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În perioada 1 –30 septembrie 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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2.7 Va fi creat Comitetul Sectorial în Comerţ
Știri detaliate:
I.Noutăți relevante pentru implementarea Agendei Naționale de
Business 2012-2013:
1.1 De ce decurge anevoios dialogul între autorităţi şi mediul privat
De cinci ani Agenda Nationala de Business, platforma care intruneste
peste 30 de asociatii de afaceri din tara isi propune sa completeze caietul
de sarcini al Guvernului cu propuneri care ar imbunatati conditiile de
activitate ale agentilor economici. Totusi, observa membrii organizatiei,
dialogul intre autoritati si mediul privat decurge anevoios. De ce, s-a
interesat Diana Raileanu. Lipsa comunicării - motivul de bază care a
zdruncinat trăinicia fostei Alianţe de Guvernământ, pare să afecteze şi
relaţia între mediul de afaceri şi autorităţi. În opinia copreşedintelui
Uniunii Transportatorilor şi Drumarilor din Moldova, Vladimir Florea,
implicarea politicului în afaceri împiedică economia ţării să devină
competitivă şi atractivă pentru investiţii: „Implicarea politicului în
business e foarte primejdioasă şi ca să decizi ceva trebuie să mergi la un
Vlad sau alt Vlad, or la nu mai ştiu cine - ceea ce nu reprezintă dialog.
Iată care este atitudinea politicului faţă de noi. Fără schimbări sunt
politicile pentru anul 2012-2013, fără schimbări.” Evitând să plece
urechea la propunerile mediului de afaceri autorităţile, de fapt,
încurajează dezvoltarea aşa numitei economii tenebre, despre care se
spune că ar constitui jumătate din bugetul ţării.
De această părere este preşedintele Uniunii Producătorilor Agricoli
„UniAgroProtect”, Alexandru Slusari: „Business-ul care vine cu
propuneri deseori întruneşte oameni de afaceri care vor să lucreze legal.
Asociaţii de Baruri şi Restaurante eu nu prea ştiu. Asociaţiile omenilor
de afaceri care practică mai multe economia tenebră nu prea cunosc. Lor
nu le trebuie asociere, lor nu le trebuie promovare a businessului. Ei au
nevoie concurenţă neloială şi corupţie – aceştia sunt pilonii de activitate

pentru ei. Cu idei de a îmbunătăţi mediul de afaceri vin Asociaţiile care
vor reguli de joc. Mulţi oameni de afaceri care veneau în 2007, în 2008,
în 2009 cu propuneri, spun că mai bine se duc în umbră, pentru că
oricum nu se schimbă nimic.” Lipsa unui dialog între oamenii de afaceri
şi guvernanţi îl constată şi economistul Valeriu Prohniţchi, în prezent
consilierul pe probleme economice al prim-ministrului Iurie Leancă.
Totuşi, observă Valeriu Prohniţchi, responsabilitatea pentru această
lacună nu trebuie pusă doar pe umerii Guvernului: „Ştim exact ce avem
de făcut. Problema este cum să facem. Îndemn inclusiv sectorul privat ca
atunci când se gândeşte la cum să realizeze anumite soluţii să ţină cont
inclusiv de realităţile politico-economice. Recunosc că de multe ori nu
există o viziune comună între diferite organe de stat despre felul în care
ar trebui să interacţioneze statul cu sectorul privat. Sper însă şi observ, de
fapt, că în ultimul timp se coace în Guvern o înţelegere a faptului că fără
business, fără firme, fără angajaţi, o economie nu poate fi viabilă şi
evident că un Guvern nu poate să existe, deoarece statul se ţine pe
impozitele pe care le plătesc cetăţenii.” Tocmai pentru a facilita dialogul
între comunitatea de afaceri şi factorii de decizie recent a fost creat
Consiliul Economic de pe lângă premierul Iurie Leancă, proiect susţinut
şi de Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare. Care sunt
aşteptările oamenilor de afaceri de la acest Consiliu am căutat să aflu de
la Tatiana Lariuşin, expertă la IDIS Viitorul: „Trebuie să ţinem cont de
experienţa altor Consilii Economice şi să nu repetăm greşelile din trecut.
Eu am înţeles că prim ministrul este interesat, într-adevăr să fie lansat
acest Consiliu Economic. Are nevoie de el şi nu o să permită ca acesta să
fie pur şi simplu într-un club de susţinători ai primului ministru, dar va
contribui la îmbunătăţirea mediului de afaceri. Noi vom urmări acest
lucru.” Săptămâna trecută, când a prezenta raportului de o sută de zile,
premierul Iurie Leancă a menţionat că pregătirile pentru lansarea
Consiliului Economic de pe lângă prim ministru sînt pe ultima sută de
metri, prima şedinţă urmând să aibă loc la începutul lunii octombrie.
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1.2 ANB la cinci ani de experiență: Dialogul Public -Privat nu este
eficient
Agenda Naţională de Business, ajunsă la 5 ani de experienţă, a venit cu
totaluri, în urma monitorizării modului în care propunerile mediului de
afaceri sunt implementate de autorităţi. Reprezentanţii mediului de
afaceri s-au declarat nemulţumiţi de Dialogul Public-Privat (DPP) şi
colaborarea cu autorităţile publice. Opiniile sunt reflectate și în Raportul
de monitorizare şi implementare a priorităţilor mediului de afaceri de
către autorităţi, prezentat de ANB, joi, 26 septembrie.
Evenimentul a avut loc în cadrul Mesei Rotunde Contribuția ANB la
îmbunătățirea climatului de afaceri: cinci ani de experiență .
”Eficientizarea dialogului Public-Privat pentru eliminarea constrângerilor
în dezvoltarea afacerilor în R. Moldova și stabilirea priorităților
comune”, la care au participat reprezentanţii celor 30 de asociaţii de
business membre ANB, precum şi reprezentanţi ai factorilor de
decizie.”Pe parcursul a 5 ani de existență a ANB, acest instrument a avut
o evoluție ascendentă, de la primele încercări firave de a institui un DPP
până la constituirea unui mecanism care funcționează bine. Considerăm
că platforma de dialog instituită în RM și-a adus anumite contribuții.
Poate nu atât cât ne-am dorit, dar prezența ei nu poate fi contestată ”, a
precizat Liubomir Chiriac, directorul executiv al IDIS ”Viitorul”. ”Ne
dorim instituirea unui DPP eficient. Misiunea ANB constă în dezvoltarea
sectorului privat din Moldova prin promovarea dialogului PP constructiv,
permanent și eficient. Asociațiile și experții sunt deschiși pentru o
comunicare cu autoritățile. Perfecționarea acestui cadru nu solicită
finanțare suplimentară”, explică Tatiana Lariușin, coordonator executiv
al ANB.
Camelia Bulat, reprezentant CIPE (Center for International Private
Enterprise) a subliniat că ”ANB are 5 ani de existență, dar înainte au fost
alți doi ani de pregătire, în care IDIS, CIPE, reprezentanții mediului de

afaceri și camerelor de comerț și industrie din RM au decis să-și unească
vocea și să identifice aceste priorități, pe care, ulterior să le și
promoveze, nu doar să le aducă la cunoștința autorităților și să ofere
soluții viabile. În fiecare an venim cu un raport al priorităților ANB, ceea
ce arată că acesta este un produs continuu, nu un proiect, care ține cont
de realitatea de fiecare zi. Au fost perioade când CIPE nu finanțat ANB,
iar acesta nu s-a oprit, ci și -a continuat activitățile ”.
Echipa ANB a monitorizat punerea în aplicare a recomandărilor ANB în
domeniile fiscal şi vamal.”Dacă anul trecut, din cele 13 priorităţi ale
ANB, în domeniile fiscal şi vamal, în Planul de Acţiuni al Guvernului se
regăseau acţiuni doar pentru trei dintre ele, după aproape un an,
menţionăm un progres mai accentuat în privinţa apropierii celor 2
agende. Astfel, în noul Program de activitate al Guvernului, se regăsesc
13 acţiuni planificate pentru 12 priorităţi și obiective specifice formulate
de ANB. Cu toate acestea, implementarea lor este mai puţin resimţită. Ca
şi aproape un an în urmă, în privinţa a 7 priorităţi ANB mediul de afaceri
nu a semnalat un progres”, precizează Ion Tornea, expert ANB/IDIS
”Viitorul”.
”Acum 7 ani, noi am crezut că dacă am reuşit să purtăm discuţii cu
autorităţile, am înregistrat o mare victorie. Autorităţile vorbeau cu noi şi
am crezut atunci că tot ce spunem va fi auzit şi realizat. Dar, în urma
monitorizărilor, am realizat că propunerile noastre nu sunt implementate
sau sunt parţial realizate. Noi nu doar criticăm, ci venim cu propuneri
concrete, care reflectă problemele întregului business din R. M. Dialogul
Public-Privat este unul formal, pe hârtie. Rezultatele nu sunt pe măsura
aşteptărilor noastre”, consideră Tatiana Grinic, auditor, membru ANB.
La rândul său, Valeriu Prohniţchi, consilierul principal al Premierului
Iurie Leancă, a precizat că „Guvernul a lansat o Foaie de Parcurs cu 90
de activităţi pentru perioada 2013-2014. Multe dintre aceste activităţi
sunt preluate din priorităţile ANB. Vom încerca astfel să înlăturăm
constrângerile din mediul de afaceri. Noi ştim exact ce avem de făcut,
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problema este metoda de realizare. Trebuie să ţinem cont de realităţile
politico-economice”.
1.3 Raportul de Evaluare a Implemenăii Agendei Naţionale de
Business 2012-2013

1.În baza aprecierilor din chestionarele de evaluare
2.În cazul răspunsurilor divergente – în baza monitorizării politicilor
publice
Concluzii

Obiectivele monitorizării şi evaluării
1.Aprecierea rezultatelor eforturilor de advocacy ale ANB măsurate ca
număr al propunerilor formulate de membrii reţelei ce şi-au găsit
reflectare în documentele de politici ale autorităţilor de stat;
2. Evaluarea impactului practic al acţiunilor guvernamentale
corespunzătoare priorităţilor ANB;
3. Identificarea obstacolelor în implementarea priorităților businessului,
propuneri şi recomandări pentru eliminarea acestora.

1.Deschiderea mai mare a autorităţilor faţă de propunerile venite din
partea mediului de afaceri. Însă această deschidere se referă doar la
includerea unor priorităţi ale businessului pe agenda guvernamentală, şi
nu la realizări practice

Instrumente utilizate:

Recomandări:

-

Concluziile şedinţelor grupului de lucru, meselor rotunde şi altor
evenimente publice organizate în cadrul ANB;

-

Raportul de implementare şi monitorizare a implementării priorităţilor
ANB (octombrie 2012);

Mediul de afaceri:1. Continuarea eforturilor de advocacy pentru
apropierea celor 2 agende şi materializarea propunerilor formulate de
mediul de afaceri – cu atât mai mult că chiar în cazul priorităţilor în
curs de realizare, acţiunile întreprinse nu întotdeauna corespund
aşteptărilor businessului;

-

Interviuri cu reprezentanţii asociaţiilor de business;

-

Chestionarele pentru evaluarea implementării priorităţilor ANB 20122013;

-

Rapoartele de activitate, de progres, de implementare a programelor şi
altor documente de politici ale autorităţilor;
Buletinul lunar ANB al modificărilor legislative (monitorizarea siteurilor guvernamentale şi ale ministerelor).

2. La nivel de implementare practică a propunerilor formulate de mediul
de afaceri, progresele sunt minore, şi se referă în absoluta majoritate la
acţiuni în derulare, cu impact limitat la nivelul mediului de afaceri.

2. Monitorizarea propunerilor care se regăsesc deja pe agenda
guvernamentală pentru a ne asigura de buna lor implementare şi a veni
cu eventuale sugestii sau propuneri de „corecţie” referitor la modul lor de
realizare în practică;
3. Continuarea eforturilor de identificare a constrângerilor din business şi
de construire a unei viziuni comune cu privire la priorităţile de dezvoltare
a mediului de afaceri;
Autorităţile publice:

Modul de acordare al calificativelor:
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4. Intensificarea consultărilor şi a comunicării cu reprezentanţii mediului
de afaceri, pentru identificarea problemelor reale şi a unor soluţii
eficiente în vederea ameliorării climatului de afaceri;
5. Realizarea unui progres real în implementarea reformelor economice,
inclusiv a acţiunilor inspirate din consultările şi propunerile mediului de
afaceri.
1.4 Ion Prisăcaru " Eu la fiecare contribuabil pot găsi reserve"
Reforma sistemului de administrare ficale în Republica Moldova are loc
pentru mai mult de 20 de ani, dar până în prezent administrația fiscală și
contribuabilii sunt pe părți opuse ale baricadei. Îi învinuim pe
contribuabili ei pe noi de părtinire și corupție, în refuzul de a-și îndeplini
obligațiile sale financiare față de stat. Și ei, și alții au o bază rezonabilă
pentru aceste acuzații.Numit în această vară la poziția de şef a
Incpetoratului Fisca de Stat Ion Prisăcaru a decis să rupă stereotipurile.
Acesta oferă inspectorilor fiscali pasă de contribuabili, și contribuabilii
să se împartă cu statul conștient .
- "În primul rând, m-am schimbat: am lucrat timp de mulți ani în
structura fiscală, apoi în afaceri, am condus o organizație non
guvernamentală în paralel, eu acum văd toate problemele cu alţi ochi.
Desigur, situația este diferită , probleme la o scară diferită şi mai largă,
pentru că circuitele care sunt utilizate în prezent pentru evaziune fiscală,
sînt mai sofisticate, acestea sunt utilizate la nivel internațional. Prin
urmare, administrarea necesită abordări diferite. Pe de altă parte, avem
posibilităţi diferite: vom folosi tehnologia informației , baza de informații
permite detectarea mai rapidă a schemei de evaziune
See more [http://www.noi.md/ru/news_id/28669]

Fondul Monetar Internaţional (FMI) susţine reformele iniţiate de
administraţia fiscală din Moldova şi tendinţele acesteia de a merge în pas
cu mediul de afaceri, nu împotriva lui. Despre aceasta a declarat luni, în
cadrul unei întrevederi cu şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
(IFPS), Ion Prisăcaru, consilierul regional al Fondului Monetar
Internaţional în administrare fiscală, Norman Gillanders.
"Este o plăcere să constat că agenda dumneavoastră coincide cu ideile
noastre. Vom fi bucuroşi ca, pînă în aprilie anul viitor, să colaborăm cu
responsabilii din cadrul IFPS pentru a identifica cele mai eficiente căi de
reformare şi modernizare a SFS", a menţionat Norman Gillanders. La
rîndul său, şeful IFPS, Ion Prisăcaru, a menţionat că actuala conducere a
autorităţii fiscale îşi propune un plan ambiţios de reforme, implementarea
căruia va duce la modernizarea şi eficientizarea Serviciului Fiscal de
Stat, care să-şi ghideze activitatea de sloganul "Funcţionarul fiscal în
serviciul contribuabilului". "În atingerea scopurilor propuse, dorim să
întreprindem paşi corecţi, din care motiv suportul şi asistenţa partenerilor
de dezvoltare internaţională este tocmai binevenită. A fost iniţiată
practica unor întrevederi informale cu reprezentanţii diferitelor categorii
sociale – de la oameni de afaceri la reprezentanţi ai societăţii civile,
aceste întrevederi permiţîndu-ne să aflăm problemele existente şi, în
comun, să identificăm soluţii. Ne-am propus să revedem sistemul de
sancţionare, astăzi accentele în activitatea funcţionarilor fiscali fiind puse
pe educaţia contribuabililor în spiritul conformării fiscale benevole, și nu
pe aplicarea unor sancţiuni dure la cea mai mică abatere", a spus Ion
Prisăcaru.
De asemenea, Prisăcaru a menţionat că IFPS îşi propune instalarea unui
dialog deschis şi util mediului de afaceri, prin care să fie diseminat
mesajul autorităţii fiscale în favoarea conformării fiscale benevole.

1.5 FMI salută reformele iniţiate de Serviciul Fiscal de stat
1.6 Noile standarde contabile contestate
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Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica
Moldova (ACAP) solicită să fie amânată cu un an implementarea
Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC), care urmează să intre în
vigoare la 1 ianuarie 2014. Experţii susţin că standardele în varianta
propusă de Ministerul Finanţelor nu sunt gândite până la capăt. În situaţia
economică dificilă a Republicii Moldova, aceste standarde vor complica
şi mai mult situaţia. Tatiana Grinic, membru al Consiliului directorilor
ACAP, a spus că au fost expediate mai multe solicitări de amânare, însă
responsabilii de la Ministerul Finanţelor nu au răspuns la acestea. Tatiana
Grinic a subliniat că implementarea SNC va aduce întreprinderile la o
situaţie financiară dificilă. Acestea vor fi obligate să investească sume
mari în procurarea programelor noi de contabilitate. În procesul de
implementare a standardelor, toate conturile de contabilitate vor fi
schimbate, ceea ce va îngreuna şi mai mult activitatea contabililor. „Noi
suntem pentru reformă în domeniul contabilităţii, dar pentru o reformă
bună, nu una pentru care se pune bifă că s-a făcut”, a concluzionat
Tatiana Grinic.
1.7 Economia Moldovei, mai liberă. Ţara noastră ocupă locul 82
într-un clasament mondial
Economia Moldovei devine mai liberă, dar este departe de a oferi cele
mai bune condiţii din lume. Ţara noastră este pe locul 82 din 151, într-un
clasament realizat de Fraser Institute. Anul trecut, Moldova a fost pe
poziţia a 85-a în topul libertăţii economice. Cu un scor de 6,86, un
punctaj mai mare însemnând mai multă libertate economică, Moldova se
află după Indonezia şi Tunisia, dar înainte de Italia şi Kazahstan.
Raportul este pentru anul 2011 şi analizează indicatori grupaţi pe cinci
domenii majore. Astfel, faţă de 2010, situaţia s-a îmbunătăţit în ţara
noastră, în ceea ce priveşte intervenţia Guvernului în economie. Totuşi,
la acest capitol, poziţia Moldovei era mai bună în 2005. În domeniul
justiţiei şi a protejării drepturilor la proprietate, ţara noastră a progresat în
ultimii ani. Cel mai mult s-a îmbunătăţit situaţia în domeniul stabilităţii

monetare. Aproape neschimbat a rămas indicele comerţului internaţional.
La capitolul reglementările creditării bancare, a pieţei muncii şi a
mediului de afaceri, a fost observat un progres faţă de 2010, dar şi un
regres faţă de 2005.
Cea mai liberă economie rămâne Hong Kongul, apoi urmează Singapore
şi Noua Zeelandă. La polul opus se află Congo, Myanmar şi
Venezuela.România este pe locul 45, Rusia pe 101, iar Ucraina ocupă
poziţia 126.
1.8 Foaia de parcurs pentru reforma reglementărilor în afaceri a fost
aprobată miercuri de Guvern
Foaia de parcurs prevede acțiunile prioritare pentru realizarea Strategiei
reformei în domeniul reglementării afacerilor pentru o perioadă medie de
timp și se axează pe eliminarea constrângerilor în domeniul administrării
fiscale și vamale, dar și la lansarea, dezvoltarea și lichidarea afacerilor.
În domeniul fiscal, Ministerul Economiei a propus revizuirea conceptului
de aplicare a amenzilor cu caracter fiscal și mărimea acestora, optimizat
mecanismul de prezentare a declarațiilor fiscale, instituită o metodologie
de planificare a controalelor, îmbunătățit mecanismul de restituire a TVA
și instituit mecanismul „un singur cont al contribuabilului”, etc. În
domeniul vamal, toate actele normative emise de Serviciul vamal
urmează a fi supuse analizei impactului de reglementare și publicate în
Monitorul oficial, procedurile de evaluare în vamă a mărfurilor urmează
a fi racordate la normele internaționale. De asemenea, este prevăzută
extinderea programului de activitate a organelor vamale, prelungirea
termenului de achitare a TVA pentru materia primă importată,
recunoașterea unilaterală a certificatelor fitosanitare și sanitar -veterinare
emise de statele UE, SUA și Canada. Împreună cu reprezentanți ai
mediului de afaceri, urmează a fi elaborați indicatori de performanță
privind costurile de reglementare asupra sectorului privat și asupra
cetățenilor și elaborate rapoarte anuale privind aceste costuri. Potrivit
documentului, pe domeniul acte permisive se prevede stabilirea expres a
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actul permisiv, mărimea taxei pentru eliberarea actului permisiv sau
condiţiile de calculare a acesteia, cerinţele faţă de solicitantul actului
permisiv sau obiectul autorizat/certificat; documentele prezentate
autorităţii emitente în vederea obţinerii actului permisiv, termenul şi
procedurile de eliberare a actului permisiv şi condiţiile
retragerii/suspendării actului permisiv. De asemenea, se prevede o
delimitare certă a competenţelor autorităţilor publice în privinţa emiterii
actelor permissive. Foaia de parcurs prevede și actualizarea listei
licenţelor și autorizaţiilor existente, revizuirea acestora şi eliminarea
dublărilor pentru a asigura respectarea principiilor de bună reglementare.
Pe același domeniu, Foaia de parcurs prevede interconectarea sistemelor
informaţionale ale autorităţilor implicate în emiterea actelor permisive.
De asemenea, acesta va prevede oferirea platformelor tehnologice
guvernamentale autorităţilor publice locale, implicate în emiterea actelor
permisive, în special în domeniul construcţiilor şi comerţului. Cât ține de
lansarea unei afaceri, Ministerul Economiei a propus eliminarea
obligației de a deschide un cont bancar temporar şi a depunerii a cel
puţin 40% din capitalul social al societăţii comerciale, precum și
obligativitatea ştampilei şi transformarea acesteia într-o condiţie
opţională ș.a .
1.9 Ion Prisăcaru: "Nu contribuabilul ar trebui să stea în poziție
drepți, ci autorităţile "
Șeful Serviciului Fiscal a țării ION Prisacaru, a sărbătorit recent primele
100 de zile de cînd este oficial în funcţie. "Eu ca un contribuabil nu am
simţit respect din partea guvernului și cred că aşa atitudine e greşită faţă
de mediul de afaceri. Nu contribuabil ar trebui să stea drept, în fața
angajaților de stat, ci invers, autorităţile, inclusiv cele fiscale. El a fost
cel care este plătit din contul contribuabilului, și nu invers. Rezultatele
eforturilor noastre trebuiesc evaluate de contribuabili. Dar noi trebuie să
înțelegem că unele probleme pot fi rezolvate rapid, în timp ce alte decizii
necesită un timp mai lung. Probleme și punctele slabe ale sistemului le
știu din exterior - din mediul de afaceri. Deci, vin la conducerea IFPS cu

planul meu de acțiune, și imediat am început să abordeze problemele din
prima serie - operaționale. Recunosc, au existat temeri că eforturile mele
nu vor primi sprijin din partea angajaţilor IFPS. Dar, la cererea mea, am
realizat un sondaj prin colegi, precum și contribuabili, s-a demonstrat
invaliditatea acestor temeri. Nominalizat de sprijinul ambelor părți , sunt
chiar mai inspirat pentru a realiza ideile mele.
See more [http://www.kommersant.md/node/20950]
1.10 Viorel Pîrvan-prezentarea documentelor CS
Pe data de 17 septembrie 2013 a avut loc şedinţa Consiliului Strategic al
ANB. Unul din subiectele incluse pe agenda şedinţei l-a reprezentat
instituţionalizarea mecanismelor interne de activitate ale ANB. În acest
context au fost elaborate un şir de cocumente: Statutul ANB, Codul de
etică al membrilor ANB şi modificări la Regulamentul Consiliului
Strategic al ANB. Prevederile acestor documente au ca scop
impulsionarea activităţii ANB spre realizarea misiunii sale - dezvoltare a
sectorului privat, în cadrul unui dialog public-privat eficient şi
transparent, prin stimularea iniţiativei private în Republica Moldova şi
îmbunătăţirea mediului de afaceri. Aceste documente cuprind prevederi
ce ţin de modalitatea de luare a deciziilor în cadrul ANB, intereacţiunea
şi comportamentul membrilor ANB în interiorul ANB şi-n exteriorul său,
modalitatea şi criteriile de aderare şi excludere a unui membru din ANB,
principiile şi regulile de conduită în activitatea membrilor ANB, etc.
Adoptarea şi respectarea acestor documente va consolida Agenda
Naţională de Business, ca o platformă a asociaţiilor de business
reprezentative, ce vor influenţa cu „voce unică” politicile autorităţilor
publice pentru edificarea unui mediu de afaceri echitabil şi competitiv.

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
2.1 Foaia de parcurs privind competitivitatea - un instrument
care va permite economiei Republicii Moldova să beneficieze
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din plin de oportunităţile oferite de regimurile comerciale
preferenţiale cu UE şi CSI
Potrivit documentului, crearea ZLSAC cu UE, dar și extinderea aplicării
Acordului de Comerț Liber cu CSI, vor genera multiple oportunități
pentru Moldova, atât în ceea ce privește accesul pe piață a bunurilor și
serviciilor pe care îl oferă, cât și susținerea și încurajarea reformelor
structurale profunde necesare pentru ridicarea competitivității economiei
naționale. Accentul Foii de parcurs este axat pe crearea unui mediu de
afaceri favorabil, totodată abordând probleme pe care Ministerul
Economiei le consideră ca fiind de o importanţă majoră pentru
ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova precum resursele
umane, accesul la finanțe, infrastructura transportului și energetică,
infrastructura calității, societatea informațională, facilitarea comerţului,
politica şi administrarea fiscală, cercetările ştiinţifice şi inovațiile,
concurenţa. Printre constrângerile și problemele identificate în Foaia de
parcurs se numără deficitul de investiții generat de ineficiența instituțiilor
și costurile determinate de calitatea serviciilor publice acordate agenților
economici, de cadrul legal și de reglementare, disponibilit atea și
competențele forței de muncă, etc. De asemenea, documentul pune
accentul pe intervenții de politici care pot îmbunătăți situația pe termen
scurt și mediu, țintind sectoare și subsectoare concrete. Pentru a depăși
aceste constrângeri, Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității
propune o serie de intervenții de politici, grupate într -o matrice, și o listă
cu cca 300 de acte legislative europene ce urmează a fi transpuse pentru
implementarea Acordului de asociere și a ZLSAC. În vederea
implementării acțiunilor propuse de Ministerul Economiei, urmează a fi
creat un Consiliu al competitivității, care să reprezinte, pe baze paritare,
autoritățile publice și mediul de afaceri. Prezentarea în cadrul Consiliului
Consultativ al Ministerului Economiei a proiectului Foii de parcurs la 16
iulie 2013 a dat startul unui șir de dezbateri publice asupra
constrângerilor din fiecare sector al economiei. Pentru a lua în calcul
propunerile tuturor părților interesate, inclusiv a mediului de afaceri,

Ministerul Economieia organizat trei şedinţe sectoriale, unde au fost
abordate problemele şi constrângerile sectoarelor industrial, agricol şi
cel al serviciilor. De asemenea, la 2 octombrie, curent, Ministerul
Economiei va organiza o conferință publică finală asupra proiectului Foii
de parcurs privind competitivitatea, la care vor participa reprezentan ți ai
instituțiilor publice centrale, ale asociațiilor de business, organizații
neguvernamentale
2.2 Acordul de liber schimb între Moldova și UE ar putea intra în
vigoare imediat după semnare
Acordul de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană
ar putea intra în vigoare imediat după semnare, nu după ratificare,
transmite NOI.md. Potrivit presei internaționale, declarația a fost făcută
de ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, care în a
doua jumătate a anului curent deține președinția Consiliului UE. Potrivit
oficialului lituanian, statele UE au convenit, luni, ca acordul de liber
schimb cu Ucraina să fie aplicat aproape integral imediat după semnare,
fără a aștepta încheierea procesului de ratificare. Potrivit lui Linkevicius,
această decizie este ”extrem de importantă nu doar pentru Ucraina, dar și
pentru alte state”. ”Atunci cînd Moldova și Georgia sperăm vor semna
acordurile de liber schimb cu UE, decizia privind aplicarea acordului
imediat în cazul Ucrainei va fi un precedent”, a precizat oficialul
lituanian. Linkevicius a menționat că după semnarea acordului de liber
schimb va fi aplicată procedura de realizare prealabilă. Aceasta înseamnă
că acordul va putea fi aplicat în proporție de 90% pînă a fi ratificat.
Linkevicius a menționat că decizia privind aplicarea imediată a acordului
este importantă pentru ca procesul de integrare europaeană a Ucrainei să
devină inevitabil, iar reformele să contunie. Întrebat dacă această decizie
a UE este determinată de presiunile din partea Rusiei, care propune
Ucrainei să adere la Uniunea Vamală, oficialul european a menționat că
”toate procesele au tangență, de aceea este complicat ca acestea să fie
analizate separat”. Ucraina speră să semneze Acordul de liber schimb cu
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UE la summitul Parteneriatului Estic, care urmează să se desfășoare în
noiembrie, la Vilnius. Moldova și Georgia urmează să parafeze acest
document.
2.3 În Moldova a fost creat Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

În Moldova a fost creat Oficiul Viei şi al Vinului care va avea
drept scop implementarea politicilor statului în sectorul vitivinicol.
Decizia a fost aprobată miercuri de Guvern. Vasile Bumacov a
menţionat că Oficiul va fi o instituţie publică de pe lîngă minister
şi va avea ca atribuţii de bază promovarea comercializării
produselor vinicole pe piaţa internă şi externă. Oficiul Viei şi
Vinului urmează să stabilească reguli şi să gestioneze brandul de
ţară pentru vinuri. Totodată, instituţia va înainta propuneri privind
elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei cu privire la circulaţia
produselor vitivinicole, va efectua studii şi analize în domeniul
viticulturii şi vinificaţiei, precum şi va organiza şi susţine financiar
instruirea specialiştilor din domeniu. De asemenea, aceasta va
monitoriza potenţialul de producere, inclusiv defrişarea plantaţiilor
viticole. Oficiul va avea un director care ca fi ales prin concurs şi
confirmat în funcţie de ministrul Agriculturii.
"Instituirea acestui Oficiu este o acţiune absolut necesară şi în mod
special ne va ajuta să promovăm vinurile pe pieţe noi, mai ales în
contextul ultimelor evenimente", a completat premierul Iurie
Leancă. Tot, miercuri, Guvernul a aprobat Regulamentul Fondului
Viei şi Vinului, creat pentru a susţine financiar măsurile de
dezvoltare a sectorului vitivinicol. Mijloacele Fondului se
formează prin co-finanţare din partea statului şi a sectorului privat,
folosind principiul 50%/50%. Cel puţin 80% din resursele
Fondului vor fi repartizate pentru nevoile sectorului vitivinicol, iar

restul de circa 20% vor fi utilizate pentru finaţarea Oficiului
Naţional al Viei şi Vinului. Pînă în anul 2009 în Moldova activa
Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin" care avea aceleaşi
obiective. În anul 2009, Alianţa pentru Integrare Europeană a
lichidat instituţia. După doi ani autorităţile au revenit la acest
subiect şi au creat Agenţia Naţională a Viei şi Vinificaţiei, care de
asemenea avea drept scop promovarea producţiei vitivinicole,
urmînd a fi finanţată în proporţie de 50% din bugetul de stat şi 50%
de către sectorul privat. Instituţia însă aşa şi nu a mai activat.
2.4 Moldova a devenit mai puţin competitivă decât în 2012, potrivit
Forumului Economic Mondial

Forumul Economic Mondial a stabilit că Moldova a pierdut din
competitivitate în anul curent, faţă de 2012. Forumul a făcut public
un Raport Global al Competitivităţii, care a fost prezentat astăzi, la
Academia de Studii Economice din Capitală.
Potrivit topului realizat de Forumul Economic Mondial, Moldova a
coborât cu două trepte în acest an, de pe poziţia 87 pe 89. Experţii
de la Academia de Studii Economice precizează că regresul
înregistrat de Moldova se datorează succesului obţinut la acest
capitol de alte state, dar nu faptului că economia ţării noastre ar fi
devenit mai puţin competitivă în raport cu situaţia din anul trecut.
Dintre ţările din regiune, mai competitive decât Moldova sunt, de
exemplu, Kazahstanul, Georgia şi Armenia, în schimb Moldova
este mai competitivă decât Grecia, Albania şi Serbia. Raportul
privind competitivitatea a fost realizat prin analiza situaţiei din 148
de ţări.
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2.5 Rospotrebnadzor a anunţat embargo la vinurile moldoveneşti, pe
un termen nelimitat

2.6 Deficit bugetar record în 2014: Cheltuielile vor depăşi veniturile
cu peste 3,2 miliarde de lei

Moscova a suspendat importul de vinuri moldovenești. Anunțul
privind instituirea unui nou embargo a fost făcut, în data de 10
septembrie, de șeful Rospotrbnadzor, Ghenadi Onișcenko. Motivul
invocat de autoritatea sanitară rusă este tradițional – calitatea
producției din Moldova. Autoritățile de la Chișinău ezită,
deocamdată, să comenteze această decizie, iar reprezentanții
Centrului de Verificare a Calității Producției Alcoolice din
Moldova resping categoric acuzațiile părții ruse.

Un deficit bugetar record va avea Moldova în 2014. Proiectul legii
bugetului de stat pentru anul viitor prevede o depăşire a
cheltuielilor asupra veniturilor cu peste 3,2 miliarde de lei.
Guvernanţii îşi propun să acopere cea mai mare parte a acestui gol
din contul împrumuturilor externe şi a privatizării proprietăţii de
stat. Proiectul legii bugetului de stat pentru 2014 prevede venituri
de peste 24 de miliarde de lei şi cheltuieli mai mari de 27 de
miliarde. Guvernul planifică să atragă împrumuturi de 2,2 miliarde
de lei şi să obţină 240 de milioane din vânzarea proprietăţii
publice. În 2014, ministerul cu cele mai mari alocaţii bugetare va fi
cel al Transporturilor, care va primi aproape două miliarde şi
jumătate de lei, cu un miliard mai mult decât în acest an. Pe locul
doi se clasează Ministerul de Interne cu aproape 2 miliarde lei. În
topul ministerelor cu cel mai mare consum al banilor bugetari
urmează cel al Educaţiei cu 1,5 miliarde de lei. Cu 100 de milioane
mai puţin va avea, potrivit proiectului, Ministerul Agriculturii. La
capătul opus este Ministerul Tineretului şi Sportului cu peste 85 de
milioane de lei, cu aproape 7 milioane mai puţin decât în acest an.
Urmează Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu
260 de milioane de lei.

Șeful Rospotrebnadzor n-a întârziat mult până să pună în aplicare
amenințarea cu un nou embargo la vinurile moldovenești, făcută în
această dimineață prin intermediul unui comunicat de presă. După
amiază, Ghenadi Onișcenko a confirmat decizia de a suspenda, pe
un termen nedeterminat importurile de producție alcoolică din
Moldova. Potrivit Rospotrebnadzor, testele de laborator ar fi
identificat prezența unei substanțe toxice în opt loturi de producție
vinicolă a întreprinderilor moldovenești ”Purcari”, ”Cricova” și
”Aroma”. ”Noi nu intenționăm să jucăm rolul de dădacă pentru
economia moldovenească”, a declarat oficialul rus, citat de
INTERFAX. Încercările noastre de a obține o reacție din partea
responsabililor de la Ministerul Agriculturii n-au avut succes, deși
cu puțin timp înainte ministrul Vasile Bumacov se declara convins
că o nouă interdicție de export în Rusia nu poate fi impusă.
Acuzațiile părții ruse sunt, însă, respinse de Centrul Național de
Verificare a Calității Producției Alcoolice respinge acuzațiile părții
ruse.

Pentru Cultură, îm 2014 se propune să fie alocate 280 de miloane,
iar pentru Ministerul Dezvoltării Regionale - 300 de milioane de
lei. Deocamdată, în proiect nu a fost inclus bugetul Ministerului
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
2.7 Va fi creat Comitetul Sectorial în Comerţ
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La Ministerul Economiei a avut loc, ieri, o şedinţă a Comisiei
pentru consultări şi negocieri colective în domeniul comerţului
interior, în cadrul căreia a fost pusă în discuţie situaţia actuală în
domeniul pregătirii profesionale a lucrătorilor din comerţ, inclusiv
prestări de servicii comerciale. Potrivit Serviciului de informare şi
comunicare cu mass-media de la Ministerul Economiei, la şedinţă
au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Ministerului
Muncii, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova,
Camerei de Comerţ şi Industrie, ai mediului de afaceri şi mediului
academic. Aceştia au prezentat problemele existente în procesul de
formare a lucrătorilor din domeniul comerţului şi al certificării lor.
Totodată, participanţii la întrunire au discutat despre necesitatea
elaborării, de comun acord, între mediul academic şi cel de afaceri,
a soluţiilor şi măsurilor necesare pentru a îmbunătăţi situaţia
actuală.Ca urmare a discuţiilor din cadrul şedinţei Comisiei pentru

consultări şi negocieri colective în domeniul comerţului interior,
toţi cei prezenţi au căzut de acord că este oportună crearea
Comitetului Sectorial în formarea profesională pentru lucrătorii din
comerţ.Comitetul Sectorial în Comerţ va constitui o platformă de
dialog social pentru partenerii din procesul de elaborare şi
implementare a normelor de reglementare în relaţiile de formare
profesională. Acesta va avea scopul de a dezvolta oferta de formare
profesională, corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă,
ale pieţei forţei de muncă. Totodată, va avea misiunea de
promovare a sistemului de evaluare, bazat pe competenţe, a
lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în această sferă.

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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