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Știri detaliate:
I.

Noutăți relevante pentru implementarea Agendei Naționale
de Business 2012-2013

1.1 Tatiana Lariuşin despre criza politică în țară și colaborarea Guvernului
cu FMI
Republica Moldova a ajuns într-o situaţie destul de dificilă, asemănătoare
cu cea din anul 2009, când ţara nu avea un guvern funcţional, iar relaţiile cu
Fondul Monetar Internaţional şi cu alte instituţii străine erau suspendate.

Deoarece pe ultima sută de metri, Executivul a adoptat, fără coordonare, o
serie de decizii populiste, aceasta a dus la suspendarea relaţiilor cu FMI.
Potrivit experţilor, Moldova riscă să rateze investiţii şi venituri bugetare
importante.
Acordul cu FMI este „cheia care deschide uşi pentru noi finanţări şi
negocieri cu creditorii şi donatorii externi“, apreciază experţii.
După părerea Tatianei Lariuşin, coordonatorul ANB și economist senior la
IDIS Viitorul, noul Guvern va fi nevoit să negocieze cu FMI, deoarece va
avea nevoie de finanţarea externă. „Din păcate, s-a păstrat modelul de
dezvoltare economică bazat pe remitenţe şi pe asistenţa tehnică externă. Nu
există alte resurse pentru dezvoltare, nu avem un motor intern de stimulare
economică. Aici ar putea interveni statul, care însă nu are bani şi nici nu
poate apela la o majorare a impozitelor, care sunt şi aşa destul de mari“.
Potrivit ei, lipsa finanţării externe se va face resimţită în restrângerea
investiţiilor şi apariţia unor dificultăţi la acumularea veniturilor bugetare.
Tatiana Lariuşin consideră însă că în Moldova există suficienţi bani, mai
ales în bănci, care ar putea merge la finanţarea unor proiecte investiţionale.
1.2 A fost aprobat Proiectul de Lege privind Codul Transporturilor Rutiere
Un proiect de lege cu privire la Codul Transportului Rutier a fost aprobat la
data de 7 martie 2013 de către Guvernul Republicii Moldova. În acest
context, echipa ANB a solicitat părerea membrilor platformei cu privire la
noul Cod și impactul ulterior al acestuia pentru asociații. Eugen Daţco,
directorul executiv al Uniunii Transportatorilor şi Drumarilor, membră a
Agendei Naţionale de Business, a precizat că „aşa cum a stagnat economia
ţării, aşa a stagnat şi piaţa transportului. Din 2009 nu se mai investeşte în
unităţile de transport, acestea uzându-se de 2-3 ori mai repede decât cele
din Europa, de exemplu. Din totalul cheltuielilor pentru transport, circa 6070% sunt destinate doar pentru combustibil, astfel că pentru modernizare,
confort şi alte aspecte nu mai rămân resurse suficiente”. Cât despre modul
în care noul Cod va reduce eschivarea de la plata tuturor impozitelor de
către transportatori, Eugen Daţco susţine că „chiar dacă şi se întâmplă astfel
de cazuri, acestea nu au drept scop îmbogăţirea cuiva, ci investirea în
reparaţia unităţilor de transport, procurarea pieselor de schimb, care, de
multe ori sunt cumpărate de pe piaţa neagră la mâna a doua, pentru că sunt
mai ieftine”. Toate cerinţele Codului au drept scop sporirea siguranţei şi a
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confortului, dar şi recuperarea investiţiilor în transport. Actualul Cod vine
să asigure realizarea unor obiectiva ca: - încadrarea obligatorie pe categorii
de confort a autobuzelor şi autocarelor; - dotarea obligatorie cu tahografe şi
limitatoare de viteză a autobuzelor şi autocarelor; - implementarea unui
control specializat în trafic în vederea respectării normelor în vigoare, în
special, timpul de muncă şi odihnă a şoferilor; - prelungirea autorizaţiilor
doar în cazul în care operatorul de transport rutier face dovada efectuării
unor investiţii în vehicule utilizate şi infrastructura utilizată la transportul
rutier.
1.3 Adunarea Generală Anuală a Uniunii Republicane a Producătorilor
Agricoli „UniAgroProtect” a fost încununată cu succes
La data de 26 martie 2013 a avut loc
Adunarea Generală Anuală a Uniunii
Republicane a Producătorilor Agricoli
„UniAgroProtect”, în cadrul căreia a
fost audiat raportul de activitate a
Uniunii pentru anul 2012 şi trasate
sarcinile pentru anul curent.
Printre invitații speciali s-au regăsit Președintele Parlamentului, Marian
Lupu, și Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.
În cadrul reuniunii, reprezentanții producătorilor agricoli s-au plâns, în
primul rând, pe sistemul de subvenționare din partea statului.
“Politica fiscala avantajează evaziunea fiscală. Subvenționare, aproape de
trei ori mai puțin decât în Ucraina. Vrem majorarea fondului cu un miliard
de lei. Agricultorii care au mizat pe acești bani au primit 75 la sută,
majoritatea 56 procente. Dacă există dorința și capacitatea se poate”, a
specificat președintele UniAgroProtect, Alexandru Slusari.
1.4 Alexandru Slusari își exprimă părerea despre impozitul unic în
agricultură aprobat de Guvern
La data de 12 martie 2013, Alexandru Slusari, președintele
”UniAgroProtect” și membru al Consiliului Strategic al ANB, a acordat un

interviu postului de radio ”Radio Europa Liberă” unde și-a expus părerea
cu privire la proiectul de lege privind impozitul unic.
„Din punctul meu de vedere şi din punctul de vedere al membrilor
„UniAgroProtect” este o veste bună pentru producătorii agricoli, deoarece
cu ideea impozitului consolidat noi venim încă începând cu mai 2012, când
s-au început primele discuţii şi în luna august Ministerul Agriculturii, cu
participarea noastră, a început să lucreze asupra proiectului. […] În linii
mari, bugetul nu ar trebui să piardă, ci dimpotrivă. Noi am pus prin această
schimbare principiul acumulării mijloacelor financiare câte puţin de la toţi.
[…] va fi o lovitură considerabilă pentru economia tenebră. Noi sperăm că
se vor micşora evaziunile fiscale, va fi o lovitură asupra sectorului tenebru
şi până la urmă aceasta va influenţa asupra numărului terenurilor
neprelucrate, care este la ora actuală la o cifră destul de mare, de 200 de mii
de ha. de terenuri agricole neprelucrate.”
1.5 Ion Tornea despre clasamentul "Doing Business" și mediul de afaceri
din Republica Moldova
Potrivit clasamentului "Doing Business", realizat anual de Banca Mondială,
Moldova ocupă locul 83, cu două poziţii în scădere faţă de anul 2011.
Ion Tornea consideră că tendinţa semnalată de clasament pentru 2013 este
una corectă şi coincide cu aprecierea generală a oamenilor de afaceri
precum că mediul de afaceri s-a înrăutăţit în ultima perioadă. Doar că
amplitudinea acestui fenomen s-ar putea în realitate să fie una mai mare
decât o indică clasamentul Doing Business, iar cele mai "problematice"
domenii s-ar putea să nu fie întocmai cele semnalate de raport şi respectiv,
nici "progresele" conform acestuia, să nu fie în realitate progresele cele mai
aşteptate de oamenii de afaceri.
După părerea expertului, pentru ca lucrurile să se schimbe autoritățile ar
trebui să-şi îndeplinească eficient şi responsabil rolul de autor al regulilor
de joc pentru un mediu de afaceri favorabil dezvoltării afacerilor şi arbitru
nepărtinitor în urmărirea respectării regulilor respective, inclusiv să asigure
mecanisme funcţionale şi eficiente în cadrul acestor procese.
1.6 Ion Tornea își exprimă părerea cu privire la promisiunile Guvernului
nerealizate
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La data de 17 martie curent, Ion Tornea a fost invitat în cadrul emisiunii
”Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru” unde a fost rugat să treacă în
revistă cele mai importante şi cele mai vizibile promisiuni neonorate de
guvernul defunct al celei de-a doua alianţe proeuropene.
După părerea expertului, ”prima ar fi reforma justiţiei, care aşa şi nu a fost
dusă până la capăt. Un alt obiectiv major a fost lupta împotriva corupţiei.
Iarăşi nu am asistat, pe parcursul acestor ani, nici la un proces răsunător.
Nu am atestat progrese semnificative în lupta împotriva corupţiei. Ba din
contra, suntem, cred că, martori la sporirea acestui fenomen, lucru
confirmat de clasamentele internaţionale, în care stăm foarte prost la
capitolul corupţie.
Un alt obiectiv: guvernul nu a reuşit să schimbe modelul de creştere
economică. Am rămas la acelaşi model, chiar cu accente mai pronunţate,
bazat pe remitenţe şi pe consum intern.

Producătorii agricoli din Republica Moldova vor achita un impozit unic,
care va cumula mai multe taxe care erau achitate până în prezent separat.
Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat la şedinţa din 7 martie 2013 a
Guvernului la propunerea Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Impozitul unic va include şase taxe, achitate anterior separat, cu excepţia
TVA-ului, a contribuţiei de asigurări sociale şi primele pentru asigurarea
medicală obligatorie. Impozitul unic pentru fiecare hectar de teren va fi
calculat în funcţie de valoarea calităţii terenului înmulţită cu 3,1 lei.
Jumătate din valoarea impozitului va trebui achitată până la 30 septembrie
a fiecărui an, iar a doua jumătate - până la 30 noiembrie. Până în prezent
agricultorii trebuiau să achite nouă impozite. Însă Tokhir Mirzoev, şi-a
exprimat rezervele faţă de proiectul dat, în cadrul unei întâlniri cu speakerul Marian Lupu. Mirzoev este de părere că introducerea impozitului unic
limitează posibilitatea de a regla situația agenților economici în funcție de
rezultatele anuale.

Un alt obiectiv a fost eliminarea constrângerilor administrative în mediul de
afaceri. Mediul de afaceri nu numai că nu a resimţit eliminarea de bariere
administrative. Ba din contra, barierele acestea s-au cumulat pe parcursul
anilor.

În opinia lui Alexandru Slusari, președintele UniAgroProtect și membru al
Consiliului Strategic al ANB, document aprobat de Guvern necesită
anumite îmbunătăţiri, deşi la nivel conceptual este unul bine gândit. Acesta
ne-a spus că există carenţe în ceea ce priveşte subiecţii impozitării care nu
sunt bine identificaţi.

1.7 Anatomia unei reforme: Punerea în aplicare a prezumției nevinovăției în
cadrul administrării fiscale din Moldova

1.9 AITA consider că Serviciul Vamal al României încalcă grav acordul de
asigurare a controlului

La data de 26 martie 2013, Centrul
Internaţional pentru Antreprenoriatul Privat
din Washington DC, SUA, a publicat un
articol privind situația delicată a Moldovei
la capitolul administrarea fiscală, cât și
activitatea întreprinsă de aceasta împreună
cu partenerul local ANB și IDIS.

Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA)
consideră că acțiunile autorităților vamale din România încalcă grav
prevederile convențiilor și ale acordurilor internaționale cu privire la
asigurarea controlului la frontieră. Președintele AITA, Vladimir Florea, a
declarat pentru agenția ”INFOTAG” că ”la punctele vamale cu România, și
anume Sculeni și Leușeni, s-a format o situație critică pe parcursul
ultimelor zile”. ”Partea română a blocat sute de automobile implicate în
transporturile internaționale, sub pretextul că echipamentul – scanerele – ar
fi nefuncționale. Totodată, metode alternative de verificare a camioanelor
nu se aplică. Toate tentativele de a convinge serviciile de control vamal
române să asigure executarea regimului de trafic nu au dat rezultate. În
cazul de față se poate vorbi despre o blocadă economică, în condițiile în
care circa 70% din exporturile din Republica Moldova către UE se

Echipa ANB invită membrii rețelei ANB să facă cunoștință cu succesele
obținute de platformă pe durata anului trecut și speră ca activitățile viitoare
vor fi încununate de un succes mai mare la nivel internațional.
1.8 Impozitul unic în agricultură a fost salutat de fermieri, însă privit
sceptic de către FMI
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efectuează nemijlocit cu autovehicule prin aceste puncte de trecere”, a
afirmat Florea.

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri:
2.1 Producătorii de zahăr trag alarma: Bugetul Statului poate suporta
pierderi de 180 milioane de lei, ca rezultat al contrabandei de zahăr
Pentru a stopa contrabanda, care ajunge la 56% din volumul
comercializărilor de pe piaţă, producătorii de zahăr propun renunţarea la
cota de 20% a taxei pe valoarea adăugată instituită la 1 ianuarie 2013, şi
revenirea la cea de 8% practicată până la finele lui 2012. Luând în
considerare variaţiile sezoniere a nivelului vânzărilor de zahăr și prețul la
acesta, pierderile bugetare cauzate de neîncasările TVA din contrabanda
zahărului, pentru un an pot depăși 108 mil. lei. Adăugând la această sumă
rambursarea TVA (aproximativ 73 milioane lei), pentru exportul legal de
zahăr (34 mii tone), suma pierderilor bugetului de la majorarea cotei TVA
la zahăr în acest an va constitui cel puțin 180 milioane lei.
2.2 Republica Moldova în clasamentul ”Acces la servicii financiare”
Republica Moldova ocupă locul 118 din 144 de state la capitolul acces la
servicii financiare. Potrivit datelor Forumului Economic Global, Moldova a
obţinut 3,7 puncte din 7 posibile la indicele “acces la servicii financiare” în
clasamentul competitivităţii în lume “The Global Competitiveness Report
2012–2013”. Moldova se află pe locul 118 şi este urmată de Azerbaidjan.
În spaţiul CSI, cel mai prost acces la serviciile financiare a fost înregistrat
în Kîrgîzstan – locul 136. Vecinii europeni ai Moldovei – România şi
Bulgaria – sunt pe locurile 109 şi, respectiv, 110 fiecare având câte 3,8
puncte.
2.3 Din 15 martie 2013, în cadrul IFS vor fi create Birouri de Autodeservire
Începând cu 15 martie 2013, în cadrul fiecărui IFS teritorial (Direcţiile
Administrare Fiscală pe mun. Chişinău) vor fi create Birouri de autodeservire a contribuabililor, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru
persoanele juridice. Misiunea principală al acestora este oferirea unor
condiţii de maximă comoditate pentru prezentarea obligatorie de către

subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori TVA, a dărilor de seamă fiscale
prin utilizarea metodelor automatizate de raportare electronică (art.187
alin.(21) din Codul fiscal).
Pentru asigurarea unei funcţionalităţi eficiente a birourilor, în fiecare oficiu
vor fi prezenţi câte 2 inspectori calificaţi din cadrul Direcţiei administrare
fiscală, ce vor acorda consultaţii cu referire la: - utilizarea serviciilor
electronice destinate contribuabililor; - completarea şi transmiterea dărilor
de seamă cu utilizarea metodelor automatizate de raportare.
2.4 Înăsprirea fiscală a adus un surplus de 17,7% la Bugetul de Stat în
comparație cu aceeași perioadă a anului 2012
Conform datelor oferite de Serviciul Fiscal de Stat, volumul restanţelor la
Bugetul Public Naţional (BPN) a constituit la sfârşitul lunii ianuarie un
miliard 178,1 milioane lei, cu 209,3 milioane lei sau cu 17,7% mai puţin
decât la 31 decembrie 2012. În urma aplicării măsurilor de asigurare şi
executare silită, FISC-ul a încasat în prima lună a acestui an restanţe la
buget în sumă de 26,1 milioane lei, cu 18% mai mult decât în ianuarie
2012. Pe parcursul anului trecut, au fost recuperate restanţe la buget în
mărime de 746,8 milioane lei dintre care 427,1 milioane lei prin executare
silită.
2.5 Consultări publice pe marginea Proiectului de Hotărâre de Guvern cu
privire la aprobarea proiectului de lege privind lansarea afacerii
În perioada 4 - 24 martie 2013, Ministerul Economiei a prezentat spre
consultare publică Proiectul de lege cu privire la modificarea şi
completarea unor acte legislative care are menirea să contribuie la
perfecţionarea cadrului legal care reglementează iniţierea unei afaceri şi
înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile. Pentru
atingerea acestui scop se propune modificarea mai multor acte legislative,
printre care Codul Fiscal, Codul Civil, Legii cu privire la principiile de
bază de reglementare a activităţii de întreprinzător și Legea privind
societăţile cu răspundere limitată.
2.6 Consultări publice pe marginea Strategiei de Transport și Logistică –
2013-2022
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În perioada 12 martie – 12 aprilie 2013, Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor va desfășura consultarea publică asupra
Strategiei de Transport și Logistică – 2013-2022.

2.9 40 de companii străine au participat la forul investițional. Ministrul
Economiei – “Republica Moldova trebuie să se dezvolte indiferent de
conjunctura politică”

Strategia acordă o atenție sporită problemelor legale și instituționale din
toate tipurile de transport.

Peste 40 de reprezentanți ai companiilor străine din SUA, Grecia, Italia,
Danemarca, Federația Rusă, Ucraina ș.a. au participat la 5 martie, curent, la
Forul Investițional Internațional ,,Invest in Moldova”, organizat de
Ministerul Economiei și Organizația de Atragere a Investițiilor și
Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) în parteneriat cu Asociaţia
Mondială a Agenţiilor de Promovare a Investiţiilor (WAIPA), Corporaţia
Financiară Internaţională (IFC), parte a Grupului Băncii Mondiale, Agenția
pentru Eficiență Energetică. Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei,
Valeriu Lazăr a salutat prezența instituțiilor internaționale, a misiunilor
diplomatice în țara noastră, accentuând că Republica Moldova trebuie să-și
dezvolte potențialul economic și să-și valorifice oportunitățile indiferent de
conjunctura politică.

2.7 Parlamentul a aprobat
instituțiilor financiare

în lectură finală modificările privind legea

Deputaţii Parlamentului RM au aprobat în cadrul şedinţei ordinare a
legislativului din data de 7 martie, în lectură finală, modificările la legea
instituţiilor financiare – esenţa cărora consta în stabilirea unor criterii mai
stricte de determinare a acţionarilor băncilor și a unor norme directe de
sancţionare a acestora. Legea va permite urmărirea acţiunilor acţionarilor
băncilor, modificările în structura acestora, va asigura baza necesară pentru
intervenţia operativă organului de supraveghere şi pentru aplicarea
măsurilor corespunzătoare, îndreptate la preîntâmpinarea instabilităţii şi a
riscurilor sporite în sistemul bancar. Legea prevede transferul acţiunilor în
baza hotărârii organului de judecată doar în cazurile când acestea constituie
obiect material al litigiului.
2.8 Ministerul Economiei anunță o nouă rundă de negocieri în cadrul
Programului de susținere a IMM-urilor, finanțat din contul Fondurilor
Partenere ale Grant-ului Japonez
La data de 15 martie 2013, Ministerul Economiei a dat startul unei noi
runde de finanțări (este vorba de runda de negociere (ca în titlu), sau runda
de finanţare?) a întreprinderilor mici şi mijlocii din contul surselor
Fondurilor Partenere ale Grantului Japonez, Tranşele I-IV, în sumă de circa
12 mln. lei. Începând cu 18 martie, curent, antreprenorii din raioanele
republicii, își vor putea depune dosarele de participare pentru procurarea
echipamentului tehnic necesar. Obiectivul principal al Programului îl
reprezintă crearea condiţiilor favorabile pentru agenţii economici ai
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea activităţii de
producere în raioanele Republicii Moldova, în special în sectorul rural
precum şi sporirea exporturilor şi substituirea importurilor.

2.10 Proiectul cu privire la patente nu a fost susținut în Parlament
Parlamentul a respins astăzi proiectul de lege cu privire la patenta de
întreprinzător, propus de democratul Valeriu Guma. Fracţiunea Partidului
Liberal Democrat nu a susţinut iniţiativa, motivând că nu a fost făcută o
analiză clară şi nu au fost aduse cifre relevante cu privire la situaţia din
domeniu. Nota informativă nu conţine nici o cifră relevantă. Ea se bazează
pe intuiţiile celor care activează în domeniu. Propunerea noastră ar fi să îl
retrageţi, să prezentaţi o notă informativă detaliată şi, ulterior, să votăm
împreună. În caz contrar, PLDM se va abţine de la votarea în prima lectură
a acestui document”, a declarat preşedintele fracţiunii PLDM, Valeriu
Streleţ.
2.11 Serviciul Vamal optează pentru continuarea instituirii procedurilor
simplificate în comerțul exterior
Simplificarea în continuare a procedurii de vămuire şi schimbul de
propuneri în vederea facilitării procedurilor de comerţ exterior au constituit
obiectele de bază ale discuţiilor conducerii Serviciului Vamal cu oficialii
din 40 de companii, cei mai mari exportatori din Moldova şi Asociaţiile
care reprezintă interesele acestora. Tudor Baliţchi, director general al
Serviciului Vamal, a declarat că instituţia va continua procesul de reducere
a duratei de staţionare la frontieră, a timpului de vămuire, ponderea
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controalelor fizice şi documentare, acordarea unor avantaje agenţilor
economici credibili.
2.12 Hotărârea de Guvern va permite ca 12% din TVA de 20% vor rămâne
pe conturile producătorilor agricoli
Potrivit Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov,
anterior prevederile legale spuneau că fermierii vor plăti 20 la sută TVA,
după care statul le va returna diferenţa de 12 la sută.
Potrivit sursei citate, în conformitate cu modificările adoptate de Guvern la
administrarea TVA în agricultură, suma TVA nu se schimbă, însă 12 la sută
din TVA vor rămâne pe conturile producătorilor agricoli pentru dezvoltarea
agriculturii.
2.13 Veniturile la Bugetul de Stat sunt în creștere cu peste 24% în raport cu
anul trecut
Bugetul Public Naţional (BPN) a înregistrat la 28 februarie venituri în sumă
de 2 miliarde 681,5 milioane de lei, cu 14,4% mai mult, iar încasările la
Bugetul de Stat au crescut cu 24,1% decât în aceeaşi perioadă a anului
trecut, arată datele Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Acumulările la BPN au
depăşit prognozele autorităţilor pentru această perioadă cu 5,9%, iar în
cazul bugetului de stat – cu 21,2%. Comparativ cu sfârşitul lunii februarie a
anului trecut, veniturile la BPN s-au majorat cu 338,5 milioane de lei sau
cu 14,4%, iar cele acumulate la Bugetul de Stat au crescut cu 167,2
milioane de lei sau cu 24,1%.
2.14 Pierderile de sute de milioane nu îi fac pe fermieri să opteze pentru
asigurări din lipsa surselor financiare
Calamităţile naturale afectează constant sectorul agrar al Republicii
Moldova, iar consecinţele acestor calamități aruncă în recesiune întreaga
economie cum s-a întâmplat anul trecut. Cu toate acestea, asiguratorii
susţin chiar în așa cazuri persoanele din sectorul agrar nu stau în rând
pentru a se asigura, doar 5-6% din agricultori încheie contracte pentru
protecţia culturilor şi animalelor de astfel de fenomene. Cauzele principale
invocate de fermieri, dar şi de companiile de pe piaţă sunt lipsa resurselor

financiare pentru achitarea primelor, dar şi mentalitatea agricultorilor, care
încă nu conştientizează necesitatea asigurării producţiei agricole de
calamităţi.
2.15 Economia Republicii Moldova a scăzut cu 0.8% în anul 2012
Anul trecut, Produsul Intern Brut a scăzut comparativ cu anul precedent cu
0,8%, însumând 87,847 mld. lei. Potrivit Biroului Naţional de Statistică,
dinamica negativă a PIB-ului a fost influenţată de reducerea cu circa 10,7%
din sectorul de producere a bunurilor. Cu o contribuţie la formarea PIB-ului
în proporție de aproape 25%, valoarea adăugată brută produsă în sectorul
de bunuri a regresat anul trecut cu 10,7% faţă de 2011. Scăderea drastică a
fost cauzată în special de declinul din agricultură provocat de seceta severă.
Sectorul agricol a regresat anul trecut cu 23,3 la sută faţă de 2011.
Totodată, industria moldovenească a depăşit nivelul anului 2011 cu 0,5%.
În schimb sectorul servicii, care are şi cea mai mare contribuţie la formarea
PIB-ului (60,6%), s-a majorat cu 3%, amortizând o scădere şi mai mare a
PIB-ului. Cele mai semnificative creşteri au avut loc în comerţul cu ridicata
şi cu amănuntul (4,2%). Au urmat transporturile şi comunicaţiile cu o
creştere de 2,8 dar şi construcţiile cu 1,8%.
2.16 Serviciul vamal promite, de la 1 aprilie, facilități pentru transportatorii
de mărfuri
”Începând cu 1 aprilie, vameșii moldoveni vor aplica facilități pentru
transportatorii de mărfuri”, a anunțat joi, în cadrul unei întrevederi cu
reprezentanții companiilor autohtone, directorul Serviciului Vamal, Tudor
Balițchi.
”Acei antreprenori care vor face parte din categoria transportatorilor de
încredere, vor fi lăsați să treacă prin ”coridorul verde”, fără rând și chiar
fără scanarea încărcăturii. Totodată, vom atrage o atenție sporită
companiilor care lucrează cu România sau trimit încărcături în Europa”, a
spus Balițchi. El a subliniat că informația despre gradul de credibilitate față
de un transportator sau altul va fi solicitată, inclusiv, de la organele
competente ale țării vecine.
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Acest material v-a fost oferit de IDIS şi ANB cu sprijinul financiar din partea CIPE
Platforma comună de susţinere a Agendei Naţionale de Business (ANB) cuprinde reprezentanţii a mai mult de 30 dintre cele mai influente
şi active asociaţii de business la nivel naţional şi camere de comerţ la nivel regional care, împreună cu comunitatea de experţi, doresc să
influenţeze politica economică, prin participarea lor activă şi transparentă în procesul decizional în domeniul reglementării activităţii de
afaceri în Moldova.
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