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Eficientizarea dialogului public-privat 

Extinderea serviciilor de consultanță

Formarea resurselor umane

Activități de promovare peste hotare a 
businessului

Suport pentru modernizare, aplicarea 
inovațiilor, atragerea investițiilor

Perfecționarea serviciilor de expertiză 

Susținerea informațională a 
businessului

Dezvoltarea activității expoziționale

Soluţionare pe cale extrajudiciară a 
litigiilor



Sporirea  rolului  membrilor CCI a RM

Lansat proces de modernizare a 
Registrului membrilor. Scop:
• Crearea cabinetului personal al membrului
• Sistem de cautare a producatorilor
• Evaluarea impactului activităților CCI asupra 

membrilor 
• Analiza și difuzarea datelor relevante pentru 

mediul de afaceri
• Interacțiune cu alte platforme CCI și e-gov

TOTAL 1100 membrii
10 membri noi

Industrie; 
34%

Servicii; 
29%

Agricultur
ă; 19%

Comerț; 
18%

DOMENIILE DE ACTIVITATE AL 
MEMBRILOR CCI A RM



DIALOG PUBLIC-PRIVAT 

• 5 ședințe online cu autoritățile publice 
centrale, inclusiv: Agenția de guvernare 
electronică, Agenția protecția consumatorilor 

• 19 martie - ședința Grupului de lucru nr. 6, 
Dezvoltarea Pieței Muncii, în cadrul Consiliului 
Economic pe lângă prim-ministru, Subiecte: 
Comenda de stat și Prognoza pieței muncii și 
Barometrului profesiilor pentru 2021”

• 5 aprilie Ședința cu Prim-ministru interimar 
Aureliu Ciocoi, privind activitatea în perioada 
stării de urgență.

Agenda locală de business
- Întrevederi cu autoritățile locale 
- Participare la Consiliile Regionale       

de Dezvoltare
- Semnate acorduri de colaborare     

ADR Nord
- Acord de parteneriat în 

vederea dezvoltării durabile a 
domeniului produselor și serviciilor 
inovaționale digitale pentru mediul 
de afaceri din regiune Nord.

10 FILIALE CCI 



OPORTUNITĂȚI DE BUSINESS 
FACILITAREA EXPORTURILOR   

CCI acordă suport pentru

elaboararea profilurilor

comerciale companiilor

EXTINDEREA RELAȚIILOR DE COOPERARE CU 
ALTE INSTITUȚII  DIN STRĂINĂTATE

Acord de Colaborare semnat

Filiala Ungheni a CCI și CCI Iași, România

Întrevederi cu reprezentanții ambasadelor

acreditate în Republica Moldova, BSO-uri

de peste hotare (Turcia, Federația Rusă,

România, Indonezia, etc.)
12 B2B pentru 9 companii din țară  cu 

antreprenori din  România și Cipru

Proiectul “Dezvoltarea unei platforme de

colaborare pentru promovarea exporturilor

întreprinderilor de pe ambele maluri ale râului

Nistru”

145 de profile a 

ag.ec. autohtone pe 

platforma b2match



COLABORARE CU PARTENERII 
DE DEZVOLTARE  

5 sectoare prioritare              

(bio-food, textile, vinificație, 
industria creativă, turism)

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și 
Cooperare (SDC) în cadrul Proiectului 

„Optim – Oportunități prin Tehnologii și 
Inovație în Moldova‘’, realizat de Helvetas 

Swiss Intercooperation

Programul Națiunilor Unite 
Pentru Dezvoltare

Programul de Reforme 
Structurale în Moldova

Proiectul ”Suport financiar 
pentru sectorul privat din 

regiunea Cahul și Ungheni”-



o 22 programe noi- identificate
o 25 companii noi- atrase
o A fost elaborat raportul pentru MECC cu referire la Comanda de stat 
o A fost acordat suportul și consultanță pentru elaborarea a 2 Planuri de instruire practică
o A fost elaborate GL pentru Standardul de Calificare a meseriei: Electromecanic la întreținerea

și instalarea utilajului industrial/ Tehnician în rețele de telecomunicații

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 



o Programul de sporire a calificării managerilor Moldova-
Austria – 15 companii

o Programul MTP - 8 companii
o Academia Exportatorilor (2 grupe) 50 participanți
o 10 seminare comerciale cu participarea a 74 compani:
- 2 semninare Operațiuni import-export; Tehnici de 

prezentare în afaceri; Contabilitatea operațiunilor 

import-export

- 2 seminare Project Management; Tehnici de negociere; 

Leadership și conflict management; Promovarea 

serviciilor și produselor online; Modul de calculare și 

restituire TVA

CENTRUL DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ 

147 beneficiari

25 de companii- participante



PROMOVAREA PRODUCĂTORILOR AUTOHTONI 

CONCURSURI

100 mărci   comerciale
30 de companii



A fost lansată Expoziția Virtuală “SMExpo 2021”

– 1 iunie – 16 iunie – programarea întrevederilor 

B2B;

– 3 iunie – 18 iunie 2021 – acces la vizitarea 

standurilor în sala de expoziții.



EXPOZIȚII REGIONALE

• 65 agenţi economici, meșteri populari au participat la 
expo-târgurile specializate AGROTEH , ALIMENTAR-
EXPO, Mărțișor, Târg de iarnă - Filiala Bălți

• 5 firme din Republica Moldova au participat la  
expoziția virtuală Hannover Messe

EXPOZIȚII INTERNAȚIONALE



Eveniment anual de promovare a 
exporturilor și o platformă de 

stabilire a parteneriatelor între
producători, rețele comerciale și
distribuitori din Republica Moldova 
și de peste hotare. 

FORUM DE AFACERI



PLATFORMA client.chamber.md 



SOLUŢIONAREA LITIGIILOR PE CALE EXTRAJUDICIARĂ

Curtea de Arbitraj rezultate Trim I 

• depuse 21 de cereri de  arbitraj, (din care 5  

internaţionale  şi 19  interne).

Total în 2020 128 dosare

• S-au finalizat cu hotărâre 20 de dosare;

• Semnate Tranzacții de împăcare în 6 cazuri 

• Elaborat Regulamentul privind procedura 

de arbitraj a litigiilor sportive





COMUNICARE ȘI PROMOVARE



ȘEDINȚA CONSILIULUI

Camerei de Comerț 
și Industrie a RM 

27.04.2021


