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Săptămîna trecută în Chișinău a avut loc întrevederea bilaterală al președintelui Congresului
Național al Industriașilor și Antreprenorilor din Moldova (CNIAM)
d-l Vasile Tarlev
cu președintele 
Camerei Economice de Comerț și Industrie Europeană 
(EEIG) 
d-l Vugar Abdulaev.

  

Aceste structuri (CNIAM și EEIG) de mai mult timp  au stabilite relații de cooperare reciproc
avantajoase. În scopul dezvoltării și consolidării relațiilor de cooperare părțile au convenit să-și
extindă ariile de colaborare bazate pe parteneriat în interesul comunităților oamenilor de afaceri
din Moldova, Europa și țările CSI.

      

EEIG reprezintă interesele companiilor din diferite domenii de activitate care activează pe
teritoriul Europei și spațiul CSI. CNIAM unește organizații compatrioților noștri -
industriașilor, antreprenorilor, companii miniere, producătorii energiei regenerabile și alte
colectivități de producere.

  

Domnul Vasile Tarlev a sălutat vizita în Moldova al prietenului său și partenerului de încredere,
d-lui Vugar Abdulaev și a menționat următoarele: «Este semnificativ, că
instituțiile noastre ne-au împuternicit să semnăm memorandum de înțelegere între 
CNIAM și EEIG
. Acest fapt este necesar pentru a legitima documentar cooperarea între mediul de afaceri din
Moldova, Europa și CSI».

  

În cadrul întrevederii ambele părți au discutat asupra noilor posibilități, inițiative și acțiuni, care
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urmează să fie implimentate în condițiile economiei de piață și unui comerț global deschis bazat
pe reglementările OMC. Au fost examinate de asemenea activitățile mediului de afaceri în
vederea promovării competitivității și a spiritului antreprenorial, precum și posibilitățile 
participării la proiecte investiționale comune.

  

D-lui Vasile Tarlev i-a fost transmis pachetul proiectelor investiționale, pregătite de către
antreprenori din Danemarca, Republica Cehă, Norvegia și alte țări. Oferta transmisă conține
propuneri actuale și binevenite pentru Republica Moldova în domeniul agrar, industrial,
tehnologiilor inovatoare și alte domenii relevante. Părțile au convenit să asigure transparența
activităților comune în vederea încurajării investițiilor și  promovării  proiectelor competitive pe
piața Moldova.

  

În baza hotărîrilor primite, pe data de 19 iunie anului curent a fost semnat memorandum de
înțelegere și colaborare între CNIAM și EEIG . Din partea  ЕЕIG memorandum a fost semnat
de d-l Vugar Abdulaev, iar
din partea 
CNIAM
– d-l Vasile Tarlev.
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http://www.vedomosti.md/news/sotrudnichestvo-v-interesah-biznes-soobshestva
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