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1.1 Republica Moldova se conectează la spaţiul economic european cu o
strategie de competitivitate: Foaia de Parcurs privind ameliorarea
competitivităţii a fost aprobată în Guvern
Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității în Republica
Moldova, elaborată de Ministerul Economiei a fost, aprobată, miercuri,
de Executiv. Documentul reprezintă, în esență, un răspuns la realitățile
condiționate de ZLSAC pentru mediul de afaceri, așa încât instituirea
acesteia să producă un impact pozitiv asupra performanțelor economice
ale țării, dar și asupra societății în ansamblu.Potrivit lui Valeriu Lazăr,
Foaia de parcurs este o strategie de conformare la realitățile de după
intrarea în vigoare a Acordului de creare a Zonei de comerț liber
aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană, acord care va
determina mai multe transformări de natură economică. Totodată,
ministrul Economiei a precizat că acest document nu vine să substituie
documentele de politici existente, ci să prioritizeze acțiunile ce urmează
a fi întreprinse pentru creșterea competitivității economiei Republicii
Moldova, o prioritate pentru valorificarea pe deplin a oportunităților
odată cu crearea ZLSAC.Printre constrângerile și problemele identificate
în Foaia de parcurs se numără deficitul de investiții generat de eficiența
joasă a instituțiilor și costurile determinate de calitatea serviciilor publice
acordate agenților economici, de cadrul legal și de reglementare,
disponibilitatea și competențele forței de muncă, etc. De asemen ea,
documentul pune accentul pe intervenții de politici care pot îmbunătăți
situația pe termen scurt și mediu, țintind sectoare și subsectoare
concrete.De asemenea, Foaia de parcurs abordează constrângerile pe care
Ministerul Economiei le consideră ca fiind de o importanţă majoră
pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, printre care
resursele umane, accesul la finanțe, infrastructura transportului și
energetică, infrastructura calității, societatea informațională, facilitarea
comerţului, politica şi administrarea fiscală, inovațiile și transferul
tehnologic, concurenţa.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 3 00 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, timp de două luni, să fie creat un
Consiliu al competitivității, care să reprezinte, pe baze paritare,
autoritățile publice și mediul de afaceri.Conform documentului,
competitivitatea urmează să fie considerată atât la nivel macro, cât și la
nivel de întreprindere astfel permițând piețelor locale să reziste presiunile
concurențiale adiționale din partea producătorilor UE, și va permite
producătorilor autohtoni să găsească sau să extindă piețe noi în UE,
exploatând avantajele competitive ale Moldovei. Aceasta poate deschide
oportunități economice mai mari pentru agenții e conomici autohtoni și
populație, va contribui la sporirea veniturilor acestora și va stimula
eforturile statului în continuarea și diversificarea reformelor.Începând cu
16 iulie 2013, Proiectul Foii de parcurs aprobat de Guvern a fost supus
dezbaterilor publice pe fiecare sector al economiei.
1.2 Autorităţile vor ţine cont de opiniile mediului de afaceri la
elaborarea politicii bugetar-fiscale
Intenţia a fost salutată de reprezentanţii businessului care, însă, au avut şi
unele obiecţii, inclusiv la intenţia de a majora cu 1% contribuţiile la
asigurările medicale, dintre care câte 0,5% vor fi achitate de angajat şi,
respectiv, de angajator. De asemenea, au fost solicitate mai multe
facilităţi pentru micul business şi pentru agricultură. Andrian Candu
susţine că această iniţiativă a Guvernului urmează încă să mai fie
discutată, inclusiv din punctul de vedere cum sunt administrate fondurile
din medicină. „Ar fi necesară o abordare foarte atentă, pentru că noi, pe
de o parte, încercăm să indexăm, la rata inflaţiei, veniturile persoanelor
fizice şi, pe de altă parte, majorăm contribuţia medicală. Pe de o parte,
trebuie să asigurăm veniturile CNAM, pe de altă parte, trebuie să fim
atenţi cu ce bani rămâne cetăţeanul. Mai este şi altă problemă - cum se
administrează Fondul de medicină”, a declarat Candu. Vicepreşedintele
legislativului a arătat că autorităţile vor reveni şi la problema reducerii
sau chiar a excluderii numărului de zile achitate de angajatori pentru
concediile de boală ale angajaţilor. „Vom redeschide discuţiile cu
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Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor şi vom găsi o posibilitate de a
scădea numărul acestor zile sau chiar să lichidăm această practică”,
potrivit lui Candu.„Astăzi s-a desfăşurat prima din felul acesta de
consultări ale autorităţilor stratului cu mediul de afaceri.E bine că cei de
la Ministerul Finanţelor au ascultat.Mă bucur că multe din propuneri au
fost luate deja în considerare”, a concluzionat Andrian Candu. De
asemenea, Veaceslav Ioniţă a remarcat că discuţiile vor continua,
exprimându-şi speranţa că, în cele din urmă, autorităţile şi mediul de
afaceri vor ajunge la un numitor comun. El s-a referit la intenţia
Guvernului de a majora accizele la unele băuturi alcoolice cu aproape
5%, în corelare cu rata inflaţiei, dar şi majorarea accizelor la carburanţi
cu 9%. Majorarea accizelor la carburanţi nu va duce şi la majorarea
preţului acestora la pompă, deoarece în prezent profitul companiilor este
cel mai mare din regiune, în timp ce accizele sunt printre cele mai mici.
1.3 Cota TVA la produsele agricole și zahăr va fi micşorată de la 20% la
8%
În Republica Moldova se planifică micşorarea cotei TVA la produsele
agricole și zahăr de la 20% pînă la 8%, comunică NOI.md. Guvernul
Republicii Moldova a aprobat această idee, dînd aviz pozitiv ini țiativei
legislative corespunzătoare, înaintate de către un grup de deputați ai
parlamentului. Proiectul de lege elaborat de ei prevede că fermierii vor
plăti taxă pe valoarea adăugată în mărime de 8% pentru producţia de
fitotehnie şi horticultură, dar şi pentru producţia de zootehnie livrată şi
produsă pe teritoriul ţării, precum şi pentru zahărul din sfecla de zahăr,
importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova.Ministrul
finanțelor, Anatolie Arapu, a menţionat că guvernul sprijină inițiativa de
a reveni la rata redusă de 8 procente a TVA-ului la produsele agricole,
precum insistă fermierii, care consideră că mecanismul existent de
revenire a TVA-ului la cota standard de 20% nu este funcțional. Potrivit
fermierilor, trecerea la cota standard de 20 % din 1 ianuarie 2013 a redus
competitivitatea produselor agricole autohtone comparativ cu cele de
import. Autorii inițiativei legislative au menționat că majorarea cotei

TVA la produsele agricole și zahăr de la 8 % la 20 %, a condus la
reducerea investițiilor în acest sector, concurența neloială între fermie ri,
contrabanda masivă cu zahăr din Ucraina. Ei au subliniat că majorarea
TVA-ului la zahăr nu a adus venituri suplimentare la bugetul de stat,
dimpotrivă, a încurajat contrabanda, din cauza căreia statul, potrivit unor
estimări, ar putea pierde 60 de milioane de lei. Reducerea TVA-ului la
produsele agricole și zahăr de la 20% la 8% va permite să fie
îmbunătățită situația în domeniul industriei și va contribui la dezvoltarea
durabilă a acesteia. Premierul Iurie Leancă a declarat că micșorarea cotei
TVA este rezultatul consultărilor cu fermierii și instituțiile de resort.
Proiectul urmează să fie examinat de parlament. Documentul va intra în
vigoare la 1 ianuarie 2014.
1.4 La Chișinău a fost organizată Săptămâna Mondială a
Antreprenoriatului
GEW are ca scop să inspire oamenii de pretutindeni prin evenimente
locale, naţionale şi globale pentru a-i ajuta să-şi descopere potenţialul de
întreprinzători, inovatori și participanți la dezvoltarea proprie și
comunitară. „În cadrul Săptămânii Mondiale a Antreprenoriatului vor fi
organizate diverse activităţi cu specific antreprenorial, concursuri de
nivel naţional sau conferinţe de nivel local care vor facilita comunicarea
dintre parteneri, antreprenori, investitori şi mentori. De asemenea,
activitățile aur încurajat schimbul de contacte și crearea unei platforme
de cooperare în domeniul economic”, a declarat președintele campaniei
GEW Moldova, Olesea Fortuna. Global Entrepreneurship Week este
organizat în fiecare an în luna noiembrie. Numai în 2012, președinți și
prim-miniștri din 20 de țări au sprijinit oficial acest eveniment. În timp
ce 93 de miniștri din 54 de țări au participat activ la Săptămâna Mondială
a Antreprenoriatului, ținând didscursuri și declarându-și sprijinul pentru
antreprenoriatul din țara lor. Anul trecut, circa șapte mln de oameni au
luat parte la evenimentele din cadrul GEW și au vorbit despre opțiunea
antreprenoriatului ca posibilitatea de a-și crea un loc de muncă pentru ei
și pentru cei din comunitatea lor. Inspirați de oameni de afaceri și lideri
precum Richard Branson, Barack Obama, Muhammad Yunus, Printul
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Charles, mii de companii prind viață în fiece an prin tabere de lansare a
afacerilor și incubatoare de business, cum ar fi Startup Weekend și altele
care contribuie la dezvoltarea economică. Mediul de afaceri,
universitățile, cercetătorii, asociațiile și factorii de decizie politică se
implică într-un dialog social pentru a analiza pârghiile, instrumentele și
politicile care ar contribui la eradicarea sărăciei și promovarea activității
antreprenoriale în favoarea creșterii bunăstării sociale. Global
Entrepreneurship Week (GEW) este organizat la nivel mondial din anul
2007. În acest an, pe lângă Republica Moldova, la eveniment au mai
aderat țări ca Somalia, Groenlanda, Cipru, Republica Cehă, Guyana,
Iran, Jamaica, Kosovo, Libia, Muntenegru, Filipine, Senegal, Myanmar,
Vietnam. Astfel, campania s-a extins în peste 140 de țări. Evenimentul
este susținut de Ambasada Statelor Unite ale Americii în republica
Moldova.
1.5 Autorităţile recunosc că există prea multe constrângeri pentru
mediul de afaceri
Mediul de afaceri din Republica Moldova se confruntă cu încă prea
multe constrângeri. Autorităţile recunosc aceste probleme şi se declară
dispuse să muncească pentru a le soluţiona. Pentru a depăşi obstacolele
în dezvoltarea economică este nevoie de dialog, iar în cadrul acestuia ar
fi nevoie şi de mai multă toleranţă, mai puţin radicalism şi mai multă
conlucrare. Sugestiile au fost formulate la Forumul Oamenilor de
Afaceri, organizat marţi, 12 noiembrie, la Chişinău sub egida
Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova. Premierul Iurie
Leancă i-a îndemnat pe oamenii de afaceri să contribuie la
implementarea cu succes a Foii de parcurs pentru eliminarea
constrângerilor majore din economie, aprobată recent, dar şi să ajute la
combaterea corupţiei, prin semnalizarea tuturor cazurilor de estorcare a
banilor de către funcţionarii publici. Şeful Guvernului a adăugat că în
câteva săptămâni va fi parafat Acordul de Asociere cu UE, la Summitul
Parteneriatului Estic de la Vilnius, după care va fi făcut public textul
acordului, iar mediul de afaceri este solicitat să se implice activ în

dezbaterea prevederilor acestuia. Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru
al economiei, după ce a ascultat concluziile studiului „Constrângeri
majore asupra mediului de afaceri din Moldova”, a spus că toate aceste
probleme sunt cunoscute de către autorităţi. „Avem nevoie de dialog, dar
acesta înseamnă şi o doză de toleranţă. Trebuie să excludem din dialog
politizarea şi partizanatul politic, dialogului îi încurcă radicalismul.
Trebuie să ne împăcăm, dar şi să înţelegeţi că Guvernul are anumite
limite, aşa cum le are şi mediul de afaceri”, a subliniat oficialul. Valeriu
Lazăr a mai spus că Moldova nu se poate mulţumi cu avansările treptate
în anumite clasamente, ci are nevoie de un salt. „În câteva săptămâni
vom propune Guvernului Foaie de parcurs privind sporirea
competitivităţii.Aceasta se bazează pe mediul de afaceri, pe forţa de
muncă şi pe calitatea infrastructurii – adică pe problemele semnalate şi în
cadrul forumului”, a remarcat oficialul. Anatol Arapu, ministrul
finanţelor, a spus că economia Moldovei este foarte dependentă de
factorii externi şi aşa va fi mereu deoarece este prea mică şi nu dictează
regulile pe piaţa internaţională. „E normal ca oamenii de afaceri să-şi
dorească venituri mai mari. Şi eu m-aş subscrie la toate propunerile
venite din partea dumneavoastră. Dar propun să analizăm situaţia din
regiune şi vom vedea că la capitolul impozite în Moldova situaţia nu este
cea mai proastă, la noi nu sunt atât de mari”, a menţionat oficialul.
Deputatul liberal-democrat Veaceslav Ioniţă, preşedintele Comisiei
parlamentare economie, buget şi finanţe, a spus că forumul organizat de
Confederaţia Naţională a Patronatului din Moldova este un început al
comunicării şi i-a invitat pe oamenii de afaceri să participe pe data de 19
noiembrie la prima şedinţă la care va fi dezbătut proiectul politicii
bugetar-fiscale pentru anul viitor. De asemenea, deputatul a precizat că
oamenii de afaceri pot comunica şi cu Parlamentul despre problemele
lor, iar prin susţinere şi uneori prin presiune din partea lor parlamentarii
vor aproba legi şi hotărâri care ar micşora numărul de constrângeri sau
efectele negative ale acestora. La forum a fost prezentat proiectul
Memorandumului de colaborare dintre mediul de afaceri şi Guvern.
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Timp de o lună, acesta va fi completat cu propuneri venite de la ambele
părţi, ca mai apoi să fie semnat.

2.1Veniturile la bugetul public, cu jumătate de miliard de lei sub
aşteptările autorităţilor

1.6 Moldova şi-a îmbunătăţit poziţia în clasamentul Paying Taxes 2014
Republica Moldova şi-a îmbunătăţit poziţia în clasamentul Paying Taxes
2014, inclusiv prin introducerea din 1 ianuarie 2012 a sistemului
electronic de achitare a taxelor. Potrivit raportului realizat de Banca
Mondială şi compania de consultanţă şi audit PwC țara noastră s-a ridicat
de pe poziția 109 pe 95, transmite UNIMEDIA. „Economia cu cea mai
semnificativă creștere a indicelui „Total Tax Rate” este Republica
Moldova. În urma modificărilor în legislația fiscală, acesta a crescut cu
9,6 puncte procentuale,” se spune în raport. Potrivit sursei, o firmă din
Republica Moldova face în fiecare an 31 de plăţi către stat (cu 17 mai
puțin comparativ cu anul trecut) pentru care pierde anual 181 de ore (cu
39 mai puțin comparativ cu anul trecut). Astfel țara noastră stă mai bine
la acest capitol decât țări precum România (200), Slovacia (207 ore),
Turcia (226), Ungaria (277 de ore), Georgia (280), Polonia (286 de ore),
Ucraina (390), Cehia (413 ore) şi Bulgaria (454 de ore). Conform
studiului, numărul de plăţi de taxe într-un an în Republica Moldova se
ridică la 31. Asta în timp ce în Georgia numărul de plă ți este de 5,
Federația Rusă – 7, Belarusul – 10, Ucraina – 28, România – 39. Pe
primele locuri s-au situat Emiratele Arabe Unite, Qatarul și Arabia
Saudită, Iar la coada clasamentului – Ciad (189), Republica Centrafricană
(188) și Venezuela (187).

În primele zece luni ale anului, statul a colectat la bugetul public
naţional (BPN) cu 579 mil. de lei mai puţin comparativ cu suma
prevăzută de autorităţi, respectiv numai 29,417 miliarde lei,
potrivit unui raport al ministerului Finanţelor.Totodată, faţă de
aceiaşi perioadă din anul trecut, încasările la BPN au crescut cu
2,44 miliarde de lei sau cu nouă la sută.În perioada analizată,
veniturile fiscale au crescut cu 2,78 mld. de lei şi cu 1,9% peste
nivelul planificat, totalizând 25,879 mld. de lei. De cealaltă parte,
veniturile nefiscale au constituit 1,16 mld. de lei, cu 17,7 mil. lei
mai puţin decât acum un an şi cu 7,6% mai puţin decât suma
planificată de autorități.Donatorii externi, dar şi investitorii
autohtoni au finanţat, în perioada analizată, proiecte şi au susţinut
bugetul public național cu circa 1,33 mld. de lei, dintre care
granturilor externe le revine 1,3 mld. de lei.

1.7 Serviciul Vamal propune pentru consultări publice proiectul Legii
pentru modificarea şi completarea unor acte legislativeServiciul
Vamal a propus pentru consultări publice proiectul de lege pentru
modificarea și completarea unor acte legislative. Proiectul de lege il
puteti găsi la adresa (http://www.customs.gov.md/index.php?id=3329)
II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri

Partea de cheltuieli a BPN s-a executat în sumă de 29,848 mld. lei,
cu aproape 4,2 mld. de lei sau cu 12,3% mai puţin față de
prevederile autorităţilor.
2.2Moldova a parafat Acordul de Asociere și ZLSAC cu UE

Moldova a parafat acum câteva clipe Acordul de Asociere cu
Uniunea Europeană, care cuprinde și Acordul privind crearea
Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
(ZLSAC).Ultimele parafe au fost puse astăzi, 29 noiembrie, în
cadrul unei ceremonii festive de către premierul Iurie Leancă și
înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi
Politica de Securitate, vicepreşedintele Comisiei Europene,
Catherine Ashton.„Trăim un moment istoric - a fost parafat un
acord ambițios și de anvergură fără precedent între Moldova şi
UE.Acesta simbolizează încredere, deschidere și cooperare între
țara mea și UE", a declarat Leancă imediat după parafare.
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De cealaltă parte, înainte de parafare, Preşedintele Comisiei
Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat că Acordul de Asociere
ar trebui să fie semnat cât mai curând, în anul 2014.
Amintim că partea tehnică a parafării celor 900 de pagini ale
Acordului a avut loc ieri, în prima zi a Summitului. Documentele
au fost semnate de ministrul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene, Natalia Gherman şi de vice-ministrul Economiei,
Octavian Calmâc, alătu de negociatorii şefi din partea UE : şeful
Direcţiei pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală a Comisiei
Europene, Gunnar Wiegand, şi negociatorul şef din partea UE
privind crearea Zonei de Comerţ Liber, Aprofundat şi
Comprehensiv, Luc Devigne.
2.3Guvernul a aprobat proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul
2014

Proiectul de politică bugetar-fiscală pentru 2014 a fost aprobat în
cadrul şedinţei de astăzi a cabinetului de miniştri.Principalele
modificări incluse în proiectul de politică bugetar-fiscală pentru
anul viitor prevede revenirea la cota 8% în schimbul celei standard
de 20 % pentru producția agricolă primară și zahărul din sfeclă.
O altă modificare ţine de majorarea limitei neimpozabile, de la 200
la 300 de euro, a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul
Republicii Moldova.În document se prevede prelungirea
termenului de plată a taxei pe valoare adăugată și a taxei vamale în
limita de 180 de zile din momentul importului de materie primă,
accesorii, ambalaje primare și articolele de completare utilizate la
fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului.De
asemenea, începând cu 2014, accizele la produsele petroliere vor fi
indexate anual, coeficientul indexării fiind egal cu creşterea anuală
a produsului naţional brut nominal prognozat pentru anul respectiv
faţă de anul precedent. Astfel, anul viitor coeficientul indexării va

fi de 9,4 %. în urma acestor modificări, ministerul Finanțelor
preconizează să încaseze venituri suplimentare de 168,2 mil. de lei.
Potrivit aceluiaşi document, agricultorii, care vor importa tractoare
agricole, în funcție de model, vor fi scutiți de TVA.Măsură a fost
luată pentru a dezvolta și moderniza sectorul agricol.Potrivit
ministrului Finanţelor, Anatol Arapu a declarat în cadrul şedinţei
că prezentul proiect rezultă din politicile fiscale și vamale pe anul
2014, fiind elaborat în contextul viitorului Acord de Liber Schimb
Aprofundat și Comprehensiv dintre RM și UE.
2.4Iurie Leancă: Competenţele, competitivitatea şi
reprezintă noul model economic al Republicii Moldova

creşterea

Declaraţia a fost făcută de Şeful Guvernului la Conferinţa
Internaţională „Competenţe, Competitivitate, Creştere”, organizată
în cadrul Săptămânii Europene a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,
care se desfăşoară în peste 37 de ţări.
Iurie Leancă a menţionat că mediul de afaceri are un rol important
în dezvoltarea economiei naţionale, precizând că Executivul se
bazează, în acest sens, pe câteva idei.„Prima idee este că statul
trebuie să-şi reconsidere şi să-şi reducă cât mai grabnic rolul pe
care-l joacă în economie şi să lase loc pentru ca sectorul privat să
se manifeste din plin”, a declarat Iurie Leancă.În context,
Premierul a specificat că pentru viitorul apropiat se analizează
oportunitatea câtorva modificări majore de politici, inclusiv
introducerea cotei unice la impozitul pe venit, o reglementare mai
eficientă a comisioanelor bancare şi instituirea practicii de
planificare multianuală a subvenţiilor în agricultură.
Cea de-a doua idee, menţionată de Prim-ministru, este că IMMurile reprezintă coloana vertebrală a economiei de piață. Iurie
Leancă a amintit că una dintre prioritățile stabilite în Programul de
guvernare este crearea locurilor de muncă decente şi durabile.
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„A treia idee, care ne ajută să definim politicile noastre pentru
IMM-uri, este principiul hipocratic «să nu dăunezi». În acest
context, la prima şedinţă tematică a Guvernului s-a discutat despre
constrângerile în domeniu, iar la 25 septembrie, Cabinetul de
miniştri a adoptat Foaia de parcurs în vederea eliminării
constrângerilor critice în calea mediului de afaceri pentru anii
2013-2014, care include o serie de măsuri menite să simplifice
condiţiile de activitate a unei întreprinderi ”, a afirmat Iurie
Leancă.În anul 2012, IMM-urile reprezentau 97,5% din numărul
total al întreprinderilor din ţară, unde activau 300,2 mii de
persoane, adică 57,7% din numărul total de angajaţi ai
întreprinderilor. Veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici şi
mijlocii au constituit 73 de miliarde de lei sau 34,5% a acestui
profit pe economie.
2.5Ministrul Economiei a constituit un grup de lucru pentru
eliminarea constrîngerilor constatate în studiul ”Doing business
2014„

Viceprim-ministrul, ministrul economiei, Valeriu Lazăr, a semnat
un ordin privind constituirea unui grup de lucru pentru eliminarea
în regim de urgență a constrîngerilor ce au determinat înrăutățirea
indicatorului Republicii Moldova în ratingul „Doing Business” al
Băncii Mondiale la capitolul „Conectarea la energie electrică.
Potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, grupul de
lucru va elabora, în termen de maximum 15 zile, o foaie de parcurs
pentru eliminarea constrîngerilor și va elabora propuneri privind
ajustarea cadrului legislativ, normativ și instituțional în
conformitate cu foia de parcurs. Din grupul de lucru fac parte
responsabili de la Ministerul Economiei, Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică, reprezentanți ai întreprinderilor din
sector, ai Universității tehnice, Asociației consumatorilor de
energie.

Amintim că Republica Moldova a urcat 5 poziții în ratingul „Doing
business 2014”, elaborat anual de Banca Mondială, în special,
datorită reformelor în domenii ce țin de lansarea afacerilor,
obținerea unui credit, ușurința de a achita impozitele și
soluționarea situațiilor de insolvabilitate. Astfel, Moldova a urcat
pe locul 78 în topul celor 189 de țări evaluate. Totodată, indicatorul
ce ține de ușurința conectării la en ergia electrică s-a înrăutățit, cele
7 proceduri necesare pentru conectare durînd 140 de zile și
generînd costuri semnificative.
2.6Antreprenoriatul social pe agenda Ministerului Economiei
Proiectul de Lege privind antreprenoriatul social, precum și revizuirea
cadrului legal existent în vederea facilitării incluziunii persoanelor cu
dizabilități, dar și a altor categorii social -vulnerabile în câmpul muncii au
fost principalele subiecte puse în discuție la ședința Grupului de lucru,
convocată de Ministerul Economiei și condusă de viceministrul
Economiei, Dumitru Godoroja. La ședință au participat conducătorii
asociațiilor persoanelor cu dizabilități, reprezentanți ai instituțiilor
guvernamentale, ONG-uri.Plecând de la necesitatea incluziunii în câmpul
muncii a grupurilor defavorizate, precum și a dezvoltării unui cadru
stimulativ pentru antreprenori la angajarea acestora, Dumitru Godoroja a
optat, în cadrul discuțiilor, pentru conturarea de propuneri în vederea
îmbunătățirii cadrului legislativ actual, dar și a proiectului de Lege
privind antreprenoriat social în Moldova. În acest sens, viceminstrul a
menționat că Ministerul Economiei și -a asumat rolul de facilitator a
procesului consultativ pe marginea proiectului în cadrul Grupului de
lucru, susținând promovarea antreprenoriatului social drept element
strategic în creșterea gradului de ocupare a persoanelor defavorizate.
”Existența unui cadru conceptual și legislativ în domeniul
antreprenoriatului social bine fundamentat va oferi soluții la problemele
cu care se confruntă organizațiile din acest domeniu”, a spus Dumitru
Godoroja. La rândul său, reprezentanții asociațiilor persoanelor cu
dizabilități au susținut că aria cadrului normativ trebuie să cuprindă
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problematica încadrării în activitatea economică a tuturor categoriilor de
persoane defavorizate, nu doar a pesroanelor cu dizabilități severe,
precum persoanele la etapa de post instituționalizare.Proiectul de Lege cu
privire la antreprenoriatul social a fost elaborat de un grup de experți
internaționali și are ca obiectiv reglementarea antreprenoriatului social,
definirea conceptului şi stabilirea criteriilor de identificare a
întreprinderilor sociale, precum şi introducerea unor măsuri de sprijinire
şi promovare a antreprenoriatului social. De asemenea, prevederile
proiectului vizează persoanele socialmente vulnerabile, aflate în situaţii
care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere
economic, educativ, social şi/sau în risc de excluziune socială, inclusiv
persoanele cu dizabilități fizice şi/sau mentale, persoanele fără educaţie
sau pregătire profesională, persoanele toxico-dependente, după
efectuarea tratamentului de dezintoxicare, victimele violenţei în familie,
persoanele afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi
socială, persoanele care trăiesc în comunități izolate, victimele traficului
uman, tinerii peste 18 ani care părăsesc instituţiile specializate de
protecţie a copilului, persoanele eliberate din detenţie, persoanele fără
adăpost, şomerii de lungă durată, înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru
ocuparea forţei de muncă.
2.7 În Moldova s-a dat startul Săptămânii Europene a IMM-urilor
În Republica Moldova, s-a dat startul Săptămânii Întreprinderilor Mici și
Mijlocii. Evenimentele din cadrul acesteia sunt organizate de Ministerul
Economiei și ODIMM și se aliniază la inițiativa europeană de a marca
în perioada 25-30 noiembrie 2013 Săptămâna Europeană a IMM-urilor.
Campania la nivelul Uniunii Europene se desfășoară sub
genericul”Încurajarea unei Europe a întreprinderilor”, evenimente
similare derulându-se în peste 37 de ţări.Conferința Internațională a
IMM-urilor, cu genericul ”Competențe, Competitivitate, Creștere”
reprezintă evenimentul central al Săptămânii IMM-urilor. Aceasta se v-a

desfășura la data de 26 noiembrie, în incinta Palatului Republicii, cu
începere de la ora 10:00.La evenimentul de deschidere al conferinței vor
participa Prim-ministrul Iurie Leancă, Viceprim-ministrul, Ministru al
Economiei, Valeriu Lazăr și E.S. Abdoulaye Seck, directorul Băncii
Mondiale pentru Republica Moldova.Obiectivul acestei conferin țe este
de a analiza realităţile climatului de afaceri din Republica Moldova
precum şi al competitivității IMM-urilor în contextul internaţionalizării.
„Climatul de Afaceri” și „Internaționalizarea Întreprinderilor Mici și
Mijlocii” sunt temele centrale ce vor fi puse în discuție în cadrul
conferinței.În cadrul conferinței va fi organizată și ceremonia oficială de
decernare a premiilor pentru Concursurile ”Cel mai bun antreprenor” și
”IMM - model de responsabilitate corporativă”. mConcursurile au drept
scop identificarea și recunoașterea activităților și inițiativelor de succes
întreprinse pentru promovarea întreprinderilor, de a prezenta și împărtăși
exemple de bune practici de antreprenoriat, de a scoate în evidență
rolului antreprenorilor în societate și de a încuraja și inspira potențialii
antreprenori, iar antreprenoriatul să devină o opțiune reală pentru tineri,
în alegerea carierei.În contextul Săptămânii Europene a IMM-urilor atât
la Chișinău, cât și în majoritatea centrelor raionale vor avea loc
evenimente de amploare.Programul acestora include mese rotunde,
dezbateri publice, sesiuni şi seminare de instruire, întrevederi, şedinţe,
precum şi alte forme de prezentări publice. În cadrul acestora vor fi
abordate diverse tematici de un interes sporit pentru mediul
antreprenorial, academic și societatea civilă, precum iniţierea şi
dezvoltarea afacerilor, implementarea legislaţiei muncii, modificări în
legislaţia fiscală, etc.
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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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