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1.1 ANB în raportul Băncii Mondiale

Banca Mondială a publicat în data de 11 iunie raportul
”Moldova: Politici Prioritare pentru Dezvoltarea Sectorului
Privat”. Raportul evidenţiază constrîngerile mediului de afaceri
şi propuneri de reforme în 5 sectoare: Administrare Vamală,
Administrare Fiscală, Reglementarea Afacerilor (licenţe,
autorizaţii, certificate şi controale) cadrul concurenţial şi
accesul la finanţare. Aceste priorități sunt în conformitate cu
Agenda Națională de Business (NBA), elaborate de partenerii
CIPE din Republica Moldova. De fapt, raportul Băncii
Mondiale face mai multe referiri la documentul ANB 20122013, menționând că acesta ”reflectă punctele de vedere ale
unei game largi de părți interesate din sectorul privat”.
Raportul ANB la care face referinţă Banca Mondială nu este
numai un document. Pentru a fi elaborat, o reţea de peste 30 de
asociații de afaceri și camere de comerț din întreaga Republica
Moldova a trecut printr-un proces bine structurat de colectare a
informaţiei, care include construirea unui consens larg asupra
priorităților, analiza cadrului legal pentru fiecare problemă, și
dezvoltarea unor propuneri comune de reformă. Folosind
această metodologie, camerele de comerț și asociațiile de
business folosesc platforma ANB pentru a se pregăti de un
dialog constructiv cu guvernul. CIPE a încheiat un parteneriat
cu una din organizaţiile think-tank din Moldova: Institutul
pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”, pentru
a consolida membrii ANB cu scopul de a articula în comun nu
numai barierele cheie care le înfruntă întreprinderile, dar și
propuneri concrete de depășire a acestora.

În acest context, CIPE și IDIS au furnizat asistență pentru
organizațiile membre ale ANB pentru a crea platforma
sectorului privat. Astăzi, această platformă este bine-cunoscută
de factorii de decizie politică, comunitatea de afaceri și
societatea civilă ca rețeaua ANB. Organizațiile membre au
angajamentul de a dezvolta un parteneriat cu guvernul prin
intermediul dialogului public-privat. Scopul este de a lucra
împreună la îmbunătățirea economiei, crearea mai multor
locuri de muncă, precum și îmbunătățirea climatului de afaceri.
Vocea rețelei ANB este deosebit de importantă în procesul de
reformă, deoarece reprezintă punctele de vedere ale
întreprinderilor mici și mijlocii de pe piața internă care cuprind
majoritatea companiilor private din Republica Moldova.
În timp ce ambele documente ANB și studiul Băncii Mondiale
evidențiază reformele deja realizate de Guvern, acestea
subliniază și necesitatea de a asigura punerea în aplicare
deplină a reformelor adoptate. Prin urmare, ANB oferă o
valoare semnificativă în procesul de reformă, deoarece oferă
posibilitea de verificare cu privire la calitatea punerii în
aplicare a legislației și reglementărilor legate de mediul de
afaceri - reflectă experiențele reale ale companiilor din sectorul
privat. De exemplu, în raportul Băncii Mondiale, secțiunea
privind administrarea vamală evidențiază modul în care ANB a
subliniat lipsa de transparență în modul de determinare a
sumelor aferente plăților vamale, precum şi procedurile și
documentele necesare. Acest lucru creează nesiguranță și
măresc costurile tranzacțiilor pentru întreprinderi. Studiul
susţine şi propunerea ANB cu privire la necesitatea de a
îmbunătăți transparența și previzibilitatea procedurilor vamale,
astfel încât întreprinderile să știe din timp procedurile,
costurile, și documentele necesare. Pentru a aborda multe
dintre barierele cu care se confruntă sectorul privat, raportul
Băncii Mondiale a prezentat o recomandare importantă
Guvernului Republicii Moldova: îmbunătățirea dialogului
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public-privat. O astfel de recomandare sprijină pe deplin
strategia pe termen lung CIPE în Republica Moldova, care este
de a consolida şi dezvolta capacitatea sectorului privat de a
deveni parte semnificativă în dialogul public-privat.
Banca Mondială nu este prima autoritate care acordă o atenție
deosebită rețelei ANB, mai multe agenții guvernamentale din
Moldova au recunoscut de asemenea valoarea recomandărilor
ANB. În decembrie anul trecut, Inspectoratul Fiscal de Stat a
organizat consultări publice pentru prima dată cu scopul de a
discuta despre planul său de reformare pentru următorii cinci
ani. Rețeaua ANB a fost invitată să reprezinte sectorul privat în
aceste discuții. La începutul acestui an, Ministerul Economiei a
solicitat rețeaua ANB să semneze un memorandum de
cooperare, care subliniază rolul rețelei în furnizarea
ministerului a unei evaluări independente a inițiativelor de
reformă economică a guvernului. Cel mai recent, cabinetul
noului Prim-Ministru a solicitat întrevederi cu rețeaua ANB
pentru a discuta propunerile lor de reformă economică pentru
noua agendă de activitate a guvernului. Atunci când sectorul
privat, prin intermediul rețelei ANB, are o voce în procesul de
luare a deciziilor acesta contribuie la reducerea decalajului
dintre politică și practică. Comunicarea sănătoasă între
Guvernul Republicii Moldova și reprezentanții mediului de
afaceri va ajuta, de asemenea în instituționalizarea unei culturi
democratice de dialog în baza unui proces transparent și
constructiv.
1.2 Rolul statului în sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii

"Rolul statului în sprijinirea afacerilor și în special
întreprinderile mici, este tocmai de a oferi un mediu de afaceri
favorabil pentru toată lumea dispusă de a lansa afaceri. Acest
lucru presupune politici clare și coerente, instituții eficiente,

concurență sănătoasă, cu reguli clare pentru toți participanții pe
piață, fără excepție, dar și o infrastructură de afaceri dezvoltată.
Am dezvoltat un pachet de instrumente puternice pentru
dezvoltarea afacerilor, cum ar fi legislația privind parteneriatele
publice-private, concurența, achizițiile publice și ajutoarele de
stat, etc, dar știm că cel mai slab punct este implementarea
acestor legi", este de părere Tatiana Lariușin, Senior Expert
Ecomic, IDIS Viitorul.
1.3 Parlamentul va examina săptămâna aceasta revenirea la 8%
TVA în agricultură
Deputaţii urmează să se expună până la sfârşitul săptămânii
curente vizavi de revenirea la 8% TVA în agricultură.
Preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatului din Agricultură
şi Industria Alimentară (FNPAIA), Alexandru Slusari, a
declarat pentru IPN că vicepreşedintele Parlamentului, Adrian
Candu, le-a promis agricultorilor, în cadrul unei întrevederi, că
problema TVA va fi examinată de Parlament vineri, 19 iulie.
Alexandru Slusari l-a informat pe vicepreşedintele
Parlamentului că acum situaţia în agricultură este mai grea
decât anul trecut, deoarece oamenii au trecut de o secetă
puternică, însă au rămas fără capital, iar preţurile au început să
scadă ca în fiecare sezon şi o povară fiscală prea mare i-ar
ruina pe mulţi. TVA în agricultură a fost 8% până la 1 ianuarie
2013, când a fost majorat până la 20%, însă 12% statul urma să
le întoarcă agricultorilor în 30 de zile. Prin modificări aprobate
de legislativ în luna aprilie, 12% rămân în prezent pe conturile
agricultorilor pentru lucrări de modernizare a afacerii lor.
Agricultorii susţin însă că formula de calculare a TVA este
foarte complicată şi insistă să se revină la situaţia de până la
începutul anului curent.
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1.4 Agricultorii propun pilotarea impozitului consolidat în
agricultură în 3 raioane
Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria
Alimentară insistă pe necesitatea de a introduce impozitul
consolidat în agricultură. Preşedintele federaţiei, Alexandru
Slusari, a comunicat pentru IPN că se propune pilotarea acestui
proiect în 3 raioane din ţară ca să se observe efectele.
Reprezentanţii agricultorilor s-au întâlnit recent cu
vicepreşedintele Parlamentului, Adrian Candu, care le-a
comunicat că există o problemă cu aplicarea impozitului
consolidat deoarece sunt mai multe păreri în Parlament, dar şi
printre agricultori. Nu toţi sunt de acord cu această iniţiativă.
Propunerea federaţiei privind pilotarea proiectului în 3 raioane
va fi discutată în cadrul Coaliţiei Pro Europene de guvernare şi
se va decide dacă va fi propusă Parlamentului.Potrivit unui
proiect de lege al Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare, care încă nu a fost supus dezbaterilor în Parlament,
impozitul consolidat, numit și unic, ar urma să includă
impozitul pe venit, cel funciar, pe imobil, taxa rutieră, taxa pe
apă şi alte taxe locale.

dezvoltarea economică bazată pe investiţii şi competitivitate.
Totodată, strategia are drept scop promovarea unui sistem de
reglementare mai inteligent, ceea ce înseamnă reguli mai clare
de joc, flexibilitate de aplicare a inovaţiilor şi standardelor de
performanţă pentru mediul de afaceri. Obiectivele specifice ale
strategiei ţintesc optimizarea cadrului de reglementare şi a
procedurilor administrative, prin modernizarea serviciilor
publice, eficientizarea interacţiunii şi interoperabilităţii
instituţiilor de stat, în special în procesarea şi schimbul de
informaţii. În acest scop Guvernul intenţionează să utilizeze pe
larg infrastructura de servicii electronice sectoriale creată cu
sprijinul partenerilor de dezvoltare.
În aceeaşi şedinţă, executivul a discutat Planul de acţiuni
privind dezvoltarea mediului de afaceri în perioada 20132014.documentul va fi supus dezbaterilor în cadrul unor
consultări cu reprezentanţii businessului în perioada imediat
următoare. Şedinţa de sâmbătă a Guvernului a fost prima din
cele cinci şedinţe tematice la care vor fi examinate chestiuni
importante pentru pentru dezvoltarea economică a ţării.
1.6 Formularele tipizate vor putea fi comandate online

1.5 Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de
întreprinzător, aprobată
Guvernul a aprobat în prima şedinţă tematică închisă, care s-a
desfăşurat sâmbătă, 20 iulie, la Holercani, Strategia reformei
cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru
anii 2013-2020. Strategia se bazează pe trei obiective
principale: dezvoltarea unui sistem de reglementare a
facilitaţilor; dezvoltarea stimulentelor pentru implementarea
efectivă a reformelor; îmbunătăţirea comunicării şi creşterea
participării părţilor interesate în reforme. Potrivit unui
comunicat de presă al Guvernului, noua strategie vine să
schimbe filosofia reformelor anterioare, accentul fiind pus pe

În data de 23 iulie, Serviciul Fiscal de Stat a lansat serviciul
electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate de
documente primare cu regim special” (facturi fiscale, facturi de
expediţie, etc.). În baza ordinului nr.752, din 03.06.2013 emis
de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, au fost
implementate modificări în procedura de comandă şi eliberare
a formularelor tipizate cu regim special. Acum comandarea şi
eliberarea formularelor tipizate devine mai accesibilă şi mai
simplă printr-un singur click - o singură deplasare. Pentru a
utiliza serviciul este necesar să beneficiaţi de nume de
utilizator și parolă pe portalul servicii.fisc.md și să dețineți
semnătura electronică de autentificare eliberată de către centrul
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de certificare al Î.S ,,Fiscservinform" sau semnătura digitală
eliberată de un centru de certificare acreditat. Procesul de
business automatizat constă în următoarele trei etape:
Depunerea cererii, procesarea comenzii și eliberarea
formularelor tipizate. „Folosind inovațiile tehnologice vom
impulsiona modernizarea procesului de administrare fiscală din
Republica Moldova. Adițional dorim prin lansarea acestui
serviciu să minimalizăm costul contribuabililor, să economisim
din timpul contabililor companiilor. Astfel, contribuabilii vor
utiliza comandarea online, iar concomitent vor fi înștiințați de
data, ora și locul unde se vor elibera formularele. Prin acțiunea
care o întreprindem astăzi, autoritatea fiscală își propune
menținerea unei legături cu societatea civilă și cu instituțiile
statului. De asemenea, lansarea acestui serviciu electronic va
duce la diminuarea corupției în FISC”, a declarat şeful
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru.

6%", a spus ministrul. Veaceslav Negruţa nu exclude că pînă la
finele anului ar putea fi operate rectificări la buget, însă
precizează că acestea vor avea loc doar atunci cînd se va
constata necesitatea. "Deocamdată mergem în pas cu
parametrii stabiliţi iniţial", a conchis ministrul Finanţelor,
Veaceslav Negruţa.
Bugetul de stat pentru anul 2013 presupune venituri în sumă de
22,73 mld. lei şi cheltuieli în sumă de 23,61 mld. lei, cu un
deficit de 874,8 mil. lei. Creşterea economică şi rata anuală a
inflaţiei au fost prognozate la nivelul de 5%.
În primul trimestru al anului 2013, creşterea economică a fost
de 3,5%, faţă de 1% în perioada similară a anului 2012.
Creşterea a fost determinată în mare parte de consum, alimentat
din remitenţe, dar şi de prestarea serviciilor şi încasări din
impozitele indirecte.

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
2.2 Sancțiunile aplicate întreprinderilor mici vor fi diminuate
2.1 Veaceslav Negruţa: Creşterea economică de 3,5% ne face
să sperăm că pentru întreg anul 2013 aceasta va fi de 5-6%
"Creşterea economică de 3,5% din primul trimestru al anului
2013 ne face să fim optimişti în ceea ce priveşte creşterea
anuală a produsului intern brut", susţine ministrul Finanţelor,
Veaceslav Negruţa. La solicitarea "Infotag", ministrul a
menţionat că în a doua jumătate a anului, creşterea economică
se va datora în special sectorului agrar, care în acest an îşi
revine după seceta din vara anului 2012.
"Prin urmare, ne aşteptăm ca în acest an să înregistrăm o
creştere economică de cel puţin 5%, pe care s-a construit
bugetul iniţial. Prognoza revizuită pentru anul curent este de
4%, însă cele 3,5% din primul trimestru ne face să fim
optimişti că pe întreg anul 2013 creşterea economică va fi de 5-

Amenzile pentru nerespectarea legislației fiscale, aplicate
agenților economici, ce reprezintă segmentul micului business
ar putea fi revăzute în sensul diminuării sumelor acestora;
Participând la o emisiune la Radio Moldova, Prisăcaru a spus
că a fost elaborat un proiect de lege care urmează a fi promovat
prin Guvern și Parlament. „Actualmente, Codul fiscal prevede
amenzi drastice pentru agenții economici mici, de 10 mii lei.
Pentru unii din ei această sumă echivalează cu tot stocul de
marfă pe care îl au. Trebuie să se ia în considerare și mărime
agentului economic, atunci când se aplică o sancțiune”, a
precizat el. Pe de altă parte, Prisăcaru a spus că este necesar să
existe un echilibru între mărimea sancțiunii și încălcarea
legislației fiscale depistate precum și a prejudiciului adus
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bugetului. Un alt aspect accentuat de acest proiect de lege se
referă la înăsprirea sancțiunilor aplicate agenților economici,
care încalcă grav legislația fiscal „Actualmente pentru cei care
ignorează legea, desfășoară o activitate ilicită, tenebră este
prevăzută o amendă în mărime de 700 lei. Dacă o achită în trei
zile amenda este redusă cu 50 la sută. Nu poți să disciplinezi cu
asemenea sancțiuni această categorie de așa-ziși agenți
economici. Este necesar ca amenda să fie majorată de 100 de
ori, concomitent cu confiscarea bunurilor, mărfurilor sau
utilajelor utilizate în activitatea nelegală pe care o desfășoară
persoanele respective”, a adăugat el.
2.3 Statul planifică, dar nu adună. Veniturile la buget sunt cu
circa 7% mai mici decât cele planificate
Statul nu a reuşit să încaseze veniturile preconizate la Bugetul
de Stat, conform planului stabilit pentru prima jumătate a
acestui an. Suma acumulată a fost cu peste 700 milioane de lei
sau cu aproape 7 la sută mai mică decât cea planificată.
În total, la Bugetul de Stat au fost acumulate venituri de
aproximativ 10 miliarde de lei. Din surse externe, vistieria ţării
a fost completată cu peste 400 de milioane de lei, în jumătate
faţă de cât era planificat. Situaţia este similară şi în cazul
bugetului asigurărilor sociale,unde veniturile au fost cu 18
milioane mai mici decât cele planificate si au însumat 5,2
miliarde de lei. Alte 51 de milioane de lei nu au ajuns la
bugetul asigurărilor medicale. Iar veniturile totale au fost în
mărime de 1,9 miliarde de lei. Autorităţile locale au fost mult
mai harnice şi au reşit să acumuleze la bugetele proprii venituri
de 4,4 miliarde de lei, mai mult decât a fost planificat.

La finele lunii iunie, datoria de stat era de aproape 22 de
miliarde de lei, dintre care peste 15 miliarde de lei reprezintă
datoria externă. De la începutul anului datoria externă a crescut
cu o jumătate de miliard de lei.
2.4 Taxele şi impozitele – între formularele electronice şi
realitatea de la tejghea
Expertul Ion Tornea de la Institutul Viitorul este de părere că
lupta cu evaziunea fiscală ar putea fi începută cu dezvoltarea
unui sistem de facturi electronice, a unei baze fiscale, pentru că
eschivarea de la plăţi este mai greu urmărită atunci când facturile
se prezintă la inspectorat pe suport de hârtie. Expertul spune că
deşi autorităţile fiscale au introdus un registru electronic acesta
nu este unul eficient mai ales că au pus povara pe umerii
agenţilor economici: „A fost introdus registrul electronic al
facturilor fiscale, ceea ce înseamnă că companiile care emit
facturi mai mari de o anumită sumă sunt obligate să înregistreze
aceste facturi în decurs de cinci zile în registrul respectiv. De
aici apar o mulţime de probleme. În primul rând, companiile
trebuie să angajeze staff suplimentar. O altă problemă este că nu
toţi agenţii economici introduc aceste facturi fiscale în registrul
electronic, chiar dacă pentru fapta aceasta este prevăzută o
amendă.”Pe lângă intenţia de a-i aduce în cadrul legal pe cei care
evită plata taxelor, factorii decizionali de la serviciului fiscal îşi
propun, cu această ocazie, să ceară modificări şi în alte capitole
din legislaţie pentru a asigura echitatea între contribuabili.
2.5 Prisăcaru recunoaște: Eficiența Serviciului Fiscal este zero,
se irosesc bani, dar fără rezultate
Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru,
susține că instituția pe care o conduce are prea multe
subdiviziuni. Acest lucru știrbește și din eficiența structurii,
pentru că se irosesc prea mulți bani, spune el. Prisăcaru
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recunoște că în Republica Moldova sunt firme fantomă care
desfăşoară pseudo-activităţi. „Eficienţa Serviciului Fiscal se
poate spune că este zero: se epuizează resurse fără a primi ceva.
Nu avem o gestionare gospodărească a acelor finanţe care se
alocă pentru întreţinerea inspectoratelor în raioane. Ei nu-şi
acoperă nici măcar cheltuielile de remuneraţie. În unele ţări, spre
exemplu, Bulgaria, sunt doar cinci subdiviziuni ale
Inspectoratului Fiscal. Dar la noi sunt 35 raionale şi mai avem
Bălţi, Chişinău, unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia. La o
ţară cu patru mln de locuitori se irosesc bani (pentru salarii) dar
fără rezultate corespunzătoare”, a declarat Prisăcaru. Oficialul a
menționat că atunci când a venit la cârma Fisc-ului a vrut să
stopeze toate tipurile de controalele fiscale. A reușit, însă, să le
suspende doar pe cele operative. Acest lucru nu se bucură, însă,
de susține din partea angajaților. „Adjunctul meu imediat a venit
şi mă atenţionează: „Domnule Prisăcaru, veţi fi invitat la
Procuratură, deoarece conform titlului V al Codului Fiscal,
Serviciul Fiscal este obligat să exercite controale fiscale”. De
aceea, am mers pe calea să îi stimulăm pe cei oneşti. Nu aş vrea
să mă plâng. Clar că este opunere (în interior). Orice e nou este,
din start, respins. Oamenii erau deprinşi să lucreze în felul în
care s-a lucrat. Acum eu am venit şi cumva am inversat situaţia.
Am stopat controalele operative, spre exemplu. Şi inspectorii nu
înțeleg: ei până acuma s-au ocupat cu controalele operative, iar
acum eu le-am interzis. Se încearcă cumva să se lovească pe la
spate. Sunt diferite situaţii, dar le depăşim pe toate”, a mai
subliniat șeful Fiscului.
Ion Prisăcaru a declarat în același context că, în ultima perioada,
în Republica Moldova apar tot mai multe firme fantomă, care
desfășoară activități murdare: „15 ani în urmă, era o activitate de
antreprenoriat mai primitivă. Atunci, evaziune fiscală se făcea
prin faptul că nu se arăta ceva în evidenţă. Acum sunt căi de
eschivare de la plata impozitelor, cu folosirea firmelor offshore,
firme fantomă, care desfăşoară pseudo-activităţi.La noi s-a

recurs la lucruri murdare. Erau aplicate cele mai drastice măsuri,
era pus accentul pe constrângere, pe sancţionare faţă de cei care
erau ştiuţi, care erau la evidenţă şi plăteau impozite. Dar ceilalţi
erau în afara atenţiei. Aceștia din urmă s-au dezvoltat şi acum
continuă să apară ca ciupercile după ploaie”, a subliniat oficialul.
2.6 Parlamentarii au adoptat vineri, în lectură finală,
amendamente legislative referitoare la Registrul general
electronic al facturilor fiscale.
Potrivit agenţiei "Infotag", autorul proiectului, preşedintele
Comisiei parlamentare permanente pentru economie, buget şi
finanţe, Veaceslav Ioniţă, a spus că documentul "a fost elaborat
cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de activitate ale plătitorilor de
TVA".
"La 23 decembrie 2011 au fost operate amendamente la Codul
fiscal care prevăd obligaţia furnizorului de a înregistra din 1
ianuarie 2014 în Registrul general electronic factura fiscală
emisă, în care valoarea totală a livrării, supusă TVA, depăşeşte
10 mii lei. Prin prezentul proiect se propune excluderea acestei
norme, fapt care va permite desfăşurarea activităţii agenţilor
economici fără impedimente administrative", a precizat
legislatorul.
Ioniţă a declarat că au fost operate şi amendamente privind
trecerea în cont a sumelor TVA. "În ceea ce priveşte modul de
trecere în cont a sumei TVA pentru valorile materiale şi
serviciile procurate, cumpărătorul este în drept să treacă în cont
suma TVA plătită sau care urmează să fie plătită furnizorului
numai după ce furnizorul a înregistrat factura fiscală în Registrul
general electronic al facturilor fiscale. În prezent se atestă situaţii
în care furnizorul nu îndeplineşte prevederile legislaţiei privind
înregistrarea facturii fiscale în registrul respectiv, ca rezultat
cumpărătorul nu este în drept să efectueze trecerea în cont a
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sumei TVA plătite sau care urmează să-i fie plătită furnizorului.
În aceste condiţii, furnizorului i se aplică o amendă în mărime de
3,6 mii lei, iar cumpărătorul este lipsit de dreptul de a trece TVA
în cont într-o mărime care o depăşeşte considerabil pe cea a
sancţiunii
aplicate
furnizorului
pentru
neonorarea
angajamentelor sale. Astfel, se creează situaţia în care
răspunderea cumpărătorului pentru încălcarea legislaţiei, comisă
de furnizor, este egalată cu povara fiscală care depăşeşte povara
furnizorului. În acest context modificările sînt menite să
corecteze situaţia referitoare la trecerea în cont a TVA în caz de
neînregistrare sau nerespectare a termenului de înregistrare a
facturii fiscale în registru", a subliniat Ioniţă. Potrivit
deputatului, au fost operate şi modificări ce vizează rectificarea
facturii fiscale după adoptarea deciziei scrise de iniţiere a
controlului fiscal care are ca obiect un raport prezentat incorect,
sau pe perioada efectuării controlului documentar sau după
efectuarea acestuia.

În data de 8 iulie 2013 a avut loc Forumul Moldo-Slovac a
oamenilor de afaceri din Republica Moldova și Slovacia.
Forumul oamenilor de afaceri a fost deschis de Ministrul de
Externe a Slovaciei, Miroslav Lajcak și Vice-Ministrul
Economiei, Octavian Calmîc, care au punctat importanța
dezvoltării relațiilor economice în contextul dorinței de aderare a
RM în Uniunea Europeană. În cadrul forumului a oamenilor de
afaceri, Slovak Atlantic Commission, organizația parteneră
IDIS, a prezentat un studiu cu privire la 3 componente care
trebuiesc reformate pentru a impulsiona dezvoltarea sectorului
privat: Economia Tenebră, Codul Muncii și Codul Fiscal.
Moderatorul Forumului, Economistul superior IDIS, Tatiana
Lariușin a punctat importanța implementării acestor soluții
pentru a impulsiona dezvoltarea sectorului privat. La sfîrșitul
forumului companiile prezente din Slovacia au prezentat profilul
companiilor sale reprezentanților asociațiilor de business din
Moldova și au făcut schimb de contacte pentru a coopera pe
viitor.

2.7 Forumul Moldo-Slovac a adus împreună oameni de afaceri
din RM și Slovacia.
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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