentru
Cadrul Infrastructurii Calității
în contextul DCFTA în
Republica Moldova”
S-au furnizat servicii de coaching
pentru 35 de companii

Proiectul ”Crearea locurilor de muncă prin
sisteme îmbunătățite de piață”,
implementat de Helvetas, Elveția
Programul Națiunilor
Unite Pentru Dezvoltare
(PNUD)
2 focus-grupuri cu exportatorii din
sectoarele industrie și agricultură

”Modernizarea serviciilor
publice locale în
Republica Moldova”
2 sesiuni de informare cu
total de 91 de participanți

Impactul COVID-19 asupra activității CCI
Reducerea activităților și volumului de servicii cu circa 50%, inclusiv:
Activități

Preconizate

Desfășurate

Replanificat

Expoziții în țară și peste hotare

14

3

8

Forumuri și reuniuni de afaceri cu
reprezentanții mediului de afaceri din
străinătate

10

6

4

Activități de instruire

13

4

9

Concursuri regionale și naționale

5

0

5

- suspendarea eliberării Carnetelor ATA pentru exportul temporar
- majoritatea personalului lucrează la distanța

Biroul Executiv al CCI a revizuit și actualizat Plan de acțiuni pentru 2020
fiind amînate sau anulate circa 35% din activități

Inițiative și prioritățile membrilor CCI
Digitaliazarea serviciilor:

Promovarea legislației:

• Analiza impactului COVID asupra membrilor
și serviciilor CCI (studiul inițiat)

• Legea cu privire la CCI (forța majoră)

• Continuarea business forumuri online: Turcia,
Romania, Elveția, Spania

• Legea uceniciei
• Legea privind comerțul interior (facilitarea
accesului la rețele de supermarketuri)

• Crearea platformei
de expoziții virtualfairs.md

Susținerea reprezentanței CCI din orașul Rîbnița

• HG privind eliberarea Certificatului de
producător agricol autohton

Mulțumim pentru atenție!

