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Sporirea rolului membrilor CCI 

în dezvoltarea mediului de afaceri din RM 

Ședințe ale Comitetelor  Sector iale:  

Agenda Locală de Business cu Pr imaria mun.  Chișinău și  Agenția protecț ia  

dreptur i lor  consumător i lor  

- De la  începutul anului,      companii au devenit membre ale CCI a RM  și noi cereri depuse 

- Continuă practica vizitelor la companii pentru informare despre avantajele statutului de Membru a CCI



Sporirea rolului membrilor CCI 

în dezvoltarea mediului de afaceri din RM 

Participare la elaborarea 

documentelor de politici

• Strategia de dezvoltare a 

comerțului interior în 

RM  pentru anii       

2014-2020 

• Strategia de dezvoltare a 

întreprinderilor mici și 

mijlocii din RM pentru 

anii 2012-2020

Gr. de lucru „Dezvoltarea 

Pieței Muncii” în cadrul 

Consiliului Economic pe 

lîngă Prim-ministru  

• Elaborată foaia de parcurs 

pentru anu 2019 

• Organizate 2 ședințe:

- Mecanismul de funcționare 

al Observatorului Pieței forței 

de muncă

- Proiectul Legii Uceniciei

Consultarea proiectelor de 

acte normative 

• În domeniul fiscal, 

vamal, comerț intern,  

etc. 

• Participare la ședințe 

grupurilor de lucru AIR 



Sistemul „Platforma Învățământ Dual”  în fază de testare

CCI a RM oferă consultanță 

companii lor și instituți i lor de 

învățământ implicate în 

Sistemul DUAL

5 companii și 2 instituții de învățământ consiliate

CCI a RM susține învățământul Profesional 

Tehnic în Moldova

Organizează și participă la ședințe, grupuri de lucru, pentru 

a apăra interesele părților implicate



CFA a  organizat

23 d e  t r a i n i n g u r i - 570  p a r t i c i p a n ț i

Achizițiile  publice  prin M Tender –

modul practic de utilizare

Curs profesional-practic 

Contabilitate si 1C

Școala Excelentei

Trainerilor

Formarea Specialiștilor cursului EUREM



Programul Moldova-Austria

Programul 2019 constă din două etape. 

1- training cu formatori-experţi ai Institutului pentru Dezvoltare 

Economica WIFI din Austria.

2- stagiu de 6 zile în Austria organizat cu scopul identificării 

companiilor austriece, potenţialilor parteneri de business,

Programul Moldova-Germania 

Două grupuri (agricultură/ universală) au 

Făcut schimb de experiență la companiile din Germania 



Participanți- 20 de reprezentanți ai autorităților publice

”DCFTA 

INFO BUSINESS: 

ÎNTREABĂ EXPERTUL”              
aspecte fitosanitare și vamale la export 

Peste 450 de agenți economici au participat 

în cadrul campaniei de informare





Rezul ta te le  

expoz i ț ie i

46 850 m.p.

21 standuri colective

50 participanți în premieră

11 activităţi- 1450 de persoane

60 contracte de intenții

86% satisfăcuți de rezultatele 

obținute



Forumul de Afaceri Republica 

Moldova- România

Peste 100 de antreprenori din ambele state au 

participat  la eveniment și au făcut schimb de 

contacte, pentru eventuale colaborări

Forumul de Afaceri

Moldova- Rusia

40 de agenți economici din ambele state au făcut schimb

de experiență, de contacte și au stabilit să coopereze pe

anumite segmente



A fost lansată invitația la



probe de vin la 
etapa republicană, din                           

prezentate de vinificatori din     raioane 
5 0 0

Concursului pentru cel mai bun vin de casă

”Polobocul de aur”

9 0

2 0



Marca 

Comercială 

a anului 

2018

90 de cereri depuse 50 de cereri depuse



CCI a RM a organizat participarea 

companiilor la evenimente de business internaționale

Scopul participării în cadrul programului „Misiunea 

Cumpărătorului” este de a găsi parteneri în afaceri 

pentru sporirea relațiilor economice între 

reprezentanții din Moldova și cei de peste hotare.

ATI | Solo Travel Packages

Misiune economică în cadrul programului Hosted 
Buyer Mission Budma 2019 în orașul Poznan, 
Polonia.

Forumului Tinerilor Antreprenori din România și 
Moldova, Iași, România

Programul internaţional „Misiunea 
Cumpărătorului” în cadrul Expoziției „Food Expo 
Greece” la Atena (Grecia) 

VI-a edița a Expoziției și Conferinței 
Internaționale a Industriei Oțelului – „INDIA 
STEEL EXPO 2019”. or. Mumbai, India



Întrevederi bilaterale 

Ambasada Republicii Islamică 

Pakistan

Antreprenorii autohtoni vor participa la o 

expoziție de textile în Pakistan

Ambasada Republicii Lituania în 

Republica Moldova

O delegație de lituanieni vor participa la Forumul 

Investițional de la Chișinău

Institutul pentru Dezvoltare Economică 

și Reformă Juridică, din SUA

Va oferi suport companiilor din țară privind proiectele de 

digitalizare a economiei

Parteneri de dezvoltare din UE, SUA 



-Ședința anuală a sistemului EXPERTUL CCI a RM

- Experții CCI a RM au făcut schimb de experiență cu 

colegii din CCI Odesa, Ucraina

Continuă Dezvoltarea Sistemului Informațional 

“Expertiză, evaluare, certificare   

- Promovarea serviciilor: lansată pagina web, 

Facebook, materiale promoționale 



3 1 d o s a r e  d e p u s e

4 0 f i n i s a t e

Curtea de Arbitraj Comercial 

Internațional de lângă CCI a RM

Centrul de Mediere al CCI a RM

9  c e r e r i  d e p u s e

2 s - a u  f i n a l i z a t  



Fi l ia la  Bă l ț i  a  CCI  a  RM

Chestionați cu scopul 

identificării necesităților, 

barierelor și dificultăților cu 

care se confruntă acesta în 

desfășurarea activității 

antreprenoriale.

„Agroteh”, Alimentar

Expo” şi salonului

„Mărţişor”

- „Modalitatea de completare a 

declarației cu privire la impozitul pe 

venit (VEN12) pentru anul 2018”

- „Examinarea situaţiilor de caz, aferente

elaborării compartimentului III al 

Politicilor Contabile si anexelor

acestora”

.



Fi l ia la  Edineț a  CCI  a  RM

E-marketing,

Contabilitate și 1C

Vizita la Parcul 

Industrial Edineţ a 

reprezentanţilor 

proiectului „Crearea 

locurilor de muncă prin 

sisteme de piață 

îmbunătățite”

- Târgul expoziţional „Pentru 

voi femei frumoase”

- Târgul „PrimExpo 2019” la 

Donduşeni



Fi l ia le le  CCI  a  RM

ATI | Solo Travel Packages

Suport membrilor CCI
Seminare de instruire 

pentru membrii CCI
Promovarea 

Învățământului Dual



Fi l ia le le  CCI  a  RM

26 participanți la 

seminarul- Învățămîntul 

professional tehnic prin 

sistem dual – oportunități 

și avantaje pentru 

companii

Seminare de instruire 

pentru membrii CCI
Cursuri și seminare



http://www.chamber.md/


Raportul Camerei de 

Comerț și Industrie

a Republicii Moldova


