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CCI a RM te invită la expoziția 
dedicată sectorului tehnologiilor 

de îmbuteliere SIMEI 2019

CCI a RM invită agenţii economici să 
participe la Misiunea Cumpărătorului 
organizată în cadrul celei mai importante 
manifestări expoziționale internaționale 
dedicate sectorului tehnologiilor de 
îmbuteliere SIMEI 2019, care va avea loc în 
perioada 18-22 noiembrie 2019, în oraşul 
Milano, Italia....                ...continuare pag. 3

Filiala Bălţi, CCI a RM
organizează cursuri de instruire

Bazele contabilităţii şi impozitării în RM; 
Evidenţa contabilă automatizată 

1C:Întreprindere;
Calculatorul pentru începători;

înscriere şi informaţii
suplimentare la tel.: 

0231 292 27, 0231 291 54

...continuare pagina 3

COORGANIZATORUL  EXPO-TÂRGULUI

„Gala Businessului Moldovenesc” 
2019: 120 întreprinderi au fost 

premiate

120 întreprinderi, participante la 
concursurile „Marca comercială a anului 
2018”, „Premiul pentru realizări în domeniul 
calității” şi Expoziția națională „Fabricat în 
Moldova”, au fost premiate în cadrul celui 
mai important eveniment al businessului 
autohton – „Gala Businessului Moldovenesc”,

        ...    ...continuare  pag. 1,3

EXPO-TÂRG SPECIALIZAT DE MOBILĂ

Expo-târgul specializat de mobilă „CASA DE VIS”, ediţia a V-a se desfăşoară pe 
piața Vasile Alecsandri din Bălţi în perioada 20 - 23 iunie 2019.

Organizatorii expo-târgului specializat de mobilă „CASA DE VIS” sunt filiala Bălţi a Ca-
merei  de Comerţ şi Industrie a RM şi SRL NUMINA, care desfăşoară acest eveniment în 
parteneriat cu primăria municipiului Bălţi.

Scopul ediției din acest an este susținerea producătorilor autohtoni, promovarea unei 
game variate de mobilă calitativă şi competitivă atît pe piața internă, cît şi cea externă, 
precum şi  familiarizarea consumatorilor cu tendinţele şi procedeele performante în do-

meniul producerii mobilierului, cu implementarea  de tehnologii noi şi moderne.
Expo-târgul specializat de mobilă „CASA DE VIS” demonstrează realizările companiilor 

– participante din Regiunea de Nord a țării şi propune un asortiment bogat de mobilă 
calitativă, funcțională şi la prețuri avantajoase.

Evenimentul expozițional reprezintă un spaţiu favorabil pentru schimbul de experien-
ţă între producătorii autohtoni şi asimilarea tehnologiilor performante. Soluţiile inova-
toare, prezentate de participanţi, oferă oportunităţi reale, concrete pentru cei interesaţi 
de industria producerii mobilierului, designului.

CASA DE VIS

Firma de Producție şi Comerț 
NUMINA  SRL – успешная компания,  
работающая на рынке Молдовы более 
20 лет, сохраняет позицию лидера 
в сфере услуг для производства 
мебели.

Пятый год подряд компания 
Numina является соорганизатором  
специализированной мебельной 

выставки-ярмарки Casa de Vis, 
которая знакомит северный регион 
Республики Молдова с последними 
тенденциями мебельной моды. 
Посетители выставки Casa de Vis, 
смогут ознакомиться с изделиями 
компаний, производителей мебели:

- Buracheoc SRL
- Candimobil SRL
- Mobil-Top SRL
- NicoMobila SRL
- Proratex-Com SRL
- Accent Plus SRL
Компания Numina предлагает своим 

партнером весь необходимый спектр 
товаров и услуг для производства мебели. 
Одним из основных и стратегических  
партнеров компании Нумина является 
немецкая компания Hettich. Немецкая 
фурнитура бренда Hettich, работающая 
на европейском рынке уже 130 лет, 

выгодно выделяется 
среди конкурирующих 
предложений точностью 
и з г о т о в л е н и я , 
ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь ю , 
удобством в установке и 
последующей эксплуатации. 
У продукции стильный 
универсальный дизайн «вне 
времени», поэтому она будет 
актуальной и сегодня, и через 
десять лет после установки. 
Немецкая Компания Hettich 
имеет богатую историю, впитав в себя 
лучшие европейские традиции, она на 
протяжении столетия придерживается 
таких идеалов как «немецкое качество» 
и надежность.

Hettich — это инновация в деталях, 
новшество которое направленно 
на качество и эффективность, 

ведь о немецкой педантичности и 
скрупулезности, обеспечивающей 
непревзойденный результат, знают все.

Компания тщательно прорабатывает 
детали для мебели, в результате 
придающие ей безопасность и комфорт. 
Ценится инновационные решения 
компании,

НАШ ЛОЗУНГ – ВОСХИЩАТЬ РЕШЕНИЯМИ! 
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120 întreprinderi, participante la 
concursurile „Marca comercială a anului 
2018”, „Premiul pentru realizări în domeniul 
calității” şi Expoziția națională „Fabricat în 
Moldova”, au fost premiate în cadrul celui 
mai important eveniment al businessului 
autohton – „Gala Businessului Moldovenesc”, 
organizat de Camera de Comerț şi Industrie 
a Republicii Moldova (CCI) în parteneriat 
cu Agenția de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI).

La eveniment au fost prezenți agenți 
economici din toate domeniile de activitate, 
reprezentanți ai Parlamentului şi Guvernului, 
ai administrației publice locale, ambasadori 
acreditați în Republica Moldova, parteneri 
de dezvoltare, Camere de Comerț mixte, 
membrii comitetelor organizatorice ale 
celor două concursuri, mass-media.

În cadrul ceremoniei de inaugurare a 
„Galei Businessului Moldovenesc”, Sergiu 

Harea, preşedintele CCI a RM, a precizat, 
că evenimentul, devenit tradiție, reuşeşte 
an de an să adune cele mai competitive 
întreprinderi din țara noastră. „La ediția 
curentă am premiat 120 companii ale 
căror produse şi servicii sunt apreciate de 
consumatorii nu doar din țară, ci şi de peste 
hotare. Aceşti 120 învingători, au fost aleşi 
de către dumneavoastră- publicul țintă, 
care apreciați calitatea şi competitivitatea 
produselor şi serviciilor”, a mai spus Sergiu 
Harea.

Totodată, au fost evedențiați cei 
mai creativi şi eficienți întreprinzători 
şi manageri din mediul de afaceri a RM 
alături de partenerii concursurilor şi 
anume: Proiectului Băncii Mondiale de 
Ameliorare a Competitivității (PAC II), 
Proiectului Infrastructura Calității al DCFTA, 
Confederației Națională a Patronatului 
din RM şi Agenției Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID).

Premiile câştigătorilor concursurilor au 
fost decernate de către oficialitățile din 
țara noastră, printre care Sergiu Harea, 
preşedintele Camerei de Comerț şi Industrie 
a Republicii Moldova, Lilia Bolocan, 
director Agenția de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală, Igor Șarov, Secretar General 
de Stat al Ministerului  Educației, Culturii 
şi Cercetării, Chiril Gaburici, Ministrul  
Economiei  şi Infrastructurii.

Participanților le-a fost înmânate premiile, 
conform următoarelor nominalizări:

Nominalizarea închisă „REPUTAŢIE ŞI 
ÎNCREDERE” şi nominalizarea „MARCĂ 
CONSACRATĂ” – 12 companii au fost 
premiate;

MARCA COMERCIALĂ „APRECIEREA 
CONSUMATORILOR” şi „MARCA LOCALĂ” 
– 16 companii au fost premiate;

„DEBUTUL ANULUI”, MARCA 
C O M E R C I A L Ă 

„Gala Businessului Moldovenesc” 2019: 120 întreprinderi au fost premiate
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ведь качество фурнитуры один из 
ключевых моментов в производстве 
мебели. Вся продукция Hettich 
соответствует международному 
стандарту, благодаря строгому 
контролю качества, начиная от закупки 
сырья и заканчивая выпуском готовой 
продукции, не поддается сомнению в 
правильности выбора.

Hettich предлагает всем 
потребителям:

- фурнитуру для кухни - большой 

выбор петель, 
н а п р а в л я ю щ и х 
для ящиков, ручек, 
раздвижных и иных 
систем, которые делают 
приготовление еды еще 
более приятным;

- фурнитуру для 
шкафов - универсальные 
решения для шкафов-
купе надежны и бесшумно 
работают; клиенты легко 
подбирают оптимальную 
фурнитуру, которой 

можно укомплектовать любые типы 
раздвижных дверей;

- мебельную фурнитуру - 
продукция для создания любой 
мебели, отвечающей современным 
потребностям покупателя; долговечные 
изделия для комфорта дома и в офисе;

- петли быстрого монтажа -  
максимально простые, надежные и 
эргономичные решения для дверей в 
широком диапазоне толщины с большим 
углом открытия.

Hettich — это бренд, который 
привлекает людей своими 
разработками и инновационными 
идеями, рассчитанный на различную 
целевую аудиторию и не оставляет ее 
равнодушной.

Компания Numina, как партнер 
Hettich, реализует все нововведения и 
идеи на рынке Молдовы. Ассортимент 
товаров и услуг компании Numina 
соответствует потребностям 
клиентов и является приоритетом 
повседневной деятельности. 
Компания Numina представляет в 

Молдове такие мебельные бренды как 
Hettich,Kessebohmer, Egger, Gizir, Saviola, 
Gamet, Elica, Ellici и др. Также компания 
осуществляет продажу осветительных 
приборов, напольного ламината, обоев.

Миссия Numina – нести уют и 
комфорт в дома людей. Товары и 
услуги компании –  для тех, кто ценит 
качество и удобство в жизни, для 
кого стиль и практичность является 
важным сочетанием.

Создавая мечту... Наполните свой 
дом уютом!

Astăzi, 20 iunie, la Bălţi,  în piaţa 
centrală municipală Vasile Alecsandri a 
fost inaugurat expo-târgul specializat 
de mobilă „CASA DE VIS”, ediția a V-a, 
organizat de filiala Bălţi a Camerei  de 
Comerţ şi Industrie a RM şi SRL NUMINA 
în parteneriat cu primăria municipiului 
Bălţi.

Scopul ediției din acest an este 
susținerea producătorilor autohtoni, 
promovarea unei game variate de 
mobilă calitativă şi competitivă atît pe 
piața internă, cît şi cea externă, precum 
şi  familiarizarea consumatorilor cu 
tendinţele şi procedeele performante 
în domeniul producerii mobilierului, 
cu implementarea  de tehnologii noi şi 
moderne.

BURACHEOC SRL, sub brandul 
WOODY KITCHENS, este specializată 

in fabricarea bucătăriilor personalizate. 
Scopul companiei - de a propune soluții 
profesionale in organizarea şi ergonomia 
bucătăriilor şi de a da posibilitate 
fiecărei gospodine plăcerea de a gati 
acasă. Fabricarea se execută strict după 
specificările specialiştilor pentru a oferi 
un produs personalizat calitativ dotat cu 
feronerie germane, garantind 10 ani de 
execuție intensivă a bucătariilor!

“Woody kitchens” ofera o calaborare 
absolut transparentă şi documentată 
pentru a fi eficientă şi de incredere 
clienților sai. Misiunea companiei “Woody 
kicthens” este de a crea şi imbunatăți 
confortul consumatorilor! Și pentru a 
adeveri acest lucru “woody kitchens” oferă 
soluții de finansare cu achitate în rate fără 
dobîndă!

NICOMOBILA SRL a fost fondată în anul 
2009, fiind alaturi de necesitatile clienților 
timp de 10 ani de activitate.

Putem afirma cu încredere, că calitatea 
mobilei «Nicomobila» poate satisface pe 
deplin toate cerințele clienților, potrivindu-
se perfect oricărui interior şi stil.

O gamă largă de produse din industria 
de mobila, abordarea individuală, soluții 
creative şi de design, cele mai bune 
materiale şi cea mai performantă furnitură, 
o calitate desăvîrşită, prețuri atractive – 
reprezintă doar o mică parte a avantajelor, 
care pun în valoare compania pe piață.

«Nicomobila» Vă propune cel mai 
flexibil sistem de reduceri şi cel mai comod 
serviciu de eşalonare a plății sau plata în 
rate.

Compania «Nicomobila» este gata de 
a elabora şi a produce mobilă rafinată, de 
cea mai înaltă calitate, completînd-o cu 

diverse atribute şi accesorii de interior.
«Nicomobila» permanent Vă acordă 

suport şi consultare profesională în 
alegerea celor mai optime componente 
pentru viitorul mobilier al Dumneavoastră.

MOBIL-TOP SRL, care activează 
sub brandul #Mobiladevis s-a fondat 
în 2008.  Experiența de 11 ani a permis 
companiei să devenă una profesională în 
crearea mobilei calitative, la cele mai înalte 
standarde, dăruindu-le satisfacție la peste 
5000 de clienți.

Mobila, pe care o produce Fabrica 
#Mobiladevis este construită inteligent, 
finisată cu precizie înaltă şi îmbină foarte 
reuşit funcționalitatea cu un design 
atractiv. Misiunea companiei este de a crea 
mobilă pentru o viață de vis, o altă mobilă, 
care ar satisface dorințele clientului şi care 
l-ar face fericit.

Mobil-Top SRL are o echipă numeroasă 
de profesionali, de încredere, flexibilă, 
orientată spre un rezultat pozitiv şi 
comunicare armonioasă cu clienții.

ACCENT PLUS SRL este specializată 
în fabricarea unei game largi de produse: 
dormitoare şi mobilier pentru camerele 
copiilor, dulapuri, seturi de bucătărie şi 
mobilier de birou.

Timp de 10 ani compania oferă clienților 
mobilier exclusiv, de la econom la clasa VIP!

Accent Plus urmează tendințele actuale 
şi foloseşte materiale şi mecanisme 
moderne.

Compania este recomandată de clienți 
şi acesta este cel mai bun indice al calității! 

SC CANDIMOBIL SRL propune 
consumatorilor soluţia potrivită pentru 
achiziționarea mobilei calitative la un preţ 
avantajos.

Compania dispune de cele mai 
inovatoare tehnologii, echipă de specialişti 
calificaţi, care realizează idei creative de 
mobilă din materiale calitative pentru 
un trai confortabil! Utilizînd serviciile 
Candimobil SRL clienții beneficiază de o 
consultație GRATUITĂ, vizînd doleanțele 
personale de mobilier, cît şi de deservire 
tehnică după instalare.

CANDIMOBIL SRL - Calitate şi Confort 
pentru casa Ta!

Compania PRORATEX COM activează 

pe piața de producere a mobilei de 
calitate în Republica Moldova deja 
de 17 ani şi confecționeză mobilă din 
lemn, mobilier de corp, deasemenea, 
uşi, ferestre, scări, foişoare de grădină şi 
detaliile interiorului. Mobila din masiv 
de lemn: stejar, frasin, pin, nuc, tei, brad 
se fabrică în conformitate cu mărimile 
şi proiectul clientului, iar mobilierul de 
corp - din MDF frezat şi PAL metalaminat 
calitativ. Abordare individuală, consultația 
specialistului, garanția calității şi termenul 
lung de exploatare - sînt doar cîteva din 
oportunitățile oferite clienților.

Pentru a proiecta şi confecționa 
bucătăria de vis, specialiştii Proratex Com 
se deplasează la domiciliu gratuit, pentru 
măsurările de rigoare, ulterior pentru 
montarea gratuită a tehnicii, garantînd 
calitatea serviciilor oferite.

Participanții expo-târgului specializat de mobilă „CASA DE VIS”
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ÎMBUNĂTĂŢIM MEDIUL DE AFACERI

Camera de Comerţ şi Industrie a 
Republicii Moldova invită agenţii 
economici să participe la Misiunea 
Cumpărătorului organizată în cadrul celei 
de-a 7-a ediție a Târgului Internațional 
de Mătase din India- „Indian Silk & Silk 
Blend Products 2019„. Evenimentul 
va avea loc în or. New Delhi, India, în 
perioada 14 – 17 iulie 2019.

 La expoziție pot participa:
•Cumpărători şi importatori de articole 

vestimentare;
•Angrosişti;
•Distribuitori;
•Reprezentați ai magazinelor;
•Designeri de modă;
•Case & agenți de îmbrăcăminte;
•Producători de branduri proprii;

•Comercianți cu amănuntul.

Pentru persoanele selectate spre 
participare la Misiunea Cumpărătorului 
organizatorii vor acoperi următoarele 
cheltuieli:

•Cazare în hotel 5 stele – 2 nopți;
•Mic dejun şi prânz;
•Recompensarea costurilor pentru 

procurarea biletului de avion în sumă de 
500 USD;

•Transfer gratuit de la aeroport la hotel şi 
de la hotel la expoziție şi vice-versa;

•Întrevederi B2B, urmată de o cină, în ziua 
1 a târgului;

•Spectacol de modă urmat de o cină, în 
ziua a 2 a târgului.

Participantul achită individual cheltuielile 
ce țin de obținerea vizei on-line, bilet avia 

tur-retur (ulterior se va rambursa suma 
de 500 USD din costul total al biletului), 
asigurarea medicală şi taxa de participare. 
Pentru membrii CCI a RM taxa de participare 
constituie 3000 MDL (toate taxele incluse), 
pentru non-membrii CCI a RM –3 500 MDL 
(toate taxele incluse).

Cererile de participare la Misiunea 
Cumpărătorului  în India şi formularele 
completate pot fi expediate prin e-mail: 
rodica.dimitriu@chamber.md sau inga.
leontean@chamber.md.

Pentru mai multe informații, 
contactați Direcția Relații Internaționale 
a CCI a R.M.

Persoane de contact Dimitriu Rodica – 
tel : 022 22 13 91 sau Leontean Inga – tel: 
022 22 26 26.

CCI a RM te invită la Târgul Internațional de Mătase din India

Camera de Comerț şi Industrie a 
Republicii Moldova invită agenţii 
economici să participe la Misiunea 
Cumpărătorului organizată în cadrul 
celei mai importante manifestări 
expoziționale internaționale dedicate 
sectorului tehnologiilor de îmbuteliere 
SIMEI 2019, care va avea loc în perioada 

18-22 noiembrie 2019, în oraşul 
Milano, Italia.

 Principalele grupe de produse 
prezentate  la expoziţie:

•Materii prime, produse chimice 
şi biologice; Utilaje de producție 
şi tehnologii de procesare 
(transportare, omogenizatoare, 
supape, prese); Containere de 
fermentare (cisterne, butoaie);

•Filtre şi instalații de filtrare; 
Îmbuteliere şi umplere (clătitoare, 
uscătoare, echipamente de 
sterilizare, dozatoare); Maşini de 
etanşare (dozatoare cu capsule, 

maşini de capsulat, maşini de cabluri, 
capace şi bidoane); Echipamente de 
monitorizare; Containere (sticle, cutii, 
pungi);

•Echipamente şi produse de măsurare 
(termometre, echipamente de laborator); 
Maşini şi produse de spălat (capsule, 

dopuri, închideri sintetice, şuruburi şi 
capace metalice, capace din plastic); 
Sisteme de etichetare şi tipărire (etichete, 
codoare şi markere, manşoane şi maşini de 
tăiat); Ambalare;

•Echipamente şi produse transversale 
(pompe, supape, fitinguri pentru țevi, 
utilaje pentru vinificație, motoare şi 
compresoare, benzi transportoare); Servicii 
(software, proiectarea vinicolă, eliminarea 
şi reciclarea deşeurilor).

Costuri:
1.Organizatorii acoperă următoarele 

cheltuieli:
•bilet avion (clasa econom): Chişinău – 

Milano-Chişinău (plecare pe 18/11, retur 
22/11);

•cazare cu mic dejun, hotel de 4 stele 
pentru 4 nopți (IN 18.11 – OUT 22.11),  
cameră single sau dublă (Hotel NH Milano 
Fiera), care se găseşte chiar în fața intrării 

la expoziție;
•acces gratuit la expoziție şi Business 

Lounge;
•light lunch la Buyers’ Lounge; participare 

la o serată de networking organizată de 
SIMEI.

2.Participantul va achita taxa de 
participare 3000 MDL (toate taxele incluse).

Cererile de participare la Misiunea 
Cumpărătorului în Italia şi formularele 
completate pot fi expediate prin e mail: 
rodica.dimitriu@chamber.md sau inga.
leontean@chamber.md.

Pentru mai multe informații, contactați 
Direcția Relații Internaționale a CCI a 
R.M. 

Persoane de contact Dimitriu Rodica, 
tel : 022 22 13 91 sau Leontean Inga, tel: 
022 22 26 26.

CCI a RM te invită la expoziția dedicată sectorului tehnologiilor de îmbuteliere SIMEI 2019

CONCURSURI NAȚIONALE

„EXPORT şi MARCA COMERCIALĂ 
„INTER” – 15 de companii au fost premiate;

„FAVORITA ANULUI” – 12 companii au 
fost premiate;

„MARCA COMERCIALĂ RESPONSABILĂ 
SOCIAL” şi Nominalizarea „REBRANDING” 
–  9 companii au fost premiate;

„PREMIUL PENTRU REALIZĂRI ÎN 
DOMENIUL CALITĂȚII”– 38 de companii au 
fost premiate (34 de lauriați şi 4 diplomați);

De asemenea, 19 Consilii Raionale şi 
Găgăuzia, care au reuşit să prezinte la 
standuri commune a expoziției  „Fabricat 
în Moldova 2019”, serviciile, produsele  din 
regiunea lor, au fost premiate.

Concursul „Marca comercială a anului” 
a fost inițiat în anul 2003, cu scopul de a 
reliefa cele mai reuşite proiecte în domeniul 
creării şi promovării mărcilor comerciale 
autohtone pe piaţa internă şi externă, a 
spori competitivitatea lor şi a contribui la 
creşterea profesionalismului echipelor de 
marketing. La ediția curentă a competiției 
au participat 77 mărci comerciale naționale.

Concursul „Premiul pentru realizări 
în domeniul calităţii”, organizat de 
CCI a RM este la a treia ediție şi are ca 
obiectiv promovarea companiilor ce 
implementează standarde în domeniul 
managementului calităţii şi motivarea 
întreprinderilor autohtone să penetreze noi 
pieţe de desfacere cu produse competitive 
şi calitative. Pentru marele premiu anul 
acesta au concurat 38 de companii.

Printre premianții acestor două 
concursuri se regăsesc şi companii din 
regiunea Bălți:

“Marca comercială a anului 2018: 
Nominaţia: Reputație şi încredere
Categoria: Bere şi băuturi nealcoolice
AQUA UNIQA, Gelibert SRL, director 

Bejenari Vasile, Mercuriul de Aur;

Nominaţia: Liderul anului
Categoria: Produse şi servicii în domeniul 

energeticii şi construcțiilor
MP – 75 tencuială uscată prefabricată;
KNAUF – GIPS SRL, director general 

Buzichevici Cazimir, Mercuriul de Aur;

“Premiul pentru realizări în domeniul 
calității”:

Întreprinderi medii cu numărul 
angajaţilor de la 49 până la 249 pers

Produse alimentare
Gelibert SRL - Laureat, Zeița calității;
Produse industriale
ÎCS Knauf-Gips SRL - Laureat, Zeița 

calității;

Întreprinderi mari cu numărul 
angajaţilor peste 249 persoane

Produse alimentare
Floarea Soarelui SA - Laureat, Zeița 

calității, director general Ostrovețchi Stela;

În cadrul evenimentului au fost 
decernate premii şi la 17 raioane din 
țară, printre ele şi trei Consilii raionale din 
regiunea Bălți: Făleşti, Glodeni, Rîşcani, care 
au participat în perioada 30 ianuarie- 03 
februerie 2019, la cea de-a XVIII-a ediție a 
expoziției naționale “Fabricat în Moldova 
2018”. 
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Recent, filiala Bălţi, Camera de Comerț şi 
Industrie a RM în parteneriat cu A.O. „Pro 
Cooperare Regională” în scopul susținerii, 
promovării şi dezvoltării businessului mic 
şi mijlociu din regiune, a desfăşurat pe 
parcursul a 3 zile o sesiune de instruire.

Evenimentul a fost organizat în cadrul 
proiectului „Societatea civilă contribuie la 
dezvoltarea economică şi socială a ţării”, cu 
susţinerea financiară a Uniunii Europene 
şi cofinanţat de Suedia, prin intermediul 
Fundaţiei Est-Europene.

În discursul de deschidere a evenimentului, 
Galina Codița, directorul filialei Bălți, CCI a RM, 
mulțumind participanților  pentru prezență, a 
menționat utilitatea acestor întruniri pentru  
întreprinderile mici şi mijlocii, accentuind 

importanța familiarizării lor cu posibilitățile de 
dezvoltare a afacerii şi de facilitare a accesului 
pe piață. Totodată, Galina Codița a specificat, 
că sesiunea de instruire este o oportunitate 
unică de a învăța, cum să  dezvolți modele de 
afaceri durabile.

Vitalie Rusu, manager de proiect, Centrul 
de suport în afaceri SMART HUB a salutat 
reprezentanții întreprinderilor autohtone, 
specificand  că, participanţii la activităţile de 
instruire, în procesul de elaborare sau revizuire 
a planurilor de afaceri, pe tot parcursul sesiunii 
vor fi asistaţi de către formatorii companiei de 
consultanță CIVITTA Moldova.

La sesiunea de instruire au participat 22 de 
agenți economici din oraşului Bălți, raioanele 
Sîngerei, Glodeni, Rîşcani şi Făleşti.

Colegiul de redacţie: 
Codiţa Galina, Lîşacov Eugen.

Paginare la computer: Lîşacov Eugen.
Telefon de contact: 0231 530 45

e-mail: balti@chamber.md, 
http://www.balti.chamber.md

Ziarul este tipărit la “Tipografia din Bălţi” SRL

Filiala Bălţi, Camera de Comerţ şi Industrie a RM
felicită cu ocazia zilei de naştere

Tulbure Ion     - SRL Gelibert Com, director
Cireş Vasile     - SRL Logofăt-Prim, director
Axenti Petru   - SRL Bogalecon-Moldova, director

Vă dorim sănătate, energie, bunăstare,
optimism pentru noi realizări! La mulți ani!

Грамотные,
авторизированные

переводы любых
документов

Телефон: 
0231 530 46

Филиал Бэлць, 
Торгово-Промышленной Палаты РМ
предоставляет услуги по экспертизе

товаров, по количеству и качеству, в т.ч. 
скоропортящихся

Акт экспертизы служит основанием:
• для предоставления претензий по-

ставщику товара;
• для предоставления в налоговую ин-

спекцию;
• для подтверждения некачественно-

сти, срока годности товара.
Консультации по тел: 023130077, 023130024

Услуги специалистов по таможенному 
оформлению – качественно и оперативно 

0231 23098
Адрес: мун. Бэлць,

str Ștefan cel Mare, 195 (terminal)

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
(коммерческой и частной), 

земельных участков, оборудования, 
автотранспортных средств 

Мун. Бэлць, проспект Победы, 6
Тел.: 0231 300 24, 0231 300 77.

Camera de Comerţ şi Industrie a RM, filiala Bălţi 
efectuează operaţiuni de mediere în vamă.

Operaţiuni prealabile vămuirii, precum sunt:
a) elaborarea proiectelor de scrisori/demersuri către 

organele vamale în vederea plasării mărfurilor sub destinaţie 
vamală solicitată de agenţii economici,

b) înştiinţarea organului vamal despre intenţia agenţi-
lor economici de a scoate sau introduce mărfurile sau despre 
trecerea frontierei vamale,

c) examinarea cu permisiunea organului vamal a măr-
furilor, prelevarea de probe şi mostre pentru verificarea, îna-
inte de depunere a declaraţiei vamale, a felului şi cantităţii 
mărfurilor sosite sau expediate de către agentul economic,

d) efectuarea expertizei mărfurilor în scopuri vamale,
e) eliberarea certificatelor de origine,
f) depozitarea provizorie a mărfurilor şi mijloacelor 

de transport ale agentului economic,
g) acordarea serviciilor de informare şi consultanţă ju-

ridică în domeniul legislaţiei vamale a Republicii Moldova.
Operaţiuni de vămuire:

a) declararea  mărfurilor şi a  mijloacelor de transport, 
inclusiv declararea  prin  procedee informatice,

b) prezentarea, la cererea colaboratorilor vamali, a 
mărfurilor şi mijloacelor de transport supuse declarării,

c) prezentarea organelor vamale a documentelor înso-
ţitoare ale mărfurilor şi mijloacelor de transport,

d) prezentarea, la cererea colaboratorilor vamali, a do-
cumentelor şi a altor date suplimentare necesare în.scopuri 
vamale,

e) achitarea drepturilor de import/export cuvenite sau 
garantarea acestora la solicitarea agentului economic şi alte 
operaţiuni de mediere în domeniul vamal.

Informaţii suplimentare la tel.: 23123098
Adresa: mun. Bălţi, str Ştefan cel Mare, 195

BROKER VAMAL Filiala Bălţi
a Camerei de Comerţ şi Industrie

 a Republicii Moldova 
Vă propune următoarele servicii:

- Organizarea expo-tîrgurilor 023122067, 023127035, 
023129154, 023129227
- Consultaţii juridice 023129227
- Organizarea misiunilor economici, întîlniri de afaceri 

023123479
- Cursuri pentru contabili începători şi seminare de for-

mare antreprenorială 023126236
- Studierea bazelor instruirii computaţionale 023153046
- Cursuri de studiere a limbilor engleză şi germană
023123479, 023129227
- Evaluarea imobilului, utilajului, mijloacelor de transport 

023130077, 023130024
- Expertiza mărfurilor şi emiterea certificatelor
023130077, 023130024
- Serviciul “broker vamal” 023123098
- Serviciul “Ghişeul unic”  026226733.
- Traducerea documentelor 023153046
- Elaborarea bucletelor, logotipurilor, prospectelor, cata-

loagelor, cărţilor de vizită. Susţinere în căutarea parteneri-
lor de afaceri, amplasarea informaţiei în Internet 
023153045
- Organizarea campaniilor publicitare de promovare a 

mărfurilor şi serviciilor. Amplasarea informaţiei despre 
întreprinderi în ziarul “Dezvoltarea Bălţi” 023153045
- Multiplicarea documentelor 023129154
- Culegere şi imprimare a textelor la computer 

 023129154, 023130024
- Abonarea la ziarele “Dezvoltarea”, “Dezvoltarea Bălţi” 

023129154

Facilitarea accesului la piață
pentru înterprinderile mici şi mijlocii din Regiunea de Nord

ÎMBUNĂTĂŢIM MEDIUL DE AFACERI


