
AGENDA SĂPTĂMÂNII -   

ÎN PRIM PLAN 

CCI a RM și Agenția de Guvernare Electronică
desfășoară a 3-a sesiune de informare "Servicii digitale
pentru susținerea afacerilor” 

 SERVICII DIGITALE PENTRU SUSȚINEREA AFACERILOR

 28  apri l ie |  ora 10.00- 12.30                   Detalii

Camera de Comerț și Industrie a RM în parteneriat cu
Proiectul Dezvoltarea capacităților de export pe
malurile Nistrului (AdTrade), implementat de PNUD cu
suportul financiar al Suediei, organizează  evenimentul
anual pentru exportatori, în cadrul căruia, vor fi
dezvoltate parteneriate între producătorii autohtoni și
rețelele/distribuitorii din Uniunea Europeană.

MOLDOVA TRADE FORUM 2021

                                                                                                                 Detalii                                          28-30 apri l ie                  

INSTRUIRI PENTRU BUSINESS

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI

CCI ca membră a Grupului de lucru interdepartamental
privind monitorizarea implementării de către Zona
Economică Liberă "Bălți” a Programului de dezvoltare
pentru furnizorii locali va participa la examinarea
raportului de implementare a proiectului 

27 apri l ie |  ora 11.00                                                        

CCI în calitate de facilitator contribuie la desfășurarea
atelierului de descoperire antreprenorială în sectorul
Tehnologiilor Informaționale

27  apri l ie |  ora 10.00                                                      

Seminar online

Seminar "Asocierea producătorilor și integrarea în
lanțurile valorice internaționale" pentru grupul avansat
al Academiei Exportatorului, din cadrul Programului de
instruire pentru companiile din sectorul agroalimentar,
susținut de USAID                        

28 apri l ie |  ora 10.00- 13.00                

Oportunitățile comerciale și investiționale oferite de
Republica Moldova în domeniul agriculturii vor fi
prezentate membrilor asociați ai Confagricoltura (Italia) 

27 apri l ie |  ora 12.00                                                       

CCI participă la prezentarea proiectului "EaP Trade
Helpdesk” organizat de Centrul de Comerț Internațional
(ITC) în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii
și Delegația Uniunii Europene în Moldova, care are ca
scop stimularea exporturilor, prin sporirea
transparenței informației în țările PE 

28 apri l ie |  ora 15.00                                                       

Întrevedere cu rezidenţii Zonei Economic Libere
Ungheni 

29 apri l ie |  ora 10.00           Fi l iala Ungheni  a CCI       

CCI ca membră a consorțiumului agricultură organică,
participă la ședința de comunicare în cadrul proiectului
Eurochambres ”EU4Business: Connecting Companies”

30 apri l ie |  ora 10.00- 12.00                                           

Detalii

DIALOG PUBLIC PRIVAT

Filiala Edineț a CCI participă la ședința Consiliului Regional
pentru Dezvoltare Nord, organizat de ADR Nord

 27  apri l ie |  ora 10.00             

URMĂRIȚI-NE https://chamber.md @chamber.md @ccimoldova @ccimoldova

ȘEDINȚA CONSILIULUI CCI A RM

Prioritățile mediului de afaceri în perioada stării de
urgență și realizările CCI, etc. pe agenda Consiliului
CCI, organ de conducere care determină direcţiile
principale ale activităţii Camerei

27 apri l ie |  ora 14.00                                                                              

EXPOZIȚIA VIRTUALĂ “SMEXPO 2021”
IMM-uri din Republica Moldova sunt invitate să se
înscrie la Expoziția Virtuală #SMExpo_2021, care se va
desfășura pe platforma  virtual-fairs.md                 Detalii  

 26-30 APRILIE 2021 

FIȚI LA CURENT CU ACTIVITĂȚILE CCI

https://bit.ly/32l6dNA
https://bit.ly/32kyPGN
https://bit.ly/32kyPGN
https://bit.ly/2PlEcTr
https://bit.ly/3n0xvm4
https://bit.ly/3n0xvm4
https://bit.ly/3n0xvm4
https://bit.ly/3n0xvm4
https://bit.ly/3n0xvm4
https://bit.ly/3n0xvm4
https://bit.ly/3n0xvm4
https://bit.ly/3n0xvm4
https://bit.ly/3n0xvm4
https://balti.chamber.md/events/ultimele-modificari-in-legislatia-ce-tine-de-activitatea-societatilor-pe-actiuni/
https://bit.ly/2PlEcTr
https://bit.ly/2PlEcTr
https://bit.ly/2PlEcTr
http://interconectare.md/
https://twitter.com/ccimoldova
https://bit.ly/2PlEcTr
https://virtual-fairs.md/ro/exhibitions/expozitia-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/
https://bit.ly/3d3YlWR

