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Eficientizarea dialogului public-privat 

Extinderea serviciilor de consultanță 

Formarea resurselor umane 

Activități de promovare peste hotare a businessului 

Suport pentru modernizarea, aplicarea  
inovațiilor, atragerea investițiilor 

Perfecționarea serviciilor de expertiză  

Susținerea  informațională a businessului 

Dezvoltarea activității expoziționale 

Soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiilor 

270  activități planificate - 90%- realizate 

Pe parcursul anului 2019, la evenimentele organizate de CCI a 

RM au participat peste 10 000 de persoane și  

peste 108 000 de vizitatori, ceea ce denotă interesul major 

pentru activitățile instituției. 





2019 - 41 companii  
au obținut statut de membru al CCI a RM 

Membrii  

CCI 

âbnița 

1 
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Sistemul Informațional Automatizat  „Registrul membrilor CCI a RM”  

 A fost elaborat Conceptul de dezvoltare a Sistemului  



ȘEDINȚE ALE COMITETELOR  SECTORIALE DE PE 
LÂNGĂ CCI 

(AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, SERVICII) 

Agricultura 
organică- 
Ministerul 
Agriculturii  

Dialog cu 
Primăria 
Chișinău 

Industria 
Moldovei- 
Ministerul 
Economiei 

Practici 
benefice 
mediului- 
Ministerul 
Agriculturii  

 

 

Protecția 
consuma-

torilor- 
APCSP 

Legea 
uceniciei- 
Ministerul 
Educației  

9 ședințe 
 
 

380 
participanți 

CCI a organizat- 3 ședințe 

Grupului de Lucru nr. 6 

„Dezvoltarea Pieței Muncii” 

în cadrul Consiliului 

Economic pe lângă Prim-

ministru, în cadrul căreia a 
fost discutate subiectele: 



- 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-
2020Strategia Națională de Dezvoltare 
„Moldova 2030” 

• Strategia de dezvoltare a comerțului 
interior în RM pentru anii    2014-2020  

• Strategia Națională de Industrializare a 
țării 2019-2030  

• politica fiscală și vamală pentru anul 2020 

 

 

 

 

 

 

- consultarea proiectelor de acte normative  

• 40 ședințe ale Grupului de lucru pentru 
reglementarea activității de întreprinzător 

• Elaborate avize în consultare cu membrii CCI, 

inclusiv: 

• Codul vamal/ Codul silvic; 

• Legea privind securitatea industrială a 
obiectelor industriale periculoase; 

• Legea privind comerțul intern  
• Regulamentului privind ambalajele și deșeurile 
de ambalaje; 

 

 

 

CONSULTARE PUBLICĂ ÎN PROCESUL DECIZIONAL  



COLABORARE CU PARTENERII DE DEZVOLTARE   

Proiectul EU Vizibilitate 
 și Comunicare la 

implementarea Acordului de 
Asociere și DCFTA 

Programul de 
Reforme 

Structurale în 
Moldova 

 

Proiectul “Suport 
pentru Cadrul 

Infrastructurii Calității în 
contextul DCFTA în 

Republica Moldova” 

Proiectul ”Crearea 
locurilor de muncă prin 

sisteme îmbunătățite 
de piață”, implementat 

de Helvetas, Elveția 

Seminare în promovarea procedurilor 
simplificate în domeniul comerțului 

international, organizate la Filialele CCI 
(Cahul, Bălți, Comrat și Ungheni)-  

200 participanți 

au fost selectate 50 de companii care vor 
primi asistența necesară pentru a spori 
competitivitatea produselor și promova 

exporturile 

40 de evenimente, inclusiv seminare  
în toate filialele CCI a RM- 
peste 1 000 antreprenori 

 

Va sprijini producătorii agricoli și cei din 
sectorul IT, precum și vor spori capacitatea 

CCI în promovarea  dialogului  cu 
autoritățile publice centrale și locale 

”Modernizarea serviciilor publice locale în  
Republica Moldova” 

3 sesiuni de informare în regiunile Nord, Sud,  
Centru ale R.M. 



 

3 audituri inovaționale pentru 

întreprinderile cu potențial de 
dezvoltare tehnologică, conform unei 

metodologii acceptate la nivel 
internațional 

15 profiluri comerciale, 

circa 30 expresii de interes 

din partea unor companii din 
România, Ucraina, Israel, 
Marea Britanie, Turcia, 

Irlanda, Franța 

PROIECTE FINANȚATE DE COMISIA EUROPEANĂ  

Peste 20 de Tineri Antreprenori și 
Antreprenori Gazdă au beneficiat de 
consiliere în dezvoltarea afacerilor și 
elaborarea planurilor de afaceri.  

9 schimburi de experiență (Lituania, 

România, Bulgaria), de la 2 la 4 luni. 

 



 

 

 

4 ACORDURI DE COOPERARE  

Camera de Comerţ şi Industrie din Kursk (Federația Rusă) 

Camera de Comerţ și Industrie Smolensk (Federația Rusă) 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Bașkortostan 
(Federația Rusă) 

Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova 

Extinderea relațiilor de cooperare  cu instituții din străinătate 

Întrevederi cu- Republica Belarus, Turcia, Rusia, 

Ucraina, România, Germania, Grecia, Federația Rusă, 

USA, Indonezia, India, etc.  



FORUMURI DE AFACERI 

Peste 650 
de 

participanți 
din RM 

11 

forumuri de 
afaceri în 

RM și 
România 

Peste 250 
de 

participanți 
străini 



 
MISIUNI ECONOMICE 

 
5 misiuni economice= 99 participanți  

 
 

 
Kursk 

(Federația Rusă) 
 

21 antreprenori 

Reazani      
(Federația Rusă) 

21 antreprenori 

Zurich 
  (Elveția) 

19 antreprenori 

Regiunea Voronej 
(Federația Rusă) 

8 antreprenori 

Iași și Piatra 
Neamț,(România) 

30 antreprenori 



PROGRAMUL MISIUNEA CUMPĂRĂTORULUI 

17 expoziții 

52 agenți economic 

1 expoziții 

12 agenți economic 

3 expoziții 

26 agenți economic 

1 expoziție 

4 agenți economic 

4 expoziție 

21 agenți economic 

       1 expoziții 

12 agenți economic 



             cooperări duale: 86 companii și 27 IIPT, pentru cca 1300 elevi-ucenici  

în 

 

                                                                                                                                      

                                                scrisoare de intenție 

 

                                                                                                        acord de cooperare 

 

Constatarea conformității 
                                                                                

                                         Admiterea și recrutarea elevilor-ucenici 

 

Participă la elaborarea pachetului educațional 
 

60-80% instruire practică la locul de muncă 
 

  AGENTUL ECONOMIC- FACTORUL CHEIE ÎN DUAL 

Ziua Învățământului Dual 
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PROGRAME  INTERNAȚIONALE 

În 2019  au fost organizate 3 grupe în cadrul Programului Moldova-Austria: 43 

participanți. 
I etapă: program de instruire intensiv, pe parcursul a 9 zile.  

II-a etapă: workshop de pregătire, în Chișinău și un stagiu de 6 zile, în Viena.  

www.training.chamber.md 

Programul de sporire a calificării managerilor Moldova-Austria 



I II III              IV       

Schimb de 

experienţă  
în Germania,  

30 zile 

Seminar  
Follow-up 

Organizarea şi 
desfășurarea  
Programului, 

inclusiv pregătirea 
profesională în 

Republica Moldova 

Lorem Ipsum is simply 

dummy text of the printing 
and typesetting industry.  

Your Title 
Text 

Programul de sporire a calificării managerilor  
Moldova-Germania 

În anul 2019 au participat 32 de antreprenori 
 

Networking 

În anul 2019- 10 ani Fit for Partnership with Germany  



Instruiri și seminare în Chișinău și în Filialele CCI 

instruiri în cadrul 

PROIECTULUI UE 

”Suport pentru 
infrastructura calității în 

contextul DCFTA în 
Republica Moldova” 

Cursul EUREM 

reprezentanți ai 

Consiliilor Raionale 

Programului de 

Atragere a 

Remitențelor în 

Economie 

 (PARE 1+1)  

seminare cu tematica ”Noul 
sistem electronic de 

achiziții publice SIA RSAP 
Mtender” 

Programului Gestiunea 

Eficientă a Afacerii 
(GEA) 

ateliere de lucru - „Vizibilitate și 
comunicare pentru acțiunile referitoare la 

implementarea Acordului de Asociere/Zona 

de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător 
(AA/DCFTA) în cadrul programelor de 

asistență finanțate de UE” în Republica 
Moldova 

”Instrucțiuni în 
securitatea și 

sănătatea muncii” 

”Tehnologiile IT 
pentru eficientizarea 

afacerii”  

Peste 240 seminare- 

7000 participanți 



EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ  
  ”FABRICAT ÎN MOLDOVA” 2019 

450  de companii, instituții și organizații din 
toate ramurile economiei naționale 

 raioanele au participat cu standuri colective  

expoziția este vizitată și de către persoanele din 

conducerea țări 

Delagații din România, Turcia, Belarus, Franța, 
Letonia, Olanda, Belgia, Marea Britanie, Pakistan, 
Italia, etc. 

programul de afaceri este complex, incluzând 
forumuri economice, seminare, prezentări, mese 
rotunde 

53 000 de vizitatori, peste 3200 m.p. 



 EXPOZIȚIA                       TRECE DIN NOU HOTARELE 

 

 

 

• Brașov  
 

 

 

• Iași 
 

 

• Baia Mare 

 
 

 

• 100 participanți 
• Piața Sfatului 
• 20 companii vinicole prezentate 

 

• 50 participanți 
• Pietonala Palatului Culturii 

• 10 contracte încheiate 

 

• 35 participanți 
• Rivulus Dominarum, Castane 2019,  

• 15 mii vizitatori 



110 mărci 
comerciale 

“Marca 
Comercială a 

Anului” 
 Ediția a 17-a 
 600 vinuri de casă participante 

din toate regiunile 

 101 vinuri la etapa republicană 

 7 câștigători finali 

 

Concursului pentru 
cel mai bun vin de 

casă 

45 companii 

“Premiul pentru 
realizări în 

domeniul Calității”  

CONCURSURI  



Sistemul informațional Expertiză, Evaluare și 
Certificare - evaluarea și ajustarea conform 

necesităților, aplicând mecanisme noi pentru 

dezvoltarea serviciilor electronice și ridicarea calității 

prestării serviciilor CCI 

SISTEMUL ”EXPERTUL CCI” 

Declarații vamale 31 355 

Rapoarte de expertiza  12 413 

Certificate de origine 11 201 

Rapoarte de evaluare  2 539 

Avizare acte comerț internațional 1 035 

Carnete ATA 138 

10 luni 2019  



 
Schimb de experiență 

 

Experții- evaluatori au participat la mai multe seminare și 
cursuri pentru dezvoltarea profesională, ceea ce a contribuit la 

sporirea calității serviciilor 

 

15-16 martie 2019, CCI Odessa, Ucraina  

   (7 participanți)  
 

 

24-25 octombrie 2019, Romcontrol, port Constanța              
    (6 participanți) 
 

 

6-8 Noiembrie 2019, CCI Ucraina și CCI regională Kiev  
     (7 participanți)   

 
 
 

Cadrul normativ:  

S-a finalizat cu succes procesul de perfecționare a 

tuturor actelor normative de reglementare a 

activității Sistemului “EXPERT CCI A RM”  

SISTEMUL ”EXPERTUL CCI” 



SOLUŢIONARE  PE  CALE  EXTRAJUDICIARĂ  A LITIGIILOR 

 125 dosare 

 400 de şedinţe de arbitraj 

 întocmite în jur de 1000 de acte procesuale 

 implicați 19 arbitri selectați din Lista arbitrilor CACI CCI a RM  
și 5 arbitri din afara Listei 

 40% din totalul de cazuri,  părțile au optat pentru un tribunal 
arbitral constituit din trei arbitri, iar  în 60% - din arbitru unic 

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional  
de pe lângă CCI 

 a primit dreptul de a oferi instruiri în domeniul medierii 

 cu suportul CEDR, Centrul de Mediere al CCI a organizează 

cursul de instruire inițială în domeniul medierii 

 colaborare cu IDLO în vederea promovării metodelor alternative 

de soluționare a conflictelor 
 au fost soluționate 16 litigii 

Centrul de Mediere 



COMUNICARE ȘI PROMOVARE 

Accesări a paginii web – 10 820 accesări săptămânal, 
din care 78 % sunt utilizatori noi. 

 

 

-Pagina CCI a RM pe Facebook: 

 Numărul total de aprecieri:  5.276 

Total urmăritori: 5.525 
. 

75% din activități au fost mediatizate  




