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APELUL DE CERERI  

PENTRU CO-FINANȚAREA 

PACHETELOR DE SERVICII DESTINAT PRODUCATORILOR AUTOHTONI   

SCOPUL PROGRAMULUI 

În ultimii ani, producătorii autohtoni au fost afectați de mai mulți factori externi (pandemia, securitatea 

în regiune) care au impus căutarea noilor oportunități și regândirea viziunii businessului.  

Camera de Comerț și Industrie a RM, întru susținerea producătorilor autohtoni, lansează un pachet 

complex de servicii care vor ajuta companiile să-și dezvolte afacerile și să promoveze produsele 

autohtone.  

În cadrul programului primele companii selectate vor beneficia de serviciile de consultanță la condiții 

preferențiale.    

CE INCLUDE PACHETUL DE SERVICII? 

Avînd în vedere că companiile selectate vor avea nevoi diferite, pachetul de servicii va fi personalizat și 

adaptat în funcție de necesitățile fiecărui antreprenor. 

Pachetul de sprijin va cuprinde de la 5- pină la 15 zile consultanța în mai multe domenii, iar echipa CCI 

va colabora cu fiecare companie convenind asupra unui program individual adaptat.  

Domeniile de consultanță includ dar nu se limitează la următoarele: 

• Finanţarea afacerii: Consultanță și asistență în accesarea și obţinerea finanţării 

nerambursabile, rambursabile sau mixte. În funcție de natura activității sau a proiectului 

dumneavoastră, puteți avea acces la diverse programe de finanțare de stat sau internaționale. 

• Promovarea produselor/serviciilor: Analize și studii de piață; identificarea partenerilor din 

țară și străinatate; Elaborarea ofertelor și prezentarea produsului potențialilor parteneri și clienți 

din piața țintă; Organizarea evenimentelor B2B 

• Facilitarea procedurilor de import/export: Informații privind taxele, impozite, precum și 

scutiri și facilități la import și export în RM și alte state. Consultanța privind simplificarea 

procedurilor vamale.  

• Reguli de comerț. Practici comerciale neloiale. 

• Consultanță în implementarea sistemelor de management al calității ISO 
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• Metrologia legală în comerț și la producere. Etichetarea, marcarea şi ambalarea corectă 

a produselor 

• Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale 

• Infrastructura calității 

• Protecția datelor cu caracter personal 

• Consultanță privind managementul deșeurilor 

• Alte domenii la solicitarea antreprenorilor.  

 

CE COMPANII POT BENEFICIA  

Orice companie din RM care urmărește să devină mai competitivă sau să penetreze alte piețe pentru 

export poate aplica.  

Companiile care solicită pachetul de servicii trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

• Sa fie companii private, active și înregistrare în RM; 

• Să nu fie implicate în careva proceduri de insolvabilitate; 

• Să asigure cofinanțare în mărime de pînă la 15% din valoarea minimă a serviciului de 

consultanță. Suma contribuției antreprenorilor va depinde de număr de zile de consultana dar nu 

va depăși un salariul minim pe economiei (3500 MDL).  

CUM SĂ APLICAȚI?  

O companie poate aplica completând un simplu chestionar pînă la data 5 August 2022, accesînd 

următorul link:   

Rom - https://forms.gle/VcUqZbNe1TvZiAr46 

Rus - https://forms.gle/kb8W77XXocbomX7B8 

 

CLARIFICĂRI  

Orice întrebări și solicitări de clarificări pot fi transmise prin e-mail la următoarea adresă: 

consult@chamber.md sau apelînd la telefoanele :  +373 78783002, +373 69 859 300. 

Acțiunea este finanțată de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul 

Proiectului „Optim - Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova ‘’ realizat de HELVETAS 

Swiss Intercooperation. 

https://chamber.md/servicii-de-consultanta-in-afaceri/#1645104668979-432a0901-33b5
https://chamber.md/servicii-de-consultanta-in-afaceri/#1645104670923-5ea3e0b4-ea34
https://chamber.md/servicii-de-consultanta-in-afaceri/#1645104826650-1e151f3e-8455
https://forms.gle/VcUqZbNe1TvZiAr46
https://forms.gle/kb8W77XXocbomX7B8
mailto:consult@chamber.md
https://chamber.md/servicii-de-consultanta-in-afaceri/373%2069%20859%20300

