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În perioada 15 - 31 aprilie 2011, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat să monitorizeze implementarea
propunerilor incluse în Agenda Națională de Business. Acest buletin este structurat în două secțiuni:
prima este dedicată monitorizării modificărilor legislative și noutăților care au legătură cu
implementarea priorităților stabilite în Agenda Națională de Business 2010, iar cea de a doua conține
alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri.
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I.

Noutăți relevante pentru implementarea Agendei Naționale de Business 2010:

1.1 Uniunea Europeană acordă o atenţie sporită implementării programelor de suport bugetar sectorial
Uniunea Europeană acordă o atenţie sporită implementării programelor de suport bugetar sectorial de
către Guvernul Republicii Moldova, iar datorită efortului comun şi rezultatelor obţinute, Misiunea de
programare a Comisiei Europene a anunţat astăzi posibilitatea majorării fondurilor alocate Republicii
Moldova.
Moldova este în linie cu realizarea prevederilor matricei de politici convenite, iar principiul de
valorificare a mijloacelor Parteneriatului Estic „more for more” (mai multe fonduri contra mai multe
reforme) încurajează autorităţile de la Chişinău să intensifice reformele.
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În ceea ce privește dezvoltarea economică în zonele rurale se pledează pentru lichidarea disparităţilor în
diferite regiuni ale ţării şi pentru susţinerea procesului de schimbare a mentalităţilor, axată pe crearea
condiţiilor de dezvoltare a afacerilor în zonele rurale şi consolidarea infrastructurii de suport pentru
IMM-uri. „Este importantă diversificarea economică rurală, inclusiv prin dezvoltarea afacerilor nonagricole în satele noastre”, a precizat Valeriu Lazăr.
1.2 Sistemul de metrologie al Republicii Moldova va fi reformat până la 1 ianuarie 2013
„Sistemul naţional de metrologie al Republicii Moldova va fi reformat până la 1 ianuarie 2013 ”, a
declarat viceministrul Economiei, Octavian Calmâc în cadrul şedinţei de astăzi a Grupului Consultativ în
domeniul comerţului, infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor.
Membrii Grupului de lucru, care sunt reprezentanţii instituţiilor statale de profil şi a organizaţiilor nonguvernamentale, au discutat Programul de acțiuni privind reformarea sistemului infrastructurii calității.
Conform informaţiei prezentate reforma sistemului naţional de metrologie este efectuată în baza
concepţiei infrastructurii calităţii, elaborată anterior în conformitate cu angajamentele asumate de
Republica Moldova faţă de Organizaţia Mondială a Comerţului şi ținând cont de recomandările
experţilor Uniunii Europene în contextul negocierii Acordului de Comerţ Liber RM-UE (DCFTA).
Pentru a pregăti platforma necesară lansării şi implementării reformei au fost efectuate un şir de
modificări normative şi legislative, în special a Legii cu privire la standardizare nr. 590-XIII din 22
septembrie 1995 şi a Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995.
Într-un final, varianta optimă selectată de către participanţi a fost cea de reorganizare instituţiilor sus
numite şi crearea în baza acestora a trei instituții separate – Institutul Național de Metrologie şi
Institutul Național de Standardizare în calitate de instituţii publice şi Centrul de Metrologie Aplicată cu
sediul de bază la Chișinău și filialele în Bălţi, Ceadâr-Lunga, Cahul care va fi organizaţie subordonată
Ministerului Economiei.
Astfel, Institutul Național de Metrologie va fi responsabil de asigurarea trasabilităţii măsurărilor,
menţinerea etaloanelor naţionale şi a celor de referinţă, conservarea şi transmiterea unităţilor de
măsură legale în baza Sistemului Naţional de Etaloane iar Centrul de Metrologie Aplicată va asigura
implementarea în teritoriu a politicii de stat în domeniul metrologiei, precum și transmiterea unităţilor
de măsură legale prin efectuarea verificărilor metrologice şi a etalonărilor mijloacelor de măsurare.
1.3 Prima şedinţa a grupului de lucru privind implementarea Cadrului Strategic de Cooperare Vamală
între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
Pe 19 aprilie a.c. la Chişinău s-a desfăşurat prima şedinţa a grupului de lucru privind implementarea
Cadrului Strategic de Cooperare Vamală între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
Discuţiile în cadrul şedinţei grupului de lucru au vizat obiectivele comune prioritare de colaborare
printre care securizarea şi fluidizarea traficului de mărfuri; managementul riscului, combaterea
fraudelor; investirea în modernizarea vamală.
La prima şedinţa au fost discutate în mod special aspectele de colaborare în domeniul simplificării
procedurilor de trecere a frontierei pentru agenţii economici de încredere din UE şi Moldova,
dezvoltarea continuă a conceptului „ghişeului unic" şi „singură oprire" în posturile vamale de frontiera
şi cele interne, implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit/ NCTS.
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Părţile au dat o apreciere pozitivă rezultatelor primei şedinţe, remarcând progresul substanţial la
capitolul cooperării vamale între UE şi RM. Următoare şedinţă a grupului va avea loc în luna septembrie
a.c.
II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri:
2.1 RAPORT privind implementarea Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană:
Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, pentru anul 2011
Guvernul RM a elaborat Raportul privind implementarea Programului de activitate al Guvernului
„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011 - 2014 pentru anul 2011. Raportul este
structurat în baza celor 12 domenii prioritare din Program şi analizează nivelul de îndeplinire a
obiectivelor de guvernare preconizate, precum şi valoarea indicatorilor de impact stabiliți pentru fiecare
obiectiv de guvernare. Scopul central al raportului este analiza evoluțiilor înregistrate pe parcursul
primului an de implementare – 2011. Totodată, în cazul anumitor reforme de complexitate mai mare şi
de durată mai lungă, s‐a recurs la elucidarea întregului curs al acțiunilor transformatoare, din momentul
lansării în septembrie 2009, indicând uneori evoluția implementării acestora până la 1 aprilie 2012.
Această abordare este justificată de perioada relativ scurtă de la învestirea Guvernului, care nu permite,
în toate cazurile, o evaluare plenară a performanței instituțiilor guvernamentale în raport cu țintele de
rezultat şi impact ale Programului şi Planului de acțiuni al Guvernului.
2.2 Guvernul a aprobat Planul de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă
Planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă include măsuri care vor contribui la creșterea
transparenței în procesul de guvernare, participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor, gestionarea
eficientă a resurselor publice și îmbunătățirea calității serviciilor. Prin adoptarea Planului de acțiuni
pentru o guvernare deschisă, executivul își onorează angajamentele asumate în cadrul Parteneriatului
pentru o guvernare deschisă. Reamintim că pe 20 septembrie 2011, în cadrul Adunării Generale ONU,
Guvernul a semnat Declarația pentru o guvernare deschisă. Executivul se aliniază astfel la eforturile
globale și cele ale Uniunii Europene în vederea extinderii acțiunilor de promovare a transparenței,
combatere a corupției, sporire a accesului la informații și servicii de calitate prin aplicarea tehnologiilor.
Promovarea principiului de guvernare deschisă reprezintă și o acțiune în vederea realizării obiectivelor
Programului strategic pentru modernizarea tehnologică a guvernării, aprobat prin hotărârea de Guvern
nr. 710 din 20 septembrie 2011.
Iată care sunt prevederile Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă:
- Utilizarea obligatorie a platformei www. particip.gov.md pentru consultarea proiectelor de acte
normative
- Publicarea în format electronic a informației privind asistența externă
- Lansarea portalului petiții online
- Elaborarea sistemului automatizat pentru depunerea online a declarațiilor pe venit a funcționarilor
publici și persoanelor cu funcții de răspundere
- Utilizarea rețelelor de socializare pentru o comunicare mai eficientă cu cetățenii
- Publicarea actelor locale pe www.actelocale.md
- Transparența în sistemul judecătoresc
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2.3 Chestiuni ce ţin de cooperarea în 12 domenii au fost examinate în cadrul şedinţei Comisiei
interguvernamentale moldo-române de colaborare economică şi integrare europeană
Tot în cadrul ședinței au fost discutate detaliile în vederea realizării proiectului gazoductului
transfrontalier Ungheni-Iaşi, părţile convinind să asigure resursele financiare, umane şi tehnice necesare
pentru a asigura implementarea de ambele părţi a agendei ambiţioase stabilite în acest sens.
În contextul negocierii Acordului pentru crearea Zonei de comerţ liber comprehensiv şi aprofundat
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a solicitat asistenţa
României, dar şi aprofundarea colaborării între cele două ţări, în vederea transferării experienţei
acumulate de România în procesul de aliniere la regulile UE în domenii specifice, cum ar fi infrastructura
calităţii şi siguranţa alimentară.
În cadrul şedinţei au fost examinate principalele aspecte ale colaborării în domeniul IMM-urilor între
cele două ţări, domeniu care va favoriza dezvoltarea relaţiilor comerciale bilaterale.
Printre domeniile de perspectivă în care ar putea fi intensificată colaborarea economică se numără
comerţul, industria electro-energetică şi a gazelor naturale, întreprinderile mici şi mijlocii, agricultură,
transportul, domeniul vamal, reglementare tehnică şi standardizare, protecţia consumatorilor şi a
mediului, etc.
În timpul vizitei la Bucureşti, viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a avut întrevederi şi cu reprezentanţii
Camerelor de comerţ româno-americane, AmCham, şi româno-britanice, unde au fost prezentate
oportunităţile investiţionale în Republica Moldova. Discuţiile s-au axat pe implementarea proiectelor
concrete în domenii prioritare pentru economia ţării noastre, cum sunt sectorul TIC, cooperarea
industrială şi eficienţa energetică. S-a stabilit o colaborare la nivel executiv privind diseminarea
informaţiei ce vizează oportunităţile investiţionale în Moldova în contextul deetatizării şi a creării de
Parcuri industriale. S-a convenit, de asemenea, un parteneriat în organizarea unui schimb de misiuni de
afaceri, iar în toamna acestui an urmează a fi organizat, de comun cu membrii AmCham Român, un For
de afaceri moldo-român Republica Moldova.
2.4 Consiliul Naţional pentru Parteneriatul Public va consolida eforturile în organizarea eficientă a
parteneriatelor public-private

Prin Hotărâre de Guvern a fost creat Consiliu Naţional pentru Parteneriatul Public, instituit
pentru consolidarea eforturilor în organizarea eficientă a parteneriatelor public-private. Prin
instituirea acestui Consiliu se contează pe crearea unui mediu favorabil privind mobilizarea
investiţiilor private şi atragerii acestora în proiectele de Parteneriat Public Privat (PPP).
Revizuirea abordării cooperării dintre autorităţile publice şi sectorul privat scoate în evidenţă un
concept nou de colaborare pentru asigurarea impulsionării activităţilor investiţionale în
economia naţională.
Consiliul este format din reprezentanţi ai statului şi mediului de afaceri. Acesta va avea 24 de
membri, printre care miniştri, directori de agenţii guvernamentale, precum şi preşedinţii
Asociaţiei Băncilor din Moldova, a Asociaţiei Investitorilor Străini şi a Confederaţiei Naţionale a
Patronatelor din Republica Moldova.
2.5 S-a încheiat concursul de selectare a rezidenţilor în domeniul fabricării producţiei industriale în Zona
Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chişinău”
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Administraţiei Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chişinău”, anunţă despre încheierea
concursului de selectare a rezidenţilor Zonei libere în domeniul fabricării producţiei industriale.
Pretendentul ce a câştigat concursul a fost întreprinderea cu capital autohton ”DJOFRA-M” S.R.L.
Proiectul investiţional al companiei date prevede fabricarea producţiei orientate la export – plasă
confecţionată din fibre de sticlă pentru îndeplinirea operaţiilor de tencuială în domeniul construcţiei şi
reparaţiei clădirilor, edificiilor şi altor asemenea obiecte. Totodată, acesta reprezintă un produs
înlocuitor de import, deoarece la moment astfel de producere pe teritoriul ţării nu există.
Conform condiţiilor concursului volumul investiţiilor pentru realizarea proiectului în cauză va constitui
cel puţin 100 mii dolari S.U.A. Numărul locurilor de muncă – circa 24 persoane. Salariul mediu lunar este
preconizat la circa 250-450 dolari SUA.
2.6 BERD intenţionează să investească 100 mln. euro în Republica Moldova în 2012
Mersul proiectelor finanţate de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în Republica
Moldova şi identificarea unor noi oportunităţi investiţionale au fost examinate în cadrul unei întrevederi
a viceprim-ministrului Valeriu Lazăr, ministru al Economiei cu directorul regional al BERD pentru Caucaz,
Moldova şi Belarus, Paul-Henri Forestier.
Viceprim-ministrul a precizat că noi oportunităţi investiţionale vor apărea odată cu aprobarea
modificărilor legislative propuse de Ministerul Economiei, care vizează restructurarea unei serii de
întreprinderi cu capital de stat, eventuala privatizare a lor sau crearea unor parteneriate public-private
în baza acestora. Este vorba de active ale statului în domenii ca farmaceutica, producţia de cosmetice,
tutun, comerţ, vinificaţie, dar şi întreprinderi din domeniul infrastructurii, cum ar fi distribuţia şi
furnizarea energiei electrice, Căile Ferate ale Moldovei, Aeroportul Internaţional Chişinău, etc.
Paul-Henri Forestier a informat că în anul trecut BERD a investit în Republica Moldova cca 67 mln. euro
şi speră că în acest an portofoliul Băncii se va ridica la 100 de milioane de euro. Oficialul BERD a exprimat
interesul Băncii de a participa într-un proiect de modernizare a Căilor Ferate din Moldova, însă a
condiţionat lansarea proiectului de ajustarea politicii tarifare a întreprinderii. „Vom atrage asistenţa
tehnică necesară pentru realizarea unor economii şi creşterea competitivităţii întreprinderii”, a spus
Paul-Henri Forestier.
2.7 Reuniunea mediului de afaceri moldo-turc
Ministerul Economiei al Republicii Moldova de comun cu Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi
Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) au organizat reuniunea mediului de afaceri moldo-turc.
La reuniune au participat peste 30 de companii. Participanţii au declarat că întâlnirea va contribui la
dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor comerciale şi economice dintre Republica Moldova şi Republica
Turcia.
Evenimentul a fost organizat cu suportul MIEPO în vederea atingerii obiectivelor prioritare de atragere a
investiţiilor şi promovare a exportului din Republica Moldova.
2.8 Subiecţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii vor putea procura un vast sortiment de
echipament de producere cu 40% reducere cu suportul financiar al JNPGA
Ministerul Economiei al Republicii Moldova a anunţat la începutul lunii aprilie curente despre lansarea
procesului de antrenare a solicitanţilor privind participarea la Programul de susţinere şi dezvoltare a
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice
structurale, finanţat din contul mijloacelor Fondurilor Partenere ale Grantului Japonez Tranşele I-IV.
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Fondul, în valoare totală de 15 milioane lei, urmează sa fie repartizat la 15 depunători de cerere de
participare, în baza deciziei Comitetului Consultativ al Programului JNPGA.
Cererile de solicitare pentru participare la Program urmează să vizeze procurări în valoare minimă de
500.000 lei, iar valoarea maximă de 1.000.000 lei. Programul este destinat facilitării procurării de către
subiecţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii a unui vast sortiment de echipament de producere.
Precizăm că 40% din preţul echipamentului va fi oferit drept Grant din partea Guvernului Republicii
Moldova, dacă beneficiarii vor achita în termenii stabiliţi conform contractului de leasing 60% din preţul
echipamentului.
Echipamentul procurat în cadrul Programului va fi oferit beneficiarilor în regim de leasing pe o perioadă
de un an (fără gaj). Dobânda de leasing este la cota zero. În cadrul Programului va fi achiziţionat doar
Echipament nou de import, fiind exclus cel de origine autohtonă. La achiziţia şi importul Echipamentului
va fi aplicată cota zero la plata taxei pe valoarea adăugată, şi vor fi scutite de plata taxei vamale şi a taxei
pentru efectuarea procedurilor vamale.
Perioada de prezentare a setului de documente necesare pentru participare la program a fost stabilită
pentru 3 săptămîni: 9 aprilie 2012 - 02 mai 2012. Pînă la moment au fost depuse cereri, urmează ca cei
care au intenţia de a solicita suportul financiar al acestui Program pentru prosperarea afacerii profesate
în sectorul rural, se pot adresa la sediul Unităţii de Implementare a Grantului Acordat de Guvernul
Japoniei la adresa - MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 180, biroul
812a. Informaţii detaliate privind Programul vizat, cererea de aplicare şi criteriile de eligibilitate ale
solicitanţilor le puteţi obţine la numerele de telefon 022 296 718, 022 238 574 sau pe pagina web:
www.jnpga.md.
Pentru a se acorda şansa de participare în cadrul programului unui număr cît mai mare de întreprinzători
a fost scăzut plafonul de solicitare pentru finanţare la program de la 1,5 mln lei la 1 mln de lei.
2.9 Incubatoarele de afaceri constituie un instrument de susţinere a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii la
etapa de iniţiere şi pătrundere pe piaţă
Dezvoltarea unei infrastructuri de suport în afaceri viabile, este o prioritate strategică pentru Guvernul
RM. Incubatoarele de afaceri constituie un instrument de susţinere a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii la
etapa de iniţiere şi pătrundere pe piaţă, de generare a locurilor de muncă şi de înviorare a sferelor din
economia locală.
La această temă, pe 17 aprilie 2012, în sediul ME, a avut loc o conferinţă de presă susţinută de doamna
Iulia Iabanji, director al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii de pe
lângă ME.
Potrivit intenţiilor preconizate de ODIMM, în scopul dezvoltării a 2 Incubatoare de Afaceri, în anul 2011,
a fost efectuată analiza situaţiei actuale privind existenţa imobilului necesar şi disponibilitatea implicării
Autorităţilor Publice Locale în acest proces. Urmare analizei efectuate, bazată pe informaţia prezentată
de Consiliile raionale privind disponibilitatea acestora de implicare şi contribuire, inclusiv cu mijloace
financiare în crearea unui incubator de afaceri în teritoriul subordonat, au fost selectate 2 raioane:
Stefan-Vodă şi Leova. În anul 2012 este preconizat constituirea a următoarelor trei incubatoare de
afaceri. În acest scop, în luna ianuarie curent, au fost solicitate propunerile Autorităţilor Publice Locale
privind interesul şi disponibilitatea acestora de creare a Incubatorului de afaceri în teritoriul subordonat,
în baza criteriilor stabiliţi. În rezultatul analizei propunerilor înaintate au fost ientificate 3 raioane, care
au exprimat dorinţa şi posibilitatea de a pune la dispoziţie imobilul necesar şi se implica activ în acest
proces, inclusiv cu contribuţia financiară. Astfel, au fost identificate raioanele: Rezina, Sîngerei şi
Dubăsari (Coşniţa).
În contextul celor menţionate, Guvernul Republicii Moldova recunoaşte şi apreciază importanţa
sectorului IMM drept bază pentru dezvoltarea economiei naţionale. Experienţa Uniunii Europene ne
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demonstrează că sectorul IMM poate avea o contribuţie substanţială la realizarea PIB-ului, crearea de
noi locuri de muncă, stimularea exporturilor.
2.10 Realizări și perspective ale Comisiei interguvernamentale de colaborare comercial-economică cu
Federaţia Rusă
În cadrul întrevederii bilaterale a copreşedinţilor Comisiei interguvernamentale moldo-ruse susţinute pe
16 aprilie 2012 la Chişinău, părţile au remarcat eficienţa realizării înţelegerilor în cadrul ultimei şedinţe a
Comisiei, printre care semnarea Acordul privind livrarea de mărfuri în cadrul cooperării de consum, a
Programului de cooperare umanitară, acordurilor la nivel de autorităţi publice centrale privind
cooperarea în domeniul migraţiei de muncă şi în sectorul agroindustrial, precum şi Acordului privind
crearea Pavilionului „Moldova” în cadrul Centrului expoziţional VVŢ din Moscova. În contextul
construcţiei Pavilionului „Moldova”, Valeriu Lazăr a solicitat părţii ruse alocarea unui teren suplimentar,
aferent construcţiei, pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor de reconstrucţie şi a activităţii curente a
centrului expoziţional-comercial.
Ministrul Economiei a salutat aderarea Federaţiei Ruse la Organizaţia Mondială a Comerţului şi a cerut
iniţierea negocierilor privind anularea taxelor vamale la export, în conformitate cu regulile OMC.
Părţile au examinat şi posibilitatea deschiderii unui al treilea punct vamal de import a producţiei
vinicole din Moldova, în regiunea Breansk, în prezent fiind funcţionale două puncte vamale la Moscova
şi Sankt-Petersburg. O altă temă de discuţie a constituit-o necesitatea vămuirii în timp util a producţiei
perisabile, în conformitate cu Codul vamal al Federaţiei Ruse.
2.11 Urgentarea Proiectului „Promovarea Comerţului şi Sporirea Capacităţilor de Producţie a
Producătorilor de Fructe Proaspete din Republica Moldova”
Discuțiile în jurul urgentării implementării proiectului și alinierii acestuia la obiectivele Ministerului
Economiei și MIEPO au avut loc la şedinţa de lucru privind implementarea planului de acţiuni a
proiectului dat.
Proiectul ”Promovarea Comerțului și Sporirea Capacităților de Producție a Producătorilor de Fructe
Proaspete din Republica Moldova” este finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și are
drept scop de a fortifica comerțul și spori capacitățile de producție a producătorilor și exportatorilor
produselor agricole în vederea măririi competitivității la nivel internațional și facilitării accesului pe
piețele externe atât în țările CSI cât și pe piața Uniunii Europene.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt de a fortifica capacitățile asociațiilor producătorilor agricoli, în
special a asociațiilor producătorilor/exportatorilor de fructe proaspete, membrilor asociațiilor și altor
producători agricoli.
2.12 Dialog cu membrii „Trade Club Moldova”
Viceprim-ministrul, Valeriu Lazăr, ministrul al Economiei, a purtat vineri un dialog cu membrii „Trade
Club Moldova”, organizaţie care întruneşte 27 de consilieri economici ai Ambasadelor acreditate în
Republica Moldova şi consuli onorifici ai diferitor ţări. Aceştia s-au interesat în mod special de
perspectivele procesului de privatizare în Republica Moldova, stabilitatea relaţiilor cu Federaţia Rusă,
inclusiv în domeniul alimentării cu gaze naturale, evoluţia negocierilor privind semnarea unui acord de
creare a Zonei de comerţ liber profund şi comprehensiv cu Uniunea Europeană, etc.
Potrivit lui Valeriu Lazăr, Ministerul Economiei a propus excluderea din lista întreprinderilor ce nu pot fi
supuse privatizării a cca 100 de întreprinderi. Urmează a fi luată însă o decizie politică asupra formei în
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care capitalul privat va putea participa la dezvoltarea acestor companii – fie prin privatizare, fie prin
crearea unor parteneriate public-private. Ministrul Economiei a declarat că Guvernul nu diferenţiază
investitorii în locali şi străini, important este ca aceştea să fie eficienţi, să producă bunuri şi servicii de
calitate şi să asigure locuri de muncă, iar preocuparea statului va fi să creeze condiţii adecvate pentru
competiţia sănătoasă şi transparentă pe piaţă.
2.13 Ministrul transporturilor, Anatol Șalaru afirmă că majorarea tarifelor la transportul de călători nu
este justificată
Într-o vreme când toate se scumpesc, călătorii moldoveni sunt amenințați și de majorarea tarifelor
transportului privat în comun. Ministrul transporturilor, Anatol Șalaru afirmă însă că majorarea tarifelor
la transportul de călători nu este justificată. Dacă preţurile ar fi atât de ucigaşe pentru transportatori,
atunci nu ar fi un nou aflux de firme de transport. În fiecare an numărul de doritori de a presta servicii
de transport călători creşte. Problema mare a transportului de călători este că nu există competiţie, nu
există concurenţă, nu există piaţă, nu există liberalizare, afirmă ministrul. De asemenea, acesta a
enunțat că planifică să meargă în Parlament cu un cod, care include patru cerințe de bază pentru
transportatori: criteriul financiar, sediu, un nume bun şi specialişti în domeniu.
2.14 Comunicarea eficientă cu publicul şi mediul extern - o nouă dimensiune pentru colaboratorii
Serviciului Vamal
Colaboratorii subdiviziunilor Aparatului Central şi celor 8 Birouri Vamale al Serviciului Vamal al RM, au
participat pe 24 aprilie la work-shop-ul "Tehnici moderne de comunicare şi recomandări de optimizare a
procesului de interacţiune a Serviciului Vamal cu publicul şi mediul extern", susţinut de Dl. Zoran
Stevanovic - Comunication advisor, UNDP Bratislava Regional Center.
În scopul consolidării capacităţilor manageriale de comunicare cu mass-media şi mediul extern, totodată
pornind de la ideea că dialogul constructiv între autoritatea vamală şi mijloacele de informare în masă
este vital, training-ul dat a oferit participanţilor atît cunoştinţe valoroase despre modul de gestionare a
unei relaţii eficiente cu presa, cît şi tehnici moderne de comunicare cu organismele media şi asigurarea
transparenţei în cadrul Serviciului Vamal.
Work-shop-ul în domeniul relaţiilor cu publicul organizat de Serviciul Vamal în cooperare cu Dl. Zoran
Stevanovic a punctat un nou succes în crearea unui climat pozitiv şi interacţiunea eficientă a Serviciului
Vamal cu mijloacele de informare în masă şi publicul larg.
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