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În perioada 1-30 aprilie 2013, echipa IDIS "Viitorul" ANB a 

continuat să monitorizeze implementarea propunerilor incluse în 

Agenda Naţională de Business. Acest buletin este structurat în două 

secţiuni: prima conţine monitorizarea modificărilor legislative şi a 

noutăţilor privind implementarea priorităţilor stabilite în Agenda 

Naţională de Business 2012-2013, iar cea de-a doua conţine alte 

noutăţi de interes pentru mediul de afaceri. 
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Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de 

Business 2012-2013: 

 

1.1 Mediul de afaceri vine cu propuneri pentru noul program al 

Guvernului 

Membrii Agendei Naţionale de Business s-au întrunit în cadrul unei 

şedinţe de lucru, joi, 18 aprilie, pentru a discuta propuneri pentru 

noul program al Guvernului.  Având în vedere formarea noului 

Guvern al Republicii Moldova, iniţiată recent, membrii ANB au 

venit cu o serie de propuneri din partea mediului de afaceri, care să 

se regăsească în noul Program de Activitate al Executivului. 

Participanții au punctat necesitatea continuării dialogului cu 

instituțiile statului pentru soluționarea problemelor ce țin de eficiența 

și transparența în procesul decizional, comunicarea și consultarea 

prealabilă a deciziilor, proiectelor de lege și hotărîrilor 

guvernamentale. Membrii ANB au comunicat că persistă probleme 

în domeniul transportului, administrării vamale și fiscale, amendării 

selective a agenților economici și aplicarea aleatorie a legii prin 

favorizarea anumitor agenți economici, simularea luptei cu 

importatorii de produse de contrabandă, în special al zahărului, 

posturi fiscale excesive, etc. Un alt subiect discutat în cadrul şedinţei, 

a vizat participarea ANB în cadrul consiliilor consultative pe lîngă 

ministerele monitorizate. Dat fiind faptul că multe din ele au fost 

formate doar din necesitatea de aplicare a legii numărul 239 din 2008 

privind transparenţa procesului decizional si hotărîrea guvernului 96 

din 2010 cu privire la implementarea legii ce stipulează expres 

crearea acestora. Astfel, o parte din aceste comisii consultative fiind 

create formal nu au înregistrat succese. Membrii ANB au venit cu 

inițiativa că expertul juridic al ANB să inițieze procedura legală de 

cooperare cu aceste instituții întru realizarea obiectivului principal al 

ANB, promovarea dialogului public-privat.Marți 23 aprilie 

propunerile mediului de afaceri au fost înregistrate la Cancelaria de 

Stat.  

1.2 Propunerile ANB pentru noul program al Guvernului 

1.Propunerile formulate se referă la toate domeniile 

monitorizare de către ANB: domeniile fiscal şi vamal, 

sectoarele businessului agricol, transporturilor, construcţiilor şi 

TIC. Acestea se referă la: 

2.Îmbunătăţirea dialogului social, în scopul creării unor 

condiţii mai favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri 

3.Perfecţionarea normelor fiscale, eliminarea contradicţiilor 

existente şi introducerea unei clarităţi mai mari în privinţa 

aplicării normelor fiscale, în scopul neadmiterii interpretării 

eronate sau abuzive a acestora în procesul de administrare 

fiscală. 

4. Crearea unui mediu favorabil pentru interacţiunea dintre 

mediul de afaceri şi organele statului în procesul administrării 

fiscale 

5. Tratarea echitabilă şi egalitatea obligaţiunilor fiscale 

6. Excluderea imixiunii statului în activitatea de afaceri a 

companiilor prin intermediul deducerilor din baza impozabilă 

7. Introducerea instituţiei medierii fiscale, a avocaţilor sau a 

experţilor fiscali 

8. Creşterea transparenţei activităţii Serviciului Vamal şi a 

predictibilităţii procedurilor vamale 

9. Creşterea productivităţii în agricultură, prin stimularea 

utilizării irigării 

10. Promovarea unor politici funciare stimulatorii dezvoltării 

sectorului agricol 
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11. Crearea unui mediu fiscal favorabil dezvoltării 

întreprinderilor din sectorul agricol 

12. Stimularea comercializării producţiei agricole şi facilitarea 

accesului agricultorilor la resursele necesare producerii 

13.Perfecţionarea cadrului de politici în domeniul 

transporturilor şi armonizarea acestora la standardele 

internaţionale 

14. Perfecţionarea cadrului normativ-regulator în domeniul 

transportului de mărfuri 

15. Perfecţionarea cadrului legal din domeniul construcţiilor, în 

vederea stimulării dezvoltării infrastructurii 

16. Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul cadastrului 

bunurilor imobile 

17. Crearea unor condiţii adecvate pentru procedurile de 

standardizare şi metrologie 

18. Eficientizarea şi optimizarea procedurilor de achiziţiilor 

publice; Reguli mai bune şi egale pentru toţi participanţii 

19. Crearea unui mediu fiscal şi de reglementare favorabil 

dezvoltării companiilor din sectorul TIC 

20. Modernizarea curriculumului universitar şi ridicarea 

calităţii pregătirii absolvenţilor din sectorul TIC 

 

1.3 Fisc-ul trece pe platforma eGOV și promite facturi electronice 

din toamnă 

Centrul de Guvernare Electronică va propune o soluție pentru agenții 

economici ce formează cozi interminabile la ghișeele FISC-ului 

pentru obținerea de facturi fiscale. „Serviciul eFactura Fiscală va fi 

disponibil din luna octombrie 2013 și va oferi soluții la problema 

care a fost menționată de mai mulți reprezentanți ai sectorului privat. 

Prin acest serviciu facturile fiscale vor fi eliberate și vor fi luate la 

evidență în format electronic”, a declarat Stela Mocanu, directorul 

executiv eGOV. eFactura Fiscală va permite validarea conținutului 

facturilor fiscale, inclusiv validarea corectitudinii perfectării. Acest 

serviciu va permite agentului economic să emită și să livreze singur 

facturile fiscale. Odată ce agentul economic va fi înregistrat în 

sistemul informațional eFactura Fiscală, el va obține acces și va 

folosi în exclusivitate factura electronică. Acest serviciu va putea fi 

accesibil din orice colț al Republicii Moldova. Omul de afaceri va 

avea nevoie doar de acces la Internet, iar acele probleme pe care le 

avem la ghișee vor descrește și vor fi eliminate odată cu lansarea 

serviciului în toamna acestui an 

1.4 Banca Mondială prognozează o creștere de 3% pentru anul curent 

O creştere a Produsului Intern Brut în Moldova cu 3% este 

prognozată pentru anul curent de către Banca Mondială, în special pe 

baza relansării sectorului agricol. Ruslan Piontkivsky, economist de 

ţară la Banca Mondială, a menţionat, la o masă rotundă organizată de 

către Oficiul Băncii Mondiale în Moldova, că în prima jumătate a 

anului curent creşterea economică se va menţine la nivel modest, dar 

în a doua jumătate lucrurile se vor schimba spre bine. Potrivit 

economistului, va fi sesizată redresarea sectorului agricol, având în 

vedere şi baza de comparaţie joasă. Or, ultimele date statistice 

precizează că volumul producţiei agricole ca urmare a secetei 

dezastruoase a scăzut cu peste 32%. De asemenea, se aşteaptă 

o  îmbunătăţire a factorului extern. În unele ţări partenere va creştere 

cererea la produsele moldoveneşti exportate. Pentru anul 2014 Banca 

Mondială prognozează o creştere economică de 4% în Republica 

Moldova, iar pentru 2015 – de 5%. 

1.5 Dialog public privat în preajma summitului ICT între ATIC și 

MTIC 
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În ajunul Summit-ului ICT 2013, care va avea loc la Chişinău, 

în perioada 16-17 aprilie, la Ministerul Tehnologiei Informaţiei 

şi Comunicaţiilor se discută despre posibilităţile de 

îmbunătăţire a dialogului dintre stat şi sectorul privat şi cum 

domeniul TIC poate contribui la dezvoltarea unui business 

competitiv în Moldova. La dezbateri au participat viceministrul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor , Dona Şcola, şi 

reprezentanţi ai companiilor, care activează în acest sector. 

Preşedintele Asociaţiei Companiilor Private din domeniul TIC, 

Veaceslav Cunev, a menţionat că oamenii de afaceri trebuie 

singuri să dorească să implementeze soluţiile TIC, 

convingându-se de efectul acestora. Tehnologia informaţiei 

este o posibilitate reală de a spori competitivitatea 

întreprinderilor. 

Directorul operaţional al companiei „Endava Moldova”, 

Nicolae Godiac, a subliniat că 90% din produsele IT elaborate 

în Moldova sunt destinate pentru export, motivul principal este 

nepregătirea întreprinderilor autohtone de a investi în IT. 

Potrivit lui , trebuie să fim competitivi nu doar după preţ, ci şi 

după calitate. Un alt subiect al dezbaterilor a ţinut de eficienţa 

dialogului dintre stat şi sectorul privat din domeniu. 

Reprezentanţii companiilor TIC sunt de părere că aici există 

încă multe lacune, dar se observă şi tendinţe pozitive. 

Analizând rolul instituţiilor statului în crearea condiţiilor 

favorabile pentru dezvoltarea sectorului, viceministrul TIC, a 

vorbit despre două documente strategice, elaborate şi 

promovate de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor: Strategia Moldova Digitală 2020 şi Strategia 

de Competitivitate a sectorului TIC. Impactul acestor 

documente depinde în mare măsură de modul de transpunere a 

acestora în viaţă, a accentuat Dona Şcola. 

1.6 Producătorii agricoli vor achita 8% TVA în loc de 20% 

Valoarea TVA in agricultura a scazut de la 20 la 8 procente, în 

urma unei decizii luate de catre deputați. Asta după ce, anul 

trecut, tot parlamentarii au instituit taxa de 20 la sută, cu 

restituire ulterioară. Democrații, care au elaborat proiectul, 

spun că asta va conduce la ieftinirea produselor agricole. 

Începînd din acest an, agricultorii urmau să platească 20 la sută 

TVA, cu restituirea ulterioară de 12 la sută. Masura fusese 

impusă de FMI. Acum, cele 12 procente vor ramane pe 

conturile fermierilor, asa că aceștia nu vor fi nevoiți să ia 

credite atît de mari, spun autorii proiectului. 
 

1.7 Producătorii agricoli, care primesc subvenții de la stat vor putea 

beneficia și de restituirea TVA-ului în cazul investițiilor capitale 

Agenţii economici din Republica Moldova care primesc 

subvenţii de la bugetul de stat vor putea beneficia şi de 

restituirea TVA-ului, în cazul investiţiilor capital. Iniţiativa 

legislativă aparţine deputatului PD Valeriu Guma şi vine în 

susţinerea producătorilor agricoli autohtoni. Potrivit autorului, 

modificările operate la Codul Fiscal vor îmbunătăţi cadrul legal 

existent şi vor crea condiţii favorabile pentru dezvoltarea 

agriculturii.  

„Actualele prevederi ale legii pot crea duble standarde şi induc 

în eroare agricultorii care beneficiază de subvenţii din partea 

statului inclusiv pentru investiţii capitale. Pînă în prezent, 

producătorii erau lipsiţi de dreptul de a beneficia de restituirea 

TVA-ului, chiar dacă banii erau prevăzuţi pentru investiţii 

capitale”. În urma aprobării acestui proiect de lege se consider 

că agricultorii autohtoni vor orienta mijloacele băneşti obţinute 

prin restituirea TVA-ului la extinderea afacerilor în ţară, fapt ce 

va duce implicit la majorarea circuitului economic 
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1.8 Ministrul Finanțelor dă asigurări că RM va benefcia de creditul 

BM în sumă de 10 mil dolari ca asistență pentru agricultorii  care au 

suferit din urma secetei 

Ministrul Finanţelor în exerciţiu s-a arătat sigur de declaraţiile 

sale, amintind că Consiliul director al Băncii Mondiale a 

aprobat anterior decizia de a acorda Moldovei acest credit 

pentru realizarea proiectelor de asistenţă urgentă pentru 

agricultura, care a avut de suferit în rezultatul sectei din vara 

anului 2012. Dar, din cauza că atribuţiile Guvernului demis 

sunt limitate, acordul de credit nu poate fi semnat. Ministrul a 

concretizat că este vorba doar despre partea juridică a 

problemei şi Cabinetul de miniştri trebuie să respecte toate 

formalităţile în semnarea Acordului după reabilitarea 

funcţionalităţii Executivului. 

Negruţă s-a arătat convins că în scurt timp, după deblocarea 

situaţiei politice şi învestirea noului Guvern, problema va fi 

rezolvată. Amintim că Asociaţia de dezvoltare internaţională, 

care este parte a grupului BM, este dispusă să acorde Moldovei 

un credit de 10 mil USD pe termen de 25 ani, cu o perioadă de 

graţie de cinci ani şi o rată anuală a dobânzii de 1,25 la sută, 

inclusiv plăţi de deservire de 0,75 la sută. Proiectul urma să fie 

implementat pînă la 30 aprilie 2014. Scopul principal al 

documentului este reducerea consecinţelor negative ale sectei 

din vara trecută prin acordarea ajutorului fermierilor moldoveni 

pentru semănarea porumbului şi a grâului, precum şi pentru a 

evita sacrificarea animalelor din raioanele care au suferit cel 

mai mult în rezultatul secetei. 

 

 

Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri  

2.1 Agricultorii vor primi 24,7 milioane dolari pentru sporirea 

competitivității agriculturii 

Îmbunătăţirea oportunităţilor de piaţă pentru agricultori prin 

oferirea investiţiilor pentru modernizarea infrastructurii post-

recoltare, crearea grupurilor de producători dar 

şi   utilizarea  bunelor practici agricole şi de gestionare durabilă 

a terenurilor sunt principalele obiective pe care şi le propune 

Guvernul prin implementarea Proiectului Agricultura 

Competitivă, lansat  luni la Chişinău cu suportul BM şi 

Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA). 

Proiectul va sprijini o gamă largă de acţiuni a programului de 

reformă ce vizează creşterea competitivităţii exportului, 

atragerea investiţiilor şi realizarea integrării comerciale cu UE. 

Cele 27,4 mil. dolari vor fi asigurate de un împrumut al Băncii 

Mondiale în valoare de 18 mil. dolari, de grantul acordat de 

Fondul Global de Mediu - 4,4 mil. dolari, de grantul Agenţiei 

Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională - 3 mil. 

dolari  şi de contribuţia Guvernului - 2 mil. dolari. Termenul de 

implementare a proiectului de către MAIA şi Ministerul 

Mediului este de cinci ani. 

 

2.2 FMI ar putea să nu vină în RM pînă la sfîrșitul lunii aprilie 

Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional (FMI) 

în R. Moldova, Tohir Mirzoev, nu exclude faptul că misiunea de 

evaluare nu va sosi în Moldova pînă la încheierea celui de-al treilea 

program care expiră la sfîrșitul lunii aprilie, pentru a efectua un ultim 

studiu al programului. Oficialul a confirmat faptul că a avut 

săptămîna trecută, o întrevedere cu premierul în exercițiu Vlad Filat, 
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cu care a discutat despre posibilitatea de sosire a misiunii de evaluare 

ordinare a FMI în luna aprilie. "La această etapă, purtăm discuții și 

studiem posibilitatea de sosire a misiunii în Moldova în condițiile 

curente, și anume: guvernul are atribuții limitate, recent au fost 

adoptate unele măsuri care nu corespund înțelegerilor noastre. Este 

vorba despre majorarea neplanificată a pensiilor, instituirea 

impozitului unic în agricultură, majorarea salariilor funcționarilor 

publici, dar și lăsarea în conturile speciale ale gospodăriilor agricole 

și ale producătorilor de zahăr a 12% din 20% de TVA, cu achitarea 

efectivă la buget a numai 8% de TVA. Este incertă, deocamdată, 

existența posibilităților financiare pentru realizarea acestor majorări, 

măsuri de compensare care vor fi prevăzute pentru buget, de unde 

vor fi luate fondurile", a spus reprezentantul FMI. 

 

2.3 Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan pot impune taxe de 

salvgradare zahărului Moldovenescț 

Uniunea Vamală (UV) Rusia-Belarus-Kazahstan ar putea să instituie 

taxe speciale la zahărul din Moldova, până la sfârșitul anului 2013. 

Motivul instituirii potențiale a taxei de salvgardare la zahărul 

moldovenesc este contrabanda la scară largă cu zahăr ucrainean pe 

piața moldovenească. Directorul executiv al Asociației 

Producătorilor de Zahăr din UV, Andrei Bodin, susține că exporturile 

de zahăr din R.Moldova către UV sunt posibile numai în cazul în 

care pe piața internă a Moldovei zahărul de fabricație autohtonă „este 

înlocuit cu zahărul de contrabandă, introdus ilegal din Ucraina”. În 

scrisoarea lui Andrei Bodin adresată președintelui UPZM, Alexander 

Koss, se spune că ”intrarea zahărului ucrainean la prețuri de dumping 

în R.Moldova fără achitarea taxelor conduce la scăderea 

competitivității producției de sfeclă și zahăr nu numai în Moldova, 

dar și în țările UV, la reducerea semănăturilor de sfeclă, la pierderi 

financiare la producătorii agricoli și fabricile de zahăr din 

R.Moldova și țările UV”. Cauzele principale sunt lipsa controlului 

cuvenit pe teritoriile de la frontiera cu Ucraina, dar și pe teritoriul 

Transnistriei. În cazul în care Guvernul nu va asigura controlul 

intrărilor de zahăr din Ucraina, inclusiv tranzitul acestuia prin 

Transnistria, Asociația Producătorilor de Zahăr din Țările-membre 

ale UV „va fi nevoită să solicite Comisiei Economice Euro-asiatice 

instituirea, până la sfârșitul anului 2013, a unor măsuri de 

salvgardare speciale”. 

 

2.4 Producătorii autohtoni de fructe și legume vor primi cel puțin 

50% din spații în piețe pentru a-și comercializa producția 

Această decizie a fost adoptată de guvern care a dat aviz 

pozitiv unei iniţiative a deputaţilor de amendare a legii privind 

comerţul intern. Din start, deputaţii propuneau ca 

administratorii pieţelor să fie obligaţi să le ofere fermierilor nu 

mai puţin de 20% din spaţii comerciale. După consultări, 

executivul a decis majorarea acestei cote până la cel puţin 50% 

pentru asigurarea accesului la pieţe a producătorilor de fructe şi 

legume din Moldova şi pentru încurajarea creşterii producţiei 

locale. 

Premierul în exerciţiu Vladimir Filat a mai propus ca această 

cotă de 50% să fie acordată tuturor producătorilor autohtoni şi 

nu doar celor care cultivă fructe şi legume. El şi-a exprimat 

îndoiala în legătură cu faptul că, pe timp de iarnă, o jumătate 

din teritoriile pieţelor va putea fi acoperită de către 

comercianţii de fructe şi legume şi pentru ca acest spaţiu să nu 

rămână pustiu, a propus să poată fi folosite de alţi fermieri care 

să vândă lactate şi orice altă producţie proprie. 
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2.5 Moldova ICT Summmit a demonstrat planurile ambițioase a RM 

de a deveni lider regional în sfera IT 

Cea de-a patra ediţie a Moldova ICT Summit 2013 a avut loc la 

Chişinău în perioada 16-17 aprilie. În cadrul evenimentului din acest 

an au fost prezentate rezultatele muncii şi eforturilor depuse de 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în colaborarea 

cu alte instituţii ale guvernului la elaborarea Strategiei "Moldova 

Digitală 2020". Strategia trasează parcursul şi stabileşte planul de 

acţiuni pe care Moldova ar trebui să le întreprindă în trei direcţii 

principale: infrastructura, calitatea şi accesul la conţinutul digital şi 

serviciile electronice, precum şi consolidarea potenţialului de 

utilizare a beneficiilor TIC. Strategia a fost prezentată de Ministrul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel Filip, în cadrul 

sesiunii ministeriale la care au mai participat prim-ministrul 

Republicii Moldova Vlad Filat, Secretarul General al Uniunii 

Internaţionale a Telecomunicaţiilor(UIT) Dr. Hamadoun Touré, 

reprezentanţi ai misiunilor diplomatice, organizaţiilor internaţionale, 

ale unor instituţii ale guvernului, ai mediului de afaceri IT şi 

societăţii civile. Prezentările şi discuţiile care au avut loc la Moldova 

ICT Summit 2013 s-au axat pe întreaga gamă de probleme, obiective 

şi sarcini pe care guvernul le-a identificat şi expus în Strategia 

elaborată şi pe care deja astăzi activ le discută companiile IT, alte 

industrii ale ţării şi societatea în general. La Moldova ICT Summit 

2013 au participat peste 1000 de persoane din diverse domenii: 

reprezentanţi ai Guvernului şi ai instituţiilor internaţionale, ai 

sectorului educaţiei, ai mediului de afaceri, programatori 

profesioniști şi studenţi în informatică, oameni de ştiinţă şi lideri de 

opinie din Moldova şi din alte ţări. Creşterea competitivităţii 

mediului de afaceri în Moldova a fost tema centrală a prezentărilor şi 

discuţiilor din cadrul secţiunii ICT4Business. Reprezentanţii 

companiilor IT au organizat prezentări ale celor mai noi tehnologii şi 

programe special elaborate pentru a contribui la sporirea eficienţei 

afacerilor şi securităţii acestora. Programatorii profesionişti, la fel ca 

şi în anii trecuţi, au analizat şi învăţat despre tehnici noi, practici 

inedite, instrumente actuale, tehnologii de ultimă oră şi alte aspecte 

ce ţin de dezvoltarea programelor în cadrul secţiunii 

ICT4professionals. 

 

2.6 Republica Moldova pe locul 5 în lume dupa ponderea 

remitențelor în PIB  

Republica Moldova se află printre ţările unde remitenţele deţin cea 

mai mare pondere valorică în Produsul Intern Brut, potrivit unui 

studiu recent al Băncii Mondiale privind migraţia şi dezvoltarea. 

Moldova se situează pe locul 5 în clasamentul celor de la Banca 

Mondială (BM), cu o cotă de 23% a remitenţelor raportate la PIB. 

Potrivit clasamentului BM, pe locul întâi la capitolul cota 

remitenţelor raportate la PIB, în 2011, s-a situat Tadjikistan (47%), 

urmată de Liberia (31%), Kîrgîzstan (29%) şi Lesotho (27%). 

Republica Moldova (23%) a depăşit ţări ca Nepal (22%), Haiti (21%) 

şi Kosovo (18%). În 2012, transferurile băneşti ale migranţilor 

moldoveni au constituit circa 1,494 mld. de dolari, cu 51 mil. 

dolari mai mult decât în anul precedent. 

 

2.7 În Moldova volumul vînzărilor  din serviciile de acces la Internet 

va crește în 2013 cu 15% - pînă la un miliard de lei 

 

În Republica Moldova volumul total al vînzărilor din serviciile de 

acces la Internet fix şi de acces dedicat la Internet mobil, în anul 

2013, va creşte cu 15% şi va depăşi pragul de 1 mld. de lei. O 

afirmaţie în acest sens a făcut directorul Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI), Sergiu Sîtnic. Numărul abonaţilor la serviciile de acces 
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la Internet fix va spori cu 17% şi va alcătui peste 480 mii, iar 

numărul celor care utilizează accesul dedicat la Internet mobil va 

creşte cu 20% şi va atinge cifra de 214 mii. Astfel, rata de penetrare 

a serviciilor de acces la Internet fix la 100 de locuitori va atinge 

13,5%, iar a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil - 6%. în 

anul 2012, volumul total al vînzărilor din serviciile de acces la 

Internet fix şi de acces dedicat la Internet mobil a însumat 883,2 mil. 

lei. În anul 2012, numărul de abonaţi la serviciile de acces la Internet 

fix a sporit, faţă de 2011, cu 17,5% şi a totalizat 417,2 mii, iar 

numărul celor care utilizează accesul dedicat la Internet mobil s-a 

majorat cu circa 43% şi a însumat 178,5 mii. Potrivit directorului 

ANRCETI, din punct de vedere al utilizării reţelei globale, numărul 

total de 595,7 mii de abonaţi la serviciile de acces la Internet fix şi 

mobil poate fi dublat sau chiar triplet, deoarece serviciile incluse 

într-un abonament sînt, de regulă, utilizate de două sau chiar trei 

persoane 

 

 

 

 

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. 

 

 


