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Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) a Republicii 
Moldova a semnat astăzi un Memorandum de 
înţelegere cu Proiectul Reforme structurale 
în Moldova al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID). Acesta prevede sprijin şi 
asistenţă informaţională în condiţii de pandemie 
pentru instituţia camerală şi mediul de afaceri din 
ţara noastră, transmite MOLDPRES.

„Este vorba despre trei aspecte principale pe care împreună 
vrem să le implementăm în ţara noastră: crearea unui sistem 
informaţional prin intermediul căruia CCI va elibera certificate 
de origine preferenţiale în format electronic; organizarea we-
binarelor pe domeniul INCOTERMS; organizarea webinarelor 
pentru informarea mediului de afaceri privind modificările le-
gislative ce ţin de impedimentul justificator”, a explicat Sergiu 
Harea, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie.

Potrivit lui Sergiu Harea, din luna martie curent, odată cu 
instituirea condiţiilor de pandemie, Camera a susţinut busine-
ssul autohton prin digitalizarea mai multor servicii, lucru posibil 
datorită susţinerii partenerilor de dezvoltare. „Prevederile me-
morandumului cu USAID, de asemenea, vin în sprijinul me-
diului de afaceri, în condiţiile complicate de pandemie care au 
afectat economia mai multor ţări, inclusiv Republica Moldova”, 
a specificat şeful CCI.

„Avem câţiva ani de colaborare eficientă şi sperăm că aceas-
tă tendinţă se va menţine şi în continuare. Seminarele care le-
am organizat până în prezent au fost eficiente, de aceea vom 
creşte numărul acestor activităţi”, a explicat Douglas Muir, 
şeful Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

INCOTERMS este un acronim pentru INternational COm-
merce TERMS (termeni de comerţ internaţional). Reprezintă 
un ansamblu de reguli, norme elaborate de Camera de Co-
merţ Internaţional din Paris, în anul 1936, reguli internaţionale 

pentru interpretarea celor mai uzitaţi termeni comerciali din 
comerţul internaţional. De-a lungul timpului, regulile INCO-
TERMS sunt completate şi revizuite odată la zece ani. Sunt 13 
reguli INCOTERMS, fiecare fiind exprimată printr-o prescurta-
re de trei litere, ce reprezintă un tip de vânzare internaţională 
de mărfuri.

Programul de Reforme Structurale în Moldova a fost 
lansat în ianuarie 2017 de Agenţia Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internaţională şi contribuie la realizarea refor-
melor structurale de reglementare şi stimulare a afacerilor 
şi comerţului în Moldova, inclusiv la îmbunătăţirea comu-
nicării strategice dintre sectoarele public şi privat. Progra-
mul se desfăşoară pe parcursul a patru ani şi are la bază 
patru piloni: facilitarea comerţului; îmbunătăţirea climatului 
de afaceri; îmbunătăţirea comunicării între diferiţi actori 
economici; crearea unui fond pentru facilitarea activităţii 
comerciale.

Camera de Comerţ a iniţiat noi măsuri de susţinere a businessului în condiţii de pandemie

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea 
nominal  a 
unei valori 

mobiliare, lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, 
un. 

Num rul total 
de VM 

tranzac ionate, 
un. 

Volumul total 
al 

tranzac iilor, 
lei

Ponderea VM în 
num rul total al 

alcestora in 
circula ie, %

1 SA MICARNES MD14SECA1007 50 1 75 1 875,00 0,27
2 SA ELECTROTEHNICA MD14ETEH1007 10 1 541 101 4 000 000,00 89,35
3 SA ANTICOR MD14ANTO1001 55 2 100 5 500,00 0,21
4 SA EDIFICIU MD14EDIF1003 10 1 268 536,00 0,41
5 SA VETSERVIS MD14VETS1003 10 5 1 287 2 574,00 6,01
6 SA AUTORAPID MD14RAPI1009 10 4 824 8 240,00 2,92
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1 SA SPECTRUL MD14PECT1009 14 1 29 406,00 0,03
2 SA SUPRATEN MD14RATE1009 14 1 2 28,00 0,00
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1 BC Moldova-Agroindbank SA MD14AGIB1008 200 1 53 10600,00 0,00
2 SA BUCURIA MD14BUCU1002 10 1 164 1640,00 0,00
3 SA MEZON MD14MEZO1000 10 1 104 1040,00 0,00
4 BC Moldova-Agroindbank SA MD14AGIB1008 200 2 970 194000,00 0,09
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1 SA CENTROFARM MD14ROFA1003 1 1 971 33985,00 0,26
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